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بعد الشكر اهللا على ماوهبنا من عقـل وحسن تدبير اليفوتنا أن            

ل و المساهمة من قريب أو من بعيد في إنجاز  ننوه بكل من كان له الفض
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  :مقدمة
و االبتعاد عن املغاالة فيه غاية مجيع دول  التوازينيعد الوصول إىل سعر صرف حقيقي يقرتب من السعر   

ا التجارية وسيلة لتحقيق تلك الغاية، و قد استبدلت كثري من دول  العامل، و قد اختذت هذه الدول من سياسا
العامل سياسة القيود التجارية املشددة بسياسة التحرير التجاري، بعد أن تولدت لديهم قناعة ملا هلذه السياسة من 
م ولسياسة حترير التجارة، ناهيك عن اآلثار املباشرة يف رفع  أثر كبري يف خفض سعر الصرف احلقيقي لعمال

  .القدرة التنافسية للصادرات ملا متارسه يف خلق منافسة بني منتجات الدول املختلفة
ا  إىل جانب خفض أسعار املنتجات و إمكانية الوصول إىل أسواق العامل، و مما الشك فيه أن القيمة املغاىل 

للعملة مساوئ كثرية على االقتصاد احمللي و التجارة اخلارجية للبلد، و على غرار كثري من دول العامل املتقدم 
انتهجت أغلب الدول النامية يف منتصف الثمانينات سياسة التحرير التجاري، متبعة لذلك كثري من الوسائل  

و إنشاء تكتالت اقتصادية و إقليمية و عقد االتفاقيات الثنائية، فضال عن كاالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية 
كنظام احلصص و (اختاذها كثري من االجراءت  اليت ختص الرسوم و الضرائب، منها حتويل الرسوم غري اجلمركية 

ع اإلجراءات إىل رسوم مجركية فضال عن خفض األخرية أو إلغائها و تسهيل و تسري) اإلعانات املقدمة للصادرات
  .اجلمركية املتبعة

ا باالقتصاد العاملي و زيادة التدفقات الرأمسالية بني البلدان فضال عن  و قد أثر التوسع يف التجارة و ارتفاع وز
تسارع معدالت التضخم يف العامل على انتشار استخدام أسعار الصرف احلقيقية،إذ استخدمت يف التحليل 

ياسة االقتصادية على القدرة التنافسية لالقتصاد احمللي، فضال عن أثره الكبري يف االقتصادي و متابعة أثر الس
التعبري عن قيمة العملة، إال أن هذه األسعار شهدت تغريات يف الفرتة األخرية بعد انتهاج معظم الدول لسياسة 

اريا مقارنة بأعوام القيود التحرير التجاري، فبدأ سلوكها ينخفض يف األعوام اليت شهدت تلك البلدان حتريرا جت
على زيادة الطلب احمللي عليها، يف ) العالية اجلودة و املنخفضة الثمن(املتشددة، إذ أثر انسياب السلع األجنبية 

ا(الوقت الذي اخنفض الطلب احمللي على السلع احمللية  و الذي يدعى أثر اإلحالل مسببا ) السلع غري املتاجر 
  .احلقيقيةاخنفاض يف أسعار الصرف 
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  :اإلشكالية
تكتسب الدراسة أمهيتها من عمق اجلدل الذي يتمحور حول جدوى تأثري حترير الدول النامية السيما اجلزائر 

ا اخلارجية على اقتصاديتها   .لتجار
ل وه, تتصدى هلا الدراسة يف مناقشة مدى تأثري التحرير التجاري على سعر الصرف احلقيقي اليت وتكمن املشكلة

  .يؤثر التحرير التجاري على سلوك سعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر
  :ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية كما يليو 

 ماهي طبيعة العالقة بين التحرير التجاري و سعر الصرف الحقيقي في الجزائر؟
  :اإلشكالية الفرعية

  :ة على األسئلة الفرعية التاليةلغرض اإلجابة على التساؤل أو اإلشكال الرئيسي كان ال بد من اإلجاب
  ما هو سعر الصرف احلقيقي وما هي أهم حمدداته ؟ -
  ما هي حمددات التحرير التجاري ؟ -
ثر على سلوك سعر الصرف احلقيقي وتبعده عن ؤ هل يعترب التحرير التجاري من أبرز املتغريات اليت ت -

  مستواه التوازين؟
 سعر الصرف احلقيقي والتحرير التجاري؟هل هناك عالقة تبادلية التأثري بني  -

  :افتراضات الدراسة 
  :ملعاجلة هذه اإلشكالية ننطلق من االفرتاضات التالية 

  هناك عالقة اثر تبادلية بني سعر الصرف احلقيقي و التحرير التجاري -
  .إن حترير التجارة يؤدي إىل حدوث اخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي  -
  .قرتب من مستواه التوازين على املدى البعيد سعر الصرف احلقيقي ي -

  :أهداف الدراسة
لغرض املسامهة يف وضع احللول املناسبة للمشكلة األساسية واإلشكاليات الفرعية اليت تتصدى هلا الدراسة اخرتنا  

  :كعينة اجلزائر وكان اهلدف وراء ذلك كما يلي
 .تقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين يف اجلزائر -1
 .معرفة ففرتات املغاالة يف قيمة الدينار اجلزائري -2
 .العالقة بني سعر الصرف احلقيقي و التحرير التجاري إبراز -3
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  :أسباب إختيار الموضوع
ال و اليت نوجزها فيما يلي إىلأسباب كثرية دعتنا    :البحث يف هذا ا

 .حكم و طبيعة التخصص -
 .الية و الدوليةوجود رغبة ملحة ملعاجلة املواضيع امل -
 .الرغبة الذاتية يف جمال التحليل الكمي و ربطه بأوضاع اقتصاديات الدول النامية عامة و اجلزائر خاصة -
 .حماولة إبراز الدور الذي يؤديه التحرير التجاري يف حتقيق التوازن الداخلي و اخلارجي -
ا اجلزائر و أمهية إدارة أسعار الصرف احلقيقية يف ظل التحوالت االقتصاد - ية و املالية و الدولية اليت متر 

 .ذلك ملا يعكسه سعر الصرف احلقيقي يف حتديد القدرة التنافسية للبلد
  :منهجية الدراسة  

التحليلي مث القياسي حبيث استعملنا املنهج الوصفي للتعرض لسعر ,لقد تضمنت دراستنا كل من املنهج الوصفي 
, و حمدداته و كذلك خمتلف النظريات و النماذج املفسرة لسلوك هذا األخري  الصرف احلقيقي و خمتلف أنواعه

  .كذلك استعملنا املنهج الوصفي يف تعريف التحرير التجاري و أهم النظريات اليت تناولته و كيفية قياسه 
لسعر  مث استخدمنا املنهج التحليلي من خالل حتليل مؤشرات التحرير التجاري يف اجلزائر و التعرض كذلك

ا  .الصرف احلقيقي الفعال للدينار اجلزائري و أبراز أهم الفرتات اليت مر   
كما استعنا باملنهج القياسي لتقدير سعر الصرف احلقيقي و إبراز طبيعة العالقة بينه و بني التحرير التجاري من 

  . خالل مناذج شعاع االحندار الذايت 
  

  :الدراسات السابقة 
  :يت تناولت املوضوع ، و اليت تتعلق به أو ببعض جوانبه مايليمن بني الدراسات ال 

 Piritta sorsa ,Algeria –The real exchange rate ,export diversification,and tradeدراسة  – 1
protection,IMF working paper,April 1999.  

الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري ، و حاول الباحث يف هذه الدراسة إبراز دور التحرير التجاري يف توجيه سعر 
ذلك قبل الطفرة النفطية و ثورة األسعار اليت عرفتها اجلزائر ، و قد توصل الباحث إىل أن سعر الصرف احلقيقي 

  :للدينار اجلزائري يتأثر باملتغريات التالية 
ضافة إىل االنتقال من سعر برميل البرتول ، القيود التجارية ، التوسع النقدي ، ختفيض سعر الصرف ، باإل

  . االقتصاد املخطط إىل االقتصاد احلر 
 Hadj Amour Thourya,El Araj Rita, Dynamique à long terme du taux deدراسة  – 2

change réel, libéralisation commerciale et intégration financière : Cas des pays du sud et 
de l’est Méditerranéen .  
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الباحث إبراز أثر كل من التحرير التجاري و التكامل املايل الدويل على سلوك سعر الصرف احلقيقي طويل  حاول
حيث أثبتت النتائج أن .  2004-  1979األجل لدول جنوب حوض البحر األبيض املتوسط  للفرتة املمتدة من 

اخلاصة بكل دولة، وخصوصا بدرجة  سلوك سعر الصرف احلقيقي على املدى الطويل يتأثر باملميزات االقتصادية
  .  االنفتاح التجاري اخلارجي و التكامل املايل لكل دولة 

عبد الرزاق بن الزاوي ، إيمان نعمون ، دراسة قياسية النحراف سعر الصرف الحقيقي عن : دراسة  -  3
  .مستواه التوازني في الجزائر

زين يف اجلزائر يف حماولة إلنشاء رقم قياسي للقيمة حيث تناول البحث دراسة سلوك سعر الصرف احلقيقي التوا
حيث مت دراسة و حتليل فرتات عدم التوازن يف سعر الصرف  2007- 1970التوازنية يف اجلزائر خالل الفرتة 

و دراسة العالقة السببية بني . احلقيقي ، كما مت بناء منوذج قياسي يظم خمتلف املتغريات االقتصادية املفسرة له 
  . سعر الصرف احلقيقي و النمو االقتصادي احنراف

غير (بن طيب زهية ، تحرير التجارة الخارجية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون : دراسة  -4
  )منشورة 

خلصت الدراسة اىل أن حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر جاء ،  2008-2007كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
  .ه اقتصادي ملطلب سياسي أكثر من

، ) 2010-1970(بن قدور علي ، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر : دراسة  -5
  .، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة تلمسان ، الجزائر ) غير منشورة (رسالة دكتوراه 

سلوك سعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر على املدى حيث قام الباحث بدراسة و تبيني خمتلف املتغريات املؤثرة على 
  .القصري ،املتوسط و الطويل 

6- Nathalie Avallone , Amina lahréeche-Révil, le taux de change réel d’équilibre dans 
les pays en transition , le cas de la Hongrie Université de Paris .                                           
ر ، من خالل تقدير منوذجني متكاملني  قام الباحث بدراسة و حتليل سلوك سعر الصرف احلقيقي جلمهورية ا

الذي يدرس سلوك سعر الصرف احلقيقي من  Blassa النموذج األول هو منوذج . لسعر الصرف احلقيقي التوازين 
لتوازين السلوكي من خالل التوازن الداخلي و اخلارجي الثاين يدرس سعر الصرف احلقيقي ا.خالل تطور اإلنتاجية 

، الدراستان كانتا متقاربتني حيث استنتج الباحثان أن )Edwards 1994(مستعمال نظرية تعتمد على الطلب 
ر اتبعت بني سنوات  سياسة صرف مبنية على تدعيم تنافسية األسعار جتاه دول االحتاد  1997و 1985ا

     . االرويب
، مذكرة ماجستير في   2003 - 1963شيباني سليمان ، سعر الصرف و محدداته في الجزائر : سة درا - 7

حيث خلصت الدراسة .  2009-2008، جامعة الجزائر ) غير منشورة ( العلوم االقتصادية و علوم التسيير 
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دف التوصل اىل أسعار صرف يت م حتديدها وفق عوامل اىل أن سوق الصرف يف اجلزائر بدأ يشهد حتريرا تدرجييا 
  .السوق 

  :خطة البحث   
  :قمنا بتقسيم حبثنا إىل أربعة فصول كما يلي , من اجل اإلجابة على اشكالية حبثنا و حتقيق أهداف دراستنا   

 سوف نتطرق ملفهوم سعر الصرف احلقيقي من خالل مفهومه يف االقتصاد الكلي و  :  الفصل األول
هذا من خالل , دداته و التطرق كذالك لسعر الصرف احلقيقي التوازين اجلزئي و التعرض ألهم حم

أما يف املبحث الثاين فسوف نتعرض ألهم النظريات املفسرة لسلوك سعر الصرف , املبحث األول 
 .احلقيقي 

 سوف نتطرق يف املبحث األول ملفهوم التحرير التجاري و أهم النظريات املنادية  : الفصل الثاني
 أما يف املبحث الثاين فسوف نتعرض ألهم مؤشرات التحرير التجاري و كيفية قياسه , ر التجاري بالتحري

 سوف نتعرض لواقع العالقة بني التحرير التجاري و سعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر :  الفصل الثالث. 
 اذج شعاع يف الفصل القياسي سوف نتطرق من خالل املبحث األول ملنهجية من:  الفصل الرابع

أما يف املبحث الثاين سوف نقوم . و خمتلف مراحل بناء منوذج هذه الطريقة  VARاالحندار الذايت 
 1980على خمتلف ما ذكرناه يف الفصول السابقة على اجلزائر كعينة للفرتة املتدة من  VARبتطبيق مناذج 

  . 2010اىل 
 



 

 

  : الفصل األول
  سعر الصرف الحقيقي 
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  :تمهيد
إن حدوث تغيري يف سعر الصرف االمسي ، قد اليعطي صورة كاملة عن مدى التغيري الذي حيدث يف القدرة    

لقيمة االمسية للعملة مبعدل على سبيل املثال ، إذا حدث اخنفاض يف ا. التنافسية الدولية للبلد موضع االهتمام 
أقل من نسبة ارتفاع مستوى األسعار قياسا إىل الوضع يف دولة أخرى ، لذلك فان القدرة التنافسية للدولة املعنية 
قد متيل إىل االخنفاض بالرغم من حدوث اخنفاض يف سعر الصرف االمسي ، هلذا يعترب مفهوم سعر الصرف 

ومن هنا فانه من األمهية مبا كان دراسة مفهوم سعر . ة هلذا النوع من املشاكل احلقيقي من أحسن املفاهيم املوافق
  .الصرف احلقيقي و التعرض حملدداته ، أنواعه مث أهم النماذج املفسرة لسلوكه  
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I-  نتطرق يف هذا املبحث إىل تعريف سعر الصرف احلقيقي بنوعيه  سوف:مدخل لسعر الصرف الحقيقي
 . عريفه من خالل التوازن الكلي و اجلزئي باإلضافة إىل حمدداته مث التطرق إىل سعر الصرف احلقيقي التوازين ، ت

I.1 سعر الصرف الحقيق والحساب الجاري األولي : 

 هلذا نستعمل. إذا أردنا مقارنة أسعار السلع املنتجة حمليا بأسعار السلع األجنبية البد لنا من توفر عملة موحدة    
 €0,01دج يساوي  1كأن نقول سعر   1سعر الصرف االمسي والذي يعرب عن السعر النسيب بني عمليتني

)Cotation au certain(, دج  100يساوي  €1او نقول)Cotation a l’incertain.( 
والذي معناه أن سعر الصرف االمسي ميثل عدد الوحدات ) Cotation au certain(إذا طبقنا مصطلح     

ي النقدية األجنبية الالزمة لشراء وحدة نقدية حملية فإن ارتفاع قيمة العملة احمللية معناه ارتفاع سعر الصرف االمس
  .والعكس صحيح

هو سعر السلع واخلدمات األجنبية معرب عنه بالعملة األجنبية فإن سعر هذه األخرية حمليا هو  P*إذا كان     
*P
S

هو سعر السلع واخلدمات معرب عنه بالعملة احمللية فإن سعرها بالعملة  Pوعلى العكس من ذلك إذا كان  
Sاألجنبية هو املقدار  Pأردنا مقارنة السعر النسيب للسلع بني دولتني البد لنا من التعرض لسعر الصرف  ، فإذا

  .احلقيقي

I-1-1سعر الصرف الحقيقي مفهوم :  
من البطاطا  10طن من التمر اجلزائري مع  1هو السعر النسيب للسلع واخلدمات بني دولتني كأن نبادل     

  2.الكندية
أو بعبارة أخرى هو عدد الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع احمللية، كما يعترب  

م   3.كمقياس للقدرة التنافسية للبلد وهو يفيد املتعاملني االقتصاديني يف اختاذ قرارا

: وميكن التعبري عنه بالعالقة التالية   
*ePTCR

P
  

  : حيث
e : سعر الصرف االمسي)Cotation à l’incertain( .  
*P :متوسط سعر السلع األجنبية.  

                                                
1Michael Burda, Charles Wyplosz , Macroéconomie, une perspective européenne , ,traduction de la 3éme 
édition Anglaise par jean Haourd,de Boeck  p 59   

 .150، ص   2008جامعة الشلف ،مطبوعة غري منشورة،  ،محاضرات وتطبيقات االقتصاد الكليالبشري عبد الكرمي ،   2
يد، قدي   3  .103، ص  2003، الطبعة األوىل ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،  مدخل إلى السياسات االقتصادية الكليةعبد ا
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P :متوسط سعر السلع احمللية.  

من العالقة 
*ePTCR

P
 ذا فإن مستواه ليس ميكن اعتبار أن سعر الصرف احلقيق حمسوب كمؤشر أسعار، ول

له تفسري طبيعي ويف سنة األساس يساوي الواحد و معىن ذلك أن سعر الصرف احلقيقي هو عبارة عن سعر 
و هناك مقاييس أخرى ميكن استخدامها من بينها مستويات ( الصرف االمسي مرجحا مبستويات األسعار النسبية 

ولة املعنية أسرع من نظريه يف دولة أخرى ، فينبغي أن لذلك اذا كان معدل التضخم يف الد) . األجور النسبية 
 TCRيرتفع سعر الصرف االمسي من أجل تثبيت سعر الصرف احلقيقي و اجلدير بالذكر أن أي اخنفاض يف 

ويعين اخنفاض أسعار السلع احمللية  TCRقيقيا، أما التخفيض احلقيقي فهو يوافق االرتفاع يفتعترب حتسنا ح
  1.مقارنة بأسعار السلع األجنبية

  .2005 -1980 :سعر الصرف االسمي والحقيقي في الواليات المتحدة: )11. (رقم الشكل 
  
 
 
 
 
 
 

Source :Michael Burda, Charles Wyplosz ,Ref .op . cité.p 6 

 2-1-Iمقارنة بين سعر الصرف الحقيقي واالسمي:  
نستطيع القول أن سعر الصرف احلقيق مرتبط بأسعار السلع بالعملة احمللية واألجنبية وسعر الصرف االمسي،      

ا ألن األسعار تكون ثابتة على املدى القصري أو سوف ترتفع وتنخفض بنفس الرقم فإن تغيري  يكون  TCRونظرً
  . )11. (رقم  باملوازاة مع سعر الصرف االمسي كما هو موضح من خالل الشكل

رسة املستقلة لسعر لكن على املدى البعيد جند أن كال السعرين له منط تغري خاص به، هذا ما يفسر الدا  
  . 2الصرف احلقيقي واالمسي على املدى البعيد

حتت أي شرط يكون تغري : لدراسة االختالف بني سعر الصرف االمسي واحلقيقي البد لنا من التساؤل التايل   
  األول باملوازاة مع تغري الثاين؟

غري لن يكون إال إذا كان تغري أسعار السلع واخلدمات حمليا وأجنبيا بنفس النسق، مما يدفعنا إىل القول هذا الت   
لكن على العكس إذا كان معدل التضخم األجنيب أكرب من  .أن معدالت التضخم احمللية واألجنبية متساوية

                                                
 . 2003، سلسلة تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية،العدد الثالث و العشرون، رفسياسات أسعار الصعيسى حممد الغزايل ،  1

2 -Michael Burda, Charles Wyplosz ,Ref .op . cité.p 60  

2005 1980 1981 

Etat سميإلا  
  الحقیقي
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سوف يرتفع لكن بشرط أن ال ينخفض سعر الصرف االمسي بدرجة تعوض  TCRمعدل التضخم احمللي فإن 

االرتفاع يف النسبة 
*P
P

، ما ميكننا من القول أن سعر الصرف احلقيقي أكثر استقرارا على املدى الطويل أكثر منه 
  .على املدى القصري

I-1- 3 سعر الصرف الحقيقي الفعلي(قياس سعر الصرف الحقيقي في الواقع ( 
ب سعر الصرف احلقيقي يطرح إشكالية كيفية قياس القدرة الشرائية للعملة، إن اختيار مؤشر األسعار حلسا    

ا وينشر  حيث أن مؤشر أسعار االستهالك يقيس القدرة الشرائية للسلع االستهالكية فقط ولكن هو أكثر توفرً
أنه ال يصلح  بصفة عادية، أما خمفض الناتج احمللي اإلمجايل فيمكن أن يستعمل لكنه ينشر بتأجيل معترب باإلضافة

  .1لقياس القوة الشرائية لدول ذات معدالت تضخم عالية
، يتم يف الواقع املتاجرة مع العديد من )لدولتني(إىل جانب ما ذكرناه حول سعر الصرف االمسي واحلقيقي     

الت بأسعار صرف خمتلفة، هذا التنوع يف التجارة يقاس بالتوزيع اجلغرايف الدول كما يتم تبادل الكثري من العم
إىل سعر الصرف ) أي بني دولتني(للواردات والصادرات فيكيف يتم االنتقال من سعر الصرف احلقيقي الثنائي 

  ؟ )أكثر من دولتني(احلقيقي املتعدد 
قارنة لكل العمالء التجاريني فنستعمل متوسط إن اجلواب بسيط جًدا، إذا أردنا قياس متوسط سعر السلع مب   

  . حبصة التجارة مع كل بلد) أثقال(مرجح 
وميكن بناء هذا املؤشر انطالقا من متوسط حصص الصادرات أو متوسط حصص الواردات أو متوسط االثنني    
قي املرجح وهو يعطي قياس لسعر الصرف احلقيقي املتعدد، ويعرف كذلك حتت اسم سعر الصرف احلقي. معا

جتاريا أو بكل بساطة سعر الصرف الفعلي وهو املتوسط اهلندسي املرجح لسعر الصرف احلقيقي للعملة الوطنية ما 
  2.بني الدول املتعاملة جتاريا

  I-1 -3 -1 سعر الصرف الفعلي : باستعمال املعادلة اخلطية  اللوغاريتمية: معادلة سعر الصرف الفعلي
efeهو السعر الفعلي االمسي  efTCRاحلقيقي    : معدال بالفرق املرجح لألسعار األجنبية واحمللية أي   

 *
ef efTCR e f p p   

                                            :حيث
1

n

ef i i
i

e e


 

 *

1

n
i

i
i

f p p


  

 :أثقال التجارة اخلارجية الثنائية.  
                                                

 .، مرجع سبق ذكره سياسات أسعار الصرفعيسى حممد الغزايل ،-  1
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ie :أسعار الصرف االمسية الثنائية.ip : مستوى سعر الدولi اليت يتاجر معها.  

I-4-1 :تأثير سعر الصرف الحقيقي على الحساب الجاري األولى : 
، فنأخذ مثال )CCP(ويل ألاتقودنا الدراسة إىل حبث العالقة بني سعر الصرف احلقيقي واحلساب اجلاري       

  . حالة االخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي حيث تصبح السلع واخلدمات احمللية أكثر تنافسية من نظريتها األجنبية

ePTCR:حيث أن ،TCRنستخدم العالقة الثنائية لـ: مالحظة
P

   بصفة عامة ميكننا أن نالحظ أثرين هلذا
  1.االخنفاض

ارتفاع سعر السلع األجنبية خيفض الطلب احمللي عليها وجيعل السلع احمللية أكثر جاذبية : يتعلق بالطلب: األول
  .مما حيسن رصيد احلساب اجلاري األويل

فرض على املؤسسات إنتاج بدائل للسلع األجنبية االخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي ي: يتعلق بالعرض: الثاني
وهذا ما تثبته دالة احلساب اجلاري األويل  .اليت أصبحت أغلى من وجهة نظر املستهلك احمللي

  CCP CCP TCR    
أن االرتفاع يف سعر الصرف احلقيقي يؤثر سلبا يف احلساب اجلاري األويل كما ميثله ) -(حيث تعين اإلشارة 

  : الشكل اآليت
  CCPو  TCRالعالقة بين : (2.1)رقم  الشكل

 
  
  
  
  
    
  

Source : Michael Burda,Charles Wyplosz, Macroéconomie, Ref.op.cité .p 61   

  
حيث يبني الشكل أن دالة احلساب اجلاري األويل تعكس العالقة بني سعر الصرف احلقيقي ورصيد احلساب 

 . CCPميثل ارتفاع يف  TCRاجلاري األويل، فكل اخنفاض يف 
 
  

                                                
1 Michael Burda,Charles Wyplosz Macroéconomie, une perspective européenne ,Ref.op.cité .p 61 
  

 العجز الفائض

          CCP (TCR) 
       

TCR 
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I.2 سعر الصرف الحقيقي كنسبة من السلع القابلة لالتجار وغير القابلة لالتجار:  

سعر الصرف احلقيقي أيضا كنسبة ألسعار السلع غري القابلة لالجتار وأسعار السلع القابلة لالجتار، إذا يعترب     
يعطى سعر الصرف احلقيقي بالعالقة  EPار بـ والسلع القابلة لالجت NPرمزنا للسلع غري القابلة لالجتار بـ 

  : التالية
N

E
PTCR
P

 

وميكن أن جنده يساوي يف بعض الكتب بعكس هذه العالقة أي (
E

N
PTCR
P

  (.  
سوف يقرتب من السعر  EPحتت ضغط املنافسة الدولية، السعر احمللي للسلع القابلة لالجتار حيث أنه    

E: معرب عنه بنفس العملة أي EPاألجنيب للسلع القابلة لالجتار  EP eP  وهذا ما ينص عليه قانون وحدة
  . 1السعر

كمتغري حلساب سعر   EPففي دولة صغرية ليس القتصادها تأثري على األسعار العاملية حيث ميكنها أن تأخذ    

: بالعالقة التالية TCRمما يسمح بتمثيل . الصرف احلقيقي
N

E
ePTCR
P

 .  

متثل النسبة 
N

E
PTCR
P

 
 

 
حيث نقيس كمية السلع القابلة لالجتار . أسعار نوعني من السلع املنتجة حمليا 

نت هناك زيادة اليت جيب أن نبادهلا بوحدة من السلع غري القابلة لالجتار، يف هذه احلالة نستطيع القول أنه إذا كا
  .2يف أسعار السلع غري القابلة لالجتار بالنسبة للسلع القابلة لالجتار، فإن سعر الصرف احلقيقي سوف يرتفع

1-2-I حدود اإلنتاج الممكنة  
تاحة فإنه ليس من املمكن إنتاج نوع من السلع إال إذا خفضنا إنتاج يف حالة التشغيل الكامل لإلمكانات امل    

النوع اآلخر، وهذه هي الطريقة الوحيدة أو املثلى للتعبري عن احلاالت املمكنة لإلنتاج يف اقتصاد ما، خاصة على 
 لشكلكما هو مبني من خالل ا) FPP(املدى املتوسط والبعيد وهذا ما يعرب عنه حبدود اإلنتاج املمكنة 

  . )3(1.رقم
  
 
 
  

                                                
1 Michael Burda,Charles Wyplosz Macroéconomie, une perspective européenne ,Ref.op.cité.p 61 

 8، ص 1989، دار البحث ،قسنطينة ، اجلزائر ، النظريات النقديةعطوان مروان ،  2
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 حدود اإلنتاج الممكنة:  )3(1. رقم الشكل                                   
 
 
 
 
 
 

Source : Michael Burda,Charles Wyplosz Macroéconomie, ,Ref.op.cité .p 62  

 مجيع التوليفات من السلع القابلة لالجتار حيث ميثل املنحىن     EY  والسلع غري القابلة لالجتار NY 
ظ كيف ميكننا تغيري مكونات اإلنتاج لصاحل واليت مت إنتاجها من خالل املوارد والتكنولوجيا احمللية، حيث نالح

  . السلع غري القابلة لالجتار أو العكس
نالحظ أنه من أجل كل توليفات اإلنتاج للسلع القابلة لالجتار والسلع غري القابلة لالجتار فإن الناتج االسم   
NPIB )...................     :بالعملة احمللية يكتب كما يلي  )E E N N

NPIB P Y P Y A    
للحصول على الناتج احلقيقي تقسم الناتج االمسي على املستوى العام لألسعار  1E NP P P    

  . NP(1و EPمتوسط املستوى العام لـ  (
ميكننا أن خنتار كمؤشر يكون كوحدة قياس أو عد للسلع األخرى فإذا اخرتنا سعر السلع القابلة لالجتار تصبح 

min: كما يلي) A(لدينا العالقة 
E E N

NNo al
E E E

PIB P Y P Y
P P P

  
E:       أي أن  NY Y TCRY    

مقاس بعدد الوحدات من السلع القابلة لالجتار، ونالحظ أنه من أجل كل  reelPIBأي أن الناتج احلقيقي      
  : قيمة للناتج احلقيقي هناك توليفات خمتلفة من السلع القابلة وغري القابلة لالجتار كما يبينه الشكل التايل

  
  
  
 
 
 
  

                                                
1 Michael Burda,Charles Wyplosz Macroéconomie, une perspective européenne ,Ref.op .cité .p 62 

  تجارالسلع غیر القابلة لإل

ال
   

   
لة 

قاب
 ال

سلع
ار

تج
لال
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 نى السعرمنح: ) 4(1. رقم الشكل

  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                       Source : Michael Burda, Charles Wyplosz, Macroéconomie , Ref.op.cité .p 62  

 TCRواليت ميكن إنتاجها، يف حني ميثل  NYو  EYمجيع التوليفات من  ABمتثل القطعة : شرح المنحنى
  . ميل االحندار السالب

يؤدي إىل ارتفاع ميل ) غري القابلة لالجتار مقارنة بالسلع القابلة لالجتار ارتفاع أسعار السلع(فاالرتفاع احلقيقي 
ثبات  كما أن.مع احلفاظ على نفس مستوى الناتج احلقيقي ACاإلحندار، كما هو موضح من خالل القطعة 

زيادة يف الناتج احلقيقي كان سببه اخنفاض إنتاج السلع غري القابلة لالجتار لكن هذا االخنفاض كان أقل من ال
  . سعرها

Aالقطعة  - B    ). TCRثبات (متثل مستوى أعلى للناتج احلقيقي لكن مع نفس السعر النسيب للسلعتني    
2-2-I متثل النقطة :  اإلنتاج األمثلP املماس مع دالة حدود اإلنتاج املمكنة وخط  )5(1. رقم على الشكل

  .دار السعر، النقطة املثلى اقتصاديااملستقيم الذي ميثل احن
حيث أنه عند هذه النقطة الناتج . عند هذه النقطة ال ميكن ختفيض إنتاج نوع من السلع لصاحل النوع اآلخر -

  . احلقيقي يكون أكرب ما ميكن
ثل سوف تتغري، وغري القابلة لإلجناز فإن مكونات الناتج األم لالجتارلكن إذا تغري السعر النسيب للسلع القابلة  -

فإن ميل احندار السلع سوف يرتفع هو اآلخر ) TCRأي ارتفاع ( راجتلالمثالً إذا ارتفع سعر السلع غري القابلة 
Pوتكون نقطة املماس عند النقطة    5.1 رقم كما هو موضح من خالل الشكل) (  

 

O C B B   NY  

A  

A   

EY  

Tcr 
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 االنتاج األمثل: )5 (1.رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
  

  Source : Michael Burda,Charles Wyplosz Macroéconomie, ,Ref.op.cité .p 6     
        

I-3 محددات سعر الصرف الحقيقي :  

I-3-1 دالة الطلب والعرض في سوق العملة:  
طريق التقاء العرض مع الطلب، ونقصد بالعرض يف سوق العملة عرض العملة إن كل سعر يف السوق يتحدد عن  

  يف طلب العملة الوطنية من مثلتالوطنية لتحويلها إىل عمالت أجنبية الستثمارها يف اخلارج، أما الطلب في
  1.طرف األجانب لشراء السلع واخلدمات الوطنية

هو عبارة عن األموال الفائضة بعد متويل االستثمارات يف الداخل وعليه فإن هذه ) S-I(صايف االستثمارات  نإ
واستثمارها يف اخلارج ومنه فإن دالة عرض ض يف األسواق املالية العاملية الستبداهلا بالعمالت األجنبية ر األموال تع

  ). S-I(العملة الوطنية هي 
إن صايف الصادرات هي عبارة عن فائض الصادرات من الواردات، فاحلصول على الواردات يتطلب توفر العملة     

 الصادرات األجنبية للمقيمني أما احلصول على الصادرات يتطلب توفر العملة الوطنية لألجانب وبالتايل فإن صايف
عبارة عن الطلب الصايف للعملة الوطنية من طرف األجانب، فحىت يتحقق التوازن يف سوق العملة البد أن 

xS. يتساوى صايف الصادرات مع صايف االستثمارات إىل اخلارج I N   
I-3-1-1إن العالقة : محددات الطلب والعرض على العملة xS I N   ما هي إال متطابقة الدخل
إن دالة االدخار ترتبط بالسياسة . اإلنفاق ومنه فإن توازن سوق السلع واخلدمات يؤدي إىل توازن سوق العملة و

  . املالية بافرتاض أن االدخار مستقل عن سعر الفائدة
                                                

1 Gregory N.Mankiw ,Macroéconomie , traduction de la 5éme édition américaine par Jean Haourd , 3éme 
édition , P 157   

             السلع غیر القابلة لالتجار
             

ع 
سل

ال
ر 

جا
الت

ة ل
ابل

الق
 

P  

  اإلنتاج األمثل

- TCR - TCR 

'P  
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فهي ترتبط بسعر الفائدة احمللي إذا كنا يف اقتصاد مغلق وسعر الفائدة العاملي إذا كنا يف  أما دالة االستثمار   
اقتصاد مفتوح ذو حجم صغري كاالقتصاد اجلزائري ألن االستثمار واالدخار يف االقتصاديات الصغرى يشكالن 

كن له التأثري على سعر الفائدة حصة صغرية جًدا من املدخرات واالستثمارات العاملية وبالتايل فإن تغريمها ال مي
إذن سعر الفائدة يكون معطى بالنسبة القتصاد صغري مفتوح، ويساوي سعر الفائدة العاملي والذي يتحدد . العاملي

بدوره عن طريق دالة االدخار واالستثمار العامليتني، وبعبارة أخرى عن طريق األموال العاملية املعروضة لإلقراض 
  . 1العاملية من أجل االقرتاض والطلب على األموال

أما العوامل املؤثرة على صايف الصادرات أو ما أطلقنا عليه الطلب على العملة احمللية من طرف األجانب، فهي    
للتبسيط تعترب الصادرات مقدرا (ي تتأثر بدخل الدول األجنبية تتأثر بالدخل بالنسبة للواردات أما الصادرات فه

ا، أما يف حالة ما ) معطى أي عدد ثابت ويكون هذا صحيحا يف حالة ما إذا كان سعر الصرف احلقيقي ثابتً
ا فإن هذا االرتفاع يف  ً سوف جيعل السلع احمللية أغلى مما كانت عليه  TCRيكون سعر الصرف احلقيقي متغري

لألجانب والسلع األجنبية أرخص مما كانت عليه بالنسبة للمقيمني، وبالتايل ينخفض الصادرات وتزداد  بالنسبة
الواردات عند نفس مستوى الدخل ويرتتب على ذلك اخنفاض صايف الصادرات والذي يصبح دالة يف سعر 

  : وميكن كتابة هذه الدالة كما يلي* الصرف احلقيقي والعالقة ينهما عكسية
 x xN N Y TCR   

0dNx        : حيث
dTCR

  0وxdN
dy

  

*: هنا معطى بالعالقة TCR: مالحظة هامة

ePTCR
p

  

 Cotation(ميثل عدد الوحدات من العملة األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من العملة احمللية : eان حيث
au certain .(  
كما   م سعر الصرف االمسي بعدد الدينارات مقابل وحدات من العملة األجنبية فإن العالقة تصبحيييف حالة تق

   :يلي

 x xN N Y TCR  0: حيثxdN
TCR

  
  . TCRالعالقة طردية بني الطلب على العملة الوطنية و  أن أي
ون دائما الناتج الفعلي يساوي اإلنتاج املمكن ألن األسعار ذات مرونة تامة، حسب النظرية الكالسيكية يك   

ا تعدل لغاية تساوى اإلنتاج الفعلي مع اإلنتاج املمكن، فحىت يتوازن  فإذا حدث اختالل بني العرض والطلب فإ
  : سوق العملة البد من تساوي العرض مع الطلب كما تبينه العالقة التالية

                                                
  132مرجع سبق ذكره ، ص  ،االقتصاد الكلي محاضرات وتطبيقات البشري عبد الكرمي ، 1
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 Y C I G X M     
     Y T C T G I X M        

      * ....................( )S T G I r N TCR         
  الدخل : ميثل Y: انحيث 

C :االستهالك .  
I :االستثمار.  

G :اإلنفاق احلكومي.  
T :الضرائب .  
S :الدخار الوطينا .  

)إن احلدود يف الطرف األمين من العالقة        )  تدل على أن دالة االدخار هي دالة مرتبطة بالسياسة املالية
الستثمار هي دالة  يف سعر الفائدة العاملي، أما الطرف األيسر فيدل أن ودالة ا) النفقات احلكومية والضرائب(

  . صايف الصادرات هو دالة يف سعر الصرف احلقيقي
ا مستوى سعر الصرف احلقيقي ومقدار    ً وهلذا وقبل عرض أهم حمددات سعر الصرف احلقيقي حناول أن نبني بياني

  .1عملةالعملة املعروضة واملطلوبة عندما يتوازن سوق ال
مثلنا على احملور السيين مستوى عرض العملة والطلب عليها وعلى احملور العيين سعر الصرف احلقيقي، فإن  إذاف   

الدالة املمثلة لعرض العملة  I   ال تتأثر بسعر الصرف وبالتايل فإن املنحىن املمثل هلا يكون عموديا، أما
ويكون . احلقيقيالصادرات هو منحىن ذا احندار سالب ألنه يتناسب عكسيا مع سعر الصرف  يفاصمنحىن دالة 

  :توازن سوق العملة موضح كما يف الشكل التايل
 .توازن سوق العملة: )6(1. رقم الشكل

 
  
  
  

 

 
Source : GregoryN.Mankiw Macroéconomie,traduction dela 5éme édition américaine,Ref.op.cité. p 
              158 

  
                                                

1 Gregory N.Mankiw ,Macroéconomie , traduction de la 5éme édition américaine par Jean Haourd 
,Ref .op.cité ,159  

 

Nx 

S-I 
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  احلقيقي هي نفس العوامل املؤثر على الطلب وعرض العملة وعليه فإن سعر إن العوامل املؤثر على سعر الصرف
ا كل من دالة االدخار ،االستثمار و صايف الصادرات ونلخصها كما  الصرف احلقيقي يتأثر بالعوامل اليت تتأثر 

  : يلي
  :  السياسة المالية الداخلية .1

العامة أو الضرائب وعليه فإن أي تغري يف هذين املقدارين ينقل إن االدخار يتأثر بالسياسة املالية فيتأثر بالنفقات 
منحىن العرض إىل وضع جديد فالتخفيض من النفقات العامة يرفع من االدخار الوطين ومن مث ينتقل منحىن 

  )الطلب على العملة(عرض العملة إىل اليمني ويرتتب على ذلك اخنفاض سعر الصرف وزيادة صايف الصادرات 
  : 1ينه الشكل التايلما يب كما

  السياسة المالية وتوازن السوق: )7. (1رقم  الشكل
 
 
  
 
 
 
  

  .132، مرجع سبق ذكره ، ص  االقتصاد الكلي حماضرات وتطبيقات ،البشري عبد الكرمي  : المصدر                        
  

  :  السياسة المالية الخارجية وأثرها على منحنى االستثمار .2
إن االستثمار الداخلي يتوقف على سعر الفائدة العاملي وهذا األخري يتوقف على السياسات املالية للدول     

ختفيض النفقات العامة أو زيادة الضرائب إلحدى الدول الكربى   الكربى، فإذا زاد االدخار العاملي نتيجة
كالواليات املتحدة األمريكية فإن سعر الفائدة العاملي يتقلص ويرتتب على ذلك زيادة االستثمار احمللي عن كل 
مستوى من مستويات سعر الصرف ومن مث انتقال منحىن عرض العملة إىل اليسار ويؤدي ذلك إىل ارتفاع سعر 

  .2صرف احلقيقي واخنفاض صايف الصادرات أو الطلب على العملةال
  :  السياسات التجارية وأثرها على صافي الصادرات. 3
واردات وعادة ما تتخذ هذه إن اهلدف من السياسات التجارية هو التأثري على كل من مستوى الصادرات وال   

رض رسوم مجركية على السلع فاإلجراءات حلماية املؤسسات الوطنية من املنافسة األجنبية ويكون ذلك إما ب
فلو فرضت احلكومة على ) تقنني السلع املستوردة(األجنبية أو حتديد الكميات من السلع واخلدمات املستوردة 

                                                
 94، ص 1992  ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ، االقتصاد الدوليحسني عوض اهللا زينب ، 1

 135مرجع سبق ذكره ، ص  ،االقتصاد الكلي محاضرات وتطبيقات البشري عبد الكرمي ،   2

Nx 

S1-I S2-I 

tcr 

Tcr1 

TCR2 

Nx 
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على السلع املستوردة فإن الواردات تنخفض ومن مث يرتفع مستوى صايف سبيل املثال رسوما مجركية عالية مثال 
الصادرات ويرتتب على ذلك انتقال منحىن صايف الصادرات إىل اليمني مما يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف، وعلى 

ألن  الرغم من ارتفاع هذا األخري فإن مستوى العملة الوطنية املطلوبة من طرف األجانب تبقى على ما هي عليه
سعر الصرف ال يؤثر ال على االدخار وال على مستوى االستثمار وبالتايل ال يؤثر على مستوى عرض العملة اليت 

  .تتأثر كما قلنا بالسياسة املالية الداخلية واخلارجية والشكل التايل يوضح ذلك
  السياسة التجارية و توازن سوق العملة:  (8.1)رقم  الشكل

 
 
 
 
 
 

  133البشري عبد الكرمي ، مرجع سبق ذكره ، ص  : المصدر 
يف سعر الصرف االمسي بكتابة  ة يف سعر الصرف احلقيقي،العوامل اليت تؤثالعوامل املؤثر من خالل ميكن استنتاج 

  : عالقة سعر الصرف االمسي بداللة سعر الصرف احلقيقي
*eP PTCR e TCR

P P
    

  . ة احملليةعدد وحدات العملة األجنبية مقابل وحدة من العمل: ميثل eحيث ان 
باإلضافة إىل  TCRيتوقف على سعر الصرف احلقيقي  eيتبني أن سعر الصرف االمسي  أعاله من العالقة

وخارجيا ) P(املستوى العام لألسعار حمليا  P  فيما يؤثر يفTCR  يؤثر يف)e ( ومن بني هذه املؤثرات
السياسة املالية الداخلية، السياسة املالية اخلارجية والسياسة التجارية، إضافة إىل ما سبق فإن سعر الصرف االمسي 

ا، وكما نعلم أن األسعار  ً تتأثر بشكل كبري بالسياسة النقدية وعليه يتأثر باملستوى العام لألسعار داخليا وخارجي
  . ميكن القول أن سعر الصرف يتأثر بالسياسة النقدية إضافة إىل السياسات األخرى

I.4 :سعر الصرف الحقيقي التوازني  

تنقسم األدبيات اخلاصة بكيفية حتديد سعر الصرف احلقيقي إىل ذلك اجلزء الذي ينظر اليه باعتباره يتحدد      
التوازن االقتصادي الكلي و اىل اجلزء الذي ينظر اليه باعتباره يتحدد كسعر نسيب بني السلع القابلة عن طريق 

االقتصاد بلالجتار و تلك غري القابلة لالجتار عن طريق التوازن  االقتصادي اجلزئي، و يستخدم اجلزء اخلاص 
يتم استخدام اجلزء اآلخر اخلاص باالقتصاد الكلي عادة عند مناقشة األمور اليت تتعلق بالدول املتقدمة،بينما 

  .اجلزئي عند التطبيق على دول التحول االقتصادي

Nx1 

S-I 

TCR 

TCR2 

TCR1 Nx2 

Nx 
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 "Williamson"كثري من الباحثني قاموا بإعطاء سعر الصرف احلقيقي التوازين تسميات خمتلفة فقد أطلق عليه 
   "fundamental equilibruim real exchang rate" (feer)" سعر الصرف احلقيقي األساسي" اصطالح

اسم سعر الصرف "  Allen and steun "وأطلق عليه أالن و شتاين " سعر الصرف احلقيقي التوازين األساسي 
وبعيدا عن تفاصيل التقدير القياسي فكال " natural real exchange rate" (Natrex)احلقيقي الطبيعي 

التوازين يتحدد عند املستوى الذي حيقق التوازن  سعر الصرف احلقيقي"االصطالحني يعرب عن نفس الشيء أي أن 
الداخلي واخلارجي يف نفس الوقت وحيقق التخصيص األمثل للمواد االقتصادية بني قطاعي السلع القابلة لالجتار 

  .1والسلع غري القابلة لالجتار

I-4-1عالقة بين سعر الصرف األسمى التوازني والحقيقي التوازني:  
أي أن سعر , سعر الصرف األمسى التوازين هو تعريف لسعر الصرف متسق مع التوازن االقتصادي الكلي    

وهو . ون االقتصاد ينمو مبعدل طبيعيميثل توازن مستدمي مليزان املدفوعات عندما يك "*e"الصرف األمسى التوازين
  . بالتايل سعر الصرف الذي يسود يف بيئة اقتصادية غري خمتلة

إن الصدمات االمسية املؤقتة تؤثر على سعر الصرف احلقيقي وتبعده عن مستواه التوازين وهلذا فإنه من الضروري    
حلر مع تغريات الوضع االقتصادي وبالتايل حتديد  حتديد هذا املستوى التوازين على معرفة كيفية تغيري سعر الصرف ا

  .كيفية تأثري هذه األساسيات على سعر الصرف التوازين

 1-1-4-Iتحديد سعر الصرف التوازني :  
أبسط هذه املناهج وأكثرها شعبية مبين على  أن التوازين حيثمت استعمال عدة مناهج لتحديد سعر الصرف    

تقول هذه النظرية أن سعر الصرف , " كما سوف نرى يف املبحث املوايل" )ppp(مفهوم تعادل القوة الشرائية 
 (ppp)وبالتايل فإن , أي القدرة الشرائية النسبية للعمالت الوطنية, متناسب مع السعر النسيب احمللي واخلارجي

صرف احلايل النسيب استعمال سعر ال (ppp)ويتطلب تطبيق , مقبول ألسعار الصرف التوازنيةهو مؤشر  النسيب
حلساب األسعار النسبية يف عملية موحدة وانتقال سعر الصرف عن قيمة سنة أساس يعترب احنرافا لسعر الصرف 

  .عن مستواه التوازين
بصفة عامة فان مفهوم سعر الصرف التوازين يوافق األسعار النسبية اليت حتقق التوازن الداخلي واخلارجي يف نفس 

خلي أن قطاع السلع غري القابلة لالجتار يكون يف توازن وأما التوازن اخلارجي فيعين أن ويعين التوازن الدا, الوقت
  .2امليزان اجلاري يتم متويله بتدفق مستدام لرؤوس األموال

  

                                                
 .98ار املريخ للنشر،السعودية، ص ، دالنقود و التمويل الدوليبول هالوود، تعريب حممود حسن حسين،  رونالد ماكدونالد، سي1

 ، مرجع سبق ذكره سياسات أسعار الصرفعيسى حممد الغزايل ،  2
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-I4-1-2 قياس سعر الصرف التوازني:  
فإذا كان ). أو التضخم احمللي واخلارجي(الفارق بني األسعار احمللية والدولية , من أهم حمددات أسعار الصرف

فان سعر الصرف سوف يتجه , التضخم احمللي أعلى من التضخم اخلارجي مع بقاء األشياء األخرى على حاهلا
الصرف وعليه  وطبقا لنظرية تعادل القوة الشرائية فإن هذا الفارق هو السبب الرئيسي لتذبذب سعر, لإلخنفاض

ميكن تعريف سعر الصرف التوازين حسب تعادل القوة الشرائية يف أي سنة بالنسبة لصرف توازين يف سنة األساس  
 :كالتايل

0

* * 0
0 * *

/
/

P Pe e
P P

   

p0 ,p0)حيث
e0لية واخلارجية يف سنة األساس هي األسعار احمل  (*

و هو سعر الصرف التوازين يف سنة  *
 فإننا نستطيع. باختيار سنة األساس يكون فيها سعر الصرف الرمسي معادال لسعر الصرف التوازين, األساس

e0استعمال هذه املعادلة حلساب سعر الصرف التوازين ويتحدد 
ن عند سنة يكون فيها ميزان املدفوعات يف تواز  *

  .الل طويل األجلتأو عند مستوى اخ
  .وباستعمال تعريف سعر الصرف احلقيقي حسب تعادل القوة الشرائية

  
                *e Pt c r

P



  

  :فإننا حنصل على *pو   pو بالتعويض عن 
  * *

0 0
*

0 ( )ppp

e P etcr
P e

 
  
 

  

إن اخنفاض سعر الصرف احلقيقي . أي أن سعر الصرف احلقيقي يقيس االحنراف عن سعر الصرف التوازين    
ذا حيدث عندما يكون التضخم احمللي مرتفعا يدل على أن سعر الصرف الرمسي ينخفض حتت مستواه التوازين وه

وباملقابل يبقى سعر الصرف احلقيقي ثابتا عندما يعادل سعر . وختفيض العملة غري كاف لتصحيح االختالل
  .الصرف االمسي فارق التضخم

ة حمدود ألنه ال يأخذ بعني اإلعتبار الصدمات احلقيقية واالمسي  (ppp)إن مفهوم سعر الصرف التوازين حسب 
  .1اليت تؤدي إىل تعديل سعر الصرف مثل صدمات حدود التبادل وتدفقات رأس املال

2-4-I مفهوم المرونات لقياس سعر الصرف التوازني:  
أوال كيفية  التوازن يف سوق لندرس . يقيس مفهوم املرونات سعر الصرف التوازين الذي يعطي ميزانا جتاريا متوازنا

  .الصرف األجنيب

                                                
 ، مرجع سبق ذكره سياسات أسعار الصرفعيسى حممد الغزايل ، 1
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حيدد سعر الصرف التوازين على أساس املعدل الذي يكون فيه سوق الصرف متوازنا أو عند مستوى مستدام 
Dمقبول من اإلختالل   1يف امليزان التجاري.  

 توازن سوق الصرف األجنبي: (9.1)رقم الشكل
 

 
 
 
  
  
  
 

  عيسى حممد الغزايل ،سياسات أسعار الصرف  مرجع سابق: المصدر
وميكن , فإن سعر الصرف احلقيقي يكون أقل من سعر الصرف التوازين *Dأكرب من  D إذا كان امليزان التجاري

  :ما يليك  *Mوالواردات *Xحساب املستويات التوازنية للصادرات

X

M

X X TCR TCR
X TCR

M M TCR TCR
M TCR





 

 

 
 

 
 

  

 حيث
M

  وX على التوايل الصادراتو   هي مرونة الواردات .  
         :ولدينا التغري يف امليزان التجاري   * * *D D M M X X      

 
 

  :ومنه ميكن إجياد حل هلذه املعادلة وإجياد سعر الصرف احلقيقي التوازين 
  

0ومبا أن  
M

  0العجز يف امليزان التجاري  فيضفإن املقام دائما موجب ومنه حتD D    يتطلب ختفيض
  : هذه املعادلة ميكن أن تستعمل حلساب سعر الصرف التوازين االمسي, سعر الصرف احلقيقي) رفع(

  
 

1

X M

e D D
e

X M 




 


  

  

                                                
 278،ص 2007،منشورات جامعة حلب ،كلية االقتصاد،سوريا ، التمويل الدوليهزاع مفلح ،  1

M 

 
TCR

 xالصادرات 
 
 
 
 
 
 Mالواردات 

D* 

          X              X*       M*          M 

 
*

x M
TCR TCRX M

TCR
 

 
   

 

  
 

*
1

X M

TCR D D
TCR

X M 
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أو . وكذلك تقدير مرونات الصادرات والواردات, مستوى العجز القابل لالستدامة *Dتتطلب هذه املعادلة 
  :1استعمال قيم معروفة من األديبات االقتصادية

   5.Iسعر الصرف واألسعار:  

إن األساس يف سياسة التخفيض هو ختفيض سعر الصرف احلقيقي أي خفض سعر السلع احمللية مقارنة      
  .باألسعار األجنبية

 1-5-Iالربط اإلنزالقي:  
فإن  تثبيت سعر , يف حالة ارتفاع األسعار احمللية وعدم إمكانية التخفيض يف حتسني سعر الصرف احلقيقي    

فإن العديد من الدول تتبع نظام ربط , دي توسع العجزاولتف, الصرف يؤدي إىل فقدان القدرة التنافسية للبلد
واهلدف من الربط . العملة والذي ينص على ختفيض العملة بنفس فروق التضخم بني الدولة وعمالئها التجاريني

لكن  (P*/P)أي رفع سعر الصرف االمسي بنفس مقدار اخنفاض , نزالقي هو إبقاء سعر الصرف احلقيقي ثابتاالا
استعمال سعر الصرف ملراقبة التضخم يؤثر عكسيا على القدرة التنافسية ويؤدي يف األجل الطويل إىل أزمة 

  .2وبالتايل فإن مراقبة التضخم البد أن تعاجل بالسياسات النقدية واجلبائية. صرف

 2-5-Iسعر الصرف وتعديل األسعار النسبية:  
  هل التخفيض االمسي لسعر الصرف يؤدي إىل ختفيض حقيقي؟

هل التخفيض االمسي لسعر الصرف يؤدي إىل حتسني امليزان التجاري وهل يؤدي إىل رفع االنفاق على الواردات 
  وبالتايل تدهور امليزان التجاري؟

ويف الواقع فإن األسعار تتحدد عرب . ار واألجور تتعدل حىت يصل االقتصاد إىل مرحلة التشغيل التامإن األسع
أو ما , فيتم ربطها بتدهور القوة الشرائية لدخل العمال مما خيلق حلقه مفرغة ما بني األجور واألسعار. املفاوضات

  .يعرف بالتغذية العكسية ما بني األجور واألسعار
لنفرض أوال أن ارتفاع أسعار السلع  ،تميز بعدم مرونتها وتربط عادة بالقوة الشرائية للدخللكن األجور ت

مما يعين أن إرتفاع , االستهالكية احمللية واملستوردة يف دولة ما يتم نقلها كليا لألجور وبالتايل تنتقل لألسعار احمللية
ا التنافسيةولنفرض ثانيا أن الدولة ت .األجور يؤدي إىل ارتفاع األسعار علما أن األجور احلقيقية , ريد ختفيض قدر

  .3أثر على سعر الصرف احلقيقي أي مل حيقق) االمسي(ففي هذه احلالة فإن ختفيض العملة . ثابتة

                                                
 .279ص ،مرجع سبق ذكره،التمويل الدوليهزاع مفلح ،  1
 ، مرجع سبق ذكره ار الصرفسياسات أسععيسى حممد الغزايل ، 2
 79، مرجع سبق ذكره ، ص  العالقات االقتصادية الدوليةزينب حسن عوض اهللا ،  3

(ɛX  =  ɛM =1) 
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إن ارتفاع . ى تأثري هذا التخفيض على الطلب الكليهذه العملية ليست تامة ألنه جيب أن نسأل عن مد
فان الدخل سينخفض ) يف حالة عدم رفع الكتلة النقدية(األسعار قد يؤدي إىل اخنفاض املوازنات احلقيقية 

وبالتايل فان السياسة  النقدية مهمة جدا يف عدم تعويض االخنفاض يف . وبالتايل يتحسن ميزان املدفوعات
  .ة للوصول إىل ختفيض حقيقياملوازنات احلقيقي

ولرفع القدرة التنافسية للبلد البد . سألة الثانية هو تصلب األجور احلقيقية يف وجه اخنفاض األسعار اخلارجيةاملإن 
  .من خفض أسعار الصادرات

ولكن إذا كان التخفيض يزيد من األسعار احمللية فكيف ميكن ختفيض األجور احلقيقية وبالتايل خفض األسعار 
إن الطريق الوحيد خلفض األجور احلقيقية هو رفع ضغوط , )األسعار احمللية مربوطة بتكاليف األجور(النسبية 

سوق العمل عن طريق إصالح سوق العمل وحساسيات مالية ونقدية تطبيقية وذلك لكي يتحول التخفيض 
  .1االمسي إىل ختفيض حقيقي

II .يف هذا املبحث سوف  :النماذج األساسية المفسرة لسلوك سعر الصرف الحقيقي التوازني
نتعرض لنظرية تعادل القوة الشرائية مث نتعرض لفرضية بالسا مث يف األخري نتعرض ألهم النماذج املفسرة لسلوك 

  .سعر الصرف احلقيقي التوازين 

II.1 نظرية تعادل القوة الشرائية PPP : 
ا عند دراسة وتوقع حتركات معدل الصرف، وإن كانت جذور نظرية     يعترب مفهوم تعادل القوة الشرائية أساًسا هامً

ا  ) النسبية –املطلقة (تعامل القوة الشرائية تعود إىل القرن السادس عشر، فإن فضل صياغة هذه النظرية بصور
  .بداية العشرينات من القرن العشرين يف Gustav Cassel السويدي إىل االقتصادي عيرج

II.1.1  الصياغة المطلقة لنظريةPPP  
طبقا هلذه الصياغة أن معدل الصرف التوازين هو الذي يساوي بني القوة الشرائية لعملتني  PPPتقرر نظرية     

 فإذا افرتضنا  2.بيةتحدد بالكامل بالنسبة بني األسعار احمللية واألسعار األجنيخمتلفتني، مبعىن أن معدل الصرف 
تشري إىل مستوى األسعار األجنبية،  Pتشري إىل مستوى األسعار احمللية و  Pتشري إىل معدل الصرف،  eأن 

  3:تأخذ الشكل التايل PPPفإن التعبري عن الصياغة املطلقة لنظرية تعادل القوة الشرائية 

P e P   Pe    أو  
P

  

                                                
 .سبق ذكره ، مرجع سياسات أسعار الصرفعيسى حممد الغزايل ،  1
 22،ص  2006،شركة ياس للطباعة  ،القاهرة ،التوازن النقدي ومعدل الصرفنشأت الوكيل ،  2
 21،مرجع سبق ذكره ،ص  ويل الدوليالنقود و التمبول هالوود،   رونالد ماكدونالد، سي  3
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يقضي بأن تقييم العمالت يتم على أساس ما ميكن أن تشرتيه العملة يف الداخل  )PPP(ومن مث فإن مفهوم 

1فإذا كان مستوى األسعار احمللية مثال يساوي . واخلارج
100

  ). منطقة األورو(مستوى األسعار األجنبية  
وحدة من العملة الوطنية وذلك ألن القوة  100فإن هذا يتطلب أن نستبدل وحدة واحدة من العملة األجنبية بـ 

وبالتايل ميكن القول أن تكلفة شراء سلعة أو  مرة القوة الشرائية للدينار اجلزائري، 100تساوي  ألوروالشرائية ل
فإذا افرتضنا أن تكلفة إنتاج حزمة معينة من السلع يف . خدمة يف أوروبا البد أن يساوي تكلفة شرائها يف اجلزائر

دج فإن معدل الصرف الذي جيب  100فرنسا مثال هي واحد أورو وأن تكلفة إنتاج نفس احلزمة يف اجلزائر هي 

:فة شراء هذه احلزمة يكونأن يعادل تكل
 

lg 100 100
1

A

Fr

PDe
E P

     

  : حيث أن
De
E

 تشري إىل معدل الصرف .  

lgAP P : اجلزائر(مستوى األسعار احمللية.(  
FrP P : فرنسا(مستوى األسعار األجنبية.(  

القة بني معدل الصرف ومستوى األسعار النسبية باستخدام نظرية تعادل القوة الشرائية  وميكن التعبري عن الع    
  : كما يف الشكل التايل

 منحنى تعادل القوة الشرائية: (10.1) رقم الشكل
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 24نشأت الوكيل ،التوازن النقدي ومعدل الصرف،شركة ياس للطباعة، ص :المصدر 

لق فرًصا مرحبة لالستفادة من فإن ذلك خي PPPفإذا افرتضنا أن معدل الصرف أعلى أو أقل من مستوى توازن 
حيث يتحدد معدل الصرف للدينار اجلزائري   PPPيف الشكل أعاله يعرب عن نظرية  45فروق األسعار، وخط 

100 200 e 
45° 

100
1

200
1

  األسعار النسبیة
DP

P F
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Pكلية بنسبة األسعار بني كل من فرنسا واجلزائر فإذا تضاعف السعر يف اجلزائر فإن 
P

سوف تتضاعف من  
100

1€
DA  200إىل

1€
DA .  

