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الد ارسددة إلددق ايددار تقددر تقعبدداص سددعر اللددر االسددما لعدددينار الج ا ددر مقابددل

اليددورو ععددق وارداص الج ا ددر مددا االتحدداد ا وروبددا فددا أددل ت مددة الددديوا السدديادية -2882
 ،2812مستخدميا نموذج االنحدار الذاتا ،وفا النتا ج تولعنا إلق تند لدير انداي ت تد قير
لس ددعر الل ددر االس ددما لع دددينار الج ا ددر مقاب ددل الي ددورو عع ددق وارداص الج ا ددر م ددا االتح دداد
ا وروبا ،فا المقابل كاا انالي ت قير ايجابا

مة الديوا السيادية ععق تدفق الوارداص.

الكلمات المفتاحية  :سعر الصرف ؛ الواردات ؛ األ زمة المالية؛ الدين السيادي.
تصنيف .F31, P33, G01, H68 : JEL
Abstract:
The study aims to measure the impact of the nominal exchange
rate fluctuations of the Algerian dinar against the euro on Algeria's
imports from the European Union in the light of the sovereign debt
crisis 2003-2019 using a VAR, and we have come to the conclusion
that there is no impact of the nominal exchange rate of the Algerian
dinar against euro on Algerian imports. But the impact of the sovereign
debt crisis, has been a positive on the flow of imports.
;keyword: Exchange rate; Imports; The financial crisis; Sovereign debt
JEL classification code : F31, P33, G01, H68.
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 .1مقدمة:
دار لأل مداص الماليدة فمدا يعبد
شهد العالم االاتلاد فدا اووندة ا خيدرة انتش ا

تا يتعدافا

ما واحدة حتق يدخل فا تخرى وتعتبر ت مة الدديوا السديادية التدا ضدربص منأقدة توروبدا ،مدا
مخعف دداص ت م ددة ال ددراا العق ددار عع ددق االاتل ددادياص ا وروبي ددة ،والت ددا انج ددر ععيه ددا العدي ددد م ددا
االنعكاساص ععق المؤشراص االاتلادية الكعية ،وععي فقد امندا بتسدعيأ الضدو فدا د ارسدتنا ادذ

ععق تقعبداص سدعر اللدر الددينار الج ا در مقابدل اليدورو وتقدر ادذ ععدق وارداص الج ا در مدا

االتحاد االوروبا فا أدل ت مدة الدديوا السديادية وحاولندا مدا خدالل وراتندا البحقيدة ادذ معالجدة
اإلشكالية التالية:
ما مدى ت قير التغير فا سعر اللر االسما لعدينار الج ا ر مقابل اليورو ععق وارداص
الج ا ر ما االتحاد ا وروبا فا أل ت مة الديوا السيادية خالل فترة2812-2882 :؟
فرضيات الدراسة :وامنا بلياغة الفرضيتيا التاليتيا:

الفرضية ا ولق :تؤقر تقعباص سعر اللر االسما لعدينار الج ا ر مقابدل اليدورو ععدق حجدم
وارداص الج ا ر ما االتحاد االوروبا؛

الفرضية القانية :إا وارداص الج ا ر ما االتحاد االوروبا لم تت قر ب مة الديوا السيادية.
أهداف الدراسة :تهد

دراستنا توضيح العنلريا التالييا:

 .1مدى ت قر وارداص الج ا ر ب مة الديوا السيادية؛
 .2العالاددة بدديا تقعبدداص سددعر اللددر االسددما لعدددينار الج ا ددر مقابددل اليددورو وحج ددم

وارداص الج ا ر ما االتحاد ا وروبا فا أل ت مة الديوا السيادية.
الدراسات السابقة:

 .1عبد الرحماا روابح" ،دراسة اياسية قر تقعباص سعر اللر الحقيقا لعيواا اللينا

مقابل الدوالر ا مريكا ععدق لدادراص اللديا إلدق الواليداص المتحددة لعفتدرة،"2816-2888" :

مجعددة البشددا ر االاتلددادية ،المجعددد  ،)80العدددد ،81 :جامعددة بشددار الج ا ر)2812 ،؛ ترمددا
اددذ الد ارس ددة إل ددق إأه ددار تق ددر تقعب دداص س ددعر الل ددر الحقيقد دا لعيد دواا الل ددينا مقاب ددل ال دددوالر
ا مريكدددا ععدددق ل ددادراص الل دديا إلدددق الواليددداص المتحددددة ا مريكي ددة باعتمادادددا ععدددق نمدددوذج
االنحدار البسيأ وتولعص إلق نتيجة مفاداا وجود عالاة عكسية بيا متغيراص الدراسة؛
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 .2وس ددام حس دديا ععدددا العنيد د  " ،اي ددار العالا ددة التبادلي ددة ب دديا س ددعر الل ددر وميد د اا
المد د دددفوعاص فد د ددا الع د د دراق لعمد د دددة ،"2816-2882 :مجعد د ددة جامعد د ددة جيهد د دداا-تربيد د ددل الععميد د ددة،
المجعد  ،)Cالعددد ،82 :جامعدة جيهداا-تربيدل 20-22 ،ح يدراا 2810؛ ااسدص ادذ الد ارسدة
العالاددة السددببية بدديا سددعر اللددر ومي د اا المدددفوعاص ،وتولددعص بد ا اندداي عالاددة تتجد مددا

سددعر اللددر الددق االسددتراد ،وعالا دة تتج د مددا اللددادراص الددق سددعر اللددر وععي د ف د ا ت

تغير فا لادراص العراق التدا كاندص تعتمدد ععدق الدنفأ مدا شد ن التد قير ععدق سدعر اللدر ،
وت تغيير فا سعر اللر ما ش ن التغيير فا حجم االستيراد؛
3. Silvana Tenreyro, “On the trade impact of nominal exchange
rate volatility”, Journal of Development Economics,N°: 82, Elsevier
;B.V, Amsterdam(Pays-Bas), 2007
وعالجص اذ الد ارسدة وفدق نمدوذج الجاذبيدة تد قير سدعر اللدر االسدما لمجموعدة مدا

الدول ععق التجارة الخارجية خدالل فتدرة منيدة ،)1222-1228 :وتشدارص نتدا ج التقدديراص فدا
نهاية الدراسة إ لق تن لير اناي ت قير لسعر اللر االسما ععق التدفقاص التجارية واا كاا
انالي ت قير أفي

فال يمكا القيار ععي .

