جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد  13العدد 1055 - 1033 : )2020(1

جملَّة الواحات للبحوث والدراسات
ر ت م د إ 2588-1892:

ر ت م د1112- 7163 :

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2

أثر تقلبات سعر الصرف على النمو االقتصادي لدول مشال
إفريقيا :دراسة حالة اجلزائر ،تونس واملغرب
خالل الفرتة من 1990إىل غاية 2018

The impact of exchange rate fluctuations on the economic
growth of North African countries : A case study of Algeria,
Tunisia and Morocco from 1990 to 2018


عباده عبدالرؤوف محيدات عمر
*

**

*كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري -جامعة غرداية ()UN4701
**كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري -جامعة غرداية ()UN4701
تاريخ االستالم-09-232019 :

تاريخ القبول-01-132020 :

امللص -
تهدف هذه الدراسة الختبار أثر تقلبات سعر الصرف على النمو
االقتصادي لدول مشال إفريقيا باستصدام بيانات سنوية للدول اجلزائر ،تونس،
واملغرب ،خالل الفرتة من  1990إىل غاية  ،2018باستصدام املنهج الوصفي
التحليلي ومنهج دراسة احلالة ،بإجراء دراسة قياسية ،من خالل تقدير النماذج
الثالثة للبيانات املقطعية الزمنية :النموذج التجمعي ،منوذج التأثريات
العشوائية ،ومنوذج التأثريات الثابتة ،ومن خالل معايري املفاضلة تبني أن منوذج
التأثريات العشوائية هو األمثل ،وقد توصلت الدراسة إىل أن سعر الصرف له تأثري
معنوي طردي على النمو االقتصادي لدول مشال إفريقيا
الكلمات املفتاحية
تقلبات سعر صرف ،منو اقتصادي ،منوذج بيانات مقطعية زمنية ،منوذج
تأثريات عشوائية ،دول مشال افريقيا.

املؤلف املرسل :محيدات عمرhamidat.omar@yahoo.com :

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 1055 - 1033 : )2020(1

 AbstractThe Aim Of This Study Is To Test The Effect Of Exchange
Rate Fluctuations On On The Economic Growth Of North African
Countries Using Annual Data For Algeria, Tunisia And Morocco,
During The Period 1990 To 2018, Using The Descriptive Analytical
Method And The Case Study Method, By Estimating The Three
Models Of Panel Data : Pooled Model, Fixed Effect Model And
Random Effect Model, Through The Differentiation Criteria, It Was
Found That The Random Effects Model Is Optimal. The Study
Concluded That The Exchange Rate Has A Significant Positive Effect
On The Economic Growth Of North African Countries.
 Key WordsExchange Rate Fluctuations, Economic Growth, North African
Countries, Panel Data Models, North African Countries .