األجل القصري لتوقع مسار معدالت الصرف سواء يف  PPPوجتدر اإلشارة إىل أن هناك أشكاال خمتلفة لنظرية   
أن أي احنراف ملعدل الصرف : "رتاض عامفأو يف األجل الطويل، ويتفق مؤيدو نظرية تعادل القوة الشرائية على ا

  . 1يف األجل الطويل PPPتتكفل قوة السوق بإعادته مرة أخرى إىل مسار  PPPعن مستوى 
أمهها عدم قدرة هذه النظرية على تفسري . توجه إليها انتقادات عديدة PPPغري أن الصياغة املطلقة لنظرية    

معدل الصرف التوازين يف ظل وجود سلع ال تدخل يف التجارة الدولية مثل اخلدمات والعقارات، وكذلك افرتاض 
  .م تدفق التجارة الدوليةعدم وجود نفقات نقل أو عوائق أما PPPهذه الصياغة لنظرية 

ا وهو أمر جيايف الواقع، وإن كان  PPPهذا فضال عن افرتاض نظرية     ً لتجانس وحدات السلعة حمل االجتار دولي
التجانس يوجد يف عدد حمدود من سلع االجتار دوليا مثل الذهب والفضة والنحاس واألسهم والسندات اليت يتم 

ا ً   . 2التعامل فيها دولي
ا لربوز الصياغة النسبية لنظرية تعادل القوة الشرائية      .هذه االنتقادات كانت دافعً

II.2.1  الصياغة النسبية لنظريةPPP  
ا املطلقة واليت مل تعد  PPPتعددت أشكال التعبري عن نظرية      ا للعيوب الكثرية يف صور صاحلة لالستخدام نظرً

ا : وتطرح الصياغة النسبية لنظرية تعادل القوة الشرائية تساؤال ميثل األساس النظري هلا، والتساؤل هو. اليت تشو
  ما هو معدل الصرف التوازين إذا تعرض  االقتصاد الوطين إىل تضخم مفرط؟ "

  : واإلجابة عن التساؤل تتخلص فيما يلي   
 باعتبارها سنة أساس.ختيار سنة عادية حلساب املستوى العام لألسعار ومعدل الصرفا .  
 حساب املستوى لألسعار السائدة يف سنة املقارنة. 
  لتحديد معدل الصرف التوازين اجلديد جيب تغيري معدل الصرف عن سنة األساس بنفس معدل التغري يف

 : تايل ميكن صياغة معادلة معدل الصر كما يليوبال) معدل التضخم(املستوى العام لألسعار 

   
 
%

%
%

P
e

P


 
     

      و
 

1 0
1

1 0

/
/

P Pe
P P

    

  : حيث أن
1e :معدل الصرف التوازين اجلديد.  

                                                
 24، ،مرجع سبق ذكره ، ص التوازن النقدي ومعدل الصرفنشأت الوكيل ،1  

 214،مرجع سبق ذكره ،ص  النقود و التمويل الدوليبول هالوود،   دونالد، سيرونالد ماك  2
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1P  1وP : حمليا أو أجنبيا(املستوى العام لألسعار يف سنة املقارنة .(  
0P   0وP : حمليا أو أجنبيا(املستوى العام لألسعار يف سنة األساس.(  

يف شكلها النسيب أكثر قبوال لدى االقتصاديني، غري أن ذلك مل مينع وجود بعض  PPPلقد أصبحت نظرية      
أوجه القصور، فما زالت هذه النظرية تفرض عدم وجود تكاليف نقل أو عوائق مجركية وغري مجركية تعوق تدفق 

هذه النظرية تتجاهل أن مستويات األسعار والقصور األكثر أمهية هو أن . التجارة وحتقق قانون السعر الواحد
تشتمل على سلع قابلة لالجتار وسلع غري قابلة لالجتار، والسلع األخرية ال يسري عليها قانون السعر الواحد 

 .وبالتايل ليس هلا أمهية يف حتديد معدل الصرف
ن قانون السعر الواحد القصور السابق بل حاول عالج معظمها، فأوضح أ هوال ينكر املنهج النقدي أوج    

وتعادل القوة الشرائية ال ينطبق إال على السلع القابضة لالجتار دوليا، ومبعىن أن معدل الصرف يتحدد من خالل 
للسلع القابلة لالجتار دوليا مع افرتاض عدم وجود ) P(ستوى األسعار األجنبية وم) P(مستوى األسعار احمللية 

T: أي أن 1تكاليف نقل وغياب القيود اجلمركية وغري اجلمركية

T

Pe
P

   

) TP(دوليا يشتمل على أسعار السلع القابلة لالجتار ) P(وجتدر اإلشارة إىل أن املستوى العام لألسعار احمللية 
: أي) NP(وأسعار السلع غري القابلة لالجتار  1T NP P P    .  

وتشري   ن جمموع السلع املنتجة داخل االقتصاد الوطين حمل الدراسة، إىل حصة السلع القابلة لالجتار م
: وبنفس الشكل يف االقتصاد األجنيب فإن 1T NP P P       .  

وإذا افرتضنا أن  B تشري إىل السعر النسيب التوازين بني السلع الوطين غري القابلة لالجتار والسلع الوطنية القابلة

N: لالجتار، وبالتايل

T

P
P

   

N  : والنسبة لالقتصاد األجنيب

T

P
P

 

 

N: ينتج هفإن T N TP BT P BP      
ومن مث ميكن تعريف مستوى األسعار بداللة أسعار السلع القابلة لالجتار دوليا فقط يف كل من االقتصاد الوطين 

  : واألجنيب كما يلي
: االقتصاد الوطين 1T TP P P      

 1 TP       
: االقتصاد األجنيب 1T TP P P          

 1 TP      
    

                                                
 129، ص 1995،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ، االقتصاد الدوليشهاب ،عادل أمحد حشيشي و جمدي حممود   1
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فإذا رمزنا إىل اجلزء  1       بـ وباملثل بالنسبة لالقتصاد األجنيب ، 1     
   بـ 

  :  فيمكن تعريف مستوى األسعار الوطنية واألجنبية على التوايل كما يلي
TP P 
TP P   

  : ومن مث ميكن إعادة صياغة معدل الصرف كما يلي
Pe
P




    
حيث تعكس هذه النسبة حقيقة أن معدل الصرف يتحدد من خالل نسبة مستوى األسعار يف االقتصاد الوطين 

لالجتار  إىل مستوى األسعار يف االقتصاد األجنيب، أخذا يف االعتبار حصة السلع القابلة   و   إىل
إمجايل السلع املنتجة يف االقتصادين الوطين واألجنيب، وكذلك األمهية النسبية ألسعار السلع القابلة لالجتار دوليا 

   و  يف الرقم القياسي ملستوى األسعار يف االقتصادين الوطين واألجنيب .  

Peوختتلف هذه املعادلة اختالفا جوهريا عن املعادلة     
P

 
 
 

واليت حتدد أن معدل الصرف يساوي بني مستوى  

Pe: ومع افرتاض أن مستوى األسعار األجنبية معطاة، فإن املعادلة. األسعار الوطنية واألجنبية
P




   
  

يتحدد فقط مبستويات األسعار، بل يتحدد بعوامل أخرى حقيقية، ومن مث لن يكون  توضح أن معدل الصرف ال

Pمعدل الصرف مساويا لنسبة مستويات األسعار يف االقتصادين 
P

 
 
 

إال إذا كانت     و   تساويان

الواحد الصحيح، مبعىن التماثل التام بينهما، ويف حالة عدم تساوي كل من    و   مع الواحد الصحيح

Pلن يساوي  eفإن 
P

 
 
 

 .  

غري أن املدخل النقدي يفرتض أن         و   ال تتغري قيمتها يف األجل القصري، ويفسر ذلك من خالل
فأسعار السلع غري القابلة لالجتار لن تضل ثابتة إذا . التشابك بني مستويات األسعار يف الدول الصناعية املتقدمة

ا ً   . تغريت أسعار السلع القابلة لالجتار دولي
فإذا افرتضنا حدوث زيادة يف أسعار السلع القابلة لالجتار، وإذا افرتضنا بقاء أسعار السلع غري القابلة لالجتار       

كما هي، فسوف يزداد إنتاج املنتجني من السلع القابلة لالجتار مبا يؤدي إىل زيادة طلب املنتجني على السلع 
ة حالة التوظف الكامل، سوف ترتفع أسعار السلع الوسيطة الوسيطة وخدمات عناصر اإلنتاج، ويف ظل سياد

 1.مبا يؤدي يف النهاية إىل ارتفاع أسعار السلع غري القابلة لالجتار .وخدمات عناصر اإلنتاج

                                                
1 BERNARD GUILOCHAN, ANNVIE KAWECKI, économie international « commerce et macroéconomie » 

4éme édition ,Dunod ,Paris ,2003,P 295 
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وسوف يشهد االقتصاد األجنيب نفس اآللية، ومن مث يفرتض املنهج النقدي أن هيكل مستويات األسعار يف      
ا ً   . الدول الصناعية املتقدمة يتطور على حنول مماثل تقريب

ويرتتب على افرتاض املنهج النقدي ملعدل الصرف ثبات كل من        و   على األقل يف األجل
القصري، وتركيز االهتمام عند حتديد معدل الصرف على العالقة بني مستويات األسعار يف االقتصادين الوطين 

de: واألجنيب، وبالتايل ميكن اشتقاق التغري يف معدل الصرف األجنيب كما يلي dP dP
e P P

 

 .  

وذلك بافرتاض أن 


 
 
 

  . ثابتة 

وتعترب هذه املعادلة أساسية عند حتديد معدل الصرف التوازين يف إطار املنهج النقدي، فهي تعكس الصياغة      
دين الوطين ، حيث يتغري معدل الصرف التوازين عندما تتباين معدالت التضخم يف االقتصاPPPالنسبية لنظرية 

ومن مث فإن املنهج النقدي يفسر تغريات معدل الصرف بفروق معدالت التضخم بني الدول املختلفة . واألجنيب
  . على األقل يف األجل الطويل

وميكن صياغة العالقة بني معدل التضخم وتغري معدل الصرف من خالل ما يعرف مبعدل الصرف احلقيقي     

(TCR) ه عن طريق إعادة صياغة املعادلة والذي ميكن احلصول علي)T

T

Pe
P

  (كما يلي:  T

T

ePTcr
P




   

) الواردات(من هذه  املعادلة جند أن معدل الصرف احلقيقي يعكس مقدار ما حيصل عليه االقتصاد الوطين     
هو إال مقابل ما يقوم بتصديره من السلع الوطنية، مبعىن أنه يقيس القوة الشرائية للسلع الوطنية، وبالتايل فما 

مقلوب معدل التبادل الدول لالقتصاد الوطين، وبصورة أخرى، فهو يعكس معدل التبادل الدويل لالقتصاد 
  .األجنيب

: وميكن حتديد آلية العالقة بني معدل التضخم، ومعدل الصرف احلقيقي، ومعدل الصرف االمسي كما يلي    
يف االقتصاد األجنيب فإن السعر النسيب للسلع  بافرتاض أن معدل التضخم يف االقتصاد الوطين يفوق نظريه

P(األجنبية إىل السلع الوطنية 
P


ePTCR(سوف ينخفض عن ذي قبل وطبقا للمعادلة ) 

P



 TCRلن يظل ) 

P(بنفس مقدار االخنفاض يف ) e(ثابتا إال إذا مت رفع معدل الصرف االمسي 
P


ومن مث فإن معيار انطباق املنهج ). 

النقدي لتحديد معدل الصرف هو ثبات معدل الصرف احلقيقي، حيث تعكس تغريات معدل الصرف التغريات 
 . 1 معدالت التضخم ملختلف الدول عرب الزمنيف
  

                                                
1 ROBERT  LAFERANCE ,LAWRANCE  SCHAMBRE ,Revue de la banque du canada « parité de pouvoire 
D’achat » ,octobre 2002 ,P 31 
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 3-1-IIاألسواق الكفء لتعادل القوة الشرائية :  
ا إىل شروط تعادل معينة ترتبط ناقش عدد من الباحثني إمكانية التفكري يف تعا     دل القوة الشرائية، استنادً

  .حبساب رأس املال مليزان املدفوعات، ويطلق على هذا املنهج اصطالح تعادل القوة الشرائية لألسواق الكفئ
كون ت، نفرتض أيضا قيام كل دولة بإصدار سندات )الدولة املعنية واألجنبية(لنفرض أن هناك دولتني فقط    

  : تامة لسندات املقومة بالعملة األجنبية، مع وجود تعادل لسعر الفائدة غري املغطاة بدائل
*: إذن

1
e
t t te i i    

1: حيث
e
ie  :التغري يف سعر الصرف االمسي املتوقع.  

        ti : االمسي(سعر الفائدة احمللي.(  
         *

ti :سعر الفائدة األجنيب.  
وميكن جتزئة أسعار الفائدة االمسية إىل جزأين أحدمها يتعلق بالتضخم الفعلي واآلخر بالتضخم املتوقع   

  Fisher "1"باستخدام أسلوب فيشر 
1
e

t ti r P     ……………. (*)  
* *

1
e

t ti r P     …………… (*') 
  . سعر الفائدة احلقيقي احمللي واألجنيب rو  r: حيث

         1
e
tP   و*

1
e
tP  :التضخم املتوقع احمللي واألجنيب.  

ا يف الدولة املعنية أو يف الدولة األجنبية، وبالتعويض باملعادلتني  ً (*) فإذا افرتضنا سعر الفائدة احلقيقي ثابت، سواء
: حنصل اآليت) '(*و    * *

1 1

e e e
t t
e r r P P 

        
  : فإذا قلنا أن أسعار الفائدة احلقيقية غري الدولتني ثابتة فإننا نستطيع كتابة املعادلة األخرية كما يلي

 *1 1

e e e
t t
e P P 

     …………. (1) 
حبيث تعرب هذه املعادلة عن تعادل القوة الشرائية يف واقع األمر والفرق الوحيد هو أن املتغريات اليت تتضمنها    

  . تعرب عن القيم املتوقعة وليس القيم الفعلية
عادل القوة الشرائية لسعر الصرف هناك افرتاض مفاده أن التوقعات تتم وللوصول إىل نظرة األسواق الكفئ لت   

  :على أساس رشيد، أن التغريات يف سعر الصرف ومستويات األسعار ميكن احلصول عليها من الصياغات التالية
1 1 1

e
t t te e        ………… (2) 

1 1 1
e

t t tP P        ………… (3) 
* *

1 1 1
e

t t tP P        ………… (4)  

                                                
  .216، مرجع سابق، ص النقود والتمويل الدولي بول هالوود لد ماكدونالد، سيرونا  1
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tحبيث تسري   ،t  ،t   1(يف ) 4(و) 3(، )2(إىل متغري عشوائي موزع بطريقة مستقلة وبإحالل املعادلة (
  : نصل على ما يلي

1

*
1 1 1 1 1 1t

e
t p t t t t te P    

                
  : أي أن

1 1t tTCR           1او 1t t tTCR TCR    
عن سعر الصرف احلقيقي  TCRحيث يعرب  *TCR e P P   إذن فنستطيع القول أن سعر الصرف ،

ا عشوائ ااحلقيقي يتبع مسارً ً   . ي
لذلك فإن أفضل تنبؤ لسعر الصرف احلقيقي يف أي فرتة زمنية يف املستقبل يكون ببساطة عبارة عن سعر   

الصر احلقيقي السائد اليوم، وهلذا فإن أي شيء يدفع سعر الصرف االمسي بعيًدا عن السعر الذي حيقق القوة 
سوف يكون مستدميا، مبعىن أنه ) قيقيأي شيء يؤدي إىل حدوث تغيري يف سعر الصرف احل: مبعىن(الشرائية 

  . سوف يستمر إىل فرتة مستقبلية غري حمددة

II-2 سامويلسن- فرضية بالسا : 

هناك مشكلة تربز عند تطبيق تعادل القوة الشرائية حلساب سعر الصرف بني دولة متقدمة وأخرى متخلفة،     
  . ر الصرف احلقيقيةفهناك احنراف منتظم بني أسعار الصرف الثابتة االمسية وأسعا

وهي تعتمد على افرتاض أن أسعار السلع القابلة " امويلسونس-بالسا"وتعرف هذه املشكلة باسم فرضية     
  .لالجتار هي اليت حتدد سعر الصرف التوازين

ر وأن كال من الدول املتقدمة واملتخلفة تنتجان سلعا قابلة لالجتار، وأخرى غري قابلة لالجتار، وأن األجو     
تتعادل بني القطاعات املختلفة بسبب قدرة عنصر العمل على االنتقال من قطاع آلخر، ومن مالحظة بالسا عام 

اليت تشري إىل أن اإلنتاجية يف قطاع السلع القابلة لالجتار تكون أعلى يف الدول املتقدمة باملقارنة بالدول  1964
إن .  جمموعيت الدويل يف قطاعات السلع غري القابلة لالجتاراملتخلفة، بينما تكون مستويات اإلنتاجية متماثلة بني

أحد املضامني األساسية لالفرتاضني السابقني، هو أنه عند القياس بعملة مشرتكة، فإن أسعار السلع غري القابلة 
لة لالجتار سوف تكون أقل لدى الدولة املتخلفة عنها لدى الدول املتقدمة، بينما تتعادل أسعال السلع القاب

ا قابلة لالجتار وأخرى غري قابلة  لالجتار فيما بينهما، ونتيجة لذلك جند أن سلة مرجحة بأوزان معينة وتضم سلعً
لالجتار، سوف تكون أرخص لدى الدول ذات مستويات األجور املنخفضة، وبافرتاض أن سعر الصرف االمسي 

كون هناك اختالف بني أسعار الصرف االمسية يتحدد من خالل األسعار النسبية للسلع القابلة لالجتار، سوف ي
  . 1واحلقيقية

                                                
1 Hervé JOLY, Celine PRIGENT, Nicolas SOBCZAC ,Le taux de change réel d’équilibre une introduction 
,Document de travail No 96-10 P 6 
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احلقيقي، مبعىن أن يرتفع فمن وجهة نظر الدول املتقدمة يكون سعر الصرف االمسي أضعف من سعر الصرف   
سعر الصرف احلقيقي بالنسبة لسعر الصرف االمسي، وتكون عملة هذه الدولة ذات قوة شرائية أكرب لسلة واسعة، 
من سلع الدول املتخلفة، وذلك بالقياس إىل سلة حتتوي على السلع القابلة لالجتار فقط، ومع افرتاض وجود فروق 

  : 1أيت من وجود مستوى أجور منخفضة بشكل عام لدى الدول املتخلفةيف اإلنتاجية، فإن هذه النتيجة ت
  : فإذا افرتضنا أن

E
E t
t E

t

WP
X

  ; 
*

*
*

E
E t
t E

t

WP
X

 
N

N t
t N

t

WP
X

  ; 
*

*
*

N
N t
t N

t

WP
X

 

*:   ومع افرتاض *E N
t tW W   وE N

t tW W  
حيث تعترب هذه املعادالت تعريفات بسيطة للسعر من منظور االقتصاد اجلزئي، على اعتبار أنه يعتمد على    

مع افرتاض بأن األجور تتعادل  tXومتوسط إنتاجية عنصر العمل  tWنفقات اإلنتاج، واليت تتكون من األجور 
يف القطاعات املتناظرة يف كل دولة، حيث من املفرتض أن عنصر العمل املتجانس يتمتع بقدرة تامة على االنتقال 

N*: رتاض الرئيسي فيتمثل يف أنفبني القطاعات داخل نفس الدولة، أما اال N
t tX X  وهو افرتاض مبين على

ا من السلع غري القابلة لالجتار هي يف األصل  ً وأن الفروق الدولية يف اإلنتاجية وأن الفروق " خدمات"أن كثري
  .ة جدا بشكل عامالدولية يف اإلنتاجية ليست كبري 

XE*ومن ناحية أخرى فإن كون      E  يعكس الفكرة القائمة بأن الدولة الغنية هي غنية بسبب ارتفاع
إنتاجية عنصر العمل لديها، وأن معظم هذه امليزة يتواجد يف قطاعات السلع القابلة لالجتار مثل الصناعة 

بة أسعار السلع غري القابلة لالجتار إىل السلع القابلة لالجتار التحويلية، وأحد مضامني هذه السمات هو أن نس
  .تكون أعلى يف الدولة املتقدمة عنها يف الدولة املتخلفة

ولكن نذهب إىل أبعد من ذلك، حنتاج إىل حتويل مجيع األسعار إىل عملة مشرتكة، باستخدام سعر الصرف     
، وهنا سوف نفرتض أن الدولة حمل االعتبار مثال هي دولة متقدمة وأن الدولة األجنبية هي دولة "te"االمسي 

متخلفة، وسوف نفرتض أن الدولة حمل االعتبار مثال هي دولة متقدمة وأن الدولة األجنبية هي دولة متخلفة، 
معرب عنه بعملة الدولة حمل االهتمام لكل وحدة من العملة األجنبية " e"سوف نفرتض أن سعر الصرف االمسي و 
وكانت األرقام القياسية لألسعار  يف ) عدد وحدات العملة الالزمة لشراء وحدة واحدة من العملة األجنبية(

  : الدولتني كما يلي
   )الرقم القياسي ألسعار الدول املتقدمة( 1E N

t t tP P P     
)  الرقم القياسي ألسعار الدول املتخلفة( 1E N

t t tP P P      
                                                

 .226، ص )سابق. م( النقود والتمويل الدولي ،بول هالوود رونالد ماكدونالد، سي 1
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ا متساوية   ""وتعرب  يف كل  عن نسبة السلع القابلة لالجتار يف الرقم القياسي لألسعار، والذي نفرتض أ

ePTCRالدولتني من أجل التسيري، فإذا افرتضنا أن سعر الصرف احلقيقي هو 
P




وبإحالل املعادلتني األخريتني  
  : يف معادلة سعر الصرف احلقيقي حنصل على

              ..................   ** 
 

*

*

1
1

E N
t e t t

E N
t t

e P e P
TCR

P P
 
 

 


 



   

E*حيث أننا نعلم أن    E
tP e P  و أن*N N

t t tP e P  بسبب األجور املنخفضة لدى الدولة
جيب أن "**" افرتاض نفس اإلنتاجية، لذلك فمن املعادلة  املتخلفة باملقارنة باألجور لدى الدولة املتقدمة لكن مع

  . أقل من الواحد الصحيح TCRتكون قيمة 
لكن التساؤل املطروح هنا هو ما هي العالقة بني سعر الصرف االمسي الثنائي واحلقيقي للدولة املتقدمة يف     

  مواجهة الدولة املتخلفة؟
ر الصرف االمسي يتحدد من خالل املراجحة السلعية يف قطاع إن فرضية بالسا سامويلسون تفرتض أن سع    

*: السلع القابلة لالجتار أي

E
t

t E
t

Pe
P

 
 

 
يعادل الواحد الصحيح، لكن  TCRحيث يفرتض بشكل ضمين أن  

تكون أقل من الواحد، إذا كان للقوة الشرائية احلقيقية للعمالت املختلفة بالنسبة  TCRوجدنا سابقا أن قيمة 
ا قا(لسلة واسعة من السلع  ً   . أن تتعادل) بلة لالجتار وأخرى غري قابلة لالجتارأي تتضمن السلة سلع

وعلى ذلك جند أن سعر الصرف االمسي عندما يتحدد من خالل أسعار السلع القابلة لالجتار، سوف يزيد     
على سعر الصرف احلقيقي، إن سعر الصرف احلقيقي يكون أقل من سعر الصرف االمسي، أي تكون قيمته 

  .1مرتفعة
  

3-II  نموذجFeer) :Le taux de change d’équilibre fondamental) (سعر الصرف التوازني 
  ).األساسي

على املدى املتوسط، ففي هذا املدى  بإعداد دراسة يف إطار السياسة االقتصادية Wiliamsonلقد قام     
، وأن احلساب اجلاري مرتبط بتدفقات )توازن داخلي(أن االقتصاد يف حالة تشغيل كامل  Wiliamsonافرتض 

مستوى (، أي أنه يف الواقع هذه املقاربة حتتاج إىل حتديد مستوى اإلنتاج الكامن )توازن خارجي(مالية مستهدفة 
حمل الدراسة باإلضافة إىل بقية الدول املتعاملة معها وكذلك حتديد احلساب اجلاري  يف الدولة) التشغيل الكامل

  . املستهدف وتقدير معادلة امليزان التجاري

                                                
1 Hervé JOLY, Celine PRIGENT, Nicolas SOBCZAC ,Le taux de change réel d’équilibre une 
introduction ,Ref .op.cité ,p 7 
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حسب هذه املقاربة فإن امليزان التجاري يرتبط مبستوى اإلنتاج الداخلي ومستوى اإلنتاج األجنيب وسعر     
: الصرف احلقيقي ومتغريات خارجية أخرى أي *

xN f y y tcr v     
  : حيث أن

xN :امليزان اجلاري.  
Y :اإلنتاج الداخلي.  

*Y :اإلنتاج األجنيب.  
V :متغريات خارجية.  
f :دالة غري خطية.  

:  يف التوازن على املدى املتوسط جند xN f y y TCR v     
  : حيث

xN :احلساب اجلاري املستهدف أو التوازين.  
y :اإلنتاج احمللي التوازين.  
y :اإلنتاج األجنيب التوازين.  

TCR :سعر الصرف احلقيقي األساسي.  
ا خارجية ال تتغري على أساس متركزها يف التوازن، أوال كما أن مفهومي التوازن الداخلي  vإن املتغريات      مبا أ
Y  واخلارجيNx 1.جيب أن يتم فحصهما قبل املرور إىل متثيل حتديد سعر الصرف احلقيقي التوازين األساسي  

1-3-II 2عرض النموذج  
  : امليزان التجاري يكتب كما يلي) t( يف املرحلة احلالية أو يف اللحظة  

 Nx my my m p E p      ……. (1) 
  : أما خالل التوازن على املدى املتوسط فيكتب كما يلي

 xN m y m y m p B p      ……. (2) 
  ).يعين اخنفاض قيمة عملة البلد حمل الدراسة Eارتفاع (سعر الصرف االمسي : Eمع 

      :متثل مرونة كتلة التجارة اخلارجية.  
     p E p  :متثل سعر الصرف احلقيقي.  

                                                
لمسان، مذكرة دكتوراه غري منشورة، جامعة ت ،)2010، 1970(دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر ،  علي بن قدور  1

 .102، ص 2013
2 Antoine Bouveret ,Henri sterdyniak,Les modéles de taux de change « équilibre de long terme ,dynamique et 
hystérése,Revue de l’office 93,P 248 
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  : د أن الفرق بني سعر الصرف احلقيقي التوازين واجلاري يكتب كما يليجن) 2(و ) 1(من املعادلتني 

     * *y y y y Nx N x
TCR TCR

n 

        
صرف احلقيقي إذا  لسعر ال) dévaluer( من املعادلة أعاله جند أن على البلد حمل الدراسة القيام بعملية ختفيض

 يف هذا الصدد افرتض ويليامسون أن كل بلد يستعمل سياساته. كان يف حالة بطالة أو عنده عجز جتاري مستمر
 Politique( لتحقيق هدف التشغيل الكامل، ويستعمل سياسة سعر الصرف) Politique budgétaire( املالية

d’échange (لبلوغ هدف التوازن يف امليزان التجاري.  
دف إىل التنبؤ باملستوى التوازين على ) descriptive( ذن فهذه النظرية ميكن اعتبارها وصفيةإ ا  املدى حيث أ

ا حتدد مستوى سعر الصرف التنافسي )normative(املتوسط، كما ميكن اعتبارها معيارية   .حيث أ

2-3-II  حدود نظريةWiliamson )Feer:(   
 modèle de( النظري أو القياسي، فباعتبارها منوذج تناسقي من جانبها"واء تشوب هذه النظرية عدة صعوبات س

coordination( ، فهي تقوم على حتديد أهداف اختيار مستوى احلساب اجلاري املستهدف هو عبارة عن عملية
اك فليس هن. حتكيمية، وهذا راجع لصعوبة التنبؤ باملستقبل فيما خيص مستوى سعر الصرف احلقيقي التوازين

مايضمن أن كل بلد يريد أن حيافظ على مستوى سعر صرف حقيقي توازين، فهناك بعض البلدان ترفع من قيمة 
سعر الصرف عملتها للتخفيف من حدة التضخم يف حني أن بعض الدول تقوم بالتخفيض لدعم منوها 

  .االقتصادي
لنا نستنتج أنه يعترب كذلك نظرية لسعر يعترب يف األساس نظرية لسعر الصرف احلقيقي مما جيع Feerمنوذج      

  : الصرف االمسي حيث ميكننا أن نتعرف هلذه النظرية من خالل اجتاهني متضادين
. نفرض أن األسعار جامدة أو ثابتة أي أن نظرية سعر الصرف احلقيقي هي نفسها نظرية سعر الصرف االمسي-  

ليت تسمح لتغريات سعر الصرف االمسي باالنعكاس على النموذج إذا يرتكز على فرضية ثبات األجور االمسية وا
دف دائما للوصول إىل التشغيل الكامل للموارد . تغريات سعر الصرف احلقيقي مع افرتاض أن السياسة املالية 

لكن هذا االفرتاض يصعب تطبيقه يف الواقع حيث أنه على املدى املتوسط التغريات يف سعر الصرف االمسي 
ريات يف األسعار، وبافرتاضنا أن األجور واألسعار مرنة على املدى املتوسط مما جيعل سعر تنعكس على التغ

يف هذه احلالة حساب سعر الصرف احلقيقي . الصرف احلقيقي مستقل على من التغريات يف سعر الصرف االمسي
 Feerلى ذلك يفرتض ال يعطينا أي معلومة عن سعر الصرف االمسي وال يقودنا ملعرفة توقعات السوق، زيادة ع

 Ws. Psأن التوازن الداخلي مستقل عن سعر الصرف احلقيقي، فإذا أدخلنا توازن سوق العمل من خالل 

)Wage setting / Price setting ( فإن سعر الصرف احلقيقي سوف يؤثر على التوازن الداخلي بتغيري أسعار
  .االستهالك ومستوى األجور
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P:  جور كما يليلنفرتض أن األسعار دالة يف األ w dy    
  : كذلك فإن األجور دالة يف أسعار االستهالك كما يلي

   * 1w l n p s n p y      
  متطلبات العمال: lحيث 

  : ومنه فإن سعر الصرف احلقيقي التوازين تقوم على ديناميكية األسعار واألجور
    * /p p s l y n      

  : ومن خالل معادلة التوازن للميزان التجاري
 * *Nx my my m p E p     

  : نستطيع حتديد مستوى التوازن على املدى املتوسط لسعر الصرف احلقيقي وكذلك الناتج احمللي
    * /y my Nx l m        

ذا النموذج جيب أن حتدد بعض االفرتاضات مسبقا حيث تكون قيم التوازن حمسوبة بصفة دقيقة مثل حتديد ففي ه
اهلدف للميزان التجاري، وتقييم درجة اإلنتاجية الكامنة، اختيار مناذج التجارة وكذا معاجلة املشاكل املتعلقة 

  1.باالختالل الفعلي لسعر الصرف
Williamson  يقرتح من جهته احلفاظ على سيناريو استقرار نسبة الديون على الناتج الداخلي اخلام عند مستوى

فائض من التجارة يكفي معطى، فحسب هذه املقاربة فإن القيود هي مدعومة وموضوعة لدولة عاجزة لتفعيل 
إلرجاع ديون موجودة أو على األقل استقرار يف زمن نسبة الديون على الناتج الداخلي اخلام على درجة حمكمة 
ومدعمة على املدى الطويل، هذه القيود ال ترغم على توازن ضروري للحساب اجلاري لكل مرحلة، ألن هذا 

  .خلي لرؤوس األموالالعجز يستطيع أن يكون مدعوم ماليا عن طريق دا

II.4  النموذج األساسيBeer :  

تكمن يف إعادة منذجة جمموعة املتغريات األساسية اليت  Beerمنذجة عامة ملقاربة  Clark – Macdonald اقرتح
حدود التبادل، انتاجية العمل، أسعار التربول، خمزون (تستطيع التأثري على سعر الصرف احلقيقي يف املدى الطويل 

بني سعر  )Contegration(مت البحث عن عالقة التكامل املشرتك ...) اخلارجي الصايف، معدل البطالة  األصول
tTcRواملتغريات األساسية  TCRالصرف  Af ميثل الشعاع العمودي ملختلف املتغريات األساسية  fحيث   

على املدى القصري تقدر باستعمال منوذج تصحيح اخلطأ  TCRحيث أن معادلة  tعلى املدى الطويل 
 VECM2:  

                                                
1  2 Antoine Bouveret ,Henri sterdyniak,Les modéles de taux de change ,Ref.op.cité.P 252 
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   *
1t t i tt

TcR TCR Af B f r r  
         

  .سعر الفائدة احلقيقي ميثل: rمع أن 
الفرق بني سعر الصرف احلقيقي وقيمته املقدرة على املدى الطويل، من خالل عالقة التكامل املشرتك يسمح 

  .بتقييم مراحل اختالف سعر الصرف احلقيقي احلايل
النموذج التايل الذي يأخذ تكافؤ أسعار الفائدة   Clark – Macdould (1999)وبصورة أكثر وضوح اقرتح 

  1:كنقطة انطالق لنمذجة سعر الصرف التوازين
 *

t k t t k t t kTCR r r          ……… (1) 
tحيث  kTcR  : يقيس الفرق بني سعر الصرف احلقيقي املتوقع لـt  وt+k .  

* *

t t k t t k

t t k t t r

r i p

r i p
  

  

  


  
  .تباين تناسبية أسعار الفائدة احمللية واألجنبية 

t :متثل عالوة املخاطرة.  
  : كتابتها كما يليميكن  ) 1(إن املعادلة 

 *
t t t k t t k t r k tTcR TcR r r          

  :وبافرتاض أن التوقعات عقالنية وتامة فإن
 *

t t k t tTcR r r     
ى ومتغري املد tعلى املدى املتوسط والطويل (أي أن سعر الصرف احلقيقي ميكن كتابته بدالة األساسيات 

القصري      ,t t tTcR Z    
  Macdonald (2005)مراحل  05التوازين السلوكي يعتمد على ومنه فإن تقدير سعر الصرف احلقيقي 

  .تقدير العالقة بني سعر الصرف احلقيقي واألساسيات للمتغريات على املدى القصري .1
وأن قيم . اآلين باحتمال أن املتغريات على املدى القصري منعدمة )mésalignement(حيسب االختالل  .2

، وأن االختالل احلقيقي متعلق إذن بالفرق بني القيمة احلقيقية للسعر األساسيات مرتبطة بالقيم املشاهدة
 .احلقيقي والقيمة التوازنية

 .تعريف القيمة املدعومة لألساسيات على املدى الطويل .3
بافرتاض املتغريات على املدى القصري منعدمة وقيم  )mésalignement(حساب االختالل الكلي  .4

رجة الدعم على املدى الطويل، ومنه فإن االختالل الكلي متعلق بالفرق األساسيات تصل إىل حدود د
 .بني القيمة احلقيقية لسعر الصرف احلقيقي والقيمة املدعمة على املدى الطويل

 .انطالقا من قيم سعر الصرف احلقيقي التوازين ميكن ختفيض قيم سعر الصرف االمسي التوازين .5

                                                
  113،مرجع سبق ذكره ، ص )2010، 1970(دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر  بن قدور علي 1
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II.5 طبيعي نظرية سعر الصرف الحقيقي ال)Natrex(  

. )Natrex(بتطوير نظرية أو فكرة سعر الصرف احلقيقي الطبيعي  Stein et Allen )1947(لقد قام كل من   
االنتاج (حيث عرفوه بأنه سعر الصرف احلقيقي الذي يضمن توازن ميزان املدفوعات يف غياب العوامل الدورية 

  . والتغريات يف احتياطات الصرفكالتدفقات يف رؤوس األموال يف األجل القصري) الكامل
املدى : عند التمعن يف مسار الصرف احلقيقي الطبيعي جند أنه مييز بني ثالث مراحل زمنية لسعر الصرف 

   :القصري، املتوسط واملدى الطويل
ففي املدى القصري سعر الصرف احلقيقي يتأثر مبتغريات أساسية  - f وصايف خمزون األصول ، a  باإلضافة

إىل العوامل الدولية والتوقعات على املدى القصري  c.  
      .على املدى القصري: إذن . .t tTcR TcR f ac  
سعر الصرف احلقيقي على املدى ،ال يتأثر سوى بالعوامل األساسية  Natrexسط فإن الـ أما على املدى املتو  -

: املتوسط .t tTcR TcR f a . 
: بالعوامل األساسية ال يتأثر سوى Natrexالـ ) حالة االستقرار(أما على املدى الطويل - t tTcR TcR f 

إن ديناميكية النموذج على املدى القصري واملتوسط تقوم على مدى تقارب سعر الصرف احلقيقي حنو قيمته 
  .ادل العائدات املالية وغياب تدفقات رؤوس أموال املضاربةالتوازنية للمدى املتوسط ومن خالل تع

خمزون رؤوس األموال لكل شخص وصايف الوضعية : حيث أنه على املدى املتوسط يوجد متغريين غري مستقرين
وعلى العكس من ذلك فإن االستثمار يستمر يف متويل أو تضخيم خمزون رأس املال وصايف الوضعية . اخلارجية

  .1نون يف وضعية استقراراخلارجية يكو 
يشبه النموذج النقدي حيث أن كل منهما يقوم على حيادية العملة، وأن مؤيدي منوذج  Natrexإن منوذج  -

Natrex Allen  وStein طويل هو خمرج النموذج النقدي، كذلك كما يعترب يعتربون أن سعر التوازن للمدى ال
Williamson و Edward أن سعر الصرف التوازين خمرج له على املدى املتوسط. 

 
 
 
 
 
  
 

                                                
1 Antoine Bouveret ,Henri sterdyniak,Les modèles de taux de change ,Ref .op.cité.P 254 
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  :الفصل خالصة
لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل مفهوم سعر الصرف احلقيقي مبفهوميه ،األول باعتباره يتحدد عن طريق التوازن  

اجلزء الذي ينظر إليه باعتباره يتحدد كسعر نسيب بني السلع القابلة لالجتار و تلك غري  االقتصادي الكلي ، و إىل
  .القابلة لالجتار عن طريق التوازن االقتصادي اجلزئي  

كما تعرضنا إىل أهم حمددات سعر الصرف احلقيقي من خالل السياسة املالية الداخلية و اخلارجية و السياسة 
تضخم أي األسعار على املدى الطويل ، كما قمنا بالتطرق إىل مفهوم سعر الصرف التجارية و مدى تأثري ال

احلقيقي التوازين و الذي أشرنا أنه يتحدد عند املستوى الذي حيقق التوازن الداخلي و اخلارجي ، ويف نفس الوقت 
  .غري القابلة لالجتار حيقق التخصيص األمثل للموارد االقتصادية بني قطاعي السلع القابلة لالجتار ،و السلع 

كما قمنا بالتطرق إىل أهم النماذج و النظريات املفسرة لسلوك سعر الصرف احلقيقي، فقد قمنا بتلخيص فرضية 
تعادل القوة الشرائية يف صيغتها املطلقة و النسبية حيث أشرنا إىل أن هذه النظرية تكون أكثر فائدة عندما 

  .يل تستخدم لوصف سعر الصرف يف املدى الطو 
اليت تشري إىل أن اإلنتاجية يف قطاع السلع القابلة لالجتار ، تكون أعلى سامويلسون -بالسا كما تناولنا فرضية 

يف الدول املتقدمة باملقارنة بالدول املتخلفة ، بينما تكون مستويات اإلنتاجية متماثلة بني جمموعيت الدول يف 
  .قطاعات السلع غري القابلة لالجتار 

 ويليامسونخري تطرقنا اىل اهم املقاربات املفسرة لسلوك سعر الصرف احلقيقي التوازين من خالل مقاربة و يف األ
اسم سعر  أالن وشتاينو أطلق عليه ،feer)(الذي أطلق على هذا األخري سعر الصرف احلقيقي التوازين األساسي

  .   )(natrexالصرف احلقيقي الطبيعي 
من املوضوع و املتعلق بسعر الصرف احلقيقي كان البد لنا من اإلملام باجلزء الثاين  بعد تطرقنا إىل اجلانب األول 

من الدراسة حبكم أمهيته و مسامهته يف إثراء املوضوع حمل الدراسة ، و هو مأسوف نقوم به يف الفصل الثاين من 
                 .خالل التعرض ملوضوع التحرير التجاري 

  
  
  
  



 

 

  :الثاني الفصل 
   التحرير التجاري 
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  :تمهيد
يف مطلع القرن السابع عشر تبىن رواد املدرسة التجارية يف أرويا السياسة التجارية احلمائية ، من أجل احلفاظ على 

لكالسيكية يف منتصف القرن الثامن عشر ، اهتمت رصيد البلد من املعادن النفيسة ، و بعد ما ظهرت املدرسة ا
  .بالتوسع يف اإلنتاج ، و انتهاج احلرية االقتصادية وحرية التبادل كأساس لزيادة الثروة و توسيع حجم السوق 

ومن هنا بدأ الفكر االقتصادي يف جمال التجارة اخلارجية يتطور وظهرت سياسات التجارة اخلارجية ، و اليت 
اجتاه يطالب بتقييد التجارة اخلارجية أما االجتاه األخر فيدعو إىل حتريرها من كافة القيود و . اهني تنقسم إىل اجت

هدف الدولة من وراء هذه السياسات هو حتقيق املزيد من االستقرار و النمو االقتصادي و دعم برامج التنمية و 
  .حتقيق التشغيل الكامل و استقرار األسعار 

من القرن العشرين ظهرت االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و التجارة كمنظمة تعمل على حترير ويف النصف الثاين 
التجارة الدولية و احلد من استخدام احلواجز التعريفية و غري التعريفية اليت تعيق حركة التبادل التجاري الدويل و 

 تعترب أكثر مشولية و أكثر صرامة يف إدارة و تنفيذ  مطلع التسعينات مت استبداهلا مبنظمة التجارة العاملية ، و اليت
و هذا ما سوف مانتطرق إليه يف هذا الفصل من خالل خمتلف نظريات التحرير . خمتلف االتفاقيات التجارية 

  .  التجاري وعن كيفية قياسه و حمدداته
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.I يف التحرير التجاري ، شروط جناحه و سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل تعر :مدخل إلى التحرير التجاري
  . أثاره مث نتعرض إىل أهم نظرياته يف الفكر الكالسيكي ، النيوكالسيكي مث نظرياته يف الفكر احلديث 

 1.Iمفاهيم حول التحرير التجاري: 

كما ميكن تعريف سياسة حترير 1" التخلي بشكل عام عن قيود التجارة وأسعار الصرف"يعين التحرير التجاري     
ا مجلة اإلجراءات والتدابري اهلادفة إىل حتويل نظام التجارة اخلارجية جتاه احلياد عىن عدم  مب, التجارة اخلارجية على أ

وعليه ميكن القول أن حترير التجارة 2تدخل الدولة اجتاه الواردات أو الصادرات وهي عملية تستغرق وقتا طويال 
من خالل وضع مجلة من , لصرفيعين التخلي التام عن وضع القيود على التجارة اخلارجية وأسعار ا, اخلارجية

  .التدابري واإلجراءات اهلادفة إىل حتويل نظام التجارة اخلارجية جتاه احلياد
  :أما من منظور املؤسسات الدولية خبصوص حترير التجارة الدولية فتعين   

  .التخلي عن السياسات املنحازة ضد التصدير وإتباع سياسات حيادية بني التصدير واالسترياد-
  3.يض قيمة الرسوم اجلمركية املرتفعة والتحكم فيهاختف-
  .حتويل القيود الكمية إىل رسوم مجركية واالجتاه حنو نظام موحد للرسوم اجلمركية-

ر التجارة اخلارجية إىل تغري يف األسعار النسبية مما ينتج عنه أثار على القطاعات تبعا الجتاهات يويؤدي حتر     
  .ومنه  يف النهاية إعادة توزيع املداخيل, أنه التأثري على اإلنتاج والطلب والشغلوهذا من ش, األسعار فيها

حيث تعمل هذه , ويشكل حترير التجارة اخلارجية مبدأ أساسيا من املبادئ اليت تقوم عليها املنظمة العاملية للتجارة
قيود تعريفية وتعمل يف مرحلة ثانية  األخرية على حماربة خمتلف أشكال القيود الكمية وحتويلها يف مرحلة أوىل إىل

ا حنو االخنفاض   .إىل االجتاه 

1-1-I إن برامج حترير القطاع اخلارجي يف الغالب هي جزء من برنامج : أسباب تحرير التجارة الخارجية
وذلك بغية دفع عجلة النمو يف االقتصاد وهذا التوجه مرده إىل  ,متكامل إلصالحات هيكلية تنتهجها الدول

  :باب مرتابطة منهاأس
تدهور شروط التبادل التجاري خصوصا فيما يتعلق بزيادة أسعار البرتول واجتاه أسعار املواد األولية األخرى  :أوال

 .حنوى االخنفاض

                                                
 ari.org/cour25/pdf-WWW.arab : ،على املوقع اصالح التجارة الخارجية و تقييمهابرامج حسن خلضر،  3 - 1
يد،  2  .249، مرجع سابق ،ص مدخل الى السياسات االقتصادية الكليةقدي عبد ا
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وذلك بعد تفاقم أزمة املديونية يف الدول , الضغوط اليت متارسها املؤسسات  الدولية وبعض الدول الغربية :ثانيا
حيث إمجعت الدول الغربية واملؤسسات الدولية على أن حترير التجارة اخلارجية هو عنصر , 1982النامية عام 

ومارست املنظمات الدولية ضغوطها على الدول النامية من خالل قروضها , أساسي إلنعاش االقتصاد العاملي
  .الشرطية

ث أفظت مجيع الدراسات بوجود عالقة تزايد عدد التجارب الناجحة فيما خيص حترير التجارة اخلارجية حي :ثالثا
وأن الدول اليت ركزت على االنفتاح التجاري وتشجيع , قوية بني حترير التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي

, الصادرات قد حققت منوا أكرب من الدول اليت اتبعت سياسة إحالل الواردات املبنية على محاية الصناعات احمللية
  1.وب شرق آسياوكمثال على ذلك دول جن

2-1-I مزايا تحرير التجارة الخارجية:  
  :تؤدي عملية حترير التجارة اخلارجية إىل العديد من املنافع واملزايا للدول النامية منها

  : تشجيع املنافسة يف األسواق احمللية 1
ي حترير التجارة اخلارجية إىل إزالة العوائق يف املبادالت اخلارجية وهذا بدوره يقود إىل إحداث أثار تنافسية يؤد

  .هامة يف االقتصاد
  : التقليص من التزامات احلكومة 2

والنامجة عن قيامها بإجراءات التجارة اخلارجية من جهة وحتملها لتكاليف نامجة عن التحديد اإلداري ألسعار 
 .صرف ملهام أخرىنمما جيعل احلكومة ت, صرفال
وهلذا , ذلك أن عملية االندماج االقتصادي تتطلب أسواق واسعة :املساعدة على عملية اإلندماج االقتصادي  3

جند خمتلف أشكال االندماج تركز على مبدأ التبادل احلر للمنتجات ذات املنشئ واملصدر املنتمي لدول منطقة 
  .وغري اجلمركية هذا عن طريق إزالة احلواجز اجلمركيةاالندماج املعينة و 

  ).موازنة امليزان التجاري( اىل تغطية تكاليف الواردات إن تنمية الصادرات تؤدي -4
  .زيادة الضغوط على املؤسسات احمللية لكي تبتكر وحتقق أكثر مستويات اإلنتاج كفاءة  -5
  .لعتقدم للمستهلكني نطاقا أوسع من اختيارات الس - 6
ا النسبية- 7   .تسمح للشركات أن تستغل بشكل كامل ميز
  .انفتاح التجارة يزيد استخدام التكنولوجيا اجلديدة- 8
ذلك أن إزالة قيود االسترياد يتيح للمستهلكني شراء السلع , يقرتن حترير التجارة باخنفاض أسعار السلع- 9

  2.باألسعار العاملية
                                                

 .17-16سبق ذكره ،ص   مرجع،  برامج اصالح التجارة الخارجية و تقييمهاحسان خلضر،  1 
 .2-1مرجع سبق ذكره ، ص ، رة الخارجية و تقييمهابرامج اصالح التجاحسان خلضر،   2
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 3-1-Iالتسلسل األمثل للتحرير التجاري:  
قد , لكن هناك مبادئ إىل حد ما عامة, الشك أن هناك خالف حول التسلسل األمثل إلصالحات التحرير    

  :ملبادئ هيوهذه ا, متثل التسلسل األمثل لتحرير االقتصاد بشكل عام وليس التجارة اخلارجية فقط
قبل القطاعات ....)  القيود على األسعار وسياسة األجور(حترير القطاعات احلقيقية أو األسواق الداخلية  :أوال

التدفقات املالية قد يؤدي إىل عدم االستقرار  يف املالية ألن هذه األخرية تتميز بالشفافية مما يعين أن أي اضطراب
  .جارة اخلارجيةاملايل وبالتايل عدم جناح حترير الت

وجود (مبعىن أنه إذا كانت هناك حرية انتقال لرأس املال , أسواق رأس املال: حترير األسواق املالية احمللية مثل:ثانيا
  .فهذا سوف يؤدي إىل هروب رأس املال إىل اخلارج). مستويات أسعار فائدة حملية أقل من العاملية

واليت , ة حتديد االقتصاد من شأنه أن يؤدي إىل ارتفاع أسعار الصرفدخول رأس املال إىل الدولة خالل فرت  :ثالثا
  .تعترب عكس ما هو مطلوب لتحرير التجارة اخلارجية

ون هناك كهل من األفضل أن ي: وتعترب سرعة برنامج حترير التجارة اخلارجية أحد القضايا القابلة للنقاش والتساؤل
  :يع على شكل صدمات متالحقة؟ وهناك رأينيحترير تدرجيي للتجارة اخلارجية أو حترير سر 

البعض يرى أن حترير التجارة اخلارجية التدرجي والذي يستغرق أكثر من عامني يعترب إىل حد ما  :األولالرأي 
  :أفضل لألسباب التالية

مما ينعكس , تعرض الصناعات احمللية للمنافسة اخلارجية فجأة تؤدي إىل فشل أو اختفاء هذه الصناعات– 1
  .على نسبة البطالة والنشاط االقتصادي ككل

وهناك دول اتبعت , الطريقة التدرجيية تعطي للصناعات احمللية الفرصة الكافية للتعامل مع الظروف اجلديدة- 2
  )اندونيسيا وكوريا اجلنوبية, تركيا, هذه الطريقة وهي املغرب

ى شكل صدمات لربامج التجارة اخلارجية هناك من يرى أنه من األفضل التحرير السريع وعل: الرأي الثاني
  :لألسباب التالية

  .تعطيها مصداقية أكرب وتوحي بقطع العالقة مع املاضي والبداية من جديد-1  
  . تؤكد التزام احلكومة الواضح واحملدد-2  
ية سياسية وتصبح املسألة قض, الطريقة التدرجيية تعطي الفرصة للجماعات املعارضة إلحباط برنامج التحرير-3  

 .1) إخل .....بوليفيا غانا املكسيك بولندا(وهناك بعض الدول اتبعت هذه الطريقة 
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 2.I شروط نجاح التحرير التجاري وأثاره:  

 1-2-Iشروط نجاح التحرير التجاري:  
تغيري منط تدخل , تغيري نظام  األسعار(سياسة حترير التجارة اخلارجية على جمموعة من األدوات أمهها  تعتمد     

نادا إىل التجارب السابقة اليت عرفتها خمتلف دول توإس.....) تغيري أسعار الصرف, الدولة يف التجارة اخلارجية
ا اخلارجية فإنه مثة متطلبات   :جيب توفريها من أمهها العامل يف سياستها لتحرير جتار

وأسعار صرف واقعية تعكس الواقع , يتطلب حترير التجارة اخلارجية وجود سياسة اقتصادية كلية سليمة :أوال
  .االقتصادي

  .أن تكون السياسات املتعلقة باالستثمار واألسعار والبطالة تعمل يف اجتاه التحرير ودعمه: ثانيا
ير بإلغاء احلصص والقيود الكمية املماثلة واليت ميكن يف البداية استبداهلا بتعريفية من املفيد االبتداء يف التحر : ثالثا