 .2اإلطار النظري لسعر الصرف وأزمة الديون السيادية
يعر

سعر اللر

ب ن ايمة العمعة الوأنية معب ار عن بعمعة تخرى تو سعة ما

العمالص ا جنبية ) ،(Banque du Canada, 2012, p. 01ويععب سعر اللر

دو ار

مهما فيما يخص السياساص االاتلادية المعتمدة ما ابل الدول ،وذلي لما ل ما آقار ععق
الدخل وتو يع بيا الف اص السيما سياسة التخفيض التا تعتمد لغرض تشجيع اللادراص
والتقعيل ما الوارداص ا مر الذ

يسمح بتحقيق فا ض ما المي اا التجار  ،وبالتالا عالج

العج فا مي اا المدفوعاص لعدولة با سمينة و خعي  ،لفحة .)22
 .0.3سعر الصرف وميزان المدفوعات:

إا العالاددة بدديا سددعر اللددر ومي د اا المدددفوعاص ليسددص تحاديددة االتجددا إذ تا الت د قير

متبددادل ففددا حالددة حدددو عج د فددا مي د اا المدددفوعاص لبعددد معدديا ف د ا ذلددي يددؤد إلددق يددادة
الأعددب ععددق العمددالص ا جنبيددة لسددد ذلددي العج د  ،وفددا المقابددل انخفدداض أعددب ا جانددب ععددق
عمعددة البعددد المحعيددة ممددا يددؤد إلددق تددداور سددعر اللددر عمعددة ذلددي البعددد وبددالعكر فددا حالددة
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حلددول ف ددا ض ف ددا ميد د اا الم دددفوعاص ،ل ددذلي فد د ا لميد د اا الم دددفوعاص عالا ددة وقيقددة ب ددالعرض
والأعب ععق العمعة وسعر لرفها ،ويؤد تخفيض ايمدة العمعدة الوأنيدة إلدق يدادة اللدادراص
ونقص فا حجم الوارداص ونقص فا عرض العمعة المحعية ،لكدا لدير بالضدرورة وجدود عالادة
بيا العج فا مي اا المعامالص التجارية وابوأ ايمة العمعة ،إذ تا اناي إمكانية يادة الأعب
والعددرض عع ددق العمعددة الوأني ددة ب س ددباب ال تتعع ددق بتج ددارة الس ددعع والخ دددماص ب ددل بحرك ددة رؤور
ا مد دوال ،فتحرك دداص رتر الم ددال ا ددد تك ددوا مل ددد ار لع ددرض العمع ددة الوأنيد دة وأعبه ددا ف ددا س ددوق

العمالص الدولية حسيا ععا العني  ،2810 ،لفحة .)280
 .3.3سعر الصرف وعجز الموازنة العامة

ينشددع عج د الموا نددة العامددة عندددما ت يددد النفقدداص العامددة لعدولددة ععددق إيراداتهددا واددو مددا

يعر بالعج النقد ولتغأية ادذا االخدتالل تعجدع الدولدة إلدق االاتدراض الدداخعا تو الخدارجا
عاكسة بذلي عدم ادرة اإليراداص ععق تغأية النفقاص تمار ،2810 ،لفحة  ،)202وفيما يعا

سنقوم بتحعيل العالاة التا تربأ سعر اللر بعج الموا ندة وكيد

يمكدا لالاتدراض الدداخعا

والخارجا الت قير فا سعر اللر :
 .1االات دراض العددام الخددارجا :يعددد القددرض الخددارجا واحددد مددا ا عبددا التددا تققددل كااددل
االاتلاد الوأنا فضدال عدا خدمدة الدديا المتمقعدة فدا تاسداأ الفوا دد السدنوية ،وادد تعجد بعدض

الدددول إلددق إعددادة جدولددة ديونهددا مددع الدددا نيا مقابددل فوا ددد عاليددة ،ا مددر الددذ يجعددل اددذ الدددول
تسدددد الفوا ددد ال ا اسدداأ ا لددعية واددذا يعنددا اخددتالل العمعددة الوأنيددة تجددا العمددالص ا خددرى
محسا محمد ،2882 ،اللفحاص )108-122؛
 .2االاتددراض الع ددام ال ددداخعا :ومددا خاللد د ي ددتم تموي ددل عجد د الموا ن ددة بواسددأة اإلل دددار
النق ددد وال ددذ تق ددوم فيد د الحكوم دداص بد داالاتراض م ددا البن ددي المركد د

ع ددا أري ددق شد د ار ال ددديا

المعددروض كع د تو ج د من د مددا أددر الخ ينددة العامددة لتمويددل العج د  ،غيددر تا اددذ الأريقددة

يترتددب ععيهددا العديددد مددا اوقددار السددعبية إذ تددؤد إلددق يددادة المعددروض مددا النقددود ،ممددا يهدددد
بموجددة تضددخم وذلددي بخعددق النقددود التددا ال يقابعهددا تلددول حقيقيددة توالد العيددد ،2812 ،لددفحة
 ،)212تو يتم إلدار تذوا وسنداص الخ انة التا تكتتب فيها البنوي التجارية فيعتبر سدداد مدا
المدددخراص ،إال تا اددذ الأريقددة اددا ا خددرى تددؤد إلددق التضددخم نتيجددة يددادة ا م دوال المتاحددة
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دوا يادة فا اإلنتاج ،وتؤد تيضا إلدق يدادة الأعدب ععدق النقدود ممدا يترتدب ععيد

يدادة النقدد

الملدر جابر محمديا ،عبد العأيم عبد الهاد  ،و احمد تبو الع  ،2816 ،لفحة .)120
 .2.3التأصيل النظري ألزمة الديون السيادية

تدص ا مددة الماليددة العالميددة إلددق يددادة كبيدرة فددا مديونيددة العديددد مددا ااتلددادياص الدددول

المتقدمددة حي د

شددهد العددالم تحددول مددا ت مددة راددوا عقاريددة إلددق ت مددة ديددوا سدديادية ،وت ايدددص

بسرعة فقد عانص العديد ما الحكوماص فا دول المنأقدة مسدتوياص كبيدرة مدا الدديا العدام ،ممدا
دفع اليوناا -ايرلندا -البرتغدال إلدق أعدب ادروض لتمويدل عجد موا ناتهدا وسدداد الت اماتهدا مدا