- 1املقدمة
إن تطور العالقات االقتصادية الدولية كان هلا أثر كبري على
اقتصاديات الدول بسبب االنفتاح الكبري فيما بينها ،مما يضع هذه الدول حتت
مشاكل عدة من بينها مشكل العالقة بني العملة الوطنية والعملة األجنبية
باعتبار العملة هي احملرك األساسي لعملية التبادل التجاري يف كال املستويني
الداخلي واخلارجي ،والذي يساعد بدوره يف دفع عجلة النمو االقتصادي ،وذلك
يتوقف على سياسة سعر الصرف املطبقة وعلى مكانة العملة الوطنية ضمن
االقتصاد الدولي ،وعليه تعترب سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسة
االقتصادية بكونها تشكل إىل جانب السياسات األخرى آلية فعالة حلماية
االقتصاد من الصدمات املمكن التعرض هلا ،حيث تقوم الدولة بانتهاج السياسة
اليت متكنها من تعزيز توقعات االنتعاش و النمو االقتصادي كسياسة ختفيض
العملة احمللية بهدف إعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات ،لذلك سنحاول يف هذه
الورقة البحثية اظهار العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي وكيف ميكن
االستفادة من سعر الصرف بهدف رفع من معدل النمو االقتصادي للبلد ،وذلك
من خالل اسقاط الدراسة على دول مشال افريقيا ،كاجلزائر باعتبارها دولة
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نفطية تعتمد نظام صرف معوم مدار باإلضافة إىل أنها شهدت أزمة كبرية
ناجتة عن تدهور أسعار النفط ،منذ ذلك الوقت تسعى اجلزائر إىل إجراء
اإلصالحات اليت من شأنها النهوض باالقتصاد اجلزائري وحتقق االستقرار
االقتصادي ،وتعترب سياسة ختفيض العملة الوطنية من تلك الوسائل اليت
تسعى إىل حتقيق التوازن اخلارجي ،وذلك من خالل رفع حجم الصادرات واحلد
من الواردات ،وما لذلك من انعكاسات على االقتصاد اجلزائري ،أما املغرب فهي
دولة غري نفطية كما أنها تعتمد نظام ثابت لسعر صرف الدرهم ،حيث الدرهم
مربوط بسلة خاصة من العمالت األجنبية ،ويتم حساب ترجيح العمالت داخل
السلة وفقا للتوزيع اجلغرايف اخلاص باملبادالت التجارية ،ووفقا لنصيب كل
عملية يف عمليات السداد اخلارجي ،أما تونس واليت تعتمد بشكل كبري على
السياحة هذا ما جعلها تركز على اتباع نظام الصرف املعوم املدار إىل غاية سنة
 2012حيث قامت باعتماد نظام صرف أكثر مرونة ودون مسار حمدد مسبقا أو
سعر صرف مستهدف ،مع العلم أن السلطات النقدية التونسية تؤثر بشكل كبري
على سعر الصرف حيث حاليا تسعى اىل حترير سعر الصرف الدينار التونسي
كشكل من اإلصالحات االقتصادية اليت تسعى احلكومة القيام بها ،باعتبارها
أحد املقرتحات املتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتحسني البيئة
االستثمارية وتقلي معدل البطالة والتضصم وإنعاش النمو االقتصادي .
إشكالية الدراسة :مما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية :فيما يتجلى أثر
تقلبات سعر الصرف على النمو االقتصادي لدول مشال إفريقيا ( اجلزائر،
تونس ،املغرب) خالل الفرتة  1990اىل غاية 2018؟
- 2أهداف الدراسة:
نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف نوجزها يف
النقاط التالية:
إظهار أهمية سعر الصرف يف التأثري على النمو االقتصادي لدول مشال
إفريقيا؛
حتليل قياسي للعالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي من خالل
تقدير مناذج سالسل البيانات املقطعية الزمنية.
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- 3املنهج املستصدم يف الدراسة:
مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليل يف اجلانب النظري بهدف توضيح
مفاهيم عامة حول سعر الصرف والرتكيز على أهم جوانبه ،أما يف اجلانب
التطبيقي مت االعتماد على منهج دراسة احلالة من خالل اسقاط الدراسة على
ثالث اقتصاديات مهمة يف مشال افريقيا (اجلزائر ،تونس ،املغرب) ،خالل الفرتة
 2018- 1990وذلك ببناء منوذج قياسي يعتمد على تطبيق سالسل البيانات
) ،بهدف اظهار العالقة بني سعر الصرف
املقطعية الزمنية (
والنمو االقتصادي يف هذه االقتصاديات.
األدبيات النظرية حول العالقة بني سعر الصرف والنمو اإلقتصادي
- 1الدراسات السابقة:
1
أوال :دراسة شرقرق مسري ،قحام وهيبة ( : )2016اهتمت الدراسة بالعالقة
بني نظام سعر الصرف والنمو االقت ــصادي يف اجلزائر خالل الفرتة - 1980
 ،2014حيث قامت الدراسة بتحليل أهم العوامل املؤثرة على النمو االقتصادي مع
الرتكيز على سعر الصرف بعد ذلك مت اسقاط الدراسة على اجلزائر من خالل
بناء منوذج اقتصادي ليبني نتيجة تلك العالقة ،وقد توصلت الدراسة اىل أن
تبعية اجلزائر إىل النفط ،جعلت من التغريات احلاصلة يف سعر الصرف هلا أثر
بسيط على النمو االقتصادي.
2
ثانيا :دراسة عمران بشراير ،مراد تهتان ( : )2015تدور الدراسة حول أثر
أنظمة الصرف على النمو االقتصادي يف الدول العربية مع اإلشارة بشكل خاص
) للنمو مع
اىل اجلزائر  ،وذلك من خالل بناء منوذج قياسي (
إضافة مؤشر سعر الصرف إىل النموذج باختيار عينة تتكون من  12دولة عربية،
حيث مت تقسيم عينة الدراسة إىل ثالث جمموعات باالعتماد على تقرير البنك
الدولي لسنة  2012والذي يصنف الدول على حسب مستويات الدخل ،وقد
شرقرق مسري ،قحام وهيبة ،نظام سعر الصرف والنمو االقت ــصادي اجلزائر خالل الفرتة - 1980 ،2014جملة الباحث االقتصادي ،العدد .2016 ،06
 دراسة عمران بشراير ،مراد تهتان ،أثر أنظمة الصرف على النمو االقتصادي يف الدول العربية مع)،
إشارة خاصة حلالة اجلزائر ،دراسة حتليلة قياسية باستصدام مناذج بانيل (
اجمللة املغاربية لالقتصاد والتسيري ،العدد .2015 ،01
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توصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية وشديدة املعنوية بني أنظمة سعر
الصرف ومعدالت النمو االقتصادي فيما خي جمموعة الدول العربية
جمتمعتا.
ثالثا :دراسة جبوري حممد ( : 3)2013هدفت هذه الدراسة اىل إظهار تأثري
أنظمة أسعار الصرف على التضصم والنمو االقتصادي باستصدام بيانات بانل من
خالل التطرق اىل خمتلف أنظمة الصرف وعالقتها بالنمو االقتصادي
والتضصم ،وتطبيق ذلك على عينة تتكون من  50دولة خالل الفرتة من - 1980
 ،2008وقد توصلت الدراسة إىل ضرورة االجتاه حنو تطبيق نظام سعر الصرف
املرن واستهداف التضصم ملواجهة التقلبات االقتصادية ومواجهة ما ينجر عنها
من آثار مما يساعد على النمو االقتصادي.
4
رابعا :دراسة كبداني سيدي أمحد ،قاسم حممد فؤاد ( : )2013هدفت هذه
الدراسة اىل اظهار تأثري أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي جملموعة من
دول ( MENAمصر ،اململكة العربية السعودية ،الكويت ،اجلزائر ،تونس ،املغرب
وتقنية شعاع االحندار الذاتي  ،VARحيث
وليبيا) باستعمال معطيات
قامت الدراسة بتحليل اإلطار النظري والقياسي إلمكانية وجود العالقة بني
متغريات الدراسة ،مع الرتكيز على تطور أنظمة الصرف ،والعوامل احملددة هلا
يف كل دولة بهدف اختيار نظام سعر صرف مثالي ،وقد توصلت الدراسة إىل
عدم تأثري طبيعة نظام سعر الصرف املتبع على معدالت النمو يف هذه اجملموعة
وتثبيت نظرية  1999 Fränkeواليت تقتضي بأنه ال ميكن ألي نظام سعر صرف
معني أن يكون صاحلا لكل الدول أو بصفة دائمة