  .فتبني املنتفعني من احلماية وحجم هذا االنتفاع, ألن التعريفية تضيف نوعا من الشفافية على احلماية, مجركية
, ة القيام بإجراءات لزيادة الصادراتمن املفيد قبل الشروع يف اجراء ختفيضات يف مستويات التعريفة اجلمركي :رابعا

        ويتم االجراء جنبا إىل جنب مع ختفيض سعر الصرف للتمكن من حتقيق مكاسب مبكرة من
 . عملية التحرير عن طريق زيادة الصادرات واإلنتاج والعمالة

 حتقيق املزيد  من التحرير يتوقف جناح واستمرار برامج حترير التجارة اخلارجية على توفر بيئة عاملية تشجع :خامسا 
   1.التجاري ويقوم فيها خمتلف الدول بااللتزام بقواعد التحرير

I-2-2 :أثار تحرير التجارة الخارجية:  
ِ , ج حترير التجارة اخلارجيةهناك العديد من اآلثار اليت تنجم عن جراء إتباع الدول لربام ثر هذه  الربامج ؤ حيث ت

  2:على العديد من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية وغريها
I-2-2-1 اآلثار االقتصادية:   

  :على اجلانب االقتصادي من خاللتؤثر برامج حترير التجارة اخلارجية 
إن حترير التجارة أو رفع احلماية يسمح بتحقيق معدالت منو : رفع معدالت منو اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية :أوال

ولقد أثبتت الكثري من الدراسات على وجود , نتاجوحتسني إنتاجية عناصر اال, أكرب من خالل توفر موارد أكرب
                                                                  .والنمو االقتصاديعالقة طردية بني االنفتاح 

إن االنفتاح على اخلارج خاصة من حيث رفع احلماية من شأنه احلد من القوى : استغالل وفرات احلجم :ثانيا

                                                
يد، 1  .252-251مرجع سابق ،ص  ،مدخل الى السياسات االقتصادية الكلية قدي عبد ا
  7   ،ص2001،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ، السياسات التنظيمية لقطاع الخدماتناجي توايت ، 2
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ال ويف معظمها للدول وقد أثبتت الدراسات املتوافرة يف هذا , ويسمح باستغالل وفرات احلجم, االحتكارية ا
  .املتقدمة وجود عالقة واضحة بني درجة االنفتاح واستغالل وفرات احلجم

, يلعب تشجيع التصدير وتنويعه دورا هاما يف برامج حترير التجارة اخلارجية: رفع معدالت التصدير وتنويعه :ثالثا
سياسة تشجيع التصدير تضمن حتسنا يف  وبالتايل, إذا أن ارتفاع الصادرات يضمن عائدات من العملة الصعبة
  .وضع ميزان املدفوعات وارتفاعا يف معدالت النمو االقتصادي

التجارة اخلارجية على امليزان التجاري من خالل تأثريها على  رير ر برامج حتؤثت:ختفيض عجز امليزان التجاري :رابعا
 خاصة من(تأثريا سريعا وواضحا على الواردات  يف حني تؤثر برامج التحرير, الصادرات والواردات يف نفس الوقت

االستجابة  ومدى فإن التأثري على الصادرات يتوقف أيضا على درجة تعديل هذه احلوافز) خالل احلوافز السريعة 
  :  أوال  بتطبيقها كما أن التأثري على امليزان التجاري يتوقف على نوع احلوافز اليت يبدأ، لتلك احلوافز

قبل الشروع يف رفع احلماية عن ) قيمة العملة  خفض مثل(ربنامج باستعمال حوافز تشجيع التصدير إذا بدأ ال  1
  .الواردات سوف يؤدي ذلك إىل حتسني امليزان التجاري يتبعه تقلص نتيجة تفاقم الواردات

 .ما بعداألثر املباشر لتحرير التجارة يكون سلبيا يف البداية مت إجيابيا في ، أما إذا وقع العكس  2

I-2 -2-2 آلثار االجتماعيةا :  
حيث تكتسب هذه اآلثار أمهية خاصة نظرا ألن . تعترب اآلثار االجتماعية من أصعب اجلوانب من حيث التقييم

, ونظرا للمصاعب اليت تواجهها هذه اآلثار, أي برنامج يؤثر سلبا على توزيع الدخل وعلى الطبقات الفقرية
  :1األثار االجتماعية لربامج حترير التجارة اخلارجية بعض املؤشرات منهااعتمدت الدراسات اليت قيمت 

إن تراجع حصة األجور يف الدخل الوطين تشري إىل تفاقم البطالة وتدين : حصة األجور في الدخل الوطني :أوال
حيث يتسبب رفع احلماية يف تقهقر بعض الشركات أو القطاعات اليت ال تستطيع أن تواجه , عيشةمستوى امل

  .خاصة غري املتخصصة مما ينجم عنه ارتفاع معدالت البطالة, العمالة حويؤدي ذلك إىل تسري, املنافسة اخلارجية
فتدين , الواحد عن مستوى الرفاهيةحيث يعرب مستوى االستهالك للفرد  :مستوى االستهالك للفرد الواحد: ثانيا

  .مستوى االستهالك احلقيقي يعين تدهور يف مستوى املعيشة
عندما تكون الطبقات الفقرية من أكرب املستفيدين من التقدميات االجتماعية  :مستوى النفقات االجتماعية :ثالثا

نامج دليل على تقهقر مستوى هؤالء وبالتايل فإن تقلص هذه النفقات خالل الرب .....) النقل,التعليم , الصحة (
  .ويقاس حبجم االنفاق االجتماعي إىل الناتج احمللي

ا إىل انشاء برامج النهوض :  برامج النهوض بالطبقات الفقيرة :رابعا تلجأ العديد من الدول اليت حترر جتار
 .تمل على هذه الطبقاتإن وجود هذه الربامج يدل يف حد ذاته على وجود تأثري سليب حم, بالطبقات الفقرية

                                                
 8-12 ، نفس املوقع،ص اآلثار االجتماعية لبرنامج تحرير التجارة الخارجيةحسان خلضر  1
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I-3 :نظرية االنفتاح التجاري في الفكر الكالسيكي:  

I-3-1أول من حدد سياسة التجارة احلرة يف )1790-1723(آدم سميث كان :لمطلقةت انظريةالنفقا   
  ختفيف  ضرورة حترير ظروف اسرتاد السلع األجنبية من خالل كدؤ اليت ت, معرض حتليله لنظرية التجارة الدولية

على ضرورة وأمهية  )1776(" حبث يف طبيعة وأسباب ثروة األمم"يف كتابه سميث وقد برهن , القيود اجلمركية
 سميثوقد شكل حتليل  1.جد فيه أفضلية مطلقةو فكل بلد ي, التجارة اخلارجية مؤكدا أن التبادل مفيد لكل بلد

 . نقطة البداية للنظرية الكالسيكية اليت كانت األساس لكل سياسات التجارة احلرة
تصريف االنتاج الفائض على فهي أوال ختلق جماال ل: 2تقوم بوظيفتني هامتني سميثفالتجارة الدولية يف رأي   

 وهي ثانيا تتغلب على ضيق السوق احمللي وتصل. حاجة االستهالك احمللي وتستبدله بشيء أخر ذي نفع أكرب
  .كنتيجة لذلك بتقسيم العمل إىل أقصاه وترفع من إنتاجية البلد وذلك عن طريق اتساع حجم السوق

ا ال تبني السبيل إىل هذا يف حرية التجارة  سميثومهما يكن من أمر فإن مبادئ  الدولية يؤخذ عليها أ
, يضاف إىل ذلك أن اعتقاد آدم مسيث التفوق املطلق, 3التخصص بالنسبة للدول اليت ال تتمتع بأي مزايا مطلقة

ال يتفق مع املشاهد يف املعامالت الدولية حيث أن التفوق النسيب ميكن أن , دويل فقطكأساس للتخصص ال
  .يكون أساسا للتخصص الدويل

فاألخرية تعد امتداد األوىل , داعيا للتفرقة بني التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية سميثومن ناحية أخرى ال يرى 
يف حني أن نوعي التجارة , يق مبدأ تقسيم العمل والتخصصوكالمها وسيلة للتخلص من اإلنتاج الفائض وتطب

  .خمتلف يف خصائصه ونظرياته
املنفعة املطلقة توجد عندما تنتج إحدى الدول السلعة أو "وبصفة عامة فإن الفكرة العامة للنظرية تتلخص يف أن 

  4.الدولة األخرى من اخلدمة بتكاليف أقل
I-3-1-1 اإلفترضات التي تقوم عليها النظرية:  

  :تقوم نظرية املنفعة املطلقة على االفرتاضات التالية
وعلى غرار التجارة الداخلية تؤدي التجارة الدولية إىل , قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل بني الدول املختلفة– 1

ا الدولة وفقا لقاعدة النفقات املطلقة اتساع دائرة السوق أمام السلع   .اليت ختتص 
أي الفائدة تعود من اتساع نطاق , إن التجارة الدولية تعود بالفائدة على مجيع املشاركني يف التبادل الدويل- 2

  . وزيادة تقسيم العمل تعم كافة الدول املشرتكة يف التبادل الدويل السوق
                                                

 .91، ، دار املنهل اللبناين،بريوت ،ص التجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب،   1
 . 27، ص  1971، القاهرة، دار النهضة،التجارة الخارجية و الدخل القوميفؤاد هشام عوض،  2
 53، منشورات احلليب احلقوقية، ص أسس العالقات االقتصادية الدوليةجمدي حممود شهاب، سوزي عديل،   3
 .94مرجع سبق ذكره، ص  لعولمةالتجارة الدولية في عصر احممد دياب،   4
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يق وزيادة الرتاكم الرأمسايل والقدرة اإلنتاجية جلميع الدول املشرتكة يف التبادل إن التجارة الدولية تساهم يف حتق- 3
  .وبالتايل فإن زيادة كمية إحدى موارد الثروة هو األثر اجلوهري لقيام التجارة الدولية, الدويل

  .ةويتمثل األثر اهلام هلذه التجارة يف التوزيع األمثل لعناصر اإلنتاج على االستخدامات املختلف
  أي يكفي شرط اختالف. وليس على النفقات النسبية لكل سلعة, تركز هذه النظرية على النفقات املطلقة- 4

   .قوم التجارة الدوليةتالنفقات املختلفة لكل سلعة بني الدولتني لكي 
I-3-1-2 االنتقادات التي تعرضت لها النظرية  :  

  :من أهم االنتقادات اليت تعرضت هلا هذه النظرية
ا مفرطة يف التبسيط -   .ا وتعقيداعبيف حني أن املسألة أكثر تش. فهي حتصر التبادل بني دولتني فقط, أ
هذه الدولة  أن وهذا يعين وفق نظرية آدم مسيث, قد ال حتضى بعض الدول بأي تفوق مطلق يف انتاج أي سلعة-

ا وباملقابل جتد نفسها , أي سلعة إىل العامل اخلارجي ال تستطيع تصدير عاجزة عن االسترياد من اخلارج لعدم قدر
  .مما يؤدي إىل انكماش حجم التجارة الدولية. على الدفع

يف حني مثة يف الواقع فوارق , يف التجارة الدولية هي امتداد لنظريته يف التجارة الداخلية آدم سميثإن نظرية -
  .واختالفات جوهرية بينها

I-3-2 :نظرية النفقات النسبية:  
خصص كل دولة يف يف انتاج السلع اليت ميكن إنتاجها تفإنه يف ظل ظروف التجارة احلرة ست, بقا هلذه النظريةط    

وستقوم بإسرتاد السلع اليت تتمتع دول أخرى مبيزة , أي السلع اليت لديها ميزة نسبية فيها, بنفقات أرخص نسبيا
  1. ليس يف النفقة املطلقة هو الذي يدعو للتبادلفاالختالف بني الدولتني يف النفقة النسبية و  .نسبية فيها

واليت تعترب تكلفة , أن يف مصلحة كل بلد التخصص يف إنتاج السلعة اليت تؤمن له أفضلية أكرب ريكاردوويعترب    
  .لدان األخرىإنتاجها أقل نسبيا باملقارنة مع الب

I-3-2-12:األسس واالفتراضات التي قامت عليها النظرية  
  :تتلخص فيما يلياليت سس واالفرتاضات األالنسبية على عدد من  األكالفنظريته يف امليزان أو  ريكاردوبىن 
  .ألسواق الداخلية واخلارجيةسيادة املنافسة التامة يف مجيع ا-
  .التشغيل الكامل لكافة عناصر اإلنتاج-
  .حرية انتقال عناصر اإلنتاج داخليا وليس خارجيا-
  .تشابه أذواق املستهلكني يف األسواق املختلفة-

ا ليست ضرورية لصحتها(وتضمنت االفرتاضات اليت تساعد على فهم النظرية    :األمور التالية) رغم أ
                                                

 .55مرجع سبق ذكره، ص ،أسس العالقات االقتصادية الدولية جمدي حممود شهاب، 1
 .97مرجع سابق، ص التجارة الدولية في عصر العولمة حممد دياب،  2
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أي قيام التبادل الدويل بني دولتني (ال تنتجان سوى سلعتني , العيين أو حيادية النقد وتواجد دولتنيالتبادل -
  ).بصورة مقايضة

أي أن تكاليف االنتاج ال تتغري بزيادة مقادير , وسريان قانون التكاليف الثابتة, خضوع اإلنتاج حلالة ثبات الغلة-
  .السلع املنتجة

  .العمل املبذول فيهامكانية تقييم املنتجات ب-
أن التجارة اخلارجية يكفي لقيامها بني دولتني أن  ريكاردوعدم وجود نفقات نقل مصاريف تأمني وغريها وأكد 

  .تتمتع كل منها ازاء األخرى مبيزة نسبية يف إنتاج السلعتني موضع التبادل
I-3-2-2 االنتقادات التي واجهت نظرية النفقات النسبية:  

  :متحورت حول النقاط التالية, النتقادات عديدة ريكاردو لقد تعرضت نظرية
تبادل , حيث بدت بعيدة عن الواقع فهي افرتضت وجود دولتني فقط , اتسمت النظرية باملبالغة يف التبسيط – 1

  .سلعتني فقط
عند اذ تأخذ يف احلسبان تكاليف العمل فقط , اعتمدت نظرية املنفعة النسبية على نظرية العمل للقيمة– 2

مل تكاليف عناصر اإلنتاج األخرى االنتاج حساب تكاليف ا    .يف حني أ
يف حني أن الواقع , لذا اكتفت بدراسة تبادل السلع, افرتضت النظرية صعوبة انتقال عناصر اإلنتاج إىل اخلارج– 3

  .للتنقل عرب احلدود) رأس املال(يشري إىل قدرة فائقة لدى هذه العناصر خصوصا 
  .مع الواقع ضوهذا االفرتاض يتناق, النظرية ثبات النفقةتفرتض  - 4
  .مل النظرية تكاليف النقل - 5
ا - 6   .تم النظرية بأسعار السلعة وليس بنفقا
  .تتجاهل النظرية أثر التغريات يف مستوى املعرفة الفنية أو التكنوليجيا- 7
, حتقيق التوظف الكامل لعوامل االنتاج, يكيةتفرتض نظرية امليزان النسبية على غرار كل النظريات الكالس - 8

  .إضافة إىل توفر املنافسة الكاملة واحلرية يف التجارة الدولية
, مفيدة للدول اليت جيري التبادل فيما بينها, بافرتاض معطيات معينة, أوضح ريكاردو أن التجارة الدولية - 9

  .ولكنه مل يدرس القوى اليت حتكم نسب التبادل الدويل

I-3-3 :نظرية القيم الدولية:  
دور كبري يف حتليل قانون النفقات النسبية يف عالقته بنسبة التبادل يف التجارة  لجون ستيورات ميلكان    

أو معدل (ويف إبراز أمهية طلب كل من البلدين يف حتديد النقطة اليت تستقر عندها نسبة التبادل الدولية , الدولية
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ذه النظرية الذي حيدد معدل التبادل الدويل هو الطلب املتبادل من جانب كل دولة فوفقا هل). املقايضة الدولية
  1.على منتجات الدولة األخرى

الذي حيققه كل طرف  فهي حتدد معىن املكسب, فنظرية القيم الدولية هي نتيجة ضرورية لنظرية التكاليف النسبية
باإلضافة إىل هذه  جون  ستيوارت ميلمن أطراف املبادلة والعوامل اليت تؤثر يف حتديد هذا املكسب كما قام 
يف عرضه " دافيد ريكاردو"حيث اكتفى , األخرية عامل الطلب يف حتديد املستوى الذي يستقر فيه معدل التبادل

البلدين طاملا أن معدل التبادل الدويل يقع بني احلد األدىن واحلد على أن التخصص الدويل يعود بالفائدة على 
أنه يتحقق املكسب الذي حتققه كل دولة من املتاجرة  ميلويرى , األقصى لثمن أحد السلعتني بالنسبة لألخرى

من السلع أي نسبة الكمية من السلع املصدرة إىل الكمية اليت تدفع مقابلها , اخلارجية على نسبة التبادل الدويل
وتتحدد هذه النسبة عند املستوى الذي تتعادل عنده الكمية اليت تعرضها كل دولة من سلعتها مع , املستوردة

أي عند النقطة اليت يتحقق عندها التوازن بني العرض والطلب , الكمية اليت تطلبها الدولة األخرى من هذه السلعة
  .2لكل من السلعتني املتبادلتني
كان له الفضل يف   ذيوال, إضافات حقيقية يف جمال التجارة اخلارجية ستيوارت ميلعلى العموم تعترب أراء جون 

ا هي األخرى تعرضت إىل الكثري من االنتقادات وكان أبر , النظرية الكالسيكيةة تقوي   :زهاإال أ
واملكاسب األقل إىل صاحب أكرب , تعود املكاسب الكبرية من حترير التجارة إىل صاحب الطلب األصغر -

وبالتايل فإن , ومرونة هذا الطلب, إذ يتحدد معدل التبادل على قوة طلب الدولتني على السلعتني, طلب
  .طلبها أقل  الدولة الصغرية ميكن أن حتقق مكاسب أكرب من الدولة الكبرية وهذا لكون

  3.اهتمامات األسواق الرخيصة وحماولة التوسع يف اخلارج باسم الكسب الدويل -

I-4  :التحرير التجاري في الفكر النيوكالسيكي   :  

ه النظرية متثل نقدا حقيقيا على النظرية ظهرت مدرسة جديدة تفسر لنا أسباب قيام التجارة اخلارجية، هذ    
ا ختفي اجلوهر األساسي لرواد النظرية التقليدية فيما يتعلق بأسباب وشروط التبادل الدويل , التقليدية رغم أ

وهي , إال أنه يف الوقت ذاته مت حتريرها من القيود اليت فرضتها النظرية التقليدية, والقائم على مبدأ النفقات النسبية
  .تبار العمل األساس لقيمة السلعةاع
  
  

                                                
 .115،ص 2005،مركز جامعة القاهرة ،القاهرة ، االقتصاد الدوليسامي السيد ، 1
 54،ص1999،االسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، االقتصاد الدوليسني ،عوض اهللا زينب ح 2
 .51سبق ذكره ص   مرجع،  االقتصاد الدولي زينب حسني عوض اهللا،  3
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I-4-1 :نظرية هكشير أولين:  
حول األسباب اليت حتدد اجتاهات , أسس التصورات املعاصرة أيلي هكشير أولينوضع العاملان السويديان     

  . وبنية التدفقات السلعية الدولية و األفضليات املمكنة يف التبادل الدويل
لقد حاولت نظرية  .أو نظرية التوافر النسيب لعوامل اإلنتاج هيكشير أولينحيث عرفت هذه النظرية بنظرية 

  . ختالف يف التكاليف النسبية بني دولة وأخرىالأسباب ا أن توضح هكشير أولين
تفسريا ألسباب هذا االختالف، ففي رأيه أن تكلفة السلع ختتلف باختالف إنتاجية  هكشيروقد أعطى     

  1:تتوقف على عاملني أساسيني مها الدول، و هذه اإلنتاجية
  .اختالف الدول من حيث متتعها بالوفرة أو الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج:األول
  .االختالف يف الشروط الفنية إلنتاج السلع :الثاني

نسب توافر عوامل اإلنتاج يف دولة ما ، هي اليت حتدد نوع السلع اليت  يف أن هكشرمع أستاذه  أوليناتفق    
تنتجها هذه الدولة ، و لكنه أضاف إىل ذلك أن اختالف هذه النسب بني الدول ال يفسر لنا ملاذا تقوم التجارة 

ارج بتكلفة أقل الدولية، و ذلك ألن السبب املباشر يف قيام التبادل الدويل هو إمكانية احلصول على السلع من اخل
  .من تكلفة إنتاجها حمليا

I-4-1-1 خالصة أهم ما توصل إليه هكشر أولين:  
رغم ما يوجد يف هذه النظرية من انتقادات ، فان أمهيتها تتمثل يف تطبيقها لنظرية الثمن، و حتليل التوازن الذي    

د مثن السلعة و الكميات املنتجة منها، يستخدم يف نظرية العرض و الطلب لبيان القوى اليت تتفاعل من أجل حتدي
ة و هيكل يعلى نظرية التجارة اخلارجية، فضال عن إلقائها الضوء على العالقة املتبادلة ما بني التجارة اخلارج

االقتصاد القومي للدولة اليت تباشرها، و بصفة خاصة مدى تأثري صورة توزيع الدخل القومي ما بني خمتلف 
، أي أمثان خدمات عناصر االنتاج يف الدولة بالنسبة هلذه األمثان نفسها يف الدول  2رةاألطراف يف هذه التجا

  :األخرى، و عليه ميكن تلخيص أهم ما توصل اليه أولني يف ما يلي
 املباشر لعوامل االنتاج الوفرية مقابل عوامل االنتاج التبادل غري"ان التبادل الدويل حسب تعبري أولني هو 1- 
 ".النادرة
تعمل التجارة الدولية يف املدى القصري على توجيه أو دفع سعر كل سلعة من السلع اليت يتم تبادهلا بني 2- 

 .الدول حنو التعادل
تاج يف خمتلف الدول حنو  تعمل التجارة الدولية يف الفرتة القصرية على توجيه أو دفع أسعار عوامل اإلن3- 

 .التعادل

                                                
 .114، ص ذكره بقمرجع س ، التجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب، 1
 .67، مرجع سابق، ص التجارة الخارجية و الدخل القوميفؤاد هاشم،   2
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 .تؤدي التجارة الدولية على املدى الطويل إىل زيادة عرض عناصر اإلنتاج يف الدول املختلفة4- 
وىل األتفسر بنجاح الكثري من سنن التجارة الدولية، و البلدان تصدر فعال بالدرجة  أولين- هيكشرإذن فنظرية 

ورة أساسية املوارد املتوفرة لديها بكثرة نسبية، و لكن هذه النظرية ال تلك السلع اليت تستخدم يف إنتاجها بص
تنطبق يف الواقع  على مجيع جوانب التجارة الدولية ، إذ أن بنية املوارد اإلنتاجية اليت متلكها الدول الصناعية 

  .املتطورة اليوم تتساوى بصورة تدرجيية

I-4-2 :1نظرية تعادل أسعار االنتاج  
  ،إذ بني أن ارتفاع سعر سلعة هكشر أوليننظرية  P.Samwelson  طور االقتصادي األمريكي  1948يف عام 

ما ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع أجر العنصر اإلنتاجي الذي يستخدم بكثافة يف إنتاجها، و قد أدى ذلك إىل نظريته 
، وفقا هلذه النظرية القائمة "سامويلسون- أولين- هكشر"اليت عرفت بنظرية " تعادل أمثان عناصر اإلنتاج" ل حو 

على الوفرة يف عوامل اإلنتاج فان قيام التجارة الدولية يؤدي إىل معادلة األسعار النسبية و املطلقة لعوامل اإلنتاج 
  .املتجانسة بني الدول

فرت التجارة احلرة بني الدول تتقلص إىل حد كبري الفجوات بني أسعار السلع وبذلك تقول هذه النظرية أنه إذا تو 
, ن احلركة لعناصر اإلنتاج دولياعأي تكون التجارة احلرة بديال , تتعادل أجور عناصر اإلنتاج املوظفة يف إنتاجها

 نافسة الكاملة واحلركة املطلقةوامل, يف حال جتانس عناصر اإلنتاج وتشابه التقنية: أنه  سامويلسنفرضية  وتؤكد
  .  التبادل الدويل إىل تعادل أسعار عناصر اإلنتاج بني الدوليؤدي ,للسلع
  :تفرتض هذه النظرية حيث 

  . قدرة اإلنتاج على احلركة ضمن حدود البلد فقط :أوال 
على ذلك يقوم البلد  أي عدم وجود رسوم مجركية وبناءا, تفرتض وجود منافسة كاملة وحرية انتقال السلع: ثانيا

فيمكن أن يتخصص يف إنتاج وتصدير السلع ذات الكثافة , الذي ميلك وفرة رأس املال مع ندرة يف عنصر العمل
  .ويستورد من اخلارج السلع ذات الكثافة العمالية, الرأمسالية

I-4-3 :لغز ليونتييف  
ضالال من الشك على مدى  شير أولينهكألقت احملاوالت العديدة اليت قامت للتأكد من صحة تفسري منوذج 

  usaففي مقارنة لصادرات كل من , صحة النظرية عموما ومدى انطباقها على التيار الفعلي للتجارة الدولية
أن ال فرق هناك بني صادرات البلدين على الرغم من أن تلك النظرية تقضي بأن  Macdougallوجد Ukو

  ontief  وعندما نشر. 2ثر كثافة بالنسبة لرأمسال عن صادرات اجنلرتاصادرات الواليات املتحدة جيب أن تكون أك

                                                
 .120مرجع سابق، ص التجارة الدولية في عصر العولمة مد دياب،الدكتور حم  1
 .57-56، ص 1998، دار الشروق،القاهرة ، دور الدولة في االقتصادحازم البالوي،  2
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واليت عمد فيها إىل , نتائجه املستمدة من دراسة األساس اهليكلي للتجارة بني الواليات املتحدة وبقية دول العامل  
وكذلك العمل , حلساب رأس املال املباشر وغري املباشر) املنتج -املستخدم(عالقات التداخل الصناعي استخدام 

الالزم النتاج قيمة معينة من اإلنتاج يف عدد من الصناعات يف الواليات املتحدة األمريكية تبني أن الصادرات 
ا فإن معدل العمالة إىل رأس املال كان أعلى يف , قدوبصورة أ. األمريكية أكثر كثافة يف استخدام العمالة من وارد

الصادرات عنه الواردات األمر الذي يعين أن اسهام الواليات املتحدة يف التقسيم الدويل للعمل امنا يقوم على 
  .العمل وليس يف الصناعات كثيفة رأس املال ختصصها يف الصناعات كثيفة

ا بندرة نسبية وهكذا فإن الواليات املتحدة إمنا تلجأ إىل الت جارة اخلارجية من أجل التوفري يف رأس املال املتوافر 
أن يربز هذه النتائج على ضوء  ليونتييفوقد حاول . وتصريف العمل املتوافر لديها بوفرة نسبية وليس العكس

أخذنا يف  رأس املال إذا هو فليس صحيحا أن العنصر املتوافر نسبيا يف الواليات املتحدة هكشير أولييننظرية 
وال يرجع السبب يف الوفرة النسبية . االعتبار مستوى كفاءة العامل األمريكي اليت تبلغ ثالثة أمثال غريه من العمال

, بالنسبية إىل رأس املال إىل زيادة يف عدد قوة العمل بالنسبة إىل عدد السكان باملقارنة بالدول األخرى يف العمل
  .ة العالية للعامل األمريكي نتيجة للتعليم والتدريب وتنظيم العمل وترشيدهالكفاءة اإلنتاجي يرجع إىل وإمنا

وغريه أثارت التساؤل عن قدرة النظرية  ليونتييفورغم أن تلك النتائج قد تعرضت إىل انتقادات عدة فان دراسة 
تم بالفروق داخل كل عنصر من عناصر اإلنتاج, التقليدية   .لفة يف إطارهاعلى حل هذه املشاكل املخت, اليت 

اخر من أشكال  ويدعم هذا أن التجارة الدولية بعيدة عن فكرة املنافسة الكاملة ويسودها دائما شكل أو
وعلى ذلك فان ربط الصورة الكالسيكية . مما جيعل دائما املزايا النسبة متفقة مع الوفرة النسبية للموارد, االحتكار

إذ تشغل يف اإلجابة على التساؤل األساسي وهو ما يصدر , نظريةيثري الشك حول هذه ال هكشير أولينبنظرية 
  .ما وماذا يستورد وأي السلع تدخل يف التجارة الدولية بلد
ا خرجت عليها    فبينما , وجدير باإلشارة أن النظرية احلديثة وإن حاولت أن تعطي تفسريا للنظرية التقليدية فإ

ترجع إىل , واليت تؤدي إىل قيام التجارة الدولية, املزايا النسبية بني الدولترى املدرسة التقليدية أن أسباب اختالف 
ترى املدرسة احلديثة أن السبب يرجع إىل اختالف ما متلكه  , اختالف الوسائل اإلنتاجية املستخدمة يف كل دولة

ا النسبية لديها نظرة األوىل ترى أن والفارق بني النظريتني واضح فال. كل دولة من عناصر اإلنتاج ومدى وفر
. اخلالف يرجع إىل أساليب اإلنتاج املستخدمة يف الدول املختلفة أي إىل اخلالف يف اإلنتاجية من دولة إىل أخرى

ا ترى العكس ولكن ختتلف الدول من حيث متتعها بالوفرة , أن أساليب  اإلنتاج واحدة أي,أما النظرية الثانية فإ
أو وفقا , احلقيقي للسلع وفهم التبادل كادر أل  ا توفر نظرية التجارة الدولية أساساوعموم. النسبية لعناصر اإلنتاج

وهي بالطبع نظرية جتريدية إىل , لثمار عملنا الذي نقوم به ومدخراتنا ومواردنا الطبيعية" هكشيير أولين"لنظرية 
     1.حد ما

                                                
 .56حازم البالوي، مرجع سابق، ص  1
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ا هذه ليست دائما أفضل وسيلة لتحليل التجارة الدوليةوبصورة عامة فان نظرية الت    إذ تنقصها , جارة بصور
وغىن عن البيان . العناصر الديناميكية وتعتمد بدرجة كبرية على فروض املنافسة املطلقة وجتانس املنتجات واملوارد

ئ املنافسة احلرة أو وقلما تسود السوق مباد, أن ظروف اإلنتاج تسودها مبادئ االحتكار وحاالته املختلفة
ومن مث فانه بالقدر الذي . بل ختضع أغلب فروع اإلنتاج للمنافسة االحتكارية واملنافسة املقيدة. االحتكار الكامل

ال تتوفر فيه ظروف املنافسة ال تنسجم ما تفرضه النظرية من اجتاه التخصص الدويل والتجارة الدولية مع ما ينتهي 
  1.  دية مع واقع احلياةإليه تفاعل الظروف االقتصا

I-5 :التحرير التجاري في الفكر الحديث  

عاملية أدت التغريات اجلوهرية اجلارية يف االقتصاد العاملي و منظومة العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد احلرب ال    
  .الثانية اىل ظهور عدد من العوامل اليت ال تندرج دائما ف سياق النظرية الكالسيكية للميزات النسبية

إن هذه العوامل اجلديدة ال تنفي النظرية الكالسيكية بقدر ما تعكس إىل هذا احلد أو ذلك احلقائق اجلديدة قي 
  :ملعاصرة بشأن التجارة الدوليةالعالقات االقتصادية الدولية، و من بني هذه النظريات ا

I-5-1 :نظرية الفجوة التكنولوجية 
اسم  1961أطلق بوزنري على هذه النظرية عام ). وغريهم فيرنون.رهافياوير، .، غبوزنير.ممن أبرز ممثليها (  
. يةاملؤسس هلذه النظر  بوزنير، لذلك يعترب "Technological Gap Trade Model" لتكنولوجيةا منوذج الفجوة"

ة، يركز أصحاب هذه النظرية االنتباه على  حيثلدى حتليل التبادل بني البلدان ذات البنية االقتصادية املتشا
ا يف خمتلف البلدان إن التخصص يف مثل هذه احلالة حيدده تعاقب . الفارق الزمين بني إنتاج وتصدير السلع ذا

نتاج اليت تتيح للبلد املنتج، نتيجة الفارق الزمين يف اخلروج إنتاج السلع يف خمتلف البلدان مع استخدام عوامل اإل
تبدأ بإنتاج سلعة جديدة قبل ان الدولة اليت . احتالل مواقع راسخة يف هذه السوق وبالتايل إىل السوق العاملية

ستهالك غريها، حتوز على أفضليات نسبية باملقارنة مع اآلخرين نتيجة احتكار سوق هذه السلعة، فتؤمن تلبية اال
  .2الداخلي وكذلك الطلب اخلارجي

التكنولوجية، ومستوى مهارة  –إن ظهور سلعة جديدة يف هذا البلد أو ذاك سببه الفوارق يف القدرة العلمية     
استيعاب اجلهاز اإلداري إلجنازات التقدم العلمي  ، ويف درجة)وكذلك الفوارق يف حجم األجرة(اليد العاملة 
وهكذا، فإن هذه النظرية تركز، يف تفسريها ملنط التجارة الدولية، على إمكانية حيازة إحدى الدول  .والتكنولوجي

 فنية لإلنتاج أكثر تقدما من الدول األخرى، متكنها من إنتاج سلعة جديدة، أو سلع ذات جودة عالية طرائق على
    . هذه الدولة تكتسب مزايا نسبية مستقلة عن غريها من الدول جيعل

                                                
 .42-41دار النهضة العربية، القاهرةن ص ص ،مقدمة في العالقات االقتصادية الدوليةزكي الشافعي،  1
 128، صذكره بقمرجع س التجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب،  2
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فاالختالفات الدولية يف املستويات التكنولوجية حتقق اختالفًا مماثال يف املزايا النسبية املكتسبة، وتؤدي بالتايل إىل 
  : 1قيام التجارة الدولية بني الدول عن طريقني

إما زيادة الكفاءة النسبية إلحدى الدول يف إنتاج السلع اليت تنتج يف مجيع الدول املشاركة يف التبادل التجاري  - 1
ايا النسبية بني وهذه االختالفات الدولية يف املز . الدويل، األمر الذي مينح هذه الدولة ميزة نسبية جتاه تلك الدول

الدول متكن الدول ذات التفوق التكنولوجي من تصدير السلع اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية إىل الدول األخرى اليت 
ا يف مستويات التكنولوجيا املستخدمة فيها ً    .مل تشهد تغري

ا ذات مستويات تكنولوجية متقدمة إىل األسواق - 2 ً الدولية، يف  وإما دخول إحدى الدول بسلع جديدة كلي
ا ال متلك الوسائل التكنولوجية الالزمة  الوقت الذي ال تستطيع الدول األخرى إنتاجها داخليا أو تقليدها أل

  .إلنتاج هذه السلع، أو ال تستطيع احلصول عليها من الدول اليت ابتكرت فيها هذه السلع
  : مها مصطلحني، بوزنيراستخدم " منوذج الفجوة التكنولوجية"وعند تفسري 

  وهي تلك الفرتة الزمنية بني بداية إنتاج السلعة اجلديدة يف الدولة موطن االبتكار، وبداية :فجوة الطلب
  .استهالك هذه السلعة يف اخلارج

وهي تلك الفرتة بني بداية إنتاج السلعة اجلديدة يف الدولة موطن االبتكار، وبداية إنتاجها يف : وفجوة التقليد
  .اخلارج

ا النسبية، وتبدأ العوامل  يف حال    ظهور إنتاج السلعة يف الدول املقلدة تفقد الدولة اليت ابتكرت فيها السلعة ميز
التكنولوجية بفقدان الدور الذي لعبته كعامل مفسر لنمط التجارة الدولية بني الدول يف السلع الصناعية ذات 

النسبية لعوامل اإلنتاج باعتباره العامل األساسي الختالف الكثافة التكنولوجية، وحيل حملها عامل الوفرة أو الندرة 
  ).أولين –هيكشير نظرية (املزايا النسبية الطبيعية وقيام التجارة الدولية 

، فرأوا، مثال، أن االختالفات يف "نظرية الفجوة التكنولوجية"وآخرون على تطوير  هافباوير وفيرتونعمل    
ا مستويات األجور الدولية تعترب حم ا هامً الفرتة الزمين اليت تستغرقها الفجوة التكنولوجية، ولتحديد اجتاه  للطو ددً

التجارة الدولية النامجة عنها، فالتطورات التكنولوجية املمثلة يف االخرتاعات واالبتكارات اجلديدة قد تنتقل بسرعة 
 لة موطن االخرتاع أو من الدولة موطن االخرتاع أو االبتكارات اجلديدة  قد تنتقل بسرعة من الدو 

  أخرى، يف حال كانت مستويات األجور يف هذه الدول أدىن مما يف الدولة األوىل، حبيث االبتكار إىل دول
  . بتكاليف أقل من إنتاجها يف الدولة موطن االخرتاع املعنية تسمح بإنتاج السلعة

ا مل تتمكن من شرح حجم الفجوة ال     تكنولوجية، واملدى الزمين الذي ميكن أن من أبرز عيوب هذه النظرية أ
  .سد هذه الثغرة") نظرية دورة حياة السلعة("وقد حاولت النظرية التالية . تستمر خالله تلك الفجوة قبل تالشيها

                                                
 244، ص  2006 ،دار األديب للنشر و التوزيع ،وهران ،  ، اقتصاديات التجارة الدوليةزايري بلقاسم   1
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I-2-5  المنتج(نظرية دورة حياة السلعة( Product Cycle Model   
) وغريهم ويلز.كرافيس، ل.فيرنون، ج.رثال من أم(منذ أواسط الستينات يطور االقتصاديون يف الغرب     

ا إىل مراحل ). املنتج(نظرية دورة حياة السلعة  هذه النظرية تفسر تطور التجارة الدولية بالسلعة اجلاهزة استنادً
ا يف السوق ، إشباع )توسع الطلب(الظهور، منو : فحركة السلعة اجلديدة يف السوق جتتاز عدة مراحل. حيا

إن انتقال السلعة من مرحلة إىل أخرى خيلق إمكانات جديدة ). األفول(الركود، االحنطاط  ،)النضوج(الطلب 
النتشار اإلنتاج يف بلدان خمتلفة ذات مستويات خمتلفة من توافر الشروط الضرورية لإلنتاج، وذلك بسبب تبدل 

  .إخل... طابع اإلنتاج الذي يتطلب مستوى معني من مهارة اليد العاملة 
ملرحلة األوىل، تنتج السلعة بكميات غري كبرية وتكون تكاليف إنتاجها مرتفعة، يف هذه املرحلة تكون يف ا    

وتكون أسعار املنتج . الكوادر العلمية واهلندسية هي العوامل األكثر أمهية، وحيتاج األمر إىل يد عاملة عالية املهارة
كما أن تصدير . من قبل ذوي الدخل غري املرتفعاجلديد عالية، ولذا يكون الطلب عليها غري كبري، خصوصا 

ا   .السلعة يكون حمدودً
فريتفع الطلب على السلعة اليت تلقى قبوال متزايًدا، وجيري ) مرحلة النمو، أو التوسع(أما يف املرحلة الثانية    

كما . طلب عليهاإنتاجها بصورة متزايدة أكثر فأكثر، وتنخفض تكاليف إنتاجها وبالتايل أسعارها مما يضاعف ال
يف البداية تتم تلبية الطلب من خالل اإلنتاج يف دولة االبتكار، مث يبدأ إنتاجها يف . يتزايد الطلب عليها يف اخلارج

اخلارج سواء بواسطة الشركة املنتجة نفسها أم بواسطة شركات أخرى، وتظهر سلع مقلدة يف بلدان أخرى، وينتشر 
ا من الناحية العلمية يف هذه املرحل. بيع حقوق التصنيع  –ة يبدأ إنتاج السلعة باالنتقال إىل بلدان أخرى أقل تطورً

  .التكنولوجية
يزداد عدد السلع املنافسة، ويتم احلفاظ على ) مرحلة إشباع الطلب أو النضج(يف املرحلة الثالثة من الدورة     

  ونتيجة لذلك يظهر. ليف اإلنتاجوتطرح يف املقام األول مسألة خفض تكا. الطلب من خالل خفض األسعار
ى هذه السلعة يف وجتري تلبية الطلب عل. امليل لنقل إنتاج السلعة إىل تلك البلدان، حيث كلفة إنتاجها أدىن

أي البلد الذي (أما يف بلد املنشأ . خالل استريادها من البلدان اليت تنتج فيها بتكاليف متدنية من البلدان املتطورة
فتجري عملية تطوير تكنولوجيا إنتاجها، أو جيري ابتكار وتصنيع سلعة ) سلعة للمرة األوىلظهرت فيه هذه ال

تصبح السلعة قدمية بسبب ظهور سلع جديدة أكثر حداثة ) مرحلة األفول(يف املرحلة األخرية  .جديدة نسبيا
ا تليب احلاجات نفسها ة ينخفض وإنتاجها فعلى الرغم من اخنفاض األسعار، فإن الطلب على السلع. وتطورً

  .يرتاجع
ا ال )املنتج(إن نظرية دورة حياة السلعة  ، وإن كانت تعكس حقائق معينة يف تطور إنتاج الكثري من السلع، إال أ

ا مشوليا الجتاهات تطور التجارة الدولية ً منها على سبيل املثال السلع ذات (فثمة العديد من السلع . تقدم تفسري
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و تلك اليت تتطلب نفقات نقل عالية، أو تتمايز إىل حد كبري من حيث النوعية، أو ذات دورة احلياة القصرية، أ
  ".دورة حياة السلعة"، ال تندرج ضمن سياق نظرية )دائرة املستهلكني الضيقة

3-5-I .نظرية تأثير حجم اإلنتاج Scale Economies Model   
 "اقتصاد املقياس الكبري" آلية تأثري حجم اإلنتاج، أو يفسر بعض االقتصاديني آلية التجارة الدولية مستخدمني    

)economies of scale .() كروغمان، وغ. دريزيه، وب. رمث  بيرتيل أولينمن أنصار هذه املقاربة يأيت .
يتلخص جوهر هذه النظرية يف أن الدولة ذات السوق الداخلية الكبرية تصدر ). وغريهم كيسينغ.دو  هافباوير

ا من التوفري يف اإلنتاج الكبريتلك السلع ال فالتجارة الدولية تتيح توسيع سوق التصريف، وتكوين . يت تنبع فائد
أما الدولة ذات السوق . السوق املتكاملة الواحدة األكثر اتساًعا من سوق أي دولة مبفردها مهما كان حجمها

صة يف احلجم، أي السلع الفريدة اليت تتمتع غري الكبرية فرتكز جهودها على إنتاج السلع اليت ال تتطلب ميزات خا
  .ا املرتفعةابطلب عال يف السوق العاملية، بالرغم من أسعار مبيع

فكرة صحيحة من حيث املبدأ تقول بأن التوفري بفضل حجم اإلنتاج الكبري  كيسينغ وهافباويرلقد طرح    
ثريه على االقتصاد خيتلف بني بلد وآخر، يشكل عامال هاما يف حتديد التخصص الدويل، على الرغم من أن تأ

السوق الداخلية الكبرية تشكل عامال مالئما لتصدير "بأن  هافباويرويرى . ويتوقف على حجم السوق الداخلية
أما السوق الداخلية الصغرية فتشكل عامال مالئما . السلع اليت تنخفض كلفتها احلدية كلما ازداد حجم اإلنتاج

  1". تتأثر كلفتها حبجم اإلنتاجلتصدير السلع اليت ال
، ال تستطيع كل البلدان االستفادة من التوفري بفضل حجم اإلنتاج الكبري، بل الدول كيسينغوحسب رأي 

لك ميزات نسبية لدى إنتاج أنواع حمددة من السلع إن البلدان القليلة السكان ال مت" كيسينغويقول . فقط الكربى
 2".يعوضه إنتاج أنواع أخرى اجلاهزة ال

بفضل أحجام اإلنتاج الكبرية ال تتحقق عند إنتاج كل أنواع السلع من دون  بالطبع، إن الفائدة من التوفري   
ولكن يف ظروف الثورة العلمية التكنولوجية يزداد بنسبة كبرية عدد السلع اليت حتقق هذه الفائدة، وهي . استثناء

أبدا أن البلدان  كما أنه ليس من الصحيح. تشكل اليوم الغالبية املطلقة من منتجات فروع الصناعة التحويلية
بل على . ذات السوق الداخلية الصغرية نسبيا، ال ميكن أن حتقق املنافع من املشاركة يف التقسيم الدويل للعمل

فمشاركتها هذه تساعدها على . العكس فإن مشاركة هذه البلدان يف التخصص الدويل هي أمر ضروري ال بد منه
وتشكل بلدان كسويسرا وبلجيكا والسويد وهولندا، مثاال . العاليةتطوير الفروع احلديثة ذات الكثافة العلمية 

  .واضحا على قدرة بلدان صغرية نسبيا، على حتقيق املنافع اجلمة من التخصص الدويل وأحجام اإلنتاج الكبرية

                                                
1 The Technology Factor in International Trade, N.Y, L.. 1970. P. 147. 148. 
2 Kessing D. Population and Industrial Development.  Some Evidence from Trade Patterns // The American 
Economic Review. 1963. June. P. 448. 
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ما  أوبستفيلد. كروغمان وم. يقول االقتصاديان األمريكيان ب     " سياسةاالقتصاد الدويل، النظرية وال"يف كتا
أوالً، ختتلف البلدان يف ما بينها من حيث حيازة املوارد والتكنولوجيا، ولذا فإن . أنه مثة سببني للتجارة بني البلدان

ا، ميكن أن يكون سببا  ً البلدان تتخصص يف إنتاج تلك السلع اليت تنتجها بكفاءة أعلى من البلدان األخرى، وثاني
. الذي جيعل ذا فائدة ختصص بلدان معينة يف إنتاج دائرة ضيقة من السلع) ملتزايدأو العائد ا(لقيام التجارة التوفري 

وهذا التخصص ميكن أن يكون تارخييا أو بفضل استخدام أفضل نتاجات الثورة العلمية والتكنولوجية، حبيث 
اعات يف سويسرا يصبح بلد حمدد منتجا رئيسيا لسلعة معينة، يقوم بتصديرها إىل األسواق اخلارجية، كإنتاج الس

هذا الوضع مينح البلد املعين وشركاته أفضليات أو ميزات، تتيح هلا زيادة أحجام إنتاج سلعتها وتصديرها، . مثال
  .مستفيدة من اخنفاض الكتلة احلدية إلنتاجها

ا ال تعاجل سوى جزء من حالة السوق    كما   إن نظرية تأثري حجم اإلنتاج هي أيضا ال تتسم بطابع مشويل، كو
  .أن االستفادة من تأثري حجم اإلنتاج ترتبط برتكيز اإلنتاج وتكبري الشركات اليت تتحول شركات احتكارية

ا لذلك تتغري بنية األسواق وآلية عملها    فتصبح أسواقا متعددة االحتكارات تسودها املنافسة االحتكارية، . وتبعً
  .ادئ حترير العالقات االقتصادية الدوليةاألمر الذي يعيق تطور التجارة الدولية على أساس مب

 4-5-Iنظرية المنافسة :  
التجارة  مبحاولة ناجحة إلظهار العوامل اجلديدة اليت حتدد تطور M. Porter بورتير. مقام االقتصادي األمريكي 

تطور التجارة  ة حتددفهو يرصد يف مؤلفاته املكرسة لدراسة املنافسة العاملية، أربعة متغريات رئيسي. الدولية املعاصرة
             : اخلارجية املعاصرة للبلدان الصناعية املتطورة الكربى، هي

 عناصر اإلنتاج .   
 ظروف الطلب. 
  واليت تقدم اخلدمات الضرورية) التابعة(وضع الفروع القريبة.  
 إسرتاتيجية الشركة يف ظروف املنافسة. 
  إعادة  ، بل أن هذه العناصر ختلق يف جمرى عملية)املتغري األول(نتاج أن البلد ال يرث عناصر اإل بورتيريبني 

هي عبارة عن متطلبات السوق الداخلية اليت حتدد ) املتغري الثاين(يف حني أن ظروف الطلب . اإلنتاج املوسع فيه
  .تطور الشركة، وكذلك مراقبة السوق العاملية والتنبؤ بتطورها

د تطور التجارة اخلارجية للشركة فيتمثل بوجود بيئة إنتاجية مؤهلة، ذات كفاءة عالية أما املتغري الثالث الذي حيد 
  .وتقاليد عريقة، تؤثر يف نشاط الشركة

ا . املتغري الرابع، هو إسرتاتيجية الشركة يف ظروف املنافسة    فعندما تضع الشركات إسرتاتيجيتها التنافسية، فإ
أنه ال  رتيريقول بو. فسة الفعالة والطويلة األمد يف القطاع الذي تنتمي إليهتسعى إىل العثور على إمكانات املنا
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وجود إلسرتاتيجية منافسة كاملة، وإمنا وحدها اإلسرتاتيجية اليت تتفق مع أعمال قطاع صناعي حمدد ومع املهارات 
  .ورأس املال اليت حتوزها شركة معينة، ميكن أن جتلب النجاح

ا إىل إىل جانب النظريات ال    نظرية امليزات ""يت تسعى إىل تفسري وتعليل عمليات التجارة الدولية استنادً
ا إىل "النسبية ، مثة اجتاه متزايد يف الفكر االقتصادي الغريب يسعى إىل حتليل طابع التجارة الدولية املعاصرة استنادً

كون ثلث التجارة الدولية يتم عرب   واألساس املوضوعي هلذه العملية يتمثل يف. سلوك الشركات العاملية الكربى
ا داخل شبكة فروع الشركات الكربى فوفًقا لبعض املعطيات، جيري . األسعار التحويلية، أي األسعار املعمول 

من تصدير  % 40من الرخص وبراءات االخرتاع املباعة، و  % 90 – 80من التجارة الدولية، و  % 70حوايل 
إن الدور املتزايد للشركات العاملية يف االقتصاد العاملي . اخلية للشركات الكربىرأس املال، عرب هذه الشبكة الد

  .يؤثر بصورة جوهرية يف املواصفات النوعية للتبادل التجاري
إن أعمال الشركات العاملية يف جمال االستثمار املباشر أو املشرتيات، وكذلك إمدادات املواد األولية وقطع     

ا ما ت ً فهذه الشركات حتطم احتكار بعض البلدان للميزات النسبية، ". نظرية امليزات النسبية"تناقض مع الغيار، كثري
ا، إن ظهور . وهي تنظم اإلنتاج هناك حيث تكاليف اإلنتاج أدىن، وتستغل امليزات خدمة ملصاحلها وعمومً

ا من عوامل تطور التجارة يشكل عامال جديًدا ه) املتعددة اجلنسيات والعابرة للقوميات(الشركات العاملية  امً
  .الدولية

II سياسات ومؤشرات قياس التحرير التجاري:  

ا     عن طريق العديد من الطرق وذلك بغية حتقيق الرفاهية  تسعى خمتلف الدول إىل النهوض بإقتصديا
م, االقتصادية ألفرادها م ومتطلبا ا الدول للنهوض وجند من بني هذه الطرق اليت تتبعه, وكذلك توفري إحتيجا

ا اخلارجية وبالتايل النهوض باقتصادها ككل، برامج أو سياسات حترير التجارة اخلارجية اليت من خالهلا يتم  بتجار
فتح األسواق احمللية على املنافسة اخلارجية وبالتايل إخنفاض أسعار السلع من جهة ومن جهة أخرى حتسني جودة 

ردنا عرض أهم سياسات التحرير التجاري وكيفية قياسه من خالل بعض هلذا أ. السلع املعروضة يف األسواق
  .املؤشرات املستخدمة كوسيلة لتحديد درجة التحرير التجاري

1.II سياسات التحرير التجاري:  

II-11- :راديسياسات اإلست:  
ا سياسات اإلسرتاد هناك العديد من السياسات اليت ينبغي أن تشملها برامج حترير التجارة اخلارجية جند من بينه
  :كاأليت, وتشمل هذه السياسات على إلغاء القيود الكمية وختفيض معدالت الرسوم اجلمركية وتوحيدها

II-1 -1-1 ا إخضاع التجارة اخلارجية سواء كانت صادرات أو ت :إلغاء القيود الكمية عرف القيود الكمية بأ
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فها محاية الصناعة الوطنية ومعاجلة العجز يف ميزان وهد, وتسمى القيود املباشرة, واردات إىل نظام احلصص
  :وتكون كيفية التخلص من القيود الكمية عن طريق, املدفوعات

  .أي رفع السقف املوضوع على الواردات تدرجييا, إلغاء القيود الكمية تدرجييا :أوال
الثانية لرفع القيود الكمية عن  استعملت هذه الطريقة بعد احلرب العاملية, إلغاء القيود سلعة بعد سلعة: ثانيا

  . التجارة يف أوربا ويف كوريا اجلنوبية
ويقاس حترير التجارة هلذه الطريقة من خالل إرتفاع نسبة السلع املتمتعة مبوافقة آلية لإلسرتاد يف جممل السلع 

  1.املستوردة
 احلدود الوطنية ربحتويل القيود الكمية إىل رسوم مجركية واليت تعترب كضريبة تفرضها الدولة على السلع اليت تع :ثالثا

وغالبا ما تفرض الرسوم اجلمركية على الواردات أما الصادرات فقد تفرض الرسوم عليها يف . دخوال أو خروجا
حيث أن حتويل القيود الكمية إىل رسوم مجركية يضمن عدم وقوع تدفق مفاجئ للواردات نتيجة . 2ظروف خاصة

  .إلغاء القيود الكمية
عرض احلصص االستريادية يف املزاد العلين، حيث ميكن عرض أذونات االسترياد يف املزاد العلين كمرحلة  :رابعا

  .ويل احلصص اىل رسوم مجركيةانتقالية قبل حت
" Tariff  Quatas"ميكن إتباع سياسة متزج بني الرسوم احلصص " حصص- رسوم"حتويل احلصص إىل  :خامسا

ذلك بإلغاء الرسوم اجلمركية على عدد معني من احلصص على أن تكون الرسوم مرتفعة جدا على الواردات اليت و 
  .ض هذه الرسوم تدرجييا إىل أن ختف متامايتم يف مرحلة ثانية ختفي, تتجاوز هذه احلصص

أثبتت التجارب أن حتويل القيود الكمية إىل رسوم مجركية كان وراء جناح الكثري من جتارب حترير التجارة خاصة 
ويرجع هذا إىل أن التخلص السريع من هذه , بالنسبة للدول اليت كانت تعتمد بصفة كبرية على القيود الكمية

يار و االختفاءالقيود قد يعرض بع تعويض القيود الكمية برسوم , ومن ناحية أخرى, ض الصناعات احمللية إىل اال
  .مجركية يضمن عائدات للدولة ومينع تفاقم الواردات

II-1 -1-2 تخفيض الرسوم الجمركية واالتجاه نحو توحيدها:  
السلع واإلجتاه حنو سياسة أكثر هو التخفيض من احلماية الفعلية على , إن اهلدف من ختفيض الرسوم اجلمركية

  :حيادية بني التصدير واإلسرتاد وحيتوي هذا اجلانب على إجتاهني
  .يتمثل يف ختفيض معدالت الرسوم اجلمركية اإلمسية: الجانب األول
  .يتمثل يف تقليل هذه الرسوم: الجانب الثاني

  

                                                
 .12-7 ص مرجع سبق ذكره،، محتوى برامج تحرير التجارة الخارجيةحسان خضر،  1   

 .318مرجع سابق، ص  في عصر العولمة التجارة الدولية حممد دياب،  2
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1-II -2:سياسات تشجيع الصادرات: 
  : ا حموريا وهاما يف برامج حترير التجارة اخلارجية وذلك لألسباب التاليةتؤدي سياسة تشجيع الصادرات دور    

  .توفري مصادر من العمالت الصعبة :أوال
  .خلق فرص عمل جديدة :ثانيا
  1.إصالح اخللل يف ميزان املدفوعات :ثالثا
  .حتقيق معدالت منو مرتفعة :رابعا

فإنه من , واء على مستوى املنظمات الدولية أو حملياونظرا ملا تتمتع به هذه السياسات حاليا من إهتمام س
ويعتقد بعض اإلقتصادين بأن االنطالق من احلوافز هو , املناسب التوسع نسبيا يف تعريف عمل هذه السياسة

وبناءا على ذلك  يقال بأن البلد ) ولفهم سياسة إحالل الواردات أيضا(األساس لفهم سياسة تشجيع الصادرات 
لصادرات بلد معني أقل من نظريه ) TCéf(سة إحالل الواردات إذا كان سعر الصرف الفعاليعتمد على سيا