لددندوق النقددد الدددولا والدددول ا وروبيددة ا خددرى ،امتدددص ا مددة إلددق فرنسددا -ايأاليددا -اسددبانيا
التددا تعتبددر ععددق الت دوالا قددانا وقال د

و اربددع ااتلددادياص توروبيددة ،وتلددبحص بددذلي تكبددر تحددد

يواج د د االتحد دداد ا وروبد ددا ااتلد دداديا وسياسد دديا يوس د د

عويضد ددة ،2810 ،اللد ددفحاص -220

 ،)222و العجدو اص التددا سدجعتها ايرلندا -البرتغددال -اسدبانيا) كانددص ضدارة بشددكل معحددوأ ،إال
تا ا م دوال التددا تددم الحلددول ععيهددا لددم تسددمح لهددذ الدددول بالعحدداق بالركددب بددل تدص إلددق
تخليص ضعي

لعموارد وبالتالا فرأ اال تماا االستهالكا مما نتج عند تأدور االخدتالالص

فا استقماراص غير مستدامة ) (Jeanneret & Chouaib, 2015, p. 624واد تدص بعدض
الممارسدداص التددا انتهجتهددا الدددول ا وروبيددة إلددق تفدداام ت مددة الددديوا السدديادية والتددا نوج اددا فيمددا

يعا تبو فارة ،2810 ،لفحة :)202

 .1رفدع معدددالص الفا ددة ععددق القدروض المقدمددة لددول جنددوب توروبدا ذاص الددديوا السدديادية
الكبيرة) اياسا بمعدالص الفا دة ععق القدروض الممنوحدة لعددول ا وروبيدة ا خدرى التدا ال تعدانا
ما ت مة ديوا سيادية؛

 .2اتج ددا الكقي ددر م ددا المؤسس دداص المالي ددة ا وروبي ددة ذاص ا وض ددا المالي ددة الجي دددة) نح ددو

إيدا تموالها لدى البني المرك

ا وروبا واالبتعاد عا إاراض البنوي التجارية؛

 .2تراجع ققة المستقمريا بالسنداص الحكومية اللادرة عا دول جنوب توروبدا التا تعدانا
ما ت مة الديوا السيادية) اياسا بالققة بالسنداص اللدادرة عدا الددول ا وروبيدة ا خدرى التدا ال
تعانا ما ت مة الديوا السيادية.
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وما تجل الحد ما تداعياص اذ ا مة ععق ااتلادياص الدول ا وروبيدة تدم اسدتحدا
اي دداص الت ددا مددا شدد نها التخفيدد

مددا حدددة اددذ ا خيد درة عع ددق منأقددة الي ددورو والتددا سددنذكراا

باختلار فيما يعا مداحا و خعخال ،2812 ،اللفحاص :)28-62
 .1لندوق االستقرار المالا ا وروبا  :)EFSFتم إنشا فدا  82مدا  2818ويهدد
إلق توفير المساعدة لدول منأقة اليورو التا تواج لعوباص ودر تخأار ا ماص المالية؛

 .2الجا المالا ا وروبا  :)EFSMيقوم ادذا الجهدا بتقدديم التمويدل فدا حالدة الأدوار

والحاالص المستعجعة؛
 .2الهي ددة ا وروبيددة المشددتركة  :)EFCتتددابع اددذ الهي ددة تنفيددذ الق دوانيا والعقوبدداص وتحدددد
نسبة العج المسموح بها ،وتضع شروأ اإلاراض.
كمددا واتخددذ البنددي المركد

االوروبددا عدددة إجد ار اص منهددا تشددديد الراابددة ععددق الملددار

والحكوم دداص وتق ددديم الق ددروض أويع ددة ا م ددد له ددا ،وف ددرض إل ددالحاص عع ددق المؤسس دداص المالي ددة
واتخاذ ارار بتقديم اروض بشكل مباشر لعبنوي حتق ال تتحمل الدول تبعاص تعقدر تعدي البندوي،
وحتق ال ترتفع مديونياص الدول ما يحول دوا لجو ها إلق ا سواق المالية العالمية.
لقد كاا

مة الديوا السيادية العديد ما اوقدار ععدق ااتلدادياص منأقدة اليدورو بحيد

شدهد اليدورو خدالل ادذ الفتدرة انخفاضدا محسوسدا ععدق المسدتوى الددولا وانخفدض حجدم التجددارة
البينددة بدديا دول االتحدداد ا وروبددا ،ممددا اسددتوجب ععيهددا التوج د لألسددواق الخارجيددة مددا تجددل
تحسيا وضعية ااتلادياتها ورفع مستوى لادراتها ،ونأ ار لعتاريخ الأويدل الدذ يدربأ كدل مدا
االتحاد االوروبدا والج ا در ،كاندص ا سدواق الج ا ريدة واحددة مدا ا سدواق المسدتهدفة مدا أدر

االتحدداد ا وروبددا ،وععي د فقددد حاولنددا مددا خددالل العنلددر الم دوالا عددرض قددر تقعب داص سددعر
اللددر الدددينار الج ا ددر مقابددل اليددورو ععددق وارداص الج ا ددر مددا االتحدداد ا وروبددا فددا أددل
ت مة الديوا السيادية خالل فترة.2812-2882 :

 .2النمذجة القياسية ألثر تقلبات سعر الصرف االسمي للدينار الجزائري
مقابل اليورو على واردات الجزائر من االتحاد األوروبي في ظل أزمة
الديون السيادية لفترة3002-3002 :
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 .0.2توصيف نموذج الدراسة:
يهد

اذا الج ما الدراسة إلق ايار تقر التقعبداص فدا سدعر لدر الددينار الج ا در

مقاب ددل الي ددورو عع ددق حج ددم الد دوارداص الج ا ري ددة م ددا االتح دداد االوروب ددا خ ددالل الفتد درة -2882
 )2812مددا جهددة ،مددع محاولددة إب د ار انعكاسدداص ت مددة الددديوا السدديادية خددالل الفت درة -2882
 )2812عع ددق حج ددم الد دوارداص الج ا ري ددة م ددا االتح دداد ا وروب ددا م ددا جه ددة قاني ددة ،وا دددر حج ددم
ال دوارداص الج ا ريددة مددا االتحدداد ا وروبددا بالمعيددار تورو وتددم اعتماداددا كمتغيددر تددابع )IMPO