 جبوري حممد  ،تأثري أنظمة أسعار الصرف على التضصم والنمو االقتصادي  -دراسة نظريةوقياسية باستصدام بيانات بانل  ،-أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية  ،ختص  :نقود ،بنوك ومالية  ،كليـة العلـوم االقتصاديـة وعلـوم التسييـر والعلـوم
التجاريـة  ،جامعـة تلمسان .2013 ،
كبداني سيدي أمحد ،قاسم حممد فؤاد  ،تأثري أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي،
وتقنية شعاع االحندار الذاتي
باستعمال معطيات
جملموعة من دول
جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ،العدد .2013 ،03
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 - 2مفهوم سعر الصرف
سنتطرق إىل تعريف سعر الصرف وأهم الوظائف اليت يؤديها.
 - 1- 2تعريف سعر الصرف
ميكن تعريف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات النقدية املدفوعة من
أجل احلصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية 5وهذا ما يعرف بالتسعري
غري املباشر.
ويعرف أيضا على أنه عدد الوحدات من العملة األجنبية اليت جيب دفعها
للحصول على وحدة واحدة من العملة الوطنية.6
وبالتالي ميكن أن نستصل أن سعر الصرف ميثل عدد الوحدات النقدية
من عملة بلد معني جيب دفعها من أجل احلصول على وحدة واحدة من عملة
أخرى ،وهذا ما يبني أن سعر الصرف هو أداة للربط بني االقتصاد احمللي والعامل
اخلارجي وعليه جيب التطرق إىل أهم الوظائف اليت يؤديها سعر الصرف.
 - 2- 2وظائف سعر الصرف
واليت تتلص فيما يلي:7
أوال :وظيفة قياسية :وذلك باعتماد املنتجني احملليني على سعر الصرف
لقياس أسعار السلع احمللية ومقارنتها مع نظريتها يف السوق العاملية وبالتالي
سعر الصرف ميثل هلم حلقة الوصل بني األسعار احمللية واألسعار العاملية.
ثانيا :وظيفة تطويرية :أي يتم استصدامه يف تطوير وزيادة صادرات منطقة
معينة أو مناطق أخرى فسعر الصرف يساعد على تشجيع الصادرات ومن جانب
آخر قد يؤدي إىل تعطيل بعض الصناعات بإحالل الواردات حملها بسبب
اخنفاض أسعار هذه األخرية مقابل األسعار احمللية ،وبالتالي فسعر الصرف
يساعد يف التأثري على التجارة اخلارجية فيما بني األقطار.