  .لذلك البلد) TCefx<TCéfm(اخلاص بالواردات أي 
لذلك فان أسعار الصرف الفعالة .واحالل الواردات تباعا لصادارتل احلوافز املقدمة وتقيس أسعار الصرف الفعالة

مايقابل عدد , الدينار مثال, من فقط يف ظل وحدة من وحدات النقد احملليةالتتض) TCéfx( معني بلد لصادرات
بل تتضمن اإلعانات وضمان قروض الصادرات , وحدات النقد احمللية لكل دوالر واملكتسبة لقاء الصادرات

سلع كما تتضمن باإلضافة لذلك اإلعانات املقدمة من قبل الدولة للمدخالت املستخدمة يف تصنيع ال  اخل ،....
حيث يتضمن كافة رسوم الواردات وقيود ) TCéfm(لواردات لونفس الشئ يسري على سعر الصرف , املصدرة
  :وأية قيمة أخرى مرتبطة بدعم السلع احمللية ضد السلع املستوردة فذلك يعين, احلصص

TCéfx<TCéfm…………………(A) 
السياسة الصناعية املتبعة يف البلد املعين  أي أن ذلك يعين أن, وهذه النتيجة تتضمن بدورها حتيزا ضد الصادرات

ويف هذه احلالة يقال أن البلد يتيح سياسة , تتيح حوافز إلحالل الواردات تفوق ماتسمح به األسعار الدولية
  :إحالل الواردات أما يف احلالة اليت يكون فيها

TCéfx=TCéfm………………….(B)  
يعادل تقريبا مايقابل الدوالر الواحد من الواردات , ة احملليةأي أن مقابل الدوالر الواحد يف الصادرات من العمل

فأن ذلك يعين أن عائدات املبيعات يف السوق احمللي سيساوي عائد املبيعات من الصادرات أو , من العملة احمللية
ياسة أي أنه لن يكون هناك حتيز ضد الصادرات ويف هذه احلالة يقال أن البلد املعين يتبع س, السوق اخلارجي

  :أما احلالة اليت يكون فيها .تشجيع الصادرات
TCéfx>TCéfm…………………(C)  
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فالسؤال املطروح ماذا نسمي هذه احلالة؟ اليت يتم التحيز فيها لصاحل الصادرات على حساب الوردات بعدما 
ا حالة تشجيع الصادرات TCéfx=TCéfmأمسينا احلالة اليت يكون فيها  احلالة  فهل من األفضل أن نسمي, بأ

بدأل من تشجيع الصادرات ، على أن نطلق على احلالة اليت يتم التحيز فيها , األخرية حبالة عدم حتيز التجارة
  .اسم تشجيع الصادرات؟  TCéfx<TCéfmللصادرات 

ا , إن اإلجابة قد تكون باإلجياب- إال أن الدراسات األكادميية لتجارب التصنيع توصف حالة التحيز أعاله بأ
توصي بأن ...) ماليزيا , كوريا اجلنوبية(ومثل ذلك جتارب الدول املصنعة حديثا مثل , سة تشجيع الصادراتسيا

ا حنو تشجيع الصادرات هي أقرب ملا تعنيه حالة عدم التحيز من حالة التحيز للصادرات   1.توجها
  :وعليه ميكن ترتيب السياسات وفقا للحاالت التالية-
  TCéfx<TCéfmسياسة إحالل الواردات  - 1
  TCéfx=TCéfm) عدم التحيز(سياسة تشجيع الصادرات  - 2
  TCéfx>TCéfmسياسة تشجيع صادرات مفرطا  - 3

II-1 -3 :سياسات الصرف والسياسة التجارية تجاه الشركاء التجاريين:  
II-1 -3-1 2 :سياسة سعر الصرف  
يقصد بتغري سعر الصرف كل ختفيض أو رفع يف سعر الوحدة النقدية الوطنية مقوما بالوحدات النقدية    

دولة ألسباب وأهداف وختفيض سعر العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية هو إجراء تقدم عليه أي . األجنبية
كما أن . أما رفع سعر العملة الوطنية فهو من اإلجراءات اليت نادرا ما تقدم عليه الدولة بصورة طوعية, عديدة

بالتحديد أحد األساليب السعرية املستخدمة يف  وهو ختفيض سعر العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية
  .السياسة التجارة اخلارجية

II-1 -3-1-1 اف تخفيض سعر العملة الوطنيةأهد:  
حيث أن , من بني األهداف اليت ترمي إليها الدولة من ختفيض سعر العملة معاجلة العجز يف امليزان التجاري

  .تدفقات إىل الداخلالالتخفيض حيفز التصدير ويقيد اإلسرتاد كما أنه حيد من خروج رؤؤس األموال ويشجع 
كما أنه حيدث . دة دخل بعض فئات املنتجني احمللني وختفيف مديونيتهموقد يرمي ختفيض سعر العملة إىل زيا

ا التصديرية إىل ختفيض سعر عملتها , عند تدهور أسعار املواد األولية مثال فتلجأ الدولة املعتمدة عليها يف عائد
خالل تشجيع كما قد يرمي أيضا إىل معاجلة البطالة من , هلدف رفع قيمة الصادرات مقومة بالعملة الوطنية

  .الصناعات التصديرية
  

                                                
 . 22-15 مرجع سبق ذكره، ص ،محتوى برامج تحرير التجارة الخارجية حسان خضر ، 1
 .325مرجع سابق، ص  التجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب،   2
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II-1 -3-1-2 أثر تخفيض سعر العملة على قيمة الصادرات والواردات:  
حيث يضطر الداخل بعد , إن إخنفاض سعر العملة الوطنية يعين بالنسبة للمواطنني ارتفاع سعر الواردات األجنبية

أما . حصول على وحدات النقد األجنبيةإىل دفع عدد أكرب من وحدات النقد الوطنية لل ، ختفيض سعر العملة
فيصبح بإمكان التجار باخلارج احلصول , بالنسبة للخارج فيعين ختفيض سعر العملة إخنفاض مثن الصادرات احمللية

م احمللية فالتغريات اليت تنجم عن , غري أن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك. عليها يف هذه احلالة بكلفة أقل بعمال
أي مدى حساسية الطلب الداخلي على الواردات والطلب . لة مرتبط إىل حد كبري مبرونة الطلبختفيض سعر العم

  .اخلارجي على الصادرات
II-1 -3-2السياسة التجارية تجاه الشركاء التجاريين:  

ا اخلارجية من جهة واحدة هو أمر غري جمد ى بل يلزم ذلك وجود أطراف أخر , إن قيام الدولة مبفردها بتحرير جتار
أو مفاوضات ثنائية مع  )GATT(وتأيت التنازالت من خالل املفاوضات املتعددة األطراف مثل , تنازالت يقدمون

  :الدول الصناعية أو من خالل اإلتفقات اإلقليمية
متكنت الدول النامية  )GATT(خالل حمادثات جولة أورغواي ملنظمة  :المفاوضات المتعددة األطراف: أوال

  .ات املتعددة األطراف من ختفيف القيود املفروضة على سلعها من طرف الدول املتقدمةمن خالل املفاوض
ينبغي على الدول النامية الدخول يف , فباإلضافة للمفاوضات متعددة األطراف :المفاوضات الثنائية: ثانيا

ا   .مفاوضات ثنائية مع الدول الصناعية اليت متثل منفذا رئيسيا لصادرا
حيث يسمح , التكامل اإلقليمي هو تكوين كتل جتارية حتقق مكاسب ألعضائها :اإلقليمي التكامل: ثالثا

لكن , القدرة على التفاوض واملساواة, مواجهة املنافسة املتزايدة من األسواق العاملية, بتحقيق وفرات احلجم الكبري
وسعر   أخرى منتجة داخل التكتل ال ينبغي إستبدال السلع القادمة من اخلارج التكتل ذات التكلفة األقل بسلع

  1.أعلى

II-2 :التحرير التجاري حسب مؤشرات االنفتاح المطلق قياس:  

دف إىل تقييم مباشر درجة انفتاح اقتصاد , تعترب هذه املؤشرات األكثر استخداما و استعماال     ما على حيث 
ويكون االستنتاج اما مبالحظة النتيجة مبعدل االنفتاح واما بتقييم القياسات احلمائية املطبقة , التجارة اخلارجية

 :داخل الدول املعنية ومن بني هذه املؤشرات جند

1-2-II:2:يمؤشر درجة االنفتاح االقتصاد  
ا  تعترب الدول ذات معدالت االنفتاح  العالية على العامل اخلارجي واليت متتاز بتنوع هياكل اإلنتاج وهياكل صادرا

                                                
 .46-42مرجع سابق، ص ، محتوى برامج تحرير التجارة الخارجيةحسان خضر،   1
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و باألخص الصادرات ذات احملتوى التكنولوجي العايل أكثر قدرة من الدول ذات االنفتاح  املنخفضة واليت 
ياكل إنتاج وصادرا حبكم درجة االنفتاح على األسواق الدولية بعض العوامل منها , ت أولية حمدودةتتصف 

حيث تعترب نسبة جمموع التجارة اخلارجية إىل إمجايل اإلنتاج الداخلي اخلام من أهم , حجم التجارة اخلارجية
  .مقاييس درجة االنفتاح  على االقتصاد الدويل

جمموع الصادرات الوطنية منسوبا إىل الناتج (ية للتجارة اخلارجية يبني من نشر درجة االنفتاح االقتصادي األمه
ويبني أيضا درجة انكشاف ) F(ويسمى هذا املؤشر مبعامل التجارة اخلارجية لالقتصاد الوطين , )الداخلي اخلام 

  :ليأو درجة انفتاحه عليه والذي يعرب عنه رياضيا كما ي, االقتصاد على العامل اخلارجي ومدى ارتباطه به
 X M

F
PIB


 

  الصادرات متثل    X :حيث
           M الوارداتمتثل  
           PIB الناتج الوطين الداخلي متثل  

يف تكوين ) الصادرات والواردات (ارة اخلارجية بشقها مدى مسامهة التج يبنيتربز أمهية هذا املؤشر يف انه     
الناتج الداخلي اخلام للدول و بتعبري آخر فانه يوضح مدى اعتماد النشاط االقتصادي ألي دولة على الظروف 

وعليه إذا كان هذا املؤشر مرتفعا دل ذلك على اعتماد الدولة . السائدة يف أسواق التصدير واالسترياد هلذه الدولة
مما جيعل اقتصادها أكثر تعرضا للتقلبات االقتصادية العاملية وجيعلها يف حالة , شكل كبري على العامل اخلارجيوب

ويشري أيضا ارتفاع هذا املؤشر إىل عمق اعتماد االقتصاد على األسواق اخلارجية , للعامل اخلارجي) انكشاف(تبعية 
والتبعية للخارج ومن مث , ات استهالكية واستثماريةلتصريف منتجاته وللحصول منه على حاجته من سلع وخدم

لية واالقتصادية التجارية امدى حساسية االقتصاد احمللي للمتغريات اخلارجية كاألسعار العاملية والسياسات امل
  .للشركاء التجاريني واالتفاقات والتكتالت االقتصادية

1-2-II -1 االنتقادات الموجهة لهذا المؤشر:  
اذ انه مل يقبل كمؤشر حقيقي لقياس درجة , سهولة حسابه لكل بلد إال انه تعرض النتقادات هامةبالرغم من    

إذ ميكن , ذلك انه ال يدل يف حد ذاته على درجة التطور أو التخلف االقتصادي لدولة ما, االنفتاح اقتصاديا
لنسبة مرتفعة يف اقتصاد اقل مبعىن قد جند هذه ا, يكون هلما نفس املؤشر أنمتطورة  أخرىلدولة متخلفة و 

ا وتشجع, 1انفتاحا أكثرانفتاحا كما قد جندها منخفضة يف اقتصاد  ا  فمثال هناك دول تقلل من واردا صادرا
  .محاية أكثرفنجد ان نسبة انفتاحها جتاريا متساوية مع دول تطبق سياسات جتارية 

                                                
1 Christine Brandt, universit Aat Ulm, economic Growth and openness an economitric Analysis for regions 
prebiminarg version VOV2004, p 13. 
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 2-2-II1:مؤشر التركيز السلعي للصادرات  
وتتصف صادرات الدول , ليل من السلعيقيس هذا املؤشر مدى تركيز صادرات الدولة على سلعة أو عدد ق    

وتصدر يف غالبيتها إىل , يد عن املوارد األوليةز النامية باحتوائها على عدد قليل من السلع اليت هي يف الغالب ال ت
وبالتايل يعترب الزيادة يف الرتكيز على سلعة معينة يف التصدير من مظاهر التبعية اليت تربط ,الدول املتقدمة
وذلك من خالل اعتماد الدول النامية على املنتجات , ول النامية باقتصاديات الدول املتقدمةاقتصاديات الد

حىت أصبحت تلك الدول املصدر الرئيسي لتلك املنتجات , األكرب من دخلها القومي ئاألولية يف توليد اجلز 
يف وجود التخصص املتطرف باإلضافة إىل ذلك فان هناك مظهرا أخر من مظاهر التبعية يتمثل , للدول املتقدمة

وذلك باعتمادها على سلعة واحدة أو عدد ضئيل من السلع , داخل النشاط االقتصادي لغالبية الدول النامية
ا اإلمجالية   .ويستخدم هذا املؤشر أيضا يف قياس التبعية االقتصادية, األولية يف صادرا

صبح هذه الدولة يف خطر كبري خاصة إذا كانت تركز فت. يف دولة ما .%60عندما تبلغ نسبة هذا املؤشر أكثر من 
ا على سلع تتعرض يف الغالب إىل تقلبات حادة يف األسعار مما ينعكس سلبا على حصيلة تلك الدولة , يف صادرا

  .يف حصوهلا على العمالت الصعبة
املقاييس استخداما وهو اكثر  هيرشمان, جينييقاس مؤشر الرتكيز السلعي للصادرات الوطنية باستخدام معامل 

  :لقياس هذا املؤشر وميكن التعبري عنه على النحو التايل
2( )n it

m i
t

XCP
X

  

CPm :مؤشر الرتكيز السلعي للصادرات.  
xit :صادرات الدولة من السلعةi خالل السنةt  
xt :جمموع الصادرات الوطنية خالل السنةt  

3-2-II 2:مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات الوطنية  
ا على دولة معينة أو عدد معني     يقيس مؤشر الرتكيز اجلغرايف للصادرات الوطنية مدى اعتماد الدولة يف صادرا

وارتفاع درجة هذا املؤشر جيعل الدول النامية عرضة للتقلبات االقتصادية والسياسية يف الدول , من الدول
, فكما هو معلوم ان الدول النامية هي من اكرب األقطار اليت تصدر املواد األولية إىل الدول املتقدمة, املستوردة

تقدمة قد تؤثر بشكل جذري على اقتصاديات وهلذا فان التقلبات االقتصادية والسياسية اليت حتدث يف الدول امل
ويعترب هذا املؤشر كسابقه من أهم املؤشرات ....) األردن-العراق-اجلزائر(كما حيدث اغلبها يف , الدول النامية

واال  %60حيث من املفروض ان اليزيد عن نسبة , تلك الدول املصدرة للدول املستوردةتبعية اليت حتكم به على 

                                                
 .59، ص 2006، دار املناهج، عمان  التجارة و التنميةخالد حممد السواعي،   1
 .61، ص  نفس املرجع التجارة و التنمية خالد حممد السواعي، 2
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يقاس مؤشر الرتكيز اجلغرايف للصادرات الوطنية , تصاد املصدر تابع تبعية كاملة لالقتصاد املستورداعترب هذا االق
بنفس طريقة قياس مؤشر الرتكيز السلعي للصادرات الوطنية مع استبدال متغري  جيني هيرشمانباستخدام معامل 

  :وميكن التعبري عنه على النحو التايل, البلد مكان متغري السلعة
2( )n it

m i
t

XCG
X

  

CGm :مؤشر الرتكيز اجلغرايف للصادرات.  
xit :لدولة ل الوطنية صادراتالi خالل السنةt  
xt :جمموع الصادرات الوطنية خالل السنةt                                  

4-2-II :1الميل المتوسط لالستيراد:  
اذا قيس درجة انفتاحه مبتوسط نسبة الواردات إىل الناتج احمللي  ميكن الكشف عن مدى انغالق اقتصاد ما    

  .اداالمجاىل وهو ما يعرف بامليل املتوسط لالستري 
ا السلعيةحيث أن  , أمهية هذا املؤشر توضح مدى اعتماد الدولة على دول العامل اخلارجي يف اسرتاد احتياجا

حيث انه كلما زادت نسبة هذا املؤشر دل على , مبعىن انه يعكس مدى ترابط اإلنتاج القومي باإلنتاج العاملي
 .اعتماد الدولة على العامل اخلارجي والعكس صحيح

5-2-II 2:مؤشر التبادل التجاري  
ونظرا ألمهية , يعترب مؤشر التبادل التجاري من بني املؤشرات األكثر استخداما للتعبري عن درجة انفتاح بلد ما   

شر اىل زيادة انفتاح هذا البلد ويشري ارتفاع هذا املؤ , فقد جلب انتباه االقتصاديني و االحصايني وصناع السياسة
من خالل حتسني معدل التبادل التجاري واخنفاضه يشري إىل تدهور معدالت التبادل التجاري هلذا البلد ومن مث 

, ويفسر هذا املؤشر عدد الوحدات املستوردة اليت يتم مبادلتها بوحدة صادرات, تراجع درجة انفتاحه يف فرتة معينة
ىن أن هذه الدولة قادرة على احلصول على وحدات إضافية من املستوردات مقابل وحدة فارتفاعه عن املئة مبع

وتراجعه عن املائة يعين ان الدولة حتصلت على كميات قليلة من املستوردات مقابل وحدة واحدة من , صادرات
املقاييس اليت تعرب عن ويعترب هذا املقياس من , الصادرات وبالتايل ترتاجع درجة انفتاحها على التجارة اخلارجية

تمعات باعتباره يعكس ليس فقط سلوك االقتصاد اخلارجي بل حىت سلوك االقتصادي احمللي ألنه , رفاهية ا
يعتمد على متغريات حقيقية كالقدرة على توظيف املواد االقتصادية احمللية وتوزيع الدخل ومنط اإلنتاج 

لتجاري عن نسبة الرقم القياسي لسعر وحدة صادرات دولة ما إىل رياضيا يعرب مؤشر التبادل ا .اخل....واألسعار
ا أي    :الرقم القياسي لسعر وحدة واردا

                                                
 .114، ص 1984، دار املختار للنشر اقتصاديات التجارة الخارجيةحممد عثمان مصطفى،   1
 .51مرجع سابق، ص  التجارة و التنميةخالد السواعي،   2
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II-3:قياس االنفتاح التجاري حسب مؤشرات االنفتاح النسبي:  

أو مالحظة يف البلد  دف هذه الطرق إىل تقيم التحرير التجاري لبلد ما على أساس استخدام مقاييس مركبة   
الفرق املوجود بني القيمة بويقاس االنفتاح , أو منطقة تعترب منطقة مرجعية الستخدام هذا النوع من املقاييس

  .املالحظة يف البلد وبني هذا املعيار الذي الذي يكشف عن درجة انفتاح البلد

II-1-3 مؤشر التعريفات الجمركية وغير الجمركية:  
هناك مؤشرات أخرى تعتمد يف قياسها , يف قياس التحرير التجاري ةاملؤشرات املستخدم باإلضافة إىل     

لالنفتاح على مدى التفاوتات التجارية املتسببة من قبل التعريفات اجلمركية وغري اجلمركية مثل رخص االسترياد أو 
اخل وتعترب مسالة التعريفات اجلمركية من احد القضايا البارزة يف مناقشة طرق .....1.حصص التصدير او اإلعانات

  .وأساليب قياس االنفتاح التجاري
عدت دراسات سعت إىل تقييم االنفتاح التجاري بواسطة قياس التفاوت التجاري يف األسعار احمللية واألسعار 

ىل عدة صعوبات وكان أمهها انه يظهر من الصعب حتديد إال أن أغلبية هذه الدراسات تعرضت إ, األجنبية
عدم تسوية سعر  ،الفوارق بني األسعار احمللية والعاملية من طرف السياسات التجارية باإلضافة إىل تكاليف النقل

وكذلك تطهر الصعوبة , فوارق املرونة السعرية والسلوكيات االسرتاتيجية للمؤسسات والتميز يف األسعار ، الصرف
 . حتديد الفوارق بني األسعار الداخلية واألسعار األجنبية للسلع القابلة للتداول وغري قابلة للتداول يف

م يلكن املشكل املطروح عند قياس االنفتاح التجاري بطريقة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية ميكن يف طريقة تكم
االستنتاج منها مستوى التكلفة اإلضافية من بلد إىل وحىت وان استطعنا إن نقيس القيمة اليت ميكن , هذا املتغري

 .فان مستوى هذا احلاجز ميكن إن يتغري على حسب تكرار استعماله وعلى حسب تقسيم هذا احلاجز, بلد
السؤال الذي يتبادر إىل األذهان هو كيف ميكن قياس التعريفة , إذن من خالل االستعراض البسيط هلذه الطريقة

  .حلكم على مدى انفتاح هذا البلد؟اجلمركية ومن مث ا

 2-3-II 2: ير الموزونغمعدل التعريفة  
  حيسب هذا املعدل مبتوسط عدد معدالت التعريفة اجلمركية

                                                
 .48 مرجع سابق، ص التجارة و التنميةخالد السواعي،  1
 .  284 ،283، ص 2007،دار املسرية ،األردن، االقتصاد الدولي نظريات و سياساتعلي عبد الفتاح أبو شرار،  2  2

الرقم القیاسي لسعر وحدة الصادرات                                           
   100 =     ريالتجادل التبامؤشر 

الرقم القیاسي لسعر وحدة الواردات                                           
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  رض عليها ثالث معدالت للتعريفة اجلمركيةما ثالثة سلع وتف يستورد بلد: مثال
)A ( 15يفرض عليها% 

)B ( 20تفرض عليها% 
)C ( 25تفرض عليها% 

  %20=3)/%25+%20+%15(=فيصبح معدل التعريفة غري املتوازن
وهلذا نلجأ , النه يأخذ بعني االعتبار األمهية النسبية للسلع, ر ال يعكس مستوى االنفتاح احلقيقيشلكن هذا املؤ 

 .ر أخر يعكس األمهية النسبية للسلعةشىل استخدام مؤ إ

 3-3-IIمعدل التعريفة الموزون:  
بلغت  )A(فإذا افرتضنا أن قيمة االسترياد من  السلعة , حيث يأخذ معدل تعريفة كل سلعة ويرجح بأمهيته النسبية

  . وحدة نقدية  C(:200(وحدة نقدية والسلعة  400): B(والسلعة , وحدة نقدية700

0,25)=معدل التعريفة الموزون      :ذن ا 200) (0,2 400) (0,15 700)100
200 400 700

    


 
 

II-4 :قياس االنفتاح التجاري حسب مؤشر البواقي:   

ا مل تستطع التعبري عن حي, لقد انتقدت طريقة قياس االنفتاح التجاري بواسطة مؤشرات االنفتاح املطلق ث أ
 Syruin chenery و Guillarrmontوهلذا فقد اقرتح كل من, ةدرجة انفتاح اقتصاد ما واجتاه سياسته التجاري

حيث , طريقة مراقبة تدفقات التبادل التجاري بواسطة متغريات هيكلية مستقلة عن السياسة التجارية )1984(
 حجم التجارة احلالية وحجمها يف املستقبل ابتداء من منوذج مرجعي تكمن هذه الطريقة يف تقييم الفارق بني

فإذا كان الفارق أو الباقي موجب أي أن حجم التجارة احلالية اكرب من حجمها يف , ر انفتاحشيصبح كمؤ 
مد يف حتديد الفارق يف هذا املؤشر على عدد معني من عتوي, فيعرب البلد منفتحا والعكس صحيح, املستقبل

ريات اهليكلية كاحلجم ومتغري الناتج الداخلي اخلام ومتغري الدخل الفردي ومتغري احلجم الفيزيائي للبلد املتغ
, بني بقية البلدان األخرى وغريهاو واملسافة بينه , ومتغريات خاصة بدرجة انعزال البلد) املساحة والنمو الدميغرايف(

  .كلية ممثلة يف املتغريات الثقافية واملؤسسيةر وادخل عليه متغريات أخرى غري هيشوقد طور هذا املؤ 
الذي يعتمد على نسبة املبادالت , ر االنفتاح البسيطشبالرغم من اعتبار هذا املؤشر أحسن من مؤ لكن    

إال انه قد تعرض هو األخر إىل انتقادات حادة أبرزها اعتماد هذا املؤشر يف , اخلارجية من التصدير واالسترياد
ا ال توجد يف أية دولة من دول العامل , نفتاح على بعض املتغريات اهليكلية وغري اهليكليةقياسه لدرجة اال حيث أ

كذلك لوحظ من الناحية العملية وجود ارتباط ضعيف بني النتائج املتحصل عليها , جمتمعة فيها هذه املتغريات
املتغريات اهليكلية احلقيقية املعتمدة يف وهلذا السبب فقد أعيد النظر يف تعريف , باالعتماد على هذه املتغريات
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وحتديدها من الناحية الكمية والنوعية اليت بواسطتها ميكن تدفقات التبادل املستقلة عن , قياس االنفتاح التجاري
  .السياسات املتخذة

II-5 : قياس االنفتاح التجاري حسب المؤشر المزدوجSachs-Warner:  

حبكم , من بني أكثر املؤشرات اليت عرفت قبوال من قبل االقتصاديني )Sachs-Warner )1995منوذج  ربيعت    
انه استطاع أن يعطي إجابات فاصلة عن كثري من التساؤالت حول مسالة قياس أو تقييم االنفتاح التجاري قياسا 

ن إعطاء تفسري وقد استطاع هذا املؤشر أن يضع أجوبة  لكثري من االنتقادات السابقة من خالل متكنه م. دقيقا
هذا املؤشر . أكثر واقعي ومنطقي لسياسات االنفتاح التجاري للبلدان املدروسة وأيضا تواريخ تبنيها هلذه السياسة

  :جمموعتنيإىل يقوم بتصنيف الدول 
  1:البلدان املنفتحة واملغلقة على التجارة اخلارجية وذلك باالعتماد على املعايري التالية

  من قيمة املنح  %40إذ ال جيب أن تفوق , عريفية وغري التعريفيةمعيار احلواجز الت-
 %20إذ ال جيب  أن تفوق , معيار حصة السوق السوداء -
  .إذ ال جيب أن يكون نظام اشرتاكي, معيار النظام السياسي -
  .اذ ال جيب أن حتتكر الدولة قطاع التصدير, معيار تدخل الدولة -

إذ أن الدول اليت ال تستطيع توفري هذه الشروط , جتاريا من خالل هذه املعايريويقاس انفتاح او انغالق البلد 
بينما البلدان اليت تستطيع حتقيق هذه الشروط فتصنف ضمن الدول , فتصنف ضمن االقتصاديات املنغلقة

  .املنفتحة على التجارة اخلارجية
وكانت نتائج الدراسة اليت مت  1970-1945فرتة مت دراستها خالل ال, دولة117تكون العينة اليت يدرسها املؤشر منت

 74وSachs-Warnerدولة تعترب من الدول املنفتحة بانتظام وفق املعايري املقرتحة من قبل  15: التوصل اليها انه
ولكن بصفة دائمة ومنتظمة كما أثبتت الدراسة أن الدول األكثر , دولة صنفت من الدول املنفتحة على التجارة

)  23عرفت معدالت منو تزيد عن ( دولة  15 أصلدولة من  11ت معدالت منو مرتفعة بالنسبة ل انفتاحا حقق
موعة الثانية عرفت منو اقل من  70بينما    .%3دولة من ا

وقد ) Sachs-Warnerدراسة (اليت مشلتها الدراسة  اإلفريقيةيوضح اجلدول التايل درجة انفتاح بعض الدول 
 و التعريفة( معيار احلواجز التعريفية وغري التعريفية :اس االنفتاح التجاري على معياريني مهااعتمد يف دراسته على قي

  .ومعيار حصة السوق السوداء) احلصة
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  ):1989- 1970(قياس التحرير التجاري لدول افريقيا شبه الصحراوية : )1-2(رقم جدول
  حصة السوق السوداء احلصة التعريفة الدول

1970-1980 
السوداء  سوقال حصة

1980-1990 
  افريقيا وسط الصحراء

  البنني
  بوركينا فاسو

  الكامرون
  مجهورية الكونغو

  السينغال
  جزر موريس

  كينيا
  رواندا

  البورندي
  نيجرييا

  الصومال
  املاالوي

  أثيوبيا
  زمبابوي

  زامبيا
  الكونغو

  غانا
  أنغوال

  املوزمبيق
  أوغندا

 معدل غري متزن

0,2  
0264  

0,482  
0,261  
0.198 
0.189 
0.347 
0.275 
0.274 
0.221 
0/447 
0.204 
0.121 

0.2 
0.229 
0.183 
0.122 

0.33 
0.09 

0.106 
0.103 
0.231 

0.037 
0.169 
0.682 
0.143 
0.035 
0.049 
0.337 
0.203 
0.443 
0.006 
0.016 
0.024 
0.808 
0.174 
0.867 

0 
0.381 

0.2 
0.051 

0 
0 

0.220 

  
0 
0 
0 
0 
0 

0.04 
0.23 
0.31 
0.34 
0.45 
0.49 
0.49 
0.55 
0.92 
1.06 
1.17 
2.02 
3.28 
3.36 
4.33 

0.952 

0.02 
0.02 
0.02  
0.02  
0.02  
0.02  
0.06 
0.21 
0.56 

0.4 
0.91 
0.28 
0.84 
0.54 
0.94 
0.53 

1.3 
14 
0 

1.88 
3.94 

1.262 
Source: Gilbert Niyongabo p35. 

ستطاعت أن حتقق معدالت انفتاح ا اإلفريقيةميكن القول ان بعض الدول , اجلدولحسب املعطيات املوجودة يف 
مقبولة اذا ما قسناها مبعيار مستوى احلواجز اجلمركية و غري اجلمركية ، يف حني أن حصة السوق السوداء تبدو 

 إىلسنوات السبعينات و ازدادت  %95مرتفعة جدا يف كل الدول و على طول الفرتة املدروسة حيث ارتفعت إىل 
  . ية التسعيناتيف فرتة الثمانينات و بدا 126%

, نالحظ أيضا أنه إذا قمنا بتقييم االنفتاح التجاري باالعتماد على معيار احلواجز اجلمركية وحصة السوق السوداء
ولكن ميكن تصنيفها ضمن  , يتبني ان بعض دول وسط إفريقيا مثل الكونغو السنغال متلكان معدل انفتاح ضعيف
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ا متلك معدالت ,  إسرتاتيجية االنفتاح التجاري حسب املؤشروهناك دول كثرية مل تتبىن, الدول املنفتحة أي أ
زامبيا  -اثيوبيا –ولديها ايضا نسبة مرتفعة من السوق السوداء مثل بواردي , حواجز مجركية وغري مجركية منخفضة

  .فتاحها على التجارة اخلارجية ضعيف جدانا –واوغندا 

  6.II 1998(مؤشر المركب قياس االنفتاح التجاري حسب نموذج ال (Edward  

احد احدث املؤشرات اليت عنيت بقياس وتقيم االنفتاح  Edward 1998يعترب مؤشر االنفتاح املركب ل 
أن أغلبيتها ال تعطي تفسريا منطقيا لقياس انفتاح  Edwardوبالرغم من كثرة املؤشرات املستخدمة يرى , التجاري

ا, دولة ما على التجارة اخلارجية  Edwardوهلذا اقرتح , مل توضح مدى تأثريها على النمو االقتصادي حيث أ
  .ر يرتكز على فرضية أن سياسات االنفتاح تتماشى مع ارتفاع إنتاجية العواملشمؤ 

املؤشرات املوجودة من قبل ألجل قياس درجة انفتاح أي بلد واقرتح مجعها يف شكل مركب  Edwardاستخدم 
الثالثة األوىل تصنف بوجود سياسات االنفتاح بينما الستة األخرية تقيس , يتكون من تسعة مؤشرات فرعية

  :وهي موزعة كاأليت, مستوى التفاوتات التجارية
  Sach-Warnerمؤشر : 1
  ).1987(مؤشر تقرير التنمية يف العامل : 2
  ).Learmer).1988.مؤشر البواقي ل : 3
  .وداءللسوق الس) La prime de change(مؤشر عالوة الصرف : 4
  .التعريفية املتوسطة على الواردات: 5
  .املستوى املتوسط للحواجز غري اجلمركية: 6
  .مؤشر تفاوت املؤسسات الذي يقيس التفاوت اخلاضع لوجود الدولة: 7
  .معدل فرض الضرائب املتوسطة على التجارة اخلارجية: 8
  ).wolf )1993مؤشر التفاوت على الواردات احملسوبة من طرف: 9
  .ر واحد لغرض تباين خمتلف مظاهر السياسة التجاريةشجبمع كل هذه املؤشرات يف مؤ  Edwaard قام

  ).wolf مؤثر -احلصص -التعريفة املتوسطة–الصرف  - عالوة - Sach-Warner(دالة =املؤشر املركب 
جز اجلمركية يف تفسري مؤشره ان االنفتاح التجاري ألي بلد يعتمد على مدى ارتفاع احلوا Edward لقد ذهب 

إما  ,)%40(إال أن النسبة اكرب من ذلك  Sach-Warnerوهو نفس مذهب  %20أو غري اجلمركية إىل أكثر من 
وبالنسبة ملؤشر عالوة , انه يصف تدخل الدولة يف مظهر مؤسسي, Edwaardبالنسبة ملؤشر التفاوت فريى 

  .فيمكن أن ينتج عن عدم توازن االقتصاد, الصرف للسوق السوداء
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  : الفصل خالصة
سواء كانت , ميكن القول انه مهما تعددت وتنوعت الطرق اليت ميكن من خالهلا قياس أو تقييم االنفتاح التجاري

مؤشرات مستخدمة من قبل منظمات دولية أو مؤشرات مقرتحة من طرف اقتصاديني مل تتمكن كلها من تقدمي 
ذلك انه من الناحية النظرية كل النماذج املقرتحة ترى أن . تفسري حقيقي ألسباب انفتاح أو انغالق الدول جتاريا

إال . إذا هي وفرت معايري وشروط معينة مقرتحة من قبل هذه النماذج, الدول ميكن أن تنفتح على بعضها البعض
فقد بدت دول , مبعىن انه ظهر تباين وتفاوت يف الناتج, أن الواقع قد يكذب ما ذهبت إليه بعض هذه النماذج

  .ر انفتاحا يف بعض النماذج ومنغلقة يف مناذج أخرىأكث
كما آن بعض املعايري والعوامل املستخدمة يف بناء بعض املؤشرات ظهرت متناقصة وال تصلح لقياس االنفتاح 

  .كاحلجم البلد أو موقعه اجلغرايف على سبيل املثال, التجاري
   
  
 
  
    
 
  
   
  



  

 

  :الثالث صل الف
عالقة التحرير التجاري و سعر 

  الصرف الحقيقي للدينار الجزائري
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  تمهيد
سعر الصرف من بني السياسات اهلامة يف صنع السياسات االقتصادية ، خصوصا بعد املوجات  تعد سياسة 

عر الصرف سالداعية للتحرير التجاري ، ففي الدول املتقدمة اليت تتبع نظام الصرف املرن ،تعتمد على سياسة 
رامج التكييف اهليكلي للتصدي ملختلف الصدمات اليت تواجهها ،بينما هذه السياسة يف الدول النامية ضمن ب

  .اليت تتم عادة بإشراف املؤسسات املالية و النقدية الدولية 
و يعترب االقتصاد اجلزائري منوذجا القتصاد يف طور التحول من اقتصاد خمطط إىل اقتصاد السوق ، بعد املشاكل 

يار أسعار النفط يف السوق العاملي ، بداية من منتصف الثم انينات ، هلذا جند أن سياسات اليت تعرض هلا جراء ا
حترير سعر الصرف و التحرير التجاري لعبت دورا هاما يف هذه اإلصالحات ، وذلك بتحرير الدينار اجلزائري من 

ارية و اعتماد سياسة ختفيض قيمة العملة  السرتجاع التوازن اخلارجي و خفض التعريفة اجلمركية و دالقيود اإل
  . ت االنفتاح اإلنفاق  احلكومي لدعم سياسا

سوف نتطرق له يف هذا الفصل من خالل  التعرض لعالقة حترير سعر الصرف بتحرير التجارة اخلارجية و   وهذا ما
 . كذلك التحرير التجاري و ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري
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I .سعر  سوف نتطرق يف هذا املبحث بصفة عامة اىل حترير:   تحليل صدمات و تحرير سعر الصرف
الصرف و أهم الصدمات اليت يتعرض هلا سعر الصرف احلقيقي جراء سياسات التحرير ،شروط جناح حتريره و 

  .االعتبارات الزمنية لتحرير التجارة اخلارجية 

I-1 : التحرير وسعر الصرف الحقيقي التوازني والسياسة االقتصادية:  
اية سبعينيات القرن العشرينلقد بدأت فلسفة التحرير االقتصادي حتتاج الدول       ومن . األخذة يف النمو منذ 

ومدى ارتباط , الضروري أن نفهم اآلثار النامجة عن صدمات التحرير املختلفة على سعر الصرف احلقيقي التوازين
   : لذلك فإن مستوى سعر الصرف احلقيقي. ذلك بالسياسة االقتصادية

* T

N
eP PTCR
P P

  
ولكي تتفهم ذلك سوف , يؤثر على احلساب اجلاري مليزان مدفوعات الدولة وختصيص املوارد والتوازن الداخلي  

  :تستخدم منوذجا اقتصاديا جزئيا وكليا وتوازنا داخليا وخارجيا كما يلي
 1-1-I سوان "ستخدم النموذج الذي ينسب إىل ن: االقتصادي الكليالتوازنSwan."  

, يكون اقتصاد الدولة يف حالة توازن اقتصادي كلي, فعندما يتحقق التوازن الداخلي واخلارجي معا
لذلك وبافرتاض وجود درجة من اجلمود يف األسعار مع إمكانية وجود توازنات كينزية يف ظل البطالة 

  :فإن
     ( . )Y Y ATCR  0حيثAY      0وtcrY   

 A=C+I+G: تشري إىل اإلنفاق Aيف حني أن )  real GDP( عن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيYحيث تعرب
):           وكذلك جند أن  . )TB TB ATCR      0معATB    0وTCRTB  

, 1والذي تكون قيمة صفرا عندما ال تكون هناك تدفقات رأمسالية متواصلة, عن ميزان التجارة TBحيث تعرب 
  .دالة التوازن الداخلي واخلارجي مرفوقة بدالة التوازن اإلقتصادي اجلزئي عن والشكل التايل يعرب

  
    

                                                
  .99مرجع سابق، ص  ،لدوليالنقود و التمويل ارونالد ماكدونالد و سي بول هالوود،   1
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  التوازن الداخلي والخارجي في ظل التوازن االقتصادي الكلي والجزئي) 1 3-(رقم شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  676مرجع سابق، ص النقود و التمويل الدويل، ،رونالد ماكدونالد و سي بول هالوود :المصدر 
ألنه بافرتاض وجود , تعرب عن دالة التوازن الداخلي وهي ذات ميل سالب)  'II( من خالل الشكل جند أن     

, تطلب حدوث ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقيتفإن حدوث زيادة يف االستيعاب احمللي , حالة توظيف كامل
لى الناتج وإال فإن اإلنفاق سوف يزيد ع, ا عن السلع احملليةدحىت يتم حتويل جزئ من اإلنفاق احمللي واألجنيب بعي

  . و بالتايل حيدث اختالل يف التوازن الداخلي, يف حالة التوظف الكامل
وهو األمر , ألن الزيادة يف االستيعاب تؤدي إىل تقليل صايف الصادرات, إن دالة اإلنفاق تنحدر تصاعديا    

  .احملليةالسلع  الذي يتطلب حدوث اخنفاض حقيقي يف قيمة العملة من أجل حتويل جزء من الطلب حنو
انتقال دالة  إن العوامل اليت تؤثر على امليزان التجاري املتواصل عند أي سعر صرف حقيقي سوف تؤدي إىل   

سوف تؤدي إىل انتقال الدالة املذكورة , وحدوث زيادة يف التدفقات الرأمسالية املتواصلة حنو الداخل)  'EE(اإلنفاق
  . إىل اليسار

اجلمركية على الواردات وتراخيص اإلسرتاد وحصص االسترياد سوف تؤدي إىل  إن حدوث ختفيض يف التعريفة   
ا يحيث إن الزيادة يف الطلب احمللي على السلع القابلة لالجتار جيب أن , انتقال الدالة إىل ناحية اليمني واز

  .TCRاخنفاض يف االستيعاب عند أي قيمة يأخذها 
 2-1-Iالتوازن االقتصادي الجزئي  

فإن سعر الصرف احلقيقي هو السعر النسيب للسلع القابلة لالجتار إىل , رنا له خالل الفصل األول كما أش   
ال اخلاص باالقتصاد اجلزئي للتوازن الداخلي واخلارجي مع , تلك غري القابلة لالجتار فإننا حنتاج إىل دمج هذا ا

 T/N                                                                             االستيعاب

E I 

E' 

I' 

     TCR 
 
  Ep*     pT 
    P     PN 

C

R
' 

R 

C 
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ال اخلاص باالقتصاد الكلي تعرب عن نسبة السلع القابلة لالجتار إىل  )'RR(ففي الشكل السابق جند أن , ا
, ، وتكون هذه النسبة دالة متزايدة يف سعر الصرف احلقيقي) RT/RN(السلع غري القابلة لالجتار يف اإلنتاج احمللي

يزيد من أرباح قطاع إنتاج السلع القابلة لالجتار، قياسا إىل تلك اليت تتحقق , حيث إن االخنفاض يف قيمة العملة
  .1ع إنتاج السلع غري القابلة لالجتاريف قطا 

تعرب عن نسبة السلع القابلة للتبادل إىل تلك غري القابلة للتبادل يف االستهالك احمللي ) 'CC(والدالة    
)CT/CN (لذلك فإن حدوث اخنفاض حقيقي يف قيمة العملة , قيقيوهي دالة متناقصة مع سعر الصرف احل

  ).      CT/CN(وبالتايل تقليل النسبة , سوف يؤدي إىل زيادة السعر النسيب للسلع القابلة لالجتار
جند أن خفض التعريفة , من خالل عرضنا لنموذج التوازن االقتصادي الكلي واجلزئي والتوازن الداخلي واخلارجي   

ألنه يؤدي إىل وجود زيادة يف , سوف يؤدي إىل اخنفاض سعر الصرف احلقيقي التوازين. الواردات اجلمركية على
  :والشكل التايل يوضح ذلك, وزيادة يف املعروض من السلع غري القابلة لالجتار, الطلب على السلع القابلة لالجتار
  سعر الصرف الحقيقي وتخفيض التعريفة الجمركية):  2 3-(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

             
 625النقود و التمويل الدويل، مرجع سابق، ص رونالد ماكدونالد و سي بول هالوود،  :المصدر 

القابلة لالجتار نسبة السلع القابلة لالجتار إىل السلع إىل السلع غري ) ( 'CC(من خالل الشكل جند أن الدالة   
بينما تتحرك , للداللة عن زيادة إستهالك السلع القابلة لإلجتار, سوف تتحرك إىل ناحية اليمني, )يف االستهالك

حيث يشهد قطاع , )نسبة السلع القابلة لإلجتار إىل السلع غري القابلة يف اإلنتاج(إىل ناحية اليسار ) 'RR(الدالة 
  .افسة أكربإنتاج السلع القابلة لالجتار من

  وهو ما أيدته الدراسات التطبيقية مثل, إن حترير التجارة يؤدي إىل حدوث اخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي   

                                                
 .100النقود و التمويل الدويل ، مرجع سابق، ص رونالد ماكدونالد و سي بول هالوود،  1
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اتج احمللي يعترب ختفيض اإلنفاق احلكومي كنسبة من النو  Tokarik 1995 1دراسة  يف. Edward 1909دراسة 
فإذا أدى ذلك إىل تقليل الطلب على السلع غري القابلة لالجتار , اإلمجايل مسة أخرى من مسات فلسفة التحرير

 :سوف تنتقل إىل اليمني كما يف الشكل التايل)'CC(فإذا الدالة 
  سعر الصرف الحقيقي وخفض اإلنفاق الحكومي :  3-3)(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 626، مرجع سابق، ص  النقود و التمويل الدويلرونالد ماكدونالد و سي بول هالوود،  :المصدر 
 تنتقل إىل ناحية اليمني نتيجة اخنفاض نسبة هذه السلع يف اإلستهالك وحيدث اخنفاض) 'CC(حيث إن الدالة   

  .يف سعر الصرف احلقيقي التوازين
يؤدي إىل ) أي زيادة أسعار الصادرات بالنسبة ألسعار الواردات( كما أن الصدمة اإلجيابية يف شروط التجارة     

حيث يؤدي األثر اإلجيايب إىل زيادة الطلب على السلع غري القابلة , حدوث ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي
  2.تفاع سعرها النسيبمما يؤدي إىل ار , لإلجيار

I -2 :صدمات سعر الصرف الحقيقي التوازني: 
  :نتناول يف هذا املطلب ثالث صدمات سعر الصرف احلقيقي التوازين للدول النامية   

I-2-1 :الصدمة الموجبة في إنتاج السلع القابلة لالتجار:  
) RT/RN(كان انتهاج سياسات التحرير سوف يؤدي إىل زيادة نسبية السلع القابلة لالجتار يف اإلنتاج أي فإذا      

                                                
 288، ،مرجع سابق التوازن النقدي و معدل الصرفنشأت الوكيل ،  1
 278، ص  2007، مرجع سبق ذكره، التمويل الدوليهزاع مفلح ، 2
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سوف تنتقل إىل ناحية اليمني على النحو املمثل يف الشكل املوايل لتصبح ) 'RR(فإن الدالة , سوف تزيد
)R1R2' .( وحيدث حتسن يف ميزان التجارة عند النقطةTCR1 ر الصرف احلقيقي التوازين إىل عندما يرتفع سع

والذي , ويتحقق هذا االرتفاع يف سعر الصرف من خالل حدوث ارتفاع يف مستوى السعر احمللي. TCR2النقطة 
سعر الصرف االمسي أو عن طريق ارتفاع , 1ينتج رمبا من وجود زيادة يف الطلب على السلع غري القابلة لالجتار

, ومن املرجح وجود أثر إجيايب على الدخل على األقل يف املدى الطويل. بسبب تقوية وضع احلساب اجلاري
ويكون ذلك باالعتماد على ). 'CC(عندما تستمر سياسات اإلصالح وإن ذلك سوف يؤدي إىل انتقال الدالة  

  .القابلة لالجتار وتلك غري القابلة لالجتار القوى النسبية ملرونات الدخل اخلاصة بالطلب على السلع
وأن ذلك يؤدي إىل , سوف تنتقل إىل ناحية اليمني) 'CC(فإن الدالة , فإذا كانت األوىل أكرب من األخرية  

  .تلطيف االرتفاع يف سعر الصرف احلقيقي
  ) RT/RNزيادة (الصدمة الموجبة في نسبة إنتاج السلع القابلة لالتجار):  3-4(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  626النقود و التمويل الدويل، مرجع سابق، ص رونالد ماكدونالد و سي بول هالوود،  : المصدر
, حيث إن احلساب اخلارجي املقوى )E1E'2(إىل   )'EE(يف الشكل أعاله تنتقل من  إن دالة التوازن اخلارجي 

اخلارجي من /ويتحرك التوازن الداخلي.  TCRيسمح بزيادة االستيعاب عند أي قيمة لسعر الصرف احلقيقي 
الطلب  لتعويض أثر حتويل, حيث ينبغي أن يزيد االستيعاب ألقل من دالة التوازن الداخلي M1إىل   Mنقطة 

  .بعيدا عن السلع احمللية نتيجة لالرتفاع احلادث يف سعر الصرف احلقيقي
  

                                                
 280، مرجع سابق ، ص  التمويل الدوليهزاع مفلح ،  1
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I-2-2 :      الصدمة الموجبة في نسبة استهالك السلع القابلة لالتجار:  
وزيادة درجة توافر السلع ) انفتاح التجارة اخلارجية( )CT/CN(إذا أدت سياسات التحرير إىل زيادة النسبة     

وحيدث اخنفاض يف سعر الصرف ) 'C1 C1(سوف تنتقل إىل ناحية اليمني لتصبح  )'CC(ن الدالة  فإ, األجنبية
وبالتايل ينتقل وضع التوازن  )'E1E1(تحرك إىل سوف ت  )'EE(لدالة لأما بالنسبة , 2TCRاحلقيقي إىل النقطة 

والذي , وحيدث اخنفاض يف االستيعاب للحفاظ على التوازن الداخلي M1إىل  Mاخلارجي من النقطة /الداخلي
ر الصرف احلقيقي الذي أدى إىل حتويل الطلب األجنيب جتاه سلع دول التحول شهد اختالال بسبب اخنفاض سع

  .االقتصادي
  CT/CN )زيادة(الصدمة الموجبة في نسبة استهالك السلع القابلة لالتجار)  3-5(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  .681، مرجع سابق، ص  النقود و التمويل الدويلرونالد ماكدونالد و سي بول هالوود،  : المصدر
I -2 -3 :إلغاء الدعم المقدم للسلع غير قابلة لإلتجار  
  فكيف أدت السياسة األخرية إىل التأثري على سعر , عندما مت إلغاء الدعم املقدم لقطاع السلع القابلة لالجتار   

  ؟.الصرف احلقيقي التوازين
, السلع غري القابلة لالجتار تنتقل إىل ناحية اليمني عندما ينخفض إنتاج) 'RR(ففي الشكل أسفله جند أن الدالة 

) . E1E'1(إىل ) 'EE(وتنتقل الدالة  .حدوث إعادة ختصيص للموارد لصاحل قطاع السلع القابلة لالجتارحيث أن 
وإذا حدثت زيادة يف البطالة اهليكلية نتيجة إللغاء الدعم فإن دالة التوازن الداخلي سوف تنتقل إىل جهة اليمني 

  .أن ينخفض عند أي مستوى لسعر الصرف احلقيقيحيث إن االستيعاب ينبغي 
والشكل التايل , فإن السعر النسيب للسلع غري القابلة لالجتار سوف يزيد, وحيث يرتفع سعر الصرف احلقيقي

T/N                                                                       االستيعاب   ، RT/RN 

E'1    E' 
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  :يوضح أثر الصدمة
  إلغاء الدعم المقدم للسلع غير قابلة لإلتجار:  (3-6) رقم الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .681، مرجع سابق، ص النقود و التمويل الدويلرونالد ماكدونالد و سي بول هالوود،  :المصدر

I-3:مفهوم تحرير سعر الصرف     
وهذا االعتقاد , وحترير رؤوس األموال يعتقد البعض بأن حترير سعر الصرف يعين بالضرورة حترير التجارة اخلارجية   

  .ناتج عن وجود بعض القيود على الصرف
, والواقع تنقسم هذه القيود إىل القيود اخلاصة بعمليات احلساب اجلاري والقيود اخلاصة بعمليات رؤوس األموال   

  .وهو ما يعرف باحلرية الداخلية) مقيم وغري مقيم(والقيود حسب هوية حامل العملة 
I-3-1 :حرية الصرف الداخلية:  
I-3-1-1 ا حرية املقيمني يف اقتناء العمالت أو األصول املقومة  :تعريف حرية الصرف الداخلية تعرف بأ

عمالت أجنبية باستخدام سعر الصرف املعمول به وهناك اىل وبالتايل حرية حتويل العملة احمللية , بعمالت أجنبية
  :لية وذلك كما يليدرجات متفاوتة يف حرية الصرف الداخ

  ويسمح لغري املقيمني اقتناء هذه األصول والعمالت, مينع املقيمون من اقتناء األصول والعمالت األجنبية- 1
ولكن يف نفس الوقت مينع املصدرون من االحتفاظ , يسمح للعموم باقتناء وامتالك أصول وعمالت أجنبية- 2

م من هذه العمالت  .بعائدا
 
  

T/N                                                                    االستيعاب     ، RT/RN 

E'1    E' I     I1 

E 
 
E1 

I'      I'1 

C

R'         R'1 

R     R1 

C' 

TCR = PT/PN 
 

TCR1 

 

TCR2 



  سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائريبعالقة التحرير التجاري                          الفصل الثالث   

77 
 

I-3-1-2 حرير الداخليأهداف الت  
  :من بينها مايلي, هناك مجلة من األهداف اليت يصبوا إليها التحرير الداخلي لسعر الصرف 

م من األصول والعمالت األجنبية إىل النظام البنكي: 1   .حث العموم على بيع أو تسليم إمتالكا
ي تفاديا هلروب رؤوس إدماج القطاع غري الرمسي وسوق الصرف املوازي أو السوداء ضمن القطاع الرمس: 2

  .األموال
 .القضاء على اإلختالالت املرتتبة عن الرقابة املفروضة على الصرف: 3
I-3-2 :حرية الصرف الخاصة بعمليات الحساب الجاري:  
I-3-2-1 لقيام ا, تعين حرية بيع وشراء الصرف :ف حرية الصرف الخاصة بعمليات الحساب الجارييتعر

دير أو إسرتاد سلع وخدمات وهذه احلرية غري متسقة مع وجود قيود على التصدير مبدفوعات متعلقة بعملية تص
  .إخل.......  1كحصص اإلسرتاد وأذونات التصدير, واإلسرتاد

I-3-2-2 بني األهداف جند مايلي من :األهداف:  
ال -)1 م من السلع غري املتواجدة يف األسواق , إن حرية الصرف يف هذا ا ختول للمستهلكني إشباع رغبا

  .احمللية وللمنتجني اقتناء عناصر إنتاج حديثة ومتنوعة
على اإلنتاج بكفاءة  وحتثهم بالتايل, إىل املنافسة اخلارجية, تسمح حرية الصرف بتعريض املنتجني احملليني -)2

  .وحتسني استعمال املوارد واحلد من القوى االحتكارية لبعض الصناعات احمللية
I-3-3 :حرية الصرف الخاصة بعمليات رؤوس األموال:  
I-3-3-1 وتعين حرية شراء وبيع العمالت األجنبية للقيام بعمليات االستثمار األجنيب املباشر و  :تعريفة

  .وغريها من العمليات اليت يرتتب عليها حتريك رؤوس األموال بني الدول, ألوراق املاليةاالستثمار يف حمفظة ا
I-3-3-2 حرية الصرف هذه تساعد على جذب املستثمرين األجانب من خالل :األهداف:  
م األصلية, تسهيل عمليات حتويل أرباح الشركات األجنبية -)1 وبالتايل تشجيع االستثمار وحتقيق , إىل بلدا

  .النمو االقتصادي
ذه الكيفية يسمح بتحويل القدرة الشرائية بني األشخاص من خمتلف اجلنسيات -)2  وكذا تنويع , إن السوق 

  .االستثمارات على املستوى الدويل
م وبني املضاربون -)3  .2حتويل املخاطر بني األعوان الذين يقومون بتغطية صفا
 
 

                                                
 180، ص  2007، الدار اجلامعية اإلسكندرية ، قضايا اقتصادية معاصرةعبد الرمحان يسري أمحد ، حممد أمحد السرييت ،  1
  182 مرجع سابق، ص، قضايا اقتصادية معاصرةسرييت ، عبد الرمحان يسري أمحد ، حممد أمحد ال 2
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I-4 مشاكل وشروط نجاح تحرير سعر الصرف:  
ا      قد تصادف برامج اإلصالح االقتصادي اليت تنتهجها الدول الراغبة يف حترير سعر صرفها وكذا جتار

ربامج اإلصالحية لسعر الصرف كما أن هلذه ال, بعض املشاكل اليت حتول دون تنفيذ هذه الربامج, اخلارجية
لنجاح عملية حترير , بعض الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الدول الراغبة يف حترير سعر صرفها, والتجارة اخلارجية

  .سعر صرفها

I -4 -1 :تأثير تحرير سعر الصرف األجنبي ومشاكله :  
ميكن أن حتول دون حتقيق األهداف  هناك تأثريات سلبية, فضال عن التأثريات اإلجيابية لتحرير سعر الصرف    

  :من بينها, املرجوة
  .فتح األبواب أمام اإلسرتاد قد يرتتب عليه ارتفاع العجز يف ميزان املدفوعات - 1
  .حترير الصرف ميكن أن ينتج عنه هروب لرؤوس األموال كما حدث يف بعض دول أمريكا الالتينية وشرق آسيا- 2
وبالتايل احتماالت تعرض االقتصاد إىل , سلع واخلدمات ورؤوس األموالحترير الصرف يعين حتركا أكرب لل- 3