يفسر سعر لر الدينار الج ا ر مقابل اليورو  ،)ERباإلضافة إلق متغير وامدا يعبدر عدا
ت مدة الدديوا السديادية  )SDوالدذ ي خدذ القيمدة  )1فدا سدنواص ا مدة والقيمدة  )8فدا مدا دوا
ذلي ،واد تم اعتماد متغيراص الدراسة بنا ععق ا دبياص التأبيقية التا تناولص موضدو البحد
بشكل كعا تو ج ا ،ما جهة تخرى فقد تم التركي ععق استخدام احد نمداذج االنحددار الدذاتا
وذلي لعدة اعتباراص تامهدا القددرة ععدق التحعيدل الدديناميكا لععالادة بديا متغيدراص الد ارسدة والتدا
المسأرة سعفا ،ويمكا تولي

تخدم ا ادا

وب دراج المتغير الواما:

النموذج المعتمد فا الدراسة كما يعا:
)IMPO = f(ER
IMPO = c + 1iERt-i + 2iSDt-I +t

حي :
):(nعدد المشااداص؛ ) :(iفتراص اإلبأا ؛  )SD,ERمتغيراص مستقعة؛) (IMPOمتغير تابع.
تجدددر اإلشددارة إلددق تا اختيددار فت درة الد ارسددة كدداا بنددا ععددق معيددار تددوفر البياندداص والتددا
كاندص مقترندة ب نشدا اإلتحداد ا وروبدا كاتحداد نقدد سدنة  ،2882وادد تدم تحويدل البيانداص مددا

سنوية إلق نل

سنوية باالعتماد ععق برمجية) (EVIEWS 10ليلدبح إجمدالا المشدااداص

 22مشدداادة) ،بدددال مددا  12مشدداادة) فددا حالددة البياندداص السددنوية والتددا كانددص غيددر كافيددة
لتأبيددق منهجيددة االنحدددار الددذاتا؛ فيمددا يخددص ملدددر البياندداص التددا تددم الحلددول ععيهددا مددا
المواع الرسما لالتحاد ا وروبا ععق الرابأ ).(European Commission, 2020
اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة:
بهد

وضع تلور تولا لعبياناص المعتمدة فا الدراسة تم حساب بعض اإلحلا اص

الولفية التا تأهر تام الخلا ص لهذ البياناص والجدول التالا يوضح ذلي:
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الجدول رقم (:)0اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة
ER

IMPO

0.009639

16.43955

الوسأ الحسابا

0.009948

17.32474

الوسيأ

0.007246

8.026371

تدنق ايمة

0.001305

4.746246

2.436834

2.390806

0.295698

0.302582

0.011600

34

23.44134

34

تععق ايمة
االنح ار

المعيار

Jarque-Bera
Probability
عدد المشااداص
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م ددا خ ددالل الج دددول تع ددال يأه ددر تا س ددعر الل ددر االس ددما لع دددينار الج ا ددر مقاب ددل
اليورو سجل تععق مستويات

 )8.8116فا  2882وذلي راجع ا عمعدة اليدورو ما الدص فدا

ب دددايتها ،بينم ددا سد دجل تدن ددق مس ددتوى لد د ف ددا  2810تي ددا بع ددر س ددعر ل ددر ال دددينار الج ا ددر

 8.882226يددورو واددا تاددل ايمددة سددجعص نتيجددة لت ارجددع ايمددة الدددينار الج ا ددر مقابددل اليددورو

نتيجة لبداية تعافا ااتلدادياص منأقدة اليدورو مدا آقدار ت مدة الدديوا السديادية فدا المقابدل شدهد
سعر لر الدينار الج ا ر مقابل اليورو خالل فترة )2812-2882 :ارتفاعا بسبب ت ارجدع
ايمة اليدورو فدا ا سدواق الماليدة العالميدة ،تمدا متغيدر الدوارداص الج ا ريدة مدا االتحداد االوروبدا
فقد سجل متوسأا حسابيا ادر ب د  16.22معيار يورو) وادا ايمدة جدد مرتفدع تؤكدد تا االتحداد
االوروبا او الشريي التجار ا ول لعج ا ر فتمقل  %68ما وارداص الج ا ر ملدراا االتحاد

ا وروبا ،فا حيا كاا تععق مستوى فا  2812وهذا عا د إلق االنتعاش الذ شهدت منأقة
اليددورو بسددبب اإللددالحاص التددا اامددص بهددا دول االتحدداد ا وروبددا لعحددد مددا آقددار ت مددة الددديوا
السيادية ،إضافة إلق توج دول االتحاد إلق ا سواق الجديدة لتلدير سععها ولمحاولة معالجدة

العجو اص التا تشهداا موا يا مدفوعاتها بسدبب يدادة المديونيدة لألعضدا  ،بينمدا سدجعص تدندق
ايمة لها فا  2882بقيمة  0.82معيدار اورو) ،مدا جهدة تخدرى يمكدا مالحأدة تا االنحد ار
011
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المعيار لكل ما ) (IMPOو ) (ERكانص منخفضة نسبيا واذا يعود إلدق نقدص التشدتص فدا
بياناص اذ المتغيراص.
 .3.2نتائج دراسة االستقرارية:

تكدوا السالسدل ال منيدة مسدتقرة إذا كداا جدذر الوحددة ) (unit rootيختعد

ويتم اكتشا

عدا الواحدد

وجود جدذر الوحددة مدا عدمد فدا النمداذج القالقدة فدا وجدود قابدص ،قابدص واتجدا

عام ،عدم وجود قابص واتجا عام) ،باالعتماد ععق مجموعة مدا االختبداراص مدا تامهدا اختبدار

فيعيبر بيروا ) (Ppوالذ يعتمد ععق الفرضياص التالية:

السعسعة غير مستقرة وجود جذر الوحدة)...............
السعسعة مستقرة عدم وجود جذر تحاد ).................
يتم ابول فرض العدم إذا كانص القيمة المحسوبة لالختبار) (Ppتكبر ما القيمة المجدولة.
جدول رقم ( :)2اختبار  Ppلمتغيرات الدراسة عند المستوى
وجود ااأع

IMPO

ER

-1.8237
0.3629
n0

-0.0316
0.9488
n0

t-Statistic

-0.2715
0.9882
n0

-1.8591
0.6527
n0

t-Statistic
Prob.

0.6053
0.8421
n0

-3.9589
0.0003
***

t-Statistic
Prob.