  .الصدمات الداخلية واخلارجية
حترير الصرف ممكن أن يتسبب يف عدم استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة وعائدات الدولة من العمالت  - 4

  .األجنبية
القتصاد الكلي أكثر صعوبة مما يستوجب من على هذا األساس يصبح تنفيذ السياسات االقتصادية وإدارة ا - 5

  .1السلطات االقتصادية تدخال سريعا إلصالح ما حيدث من إختالالت وهزات االقتصاد

I-4-2 :شروط نجاح تحرير سعر الصرف :  
  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي, لضمان جناح عملية حترير سعر الصرفيوجد بعض الشروط اليت جيب توفرها 

I-4-2-1 وهذا يعين حتقيق مايلي :استعمال سياسة صرف سليمة :  
  .جيب أن يكون سعر الصرف احلقيقي تنافسيا لتجنب التدهور يف ميزان املدفوعات وهروب رؤوس األموال - 1
وبالتايل , وإال ترتب عليه تضخم يف العجز, ن املدفوعاتيعين هذا أن يكون سعر الصرف متسقا مع ميزا - 2

  .ضرر يف املوازين االقتصادية الداخلية
  .إذا مت تقييم سعر الصرف بأعلى من قيمته فسيكون من الصعب حتقيق التوازن يف امليزان التجاري - 3
رؤوس األموال بكثرة مما قد  إذا مت تقييم سعر الصرف بأقل من قيمته فتصبح الواردات مرتفعة الكلفة وستتدفق - 4

  .ورمبا تدهور يف ميزان املدفوعات, يسبب ارتفاعا يف معدالت التضخم
I-4-2-2 ويعين هذا توفر مايلي: حجم كافي من احتياطات العمالت األجنبية:  

                                                
 11-15 مرجع سبق ذكره، ص، برامج اصالح التجارة الخارجية و تقييمهاحسان خضر،  1
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حتتاج الدول اليت تعتزم حترير سعر الصرف إىل كميات كبرية من , حىت يف حالة سياسة سعر صرف سليمة - 1
  .مالت األجنبية ملواجهة ما قد تتعرض له من صدمات غري متوقعةالع
  .االحتياطات األجنبية ضرورية للرفع من مصداقية برامج اإلصالح - 2
ويبعث إحساسا بعدم الثقة لدى , يف حال ضعف االحتياطات سوف يبدوا االقتصاد هشا وعرضة للصدمات_3

  1.قد تفشل برامج حترير سعر الصرف ل طوياللكن إذا إستمر هذا احلا, املتعاملني االقتصاديني
I-4-2-3 أسهمت حالة عدم استقرار االقتصاد الكلي يف فشل الكثري من برامج  :استقرار لالقتصاد الكلي

  .التجارة اخلارجية والصرف
I-4-2-4 جناح جانب من جوانب اإلصالح :إلختالالت والتشوهات االقتصاديةتوفر مناخ خالي من ا ,

  :ضي جهودا مكملة يف جوانب أخرى حبيثتيق, مبا فيها حترير سعر الصرف
أي أن يرفع املنتجون من , يقتضي للمتعاملني االقتصاديني القدرة والرغبة يف االستجابة للحوافز السعرية - 1

وإذا مل يتم هذا فإن حترير التجارة وحترير سعر .على أثر ارتفاع السعرالعرض وخيفض املستهلكون من الطلب 
  .الصرف لن حيسن من كفاءة اإلنتاج واالستثمار

دف إىل هيكل اإلنتاج من خالل إجراءات تنظيمية مثل - 2 حقوق : هناك أمهية خاصة لإلصالحات اليت 
 .وقوانني اإلفالس وغريها, امللكية الفكرية

I-5 لزمنية لتحرير التجارة الخارجية وتحرير سعر الصرفاالعتبارات ا :  
وخاصة حترير سعر الصرف وحترير التجارة اخلارجية غالبا ما تطرح فيه مسألة , إن موضوع اإلصالح التجاري     

وهذا ما سوف , وباإلضافة إىل تتبع مراحل التنفيذ, الوقت املناسب لتنفيذ هذه الربامج وسرعة تنفيذ هذه الربامج
  .تطرق إليهن
I-5-1 :التوقيت والتتابع في تحرير التجارة الخارجية  

  :عندما يتم إعداد برامج لتحرير التجارة اخلارجية  تطرح عدة أسئلة من بينها
  هل اإلصالح بطال كل القطاعات أم خيتص بقطاع واحد؟- 1
  هل اإلصالح يسعى إىل تعديل السياسة القائمة فقط؟- 2
  .سئلة تتوقف على القرار السياسي بني احلكومة واملؤسسات املالية والنقدية الدوليةإن اإلجابة عن هذه األ   

حبيث تؤكد النظرية االقتصادية أنه يف ظل غياب التشوهات ومع وجود حركة كاملة , وهنا ختتلف وجهات النظر
أيضا أنه حىت مع , ديةكما تقرر النظرية االقتصا, لعوامل اإلنتاج فإن التحرك حنو اإلصالح جيب أن يكون سريعا

                                                
 11-13 ، مرجع سبق ذكره ، ص  برامج إصالح التجارة الخارجيةحسان خضر،   1-2
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  1.عدم وجود اختالل فإن اإلصالح يكون غامضا لو أن بعض العوامل تكون هي احملددة لعمليات اإلصالح
حبيث تكون . إن التطبيق العلمي يوضح أن التدرج يف عملية اإلصالح يثري مشكلة عدم حتقيق النتائج كاملة

  .اخلسارة مركزة ومنافع التحرير مشتتة
العلمية تؤكد على ضرورة حترير رأس املال داخليا من كل القيود قبل حترير  بإما فيما خيص التتابع فإن التجار 

التحكم يف عجز , كذلك يتطلب إلجناح سياسة اإلصالح التجاري, ساب رأس املال واحلساب التجاري معاح
أما فيما خيص العالقة بني اإلصالح التجاري وسعر الصرف , امليزانية العامة قبل حترير سوق رأس املال احمللي

كون انفتاح حساب رأس املال يبطأ جتنبا على أن ي.احلقيقي فتشري الوقائع إىل أمهية حترير احلساب التجاري أول
  .الرتفاع سعر صرف احلقيقي

إن وضعية ميزان املدفوعات يف األجل الطويل تعترب مؤشرا على مدى سالمة سياسة اإلصالح اخلاصة بالتجارة   
  .وهو ما يتطلب إجراءات لالستقرار االقتصادي على املستوى الكلي, اخلارجية

ج االستقرار متزامن مع سياسة اإلصالح التجاري من أجل رسم إسرتاتيجيتاها لكن هل جيب أن يكون برام  
  .املستقبلية لألسواق الدولية

من هذا املنطق ولكي تكون سياسة اإلصالح التجاري ناجحة جيب أوال أن يسبقها ختفيض سعر الصرف    
ا وبصورة عامة فإن التخفيض , قتصادإذا مل تكن هناك تشوهات كبرية يف اال, احلقيقي أو على األقل أن يقرتن 

احلقيقي لقيمة العملة الوطنية قبل حترير كل من حساب رأس املال واحلساب اجلاري هو شروط ضروري لنجاح 
  .إصالح سياسة التجارة اخلارجية

I-5-2 سرعة التحرير  
فهل يتم , بعة يف ذلكوالطريقة املت, تشار يف هذا الصدد مسألة إزالة التشوهات اليت تصيب خمتلف األسواق   

  القضاء على هذه التشوهات بطريقة شاملة أم عرب مراحل؟
  :وعند معرفة ذلك ميكن حتديد السرعة املالئمة هلذه اإلصالحات وهي

I-5-2-1 متثل اإليرادات الضريبية من التجارة اخلارجية يف العديد من الدول النامية  :اإليرادات الحكومية
مليزانية وبالتايل تكون سرعة التحرير متوقفة على اآلثار اليت حيدثها إصالح التجارة نسبة مرتفعة من إيرادات ا

  .اخلارجية على امليزانية
I-5-2-2 إن وضوح واستقرار املستقبل ميثل عنصرا أساسيا يف مصداقية اإلصالحات التجارية :المصداقية ,

تدعيم املصداقية يف إجراءات اإلصالح ول, كما أن عدم التأكد من املستقبل جيعل حوافز اإلصالح ضعيفة
  .التجاري يتطلب من السلطات أن ختتار التوقيت والتتابع اللذان يقويان فرص جناح هذا اإلصالح

                                                
رسالة دكتوراه، غري منشورة،   السياسة االقتصادية لتحرير التجارة الخارجية في اطار المنطقة العالمية للتجارة، حالة الجزائر،بييب يوسف،   1
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يرى بعض املختصني أن اإلصالحات التجارية الشاملة وعلى نطاق واسع ودفعة واحدة قد يهز من مصداقية    
وسوق العمل وسوق , إلصالحات مع إصالحات النظام الضرييبفتزامن ا, اإلصالحات وجيعلها غري ذات شأن

  .رأس املال قد يضعف أم يكون قبل عملية حترير التجارة؟
ألن ذلك سوف يشجع عملية ,إن املنطق حيتم على الدولة أن حتقق االستقرار االقتصادي على املستوى الكلي   

اردات وندرة يف السيولة الدولية مع احتمال زيادة ويف احلالة العكسية قد يؤدي ذلك إىل ارتفاع الو , اإلصالح
وذلك يف إطار , كما أن جناح عملية حترير التجارة اخلارجية تتطلب إصالح نظام الضرائب.معدالت التضخم

االستقرار االقتصادي على املستوى الكلي بالقضاء على عجز املوازنة وتوظيف األدوات املالية للدولة يف األسواق 
  .احمللية

I-5-2-3 تكاليف اإلصالحات التجارية  
خاصة , غري متكافئة, إن االنتقال من احلماية إىل احلرية التجارية جيعل الصناعة احمللية تواجه منافسة أجنبية قوية 

بني إصالح ساسة التجارة اخلارجية وانعكاس ذلك على الرفاهية االقتصادية للمجتمع يف , يف األجل القصري
 يعين أن مستوى املعيشة سوف يتحسن يف ظل غياب اإلصالحات بشرط أن ال يؤدي هذا ال .األجل القصري

حبيث ال يؤدي , وهو ما يتطلب تدخل الدولة لتفادي اإلضرابات االجتماعية, زيادة درجة الفقر هذا االنفتاح إىل 
ها تتطلب ضغط وإن كانت اإلصالحات يف بدايت, ذلك إىل اخنفاض معدالت االستثمار وزيادة معدالت البطالة

  .االستهالك لتفادي اآلثار السلبية يف األجل املتوسط
ا خالية من التشوهات, أما عن املكاسب    فاملهم أن يقرتن ذلك بارتفاع حجم , فإن عملية التحرير ال تعين أ

لتكنولوجيا باإلضافة إىل إمكانية استرياد ا, وانعكاس ذلك يف استقرار قيمة العملة, الصادرات لتغطية الواردات
املتطورة مبا ينعكس على القدرة التنافسية للمؤسسات اإلنتاجية احمللية أكرب من تلك اليت كانت سائدة يف ظل 

  .باإلضافة إىل توافر املنتجات بأسعار منخفضة وهو ما يسمح برفع مستوى الرفاهية االقتصادية للمجتمع, احلماية

I-5-3 : فالتوقيت والتتابع في تحرير سعر الصر  
  : تشار أسئلة خالل إعداد برامج لتحرير سعر الصرف من بينها

  ماهو الوقت املناسب لتحرير سعر الصرف؟ - 1
  هل ينبغي أن يكون حترير سعر الصرف تدرجييا أم دفعة واحدة؟ - 2
هل أن حترير سعر الصرف اخلاص بعمليات احلساب اجلاري أن يسبق حترير الصرف اخلاص بعمليات رأس  - 3

  املال؟
في البالد ف, إن اإلجابة على هذه األسئلة مهم جدا إلجناح برامج حترير الصرف وحترير التجارة يتوقف عليها   

هناك عالقة إرتباط قوية بني حترير التجارة اخلارجية وحترير , اليت يتميز جهازها اإلنتاجي بدرجة عالية من املرونة
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  1.حمللية يتطلب ختفيضا يف قيمتها احلقيقيةن التخفيض االمسي لقيمة العملة احيث أ, سعر الصرف
وأن احلكم على هذا , إن برامج اإلصالح التجاري جيب أن يتضمن إصالحا يف سياسة سعر الصرف    

خاصة وأن الصناعة التصديرية تكون حباجة ملزيد من الوقت لالستجابة , اإلصالح صعب يف األجل القصري
تمع يقف على حقيقتها ويستعد هلا نفسيا خاصة  لتغريات سعر الصرف من إن املصداقية يف اإلصالحات جتعل ا

وة وانتشار الشفافية يف اإلجراءات ووجود إن غياب الفساد والرش. واالجتماعية هلا, يف حتمل التكاليف االقتصادية
 2.دولة قوية مستقرة يف األجل الطويل يعطي اإلصالحات التجارية مصداقية أكرب

 IIسوف نتطرق يف هذا املبحث اىل  :خفيض سعر الصرف الدينار الجزائريالتحرير التجاري وت
التحرير التجاري يف اجلزائر و اىل الرقم القياسي لسعر الصرف احلقيقي الفعلي للدينار اجلزائري و أثر ختفيض 

  الدينار على كل من الصادرات و الواردات 

II -1 :التحرير التجاري في الجزائر:  
II -1 -1 :ر التجاري في الجزائرأسباب التحري  
ا    ا اخلارجية ملن يكن مبحض إرادا بل فرضت عليها التطورات الدولية احلاصلة من , إن قيام اجلزائر بتحرير جتار

  :فكانت األسباب عديدة ومتنوعة منها, جهة والتطورات الداخلية من جهة أخرى
II -1-1-1  ائراألسباب الخارجية لتحرير التجارة الخارجية في الجز:  
إن النمو اهلائل لالقتصاديات الغربية منذ احلرب العاملية الثانية كانت نامجة عن  :تحوالت االقتصاد العالمي: أوال

وكذا انضمام , واإلمكانيات اهلامة لتطوير االستهالك الداخلي ووجود أسواق خارجية معتربة, حتميات إعادة البناء
  .دول اجلوار ملنظمة التجارة العاملية

يار االحتاد السوفيايت سنة  :انهيار اإلتحاد السوفياتي: ياثان وتوحيد األملانيتني قد أحدث صدمة , 1989إن ا
إذ فرض هذا التغري على , تبعتها إراتدادات عكسية للمنظومة االقتصادية, شاملة على املنظومة السياسية العاملية

إضافة إىل رفع الدول املصنعة ألسعار , ستها االقتصاديةإعادة النظر يف سيا, العديد من الدول مبا فيها اجلزائر
ا املصدرة إىل الدول النامية   .منتجا

السيما اليت تعتمد , على اقتصاديات الدول 1986أثرت أزمة البرتول لسنة :1986األزمة البترولية سنة : ثالثا
ا على إيرادات احملروقات مثل اجلزائر دوالر بعدما كان سعره سنة  15ط إىل حيث وصل سعر برميل النف, ميزانيا

  .OPECباإلضافة إىل ظهور عدة دول منتجة للبرتول خارج , دوالر 30حنو  1985
  

                                                
 .107-105صسبق ذكره،مرجع  السياسة االقتصادية لتحرير التجارة الخارجية في اطار المنطقة العالمية للتجارة، حالة الجزائر بييب يوسف،  1
 .109نفس املرجع ، ص ، السياسة االقتصادية لتحرير التجارة الخارجية في اطار المنطقة العالمية للتجارة، حالة الجزائر بييب يوسف، 2
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II -1-2-1 األسباب الداخلية لتحرير التجارة الخارجية في الجزائر:  
نية اخلارجية اليت اجلزائر وعلى غرار معظم دول العامل الثالث عانت من معضلة املديو  :تفاقم أزمة المديونية: أوال

  :ويعود سبب هذه املشكلة إىل السياسات املنتهجة بعد االستقالل, أثقلت كاهل االقتصاد الوطين
حيث أن هذه األخرية تتطلب مبالغ , فقد وضعت خمططات تنموية قائمة أساسا على الصناعات الثقيلة - 1

  .إىل االستدانة لتمويل هذه املشاريعباهظة لتجسيدها وبالنظر إىل كون اجلزائر حديثة االستقالل جلأت 
فكما هو معلوم فعند االقرتاض , أو ما يعرف بتطور معدل خدمة الدين اخلارجي, ارتفاع معدالت الفائدة - 2

ولقد استنزفت معدالت خدمة الديون , واهليئات الدائنة بتسوية هذه القروض, تلتزم الدولة املدينة إزاء هذه الدول
  1.رب من احتياطات اجلزائر من الذهب واملعدالت األجنبيةاملتصاعدة اجلزء األك

ورغم أن , ن يف ميزان املدفوعاتوجود عجز مزم, كانت تعاين اجلزائر منذ فرتة  :عجز ميزان المدفوعات: ثانيا
وزيادة الواردات من السلع الوسيطة اليت , كاخنفاض أسعار املواد األولية, السبب يف العجز يعود إىل عدة أسباب

حيث ظلت اجلزائر تستورد وتستهلك وتستثمر بشكل يزيد بكثري عما تنتج وتصدر , تلزم لدوران عجلة اإلنتاج
, تدهور كبريا يف معدالت التبادل بسبب التدين امللحوظ لسعر الصادرات 1986 وقد عرفت اجلزائر منذ. وتدخر

من  % 45دوالرات  األمر الذي أدى إىل خسارة قدرت حوايل 10إذ بلغ سعر الربميل الواحد من البرتول حوايل 
الغذائية  وباملقابل عرف سعر الواردات استقرار، وارتفاع يف حجم الواردات من املواد, إيرادات الصادرات

  .االستهالكية واملواد الضرورية لإلنتاج
إن عدم جناح السياسات االقتصادية املنتهجة و اإلختالالت اليت سادت طرق التسيري أدت إىل  :التضخم: ثالثا

ويتجلى هذا يف التضخم حيث أصبح العرض ال يستطيع مواكبة الطلبات , ظهور مشكلة التوازنات املالية الداخلية
  .يف السوق اليت كانت

وبالتايل , جعل من السياسة املنتهجة غري نافعة, إن فشل منوذج التنمية اليت انتهجتها اجلزائر عقب االستقالل
أضحى التغري يفرض نفسه وحترير االقتصاد الوطين وفروعه اهلامة كقطاع التجارة اخلارجية ضرورة ملحة ال ميكن 

 .التغاضي عنها
  تطور معدل التضخم في الجزائر) 1- 3(   جدول رقم

Source :International Monetary Fund . World Economic Outlook.2010.P184  

 
  

                                                
ص -2008-2007كلية احلقوق جامعة اجلزائر ) غري منشورة(مذكرة ماجستري يف القانون , تحرير التجارة الخارجية في الجزائر, بن طيبة زهية 1
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II-1-2 :في الجزائر أهداف تحرير التجارة الخارجية  
ا اخلارجية إىل جتاوز األزمة اخلانقة اليت أملت باالقتصاد الوطين    وجتدر , تسعى اجلزائر من خالل حترير جتار

اإلشارة إىل أن االقتصاد الوطين عامة وقطاع التجارة اخلارجية على وجه اخلصوص شهد ظرفا استثنائيا متيز 
والتفاقم اخلطري للمديونية اخلارجية للبالد ومن , ور ميزان املدفوعاتفتده, باحنصار منقطع النظري للقيد اخلارجي

  .هنا أضحى من الضروري اإلعداد ملرحلة مابعد البرتول

II-1--21اإلعداد لمرحلة ما بعد البترول :  
من جمموع الصادرات   % 98حيث ميثل ما نسبته , يلعب قطاع احملروقات دورا هاما يف االقتصاد الوطين: أوال
إذ يعد فرع حيوي يف املبادالت التجارية , التايل فهو حيتل مركزا هاما يف متويل ميزانية الدولة والتجارة اخلارجيةوب

ومع تدهور سوق , ولكن كون احملروقات ثروة زائلة جعل االقتصاد الوطين مرهون بتغريات أسعاره, اخلارجية
حى من الضروري البحث عن سبل أخرى غري قطاع احملروقات وانعكاساته السلبية على اقتصاديات البالد أض

كالعمل على أن تكون , وعلى إثره رمست الدولة عدة بدائل, احملروقات يف التأثري على السياسة االقتصادية للبالد
إيرادات التصدير مستقبال كافيا لتغطية الفاتورة الغذائية اليت باتت تثقل كاهل االقتصاد الوطين والعمل على تنويع 

  .ادراتالص
عرب السياسة النقدية واالئتمانية , وذلك عن طريق امتصاص فائض املعروض النقدي :التحكم في التضخم: ثانيا

بالقدر الذي يضبط معدل التغيري يف نصيب الوحدة من كمية النقود سعيا وراء احملافظة على استقرار مستويات 
ة املالية حنو ختفيض اإلنفاق العام وترشيده وزيادة ويكون امتصاص فائض العرض بتوجيه وسائل السياس, األسعار

, حصيلة الدولة من الضرائب وتعبئة أكرب قدر ممكن من املدخرات بغية القضاء التدرجيي على عجز املوازنة العامة
كما يتكامل مع وسائل السياسة النقدية واملالية اهلادفة , بدال من االعتماد على التوسع يف إصدار نقود جديدة

وبالتايل يكون على اجلزائر توسيع طاقتها اإلنتاجية وتنويعها لتصحيح , متصاص الفائض النقدي وإلنفاقيال
  .اإلختالالت والعقبات السابقة وجتاوزها باستخدام واستغالل كل الطاقات املتاحة يف هياكلها اإلنتاجية

دف من ورائه  إىل خلق الظروف الضرورية من أجل نتيجة هلذه األسباب قامت اجلزائر بانتهاج أسلوب جديد 
فاجتهت اجلهود األوىل لإلصالح إىل امليدان االقتصادي عامة , تدعيم القدرات التصديرية مع التقليل من التبعية

بغرض التخفيف من حدة األزمة والرفع من النمو االقتصادي متهيد للخروج من األزمة وقد جتسدت هذه اجلهود 
  1.يف برنامج إعادة اهليكلة

تم املؤسسات الوطنية باإلنتاج الكمي بغض النظر عن اإلنتاج النوعي: تحسين الجودة: ثالثا , يف السابق كانت 
, املنتج واملستهلك والبد عند إنتاج سلعة ما أن تكون مقبولة يف السوق وقابلة للبيع بالسعر األمثل الذي يرضى

وهلذا فإن هدف املؤسسة حتقيق , إجيايب كفيل بتحسني احلالة املالية للمؤسسة رقم أعمالومن هذه القاعدة ينتج 
                                                

 .45، نفس املرجع، ص تحرير التجارة الخارجية في الجزائر, بن طيبة زهية 1



  سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائريبعالقة التحرير التجاري                          الفصل الثالث   

85 
 

هذا اهلدف يكون له أمهية يف جانب , اجلودة يف املنتج يقابله هدف أخر وهو اإلنتاج بأقل التكاليف املمكنة
  .لضمان بيع املنتجات بدون خسارة حتديد السعر الذي جيب أن يكون تنافسيا

 2.IIالرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري:  
فإن النظر لعالقة الدينار اجلزائري , نظرا لتعدد العالقات االقتصادية للجزائر من خالل الواردات املتنوعة املصادر  

وهنا جيب التطرق إىل مفهوم , ر الصرفبالدوالر ال تكفي لتحديد تطور سعر الصرف ككل وتقييم سياسة سع
  :سعر الصرف احلقيقي الفعلي لتحديد تطور سعر الصرف للدينار اجلزائري مقابل العمالت األجنبية

II--21 :العوامل المحددة لسعر الصرف الحقيقي للدينار:  
 إن أغلبها إال, وقد صممت عدة مناذج بغرض قياسه, ميثل سعر الصرف احلقيقي مؤشر لقياس سلوك العملة 

بتطوير منوذج خاص لسعر الصرف  Paul Cashin إىل أن قام االقتصادي , خاص بالدول الصناعية الكربى
ا على املواد األولية وتوصل إىل أن األسعار احلقيقية  التوازين يف األجل الطويل للدول النامية اليت تعتمد يف صادرا

  .قية يف األجل الطويلللصادرات تتماشى مع تغريات أسعار الصرف احلقي
إىل إثبات أن مستوى اإلنتاجية املنخفض يف القطاعات غري النفطية يف البلدان   Cashin 2002)(وقد توصل

, كانت عامال أساسيا يف اخنفاض سعر الصرف التوازين خالل ثالثني سنة املاضية, النامية املصدرة للمواد األولية
ا اخلارجية وقد وضع منوذجا بالنسبة للدول النامية   :اليت تعتمد على السلع األولية يف صادرا

TCR=f (aE/a.
i ,a.

n/an , pE/p.
i) 

.aE/a:  حيث
i   :فروق اإلنتاجية الداخلية واخلارجية بالنسبة للسلع القابلة لالجتار.  

       a.
n/an :فروق اإلنتاجية الداخلية واخلارجية بالنسبة للسلع غري القابلة لالجتار.  

        pE/p.
i  : أسعار السلع األولية باملقارنة مع أسعار السلع األجنبية الوسيطة (شروط تبادل السلع  

والذي يعترب أن أي حتسني يف اإلنتاجية ) Blassa .samulson(حيث يعترب أول حدين يف هذه املعادلة بأثر 
تصاد األمر الذي سيقود بدوره إىل اخنفاض يف للقطاعات القابلة لالجتار سيؤدي حتما إىل زيادة األجور داخل االق

  .1سعر الصرف احلقيقي ومنه زيادة القدرة التنافسية
ادي قام االقتص 2005ويف سنة . 2عكس شروط التبادل الدويل وأثره على سعر الصرف احلقيقيأما احلد الثالث في

Taline وذلك , بوضع منوذج رياضي خاص بالنسبة للعوامل اليت حتكم سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري    
  :توصل يف دراسته إىل املعادلة التالية لسعر الصرف احلقيقيحيث   Cashinباالعتماد على منوذج  

Ln TCRE= 4.64+1.88Ln RGDP+0.24Ln Roil 
                                                

1Taline karanchelian. The equilibriun real exchangerate in a commodity exporting cauntry: algeria's 
experience. IMF working paper. July 2005. P 08. 

 سياسة الصرف األجنبية و عالقتها بالسياسة النقدية ،دراسة تحليلية لآلثار االقتصادية لسياسة سعر الصرف األجنبيبوخاري موسى احللو،  2
 315، 2010،الطبعة األوىل،مكتبة حسن العصرية ،بريوت ، 
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  .سعر الصرف الفعلي احلقيقي لوغاريتم متثل:Ln TCRE: حيث
       Ln RGDP :وقد مت حسابه انطالقا من , لوغاريتم الناتج احمللي احلقيقي النسيب للشركاء التجاريني للجزائر

  .اليت تعتمد على فروق اإلنتاجية بني اجلزائر وشركائها التجاريني blassaأثر 
         Ln Roil  :يث تعترب ضمنيا عن فكرة شروط تبادل السلعلوغاريتم السعر احلقيقي للبرتول ح.  

  .حيث يتبني أنه من خالل النموذج كيفية حتديد سعر الصرف احلقيقي التوازين للدينار  
II--21-1أن حدوث أي زيادة يف الناتج احمللي , يتضح من خالل معادالت النموذج :تحليل النموذج

سوف يؤدي ذلك إىل , مع افرتاض ثبات املتغريات األخرى  %1احلقيقي النسيب للشركاء التجاريني للجزائر بنسبة 
  .%1.88زيادة سعر الصرف احلقيقي للدينار بنسبة 

مع اقرتاض ثبات املتغريات األخرى سوف يؤدي ذلك إىل  %1كما أن أي زيادة للسعر احلقيقي للنفط بنسبة  
إىل أن سعر الصرف احلقيقي Talineحيث توصل  % 0,24زيادة سعر الصرف الفعلي احلقيقي للدينار بنسبة 

عالقة توازنية يف (مشرتك  وجود تكامل بسبب 2002التوازين يف اجلزائر قد بدأ يقرتب من مستواه التوازين يف سنة 
  .1مابني سعر الصرف احلقيقي وباقي الشركاء التجاريني, )األجل الطويل

ا ويف در     وذلك إلبراز دور حترير التجارة يف توجيه سعر الصرف , Piritta Sorsa 1999اسة أخرى قام 
أن سعر الصرف احلقيقي ,  Pirittaيرى , وهذا قبل الطفرة النفطية وثورة األسعار اليت عرفتها اجلزائر, احلقيقي

االنتقال من , ختفيض سعر الصرف, ع النقديالتوس, القيود التجارية, سعر النفط: للدينار يتأثر باملتغريات التالية
  .االقتصاد املخطط إىل االقتصاد احلر

أن تغري سعر النفط يف األجل القصري  Sorsa بالنسبة لتأثري عامل التوسع النقدي والتخفيض االمسي يرى    
فاع إحتياطات سيؤدي إىل تغري يف الشروط النقدية اليت ميكن أن تأثر على سعر الصرف احلقيقي عن طريق ارت

يؤدي منو إحتياطات الصرف اليت يتم حتويلها إىل عملة وطنية، إىل زيادة العرض النقدي، واليت تؤدي ,  الصرف
بدورها إىل زيادة الطلب على النقود نتيجة تغري املستوى العام لألسعار، ومن احملتمل أن تؤدي إىل إرتفاع السلع 

يف التجارة، ويف حالة السلع غري القابلة للتداول سوف يتحسن الصرف  الداخلية يف التجارة والسلع غري الداخلة
  .احلقيقي

جتدر اإلشارة إىل أن أثار التوسع النقدي سوف تكون أقل حدة عندما يكون قطاع النفط ملكا للدولة، ويف هذه 
دة العرض إرتفاع إحتياطات الصرف يؤدي إىل زيا:   Edwards 1992احلالة سينتج عن ذلك أثرين متضادين 

  . النقدي، بينما إرتفاع مداخيل الدولة سيؤدي إىل تراجع الدولة عن طلب القروض

II-22-  نموذج صندوق النقد الدولي( الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي:(  
ا وبناء. قامت العديد من البنوك املركزية واملؤسسات املالية الدولية بتطوير أرقام قياسه لسعر الصرف الفعلي    

                                                
1 Taline karanchelianK ,Ref op, cité, pp 11 12   
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ويعتمد اختالفها على نوع االهتمام الذي , ه خمتلفة ألسعار الصرف الفعليةيعلى ذلك فإنه ميكن عمل أرقام قياس
أو إذا كان لتحليل العالقة بني , فيما إذا كان لتحليل العالقة بني أسعار الصرف وامليزان التجاري من جهة, يوليه

  .أسعار الصرف والتضخم من جهة أخرى
وبالتايل ال يفيد  , قتصادي اجلزائري والذي يعتمد يف صادراته على سلعة وحيدة تقريبا وهي البرتوليف حالة اال  

ال الوحيد لالستخدام هو استخدامه  , كثريا استخدام الرقم القياسي لسعر الصرف لقياس التنافسية بل يبدو ا
  .لى األسعار احملليةويف جمال تأثري الرقم ع, كملخص ألداء الدينار أمام العمالت املختلفة

يعتمد صندوق النقد الدويل يف حساب هذه األرقام اليت يطلق عليها إسم املؤشرات باالستناد إىل التجارة الثنائية 
 .1وذلك للتجارة يف البضائع املصنعة) املصدرين األخريني (والطرف الثالث املنافس 

للدينار الجزائر   تطور الرقم القياسي لسعر الصرف الفعلي اإلسمي وسعر الصرف الفعلي الحقيقي ) 7. 3(الشكل رقم 
 ). 2010 -1980( الفترة ) نموذج صندوق النقد الدولي (

  

  
                

 Excel من اعداد الطالب باستعمال حمرجات: المصدر 
  

  
  
  

                                                
 .22، ص 1989، أكتوبر 40قتصادية، العدد جملة آفاق ا, سياسة الصرف و تطور الدرهم, عمر أمحد علي   1
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 3-II تحرير سعر صرف الدينار الجزائري  
لقد قامت الكثري من الدول النامية باختاذ إجراءات خمتلفة، وذلك عن طريق القيام مبجموعة من اإلصالحات      

د مواكبة التطور االقتصادي العاملي، ومن أهم احملاور اليت ترتكز عليها هذه اإلصالحات يف غالب االقتصادية، قص
  .األحيان هو إعادة النظر يف نظام الصرف وحترير التجارة اخلارجية

واجلزائر كغريها من الدول النامية تبنت اخلطوات االنتقالية لالقتصاد حماولة يف ذلك اخلروج من االقتصاد      
املوجه إىل االقتصاد احلر، ومن بني هذه اجلوانب اليت حظيت باهتمام كبري من السلطات النقدية هو العمل على 

رسم خطة إسرتاتيجية قصد إعطاء قيمة حقيقية للعملة الوطنية، من خالل تبين خطوات تدرجيية لتحرير سعر 
  . صرف الدينار اجلزائري

1-3-II ئريتطور أنظمة تسعير الدينار الجزا  
عرف الدينار اجلزائري تطورات عديدة وذلك من خالل مرحلتني، ختللتهما إصالحات وبرامج اقتصادية هامة     

قصد النهوض باالقتصاد اجلزائري، وحماولة إعطائه نفس جديد بعد خروجه ضعيفا من احلقبة االستعمارية، وما 
ا عرفت أشكال خمتلفة من أنظمة الصرف تص ب كلها يف نظام سعر الصرف الثابت املعزز ميز هذه املرحلة أ

بنظام الرقابة على الصرف والتجارة اخلارجية، أما املرحلة الثانية فقد شهدت انتقال تدرجيي لالقتصاد الوطين من 
االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلر، الذي فرض عليها إدخال إصالحات وتعديالت مهمة مست خمتلف اجلوانب 

عام، ونظام سعر الصرف بشكل خاص متاشيا مع تطبيق برامج اقتصادية تنموية بالتنسيق مع االقتصادية بشكل 
 . 1صندوق النقد الدويل، واالنتشار الكبري ملختلف مظاهر العوملة االقتصادية،

 1-1-3-II 1986أنظمة الصرف المطبقة في الجزائر قبل حدوث أزمة  
  :عرفت أنظمة تسعري الدينار اجلزائر والصرف يف هذه املرحلة، عدة تغريات ميكن تلخيصها عرب املراحل التالية    

1-1-3-II -1  1973 -   1963(واقع نظام الصرف الجزائري ما بين سنتي (  
، حيث كان  بروتن وودزمسريا باتفاقية  1971هذه الفرتة أو على األقل حىت سنة  كان نظام النقد الدويل يف   

كل بلد عضو يف صندوق النقد الدويل ملزما بالتصريح عن تكافؤ عملته بالنسبة إىل وزن حمدد من الذهب الصايف 
  .أو بالنسبة إىل الدوالر األمريكي الذي هو نفسه يف تكافؤ ثابت مع كمية حمددة من الذهب

غرام من الذهب،  0,18، على أساس غطاء ذهيب يعادل 10/04/1964مت إصدار الدينار اجلزائري كعملة وطنية يف 
وهو الوزن الذي جيب أن تتقيد فيه الدولة اجلزائرية بصفتها عضوا يف صندوق النقد الدويل، وجتدر اإلشارة إىل أن 

± يف حدود يتقلب فيها الدينار اجلزائري  1969ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي وذلك إىل غاية سنة  الدينار كان
، ويف الوقت 1968، وهو تاريخ ختفيض قيمة الفرنك الفرنسي مقابل الدوالر األمريكي بعد تعرضه ألحداث 1%

شجيع القطاع اإلنتاجي وقطاع الذي خص بت) 1969 – 1967(الذي مت فيه تطبيق املخطط التنموي الثالثي األول 
                                                

 . 154: ، ص2005محيدات حممود، مدخل للتحليل النقدي، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
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اخلدمات املنتجة وغري املنتجة الذي تطلب استقرار أسعار الصرف، ما جعل الدينار اجلزائري مل يتبع اخنفاض 
ا مقابل أهم الشركاء التجاريني   .الفرنك الفرنسي عند ختفيضه، إال أنه عرف اخنفاضا مستمرً

أجرب السلطات النقدية اجلزائرية إعادة تقسيم تكاليف ا ما،هذوأمام االخنفاض املستمر للدينار اجلزائري    
، الذي يعترب مبثابة الدفع احلقيقي للتخطيط )1973 – 1970(االستثمار اليت انطلقت مع املخطط الرباعي األول 

يار نظام   ، وإقرار مبدأ تعومي1971يف سنة  بريتون وودزاالقتصادي، وبرتكيزه على الصناعات املصنعة، وعقب ا
وقد سعى هذا النظام اجلديد  1أسعار صرف العمالت وعدم ربطها بالذهب أخذت اجلزائر بنظام تسعري جديد،

  : للتسعري إىل حتقيق هدف مزدوج
توفري دعم مقنع للمؤسسات اجلزائرية بواسطة قيمة للدينار تفوق قيمته احلقيقية، وبغرض ختفيف - 1

ا عبء تكلفة التجهيزات واملواد األولية وخمتلف املدخالت املستوردة من قبل هذ ه املؤسسات خاصة وأ
   .مؤسسات ناشئة

ا على املدى الطويل دون أن تتعرض لتغريات عنيفة  - 2 ) تنازلية(السماح للمؤسسة الوطنية بالقيام بتنبؤا
 2.لسعر الصرف، وعن طريق استقرار القيمة اخلارجية للدينار اجلزائري

1-1-3-II -2 1985 – 1974(ظام الصرف الجزائري ما بين واقع ن(  
يار نظام      إىل  1974وتعومي العمالت، جلأت السلطات النقدية اجلزائرية منذ جانفي  بريتون وودزعقب ا

ا نسبيا يف هذه السلة  ً استعمال نظام صرف املربوط إىل سلة من العمالت، مع منح الدوالر األمريكي وزنا كبري
ا يف حصيلة الصادرات ومدفوعات خدمات الدين، ويف نفس الوقت تزامنت بداية بسبب األمهية اليت  حيضى 

، الذي اعترب نقلة نوعية حيث اعتمد )1977 – 1974(هذه املرحلة مع انطالق برنامج املخطط الرباعي الثاين 
ة، مست على وجه على سياسة النمو املتوازن اليت تشمل مجيع القطاعات االقتصادية املرفقة بإصالحات هيكلي

اخلصوص القطاع الزراعي والصناعي، مع إدخال مرونة على نظام على نظام الرقابة على الصرف والتجارة اخلارجية 
من خالل العمل على ترسيخ فكرة الدينار كوحدة قياس يف حميط التطهري املايل للمؤسسات العمومية، والسماح 

 . 1983باسترياد السيارات من اخلارج يف سنة 

2-1-3-II  1986أنظمة الصرف المطبقة في الجزائر بعد حدوث أزمة   
  : عرفت هذه املرحلة التطورات التالية  

2-1-3-II -1  وما متيزت به هذه املرحلة هو  : )1994 – 1986(واقع نظام الصرف الثابت ما بين سنتي
إىل توفري شروط استقاللية صدور العديد من التشريعات والنصوص التنظيمية اليت كانت ترمي يف جمملها 

                                                
أبعاد اجليل الثاين من االصالحات : ، امللتقى الدويل األول حولالبعد االقتصادي لتحرير سعر صرف الدينار الجزائريبربري حممد أمني،   1
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ا، باإلضافة إىل املشاركة الفعلية ملؤسسات  املؤسسات العمومية االقتصادية، وتكريس الطابع التجاري ملعامال
القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي، والعمل على رفع الرقابة على الصرف والتجارة اخلارجية بشكل تدرجيي، 

املتعلق بالبنوك والقرض، الذي أعطى دورا كبريا للبنوك  19/08/1986تاريخ ب 12/  86وعليه مت صدور القانون 
ا يف تنظيم جمال الصرف والتجارة اخلارجية، كما قامت  التجارية والبنك املركزي يف االستفادة التدرجيية لصالحيا

اب معدل صرف ، بتعديل طفيف على حس1987ومارس  1986السلطة النقدية خالل الفرتة املمتدة بني سبتمرب 
الدينار اجلزائري حبيث أصبح التغري النسيب لكل عملة تدخل يف سلة الدينار حيسب على أساس خمرج يساوي 

، واعترب هذا التعديل متهيدا لسياسة التسيري احلركي ملعدل الصرف 1974معدل الصرف السائد يف سنة األساس 
ا انطالقا من مارس  إدخال تعديل على معدل الصرف الرمسي بغية إيصاله  ، حبيث مت1987اليت شرع يف العمل 

إىل مستوى توازن الطلب الوطين على السلع واخلدمات األجنبية مع املتاح من العمالت الصعبة، وعن طريق تنظيم 
اية  اية مارس  1987انزالق تدرجيي مراقب، امتدت فرتته من  ، بعدها شهد سعر صرف الدينار 1991إىل غاية 

وفقا ملا  30/09/1991بتاريخ  % 22أشهر السنة املوالية ليتم اختاذ قرار التخفيض بنسبة  1استقرار طيلةاجلزائري 
من قيمتها، كما نسجل  % 70 ، ويف ظرف بضعة شهور، فقدت العملة الوطنية)IMF(مت االتفاق عليه مع 

  .استمرار اخنفاض قيمة العملة الوطنية طيلة فرتة التكييف اهليكلي
الذي أحدث منعرجا يف التوجه االقتصادي،  14/04/1990الصادر بتاريخ  90/10وبصدور قانون النقد والقرض   

استقرار داخلي وخارجي للنقد واملتعلق بالنقد والقرض املكرس مليكانيزمات السوق من خالل اهتمامه بتجسيد 
وإدارة التعهدات املالية اخلارجية واستقرار سوق الصرف، كما أسندت عملية الرقابة على الصرف إىل جملس النقد 

من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد (والقرض باعتباره جملس إدارة بنك اجلزائر، ويف إطار تعزيز املرحلة االنتقالية 
دف إعادة هيكلة التجارة  ، مت تبين سياسة)احلر سعر الصرف املتعدد بشكل مؤقت خالل ثالث سنوات 

  .اخلارجية وخاصة من جانب الواردات
كما أصبح ألي كيان مدرج يف السجل التجاري اجلزائري احلق يف عملية االسترياد واحلصول على ائتمان بالنقد    

ى تراخيص االسترياد باستثناء قائمة احملظورات املقررة من األجنيب بكامل الشروط املالئمة وأزيلت مجيع القيود عل
 % 4، استمرارية التخفيض مبتوسط )1994 – 1991(طرف وزارة التجارة، وبعدها عرفت الفرتة املمتدة من سنة 

  .$ 1/ دينار  24سنويا، مما جعل سعر صرف الدوالر مقابل الدينار يصل إىل 
2-1-3-II -2 عرف الدينار اجلزائري خالل هذه الفرتة  : 1994اية من سنة واقع نظام الصرف المرن بد

، وإصدار قرار التخلي 1994مرحلة حتول فعلي وتغري تدرجيي، وفق قواعد العرض والطلب، بداية من أواخر سنة 
اعتربت هذه املرحلة مبثابة إعالن عن بداية التحرير الفعلي . 1974عن نظام الربط الذي تبنته اجلزائر منذ سنة 

على نظام الربط إىل سلة من العمالت،  1994للدينار اجلزائري، اليت تزامنت مع قرار التخلي يف أواخر سبتمرب 
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، اليت يتم من خالهلا عرض املبلغ املتاح 01/10/1994بداية من  )Fixing(ليعوض بنظام االجتماعات األسبوعية 
سوق الصرف بطلب املبلغ املراد احلصول عليه، من العمالت الصعبة من بنك اجلزائر، مث يقوم املتدخلون يف 

وقصد تعزيز موارد البنك ملواجهة متطلبات هذا النظام أصبحت مداخيل الصادرات النفطية من سونطراك تتحول 
، كما أزيلت مجيع الضوابط على عمليات الصرف يف جتارة السلع وإلغاء 1994إىل بنك اجلزائر بداية من أكتوبر 

ت عرب مراحل، وأصحبت البنوك متلك حرية تقدمي النقد األجنيب للمستوردين بناءا على طلبات القيود على اخلدما
  .موثقة

تدعو فيها عن بداية تبين نظام آخر للصرف وهو  95/08الئحة رقم  23/12/1995: كما أصدر بنك اجلزائر يف  
على بيع وشراء العمالت األجنبية نظام التعومي املدار يف إطار ما يسمى سوق الصرف ما بني البنوك القائمة 

القابلة للتحويل مقابل الدينار اجلزائري بشكل حر يوميا بني مجيع البنوك التجارية باإلضافة إىل بنك اجلزائر 
  02/01/1996.1واملؤسسات املالية، الذي انطلق نشاطه رمسيا يف 

وحتدد أسعار الصرف فيه وفق قواعد العرض والطلب مع إجبارية تدخل السلطة النقدية قصد محاية العملية    
خطوة أخرى إلصالح نظام الصرف بعد إنشاء  1996الوطنية من التدهور، كما اختذت السلطات يف ديسمرب 

صول اجلمهور إىل النقد األجنيب، كما فوض للبنوك التجارية بصرف مكاتب الصريفة لتعميق السوق وتسهيل و 
املدفوعات اخلاصة بنفقات الصحة والتعليم وغري ذلك من النفقات يف اخلارج، ويف حدود سقف معني، ومن 

جتاوزه يتطلب احلصول على تصريح من بنك اجلزائر، وألغيت القيود املفروضة على املدفوعات ألغراض السياحة يف 
  1997.2ة سن

2-3-II البعد االقتصادي لتحرير سعر صرف الدينار الجزائري  
إن اخلطوات التدرجيية اليت اتبعتها السلطة النقدية يف شأن تقريب الدينار اجلزائري من قيمته احلقيقية بشكل  

ن تتجاوب وتتأقلم مع هذا التوجه بالشكل الذي يعطي تدرجيي قصد السماح للربامج واملؤسسات االقتصادية أ
للدينار اجلزائري أن يساهم يف حتسني مناخ االقتصاد وانتعاش وضعية الكثري من املؤشرات االقتصادية الكلية منها 

ا على ذلك كان يرمي إىل عدة أبعاد اقتصادية منها ً   : واجلزئية، وبناء
يمته احلقيقية، وتقليص الفارق املوجود بني السعر الرمسي والسعر هو تقريب قيمة الدينار اجلزائري من ق .1

  . املوازي
احلد من نشاط وتوسع سوق الصرف املوازي، وذلك عن طريق حتسني وتكثيف العمليات اليت متارسها  .2

البنوك اخلاصة بالتحويل والصرف بأقل تكلفة، ما يزيد من تشجيع األعوان االقتصاديني للتقرب أكثر إىل 
 .ذا السوق الذي أصبح فيه سعر الصرف الرمسي غري بعيد عن سعر الصرف املوازيه
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يساهم يف جلب االستثمار األجنيب املباشر وأشكال أخرى من االستثمار إىل الداخل حبكم اخنفاض  .3
 تكلفة إقامة املشاريع االستثمارية بالنسبة لألجنيب مع مراعاة مناخ االستثمار؛ 

تفعيل قطاع السياحة حبكم اخنفاض تكلفتها مع األخذ بعني االعتبار حتسني وترقية يساهم يف تنشيط و  .4
 .مناخ السياحة

يعمل على ترشيد االستهالك بسبب أنه يساهم يف ارتفاع أسعار املواد املستوردة وعليه ينمي جانب  .5
 .العقالنية يف االستهالك ومنه اخنفاض الواردات غري األساسية

  .الواردات وزيادة الصادرات ومنه حتسني وضعية امليزان التجاري يعمل على ختفيض .6
يساهم يف تنشيط وتفعيل اجلهاز اإلنتاجي بسبب منو الطلب اخلارجي املتزايد ومنه حتسني وضعية العديد  .7

 ).إخل... كتقليص البطالة (من املتغريات االقتصادية 
و حجم احتياطي الصرف بسبب تقلص تدخالت يساهم يف تعزيز استقاللية بنك اجلزائر، وكذلك من .8

بنك اجلزائر يف سوق الصرف، وبالتايل يعطي فسحة للسلطات العمومية بأن تستغلها يف إعادة بناء 
 .وهيكلة النقص املوجود يف اقتصاد البلد

النسبة من شأنه أن يكشف عن الوضعية احلقيقية للقدرة التنافسية ومنطق القبول بالنسبة للمنتج احمللي ب .9
 1لألجنيب؛

يساهم يف تنشيط وتفعيل السوق النقدي اجلزائري من خالل اخلربة تعزيز اليت الكفاءة اليت يستفيد منها  .10
 عرفة أسرار آليات السوق؛ املتدخلون يف هذا السوق فيما خيص شؤون إدارة م

 له دور كبري يف ختفيض الضغوط التضخيمية وتقليص ضغوط املضاربة؛ .11
يعزز قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات وأن تتفاعل معها، فسعر الصرف املرن ميكنه امتصاص  .12

إىل بعض قطاعاته بعض آثار الصدمات اخلارجية اليت لواله النتقلت بكاملها إىل االقتصاد احلقيقي أو 
 .خاصة يف ظل انتشار خمتلف مظاهر العوملة االقتصادية

حيد من هروب وحتويل رؤوس األموال إىل اخلارج، وبالتايل احتمال إعادة متويل أشكال خمتلفة من  .13
 . االستثمارات بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 توى األسواق الدولية؛يساهم يف تنشيط وتفعيل السوق املايل والنهوض به إىل مس .14
من كل التغريات اليت متس االقتصاد / تسمح للدينار اجلزائري بأن يلعب دوره يف التأثري والتأثر على  .15

 .الوطين
يساهم يف تقليص هوامش الربح الكبرية واالنتهازية اليت ميارسها بعض التجار واملنتجني، وعليه تنعكس  .16

 .مواطن اجلزائريباإلجياب على القدرة الشرائية لل
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 تعمل على تعزيز وتسهيل أشكال االندماج والشراكة مع األطراف اخلارجية؛  .17
ا التنافسية،  .18 تساهم يف حتفيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة على النمو وتشجعها على تنمية قدر

 . وتشجيعها على اللجوء إىل اإلنتاج االحاليل للواردات
 .نظرة املستهلك إىل املنتج احمللي تساهم كذلك يف تغيري  .19
يلزم املؤسسات االقتصادية وخاصة البنوك واملؤسسات املالية على اختاذ تدابري يف شأن تعزيز الرقابة  .20

 ). كمخاطر الصرف(الداخلية واخلارجية اجتاه خمتلف املخاطر املرتقبة 
 1.ة وسرعة أداء اخلدماتيشجع على املنافسة بني البنوك من جانب حتسني وترقية اجلود .21

II.4 :أثر تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري على كل من الصادرات و الواردات:  
تجارة اخلارجية نقوم بدراسة أثر ألجل معرفة مدى تأثري ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على حترير ال  

ختفيض سعر الصرف للدينار اجلزائري على الصادرات والواردات وذلك من خالل حتليل وصفي ودراسة قياسية 
 .مبسطة

II.1.4 :أثر التخفيض على الصادرات:  
1-1-4-II  و نبني ذلك من خالل : التحليل الوصفي ألثر تخفيض سعر صرف الدينار على الصادرات

  :التايل  الشكل
  تطور كل من  الصادرات ،سعر الصرف االسمي وأسعار البترول :  (8.3)الشكل رقم 

 
  Excel باستعمال خمرجات) 1(من إعداد الطالب بناءا على معطيات امللحق : المصدر 

واليت سادها نظام الربط إىل سلة من  1993 -  1990من الشكل نالحظ أن الفرتة املمتدة من سنة      
وذلك يف ) ختفيض قيمة الدينار اجلزائري(مريكي العمالت، رفع سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األ

إطار حترير سعر صرف الدينار اجلزائري باالتفاق مع صندوق النقد الدويل، حيث أن سعر صرف الدينار مقابل 
دينار للدوالر أي أن الدينار  234إىل  1993مث قفز سنة  1990دينار للدوالر الواحد سنة  9الدوالر كان يساوي 

من قيمته يف أربع سنوات، وذلك بسبب برنامج التثبيت اهليكلي، بينما جند أن قيمة  % 160 فقد ما نسبته
                                                

 . 13 – 12ص  نفس املرجع ، ، البعد االقتصادي لتحرير سعر صرف الدينار الجزائريبربري حممد أمني،   1
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الصادرات االمسية مرتفعة إذا ما قورنت مع سنوات الثمانينات، والسبب راجع يف ذلك إىل ارتفاع معدل التضخم 
مليار  11,3تساوي خاصة يف سنوات التسعينات، لكن خالل هذه الفرتة كانت يف تناقص طفيف حيث كانت 

مليار دوالر أمريكي، وهذا بالرغم أن ختفيض قيمة  10,09إىل  1993، مث اخنفضت سنة 1990دوالر أمريكي سنة 
الدينار كان يهدف أساسا إىل تشجيع الصادرات وتقليص الواردات، لكن هذا مل حيدث بسبب اخنفاض أسعار 

 17,8دوالر مث اخنفض إىل  20,4بـ  1990ل للبرتول يف سنة البرتول يف السوق العاملي حيث كان يقدر سعر الربمي
باإلضافة إىل عدم مرونة اجلهاز االنتاجي لالقتصاد الوطين واعتماده تقريبا على سلعة وحيدة يف  1993دوالر سنة 

  .تصديره للعامل اخلارجي وهي احملروقات
نالحظ أن بنك اجلزائر واصل : ات التثبيتواليت سادها نظام جلس 1995 – 1994أما الفرتة املمتدة من سنة    

دينار للدوالر الواحد  35,1قيمة  1994ختفيض قيمة العملة حيث بلغ سعر صرف الدينار مقابل الدوالر يف سنة 
بينما نالحظ أن الصادرات يف  % 35,61، أي أن فقدان ما نسبته 1995دينار للدوالر سنة  47,6مث ارتفع إىل 

مليار دوالر أمريكي مث ارتفعت  8,34إىل  1994ن متوقع حيث كانت تساوي يف سنة تناقص مستمر عكس ما كا
مليار دوالر أمريكي والسبب راجع دائما إىل اخنفاض سعر برميل البرتول والذي كان  10,24ارتفاًعا طفيًفا إىل 
  .ردوال 17,6إىل  1995دوالر للربميل مث ارتفع قليال سنة  16,3قيمة  1994سعره يساوي سنة 

واليت سادها نظام التعومي املدار، نالحظ أن السلطات النقدية للبالد  2008 – 1996أما خالل الفرتة من سنة     
واصلت اعتمادها على سياسة ختفيض قيمة الدينار اجلزائر، حيث بلغ سعر صرف الدوالر ) بنك اجلزائر(

يف حني نالحظ أن الصادرات يف تزايد مستمر دينار جزائري  79,7قيمة  2002األمريكي مقابل الدينار يف سنة 
والسبب راجع يف  2008مليار دوالر سنة  79,29مليار دوالر مث قفزت إىل  18,82حيث بلغت يف نفس السنة 

دوالر  99,97بواقع  2008ذلك إىل ارتفاع سعر برميل البرتول الذي وصل إىل أعلى قيمة له، وذلك يف سنة 
 .للربميل

2-1-4-II تسعى الدراسة اىل قياس أثر :سية ألثر تخفيض الدينار الجزائري على الصادراتدراسة قيا
سياسة سعر الصرف على الصادرات ، وذلك من خالل منوذج يتضمن سعر الصرف االمسي و أسعار البرتول  

يكون النموذج   و عليه,  1990-2007كمتغريات مفسرة لسلوك الصادرات باعتبارها املتغري التابع للفرتة 
0: ايلي كم 1 2X e ppét          

معامالت  1و2سعر برميل البرتول ، ppétسعر الصرف االمسي ،  eميثل الصادرات ،   X : حيث 
  . اخلطأ العشوائي الثابت ،  0االحندار اجلزئية للمتغريات املستقلة  ، 
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كانت   ،)2(رقم اىل امللحق عند تطبيق هذا النموذج على االقتصاد اجلزائري خالل فرتة الدراسة و بالنظر    
 :صرف على الصادرات على النحو التايل نتائج اختبار أثر سياسة حترير سعر ال

- 8 . 1 7 + 0 .0 9  *  e + 0 .8 4 *  p p é t
       ( 0 . 0 0 0 0 )     ( 0 . 0 0 0 0 )      ( 0 . 0 0 0 0 )
X 

  

2-1-4-II -1  اىل وجود عالقة  0,99يشري معامل االرتباط الذي يساوي : الداللة اإلحصائية للنموذج
و هو مايعين أن  0,996غريات املستقلة و املتغري التابع ، كما أن معامل التحديد يساوي طردية قوية جدا بني املت

 االمسي و التغريات الكلية  للصادرات مفسرة من خالل التغريات احلاصلة يف سعر الصرف من % 99,6  نسبة
-P(كما نالحظ أن ،  جفهي تعود اىل متغريات عشوائية مل يتضمنها النموذ  % 0,4ا أم،  سعر الربميل من النفط

value ( نرفض فرض العدم ، مما  هلذا1% املقابلة مليول املتغريات املستقلة تساوى الصفر و بالتايل فهي أقل من
يدل على معنوية القيم احملتسبة وجودة املعادلة املقدرة و مدى قدرة املتغريات املستقلة على تفسري االحنرافات 

فهو أكرب من القيم اجلدولية مما   1%احملتسبة عند مستوى داللة   "F" فيشرتبار الكلية للصادرات ، أما قيمة اخ
 .ككليدل على معنوية النموذج  

2-1-4-II -2 يشري معامل االحندار لسعر الصرف االمسي أنه إذا ارتفع سعر :  االقتصادي   التفسير
 0,09اىل ارتفاع الصادرات مبقدار صرف الدينار بوحدة واحدة مع ثبات املتغريات األخرى ، سوف يؤدي ذلك 

وتفسري ذلك أنه عند ارتفاع سعر الصرف ، تنخفض قيمة الدينار اجلزائري حيث يرتتب على ذلك أن يتنازل 
م للحصول على وحدة واحدة من العملة الوطنية مما سيجعل أسعار الصادرات  األجانب على قدر أقل من عمال

خرية ،لكننا نالحظ أن مقدار الزيادة ضعيف مقارنة مع معامل احندار أسعار رخيصة نسبيا وبالتايل تزداد هذه األ
البرتول و السبب أن االقتصاد الوطين يعتمد على سلعة وحيدة يف صادراته أال و هي البرتول ، حيث يشري معامل 

و  0,84مبقدار االحندار لسعر برميل النفط أنه اذا ارتفع هذا األخري بوحدة واحدة فان الصادرات سوف ترتفع 
دولة كليا على التفسري هو أنه اذا ارتفع سعر برميل النفط سوف يؤدي حتما اىل زيادة الصادرات وذلك العتماد ال

  .قطاع احملروقات  

 2-4-IIأثر تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري على الواردات:  
1-2-4-II  التحليل الوصفي ألثر تخفيض سعر صرف الدينار على الواردات    

ألجل معرفة مدى تأثري ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات نقوم بدراسة أثر ختفيض سعر الصرف 
للدينار اجلزائري على الواردات والشكل التايل يبني تطور كل من سعر الصرف، مؤشر االستهالك، الواردات 

  . 2008 – 1990اجلزائرية من خالل الفرتة 
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  2007-1990ور الواردات و سعر الصرف االسمي و أسعار االستهالك للفترة تط ): 3.9(الشكل رقم 

 
  

  Excel استعمال خمرجاتبمن اعداد الطالب  :المصدر
سادها نظام الربط إىل سلة من  اليت 1993 – 1990من خالل الشكل وخالل الفرتة املمتدة من سنة      

كان سعر صرف الدينار   1990ففي سنة ) ختفيض قيمة الدينار(العمالت، رفع أسعار الدوالر مقابل الدينار 
 1990مليار سنة  9,68هذا ما أدى إىل اخنفاض الواردات من  % 160أي فقد  23,4دج مث قفز إىل  9اجلزائري 

مؤشر االستهالك يف تزايد مستمر يف هذه الفرتة حيث كان يساوي يف مليار دوالر، كما نالحظ أن  8,78إىل 
بسبب التضخم الذي كانت تعاين منه اجلزائر يف تلك الفرتة، وميثل  240,2مث قفز إىل  120,2قيمة  1990سنة 

مؤشر أسعار االستهالك تطور قيمة العملة على املستوى الداخلي بينما سعر صرف الدينار ميثل تطورها على 
ما يف نفس االجتاها   .ملستوى اخلارجي وبالتايل مها وجهان لعملة واحدة حيث نالحظهما يف الشكل أعاله أ

اليت سادها نظام جلسات التثبيت، مواصلة رفع سعر صرف  1995 – 1994أما فيما خيص الفرتة املمتدة من سنة 
 35,1يساوي  1994صرف الدينار يف سنة حيث كان سعر ) ختفيض قيمة العملة(الدينار اجلزائري مقابل الدوالر 

وذلك بسبب برنامج التعديل  % 35,61، أي أن الدينار فقد من قيمته ما نسبته 1995سنة  47,6مث ارتفع إىل 
مليار دوالر ويرجع السبب  10,76إىل  1994مليار دوالر سنة  9,35اهليكلي، يف حني أن الواردات ارتفعت من 

واد املستوردة خاصة احلبوب، وكذا اخنفاض سعر صرف الدوالر األمريكي بالنسبة يف ذلك إىل ارتفاع أسعار امل
  . لبقية العمالت

عملية التخفيض هذه قد تكون فقدت فعاليتها بسبب ختفيض أكرب أو مماثل يف قيمة عملية االسترياد بينما    
 406,2مث ارتفع إىل  316,3ي يساو  1994نالحظ أن مؤشر أسعار االستهالك يف تزايد مستمر حيث كان يف سنة 

  .1995سنة 
بنك (اليت سادها نظام التعومي املدار واصلت السلطات النقدية  7200 – 1996ويف خالل الفرتة املمتدة من    

مث ارتفع إىل  54,7يساوي  1996يف ختفيض قيمة العملة فكان سعر صرف الدوالر مقابل الدينار سنة ) اجلزائر
يف حني أن الواردات فهي  % 45,66دج أي اخنفاض قيمة العملة بنسبة  79,68بواقع  2002أعلى قيمة له سنة 
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مليار  9,09قيمة  1996يف تزايد مستمر بالرغم من سياسة التخفيض يف قيمة العملة الوطنية، فبلغت يف سنة 
ار دوالر بينما ملي 39,47بواقع  7200مليار دوالر مث بلغت أعلى قيمة هلا يف سنة  12دوالر مث ارتفعت إىل 

مث ارتفعت إىل  488,8تساوي  1996نالحظ أن مؤشر أسعار االستهالك يف تزايد مستمر حيث كانت سنة 
 . 7200يف سنة  720,3

 2-2-4-II  دراسة قياسية ألثر تخفيض الدينار الجزائري على الواردات  
اجلزائري على الواردات ، بقي التعرف بعدما استعرضنا اجلانب التحليلي ألثر سياسة حترير سعر الصرف للدينار  

على هذه اآلثار باستخدام األساليب اإلحصائية ، وسوف يتم االعتماد على منوذج يتكون من سعر الصرف 
االمسي ، مؤشر أسعار االستهالك كمتغريات مستقلة و الواردات كمتغري تابع ، لذلك سوف يكون النموذج كما 

  :يلي 

 0 1 2* *
    
M e IPC      

  

معامالت االحندار  1و2سعر برميل البرتول ،IPCسعر الصرف االمسي ،  eميثل الواردات ،   M : حيث 
  . اخلطأ العشوائي الثابت ،  0اجلزئية للمتغريات املستقلة  ، 

كانت نتائج   ،)3(امللحق رقم عند تطبيق هذا النموذج على االقتصاد اجلزائري خالل فرتة الدراسة و بالنظر اىل 
  :اختبار أثر سياسة حترير سعر الصرف على الواردات على النحو التايل 

2.41-0.47*e +  0.07*IPC
          (0.33)    (0.006)    (0.001)
    
    

M 

 

2-2-4-II -1  اىل وجود عالقة  0,63يشري معامل االرتباط الذي يساوي  :الداللة اإلحصائية للنموذج
و هو مايعين أن  0,79طردية قوية جدا بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع ، كما أن معامل التحديد يساوي 

سعار أ االمسي و التغريات الكلية  للواردات مفسرة من خالل التغريات احلاصلة يف سعر الصرف من % 79  ةنسب
) P-value(كما نالحظ أن ،  فهي تعود اىل متغريات عشوائية مل يتضمنها النموذج % 21 أما، االستهالك 

مما يدل على معنوية القيم احملتسبة وجودة نرفض فرض العدم ،  هلذا5% املقابلة مليول املتغريات املستقلة أقل من 
 فيشراملعادلة املقدرة و مدى قدرة املتغريات املستقلة على تفسري االحنرافات الكلية للواردات ، أما قيمة اختبار 

"F"  فهو أكرب من القيم اجلدولية مما يدل على معنوية النموذج ككل  5%احملتسبة عند مستوى داللة.  
2-2-4-II -2 يشري معامل االحندار لسعر الصرف االمسي أنه إذا ارتفع سعر صرف :  ر االقتصادي التفسي

أي  0,47الدينار بوحدة واحدة مع ثبات املتغريات األخرى ، سوف يؤدي ذلك اىل اخنفاض الواردات مبقدار 
تنخفض  هناك عالقة عكسية بني الواردات و سعر الصرف االمسي وتفسري ذلك أنه عند ارتفاع سعر الصرف ،

م احمللية  للحصول  قيمة الدينار اجلزائري حيث يرتتب على ذلك أن يتنازل املواطنون على قدر أكرب من عمال
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على وحدة واحدة من العملة األجنبية مما سيجعل أسعار الواردات أغلى نسبيا وبالتايل تنخفض هذه األخرية 
جع اىل عدم مرونة اجلهاز االنتاجي احمللي و تبعية ،لكننا نالحظ أن مقدار االخنفاض ضعيف نسبيا و السبب را

كما يشري معامل االحندار ملؤشر أسعار االستهالك إىل أنه .  االقتصاد الوطين للعامل اخلارجي فيما خيص االسترياد 
اذا ارتفع مؤشر أسعار االستهالك بوحدة واحدة مع ثبات املتغريات األخرى سوف يؤدي ذلك سوف يؤدي اىل 

و السبب راجع اىل أن زيادة مؤشر أسعار االستهالك و الذي اليكون مصاحبا   0,07لواردات مبقدار زيادة ا
بتدهور يف قيمة سعر الصرف ، ينجم عنه اخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي الفعلي الذي بدوره يؤدي اىل زيادة 

 . حجم الواردات  التكاليف الداخلية مقارنة مع التكاليف العاملية الشئ الذي ينجم عنه زيادة
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  :   الفصل خالصة
ا اخلارجية من كافة القيود ،وذلك بداية من مرحلة التحرير      خاضت اجلزائر أشواطا كبرية يف سبيل حترير جتار

احض مب إرادياالتدرجيي للتجارة اخلارجية ،وصوال اىل مرحلة التحرير الكلي ، لكن هذا التحرير مل يكن  ، بل  إراد
  .فرضته عليها التطورات الدولية احلاصلة من جهة و التطورات الداخلية من جهة أخرى 

اصالحات و برامج اقتصادية  ختللنهماكما عرف الدينار اجلزائري تطورات عديدة و ذلك من خالل مرحلتني ، 
ا عر  فت أشكال خمتلفة من أنظمة الصرف ، هامة قصد النهوض باالقتصاد اجلزائري  ، وما ميز هذه املرحلة أ

تصب كلها يف نظام سعر الصرف الثابت املعزز بنظام الرقابة على الصرف و التجارة اخلارجية ،أما املرحلة الثانية 
ا  فقد شهدت انتقال تدرجيي لالقتصاد الوطين من االقتصاد املوجه اىل االقتصاد احلر ، و ما ميزت هذه املرحلة أ

  .تلفة من أنظمة الصرف و اليت تصب كلها يف نظام سعر الصرف املرن عرفت أشكال خم
كما جتدر اإلشارة اىل أن  االقتصادي اجلزائري والذي يعتمد يف صادراته على سلعة وحيدة تقريبا وهي     

ال , وبالتايل ال يفيد كثريا استخدام الرقم القياسي لسعر الصرف لقياس التنافسية, البرتول بل يبدو ا
ويف جمال تأثري الرقم على , الوحيد لالستخدام هو استخدامه كملخص ألداء الدينار أمام العمالت املختلفة

كما بينا يف هذا الفصل كيف تؤثر سياسة خفض قيمة العملة للدينار اجلزائري على كل من   .األسعار احمللية
.الصادرات و الوردات 



 

 

  :الرابع صل الف
نمذجة العالقة بين سعر الصرف الحقيقي و 

  VARالتحرير التجاري باستخدام نماذج الـ 
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     :  تمهيد
بعد تعرضنا يف الفصول السابقة لكل من سعر الصرف احلقيقي و التحرير التجاري كل على حدا ، سوف      

حناول يف هذا الفصل إىل إبراز  طبيعة العالقة بني كل منهما و حتديد خمتلف املتغريات اليت ميكن أن تؤثر فيهما 
، ففي اجلزء األول سوف نقوم بعرض خمتلف اخلصائص  VARعاع االحندار الذايت من خالل استعمال مناذج ش

مث يف اجلزء الثاين سوف نقوم بتطبيقها على االقتصاد اجلزائري من خالل . النظرية و النموذج العام هلذه املنهجية 
  . eviewsبرنامج 
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I-  نماذج شعاع اإلنحدار الذاتيVAR :  
كبديل للنماذج االقتصادية البنيوية، حيث أثبتت االختالالت االقتصادية اليت  VAR جاءت مناذج  

عدم صالحية التنبؤات الناجتة عن ...) أزمات البرتول، العجز العاملي (وقعت يف السبعينات من القرن العشرين 
  . كلفة إلعادة صياغة وتقدير النماذج البنيويةالنماذج االحندارية، مما أدى إىل اللجوء إىل دراسات مكثفة وجد م

 وذلك يف مقاله الشهري واملعنون VAR أول من جاء بنماذج)" 1980( كريستوفر سيمس"كان   
" Macroeconomy and Reality  " اإلنتاج الوطين الكلي احلقيقي، (وهو عبارة عن دراسة ملتغريات اقتصادية

أ وأملانيا .م.لبلدين مها الـو) املستوى العام لألسعار، ومؤشر األسعار للواردات خمزون النقود، نسبة البطالة، األجور،
  1.الغربية
معاجلة كل املتغريات بصفة متماثلة وبدون شرط إقصاء، مع إدخال عامل التأخر لكل " سيمس"ويقرتح      

  .املتغريات ويف كل املعادالت
فهي عبارة عن تعميم لنماذج اإلحندار الذايت، إذ يتكون شعاع اإلحندار الذايت من نظام  VAR أما مناذج     

خطية لقيمها املاضية والقيم املاضية ملتغريات أخرى،  جلملة معادالت حبيث كل متغرية هي عبارة عن توليفة
  .باإلضافة إىل قيم عشوائية

I-1 النموذج العام:   
t(نقول عن مسار        , tX (ذو بعد )n, 1 (يقبل متثيال بواسطة VAR من الدرجة P )التأخري عدد (

  : إذا كان من الصيغة املصفوفية التالية P (VAR( ونرمز له بالرمز

1 1 2 2 ...t t t p t p tX C X X X            ;   1,...,t T 
  : حيث

   
( 1)

1 20
1 11 1 11

10
2 22 22

,1 ,1

1 20

........

........
. ...

; ; ;
. ...
. ...

........

n

t

n
t tp p p

n
t tp p

P P
n n

n
nt ntnp np npn

X a a aC
X a aC

X a a aC

CX




 





     
     
     
     

       
     
     
     

         

 

  ) innovations( شعاع التجديدات: tمع 
 ,t iid o   

                                                
، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية )غري منشورة(، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية نمذجة قياسية لسلوك سعر الصرف في الجزائرقندار نعيمة،   1

 . 61، ص 1997 – 1996
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 ,t tE     مصفوفة التباينات والتباينات املشرتكة لألخطاء وهي مصفوفة ذو بعد  ,n n .  
 :لصيغة السابقة وهيوميكن إجياد صيغة مكافئة ل  t tL X C    

: أين     
1

...
n

i P
n l p
i

L I L L I L L   


       

k: معامل التأخري حيث  L كثري حدود و
t t kL X X   

  : بح كما يلييص VAR (P) فنموذج) Centrées( ويف حالة ما إذا كانت مجيع املتغريات ممركزة

t شعاع ذو بعد  ,1n     1,...,t T ;    t tL X   

I-1-1 شروط االستقرار  
t( نقول عن املسار الشعاعي   , tX ( أنه مستقر من الدرجة الثانية أو مستقر بشكل ضعيف)sens 

faible (إذا حتققت الشروط التالية :  
1) ,t       2

tE X   

t, (2)مستقل عن الزمن(         ( ,1)t nE X m 

 (3 )مستقل عن الزمن( 
2

, ,t h         
( , )

t h t

n n

E X m X m h
     

 

t( كما ميكن أن نقول عن مسار شعاعي  , tX ( لبعد)n, 1 (خيضع لتمثيل من الشكل VAR (p) 
  :حيث

  1 1 2 2: ...t t t t p t p tt L X X X X X C              

 أنه مستقر إذا وفقط إذا كانت جذور حمدد كثري احلدود املصفويف L    ; 1,i i n   
  : مجيعها أكرب من الواحد بالقيمة املطلقة أي

  1
1 1det ... 0p p

i n i i p i pI P       
        

1i       1,i n  
 وميكن كتابة شرط االستقرارية بداللة القيم الذاتية للمصفوفة L حيث نقول عن املسار الشعاعي)t  ,

tX ( واملمثل على شكلVAR (P) :  
  1 1 2 2 ...i t t t p t p tL X X X X X C             

  أنه مستقر إذا وفقط ما إذا كانت مجيع القيم الذاتية للتطبيق اخلطي L ونرمز هلا بالرمز :

  1, ti n  أصغر من الواحد بالقيمة املطلقة أي :  

   1 2

1 2 ... 0
p p p
t i in pI       
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 1i               1,i n  

ميكن تقدير كل معادلة على حدى إما باستعمال طريقة املربعات الصغرى  VAR (P) يف حالة مسار شعاعي
   ).MV( أو بطريقة املعقولية العظمى )MCO( العادية

طريق سالسل مستقرة وبعد دراسة  فإنه ال ميكن تقديرها إال عن، VAR وفيما خيص معامالت املسار  
  saisonnier.(1(خصائص السلسلة ميكن إضافة متغريات ثنائية أو نوعية لتصحيح املركبة الفصلية 

األوىل أو أكثر، حيث   لكن املتغريات االقتصادية ليست مستقرة يف الغالب ولكنها متكاملة من الدرجة  

 كثري احلدود للمميز
1

det
n

i
i

i
I L



    
  

  حيتوي على جذور أحادية، ونستطيع دائما تقدير معامالت

  . النموذج بطريقة املربعات الصغرى
فإن املقدرات املتحصل عليها باستعمال متغريات غري مستقرة تبقى ) 1986( فيليبس ديرلوفوحسب دراسات 

1دائما متقاربة أي أن التقارب يكون بسرعة 
T

1بدال من  
T

، يف حني أن املقدرات ال تكون موزعة توزيعا 

  .يتعذر القيام باختبار املعامل وحتديد جماالت الثقة للتنبؤ طبيعيا تقاربا، ومنه
 أنه لتحديد منوذج جيد يف حالة 1987 نةس) Angle, Granger( أنجل وقرانجركما أثبت كل من   

والذي يسمح ) forme à correction d’erreur( عدم إستقرارية املتغريات جيب تصحيح اخلطأ أو ما يسمى
  2.بكتابة منوذج حيتوي على متغريات مستقرة فقط

I  2.نماذج شعاع اإلنحدار الذاتي المستقرة )Standard(  

I-2 -1 تقدير مسار شعاع اإلنحدار الذاتي :  
تتمثل يف منذجة شعاع ملتغريات مستقرة من خالل تارخيها أو " VAR "Standard إن النمذجة بواسطة  

والشكل املعياري هلذا النموذج يتميز بالنقاط . ماضيها، وكل متغرية تفسر من خالل ماضي جمموعة من املتغريات
  : التالية

  3.املتغريات املراد تفسريها تكون مستقرة -
 ).Potentiellement endogènes(املتغريات املراد تفسريها تكون داخلية املنشأ  -

                                                
1 Régis Bourdonnais, économétrie 5éme édition Paris ,Dunod, P 261. 

، مذكرة ماجستري يف االقتصاد VARدارية الذاتية منهجية التنبؤ لظاهرة التضخم في الجزائر باستعمال نماذج األشعة اإلنحبوقلي الزهراء،   2
 . 84، ص 2001 – 2000، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية )غري منشورة(واإلحصاء التطبيقيني 

3 Christophe Tavéra, Le Modèle VAR stationnaire « standard », (23 .03 .2004) : 
http://perso.univ.rennes1.fr!christophe.tévera/documentsrecuperables/courseconometrie%202/var%20standard.p
df. 
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  .معادلة عدد التأخري اخلاص بكل متغرية ثابت يف كل -
I-2 -1-1 ا : التقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية وهي أكثر طرق التقدير شيوعا ملا تتميز به مقدرا

  .ونتائجها
 p = 2, n = 2: حالة

1, 1, 1 1, 2 1,1 1 1 1 1

2 2 2 22, 1 2, 2 2, 2 2,

t t t t
t

t t t t

X X Xu a b c d
X

a b c dX u X X



 

 

            
                

           
 

  

  1,1 1,2

2,1 2,2
tV

 


 
 

    
 

 

  :إذن يكون لدينا النموذجني اخلطيني التاليني
 
 

1 1, 1 1 1, 1 1 2, 1 1 1, 2 1 2, 2 1,

2 2, 2 2 1, 1 2 2, 1 2 1, 2 2 2, 2 2,

:

:
f t t t t t

f t t t t t

M x a x b x c x d x

M x a x b x c x d x

 

 
   

   

     


     
 

  : نستطيع كتابة العبارة السابقة كما يلي

1 1 1

2 2 2

0
0

x BZ
x Z B




      
       
      

  

 
 
 

 :حيث
  

  :وبصفة عامة
1, 1, 1,1 1,1 1,

1

, , ,,1 ,

K K
t t k tn

P

t
k

K K
n t n n t k n tn n n

X X

X

X X

  

  







       
       
                 
                    

 

  
  :ويكون لدينا النماذج اخلطية التالية

  ; , , ,
1 1

:
P n

k
i i t t i j j t k i t

k j

M x x  
 

   

1,1 2,1

1,1 2,11

2 1,2 2,2

1,2 2,2

0 0
0 0

0 0
0 0

V
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 : يكون لدينا ما يلي t  =1إذا بدأنا املشاهدات من اللحظة 
1 1 10

0n n n

X BZ

X Z B





      
      
       
      
      

      

 

 : حيث

Z  1, , 1,1 ,1

1, 1 , 1 1, ,

1
1

p n p n

T n T T P n T P

X X X X
X X X X   

 
 
 

  

 

 ,1 , ,1 ,
k P P P

i i i i n i i nB      
 

  1,1 1,1

,1 ,

T p n T p
t

n T p n n T pn

I I
V V

I I
 


 

 

 

  
    

   
 

  : كما يلي  VARإذن نستطيع كتابة منوذج 

x XB   
  :حيث

nX I Z  
  T pV I   

:  هي  مبا أن مصفوفة التباينات املشرتكة لـ E      
nI: تكون    فإن مصفوفة التباينات املشرتكة لـ     

  : إن طريقة املربعات الصغرى تعتمد على اختبار املقدر الذي يقلل الكمية التالية

   1
nf B I       

  =        1
n n nX Z I B I X Z I B

        
            = 

           1 1 12n n n n n nX I B Z I I Z I B B Z I I X  
                 

 

: باإلشتقاق حنصل على   n
f B

ZZ Z I X
B
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 :B̂ خصائص املقدر

 
 

  
1

11
1

ˆ
ˆ

ˆ n

n n

Z Z Z xB
B I Z Z Z x

B Z Z Z x





    
             

 

     1ˆ
n nB I Z Z Z I Z B      

     =      1 1
n nI Z Z Z Z B I Z Z Z        

       1
nB I Z Z    

      ˆE B B  

  )Sans bais( ومنه املقدر منصف

        1 1ˆ
n T P nV B I Z Z Z I I Z Z Z 

      

                 1 1 1
T PZ Z Z I Z Z Z Z Z  
       

  :  مقدر

1

1ˆ ˆ ˆ
T

t t
t pT P

 
 

 
  

, , ,
1

1 ˆ ˆˆ
T

i j i t j t
t pT P

  
 

 
   ;   ,

1ˆi j T P
 


2

,
1

ˆ
T

i t
t p


 
  

I-2-1-2 التقدير بطريقة المعقولية العظمى)E.M.V:(1 
ا تستوجب   . معرفة توزيع املسار مسبًقا ختتلف هذه الطريقة عن سابقتها كو

  :ليكن النموذج
1 1 2 2 ...t t t p t p tX C X X X           

           0,t iidN  

  1 , ,,... , ;1 , ; 1, ; ;1 ,k
n i j i jvec i j n j n i j n          

 بفرض أننا نبدأ من 1t p    

x XB   
  ˆ ˆ

MCGEMV B B B  

                                                
1 C.Doz. Processus vectoriels stationnaires : Processus VAR stationnaires, (23-04-2005) 
http://www.eleves.ens.fr/home.persona./economie/var.pdf. 
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1

, , , ,,
1

1ˆ ˆ ˆˆ ˆ;i j i j i t j ti j
t

EMV
T

   


      

  : ونكتب دالة املعقولية كما يلي

   1 1 1 0,..., , ,... / ,..., ,T T pL X X L X X X X   

   1
1

,... , / ,..., ,
T

t T t t t
i

L X X L X X X 


 

:  حيث   1 1 1 1/ ,..., ... ,t t P t pL X X X N X X          

 
    

    1 1 1 1
1

1 1,..., , exp ... ...
22 det

T

T t p t p t t p t pn
i

L X X X X X X X X      


 


               
  

 

  
  : وعليه تكون دالة املعقولية العظمى كما يلي

         1

1

1ˆ ˆ ˆln ln , ln 2 ln det
2 2 2

T

T t t
t

n TL x    



       

  : حيث

 1 1
ˆ ˆˆ ˆ ...t t t P t pX X X          ;  1

1

ˆ ˆ
T

t t
t

nT 



   

  :وأخريا تكتب دالة املعقولية العظمى
1)   ˆ , 'B N B Z Z  

2) ˆ rB B 

 
1

ˆ3) , limr ZZT B B N O P
T

         
 

  : حيث
1 1

lim limZZ ZZP P
T T

 
        
   

 

وبعد االشتقاق نتحصل على مقدر متطابق مع مقدر املربعات الصغرى ويتحقق ذلك يف حالة استقرار املسار 
tX ا ويصبح النموذج املقدر هو كالتايل ً   : تقريبيا وحالة توزيع األخطاء العشوائية توزيعا طبيعي

1 1 2 2 1
ˆ ˆ ˆ ˆ...t t t P pX C X X X e          

  . مقدرات النموذج î: حيث
e :لـ  شعاع البواقي ونرمزe مبصفوفة التباينات والتباينات املشرتكة لبواقي النموذج. 
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2-2-I   تحديد عدد التأخر)P(  
الواجب أخذها يف منذجتنا ) décalage( مت متدنا النظرية االقتصادية مبعلومات كافية حول عدد التأخر      

  . )P(، كذلك ال توجد منهجية معينة لتحديد هذا العدد )X )VAR (P)ت لشعاع املتغريا
أو  2Pnكما ال ننسى أن عدد املعامل املراد تقديرها تساوي  2Pn n  يف حالة أخذنا للثوابت C .  

عمليا هناك ثالثة طرق يتم من خالهلا حتديد عدد التأخر  P :  
  ). Critère d’information(الكمية  طريقة تعتمد على استعمال املعايري )1
 . VARطريقة تعتمد على كشف اخلصائص اإلحصائية للجديدات يف منوذج  )2
  .طريقة تعتمد حول اختيار معدومية املعامل آلخر تأخر يف النموذج )3

  : حتديد عدد التأخري باستعمال املعايري -
  : العادة أربعة معايري هينستعمل يف  VARيف إطار منذجة األشعة االحندارية الذاية 

- Final predictor error (FPE) :  1 det
1

T np P
T np
  
   

 

- Critère d’information d’akaike (AiC) :  
22log det pnp

T
    

- Critère d’information de shwarz (SC) :     2log
log det

T
p pn

T
    

- Critère d’information de hannan-quinn (HQ) :  

    22log log
log det

T
p pn

T
      

كل هذه املعايري تعتمد على اختيار  P الذي يقلل الكميات السابقة حيث :  
T :عدد أفراد العينة .  
n :عدد املتغريات.  

 P :ت املشرتكة للتجديداتمصفوفة التباينات والتباينا )innovations (واملستمدة من شعاع اإلحندار 
 . VAR(P) الذايت

I-3-2 تقدير عدد التأخير من خالل فحص البواقي:  
= ,,1,2(على التوايل  ) VAR (P) )le blancheur des résidusوتتمثل يف التحقق من بياض البواقي للنموذج      

P(.  وذلك باإلنطالق من منوذجVAR  من الدرجة األوىل)VAR (1)(و يكفي التوقف إذا وجدنا أن البواقي ، 
  ). Bruit Blanc( هي شوشرة أو تشويش أبيض

  : بياض البواقي ميكن فحصها من خالل عدة اختبارات لعدم وجود ارتباط ذايت منها
  ). Durbin-Watson( اختبار االرتباط الذايت لألخطاء من الدرجة األوىل -
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 ). Ljuing-Box( بوكس- جينغلو اختبار  -
 ). Box Pierce( بيارس –بوكس اختبار  -
  ). Multiplication de Lagrange( القرنجاختيار مضاعف  -

  ) Test de Normalité(أيضا اختبار الطبيعة 
  ). Skewness, Kurtosis( اختبار اإللتواء والتفلطح -
  ). Jarque-Bera( بيرا –جارك اختبار  -

  ). Test d’absence d’effets ARCH(أو  بات أو عدم ثبات التباين الشرطيكذلك اختبار ث

 4-2-Iتقدير عدد التأخر من خالل نسبة المعقولية :  
يعتمد حتديد عدد التأخر يف هذه الطريقة من خالل جمموعة من اختبارات معدومية املعامل آلخر تأخر       

نسبة املعقولية العظمى واليت تأخذ صيغة مبسطة يف النموذج  االختبارات املستعملة هي اختبارات. VARلنموذج 
VAR املقدر وتساوي :  

     1ˆ ˆˆ ˆ ˆlog 2 log
2 2 t t
nT TL         

1

1ˆ ˆ ˆ
T

t t
tT
 



   

  : وآخر عنصر لإلحندار يكتب كما يلي
1

1

1 ˆˆ ˆ
2 2

T

t t
t

nT 



   

 وجند النموذج املقيد 0L  والنموذج غري املقيد  tL   
  : إحصائية االختبار تتمثل باختصار يف

      1 0 0
ˆ ˆˆ ˆ2 log log tRV L L T       

 2RV x rest 
  . 0H حسب الفرضية الصفرية) restrictions( متثل عدد القيود rest حيث

 لعدد التأخر األعظمي) a priori( إن هذه الطريقة تعتمد على حتديد مسبق   maxP ،وتقدير آنيا 
 النموذجني   max max1,VAR P VAR P  

 إذا رفضنا فرض العدم      0 max: 0PH   يكون النموذج  maxVAR P صحيحا وهكذا دواليك،   
مرفوض وبالتايل يكون ذلك هو ) فرض انعدام آخر معامل آخر تأخر(رض املعدوم حيث نتوقف عندما يكون الف

  .النموذج املالئم
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 3-I نماذجVAR MAX, VAR X, VARMA  

دف دراسة كل احلاالت اليت تأخذها السلسلة، من أجل اإلملام  VARظهرت بعد مناذج    عدة مناذج 
  . ةجبميع املعلومات اليت حتتويها املتغريات االقتصادي

3-I  -1 المسار VARMA :  
 هو عبارة عن توليفة خطية ملسارين خمتلفني      ,MA q VAR p ،إذن هو مسار ARMA 

  : متعدد ويأخذ الصيغة التالية
1 1 2 2 1 1 2 2... ...t t t p t p t t t q t qX C X X X M M M                      ;  

t  
  : وبصيغة موافقة كالتايل
   i

t tX L M L  

                   :حيث
  

                    
1

q
j

n
j

M L I M


   

 2- 3-I نماذجVAR X  وVAR MAX  
  :ليكن النموذج التايل

0 1 1 0 1 1 1... ...t t P t p t t s s tX X X X X B X W               ;   t  
حيث  1 2, ,, ,...,t t t n tX X X X شعاع املتغريات الداخلية.  

,j i  :مصفوفيت املعامل .  

tW :شعاع األخطاء .  
 تشويشا أبيضا فإننا نطلق على tW ميكنه االحتواء على مركبات عشوائية وغري عشوائية، فإذا كان tX الشعاع

أما يف حالة ما إذا ، X وهذا يعين شعاع اإلحندار الذايت مبتغريات خارجية، )P, S( بدرجة VARX النموذج اسم
ذو  VARMAXفإن النموذج يصبح من النوع  ،MA(q)عبارة عن شعاع للمتوسطات املتحركة  tWكان 

  ). p, s, q(الدرجة 
ية بني كل املتغريات كميا ويسمى وعلى العموم يطلق على النموذج باسم النظام اخلطي لوجود العالقة اخلط     

  . بنموذج املعادالت اآلتية الديناميكية

بداللة  VARمتثيل   VMA  :  
   :لتاليةوالذي يعطى بالصيغة ا P املستقر ذو الدرجة VAR ليكن النموذج
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0 1 1 2 2 ...t t t p t p tX C X X X            
  فإن متثيله بواسطة  VMA يعطى بالصيغة التالية :  

1 2 2 1
1

...t t t t t t i
i

X M M M     


  


       

  : حيث
 1 2 ... PI        

 min ,
ˆ

p i

i t j
j i

M M 


   ;     1,2,...i   ;  0M I 

  . على القيم احلالية للمتغري) chocs( تسمح هذه الكتابة بقياس أثر التغري يف الصدمات

I-4 ديناميكية نماذج VAR   

بتحليل آثار السياسة االقتصادية وذلك من خالل حماكاة الصدمات العشوائية  VAR تسمح مناذج
  .، وكذلك من خالل حتليل تباين األخطاء، ويتحقق هذا التحليل بافرتاض ثبات احمليط االقتصادي)داتالتجدي(

I-4-1  التنبؤ  بنماذجVAR  
حيث لدينا النموذج املقدر ، )horizon h( بعد تقدير معامل النماذج، فإن التنبؤ ميكن حسابه عند فرتة  

VAR(P) التايل :  
1 1 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ...t t t t pX OC X X X e          
  : فإن النموذج يعطى كما يلي VAR(1) مثال يف حالة

                                   1
ˆ ˆ

n nX h C X  
                                       :يكون لدينا التايل h = 1 عندما  1

ˆ ˆˆ 1n nX C X   
  هي آخر مشاهدة nXحيث 

  :                        يكون لدينا التايل: h = 2 عندما
:               يكون لدينا التايل: h  =3عندما      2 3

1 1 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ3 2n n nX C X I C X          

   2 1
1 1 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ... h h

n nX h I c X         

اية، نالحظ أن التنبؤ يؤول إىل قيمة ثابتة  h عندما    :ألن) حالة استقرار(يؤول إىل ما ال 

1̂ 0i  i  إذا كان    
 األمل الرياضي خلطأ التنبؤ معدوم  0E e  وتباينه معطى بالصيغة  

  0 0 0 1 1 1 1... h hh M M M M M M          
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iM :حيث    :حمسوبة بالعالقة الرتاجعية التالية  
min( , )

1

ˆ
p i

i j i j
j

M M 


   ;    1,2,...i   ;  0M I 

  : وعليه يكون لدينا ما يلي
1 1̂,M     2

2 1 1 2 0 1 2
ˆ ˆ ˆ ˆM M M       

3
3 1 2 2 1 3 0 1 1 2 2 1 3

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆM M M M              
  

 متغرية على القطر األول للمصفوفة k وميكن قراءة خطأ التنبؤ لكل قيمة لتنبؤات e h ، إذن ميكن تشكيل
1جمال للتنبؤ مبستوى ثقة 

2
  

 
  : وذلك كما يلي 

   
2

ˆ ˆn nX h t h   

مع 
2

t :القيمة اجلدولة للتوزيع الطبيعي .  

I-4-2  تحليل الصدمات)Analyse des chocs (  
على املتغريات، فإذا حدثت صدمة يف ) innovation( ليل الصدمة يف قياس أثر التغري يف التجديديتمثل حت    

  : فإن أثرها يكون كالتايل 1تساوي  1teعلى  tاللحظة 

    : t عند الفرتة

1

2

1
0

. .

. .

. .
0

t

t

nt

X
X

X

   
      
   

   
   
   
   
   

  

:                      t + 1 عند الفرتة

0 1
1 1 1

2 1

1

0
1 1

ˆ ˆ... 1
. 0

. . . ˆ

. . .

. . .
ˆ ˆ ˆ 0...

t n

t

t t

n n
nt n

X C
X

X B X

X

 

  









    
         
    
        
    
    
    

       

     

  . هي مصفوفة مقدرات معامل النموذج B̂حبيث 
  : يكون لدينا t + hوبصفة عامة عند الفرتة 

1
ˆ

t h t hX B X     
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II-4 -3 دوال االستجابة:  
و تستعمل ) fonction de réponse impulsionnelle(تسمى قيم التغري عند كل فرتة بدالة االستجابة       

ا ما تكون حمققةneهذه الطريقة يف حالة عدم وجود ارتباط بني األخطاء    .، وهي فرضية نادرً
  : ففي حالة وجود ارتباط بني األخطاء العشوائية والذي ميكن تقديره بالعالقة

 cov ,
i j

i j
e e

i j

e e
P

e e 



 

  . neجيب وضع فرضيات إضافية ختص العالقة بني األخطاء 
ا تأخذ بعني االعتبار جمموع العالقات       وتتميز طريقة دوال االستجابة حلساب املضاعفات الديناميكية بأ

) choc(الديناميكية املوجودة، حبيث تبني هذه الدوال رد فعل نظام املتغريات الداخلية على أثر حدوث صدمة 
وحسب سيمس فإن دوال االستجابة تبني أثر اخنفاض وحيد مفاجئ ملتغرية على نفسها وعلى باقي . يف األخطاء

  . املتغريات يف النظام ويف كل األوقات
ولكل مشكل االرتباط بني األخطاء العشوائية يتم اللجوء إىل البحث عن شكل ألخطاء عمودية       

)orthogonale (نهامستقلة فيما بي .  
   :أما يف حالة عدم وجود ارتباط بني األخطاء أي أن

 , 0t j
t t ijCov           , \i j i j  

 ليكن النموذج، VAR لنموذج VMA مير عرب حساب الشكل VAR فحساب دوال االستجابة لنموذج
VAR(P) واملعرف باملعادلة التالية :  t tL X   

 وحتت فرضية أن مجيع جذور   t tL X   
 وحتت فرضية أن مجيع جذور    L خارج دائرة الوحدة، هذا يعين أن  1 L  كثري حدود يف L 

: واملعرف كما يلي 1 2
1 2 ...L I L L        

lim    ;:حيث 0kx



     : , \ 1,2,...k n n k    

  : يكتب كما يلي VAR لنموذج VMA الشكل
 1

t tX L  
        tL  

      1 1 2 2 ...
t t tI         

 مباشرة من املصفوفات VAR نستخرج دوال االستجابة لنموذج , 1,2,...k k   إذن حساب دوال
للشعاع  jxواملتغري  iألي حتديد   t يرجع إىل حتليل كيف أن تغري يف اللحظة    VARاالستجابة لنموذج

X واملنجر يف مجيع املتغريات    1 2, ,... n
t t tx x x  2يف اللحظات, 1,t t t  ...  
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 بني التحديد)  instantanées( دوال االستجابة اللحظية -أ i واملتغري jx  يفk فرتة لألمام )en avant (
   :تساوي إىل

, ,

j
t k

j i k i
t

xFRI






 :  k = 1, 2, … 

 التجديد بني) cumulées( دوال االستجابة الصاعدة. ب i واملتغري ix يف حلظة )période ( إىل األمام
  : تساوي

, ,
0

jk
t s

j I K i
x t

xFRC








   k = 1, 2, … 

II-4 -4 تحليل تباين األخطاء:  
ميكننا حساب مدى " Orthogonales" أو عمودية" Pures" إنطالقا من حتليل البواقي لتجديدات صافية       

  .، وهو ما نسميه بتحليل التباينitxيف التباين الكلي وخلطأ التنبؤ للمسار ) innovation(مسامهة كل جتديدة 

 ليكن املسار       1, 2, ,, ,... ,t t t n tX x x x t   
 

 خيضع لتمثيل من النوع VAR(p)  وذلك الصيغة

  : التالية
  1 1 2 2 ...t t t t p t p tL X X X X X C             

 تتبع التوزيع الطبيعي t لنفرض أن التجديدات  0,t iid   ونفرض أنه مستقر، وعليه ميكن كتابته على
 الشكل VMA  وفق املعادلة التالية :  

 1
0

t i t t
i

X L   





  

   :يكتب كما يلي h خطأ التنبؤ يف األفق
 1 1

ˆ / ,...t h T h t h t h TX X X E X X X       
                      1 1/ , ,...t h t h T TX E X       

                      
1

1
0

h

i T h
i
 



 

 

  : رتك خلطأ التنبؤ هيوبالتعريف فإن األمل الرياضي للتشويش األبيض معدوم ومصفوفة التباين املش

    
1

1
1

ˆ ˆ
h

h T h t h T h i
i

E X X X X  


   


       
 

 

  . te غري القطرية للبواقي  هذا اخلطأ بداللة مصفوفة التباين والتباين املشرتك
 للحصول على حتليل لتباين الشعاع  1, 2, ;, ,...,t t t n tX x x x يكفي إعادة صياغة هذه املصفوفة   

  : t على شكل توليفة خطية لتباينات التجديدات العمودية
1

t t t tA A      
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  : لـ ) issue de l’orthogonalisation( مصفوفة خاضعة للعمودية: A حيث
ADA  

  

: نفرض أنه t                                    ,1

1, 1,

2, 2,
1( ,1) 2 ,1

, ,

...
.... ...n

t t

t t
t n nn

n t n t

a a a

 

 


 

   
   
       
      
   

 

  A للمصفوفة) i( متثل العمود ia حيث
: إذن       1 1 1, 2 2 2, ,var var ... vart t t t n n n tE aa a a a a              

كن كتابة هذا التباين بداللة تباين التجديدات ، ومنه مي)h(بتعويض هذه العبارة السابقة يف تباين التنبؤ ألفق 
  : العمودية وذلك كما يلي

  ˆ ˆ
t h T h t h T hE X X X X   

    
 

 

      
1

1

h

i i
i
 





   

         
1

,
1 0

var
n h

j t i j j i
j i

a a  


 

      
  

j,وعليه من خالل الصيغة السابقة نستطيع قياس مسامهة كل جتديدة صافية  t يف التباين الكلي )h (وذلك كما 
  : يلي

     , 1 1 1 1var ...j t j j j j h j j ha a a a a a     
              

 

I-5 السببية :  

هو معرفة ما إذا كانت عالقة سببية بني خمتلف متغريات النظام  VARالسؤال املطروح من خالل منوذج     
م وتفسري فتوضيح العالقة السببية املوجودة بني املتغريات االقتصادية يعطي عناصر انعكاس جد مناسبة لفه

الظواهر االقتصادية، أما عمليا فإن ذلك ضروري من أجل صياغة سليمة للسياسة االقتصادية، ولذا فمعرفة اجتاه 
 –معلول أو سبب  –علة (السببية جد مهم أيضا من أجل توضيح العالقة املوجودة بني املتغريات االقتصادية 

  . ، كما توجد عدة تعاريف للنسبية)نتيجة
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-I5-1- 1)1969(ببية بمفهوم قرانجر الس :  
ا التارخيية      ويعرف  إقرتح قراجنر إدخال التعريفات التالية واليت تعطي تنبؤات املتغريات انطالقا من مشاهدا

  : قراجنر السببية كما يلي
  : إذا وفقط إذا كان tيف اللحظة  xتسبب  y) أ(

 11 1/ , / tt t t tE X X Y E X X  
    

  : إذا وفقط إذا كان tحلظيا يف اللحظة  xتسبب  y) ب(
   1 1 1/ , / ,t t t tt tE X X Y E X X Y   

  : وميكن توضيح شروط عدم السببية من خالل خطأ التنبؤ
  : إذا وفقط إذا كان tحلظيا يف اللحظة  Xال تسبب   Y  )أ(

   1 1 1/ , /t t tt tV X X Y V X X    
  : إذا وفقط إذا كان tحلظيا يف اللحظة  Xال تسبب  Y )ب(

   1 1 1 1/ , / ,t t t tt tV X X Y V X X Y      
ا سبب يف  Xونقول عن املتغرية  يف كل  Yحيسن تنبؤ  Xحسب قراجنر إذا وفقط إذا كانت معرفة ماضي  Yأ

  ). à tout horizon( اآلفاق
  . )متغريين( VAR(P) ،n  =2 يف حالة مسار شعاعي

1 11 1
11 0 1 1 11 1

2 2 2 1
2 0 2 1 2 21 1

... p p t pt t t

t t t p tp p

a b XX a Xa b
X b X Xa b a b






 

           
               

               
 

2tXاملتغرية  - 1tXال تسبب    1: إذا وفقط إذا كان   1 1
1 2 ... 0pb b b      ).الفرضية الصفرية(  

  أو 
كلها مصفوفات مثلثية سفلية من أجل كل   iAإذا وفقط إذا كانت املصفوفات  2tXال تسبب  1tXاملتغرية  -

 ,1i p . 
نقول أننا يف حالة حلقة ذات مفعول  1tXتسبب  2tXو  2tXتسبب  1tX: قبول الفرضيتني التاليتني إذا مت

  ). feedback effect(رجعي 
واملتعلق بانعدام معامالت معادلة تلوى معادلة، أو مباشرة ) fisher( الختبار هذه الفرضيات نستعمل اختبار فيشر

ونقوم حبساب نسبة املعقولية ) RVAR(املقيد  VARومنوذج ) UVAR(غري املقيد  VARباملقارنة بني منوذج 
  : العظمى التالية

     * 2ln ln 2,RVAR UVARL n C x P       

                                                
1 Christian Gourierous, Alain Monfort, Séries temporelles et modèles dynamique (2ème édition ; Paris, 
économica, 1995), p 360. 
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  : حيث
RVAR :مصفوفة التباينات والتباينات املشرتكة للنموذج املقيد.  
UVAR :مصفوفة التباينات والتباينات املشرتكة للنموذج غري املقيد.  
n :عدد املشاهدات.  
C :عدد املعامل املقدرة يف كل معادلة للنموذج غري املقيد .  

*إذا كانت  :نتيجة 2
zL x  0فإننا نفرضH )فرضية وجود القيد.(  

I-2-5 1980( السببية بمفهوم سيمس (  
هي  2txفإن   2txبتفسري القيم احلالية لـ  1txقام سيمس بوضع اختبار وهو أنه إذا مسحت القيم املستقبلية لـ 

  : وهذا يرتجم عرب الصيغة التالية 1txسبب 
0 1 2 2

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
1 1 1

0 1 2 1
1 2 2 1 2 2 1 1 2

1 1 1

p p p

t i t i i t i t t
i i i
p p p

t i t i i t i t t
i i i

x a a x a x b x

x a a x a x b x





  
  

  
  


    


     

  

  
 

  :إذن
1 .1tx  2ال تسببtx 2   : إذا حتققت الفرضية الصفرية التالية 2 2

1 2 ... 0pb b b     
2 .2tx   1ال تسببtx 1:        إذا حتققت الفرضية الصفرية التالية 1 1

1 2 ... 0pb b b        
   :وباستعمال اختبار فيشر للمعامالت املعدومة يكون لدينا

 
 

* /
/ 1

SCRR SCRU C
F

SCRU n k



 

 

  : حيث
SCRR :جمموع مربعات بواقي النموذج املقيد.  
SCRU :جمموع مربعات بواقي النموذج غري املقيد .  

n :عدد املشاهدات.  
K :عدد املعامل املقدرة يف املعادلة .  
C :عدد املعامل املراد اختيار معدوميتها .  
إذا كان : إذن 

*
, 1

n
C n kF F    0نرفضH   ). فرضية وجود القيد(   
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I-6  نماذجVAR غير المستقرة :  

I--61 االنحدار الزائف :  
يف حالة تقديرنا لعالقة احندارية بني عدد من املتغريات باستخدام بيانات سلسلة زمنية وكانت بيانات السلسلة      

، فمن املمكن أال تكون عالقة االحندار املقدرة )خاصة سالسل االقتصاد الكلي(الزمنية هلذه املتغريات غري ساكنة 
  .عربة عن العالقة احلقيقية وإمنا معربة عن عالقة زائفةم

ا 1974سنة  Newboldو  Grangerولقد أثبتت ذلك كل من       ً ا عشوائي ، حيث إذا كانت متغرية تتبع مسارً
وإذا أخذنا بعني االعتبار متغريات ال جيب أخذها فإن كانت العالقة تكون خاطئة، كما بينا أنه إذا كانت 

صغرية جًدا، فإن النموذج املختار يكون سيئا وهذا مهما كانت قيمة معامل ) d(بني واتسون  إحصائية دير
  2R.1التحديد 

 ECM (Error زامنويتم اللجوء يف حالة عدم استقرار املتغريات أو يف حالة متغريات ذات تكامل مت    
Correction Mechanisms) والذي يسمح بصياغة منوذج حيتوي على متغريات مستقرة فقط .  

II-6 -2-  المتزامن(اختبار التكامل المتساوي (  
II-6 -2-1- مفهوم التكامل المتساوي:   

ني مبثابة مفهوم لكثري من االقتصادي، )1987( Engleو ) Granger )1983 أعترب التحليل املقدم من طرف      
  2.جديد يف ميدان االقتصاد القياسي وحتليل السالسل الزمنية

يسمح حتليل التكامل املتساوي بتحديد العالقة احلقيقية املوجودة بني متغريين وهذا بالبحث عن شعاع     
  .التكامل املتساوي حبذف أثره عند اللزوم

 سار الشعاعيليكن امل 1, 2, ,, ,...t t t N tX x x x  ذو البعد  ,1N املتكامل من الدرجة  d .  

 نقول عن املسارات , .i tx t  ا متكاملة إذا وجد شع اع أ 1 2, ,..., N
n       حيث

tXالتوليفة اخلطية    شعاع 0مستقرة أو متكاملة من الدرجة ،ميثل التكامل املتساوي .  

II-6-2-2 وياختبارات التكامل المتسا:  
  : يوجد هناك اختبار أن التكامل املتساوي    
  . )EG( قرانجر –أنجل اختبار  )1
  ). CRDW( لديربين واتسوناختبار االحندار املتكامل ) 2
  

                                                
  .635، ص  1998عبد القادر حممد  عبد القادر عطية،االقتصاد السياسي بني النظرية و التطبيق ،االسكندرية، الدار اجلامعية   1

2 Régis Bourbonnais,Ref Op Cité, p 277. 
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I-6 -2-2 -1 إلجراء هذا االختيار تتبع اخلطوات التالية: اختبار انجل وقرانجر :  
  : تقوم بتقدير الصيغة األصلية. 1

i i tX a by    
 حنل على البواقي. 2 t :  

t t tX a bX    
نقوم باختبار مدى سكون سلسلة . 3 t بتقدير الصيغة التالية :  
1t t    

دولة فإذا كانت  وحندد  ا بالقيمة ا دولة نرفض الفرضية الصفرية  احملسوبة أكرب من  احملسوبة ونقار ا
 0H وبيانات كل من ) ساكنة(، وبالتايل تكون سلسلة البواقي مستقرةtX وtY  متساوية التكامل ومن يكون

  .االحندار املقدر صحيحا وليس زائًفا
I-6 -2-2 -2 اختبار االنحدار المتكامل لديربين واتسون )CRDW:(  

ذا االختبار نتبع اخلطوات التالية     : للقيام 
 ديربين واتسوننقوم حبساب إحصائية  .1 *d  لالحندار األصلي بنيtX  وtY .  
دولة يف اجلداول اليت أعدها .2  ). Sargan, Bharvaga(  نبحث عن القيمة ا
 لصفريخنترب الفرض ا .3 0 : 0H d  ،فإذا كانت *d احملسوبة أكرب من d  دولة نرفض الفرض ا

  . الصفري وبالتايل يوجد تكامل مستوي واالحندار املقدر يكون صحيًحا

I-7 نموذج تصحيح الخطأ )EMC(  

I--71 مفهومه :  
N  ليكن   , ,i tx t   متكاملة، حيث توجد عالقة تكامل ممثلة عرب الشعاع   كما يف الصيغة

0: التالية 1 1, 2 2, ,...t t t N N tx x x          
من أجل كل مسار  ECMوبالتايل يوجد متثيل  , ,i tx t  حيث :  

; 1 1, 1, 2, 2, , ,
1 1 1

...
p p p

i t t i t k i t k N i i t k t
k k k

x C B x B x B x    
  

               

0 املعامل  ميثل قوة الذاكرة لـ  ECM )force de rappel vers l’équilibre.(  

I-7 -2 طرق تقدير نموذج تصحيح الخطأ ECM :   إذا كانت لديناn  متغرية متكاملة من نفس
الدرجة، فإنه ميكن إجياد شعاع تكامل متساوي واحد والعكس، أما إذا كانت السالسل الزمنية متكاملة بدرجات 

  . ECMخمتلفة، فإنه يوجد عدة أشعة للتكامل املتساوي وعليه توجد طريقتان لتقدير 
I-7 -1-2 يتم تطبيقها يف مرحلتني : طريقة أنجل وقرانجر :  
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للعالقة على األمد الطويل وحساب ) MCO(التقدير بطريقة املربعات الصغرى العادية  :المرحلة األولى -
  : البواقي

0 1 1
ˆ ˆ ˆ...i i t K KTe y B B X B X     

  ).على األمد القصري(التقدير بطريقة املربعات الصغرى العادية لعالقة النموذج الديناميكي :  المرحلة الثانية -

1 1 2 2 1 1...i t t k Kt t ty X X X e              
  . سالبا 1 وجيب أن يكون املعامل

I- 7 -2 -2 طريقة المعقولية العظمى لجوهانسن )Johansen (  
لبعد  tX ونرمز له بالرمز P (VAR( ليكن املسار ,1N واملعرف كما يلي :  

0 1 1 2 2 ...t t t P t P tX A A X A X A X         
   :وذلك كما يلي VCEM ميكننا كتابته على الشكل

       1 0 1 1 2 2 ...t t t t P t P tX X A A I X A X A X            
    0 1 2 2 1 2 ...t t t t t P t P tX A A I X X A A I X A X                

    1 2 1 2 3 ...t n i t t t p t p tX A A I X A A I X X A X                 
  : ذو العالقة التالية VECM وهكذا لنصل يف النهاية لتمثيل

0 1 1 2 2 1 1...t t t p t tX B B X B X B X               
  . iA مصفوفات بداللة املصفوفات iB: حيث

1

p

K
k

A I


   

  : تساوي  وبصيغة عامة فإن املصفوفة

1

P

k
k

A I B


    

  . قوة الذاكرة املتجه حنو التوازن على األمد البعيد:  حيث
      B :مصفوفة، حيث األشعة العمودية )colonnes .(  

.      ونرمز له بالرمز X متغرية للشعاع N حتدد عدد عالقات التكامل املتساوي املوجودة بني رتبة املصفوفة 

  1 1r N    
  : صاحل VECM عالقة تكامل متساوي والتمثيل  توجد هومن

0 1 1 1 1 1...t t p t p t tX B B X B X               
1t: حيث tBX  

  : ونلجأ إىل اختبار عدد العالقات التكامل املتساوي، حيث تعتمد على تقدير املعادلة التالية
0 1 1 1 1 1...t t p t p t tX B B X B X Y               
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  : حساب اإلحصائية التالية) Johansen  )1950 وملعرفة عدد عالقات التكامل املتساوي يقرتح

 
1

log 1
k

trace i
i r

n 
 

    

  : حيث
n :عدد املشاهدات.  
i : القيمة الذاتية رقمi  للمصفوفة .  
K :عدد املتغريات .  
 :رتبة املصفوفة .  

  .1990سنة  Johansenو   Juseliusمدولة من طرف ) يشبه (وهذه اإلحصائية تتبع توزيع احتمايل 
  : ليويتم القرار كما ي

 

دولة وننتقل إىل  إذا كانت  نرفض : القرار   .أكرب من القيمة ا
  .ال يوجد تكامل متساوي ألن مجيع املتغريات مستقرة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2X

0

1

:
: 0,1,...