وجود ااأع واتجا عام
عدم وجود ااأع واتجا عام

Prob.
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مددا خددالل الجدددول تعددال نقبددل الفرضددية اللددفرية عدددم اسددتقرار كددل السالسددل ال منيددة
لمتغيدراص الد ارسددة عنددد المسددتوى وفددا النمدداذج الددقال

وجددود ادداأع ،وجددود ادداأع واتجددا عددام،

عدم وجود ااأع واتجا عام) ،وذلي ا ايمة االحتمالية إلحلدا ية سدتودنص الخالدة باختبدار
 PPلكدل النمداذج تكبدر مدا القيمدة الحرجددة  ،)0.05باسدتقنا تا السعسدعة ال منيدة لمتغيدر سددعر
اللدر كانددص مسددتقرة فددا النمدوذج ا ول لالختبار عدددم وجددود ادداأع واتجدا عددام) حيد

بعغددص

القيمة اإلحلدا ية لسدتودنص) (T-stat = -3.95وادا تكبدر مدا القيمدة المجدولدة ععدق إعتبدار
تا القيمد ددة االحتماليد ددة لهد ددا  )8.82ااد ددل مد ددا القيمد ددة الحرجد ددة  ،)8.80وبعبد ددارة تخد ددرى ف د د ا
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السعسددعتيا ال د منيتيا غيددر مسددتقرتيا وتأه دراا عدددم إسددتق اررية مددا النددو

DS(Differency

) ،Stationaryولعحلول ععق سالسل منية مستقرة سيتم إج ار الفروااص ما الدرجة ا ولدق
) ،I(1قم إج ار اختباراص اإلستق اررية مرة قانية ،والنتا ج موضحة فا الجدول الموالا:
جدول رقم ( :)1اختبار Ppلمتغيرات الدراسة عند الفرق
)d(IMPO
t-2.6267
وجود قاطع
Statistic
Prob.

وجود قاطع وإتجاه
عام

tStatistic
Prob.

عدم وجود قاطع
وإتجاه عام

tStatistic
Prob.

األول1

)d(ER
-4.5205

0.0982
*
-2.8322

0.0011
***
-4.5889

0.1969
n0
-2.5383

0.0047
***
-3.3197

0.0129
**

0.0016
***
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عند إج ار الفروااص ما الدرجة ا ولق ) ،I(1نالحأ استقرار سعسدعة الفرواداص ا ولدق
لمتغيدر سددعر اللددر عنددد مسددتوى معنويددة  %0فددا النمدداذج القال

وجددود ادداأع ،وجددود ادداأع

واتجا عام ،عددم وجدود اداأع واتجدا عدام) ،ا ايمدة  propفدا كدل النمداذج تادل مدا ،0.05
فددا حدديا تأهددرص نتدداج اختبدداراص اإلسددتق اررية إسددتق اررية السعسددعة ال منيددة لمتغيددر الدوارداص وذلددي
فددا النمددوذجيا القددانا والقال د

الختبددار ) ،(PPا القدديم االحتماليددة لعنمددوذجيا ععددق الت دوالا

 8.82؛  )8.12تجدداو ص القيمددة الحرجددة  ،)8.80وعنددد إجد ار الفروادداص مددا الدرجددة القانيددة
نالحأ إستقرار السعسعة ال منية لمتغير الوارداص تنأر المعحق .)2
مددا خددالل نتددا ج د ارسددة اسددتق اررية السالسددل ال منيددة التددا تأهددرص تا متغيددر الد ارسددة

متكامعيا ما درجاص مختعفة فحسب غرانجر ال توجد إمكانية لوجود عالادة تكامدل مشدتري بديا
1

*) معنددو عنددد مسددتوى المعنويددة  )** ،%18معنددو عنددد مسددتوى المعنويددة  )*** ،%0معنددو عند دد

مستوى المعنوية  )no ،%1غير معنو .
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المتغيراص ،وبالتالا سيتم فا الم ارحدل المقبعدة تأبيدق منهجيدة نمداذج االنحددار الدذاتا )VAR
ععق البياناص المستخدمة لتحقيق فرضياص النموذج فا البياناص المعتمدة.
 .2.2الدراسة الديناميكية لنموذج االنحدار الذاتي

ابل البد فا تقدير النموذج المعتمد فا الدراسة وجب تحديد درجة الت خير المقعق.
أ -تحديد درجة التأخير المثلى :يتم تحديد درجة ت خير النموذج باالعتماد ععق تال

القيم لمعايير) (AIC / SH / H-Qوكانص النتا ج كما يعا:

الجدول رقم ( :)1نتائج اختبار درجة التأخير المثلى
HQ
-4.04
*-11.95
-11.70

AIC
-4.09
*-12.13
-12.02

SC
-3.95
*-11.58
-11.05

FPE
3.35e-06
*1.08e-09
1.23e-09

Lag
0
1
2
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ما الجدول تعال يتضح تا درجة الت خير المقعق اا )(t-1؛ت الت خير بفترة منية واحدة

لعمتغيريا وذلي بنا ععق تا تال ايم تغعبية المعايير كانص عند الت خير .1
ب -تقدير نموذج ) VAR(1واختبار استقراريته:

دراسة معنوية المععماص المرتبأة بالمتغيراص المدرجة

ب -0.تقدير النموذج :بهد

فا النموذج والتفسير االاتلاد لها تم استخدام أريقة المربعاص اللغرى المعحق رام .)2
الجدول رقم (:)1نتائج تقدير نموذج االنحدار الذاتي )var(1
المتغيراص

IMPO

)IMPO(-1

0.957591
)(0.03868
][ 24.7537
181.5258

)ER(-1

)(146.144
][ 1.24211
0.868718

)SD(-1

)(0.30512
][ 2.84716
-0.986636

C

)(1.91456
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][-0.51533
R-squared

0.978934

Adj. R-squared

0.976755

Sum sq. resids

14.12401

S.E. equation

0.697879

F-statistic

449.2052

[ ]Standard errors in ( ) & t-statistics in
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بالرجو إلق جدول تعال ومدا الناحيدة اإلحلدا ية فيأهدر تا النمدوذج ككدل مقبدول مدا
الناحية اإلحلا ية حي

بعغص ايمة ) (Fc1=449.20واا تكبر مدا القيمدة الجدوليدة وبالتدالا

نقب ددل الفرض ددية البديع ددة ت تا النم ددوذج كك ددل معن ددو إحل ددا يا ،وم ددا جه ددة قاني ددة بعغ ددة ايم ددة

 R2=0.97ت تا المتغي ددراص المس ددتقعة تس دداام ف ددا تفس ددير  %22م ددا التغيد دراص حج ددم وارداص
الج ا ر ما اإلتحاد ا وروبا وادا نسدبة جدد عاليدة تؤكدد ععدق دادة النتدا ج ،والنسدبة الباايدة ت
 %2ترجع إلدق متغيدراص تو عوامدل غيدر مدرجدة فدا النمدوذج ولكنهدا مدرجدة فدا ادامش الخأد
فيمدا يخددص المعنويدة الج يددة لعمععمداص فمددا خددالل نتدا ج التقدددير إا المععمدة المرتبأددة بمتغيددر

سدعر اللدر إبأدا سدنة واحددة غيدر دالدة مدا الناحيدة اإلحلدا ية حيد

تا القيمدة االحتماليدة

الخالة بها  )8.21تكبر مدا القيمدة الحرجدة  ،)8.80وبالتدالا ف نهدا غيدر دالدة عندد مسدتوى
المعنوية  ،%5فا حيا المععماص المرتبأة بحجم الوارداص ب بأا سنة واحدة والمتغير الواما
الممقددل ال م ددة ال ددديوا الس دديادية ) (SDكانددص دال ددة م ددا الناحيددة اإلحل ددا ية حي د

بعغ ددص الق دديم

اإلحتمالية الخالة بها  8.88؛  )8.88ععق التوالا ،واا تال ما القيمة الحرجة .)8.80
ولعت كددد مددا خعددو النمددوذج مددا مختع د

مشدداكل القيددار الكالسدديكية والتددا تددؤقر ععددق

موقوايددة النتددا ج تددم تعخدديص نتددا ج االختبدداراص الخالددة بهددذا الجانددب فددا الجدددول راددم ،)82
ولكا ابل ذلي وجب الت كد ما االستقرار الهيكعا لعنموذج ) ،VAR(1فيعتبر نموذج االنحددار
الذاتا مستقر إذا كانص كل الجدذور تادل مدا الواحدد تقع ضدما الددا رة ا حاديدة) ،والشدكل تدندا

يبيا نتا ج االختبار:
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الشكل رقم ( :)0نتائج اختبار الجذور المقلوبة لبواقي تقدير نموذج VAR
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.0

0.5

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

المصدر :مخرجاص برنامج EVIEWS 10

مددا خددالل ا ار تنددا لعشددكل السددابق يتبدديا تا جميددع الجددذور تقددع داخددل الدددا رة ا حاديددة،
وععي يعتبر نموذج  VAR 1مستقر.
الجدول رقم ( :)07اختبارات مشاكل القياس
المشكل

االختبار

اإلحلا ية

اإلرتباأ

Lm-test

*LRE
stat

الذاتا

القيمة
االحتمالية
69.0

لالخأا

التو يع

JarqueBera

Jarque-Bera

الأبيعا

0.57

لعبوااا
عدم قباص
التايا

VAR Residual
Heteroskedasticity
( Tests

Chi-sq

0.13
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ما خالل الجدول السابق فيمكا ابول فرضياص العدم لمشاكل القيار القال

تنص ععق عدم وجود ت
االختباراص القال

والتا

مشكل ما مشاكل القيار فا نموذج الدراسة ،الا القيم احتمالية

تكبر ما القيمة الحرجة .)8.80
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وصاف عتيقة

الجزائر من االتحاد األوروبي في ظل أزمة الديون السيادية3002-3002 ....

التفسير االقتصادي للنتائج:

تأهددرص نتددا ج التقدددير عدددم معنويددة متغيددر سددعر لددر الدددينار الج ا ددر مقابددل اليددورو

ما الناحية اإلحلا ية وبالتالا فعير ل تقدر ععدق حجدم الدوارداص الج ا ريدة لالتحداد ا وروبدا،
واذ النتيجة تعتبر منأقية نأ ار لخلولياص االاتلاد الج ا در والدذ يعتمدد بالدرجدة ا ولدق
ععددق االسددتيراد لتغأيددة الأعددب االسددتهالكا المت ايددد باإلضددافة الددق غيدداب التنددو فددا ا نشددأة
االاتلادية والجها اإلنتداجا واعتمداد فقدأ ععدق اأدا المحرواداص ،وبالتدالا عددم مروندة كدل
ما اللادراص والوارداص لعتغيراص فا تسعار اللر .

ما جهة قانية فقد تأهرص نتا ج التقدير تا المتغير الواما المرجح والمعبدر عدا ت مدة

ال ددديوا الس دديادية ك دداا لد د تق ددر إيج ددابا ومعن ددو م ددا الناحي ددة اإلحل ددا ية عع ددق حج ددم الد دوارداص
الج ا ريددة مددا االتحدداد ا وروبددا ،ويمكددا تفسددير اددذ النتيجددة الددق ت د اما ت مددة الددديوا السدديادية
وانخفاض عمعة اليورو فا اذ الفتدرة ،إضدافة إلدق توجد الددول االتحداد ا وروبدا إلدق ا سدواق

ا جنبية لرفع ما حجم لادراتها.

ج -اختبار سببية :Granger

سيتم فا اذ المرحعة تحديد إتجا العالااص السببية وذلي باستخدام اختبار السببية

 Test Granger Causalityلدنموذج االنحدار الذاتا  VARععق النحو التالا:
الجدول رقم ( :)1اختبارات السببية بين متغيرات الدراسة
Lags: 1
الفرضياص اللفرية

 IMPOال يسبب حسب غرانجر ER

Obs

F-Statistic

Prob.