:
H r q

q k
H r q


 

0Htrace1q 

K r 0I
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II-  تطبيق نماذجVAR  على االقتصاد الجزائري:  

بتطبيق مناذج   ، سوف نتناول يف هذا اجلزء اجلانب التطبيقي VARنهجية بعد تعرضنا للجانب النظري من م     
VAR  على االقتصاد اجلزائري من خالل جمموعة من املتغريات ، كما جتدر اإلشارة إىل أنه مت تعويض بعض

 هلا أمهية املؤشرات الوكيلة عوضا عن بعض املتغريات اليت مل يتوفر بيانات عنها ، كم استخدمنا بعض املتغريات اليت
  .  نسبية يف االقتصاد اجلزائري واليت تؤثر أيضا يف سعر الصرف احلقيقي

1-II  تقديم متغيرات النموذج  

سعر الصرف احلقيقي على انه دالة يف التنافسية النسبية بني القطاعات التجارية و غري  Cashinيعرف منوذج     
  : متغريات النموذج كمايلي  و أيضا أطراف التجارة اخلارجية لتكون,  1التجارية

هي من  TCRالصيغة اجلربية اليت طبقنها يف حسابنا و حتليلنا  ل ): (TCRسعر الصرف الحقيقي الفعلي  - 1

: الشكل 
*ePTCR

P
  .يف ) اخنفاض(مما يسمح من خالل هذا التعريف بالقول أن حدوث ارتفاعTCR 

  .حقيقي ) ارتفاع(يعين حدوث اخنفاض 
  :الصيغة اجلربية اليت طبقناها يف حساب التحرير التجاري هي من الشكل : OUV)(التحرير التجاري  - 2

(exp )imp
pibouv  حيث تعرب هذه النسبة , أي جمموع الصادرات و الواردات منسوب إىل الناتج احمللي اإلمجايل  

برتول مدجمة يف هذه النسبة من خالل باإلضافة إىل أن أسعار ال, عن مدى انفتاح البلد على العامل اخلارجي 
  .من جمموعها  % 97جمموع الصادرات ة و اليت متثل حوايل 

ا و الفروق : الفروق اإلنتاجية - 3 ا و القطاع املنتج للسلع غري املتاجر  بني القطاع املنتج للسلع املتاجر 
هلذين املتغريين سوف نستخدم متغري النمو  و كتعويض. اإلنتاجية بني القطاعات غري التجارية احمللية و األجنبية 

  . Blassaيف قياس مايسمى اثر   2احلقيقي للناتج الداخلي اخلام 
و الذي يؤثر بدوره على سلوك سعر الصرف احلقيقي   اإلنفاق الحكوميباإلضافة إىل هاته املتغريات أضفنا متغري 

)Edwards 1989.(  
صرف احلقيقي التوازين للجزائر ، استخدمنا سلسلة زمنية حجمها ومن اجل احلصول على منوذج قياسي لسعر ال

  . 1980-2010للفرتة من  30
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2-II دراسة تحليل واستقرار السالسل الزمنية :  

 1-2-II سعر الصرف الحقيقي الفعال)TCR(   
 1980-2010 منحنى تطور سعر الصرف الحقيقي الفعال للدينار للفترة :  (1.4)رقم  الشكل

- 
 eviewsمن إعداد الطالب باستعمال خمرجات :  المصدر

نالحظ ارتفاع سعر الصرف احلقيقي يف بداية فرتة الدراسة و هذا راجع إىل ارتفاع معدالت التضخم : التحليل )أ
 1987، وهذا حىت سنة ) الدينار اجلزائري (احمللية باإلضافة إىل قوة العملة احمللية العاملية مقارنة مبعدالت التضخم 

أين بدا سعر الصرف احلقيقي يف الرتاجع نتيجة حدوث صدمات معاكسة لشروط التبادل و انتهاج اجلزائر 
تضخم لدى لسياسة نقدية و مالية توسعية أدت إىل جعل التضخم يف اجلزائر أعلى باستمرار من معدالت ال

و هذا راجع اىل انتهاج احلكومة  1993الشركاء التجاريني ، مث عودة سعر الصرف احلقيقي إىل ارتفاع طفيف سنة 
، إىل أن  40%بنسبة  1994و 1993لسياسات مضادة للتضخم ،باإلضافة إىل ختفيض سعر الصرف سنوات 

  .ذلك مل يدم طويال
،  )5(ملحق رقماط الذايت البسيط واجلزئي لسلسلة سعر الصرف احلقيقي  ومبشاهدة التمثيل البياين لدالة االرتب    

تقع خارج جمال الثقة و بالتايل املعامالت ختتلف )  اخلمسة األوىل(نالحظ أن معامالت االرتباط الذايت البسيط 
–جينغ لو إحصائية   P value،أذن املسار الميثل تشويشا ابيض ، كما أن % 5معنويا عن الصفر عند مستوى 

و بالتايل نرفض فرض العدم أي  % 5أي اقل من    0.00هي  16بدرجة تأخري قدرها   ) Ljung -Box( بوكس
  .أن املسار ال ميثل تشويشا ابيض ،أي أن السلسلة  غري مستقرة 

على سلسلة سعر )  ADFاختبار ( لتأكيد عدم  استقرارية السلسلة نستعمل اختبارات اجلذور األحادية و    
  :رف احلقيقي كما يبينه اجلدول التايل الص
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 TCRيوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة سعر الصرف الحقيقي :.1)4(رقم  جدول
  تحتوي السلسلة على جذر أحادي :الفرضية الصفرية ) ADF(اختبار 
  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج

 H0قبول   3.562882-  1.091424-  النموذج الثالث

 H0قبول   2.960411-  0.760734-  النموذج الثاني
  H0قبول   1.952066-  1.573918-  النموذج االول

  eviews من اعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
 

اصغر بالقيمة املطلقة من القيم احلرجة  Augmented Dickey-Fuller  إحصائيات مجيع أن نالحظ:  مالحظة
و بالتايل نقبل الفرضية الصفرية و معىن ذالك هو وجود جذر أحادي على سلسلة سعر   % 5وى  عند مست

  ن السلسلة غري مستقرة وجلعلها مستقرة نقوم باستخدام املفاضلة من الدرجة األوىلأالصرف احلقيقي أي 
d(tcr ;1)  مث نستعني باختبارADF  ول التايلكما يبينه اجلد.إلثبات وجود جذر وحدوي من عدمه:  

  TCRسعر الصرف الحقيقي ل الفروق األولى يوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة:.2)4(رقم  جدول
 

  تحتوي السلسلة على جذر أحادي :الفرضية الصفرية ) ADF(اختبار 
  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج

 H0 قبول  3.603202-  4.903504-  النموذج الثالث

 H0قبول   2.986225-  3.322679-  النموذج الثاني
  H0قبول   1.953381-  1.870161-  النموذج االول

  eviews من اعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
                          

اكرب بالقيمة املطلقة  من القيم Augmented Dickey-Fuller    إحصائيات مجيع أن نالحظ:   مالحظة
و بالتايل نرفض الفرضية الصفرية و معىن ذالك هو عدم وجود جذر أحادي أي أن   % 5احلرجة عند مستوى  

  .السلسلة مستقرة من الدرجة األوىل
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2-2-II سلسلةOUV )االنفتاح التجاري:(  
 198-2010 0التجاري للفترة  منحنى تطور التحرير: .2)4(رقم  الشكل

  
  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 

كانت بداية االنفتاح على العامل اخلارجي ففي بداية سنوات الدراسة    1988من البيان يتضح أن سنة:التحليل   )أ
جييا و ذلك لضعف هيكل الواردات و االخنفاض املستمر ألسعار نالحظ اخنفاض نسبة التحرير التجاري تدر 

  1988، لكن ابتدءا  من سنة   1986النفط باعتباره أساس هيكل الصادرات يف اجلزائر حيث بلغ أدىن قيمته سنة 
ر نالحظ ارتفاع تدرجيي يف نسبة التحرير التجاري و هذا راجع للسياسات املتبعة من احلكومة بغية االنفتاح أكث

على العلم اخلارجي و قيود االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة اليت تفرض وجوب مرونة أكثر مع اخلارج 
  . باإلضافة اىل االرتفاع املستمر ألسعار النفط 

،  )12(ومبشاهدة التمثيل البياين لدالة االرتباط الذايت البسيط واجلزئي لسلسلة التحرير التجاري  ملحق رقم    
تقع خارج جمال الثقة و بالتايل املعامالت ختتلف معنويا )  األولتني(ظ أن معامالت االرتباط الذايت البسيط نالح

 بوكس–لوجينغ إحصائية   P value،أذن املسار الميثل تشويشا ابيض ، كما أن % 5عن الصفر عند مستوى 
)Ljung -Box (   التايل نرفض فرض العدم أي أن و ب % 5أي اقل من    0.00هي  16بدرجة تأخري قدرها

  املسار ال ميثل تشويشا ابيض ،أي أن السلسلة  غري مستقرة 
  :و لتأكيد ذلك سوف نستخدم اختبارات اجلذور األحادية كما يبينه اجلدول التايل   

  ouvيوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة التحرير التجاري :.3)4(رقم  جدول
  تحتوي السلسلة على جذر أحادي :فرضية الصفرية ال) ADF(اختبار 

  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج
 H0قبول   3.562882-  2.076052-  النموذج الثالث

 H0قبول   2.960411-  1.773547-  النموذج الثاني
  H0قبول   1.952066-  0.656869-  النموذج االول

 eviews خمرجات من إعداد الطالب باستعمال: المصدر 
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من القيم احلرجة عند مستوى   أصغر  Augmented Dickey-Fuller نالحظ أن مجيع إحصائيات  : مالحظة 
و بالتايل نقبل الفرضية الصفرية و معىن ذالك هو وجود جذر أحادي أي أن السلسلة غري مستقرة وجلعلها   % 5

إلثبات وجود جذر  ADFمث نستعني باختبار d(ouv ;1)  مستقرة نقوم باستخدام املفاضلة من الدرجة األوىل 
  :وحدوي من عدمه والنتائج ملخصة يف اجلدول التايل 

  d(ouv ;1)التحرير التجاري   الفروق االولى يوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة: .4)4(رقم  جدول
  تحتوي السلسلة على جذر أحادي :الفرضية الصفرية ) ADF(اختبار 

  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج
 H0رفض     3.562882-  4.399813-  النموذج الثالث

 H0رفض  2.960411-  4.468249-  النموذج الثاني
  H0رفض  1.952066-  4.528638-  النموذج االول

 eviews من اعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
بالقيمة املطلقة من القيم   كربا test    Augmented Dickey-Fuller  تإحصائيا مجيع أن نالحظ:   مالحظة

و بالتايل نرفض الفرضية الصفرية و معىن ذالك هو عدم وجود جذر أحادي أي أن   % 5احلرجة عند مستوى  
  .السلسلة مستقرة من الدرجة األوىل

3-2-II  سلسلة اإلنفاق الحكومي)G (  
  1980-2010 إلنفاق الحكومي للفترة منحنى تطور ا:  .3)4 (رقم الشكل

  
  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 

،   نالحظ من خالل املنحىن البياين لسلسلة األصلية للنفقات احلكومية أن السلسلة تتبع ميال موجبا:التحليل) أ 
كما أن تطور النفقات احلكومية كان بطيئا يف بداية فرتة الدراسة مث بدأ يف التسارع خالل سنوات التسعينات إىل 

ومبشاهدة التمثيل البياين لدالة . يومنا هذا و هذا راجع  إىل زيادة مدا خيل الدولة بفعل ارتفاع أسعار البرتول 
األربعة (ات احلكومية ، نالحظ أن معامالت االرتباط الذايت البسيط االرتباط الذايت البسيط واجلزئي لسلسلة النفق

أذن املسار الميثل  % 5تقع خارج جمال الثقة و بالتايل املعامالت ختتلف معنويا عن الصفر عند مستوى )  األوىل
 16بدرجة تأخري قدرها   ) Ljung -Box( بوكس–لوجينغ إحصائية   P valueتشويشا ابيض ، كما أن
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و بالتايل نرفض فرض العدم أي أن املسار ال ميثل تشويشا ابيض ،أي أن السلسلة   % 5أي اقل من    0.00هي
  : و لتأكيد ذلك سوف نستخدم اختبارات اجلذور األحادية كما يبينه اجلدول التايلغري مستقرة 

  ) G(يوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة اإلنفاق الحكومي :.5)4(رقم  جدول
  
  
  
  
 
 
  

  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
من القيم احلرجة عند   كربا test    Augmented Dickey-Fuller  إحصائيات مجيع أن نالحظ:   مالحظة

و بالتايل نقبل الفرضية الصفرية و معىن ذالك هو وجود جذر أحادي أي أن السلسلة غري   % 5مستوى  
إلثبات  ADFمث نستعني باختبار d(G ;1)  م املفاضلة من الدرجة األوىل وجلعلها مستقرة نقوم باستخدا .مستقرة

  : وجود جذر وحدوي من عدمه والنتائج ملخصة يف اجلدول التايل
  ) G(يوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة الفروق األولى لإلنفاق الحكومي :.6)4(رقم  جدول

  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر         
اصغر  من القيم احلرجة عند test    Augmented Dickey-Fuller  إحصائيات مجيع أن نالحظ:   ةمالحظ

و بالتايل نرفض الفرضية الصفرية و معىن ذالك هو عدم وجود جذر أحادي أي أن السلسلة   % 5 مستوى 
  .مستقرة من الدرجة األوىل

  
  
  
 

  تحتوي السلسلة على جذر أحادي:الفرضية الصفرية ) ADF(اختبار 
  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج

 H0قبول   3.568379-  0.497100  النموذج الثالث

 H0قبول   2.963972-  3.608453   النموذج الثاني
  H0قبول   1.952473-  5.528187  النموذج االول

  لسلسلة على جذر أحادي تحتوي ا:الفرضية الصفرية ) ADF(اختبار 

  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج
 H0رفض  3.574244-  4.369861-  النموذج الثالث

 H0رفض  3.190279-  3.190279-  النموذج الثاني
  H0رفض  1.952910-  2.481713-  النموذج االول
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4-2-II سلسلة نسبة التغير في النمو االقتصادي  
  1980-2010 منحنى نسبة التغير في النمو االقتصادي للفترة :  .4)4(الشكل

  
 eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر                                 

دالة االرتباط الذايت البسيط و اجلزئي هلذه السلسلة نالحظ ان كل من خالل التمثيل البياين ل:التحليل ) أ 
 بوكس–لوجينغ إلحصائية   P valueمعامالت االرتباط الذايت البسيط تقع داخل حدود جمال الثقة كما أن

)Ljung -Box (   و بالتايل نقبل فرض العدم أي أن  % 5أي أكرب من    0.997هي  16بدرجة تأخري قدرها
  .ثل تشويشا ابيض، أي أن السلسلة مستقرة  املسار مي

  :و هذا ما سوف نؤكده من خالل استخدام  اختبارات اجلذور األحادية كما يبينه اجلدول التايل    
  )NGDP(يوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة نسبة التغير في النمو االقتصادي :  (7.4)رقم جدول

  
  
  
  
  

           
  
  

 eviews ل خمرجاتمن إعداد الطالب باستعما: المصدر 

اصغر  من القيم احلرجة عند test    Augmented Dickey-Fuller  إحصائيات مجيع أن نالحظ:   مالحظة
و بالتايل نرفض الفرضية الصفرية و معىن ذالك هو عدم وجود جذر أحادي أي أن السلسلة   % 5مستوى  

  .مستقرة أو ساكنة يف املستوى
مستقرة من )  التحرير التجاري و النفقات احلكومية,سعر الصرف احلقيقي(األوىل مبا أن السالسل الثالثة:  نتيجة

حيث تنسجم هذه النتائج مع النظرية القياسية اليت تفرتض أن أغلب املتغريات ).الدرجة األوىل(نفس الدرجة 
لنا للقيام باختبار االقتصادية تكون غري ساكنة يف املستوى ،ولكنها تصبح ساكنة يف املستوى األول ، وهذا ماينق

  . للمتغريات اليت هلا نفس درجة التكامل ،التكامل املتزامن الختبار وجود عالقة طويلة األجل 

  تحتوي السلسلة على جذر أحادي :رية الفرضية الصف) ADF(اختبار 

  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج

 H0رفض  3.562882-  3.827780-  النموذج الثالث

 H0رفض  2.960411-  3.887342-  النموذج الثاني
  H0رفض  1.952066-  2.136706-  النموذج االول



 VAR نمذجة العالقة بين سعر الصرف الحقيقي و التحرير التجاري باستخدام نماذج الـ           الفصل الرابع  

130 
 

  3.II العالقة السببية   )test de causalité au sens de granger(  

1-3-II :تحديد عدد الفجوات الزمنية  
هلذا .  للسالسل املستقرة VAR(p)للنموذج  pد الفجوات للقيام باختبار السببية لغرا جنر يلزمنا حتديد عد    

اليت تعطي ادىن قيمة  Pحيث خنتار قيمة ,اجل عدة فجوات   من schwarzو  akaikeنستمعل مؤشرات 
  :schwarzو  akaikeملؤشرات 

مباشرة ويرفق قيم املؤشرات اليت تعطي  FPEو  schwarz  ,HQو  akaikeيعطي قيم   eviewsبرنامج    
  :كما يلي ) جنمة(بعالمة مميزة P دين قيمة ل ا

  نتائج اختبار الفجوة الزمنية:   (8.4)رقم جدول
 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: D(TCR) D(OUV)     
Exogenous variables: C D(G) D(GDP)     
Date: 07/17/13   Time: 18:06     
Sample: 1980 2011     
Included observations: 26     

       

        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -237.2365 NA   459002.1  18.71050  19.00083  18.79410 
1 -194.3344 69.30335*   23201.61*   15.71803*   16.20192*   15.85737*   
2 -191.3203  4.405238  25471.87  15.79387  16.47131  15.98895 
3 -188.1080  4.200761  27955.20  15.85446  16.72545  16.10527 
4 -183.7704  5.004848  28743.53  15.82849  16.89304  16.13504 
5 -179.9152  3.855274  31605.85  15.83963  17.09772  16.20191 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error    
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر                                   
باإلضافة إىل أن مجيع املؤشرات .هي اليت تعطي أدىن قيمة ملختلف املؤشرات  P=1من خالل اجلدول نالحظ أن 

  .ة داللة على مدى مالئمتهاعند هذه الفجوة مرفقة بالعالمة جنم
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 2-3-II السببية العالقة اختبار  )test de causalité au sens de granger:(p=1 
  نتائج اختبار العالقة السببية بين المتغيرات:  (9.4)رقم  جدول

                     
                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 

 : D(OUV)و  D(TCR)بالنسبة للمتغيرين 
 0.05 من اصغر f-statistic لإلحصائية P value الن احلالتني كلتا يف العدم فرضية نرفض

 التحرير أن  أي  D(OUV) و D(TCR) بني متبادل تأثري فهناك وبالتايل)  0.05>0.0366(و)0.05>0.0013(
  .التجاري التحرير  يف يؤثر األخر هو احلقيقي الصرف سعر ان كما احلقيقي الصرف سعر يف يؤثر التجاري
  : D(NGDP)  و D(TCR) للمتغيرين بالنسبة
 و) 0.05>0.0196( 0.05 من اصغر f-statistic لإلحصائية P value الن األوىل احلالة يف العدم فرضية نرفض
 العدم فرض نقبل فإننا الثانية احلالة يف أما D(TCR)  ;   احلقيقي الصرف سعر يف يؤثر D(NGDP) فان بالتايل

 يف اليؤثر D(TCR (فان بالتايل و )0.05<0.9507( 0.05 من اكرب f-statistic لإلحصائية P value الن
D(NGDP)  

 : D(G) و D(TCR) للمتغيرين بالنسبة
 و0.05>0.0075) (0.05 من اصغر statistic f- لإلحصائية P value الن األوىل احلالة يف العدم فرضية نرفض
    D(G)يف اليؤثر  D(TCR) أما,  D(TCR)يف يؤثر D(G) فان بالتايل

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/19/13   Time: 19:15
Sample: 1980 2010  
Lags: 1   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     D(OUV) does not Granger Cause D(TCR)  28  12.8464 0.0013 

 D(TCR) does not Granger Cause D(OUV)  4.83655 0.0366 
   
    D(NGDP) does not Granger Cause D(TCR)  28  6.15457 0.0196 

 D(TCR) does not Granger Cause D(NGDP)  0.00389 0.9507 
   
   D(G) does not Granger Cause D(TCR)  28  0.21383 0.0075 

 D(TCR) does not Granger Cause D(G)  1.08208 0.3075 
   
   D(NGDP) does not Granger Cause D(OUV) 28  16.0837 0.0004 

D(OUV) does not Granger Cause D(NGDP)  3.80666 0.0911 
   
    D(G) does not Granger Cause D(OUV)  28  0.00232 0.9619 

 D(OUV) does not Granger Cause D(G)  2.25472 0.1448 
   
    D(G) does not Granger Cause D(NGDP)  28  0.34255 0.5632 

 D(NGDP) does not Granger Cause D(G)  1.21374 0.2803 
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  :  D(OUV) و D(NGDP) غيرينللمت بالنسبة
 و) 0.05>0.004(0.05  من اصغر f-statistic الحصائية P value   الن األوىل احلالة يف العدم فرضية نرفض
 عدم فرضية خيص فيما العدم فرض نقبل أننا حني يف,  D(OUV) يف يؤثر  D(NGDP) فان بالتايل
  .  D(NGDP) على  D(OUV)تأثري

  :D(OUV) و D(G) للمتغيرين بالنسبة
  . صحيح العكس و D(OUV) يف التؤثر D(G) فان بالتايل و احلالتني كلتا يف العدم فرض نقبل

  :D(NGDP) و D(G) للمتغيرين بالنسبة
 . صحيح العكس و D(NGDP) يف التؤثر D(G) فان بالتايل و احلالتني كلتا يف العدم فرض نقبل

  3-3-IIجيةالخار  و الداخلية المتغيرات تحديد :  
ا تتأثر باملتغريات اخلارجية و ال تؤثر فيها، و يتحدد : المتغيرات الداخلية  و هي متغريات تتأثر فيما بينها كما أ

   سلوك هذه املتغريات داخل النموذج
ا كمان سلوكها يتحدد خارج :المتغيرات الخارجية  و هي متغريات تؤثر يف املتغريات الداخلية و لكنها ال تتأثر 

  .موذج الن
ا كما بينها فيما تتأثر  D(OUV)و D(TCR) املتغريات أن جند:  الداخلية املتغريات حتديد  املتغريات ببقية تتأثر أ
 . داخلية متغريات إذا فهي

وال تؤثر على D(OUV) و  D(TCR)تؤثر يف  D(G) و  D(NGDP)املتغريات : حتديد املتغريات اخلارجية 
  . دد خارج النموذج بعضها هلذا فهي متغريات تتح

 4-3-IIالتكامل المتزامن لجوهانسن اختبار)test de Johansen(  
النفقات ,التحرير التجاري,سعر الصرف احلقيقي الفعال )(الدرجة األوىل(مبا انه لدينا ثالث متغريات مستقرة من نفس الدرجة 

، أي إمكانية وجود عالقة تكامل متزامن بينها ،وهذا هلذا  ميكن أن تكون تنموا بنفس الوترية على املدى الطويل ) احلكومية
  : جوهانسنماسوف نكشف عنه من خالل اختبار 
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  نتائج اختبار التكامل المتزامن:  (10.4)جدول رقم 
 

Date: 07/18/13   Time: 17:36   
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: D(TCR) D(OUV) D(G)   
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  0.432042  25.62270  29.79707  0.1404 

At most 1  0.240347  9.217190  15.49471  0.3457 
At most 2  0.042032  1.245278  3.841466  0.2645 

     
      Trace 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

 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.432042  16.40551  21.13162  0.2020 

At most 1  0.240347  7.971913  14.26460  0.3816 
At most 2  0.042032  1.245278  3.841466  0.2645 

     
      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  

 eviews من اعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر                                         
  . مشرتك تكامل عالقة وجود عدم اىل  Max-eigenvalue وTrace  اختبار يشري:  مالحظة

 بني سببية عالقة وجود أن حني يف VECM باستعمال لنا يسمح ال مشرتك تكامل عالقة وجود عدم:  نتيجة
  . VAR(1) منوذج باستعمال لنا يسمح املتغريات
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.II4 نموذج تقدير VAR(1)  
  VAR(1)تقدير نموذج :  (11.4)رقم  جدول

 
 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/18/13   Time: 18:05
 Sample (adjusted): 1981 2010
 Included observations: 30 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

   
    D(TCR) D(OUV) 
   
   D(TCR(-1))  0.977343 -0.025707 

  (0.04977)  (0.01180) 
 [ 19.6387] [-2.17819] 
   

D(OUV(-1))  1.732458  0.771760 
  (0.56824)  (0.13476) 
 [ 3.04884] [ 5.72713] 
   

D(NGDP) -0.608357  0.019216 
  (0.41770)  (0.09906) 
 [-1.45644] [ 0.19399] 
   

D(G) -7.02E-12 -1.06E-12 
  (4.9E-12)  (1.2E-12) 
 [-1.42990] [-0.91325] 
   
C -79.64162  18.28874 

  (37.4641)  (8.88450) 
 [-2.12581] [ 2.05850] 
   
    R-squared  0.966938  0.735299 

 Adj. R-squared  0.961648  0.692947 
 Sum sq. resids  13725.79  771.9200 

 S.E. equation  23.43142  5.556690 
 F-statistic  182.7882  17.36155 

 Log likelihood -134.4557 -91.28341 
 Akaike AIC  9.297045  6.418894 

 Schwarz SC  9.530577  6.652427 
 Mean dependent  197.0451  54.44719 
 S.D. dependent  119.6477  10.02789 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  16532.39 

 Determinant resid covariance  11480.82 
 Log likelihood -225.3628 
 Akaike information criterion  15.69085 
 Schwarz criterion  16.15792 

   
     

 eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 

  
  
  

  



 VAR نمذجة العالقة بين سعر الصرف الحقيقي و التحرير التجاري باستخدام نماذج الـ           الفصل الرابع  

135 
 

باحلصول على النتائج  MCO  العادية لصغرىا املربعات طريقة باستخدام VAR(1)  منوذج معامل  تقديريسمح 
 :التالية 

  MCOباستخدام  VAR(1)تقدير معالم نموذج :  (12.4)رقم  جدول
 

System: UNTITLED  
Estimation Method: Least Squares  
Date: 07/18/13   Time: 18:08  
Sample: 1981 2011  
Included observations: 31  
Total system (unbalanced) observations 61  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.980173 0.048785 20.09188 0.0000 

C(2) 0.231430 16.72087 3.869496 0.0003 
C(3) 0.425215 0.229024 1.856645 0.0447 
C(4) 7.62E-12 4.71E-12 1.618778 0.0475 
C(5) -90.76410 30.52797 -2.973146 0.0763 
C(6) -0.025707 0.011802 -2.178201 0.0340 
C(7) 0.771754 0.134755 5.727080 0.0000 
C(8) 0.019213 0.099057 0.193963 0.8470 
C(9) -1.06E-12 1.16E-12 -0.913227 0.3654 

C(10) 18.28913 8.884498 2.058544 0.0447 
     
     Determinant residual covariance 11246.38   
     
          

Equation: D(TCR) = C(1)*D(TCR(-1) )+ C(2)*D(OUV(-1)) + C(3)*D(NGDP) + C(4)*D(G) + C(5) 
Observations: 31   

R-squared 0.967262     Mean dependent var 193.9731 
Adjusted R-squared 0.962225     S.D. dependent var 118.8736 

S.E. of regression 23.10391     Sum squared resid 13878.56 
Durbin-Watson stat 1.600300    

     
Equation: D(OUV) = C(6)*D(TCR(-1)) + C(7)*D(OUV(-1) )+ C(8)*D(NGDP) + C(9)*D(G) + C(10) 

            
Observations: 30   

R-squared 0.735299     Mean dependent var 54.44719 
Adjusted R-squared 0.692947     S.D. dependent var 10.02789 

S.E. of regression 5.556690     Sum squared resid 771.9200 
Durbin-Watson stat 1.801175    

     
     

 eviews داد الطالب باستعمال خمرجاتمن إع: المصدر 
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1-4-II :النموذج تقييم  
1-1-4-II المعادلة االولى :  

D(TCR)=C(1)*D(TCR(-1))+C(2)*D(OUV(-1))+C(3)*D(NGDP(-1))+C(4)*D(G(-1))+C(5)     
  MCOنتائج تقدير معالم النموذج األول باستعمال :  (13.4)رقم جدول

 
Dependent Variable: D(TCR)  
Method: Least Squares  
Date: 06/24/13   Time: 09:01  
Sample (adjusted): 1981 2011  
Included observations: 31 after adjustments  

D(TCR) = C(1)*D(TCR(-1)) + C(2)*D(OUV(-1)) + C(3)*D(NGDP) + C(4)*D(G )+ C(5) 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.980173 0.048785 20.09187 0.0000 

C(2) 0.231430 16.72087 3.869713 0.0007 
C(3) 0.425227 0.229024 1.856697 0.0447 
C(4) 7.62E-12 4.71E-12 1.618877 0.0475 
C(5) -90.76906 30.52797 -2.973308 0.0763 

     
     R-squared 0.967262     Mean dependent var 193.9731 

Adjusted R-squared 0.962225     S.D. dependent var 118.8736 
S.E. of regression 23.10391     Akaike info criterion 9.264571 

Sum squared resid 13878.56     Schwarz criterion 9.495859 
Log likelihood -138.6008     Hannan-Quinn criter. 9.339965 

F-statistic 192.0460     Durbin-Watson stat 1.600318 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
          
     
  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر           

  االحصائى  التفسير  :أوال 
كما أن معامل التحديد مرتفع جدا   C(1) ،C(2)  ،C(3)  ،C(4)نالحظ معنوية كل من املعامالت  -

96.02 R ل التغريات من خال 96 %و هذا داللة على أن التغري يف سعر الصرف احلقيقي مفسر ب
 .يف التحرير التجاري و التغري يف اثر بالسا و التغري يف سعر الصرف احلقيقي بدرجة تأخري واحدة

  .مما يدل على ان النموذج ذو داللة إحصائية 0.05اقل من  FISHERالختبار  P valueنالحظ أيضا أن 
ولتدعيم .ف االرتباط بني األخطاء داللة على ضع DW=1.60مرتفع نوعاما أيضا  داربن واتسونكما ان معامل 

  : مدى مالءمة النموذج سوف نقوم باالختبارات التالية
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-1-1-4-II1 الرتباط الخطيا serial corélation  
 اختبار االرتباط الخطي:   (14.4)رقم  جدول

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.730580     Prob. F(5,21) 0.6085 

Obs*R-squared 4.593369     Prob. Chi-Square(5) 0.4675 
     
          

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/24/13   Time: 14:28
Sample: 1981 2011
Included observations: 31
Presample missing value lagged residuals set to zero.

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.005338 0.052552 -0.101583 0.9201 

C(2) 0.068970 0.502433 0.137272 0.8921 
C(3) -0.034324 0.278288 -0.123341 0.9030 
C(4) -1.19E-12 5.15E-12 -0.231120 0.8195 
C(5) -0.984664 31.54437 -0.031215 0.9754 

RESID(-1) 0.311570 0.231549 1.345592 0.1928 
RESID(-2) -0.392730 0.250278 -1.569177 0.1316 
RESID(-3) 0.185979 0.259847 0.715724 0.4820 
RESID(-4) -0.127374 0.255544 -0.498443 0.6234 
RESID(-5) 0.116827 0.247455 0.472113 0.6417 

     
     R-squared 0.148173     Mean dependent var -2.58E-14 

Adjusted R-squared -0.216895     S.D. dependent var 21.50857 
S.E. of regression 23.72674     Akaike info criterion 9.426779 

Sum squared resid 11822.13     Schwarz criterion 9.889356 
Log likelihood -136.1151     Hannan-Quinn criter. 9.577568 

F-statistic 0.405878     Durbin-Watson stat 1.922074 
Prob(F-statistic) 0.917840    

     
      

  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: درالمص                                   

2)5(لتوزيعP valueنالحظ ان  >أي أن  0.05اكرب من  )5( 2*Rn و بالتايل نقبل فرضية
  .العدم بعدم وجود ارتباط ذايت بني اخلطاء
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1-1-4-II -2ت التباينعدم ثبا اختبار hétéroscédasticité  
 اختبار عدم ثبات التباين: (16.4)رقم  جدول

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

    
     F-statistic 0.286659     Prob. F(4,26) 0.8839 

Obs*R-squared 1.309396     Prob. Chi-Square(4) 0.8598 
Scaled explained SS 2.397938     Prob. Chi-Square(4) 0.6630 

     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 06/24/13   Time: 14:32   
Sample: 1981 2011   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 998.3137 1442.463 0.692090 0.4950 

TCR(-1) 0.427852 2.305096 0.185611 0.8542 
OUV(-1) -11.26233 22.97292 -0.490244 0.6281 

GDP 2.663307 10.82149 0.246113 0.8075 
G -3.96E-11 2.22E-10 -0.178097 0.8600 
     
     R-squared 0.042239     Mean dependent var 447.6953 

Adjusted R-squared -0.105109     S.D. dependent var 1038.460 
S.E. of regression 1091.672     Akaike info criterion 16.97550 

Sum squared resid 30985448     Schwarz criterion 17.20679 
Log likelihood -258.1202     Hannan-Quinn criter. 17.05089 

F-statistic 0.286659     Durbin-Watson stat 2.258153 
Prob(F-statistic) 0.883945    

     
      

  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر                                      

إلحصائية   P value  الن) homosédasticitéثبات التباين (عدم نقبل فرض ال eviewsمن خمرجات 

Fisher>0.05   2كذلك* Rn  >
2   . إذن ليس هناك مشكلة عدم ثبات التباين) 0.05<0.096( (4)

1-1-4-II -3  اختبار : توزيع األخطاءJarque –bera  
  توزيع االخطاء:  (5.4)رقم  الشكل

  
  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
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-probabilité de Jarque  0.05اكرب من Jarque-Bera إلحصائية P valueنالحظ ان 
Bera=0.86>0.05) ( ومنه فان األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي . 

1-1-4-II -4 استقرار البواقي :  
  التمثيل البياني للبواقي لسعر الصرف الحقيقي:  (6.4)رقم الشكل

  
 eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر                                  

نالحظ أن كل ) 31(ايت البسيط و اجلزئي للبواقي ملحق رقمو مبشاهدة التمثيل البياين لدالة االرتباط الذ   
معامالت االرتباط الذايت البسيط  تقع داخل جمال الثقة و بالتايل املعامالت الختتلف معنويا عن الصفر عند 

 ) Ljung -Box(بوكس –لوجينغ إحصائية   P value، أذن املسار ميثل تشويشا ابيض ، كما أن % 5مستوى 
و بالتايل نقبل فرض العدم أي أن املسار فعال ميثل  % 5أي أكرب من    0.358هي  16 قدرها بدرجة تأخري 

  .تشويشا ابيض وبالتايل فان السلسلة  مستقرة 
و اجلدول التايل ينب استقرارية السلسلة حيث أن مجيع  ADFولتأكيد استقرارية السلسلة نستعمل اختبار 

  : 5% مستوى عند احلرجة القيم من املطلقة بالقيمة أكرب ADFإحصائيات 
  يوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة البواقي لسعر الصرف الحقيقي: (17.4)رقم  جدول
  تحتوي السلسلة على جذر أحادي:الفرضية الصفرية ) ADF(اختبار 
  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج

 H0 رفض  3.574244-  4.022761-  النموذج الثالث

 H0 رفض  2.967767-  4.148429-  النموذج الثاني
  H0 رفض  1.952910-  4.225245-  النموذج االول

  eviews من اعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
مبا أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعية،كذلك عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين باإلضافة إىل عدم وجود : نتيجة 

هلذا ,شكلة االرتباط الذايت لألخطاء  كما أن مسارها ميثل تشويشا ابيض وكذلك ارتفاع قيمة معامل التحديد م
 .فان النموذج مالئم جدا للتنبؤ بقيمة سعر الصرف احلقيقي التوازين 

و نفس ) (tنالحظ وجود عالقة طردية بني سعر الصرف احلقيقي التوازين يف الزمن : التفسير االقتصادي :ثانيا 
املتغري بدرجة تأخري واحدة فارتفاع سعر الصرف املبطئ بدرجة تأخري واحدة يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف 

     . 0.98احلقيقي الفعال مبقدار  
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كما أن هناك عالقة طردية بني سعر الصرف احلقيقي و التحرير التجاري بدرجة تأخري واحدة فارتفاع هذا األخري 
وحدة و بالتايل حيدث اخنفاض حقيقي لسعر    0.23 ارتفاع سعر الصرف احلقيقي ببوحدة واحدة يؤدي إىل

  .الصرف احلقيقي و هذا ما يوافق ما أشرنا إليه يف اجلانب النظري 
باإلضافة إىل وجود عالقة موجبة أيضا بني املتغري التابع والنفقات احلكومية و كذالك الفروق اإلنتاجية مما يشري 

األثر النسيب لرأس املال احلكومي على سعر الصرف احلقيقي على نطاق واسع مبا يتسق مع نتائج إىل اثر  كل من 
هيكل  اإلنفاق يف اجلزائر من جهة كما أن العالقة املوجبة بني الفروق اإلنتاجية و سعر الصرف احلقيقي نامجة عن 

ا التن   . افسية جتاه الشركاء ارتفاع أسعار النفط  يف السوق العاملية مما ساهم يف رفع قدر

2-1-4-II المعادلة الثانية :      
D(OUV)=C(6)*D(TCR(-1))+C(7)*D(OUV(-1))+C(8)*D(NGDP(-1))+C(9)*D(G(-1))+C(10)  

  MCOتقدير معالم النموذج الثاني باستعمال :   (18.4)رقم جدول
 

Dependent Variable: D(OUV)  
Method: Least Squares  
Date: 06/24/13   Time: 14:34  
Sample (adjusted): 1981 2010  
Included observations: 28 after adjustments  

D(OUV) = C(6)*D(TCR(-1)) + C(7)*D(OUV(-1)) + C(8)*D(GDP) + C(9)*D(G) + C(10) 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(6) -0.025707 0.011802 -2.178190 0.0390 

C(7) 0.771760 0.134755 5.727128 0.0000 
C(8) 0.019216 0.099057 0.193987 0.8478 
C(9) -1.06E-12 1.16E-12 -0.913246 0.3698 

C(10) 18.28874 8.884498 2.058500 0.0500 
     
     R-squared 0.735299     Mean dependent var 54.44719 

Adjusted R-squared 0.692947     S.D. dependent var 10.02789 
S.E. of regression 5.556690     Akaike info criterion 6.418894 

Sum squared resid 771.9200     Schwarz criterion 6.652427 
Log likelihood -91.28341     Hannan-Quinn criter. 6.493603 

F-statistic 17.36155     Durbin-Watson stat 1.801189 
Prob(F-statistic) 0.000001    

  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر      
  : االحصائى  التفسير:أوال 

)(ديد ،  كما أن معامل التح C(6) ،C(7)نالحظ معنوية كل من املعامالت  73.02 R و هذا داللة
من خالل التغريات يف التحرير التجاري و التغري يف سعر الصرف  73%على أن التحرير التجاري مفسر ب 

 .                              احلقيقي بدرجة تأخري واحدة
  .مما يدل على ان النموذج ذو داللة إحصائية 0.05اقل من  FISHERالختبار P value نالحظ أيضا أن 
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ولتدعيم .داللة على ضعف االرتباط بني األخطاء  DW=1.80كما أن معامل دارين واتسون مرتفع نوعاما أيضا 
  : ت التاليةمدى مالئمة النموذج سوف نقوم باالختبارا

2-1-4-II -1 االرتباط الخطي serial corélation  
 نتائج اختبار االرتباط الخطي:   (19.4)رقم  جدول

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.699169     Prob. F(5,20) 0.6304 

Obs*R-squared 4.463571     Prob. Chi-Square(5) 0.4848 
     
          

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/24/13   Time: 14:44
Sample: 1981 2010
Included observations: 30
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(6) 0.008163 0.015462 0.527959 0.6033 

C(7) 0.134201 0.217029 0.618358 0.5433 
C(8) 0.046511 0.113849 0.408534 0.6872 
C(9) 6.81E-13 1.54E-12 0.441714 0.6634 

C(10) -10.33129 14.74902 -0.700473 0.4917 
RESID(-1) -0.014578 0.309850 -0.047048 0.9629 
RESID(-2) -0.499148 0.309019 -1.615268 0.1219 
RESID(-3) -0.005310 0.294793 -0.018012 0.9858 
RESID(-4) -0.309584 0.271711 -1.139387 0.2680 
RESID(-5) 0.071924 0.288797 0.249048 0.8059 

     
     R-squared 0.148786     Mean dependent var -5.16E-15 

Adjusted R-squared -0.234261     S.D. dependent var 5.159257 
S.E. of regression 5.731794     Akaike info criterion 6.591136 

Sum squared resid 657.0693     Schwarz criterion 7.058202 
Log likelihood -88.86704     Hannan-Quinn criter. 6.740554 

F-statistic 0.388427     Durbin-Watson stat 2.048532 
Prob(F-statistic) 0.926730    

     
          

  eviews من إعداد الطالب باستعمال حمرجات: المصدر

2)5(الحصائية  P valueنالحظ أن - >أي أن  0.05اكرب من  )5(2 2*Rn و بالتايل
  .نقبل فرضية العدم بعدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء
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2-1-4-II -2 ات التباين عدم ثب اختبارhétéroscédasticité  
 نتائج  اختبار عدم ثبات التباين:  (20.4)رقم جدول

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
    
     F-statistic 0.203327     Prob. F(4,25) 0.9342 

Obs*R-squared 0.945219     Prob. Chi-Square(4) 0.9180 
Scaled explained SS 0.534089     Prob. Chi-Square(4) 0.9701 

     
     Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 06/24/13   Time: 15:42   
Sample: 1981 2010   
Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 51.16590 56.57745 0.904352 0.3744 

TCR(-1) -0.015697 0.075156 -0.208855 0.8363 
OUV(-1) -0.370567 0.858136 -0.431828 0.6696 

GDP -0.360347 0.630805 -0.571249 0.5729 
G 3.28E-12 7.41E-12 0.442530 0.6619 
     
     R-squared 0.031507     Mean dependent var 25.73067 

Adjusted R-squared -0.123452     S.D. dependent var 33.38485 
S.E. of regression 35.38560     Akaike info criterion 10.12150 
Sum squared resid 31303.52     Schwarz criterion 10.35503 
Log likelihood -146.8225     Hannan-Quinn criter. 10.19621 
F-statistic 0.203327     Durbin-Watson stat 2.686822 
Prob(F-statistic) 0.934152    

 eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
إلحصائية  P value الن )homosédasticitéثبات التباين (نقبل فرض العدم  eviewsمن خمرجات 

Fisher>0.05   2كذلك* Rn  > 2  .إذن ليس هناك مشكلة عدم ثبات التباين ) 0.05<0.096( (4)
2-1-4-II -3 اختبار :  توزيع األخطاءJarque –bera 

 للتحرير التجاري نتائج اختبار توزيع االخطاء: (7.4)رقم  الشكل

  
 eviews من اعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
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ومنه فان    Bera=0.53>0.05) (probabilité  0.05اكرب من Jarque-Bera إلحصائية P value نالحظ أن
  . األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي

2-1-4-II -4 ة البواقي للتحرير التجارياستقراري :  
  التمثيل البياني للبواقي للتحرير التجاري: (8.4)رقم  الشكل

  
 eviews خمرجات باستعمال الطالب اعداد من:  المصدر

نالحظ أن كل ) 35(ذايت البسيط و اجلزئي للبواقي ملحق رقمو مبشاهدة التمثيل البياين لدالة االرتباط ال   
معامالت االرتباط الذايت البسيط  تقع داخل جمال الثقة و بالتايل املعامالت الختتلف معنويا عن الصفر عند 

هي  16بدرجة تأخري قدرها   ) Ljung -Box(بوكس –إحصائية لوجينغ   P value، ، كما أن % 5 مستوى
و بالتايل نقبل فرض العدم أي أن املسار فعال ميثل تشويشا ابيض وبالتايل فان  % 5 من أي أكرب  0.649

  .السلسلة  مستقرة 
و اجلدول التايل ينب استقرارية السلسلة حيث أن مجيع  ADFولتأكيد استقرارية السلسلة نستعمل اختبار 

 :  5% مستوى عند احلرجة القيم من املطلقة بالقيمة أكرب ADFإحصائيات 
  يوضح نتائج اختبارات الجذور األحادية على سلسلة البواقي للتحرير التجاري: (21.4)رقم  جدول

  تحتوي السلسلة على جذر أحادي :الفرضية الصفرية ) ADF(اختبار 

  القرار  )5%(القيمة الحرجة   ADF إحصائية  النموذج

 H0 رفض  3.574244-  4.817786-  النموذج الثالث

 H0 رفض  2.967767-  4.877977-  يالنموذج الثان

  H0 رفض  1.952910-  4.965092-  النموذج االول
  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 

مبا أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعية،كذلك عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين باإلضافة إىل عدم :  نتيجة 
 فان النموذج مالئم جدا للتنبؤ بقيمة املتغري,ارتفاع قيمة معامل التحديد  وجود مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء و

  ).التحرير التجاري( التابع  
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نالحظ أن هناك عالقة عكسية بني سعر الصرف احلقيقي كمتغري مستقل بدرجة :التفسير االقتصادي :ثانيا 
ين اخنفاض نسبة التحرير التجاري ب يع 1%تأخري واحدة و التحرير التجاري ،فارتفاع سعر الصرف احلقيقي ب 

، فاالرتفاع يف سعر الصرف احلقيقي يعين حدوث اخنفاض حقيقي يف قيمة العملة مما يقلل من قيمة  %2
كما نالحظ وجود عالقة موجبة بني التحرير التجاري بدرجة تأخري واحدة . الواردات اليت أصبحت أغلى نسبيا 

النفقات احلكومية و فروق اإلنتاجية ال تؤثر يف التحرير التجاري حبكم  و نفس املتغري بدون تأخري يف حني أن
ا      .عدم معنوية معامال

 5.II نموذج ديناميكيةVAR (1): التباين حتليل ، )االستجابة دوال (الصدمات حتليل االستقرار، شروط 

5-II- 1 شروط االستقرار: 
 VARاختبار استقرار نموذج : (22.4)رقم جدول 

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: D(TCR) D(OUV)
Exogenous variables:D(NGDP) D(G) C
Lag specification: 1 1
Date: 06/24/13   Time: 16:27

  
  Root Modulus 
  
  0.874552 - 0.184309i 0.893762 

0.874552 + 0.184309i 0.893762 
  
  No root lies outside the unit circle.

VAR satisfies the stability condition.
 

 

  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 
  

  VARاختبار استقرار نموذج ): 9.4(رقم شكل

 ا
 eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 

من خالل الشكل أعاله، يتضح بأن النموذج املقدر حيقق شروط االستقرار إذ أن معظم املعامالت أصغر من 
  .الواحد، و مجيع اجلذور تقع داخل دائرة الوحدة 
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2-5-II  ل الصدمات بقياس اثر التغري املفاجئ لظاهرة معينة على باقي يسمح حتلي: تحليل الصدمات
يف )  23.43(فمن خالل تطبيقنا مثال لصدمة على سعر الصرف احلقيقي مبقدار احنراف معياري واحد , املتغريات 

ية كما لكن نالحظ انه تغري يف التسع فرتات الباق, الفرتة األوىل نالحظ أن متغري التحرير التجاري بقي على حاله 
 : يبينه اجلدول التايل 

  تحليل الصدمات: (23.4) رقم جدول
 

      
 Response of D(TCR):  

 Period D(TCR) D(OUV) 
      
 1  23.43142  0.000000 
 2  21.38536  9.506748 
 3  18.68794  16.62828 
 4  15.60429  21.49049 
 5  12.36540  24.30625 
 6  9.163489  25.34731 
 7  6.150279  24.91897 
 8  3.437584  23.33817 
 9  1.099783  20.91533 

 10 -0.822343  17.94030 
   

 Response of D(OUV):  
 Period D(TCR) D(OUV) 

      
 1 -0.874578  5.487432 
 2 -1.277310  4.234982 
 3 -1.535525  3.024003 
 4 -1.665463  1.906347 
 5 -1.686474  0.918792 
 6 -1.619428  0.084253 
 7 -1.485373 -0.586573 
 8 -1.304456 -1.093279 
 9 -1.095096 -1.443698 

 10 -0.873424 -1.651853 
      

 Cholesky Ordering: TCR OUV
 Standard Errors: Analytic

 
 

      
 

 EVIEWS من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر                                        

3-5-II  فعند , يهدف حتليل التباين اىل معرفة مدى مسامهة كل متغرية يف تباين خطا التنبؤ : تحليل التباين
 %  91.75940ن خطا التنبؤ له سببه نالحظ أن تباي, حتليلنا جلدول حتليل التباين لسعر الصرف احلقيقي الفعال 

ا او بواقيها و الباقي يرجع للتحرير التجاري  ام تباين خطا التنبؤ للتحرير التجاري سببه , من قيم جتديدا
ا و الباقي يرجع لسعر الصرف احلقيقي الفعال و ذلك كما يبينه اجلدول التايل % 97.52278   : من قيم جتديدا
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  ليل التباينتح:  (27.4)رقم  جدول
 

    
     Variance Decomposition of TCR:    

 Period S.E. TCR OUV 
    
     1  23.43142  100.0000  0.000000 
 2  33.11712  91.75940  8.240602 
 3  41.50280  78.70062  21.29938 
 4  49.27289  65.86567  34.13433 
 5  56.31620  55.24179  44.75821 
 6  62.43372  47.10070  52.89930 
 7  67.50371  41.12134  58.87866 
 8  71.50691  36.87710  63.12290 
 9  74.51106  33.98519  66.01481 

 10  76.64482  32.13078  67.86922 
    
     Variance Decomposition of OUV:  

 Period S.E. TCR OUV 
    
     1  5.556690  2.477224  97.52278 
 2  7.102351  4.750689  95.24931 
 3  7.870567  7.674845  92.32515 
 4  8.267633  11.01332  88.98668 
 5  8.487763  14.39742  85.60258 
 6  8.641283  17.40250  82.59750 
 7  8.787615  19.68487  80.31513 
 8  8.950924  21.09697  78.90303 
 9  9.132499  21.70429  78.29571 

 10  9.321697  21.71012  78.28988 
    
     Cholesky Ordering: TCR OUV    
    
    

  eviews من إعداد الطالب باستعمال خمرجات: المصدر 

II  -6  انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني قياس:  
ام الرقم القياسي لسعر الصرف احلقيقي التوازين الذي مت احلصول عليه لتفسري فرتات الزيادة و ميكن استخد

  : النقصان يف تقدير العملة اليت حدثت يف االقتصاد اجلزائري ، فمن من العالقة التالية 
t c r tc r

tc r


  

  .ميثل سعر الصرف احلقيقي التوازين الذي قمنا بتقديره  TCR*حيث : ميكننا من احلصول على الشكل التايل 
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  انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني) : 10.4( الشكل رقم

  
  eviews من اعداد الطالب باستعمال حمرجات: المصدر 

فمن الشكل يتضح أنه عندما يكون سعر الصرف احلقيقي أسفل قيمته التوازنية توجد مغاالة يف قيمة  العملة 
مة الدينار اجلزائري ، شهدت مغاالة يف قي )1987-1980(احمللية و العكس صحيح ، و يوضح الشكل أن الفرتة 

وهي فرتة التسيري اإلداري ، مما أدى إىل تبين مزيج من السياسات الكلية التوسعية غري الدائمة مع اإلبقاء على 
نظام سعر الصرف الثابت ، وكذلك القيود التجارية اليت مت فرضها باإلضافة إىل زيادة التدفقات املالية الداخلة 

  .انة من املؤسسات الدولية خاصة بعد اللجوء إىل االستد
فقد كان الدينار اجلزائري مقوما بأقل من قيمته ، وسبب ذلك التخفيض الرمسي يف سعر  )1994- 1988(أما الفرتة 

أما . الصرف االمسي وتقييد شراء الصرف األجنيب ، باإلضافة إىل التوقف عن خدمة الديون و إعادة جدولتها 
رف احنرافا أقل ناجم عن بداية االستقرار ، مرده إىل حتسن أسعار البرتول ، عرف سعر الص )2001-1995( الفرتة 

  .استقرار ملحوظا ويف السنوات األخرية و نتيجة لالرتفاع امللحوظ يف أسعار البرتول شهد الدينار اجلزائري
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  : الفصل خالصة
  :مما سبق ميكننا استخالص مايلي 

 نسبة النموستقرة ، فهي ختضع إىل مركبة االجتاه العام ، إال سلسلة التغري يف وجدنا أن مجيع السالسل غري م -
  .فهي مستقرة يف املستوى 

، درجة التحرير التجاري  (TCR)قمنا بإجراء الفروق من الدرجة األوىل على سلسلة سعر الصرف احلقيقي  -
(OUV)  النفقات احلكومية ،(G) .  

  .حسب ما أشارت إليه مجيع املعايري  P=1املناسبة هي ) التأخريدرجة (وجدنا أن الفجوة الزمنية  -
  عند إجراءنا الختبار قراجنر الختبار العالقة السببية بني املتغريات وجدنا متغريين داخليني و األخرى خارجية  -

            Tcr  وOuv  : متغريات داخلية.  
           G  وNGDP : متغريات خارجية.  