32

0.02545

0.9749

1.62233

0.2161

 ERال يسبب حسب غرانجر IMPO
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ما خالل جدول نتا ج اختباراص السببية يمكا استخالص التالا:

يتم ابول فرضدية العددم فدا االتجداايا عددم وجدود عالادة سدببية مدا حجدم الدوارداص إلدق
سعر اللر والعكر لحيح ،ت التغيراص فا حجم الوارداص الج ا رية ما االتحاد االوروبدا
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ال تتسبب فا تغيراص سعر لر الدينار مقابل اليورو والعكر لحيح ،ا القيمة االحتمالية
إلحلا ية) (F-Statتكبر ما  )8.80وفا اتجااا السببية حسب .Granger
د -دوال االستجابة :يمكا اعتبار كل اللدماص مؤاتة ،حي

تا المتغيراص تعود

إلق نقأة التوا ا فا المدى الأويل حسب ا شكال البيانية لدوال االستجابة الشكل تسفع )،
واذا ما يقبص استق ارري النموذج.
 دراسة دوال االستجابة الدفعية
الشكل رقم ( :)3دوال االستجابة
Response to Nonfactorized One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of ER to IMPO

Response of IMPO to ER
.8

.0001
.4

.0000
.0

-.0001

-.4

30
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30

5

25

20

15

10
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ب حدا

لدمة موجبة ععق سعر لر الدينار الج ا ر مقابل اليورو بمقدار انح ار

معيار واحد نالحأ عدم وجود استجابة بالنسبة لحجم الوارداص الج ا رية وذلي خالل السنة
ا ولق ،وابتدا ما السنة القانية ارتفع حجم الوارداص بشكل تلاعد

معحوأ ليلل إلق

تععق مستويات مع بداية السنة القانية عشر ايا بعغص ال يادة فا حجم الوارداص  8.16معيار
يورو) ،لينتها تقر اللدمة مع بداية السنة الخامسة عشر تيا عاد حجم الوارداص إلق
االنخفاض ليتج نحو مستويات ابل اللدمة فا ا جل الأويل.
ب حدا

لدمة موجبة ععق حجم الوارداص الج ا رية ) (IMPOبمقدار انح ار

معيار

واحد نالحأ عدم وجود استجابة بالنسبة لسعر اللر وذلي خالل السنة ا ولق وابتدا ما
السنة القانية انخفض سعر اللر

اليورو مقابل الدينار بلورة متباأ ة ليسجل تدنق ايمة

ما االنخفاض  -8.8882يورو لعدينار الواحد) وذلي مع نهاية السنة الخامسة عشر ،لينتها
تقر اللدمة مع بداية السنة السادسة عشر تيا يعود سعر اللر

االستقرار بمستوا ا لعا فا ا جل الأويل.
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 .1منهجية الدراسة:
تددم اسددتخدام المددنهج الولددفا فددا عددرض اإلأددار النأددر لسددعر اللددر وت مددة الددديوا
السدديادية واددذا مددا يوضددح العندواا الر يسددا ا ول مددا الد ارسددة ،كمددا اسددتخدمنا المددنهج القياسددا
لقيدار مددى تد قير كدل مدا تغيدراص سددعر اللدر الددينار الج ا در مقابدل اليدورو وت مدة الددديوا
السيادية ععق وارداص الج ا ر ما االتحاد االوروبدا خدالل الفتدرة 2812-2882 :وفدق نمدوذج
االنحدار الذاتا واذا ما تم تناول فا العنواا الر يسا القانا ما الدراسة.

 .1نتائج الدراسة:

بعد التحعيل االاتلاد والقياسا لنموذج ) VAR(1تولعنا إلق النتا ج التالية:
 .1حجددم ال دوارداص الج ا ريددة ت د قرص بلددورة أرديددة ب مددة الددديوا السدديادية خددالل الفت درة
 )2812-2882فا المقابل لم يكا لتقعباص سعر اللدر لعددينار الج ا در مقابدل اليدورو ت
تقر ععق حجم الوارداص الج ا رية،

 .2تأهرص النتا ج سببية غرانجر غياب العالاة السببية بيا المتغيريا فا االتجاايا؛
 .2تأهددرص النتددا ج التنبؤيددة لعلدددماص الهيكعيددة تا ت لدددمة ايكعيددة موجبددة فددا سددعر

ل ددر ال دددينار الج ا ددر مقاب ددل الي ددورو م ددا شد د نها تا ترف ددع الد دوارداص الج ا ري ددة م ددا االتح دداد
االوروبا فا ا جعيا الأويل والمتوسأ.

 .1الخاتمة:

يعتبددر االتحدداد ا وروبددا الشدريي التجددار ا ول لعج ا ددر وت لدددمة داخددل اددذا الكيدداا
مدا شد نها التد قير ععدق االاتلدداد الدوأنا ،فقدد شدكعص ت مدة الددديوا السديادية تهديددا كبيد ار ععيد
لمددا ترتددب ععيهددا مددا انعكاسدداص ععددق المسددتوى المحعددا والدددولا ،ومترجمددة آقاراددا ععددق الميد اا
التجار وععق سوق اللر الدولية لععمالص ،ونأ ار امية سياساص سعر اللر فدا مقدل

اذ الأرو

كداا ل امدا ععدق الددول التدا تقدوم معامالتهدا بداليورو ،الحفداأ ععدق ايمدة عمالتهدا

مقابل اليورو والج ا ر واحدة ما ادذ الددول ،إال تا جميدع محداوالص الج ا در بدا ص بالفشدل فقدد
شهد الدينار الج ا ر مؤخ ار تداو ار كبي ار مقابل اليورو ،ويعدود ذلدي مدا جهدة لأبيعدة االاتلداد
الوأنا الغير متوا نة وتناما السوق الموا ية لععمدالص ،ومدا جهدة تخدرى إلدق االرتفدا
023
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الذ شهدت الوارداص الج ا رية فا السنواص ا خيرة واذا مدا اد الوضدع سدو ا ،وبندا ععيد فقدد
تولعنا إلق النتا ج التالية:
 .1ع دددم قب ددوص الفرض ددية ا ول ددق الت ددا مفادا ددا بد د ا انال ددي تد د قير لتقعب دداص س ددعر الل ددر
االسما لعدينار الج ا ر مقابل اليورو ععدق اتجدا حركدة وارداص الج ا در مدا االتحداد االوروبدا

بحيد

تقبتددص الد ارسددة القياسددية بد ا لددير اندداي ت ت د قير لتقعبدداص سددعر لددر االسددما لعدددينار

الج ا ر مقابل اليورو ععق وارداص الج ا ر ما االتحاد ا وروبا؛
 .2عدم قبوص الفرضية القانية التا تقوم ععق تا وارداص الج ا ر ما االتحاد االوروبا لم
تتد د قر ب م ددة ال ددديوا الس دديادية بحيد د

تقبت ددص الد ارس ددة القياس ددية بد د ا حرك ددة وارداص الج ا ددر م ددا

االتحاد ا وروبا ت قرص أرديا ب مة الديوا السيادية؛

 .2بعغددص القدددرة التفسدديرية لعنمددوذج  % 22وا ددا نسددبة مرتفعددة تدددل عع ددق تا المتغيد دراص
المستقعة المدرجة تفسر بفاععية تدفقاص الوارداص الج ا رية ما االتحاد االوروبا.
فا ضو النتا ج المتولل إليها تولا الباحقتيا بما يعا:
دولددة بالمرونددة والتنددو وذلددي لتفدداد اللدددماص

 .1يجددب تا يمتددا الهيكددل التجددار

ال قوية ععدق ااتلداد الدولدة اقدر وادو مقدل ادذ ا مداص التدا مدا شد نها تا تدؤقر ععدق الميد اا
التجار لعدولة بشكل مباشر وبلورة واضحة؛
 .2يجددب تا تحأددق دول التكتددل الواحددد بقدددر مددا الراابددة وتفعيددل دور السددعأة المرك يددة
التددا مددا ش د نها تا تقددوم بدددوراا فددا اددذا المجددال وذلددي لتفدداد ت نددو مددا اللدددماص غيددر

متواعة سوا كاا ذلي ععق المستوى المحعا تو الدولا.
 .7قائمة المراجع:

 .1يوس د

تبددو فددارة ،ا مدداص الماليددة واالاتلددادية بددالتركي عددا ا مددة الماليددة العالميددة

 ،2880الأبعة ا ولق .عماا ا ردا) :دار وا ل لعنشر والتو يع)2810 ،؛
 .2ايقم يوسد

عويضدة ،ا مدة الماليدة العالميدة وانعكاسدتها االاعيميدة :حالدة د ارسدية دبدا

واليوناا  ،2818-2882عماا ا ردا) :دار وا ل لعنشر والتو يع.)2810 ،

 .2تميا تمار ،اختبدار سدببية  Toda-yamamotoبديا عجد الموا ندة ،مجعدة الد ارسداص
المالية المحاسبية واإلدارية ،المجعد ،80 :العدد ،81 :جواا 2810؛
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 .2تنور حميدة جابر محمديا وآخروا ،اقر السياسة النقدية والماليدة ععدق معددل التضدخم
ف ددا الس ددوداا د ارس ددة اياسددية لعفتد درة ،2812-1202 :مجع ددة العع ددوم االاتل ددادية ،المجع ددد،12 :
العدد2816 ،82 :؛
 .0حدداكم محسددا محمددد ،تقددر التضددخم ومعدددالص الفا دددة فددا تسددعار اللددر  ،مجعددة تاددل
البيص ععيهم السالم ،العدد 80 ،81 :مارر 2882؛

 .6دالل بددا سددمينة وعا شددة خعي د  ،تأددور ايمددة الدددينار الج ا ددر فددا أددل اإللددالحاص

االاتلددادية وتقراددا ععددق بعددض المتغيدراص االاتلددادية ،مجعددة د ارسدداص ااتلددادية ،المجعددد،11 :
العدد 81 ،22 :اوص 2812؛
 .2سددعد توالد العيددد ،د ارسددة ااتلددادية اياسددية لععالاددة بدديا العجد د فددا الموا نددة وعددرض

النقددود والتضددخم فددا االاتلدداد الج ا ددر خددالل الفت درة ،2818-1208 :مجعددة د ارسدداص العدددد
االاتلاد  ،المجعد ،82 :العدد ،81 :جواا 2812؛
 .0محمددد مددداحا ومنددال خعخددال ،ت مددة الددديا السددياد فددا اليوندداا وتقراددا ععددق منأقددة
الي ددورو وااتل ددادياص ال دددول العربي ددة ،المجع ددة الج ا ري ددة لالاتل دداد والمالي ددة ،الع دددد ،82 :تفري ددل

2812؛

 .2وسد ددام حسد دديا ععد ددا العني د د  ،ايد ددار العالاد ددة التبادليد ددة بد دديا سد ددعر اللد ددر ومي د د اا
المدفوعاص فا العراق لعمدة ،2816-2882 :مجعة جامعة جيهاا-تربيل الععمية ،المجعدد،C :
العدد 20-22 82 :ح يراا .2810

10. Banque du Canada, Le taux de change, Document
;d'imformation, Ottawa(Canada), 2012
11. Jeanneret, A., & Chouaib, E, La crise de la dette en Europe, L.
é. économique, Éd, V: 91, N°: 04, Décembre 2015.
12. European Commission, Trade Market Access Database:
Statistics,
13/08/2020,
https://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm.
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 .8المالحق:
الملحق رقم( :)00البيانات النصف سنوية لمتغيرات الدراسة
2003S1
2003S2
2004S1
2004S2
2005S1
2005S2
2006S1
2006S2
2007S1
2007S2
2008S1
2008S2
2009S1
2009S2
2010S1
2010S2
2011S1
2011S2
2012S1
2012S2
2013S1
2013S2
2014S1
2014S2
2015S1
2015S2
2016S1
2016S2
2017S1
2017S2
2018S1
2018S2
2019S1
2019S2

ER
0.0116
0.011415
0.01123
0.0111695
0.011109
0.011043
0.010977
0.0107485
0.01052
0.0105685
0.010617
0.0102915
0.009965999999999999
0.0101155
0.010265
0.0100555
0.009846
0.009931
0.010016
0.009729999999999999
0.009443999999999999
0.009389499999999999
0.009335
0.009164499999999999
0.008994
0.0086245
0.008255
0.0081145
0.007974
0.00761
0.007246
0.007363
0.00748
0.00753

021

IMPO
8.026370749
8.770254700999999
9.514138653
10.006319243
10.498499833
10.2378686605
9.977237488
10.62384525
11.270453012
13.3358690465
15.401285081
15.111266875
14.821248669
15.2082260405
15.595203412
16.4534526215
17.311701831
19.218213888
21.124725945
21.7553518695
22.385977794
22.91365791
23.441338026
22.8470855475
22.252833069
21.29628567
20.339738271
19.584934165
18.830130059
18.8613056435
18.892481228
18.115133246
17.337785264
17.58456

SD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

مريم طبني

أثر تقلبات سعر الصرف االسمي :للدينار الجزائري مقابل اليورو على واردات

وصاف عتيقة

الجزائر من االتحاد األوروبي في ظل أزمة الديون السيادية3002-3002 ....

الملحق رقم( :)03اختبارات االستقرارية لمتغير عند الفرق الثاني
النموذج القانا

النموذج ا ول

النموذج القال

الملحق رقم( :)02تقدير نموذج الدراسة باستخدام طريقة المربعات الصغرى

021