ا الختبار التكامل املتزامن ، وجدنا أنه ال توجد عالقة تكامل بني املتغريات و بالتايل هذا اليسمح بعد إجراءن -
  .   VECM) (لنا باستخدام مناذج تصحيح اخلطأ 

  .VARوجود عالقة سببية بني املتغريات و انعدام التكامل املتزامن يسمح لنا باستخدام مناذج  -
  )معادلة سعر الصرف احلقيقي و التحرير التجاري (  VARوذج عند تقييمنا ملختلف معادالت من -

وجدنا أنه ال يوجد مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء، ثبات التباين، طبيعية األخطاء باإلضافة إىل استقرار 
  . األخطاء

  .    من خالل حتليل الصدمات و حتليل تباين خطأ التنبؤ VARحاولنا معرفة سريورة ديناميكية مناذج  -
  
  
  
  



 

 

 الخاتمة
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  :الخاتمة 
تسعى إىل إن اقتصاديات دول التحول االقتصادي ، أو ما يطلق عليها الدول ذات التخطيط املركزي السابق ، 

إجياد هياكل سعريه رشيدة ، لتحل حمل نظم األسعار املختلفة اليت سادت إبان فرتة التخطيط املركزي ، وكجزء من 
دف هذه الدول إىل االنفتاح التجاري و االندماج يف االقتصاد الدويل  ويعترب سعر الصرف . هذه العملية ، 

ثابة معرب بني التخصيص الكفء للموارد االقتصادية على إنتاج احلقيقي أحد أهم األسعار النسبية ، ألنه يكون مب
السلع القابلة للتبادل و السلع غري القابلة للتبادل من ناحية ، وبني التوازن االقتصادي الكلي الداخلي و اخلارجي 

  .من ناحية أخرى 
اولنا يف هذه الدراسة ليس وتناقش هذه الدراسة العالقة بني التحرير التجاري و سعر الصرف احلقيقي ، حيث ح

وضع حلول و أفكار سهلة فقط ، و إمنا فتح جمال واسع للنقاش حول املوضوع ، حيث توصلنا إىل أنه توجد 
  .عالقة بني التحرير التجاري و سعر الصرف احلقيقي 

  نتائج اختبار الفرضيات :أوال
  :مت استخالص النتائج التالية فيما خيص الفرضيات املطروحة سابقا  

ا إجابة عن إشكالية الدراسة ، فقد مت التأكد من  فيما خيص الفرضية -1 الرئيسية ، و اليت متثل يف حد ذا
أن هناك عالقة أثر تبادلية  VARفقد أثبتت دراستنا من خالل استعمال مناذج شعاع االحندار الذايت . صحتها 

  . دته خمتلف الدراسات اليت تناولت املوضوع بني كل من التحرير التجاري و سعر الصرف احلقيقي و هو ما أي
فيما خيص الفرضية الثانية فقد مت التأكد فعال من أن حترير التجارة يؤدي إىل حدوث اخنفاض يف سعر  -2

الصرف احلقيقي حيث أشرنا يف اجلانب التطبيقي إىل أن زيادة التحرير التجاري بوحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض 
  ، و هو ما أيدته الدراسات التطبيقية مثل دراسة  %23وايل سعر الصرف احلقيقي حب

)Edwards 1989 ( ودراسة ) Tokarick 1995 ( .  
أما فيما خيص فرضية اقرتاب سعر الصرف احلقيقي من مستواه التوازين على املستوى البعيد ، فقد أثبتنا من  -3

ين أن هذا االحنراف يقل مابني الفرتة خالل حساب االحنراف بني سعر الصرف احلقيقي و مستواه التواز 
  .وذلك راجع الرتفاع أسعار البرتول مما أدى إىل استقرار الدينار اجلزائري 2010-2001)(

  النتائج: ثانيا
  :من خالل البحث استخلصنا جمموعة من النتائج 

تضمن كل من الواردات و سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري باإلضافة إىل التحرير التجاري الذي ي يتأثر  -1
الصادرات اليت تتضمن هي األخرى صادرات البرتول ، كذلك النفقات احلكومية اليت تعترب أيضا مسة من مسات 

  .االنفتاح التجاري كذلك فروق اإلنتاجية بني اجلزائر و شركائها التجاريني 
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دوافع اليت فرضها الوضع االقتصادي احلرج ان أسباب حترير الصرف والتجارة اخلارجية يف اجلزائر نابعة بني ال – 2
ا اخلارجية اليت فرضتها شروط االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ، كذلك  و حتمية اإلصالح ، أي التزاما

  .النقد الدويل و البنك العاملي  صندوق
ا ارتفع سعر الصرف وجود عالقة قوية بني ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري و الصادرات ، حيث أنه إذ -3

االمسي بوحدة واحدة مع افرتاض بقاء العوامل األخرى على حاهلا ، فانه من املتوقع أن يؤدي ذلك إىل ارتفاع 
  . وحدة 0,09الصادرات با 

وجود عالقة قوية بني ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري و الواردات ، حيث أنه إذا ارتفع سعر الصرف  -4
مع افرتاض بقاء العوامل األخرى على حاهلا ، فانه من املتوقع أن يؤدي ذلك إىل اخنفاض االمسي بوحدة واحدة 

  .وحدة 0,47الواردات با 
من خالل اختبار التكامل املتزامن وجدنا أنه ال توجد عالقة طويلة األجل بني سعر الصرف احلقيقي للدينار  -5

دراسات السابقة اليت أثبتت وجود عالقة طويلة األجل بني اجلزائري و التحرير التجاري ، و هو خيالف ماجاء يف ال
املتغريين وهذا راجع إىل ضعف حجم العينة ،كما أن البيانات المتثل االقتصاد اجلزائري بصفة دقيقة فهي جمرد 

  .توقعات 
ة التنافسية أمهية سعر الصرف احلقيقي يف قياس القدرة التنافسية للبلد، فالزيادة يف قيمته تعين زيادة القدر  -6

  .للسلع احمللية يف حني أن االخنفاض يف قيمته يعين ضعف القدرة التنافسية لالقتصاد احمللي 
تعترب السياسة املالية الداخلية و اخلارجية ، وكذلك السياسة التجارية من أهم حمددات سعر الصرف احلقيقي  -7

  .وذلك كما سبقنا اإلشارة له يف الفصل األول من البحث 
اإلحصائية القياسية اليت تساهم يف حتليل السياسات  هي من األساليب VARكن اعتبار أن مناذج مي -8

ا تعترب املنافس األول للنماذج االقتصادية البنيوية اليت أثبتت األزمات العاملية عدم صالحية  االقتصادية ، كما أ
يف حتليل السياسة االقتصادية   تساهم VARالتنبؤات الناجتة عن مناذج القياسي االقتصادي ، كما أن مناذج 

  :من خالل 
  حتليل الصدمات العشوائية الناجتة عن حدوث صدمة يف متغري ما و مشاهدة هذا التأثري على

 .باقي املتغريات من خالل جداول االستجابة و األشكال البيانية هلذه االستجابة 
 ين خطأ التنبؤ ، و ذلك من خالل جدول حتليل التباين الذي يبني مسامهة كل متغرية يف تبا

  . حتليل التباين لكل متغرية، ملعرفة مدى مسامهة كل متغرية يف تباين خطأ التنبؤ 
أثبتنا من خالل الدراسة أن مجيع املتغريات املستخدمة مستقرة من الدرجة األوىل، و هذا ما يوافق النظرية  – 9 

  .االقتصادية 
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ر أثبت صحة العالقات الثنائية بني كل من التحرير التجاري و سعر الصرف استعمالنا الختبار قراجن - 10
احلقيقي ، كما أثبتنا من خالل نفس االختبار أن النفقات احلكومية و التغري يف النمو االقتصادي هي متغريات 

ثر باملتغريات خارجية ،أما سعر الصرف احلقيقي و االنفتاح التجاري هي متغريات داخلية تتأثر فيما بينها وتتأ
  .اخلارجية 

على منوذجني و اليت متثل مناذج املتغريات ) P=1(عند الدرجة  حتصلنا،   VAR عند تقديرنا لنموذج - 11
، كما قمنا باختبار مدى قدرة النموذجني على التنبؤ ) سعر الصرف احلقيقي و التحرير التجاري(الداخلية 

ارتباط األخطاء ، عدم ثبات (لو النموذجني من املشاكل القياسية باملتغريات الداخلية و ذلك بعد التأكد من خ
  ...).التباين ، استقرار البواقي 

يسمح لنا حساب احنراف سعر الصرف احلقيقي عن مستواه التوازين ،بتحديد فرتات الزيادة و النقصان  - 12
  :اليت حدثت يف قيمة العملة للدينار اجلزائري 

 1980-1987 : ة مغاالة يف قيمة الدينار اجلزائري شهدت هذه الفرت. 
 1988-1994 : الدينار اجلزائري مقوم بأقل من قيمته. 
 1995-2010  :استقرار يف قيمة الدينار اجلزائري .  

  التوصيات  :ثالثا
  :من خالل النتائج املتوصل إليها ، ميكن تقدمي جمموعة من املقرتحات و التوصيات 

صاد العاملي من خالل خفض التعريفات اجلمركية و التكامل املايل مع األسواق املالية االنفتاح أكثر على االقت -1
  .العاملية ألن ذلك يساعد على زيادة القدرة التنافسية لالقتصاد احمللي من خالل اخنفاض سعر الصرف احلقيقي 

التوازين ، ألنه يؤدي خفض التعريفة اجلمركية على الواردات سوف يؤدي إىل اخنفاض سعر الصرف احلقيقي  -2
إىل وجود زيادة يف الطلب على السلع القابلة لالجتار يف االستهالك ، و زيادة يف املعروض من السلع غري القابلة 

  .لالجتار 
يعترب ختفيض اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل مسة أخرى من مسات فلسفة التحرير ،  -3

ؤدي إىل تقليل الطلب على السلع غري القابلة لالجتار و بالتايل حدوث اخنفاض يف فتخفيض اإلنفاق احلكومي ي
  .سعر الصرف احلقيقي التوازين 

ا  إن -4 حجم االخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي ، جيب أن يكون أكرب عندما حتتار الدولة تسديد ديو
  ذو Edwardsالة اليت ناقشها منوذج اخلارجية ، حيث يتطلب األمر توليد فائض جتاري أكرب ، وتلك هي احل

ويف احلالة األخرى جند أن سعر الصرف احلقيقي حيتاج فقط إىل االخنفاض مبقدار يكفي لتوليد فائض .  الفرتتني
  .جتاري أكرب ميكن من خالله سداد الفائدة املستحقة على الديون القائمة 
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عتماد على االحتياطات الضخمة للصرف كمربر االستمرار يف التحرير التدرجيي لسعر الصرف وعدم اال -5
ا ختضع لتقلبات سعر برميل البرتول يف السوق العاملي ، لذلك فالتحرير الكلي لسعر  لتحرير الكلي ، ذلك أل

  .الصرف ، جيب أن يعتمد على قاعدة اقتصاد متينة تعتمد على القطاعات اإلنتاجية املختلفة 
روقات ، وتقليص فاتورة الواردات ، ومطالبة الدول الدائنة من خفض تشجيع الصادرات خارج قطاع احمل -6

   . املديونية و حتويلها إىل استثمارات أجنبية داخل البالد 
ضرورة االعتماد على الوسائل اإلحصائية و النماذج االقتصادية القياسية يف بناء و حتليل السياسات  -7

  .االقتصادية 
  أفاق البحث المستقبلية : رابعا

رغم الصعوبات الكثرية اليت واجهتنا يف إعداد هذا البحث من نقص املراجع وتضارب اإلحصائيات و عدم دقتها 
، وصوال إىل كثرة املصطلحات و اجلوانب املتعددة اليت يتناوهلا املوضوع ، فان هذا البحث ال خيلو من العيوب و 

ه يفتح النقاش لدراسة مواضيع متعددة تستكمل النقص الذي يشوب مجيع البحوث األكادميية، لكن األكيد أن
  :جوانب هذا املوضوع ، لذلك نقرتح بعض املواضيع اليت نراها جديرة ألن تكون إشكالية ملواضيع و أحباث أخرى 

  .سعر الصرف احلقيقي يف ظل التحرير التجاري و التكامل املايل  -1
  . أثر اختالل سعر الصرف احلقيقي على النمو االقتصادي -2
  .دراسة قياسية ألثر ختفيض سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري على حترير التجارة اخلارجية  -3
  .دراسة ارتفاع أسعار الصرف احلقيقية يف الدول النامية  -4
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  :الحق الم
  )2007-1990(معطيات حول الصادرات و الواردات و سعر الصرف للفترة  :(1)الملحق رقم 

  الوحدة مليار دوالر أمريكي                                                                          
  البیان 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

 الدوالر مقابل الدینار صرف سعر 9 18.5 21.8 23.4 35.1 47.6 54.7 57.7 58.8
 بلدوالر البترول برمیل سعر 24.2 20.4 20.05 17.8 16.3 17.6 21.7 19.49 12.94
  الصادرات 11.3 12.1 10.83 10.09 8.34 10.24 13.37 13.88 10.21
  االستھالك أسعار مؤشر 120.2 150.8 197.5 240.2 316.3 406.2 488.8 518.4 550.7
  الواردات 9.68 7.68 8.4 8.78 9.36 10.76 9.09 8.68 9.4
 البیان 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 الدوالر مقابل الدینار صرف سعر 66.6 75.25 77.26 79.68 77.39 72.06 73.35 72.64 69.37
 بلدوالر البترول برمیل سعر 17.92 28.5 24.85 25.24 29.03 38.66 54.64 65.85 74.95
  الصادرات 12.52 22.03 19.13 18.28 24.61 32.08 46 54.61 60.16
  االستھالك أسعار مؤشر 562.7 558.7 578.2 591.3 611.8 639.8 652.1 663.9 689.8
  الواردات 9.16 9.17 9.94 12 13.53 18.3 20.35 21.45  
Source :CNIS 

  )2007-1990( سعر الصرف و أسعار البترول على الصادرات نتائج اختبار تغير:(2) الملحق رقم
 

Dependent Variable: EXP01   
Method: Least Squares   
Date: 10/11/13   Time: 18:18   
Sample: 1990 2007   
Included observations: 18   
EXP01=C(1)+C(2)*E+C(3)*PPT   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -11.83456 2.528244 -4.680939 0.0003 

C(2) 0.183489 0.041536 4.417589 0.0005 
C(3) 0.768282 0.054145 14.18923 0.0000 

     
     R-squared 0.950513     Mean dependent var 21.65444 

Adjusted R-squared 0.943915     S.D. dependent var 16.08295 
S.E. of regression 3.808800     Akaike info criterion 5.663517 
Sum squared resid 217.6043     Schwarz criterion 5.811912 
Log likelihood -47.97165     Hannan-Quinn criter. 5.683979 
F-statistic 144.0562     Durbin-Watson stat 1.370420 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 )2007- 1990( اتدار و على ال االستهالكسعر الصرف و أسعار  تبار تغيرنتائج اخ: (3) الملحق رقم
 

Dependent Variable: IMP   
Method: Least Squares   
Date: 10/11/13   Time: 18:36   
Sample: 1990 2007   
Included observations: 18   
IMP=C(1)+C(2)*IPC+C(3)*E   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 2.410738 2.412161 0.999410 0.3334 

C(2) 0.076197 0.018634 4.089103 0.0010 
C(3) -0.475211 0.149378 -3.181267 0.0062 

     
     R-squared 0.635677     Mean dependent var 12.40889 

Adjusted R-squared 0.587100     S.D. dependent var 5.660973 
S.E. of regression 3.637586     Akaike info criterion 5.571529 
Sum squared resid 198.4805     Schwarz criterion 5.719925 
Log likelihood -47.14376     Hannan-Quinn criter. 5.591991 
F-statistic 13.08612     Durbin-Watson stat 0.367311 
Prob(F-statistic) 0.000514    
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  2010-1962معطيات المتغيرات األساسية المدروسة  للفترة : 04رقم  الملحق
Indicator 

Name TCR E EXP/pib IMP/PIB G ngdp exp imp Gdp 
1976   4,164 33,05 37,1   17,8128822 24399,999 27399,9995 73817,2928 
1977   4,147 30,59 41,7   20,2292841 26599,9995 36300,0013 86966,2802 
1978   3,966 25,54 40,2   22,5116508 26699,9992 41999,999 104558,936 
1979   3,853 31,15 32,9   26,8571128 39900,0003 42099,9987 128096,879 
1980 314 3,837 34,34 30,3 4,4016E+10 17,784615 55800,0005 49300,0008 162500,002 
1981 348 4,316 34,59 30,9 5,7655E+10 8,46394523 66199,9985 59100,0003 191400,002 
1982 364 4,592 30,92 29 7,2445E+10 12,5722581 64199,9995 60200,0015 207599,993 
1983 382 4,789 27,94 25,8 8,4825E+10 14,5057781 65300,0008 60300,0013 233700 
1984 416 4,983 25,71 27,5 9,1598E+10 8,85650702 68800,0041 73500,0003 267600,003 
1985 449 5,028 23,58 26,7 9,9841E+10 2,81496565 68700,0003 77899,9972 291300,016 
1986 414 4,702 12,85 23,2 1,0182E+11 8,08012897 38499,9997 69400,0026 299500,012 
1987 366 4,85 14,27 18,4 1,0398E+11 7,97034784 46200,0005 59599,999 323699,999 
1988 303 5,915 15,51 22,6 1,197E+11 21,1158765 54200,0005 79000,0026 349500,015 
1989 259 7,609 18,64 28,5 1,245E+11 31,3016761 78900,0028 120700,002 423300,006 
1990 223 8,958 23,44 24,9 1,365E+11 51,94314 130300,002 138600,006 555800,003 
1991 133 18,47 29,12 23,6 2,121E+11 24,1207874 245900,001 199300,006 844499,976 
1992 137 21,84 25,32 23,9 4,2013E+11 11,2383109 265399,992 250199,998 1048200,02 
1993 164 23,35 21,78 23,1 4,7663E+11 27,9159529 254000,005 269799,997 1166000 
1994 142 35,06 22,53 26,1 5,6633E+11 33,4629583 336045,769 388591,124 1491500,01 
1995 119 47,66 26,19 29 7,5962E+11 29,1068002 521433,219 577198,948 1990600,03 
1996 121 54,75 29,76 23,9 7,2461E+11 8,17898458 764843,524 615378,78 2570000,01 
1997 131 57,71 30,91 21,3 8,452E+11 1,80922928 859257,242 593227,94 2780199,91 
1998 137 58,74 22,58 22,5 8,7574E+11 14,4038144 639080,333 637318,136 2830500,1 
1999 127 66,57 26,81 23,7 9,6168E+11 27,3392579 868124,983 766932,484 3238200,08 
2000 121 75,26 41,18 21,4 1,1781E+12 3,3296961 1697865,66 880542,024 4123499,95 
2001 125 77,22 36,25 21,6 1,321E+12 6,69593105 1544454,41 920402,788 4260799,97 
2002 115 79,68 35,08 25,4 1,5506E+12 15,7981469 1594596,92 1154708,14 4546100,2 
2003 104 77,39 38,27 23,9 1,6393E+12 16,3820511 2014461,69 1256813,63 5264299,79 
2004 104 72,06 40,07 25,7 1,8889E+12 22,3986798 2455084,2 1571628,65 6126700,07 
2005 100 73,28 47,65 24,3 2,052E+12 13,5084678 3573000 1820000 7499000 
2006 99,8 72,65 48,61 21,5 2,453E+12 10,5509868 4137500 1831500 8512000 
2007 98,4 69,29 46,61 23,3 3,1087E+12 17,3526317 4386000 2191900 9410100 
2008 103 64,58 46,27 22,9 4,1911E+12 -9,1370099 5110000 2529800 11043000 
2009 102 72,65 29,29 24,8 4,2463E+12 20,0817221 2938888,89 2490514,29 10034000 
2010 102 74,39 30,83 21,5 4,4669E+12 14,2169475 3714755,56 2590134,86 12049000 
2011 102 72,94     5,7314E+12 -100 0 0 13762000 
2012   77,54         0 0 0 

Source : la banque mondiale  
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  التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي البسيط و الجزئي لسلسلة سعر الصرف الحقيقي الفعال: 05 الملحق رقم
 

Date: 07/24/13   Time: 18:23    
Sample: 1960 2012      

Included observations: 32     
        

       Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 
       
       .  |******* .  |******* 1 0.945 0.945 31.363 0.000 

.  |******| ***|  .   | 2 0.851 -0.401 57.629 0.000 
.  |***** | . *|  .   | 3 0.739 -0.100 78.127 0.000 
.  |****  | .**|  .   | 4 0.607 -0.220 92.439 0.000 
.  |***   | . *|  .   | 5 0.456 -0.179 100.83 0.000 
.  |**.   | .  |  .   | 6 0.303 -0.039 104.68 0.000 
.  |* .   | .  |**.   | 7 0.177 0.217 106.05 0.000 
.  |* .   | .  |* .   | 8 0.079 0.075 106.33 0.000 
.  |  .   | .  |  .   | 9 -0.002 -0.037 106.33 0.000 
. *|  .   | .  |  .   | 10 -0.066 -0.055 106.54 0.000 
. *|  .   | .  |  .   | 11 -0.106 -0.038 107.13 0.000 
. *|  .   | .  |  .   | 12 -0.125 -0.006 107.98 0.000 
. *|  .   | .**|  .   | 13 -0.149 -0.218 109.25 0.000 
. *|  .   | . *|  .   | 14 -0.179 -0.070 111.18 0.000 
.**|  .   | .  |  .   | 15 -0.205 -0.007 113.88 0.000 
.**|  .   | .  |  .   | 16 -0.231 -0.018 117.50 0.000 

       
       

  ) النموذج الثالث(لسلسلة سعر الصرف الحقيقي  ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 06الملحق رقم 
Null Hypothesis: TCR has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.091424  0.9144
Test critical values: 1% level -4.284580

5% level -3.562882
10% level -3.215267

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TCR)
Method: Least Squares
Date: 07/15/13   Time: 11:27
Sample (adjusted): 1981 2011
Included observations: 31 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TCR(-1) -0.092930 0.085145 -1.091424 0.2844 
C 26.49819 34.14110 0.776137 0.4442 
@TREND(1980) -0.917845 1.119107 -0.820159 0.4191 

R-squared 0.042566     Mean dependent var -6.849704 
Adjusted R-squared -0.025822     S.D. dependent var 28.09670 
S.E. of regression 28.45715     Akaike info criterion 9.626441 
Sum squared resid 22674.65     Schwarz criterion 9.765214 
Log likelihood -146.2098     Hannan-Quinn criter. 9.671678 
F-statistic 0.622422     Durbin-Watson stat 0.891359 
Prob(F-statistic) 0.543904    
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  ) النموذج الثاني(لسلسلة سعر الصرف الحقيقي  ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 07الملحق رقم 
Null Hypothesis: TCR has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

  
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.760734  0.8162 

Test critical values: 1% level  -3.661661  
 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TCR)   
Method: Least Squares   
Date: 07/15/13   Time: 11:31   
Sample (adjusted): 1981 2011   
Included observations: 31 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TCR(-1) -0.032887 0.043230 -0.760734 0.4530 
C -0.245279 10.05978 -0.024382 0.9807 
     
     R-squared 0.019565     Mean dependent var -6.849704 

Adjusted R-squared -0.014243     S.D. dependent var 28.09670 
S.E. of regression 28.29608     Akaike info criterion 9.585665 

Sum squared resid 23219.38     Schwarz criterion 9.678180 
Log likelihood -146.5778     Hannan-Quinn criter. 9.615822 

F-statistic 0.578716     Durbin-Watson stat 0.926018 
Prob(F-statistic) 0.452958    
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  )النموذج األول(لسلسلة سعر الصرف الحقيقي  ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 08الملحق رقم 
Null Hypothesis: TCR has a unit root  
Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)
   

        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.573918  0.1072 

Test critical values: 1% level  -2.641672  
 5% level  -1.952066  
 10% level  -1.610400  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TCR)   
Method: Least Squares   
Date: 07/15/13   Time: 11:33   
Sample (adjusted): 1981 2011   
Included observations: 31 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TCR(-1) -0.033796 0.021473 -1.573918 0.1260 
     
     R-squared 0.019545     Mean dependent var -6.849704 

Adjusted R-squared 0.019545     S.D. dependent var 28.09670 
S.E. of regression 27.82077     Akaike info criterion 9.521169 

Sum squared resid 23219.86     Schwarz criterion 9.567427 
Log likelihood -146.5781     Hannan-Quinn criter. 9.536248 

Durbin-Watson stat 0.925147    
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النموذج (لسلسلة الفروق األولى لسعر الصرف الحقيقي  ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 09الملحق رقم 
  )الثالث

Null Hypothesis: D(TCR) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.903504  0.0031 

Test critical values: 1% level  -4.374307  
 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TCR,2)   
Method: Least Squares   
Date: 07/15/13   Time: 11:39   
Sample (adjusted): 1987 2011   
Included observations: 25 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(TCR(-1)) -1.408848 0.287315 -4.903504 0.0001 

D(TCR(-1),2) 0.551280 0.206870 2.664869 0.0163 
D(TCR(-2),2) 0.235232 0.192307 1.223213 0.2379 
D(TCR(-3),2) 0.550934 0.177842 3.097889 0.0065 
D(TCR(-4),2) 0.351797 0.156802 2.243572 0.0385 
D(TCR(-5),2) 0.467268 0.145544 3.210488 0.0051 

C -51.66223 15.06415 -3.429483 0.0032 
@TREND(1980) 1.879663 0.646461 2.907622 0.0098 

     
     R-squared 0.696136     Mean dependent var 1.350100 

Adjusted R-squared 0.571015     S.D. dependent var 26.75686 
S.E. of regression 17.52492     Akaike info criterion 8.819463 

Sum squared resid 5221.090     Schwarz criterion 9.209503 
Log likelihood -102.2433     Hannan-Quinn criter. 8.927643 

F-statistic 5.563718     Durbin-Watson stat 2.371710 
Prob(F-statistic) 0.001830    
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النموذج (لسلسلة الفروق األولى لسعر الصرف الحقيقي  ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية :10  الملحق رقم
  )يالثان

Null Hypothesis: D(TCR) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.322679  0.0246 

Test critical values: 1% level  -3.724070  
 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TCR,2)   
Method: Least Squares   
Date: 07/15/13   Time: 11:49   
Sample (adjusted): 1987 2011   
Included observations: 25 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(TCR(-1)) -0.934342 0.281201 -3.322679 0.0038 

D(TCR(-1),2) 0.380694 0.235903 1.613776 0.1240 
D(TCR(-2),2) 0.113518 0.223202 0.508589 0.6172 
D(TCR(-3),2) 0.531972 0.211342 2.517114 0.0215 
D(TCR(-4),2) 0.311595 0.185738 1.677607 0.1107 
D(TCR(-5),2) 0.454744 0.173001 2.628563 0.0170 

C -9.823282 5.301278 -1.853003 0.0803 
     
     R-squared 0.545021     Mean dependent var 1.350100 

Adjusted R-squared 0.393361     S.D. dependent var 26.75686 
S.E. of regression 20.84012     Akaike info criterion 9.143133 

Sum squared resid 7817.588     Schwarz criterion 9.484418 
Log likelihood -107.2892     Hannan-Quinn criter. 9.237791 

F-statistic 3.593712     Durbin-Watson stat 2.080903 
Prob(F-statistic) 0.016101    
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النموذج (لسلسلة الفروق األولى لسعر الصرف الحقيقي  ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية :11الملحق رقم
  )األول

Null Hypothesis: D(TCR) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

  
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.870161  0.0095 

Test critical values: 1% level  -2.650145  
 5% level  -1.953381  
 10% level  -1.609798  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TCR,2)  
Method: Least Squares  
Date: 07/15/13   Time: 11:51  
Sample (adjusted): 1984 2011  
Included observations: 28 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(TCR(-1)) -0.378465 0.202370 -1.870161 0.0732 

D(TCR(-1),2) -0.012335 0.202620 -0.060878 0.9519 
D(TCR(-2),2) -0.282436 0.186142 -1.517316 0.1417 

     
     R-squared 0.308579     Mean dependent var -0.657679 

Adjusted R-squared 0.253265     S.D. dependent var 28.48194 
S.E. of regression 24.61233     Akaike info criterion 9.345329 

Sum squared resid 15144.17     Schwarz criterion 9.488065 
Log likelihood -127.8346     Hannan-Quinn criter. 9.388965 

Durbin-Watson stat 1.909770    
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  باط الذاتي البسيط و الجزئي لسلسلة التحرير التجاري التمثيل البياني لدالة االرت:  12الملحق رقم 
 

Date: 07/24/13   Time: 18:32    
Sample: 1980 2010      
Included observations: 31     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |******|      .  |******| 1 0.807 0.807 22.222 0.000 

     .  |****  |      .**|  .   | 2 0.547 -0.300 32.786 0.000 
     .  |***   |      .  |* .   | 3 0.375 0.136 37.937 0.000 
     .  |**.   |      . *|  .   | 4 0.241 -0.116 40.138 0.000 
     .  |* .   |      .  |  .   | 5 0.132 0.003 40.827 0.000 
     .  |  .   |      . *|  .   | 6 0.005 -0.190 40.828 0.000 
     . *|  .   |      .  |* .   | 7 -0.079 0.083 41.095 0.000 
     . *|  .   |      .  |  .   | 8 -0.096 0.004 41.501 0.000 
     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.117 -0.086 42.143 0.000 
     . *|  .   |      .  |* .   | 10 -0.085 0.183 42.497 0.000 
     .  |  .   |      . *|  .   | 11 -0.054 -0.125 42.645 0.000 
     . *|  .   |      .**|  .   | 12 -0.138 -0.296 43.673 0.000 
     .**|  .   |      .  |  .   | 13 -0.231 0.004 46.700 0.000 
     .**|  .   |      .  |  .   | 14 -0.271 -0.019 51.107 0.000 
     .**|  .   |      .  |  .   | 15 -0.263 -0.010 55.515 0.000 
     .**|  .   |      .**|  .   | 16 -0.292 -0.235 61.314 0.000 
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  )النموذج الثالث(لسلسلة التحرير التجاري ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 13الملحق رقم
  

Null Hypothesis: OUV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.076052  0.5383 

Test critical values: 1% level  -4.284580  
 5% level  -3.562882  
 10% level  -3.215267  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(OUV)   
Method: Least Squares   
Date: 07/24/13   Time: 18:51   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     OUV(-1) -0.230729 0.111138 -2.076052 0.0472 
C 10.26008 5.770939 1.777888 0.0863 

@TREND(1980) 0.139239 0.124104 1.121956 0.2714 
     
     R-squared 0.136664     Mean dependent var -0.376999 

Adjusted R-squared 0.074997     S.D. dependent var 5.930798 
S.E. of regression 5.704068     Akaike info criterion 6.412002 

Sum squared resid 911.0191     Schwarz criterion 6.550775 
Log likelihood -96.38603     Hannan-Quinn criter. 6.457239 

F-statistic 2.216161     Durbin-Watson stat 1.513184 
Prob(F-statistic) 0.127797    
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  )النموذج الثاني(لسلسلة التحرير التجاري ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 14الملحق رقم 
 

Null Hypothesis: OUV has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.773547  0.3860 

Test critical values: 1% level  -3.661661  
 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(OUV)   
Method: Least Squares   
Date: 07/24/13   Time: 18:54   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     OUV(-1) -0.182730 0.103031 -1.773547 0.0866 
C 9.701331 5.775006 1.679883 0.1037 
     
     R-squared 0.097851     Mean dependent var -0.376999 

Adjusted R-squared 0.066742     S.D. dependent var 5.930798 
S.E. of regression 5.729462     Akaike info criterion 6.391461 

Sum squared resid 951.9754     Schwarz criterion 6.483977 
Log likelihood -97.06765     Hannan-Quinn criter. 6.421619 

F-statistic 3.145469     Durbin-Watson stat 1.510428 
Prob(F-statistic) 0.086641    
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  )النموذج األول(لسلسلة التحرير التجاري ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية :  15 الملحق رقم
  

Null Hypothesis: OUV has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.656869  0.4244 

Test critical values: 1% level  -2.641672  
 5% level  -1.952066  
 10% level  -1.610400  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(OUV)   
Method: Least Squares   
Date: 07/24/13   Time: 18:55   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     OUV(-1) -0.012420 0.018908 -0.656869 0.5163 
     
     R-squared 0.010062     Mean dependent var -0.376999 

Adjusted R-squared 0.010062     S.D. dependent var 5.930798 
S.E. of regression 5.900883     Akaike info criterion 6.419807 

Sum squared resid 1044.613     Schwarz criterion 6.466065 
Log likelihood -98.50701     Hannan-Quinn criter. 6.434886 

Durbin-Watson stat 1.622129    
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  )النموذج الثالث(لسلسلة الفروق األولى للتحرير التجاري ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 16الملحق رقم    
 

Null Hypothesis: D(OUV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.399813  0.0076 

Test critical values: 1% level  -4.284580  
 5% level  -3.562882  
 10% level  -3.215267  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(OUV,2)   
Method: Least Squares   
Date: 07/24/13   Time: 18:58   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(OUV(-1)) -0.819599 0.186280 -4.399813 0.0001 
C -0.755993 2.126089 -0.355579 0.7248 

@TREND(1980) 0.029764 0.121496 0.244982 0.8083 
     
     R-squared 0.409010     Mean dependent var -0.002982 

Adjusted R-squared 0.366796     S.D. dependent var 7.574399 
S.E. of regression 6.027259     Akaike info criterion 6.522228 

Sum squared resid 1017.180     Schwarz criterion 6.661001 
Log likelihood -98.09453     Hannan-Quinn criter. 6.567464 

F-statistic 9.689062     Durbin-Watson stat 1.915216 
Prob(F-statistic) 0.000634    
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  )النموذج الثاني(سلسلة الفروق األولى للتحرير التجاري ل) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 17الملحق رقم  

Null Hypothesis: D(OUV) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.468249  0.0013 

Test critical values: 1% level  -3.661661  
 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

  
  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(OUV,2)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 16:31   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(OUV(-1)) -0.815606 0.182534 -4.468249 0.0001 
C -0.308032 1.067025 -0.288683 0.7749 
     
     R-squared 0.407743     Mean dependent var -0.002982 

Adjusted R-squared 0.387321     S.D. dependent var 7.574399 
S.E. of regression 5.928773     Akaike info criterion 6.459853 

Sum squared resid 1019.360     Schwarz criterion 6.552368 
Log likelihood -98.12771     Hannan-Quinn criter. 6.490010 

F-statistic 19.96525     Durbin-Watson stat 1.917256 
Prob(F-statistic) 0.000111    
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  )النموذج االول(لسلة الفروق األولى للتحرير التجاري لس) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 18لملحق رقم ا
Null Hypothesis: D(OUV) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

   
      t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.528638  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.641672  
 5% level  -1.952066  
 10% level  -1.610400  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(OUV,2)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 16:33   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(OUV(-1)) -0.812234 0.179355 -4.528638 0.0001 
     
     R-squared 0.406041     Mean dependent var -0.002982 

Adjusted R-squared 0.406041     S.D. dependent var 7.574399 
S.E. of regression 5.837492     Akaike info criterion 6.398206 

Sum squared resid 1022.290     Schwarz criterion 6.444464 
Log likelihood -98.17219     Hannan-Quinn criter. 6.413285 

Durbin-Watson stat 1.916989    
     
       

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 المالحق

176 
 

  )النموذج الثالث(لسلسلة اإلنفاق الحكومي ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية :  19 الملحق رقم
Null Hypothesis: G has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

           t-Statistic   Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.497100  0.9988 

Test critical values: 1% level  -4.296729  
 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  
          *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(G)  
Method: Least Squares  
Date: 06/19/13   Time: 16:48  
Sample (adjusted): 1981 2010  
Included observations: 30 after adjustments  

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          G(-1) 0.030260 0.060873 0.497100 0.6231 
C -6.91E+10 8.57E+10 -0.806256 0.4271 

@TREND(1980) 1.20E+10 8.19E+09 1.464225 0.1547 
          R-squared 0.367635     Mean dependent var 1.47E+11 

Adjusted R-squared 0.320793     S.D. dependent var 2.28E+11 
S.E. of regression 1.88E+11     Akaike info criterion 54.84690 

Sum squared resid 9.50E+23     Schwarz criterion 54.98702 
Log likelihood -819.7035     Hannan-Quinn criter. 54.89173 

F-statistic 7.848433     Durbin-Watson stat 1.753671 
Prob(F-statistic) 0.002056    
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  )النموذج الثاني(لسلسلة اإلنفاق الحكومي ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية :  20 الملحق رقم
Null Hypothesis: G has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.608453  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.670170  
 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(G)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 16:50   
Sample (adjusted): 1981 2010   
Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     G(-1) 0.108294 0.030011 3.608453 0.0012 
C 3.73E+10 4.64E+10 0.804170 0.4281 
     
     R-squared 0.317422     Mean dependent var 1.47E+11 

Adjusted R-squared 0.293044     S.D. dependent var 2.28E+11 
S.E. of regression 1.91E+11     Akaike info criterion 54.85665 

Sum squared resid 1.02E+24     Schwarz criterion 54.95006 
Log likelihood -820.8497     Hannan-Quinn criter. 54.88653 

F-statistic 13.02093     Durbin-Watson stat 1.763835 
Prob(F-statistic) 0.001188    

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المالحق

178 
 

  )النموذج األول (لسلسلة اإلنفاق الحكومي ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية :  21الملحق رقم
Null Hypothesis: G has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

             t-Statistic   Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic  5.528187  1.0000 

Test critical values: 1% level  -2.644302  
 5% level  -1.952473  
 10% level  -1.610211  
          *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(G)  
Method: Least Squares  
Date: 06/19/13   Time: 16:50  
Sample (adjusted): 1981 2010  
Included observations: 30 after adjustments  

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          G(-1) 0.124174 0.022462 5.528187 0.0000 
          R-squared 0.301657     Mean dependent var 1.47E+11 

Adjusted R-squared 0.301657     S.D. dependent var 2.28E+11 
S.E. of regression 1.90E+11     Akaike info criterion 54.81281 

Sum squared resid 1.05E+24     Schwarz criterion 54.85952 
Log likelihood -821.1922     Hannan-Quinn criter. 54.82775 

Durbin-Watson stat 1.755128    
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  )النموذج الثالث (لسلسلة الفروق األولى  لإلنفاق الحكومي ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 22 الملحق رقم
Null Hypothesis: D(G) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.369861  0.0087 

Test critical values: 1% level  -4.309824  
 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(G,2)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 16:54   
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(G(-1)) -0.855890 0.195862 -4.369861 0.0002 
C -9.00E+10 7.94E+10 -1.133078 0.2675 

@TREND(1980) 1.38E+10 5.32E+09 2.599710 0.1152 
     
     R-squared 0.423594     Mean dependent var 7.14E+09 

Adjusted R-squared 0.379255     S.D. dependent var 2.40E+11 
S.E. of regression 1.89E+11     Akaike info criterion 54.86611 

Sum squared resid 9.29E+23     Schwarz criterion 55.00756 
Log likelihood -792.5586     Hannan-Quinn criter. 54.91041 

F-statistic 9.553541     Durbin-Watson stat 1.960407 
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  )  النموذج الثاني (لسلسلة الفروق األولى  لإلنفاق الحكومي ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 23 الملحق رقم
Null Hypothesis: D(G) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

   
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.190279  0.0309 

Test critical values: 1% level  -3.679322  
 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(G,2)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 16:57   
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(G(-1)) -0.543151 0.170252 -3.190279 0.0036 
C 8.58E+10 4.59E+10 1.871517 0.0721 
     
     R-squared 0.273762     Mean dependent var 7.14E+09 

Adjusted R-squared 0.246864     S.D. dependent var 2.40E+11 
S.E. of regression 2.08E+11     Akaike info criterion 55.02821 

Sum squared resid 1.17E+24     Schwarz criterion 55.12251 
Log likelihood -795.9091     Hannan-Quinn criter. 55.05774 

F-statistic 10.17788     Durbin-Watson stat 2.135701 
Prob(F-statistic) 0.003586    
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  )    النموذج األول (لسلسلة الفروق األولى  لإلنفاق الحكومي ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 24الملحق رقم
Null Hypothesis: D(G) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.481713  0.0150 

Test critical values: 1% level  -2.647120  
 5% level  -1.952910  
 10% level  -1.610011  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(G,2)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 16:59   
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  

    
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(G(-1)) -0.371772 0.149805 -2.481713 0.0193 
     
     R-squared 0.179550     Mean dependent var 7.14E+09 

Adjusted R-squared 0.179550     S.D. dependent var 2.40E+11 
S.E. of regression 2.17E+11     Akaike info criterion 55.08122 

Sum squared resid 1.32E+24     Schwarz criterion 55.12837 
Log likelihood -797.6777     Hannan-Quinn criter. 55.09599 

Durbin-Watson stat 2.271106    
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النموذج (لسلسلة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي )  ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية :  25 الملحق رقم
  )الثالث

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.827780  0.0284 

Test critical values: 1% level  -4.284580  
 5% level  -3.562882  
 10% level  -3.215267  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(GDP)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 17:03   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDP(-1) -0.678306 0.177206 -3.827780 0.0007 
C 11.64840 5.207828 2.236711 0.0334 

@TREND(1980) -0.064457 0.229726 -0.280581 0.7811 
     
     R-squared 0.344417     Mean dependent var -0.407747 

Adjusted R-squared 0.297590     S.D. dependent var 13.52394 
S.E. of regression 11.33440     Akaike info criterion 7.785327 

Sum squared resid 3597.121     Schwarz criterion 7.924100 
Log likelihood -117.6726     Hannan-Quinn criter. 7.830564 

F-statistic 7.355045     Durbin-Watson stat 1.874156 
Prob(F-statistic) 0.002709    

               
  
  
  
  
  
  
  



 المالحق

183 
 

النموذج (لسلسلة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي )  ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 26الملحق رقم   
  )  الثاني

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.887342  0.0057 

Test critical values: 1% level  -3.661661  
 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(GDP)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 17:04   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDP(-1) -0.671557 0.172755 -3.887342 0.0005 
C 10.57121 3.462525 3.053035 0.0048 
     
     R-squared 0.342574     Mean dependent var -0.407747 

Adjusted R-squared 0.319904     S.D. dependent var 13.52394 
S.E. of regression 11.15291     Akaike info criterion 7.723619 

Sum squared resid 3607.235     Schwarz criterion 7.816134 
Log likelihood -117.7161     Hannan-Quinn criter. 7.753777 

F-statistic 15.11143     Durbin-Watson stat 1.880017 
Prob(F-statistic) 0.000543    
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  )  النموذج األول (لسلسلة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 27الملحق رقم  
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.136706  0.0333 

Test critical values: 1% level  -2.641672  
 5% level  -1.952066  
 10% level  -1.610400  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

  
  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(GDP)   
Method: Least Squares   
Date: 06/19/13   Time: 17:05   
Sample: 1980 2010   
Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDP(-1) -0.241350 0.112954 -2.136706 0.0409 
     
     R-squared 0.131268     Mean dependent var -0.407747 

Adjusted R-squared 0.131268     S.D. dependent var 13.52394 
S.E. of regression 12.60510     Akaike info criterion 7.937806 

Sum squared resid 4766.654     Schwarz criterion 7.984063 
Log likelihood -122.0360     Hannan-Quinn criter. 7.952885 

Durbin-Watson stat 2.173412    
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  )P=1من أجل ( نتائج جدول تحديد الفجوة الزمنية: 28الملحق رقم 
 Vector Autoregression Estimates  
 Date: 06/19/13   Time: 17:33  
 Sample (adjusted): 1981 2010  
 Included observations: 30 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     
 D(TCR) D(OUV)                  D(G) D(NGDP)
     
                                 D(TCR(-1))  0.959011 -0.015656 -1.72E+08 -0.019649 
  (0.04917)  (0.01025)  (4.1E+08)  (0.02428) 
 [ 19.5033] [-1.52766] [-0.41919] [-0.80919] 
     

                            D(OUV(-1))  1.758988  0.834107  6.63E+09 -0.487266 
  (0.50444)  (0.10514)  (4.2E+09)  (0.24911) 
 [ 3.48698] [ 7.93363] [ 1.57148] [-1.95601] 
     

                            D(G(-1)) -9.57E-12 -4.88E-13  1.073551 -2.57E-13 
  (5.3E-12)  (1.1E-12)  (0.04444)  (2.6E-12) 
 [-1.80007] [-0.44038] [ 24.1557] [-0.09804] 
     

                          D(NGDP(-1)) -0.898089  0.254029  3.51E+09  0.199262 
  (0.39852)  (0.08306)  (3.3E+09)  (0.19681) 
 [-2.25353] [ 3.05838] [ 1.05437] [ 1.01248] 
     
C -71.09029  8.316523 -3.12E+11  43.69450 
  (33.9145)  (7.06843)  (2.8E+11)  (16.7482) 
 [-2.09616] [ 1.17657] [-1.10032] [ 2.60891] 
     
      R-squared  0.969766  0.813037  0.982774  0.244820 

 Adj. R-squared  0.964929  0.783123  0.980018  0.123991 
 Sum sq. resids  12551.57  545.2199  8.78E+23  3060.994 
 S.E. equation  22.40676  4.669989  1.87E+11  11.06525 
 F-statistic  200.4730  27.17913  356.5767  2.026173 
 Log likelihood -133.1142 -86.06803 -818.5214 -111.9476 
 Akaike AIC  9.207614  6.071202  54.90143  7.796508 
 Schwarz SC  9.441147  6.304735  55.13496  8.030041 
 Mean dependent  197.0451  54.44719  1.16E+12  15.87930 
 S.D. dependent  119.6477  10.02789  1.33E+12  11.82244 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  3.58E+28   

 Determinant resid covariance  1.73E+28   
 Log likelihood -1145.537   
 Akaike information criterion  77.70247   
 Schwarz criterion  78.63661   
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 )P=2من أجل (لزمنية نتائج جدول تحديد الفجوة ا:  29 الملحق رقم
 Vector Autoregression Estimates  
 Date: 06/19/13   Time: 17:36  
 Sample (adjusted): 1982 2010  
 Included observations: 29 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
                   D(TCR)             D(OUV)               D(G)                  D(NGDP)
     
     

D(TCR(-1))  1.240573 -0.074186 -3.01E+09 -0.039114 
  (0.23160)  (0.04191)  (2.1E+09)  (0.12466) 
 [ 5.35656] [-1.77007] [-1.45669] [-0.31376] 

D(TCR(-2) -0.298737  0.048175  2.63E+09  0.014783 
  (0.21916)  (0.03966)  (2.0E+09)  (0.11797) 
 [-1.36313] [ 1.21471] [ 1.34369] [ 0.12532] 
     

D(OUV(-1))  0.366342  1.230589  8.07E+09 -0.060130 
  (0.98690)  (0.17859)  (8.8E+09)  (0.53122) 
 [ 0.37121] [ 6.89042] [ 0.91773] [-0.11319] 
     

D(OUV(-2))  0.831387 -0.250143  7.62E+09 -0.407369 
  (1.02195)  (0.18494)  (9.1E+09)  (0.55009) 
 [ 0.81353] [-1.35258] [ 0.83688] [-0.74055] 
     

G(-1) -3.28E-11 -4.28E-12  1.187987  1.07E-11 
  (2.7E-11)  (4.9E-12)  (0.24144)  (1.5E-11) 
 [-1.21214] [-0.87275] [ 4.92041] [ 0.73325] 
     

G(-2)  3.01E-11  2.14E-12 -0.217713 -1.38E-11 
  (3.2E-11)  (5.8E-12)  (0.28328)  (1.7E-11) 
 [ 0.94699] [ 0.37200] [-0.76854] [-0.80528] 
     

GDP(-1) -0.901297  0.253249  4.46E+09  0.267101 
  (0.43695)  (0.07907)  (3.9E+09)  (0.23520) 
 [-2.06271] [ 3.20274] [ 1.14536] [ 1.13564] 
     

GDP(-2)  0.675877 -0.356515 -5.73E+09 -0.339913 
  (0.59610)  (0.10787)  (5.3E+09)  (0.32087) 
 [ 1.13383] [-3.30493] [-1.07868] [-1.05936] 
     
C -49.36340  9.735887 -6.30E+11  48.91498 
  (41.9947)  (7.59959)  (3.7E+11)  (22.6047) 
 [-1.17547] [ 1.28111] [-1.68216] [ 2.16393] 
     
      R-squared  0.975481  0.887355  0.984645  0.304087 

 Adj. R-squared  0.965673  0.842296  0.978504  0.025721 
 Sum sq. resids  9598.926  314.3506  7.63E+23  2781.181 
 S.E. equation  21.90768  3.964534  1.95E+11  11.79233 

 F-statistic  99.46118  19.69352  160.3174  1.092402 
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  ل البياني لدالة االرتباط الذاتي البسيط و الجزئي للبواقيالتمثي: 30الملحق رقم 
 

Date: 07/26/13   Time: 17:53    
Sample: 1980 2010      
Included observations: 30     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |* .   |      .  |* .   | 1 0.186 0.186 1.1492 0.284 

     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.249 -0.294 3.2781 0.194 
     .  |  .   |      .  |* .   | 3 -0.013 0.115 3.2844 0.350 
     .  |  .   |      . *|  .   | 4 0.021 -0.088 3.3012 0.509 
     .  |  .   |      .  |* .   | 5 0.068 0.126 3.4796 0.626 
     .**|  .   |      ***|  .   | 6 -0.229 -0.346 5.5849 0.471 
     ***|  .   |      .**|  .   | 7 -0.418 -0.266 12.864 0.075 
     . *|  .   |      . *|  .   | 8 -0.136 -0.192 13.675 0.091 
     .  |  .   |      .  |  .   | 9 0.063 -0.062 13.854 0.128 
     .  |  .   |      . *|  .   | 10 -0.054 -0.200 13.995 0.173 
     .  |  .   |      .  |* .   | 11 0.017 0.082 14.009 0.232 
     .  |  .   |      . *|  .   | 12 0.054 -0.110 14.165 0.290 
     .  |  .   |      .**|  .   | 13 -0.035 -0.209 14.233 0.358 
     .  |* .   |      . *|  .   | 14 0.132 -0.095 15.281 0.359 
     .  |* .   |      .  |  .   | 15 0.158 -0.048 16.870 0.327 
     .  |* .   |      .  |  .   | 16 0.091 0.010 17.432 0.358 

       
       

  )النموذج الثالث (لسلسلة البواقي ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 31رقم  الملحق
 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

   
      t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.022761  0.0192 

Test critical values: 1% level  -4.309824  
 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(RESID01)  
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID01(-1) -0.806750 0.200546 -4.022761 0.0004 
C 0.622358 9.055128 0.068730 0.9457 

@TREND(1980) -0.057993 0.505071 -0.114821 0.9095 
     
     R-squared 0.389581     Mean dependent var 0.491932 

Adjusted R-squared 0.342625     S.D. dependent var 27.58153 
S.E. of regression 22.36273     Akaike info criterion 9.150366 

Sum squared resid 13002.38     Schwarz criterion 9.291810 
Log likelihood -129.6803     Hannan-Quinn criter. 9.194664 

F-statistic 8.296830     Durbin-Watson stat 1.804013 
Prob(F-statistic) 0.001634    

     
     

  



 المالحق

188 
 

  )النموذج الثاني (لسلسلة البواقي ) ADF(حادية نتائج اختبار الجذور األ: 32الملحق رقم 
 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.148429  0.0032 

Test critical values: 1% level  -3.679322  
 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(RESID01)  
Method: Least Squares   
Date: 07/26/13   Time: 18:06   
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID01(-1) -0.802486 0.193443 -4.148429 0.0003 
C -0.301308 4.080544 -0.073840 0.9417 
     
     R-squared 0.389271     Mean dependent var 0.491932 

Adjusted R-squared 0.366651     S.D. dependent var 27.58153 
S.E. of regression 21.95026     Akaike info criterion 9.081907 

Sum squared resid 13008.98     Schwarz criterion 9.176203 
Log likelihood -129.6877     Hannan-Quinn criter. 9.111440 

F-statistic 17.20946     Durbin-Watson stat 1.808212 
Prob(F-statistic) 0.000299    
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  )النموذج األول (لسلسلة البواقي ) ADF( نتائج اختبار الجذور األحادية:   33الملحق رقم
 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

   
      t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.225245  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.647120  
 5% level  -1.952910  
 10% level  -1.610011  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(RESID01)  
Method: Least Squares   
Date: 07/26/13   Time: 18:08   
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID01(-1) -0.801817 0.189768 -4.225245 0.0002 
     
     R-squared 0.389148     Mean dependent var 0.491932 

Adjusted R-squared 0.389148     S.D. dependent var 27.58153 
S.E. of regression 21.55690     Akaike info criterion 9.013144 

Sum squared resid 13011.60     Schwarz criterion 9.060292 
Log likelihood -129.6906     Hannan-Quinn criter. 9.027910 

Durbin-Watson stat 1.808701    
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  التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي البسيط و الجزئي لبواقي التحرير التجاري: 34الملحق رقم 
 

Date: 07/26/13   Time: 18:33    
Sample: 1980 2010      
Included observations: 30     

     
     Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
            .  |* .   |      .  |* .   | 1 0.081 0.081 0.2193 0.640 

     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.231 -0.239 2.0515 0.359 
     .  |  .   |      .  |  .   | 3 -0.049 -0.007 2.1383 0.544 
     . *|  .   |      . *|  .   | 4 -0.088 -0.147 2.4229 0.658 
     .  |* .   |      .  |* .   | 5 0.099 0.118 2.8015 0.731 
     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.071 -0.010 3.0020 0.809 
     . *|  .   |      . *|  .   | 7 -0.153 -0.122 3.9836 0.782 
     .  |  .   |      .  |  .   | 8 -0.028 0.009 4.0171 0.856 
     .**|  .   |      ***|  .   | 9 -0.294 -0.380 7.9635 0.538 
     .  |  .   |      .  |  .   | 10 -0.055 0.019 8.1112 0.618 
     .  |* .   |      .  |  .   | 11 0.198 -0.018 10.092 0.522 
     .  |  .   |      .  |  .   | 12 -0.011 -0.042 10.098 0.607 
     . *|  .   |      . *|  .   | 13 -0.079 -0.093 10.448 0.657 
     . *|  .   |      . *|  .   | 14 -0.150 -0.196 11.792 0.623 
     .  |  .   |      .  |* .   | 15 0.045 0.123 11.920 0.685 
     .  |* .   |      . *|  .   | 16 0.143 -0.140 13.325 0.649 

       
        

  )نموذج االثالث ال(لسلسلة البواقي للتحرير التجاري ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 35الملحق رقم 
 

Null Hypothesis: RESID02 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.817786  0.0030 

Test critical values: 1% level  -4.309824  
 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  
     
     Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RESID02)  
Date: 07/26/13   Time: 18:38   
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID02(-1) -0.921296 0.191228 -4.817786 0.0001 
C -1.031413 2.128181 -0.484646 0.6320 

@TREND(1980) 0.053073 0.117890 0.450195 0.6563 
     
     R-squared 0.472560     Mean dependent var -0.202100 

Adjusted R-squared 0.431987     S.D. dependent var 7.043715 
S.E. of regression 5.308610     Akaike info criterion 6.274234 

Sum squared resid 732.7148     Schwarz criterion 6.415679 
Log likelihood -87.97640     Hannan-Quinn criter. 6.318533 

F-statistic 11.64733     Durbin-Watson stat 1.965452 
Prob(F-statistic) 0.000244    
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  )النموذج الثاني (لسلسلة البواقي للتحرير التجاري ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية :  36الملحق رقم
 

Null Hypothesis: RESID02 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

   
      t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.877977  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.679322  
 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(RESID02)  
Method: Least Squares  
Date: 07/26/13   Time: 18:40  
Sample (adjusted): 1982 2010  
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID02(-1) -0.918415 0.188278 -4.877977 0.0000 
C -0.182302 0.971128 -0.187722 0.8525 
     
     R-squared 0.468448     Mean dependent var -0.202100 

Adjusted R-squared 0.448761     S.D. dependent var 7.043715 
S.E. of regression 5.229639     Akaike info criterion 6.213034 

Sum squared resid 738.4264     Schwarz criterion 6.307330 
Log likelihood -88.08899     Hannan-Quinn criter. 6.242566 

F-statistic 23.79466     Durbin-Watson stat 1.954534 
Prob(F-statistic) 0.000042    
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  )النموذج األول (البواقي للتحرير التجاري لسلسلة ) ADF(نتائج اختبار الجذور األحادية : 37الملحق رقم 
 

Null Hypothesis: RESID02 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.965092  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.647120  
 5% level  -1.952910  
 10% level  -1.610011  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(RESID02)  
Method: Least Squares   
Date: 07/26/13   Time: 18:41   
Sample (adjusted): 1982 2010   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID02(-1) -0.918563 0.185004 -4.965092 0.0000 
     
     R-squared 0.467754     Mean dependent var -0.202100 

Adjusted R-squared 0.467754     S.D. dependent var 7.043715 
S.E. of regression 5.138754     Akaike info criterion 6.145373 

Sum squared resid 739.3902     Schwarz criterion 6.192521 
Log likelihood -88.10790     Hannan-Quinn criter. 6.160139 

Durbin-Watson stat 1.951767    
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الدويل ، حيث  يندرج هذا البحث ضمن السياسات االقتصادية الكلية  وحتديدا يف جانب االقتصاد:  الملخص

يهدف إىل دراسة طبيعة العالقة بني التحرير التجاري و سعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر كخطوة أوىل  مث حماولة 
تقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين للدينار اجلزائري الذي يسمح بتحديد فرتات املغاالة و االخنفاض يف قيمة 

و قد مت التوصل يف هذا البحث إىل العديد من النتائج ، لعل .  2010إىل  1980العملة للفرتة املمتدة من 
أبرزها أن هناك عالقة تأثري متبادل بني التحرير التجاري و سعر الصرف احلقيقي ، كما أن سياسة االنفتاح 

.التجاري تعمل على خفض مستوى سعر الصرف احلقيقي   
اجلزائري اقرتب من مستواه التوازين يف السنوات األخرية كما مت التوصل أيضا إىل أن سعر الصرف احلقيقي للدينار 

.جراء ارتفاع أسعار احملروقات   
   .سعر الصرف احلقيقي، التحرير التجاري ، سعر الصرف احلقيقي التوازين،الدينار اجلزائري:  الكلمات المفتاحية 

Abstract :  
This research falls within the macro-economic policies ,specifically in the international 
economy , It aims to study the nature of the relationship between trade liberalization and the 
real exchange rate in Algeria as a first step , And then try to estimate the equilibrium real 
exchange rate of the Algerian dinar, which allows identifying periods of overvaluation and the 
decline in the value of the currency for the period from 1980 to 2010. 
And has been reached in this research to many of the results, most notably that there is a 
mutual influence between trade liberalization and the real exchange rate,and the policy of 
trade liberalisation work to reduce the level of the real exchange rate. 
As has been reached that the real exchange rate of the dinar Algerian approached from its 
equilibrium level in recent years due to high fuel prices. 
Keywords : real exchange rate, trade liberalisation , equilibrium real exchange rate , 
Algerian dinar.  
Résumé : 
Cette recherche s'inscrit dans les politiques macro-économiques, en particulier dans 
l'économie internationale, et est conçu pour étudier la nature de la relation entre libéralisation 
des échanges et le taux de change réel en Algérie comme une première étape, Et puis essayer 
d'estimer le taux de change réel d'équilibre du dinar algérien, qui permet d'identifier les 
périodes de surévaluation et dévaluation de la monnaie pour la période allant de 1980 à 2010. 
Et a été atteint dans cette recherche de nombreux résultats, notamment qu'il existe une 
influence mutuelle entre la libéralisation des échanges et le taux de change réel, et la politique 
de l’ouverture commercial réduire le niveau du taux de change réel. 
Comme il a été conclu que le taux de change réel du dinar algérien s'est approché de son 
niveau d'équilibre au cours des dernières années en raison des prix élevés du carburant. 
Mot clés : taux de change réel, l’ouverture commercial, taux de change réel d’équilibre, 
dinar algérien  . 
 

  