-Philippe d'arvisenet, Jean pierre petit, économie internationale la place
des banques, dunod, paris, 1999 18
الطــاهر لطــرش ،تقنيــات البنــوك ،ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجلزائــر ،الطبعــة السادســة،2007 ،ص.96:
 عرفان تقي احلسين ،التمويل الدولي ،دار جمدالوي للنشر ،عمان ،1999 ،ص.150- 149:عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر
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ثالثا :وظيفة توزيعية :بفضل ارتباطه بالتجارة اخلارجية فانه يقوم مبهمة
توزيعية على مستوى االقتصاد الدولي وذلك ألنه يساعد على إعادة توزيع
الثروات بني أقطار العامل ،فعلى سبيل املثال لو كان لدينا دولتني و حبيث
ارتفاع عملة مقارنة بعملة الدولة وهذه اّألخرية تقوم باسترياد احلبوب من
الدولة فإن هذا سيؤدي إىل ارتفاع احتياطي صرف عملة الدولة  ،ومنه فإن
سعر الصرف يؤثر على رصيد احتياطي الصرف لدى البنوك املركزية يف
األقطار األخرى عن طريق التغريات احلاصلة يف سعر الصرف.
 - 3صيغ سعر الصرف.
 - 1- 3سعر الصرف االمسي.
ميثل قيمة عملة بلد معني مقيمة بعملة بلد آخر حبيث يتم تبادل هذه
العمالت على أسعارها فيما بني البلدان ،ويتحدد سعر الصرف االمسي على
أساس الطلب والعرض على العملة يف سوق الصرف خالل فرتة معينة ،كما
ينقسم سعر الصرف االمسي إىل سعر الصرف الرمسي وهو املعمول به يف
املعامالت الرمسية ويتم احلصول عليه يف األسواق الرمسية أما النوع الثاني هو
سعر الصرف املوازي وهو سعر الصرف املعمول به يف األسواق املوازية وبالتالي يتم
االستصالص إىل وجود أكثر من سوق موازية يف نفس الوقت.8
 - 2- 3سعر الصرف احلقيقي.
إن الشص أو الشركة اليت ترغب يف شراء عملة أخرى تركز على ما
ميكنها أن تشرتيه بها وهنا نصل إىل ما يعرف بسعر الصرف احلقيقي فهو يبني
لنا كيف نستطيع أن نقيم قيمة سلعة يف بلد معني مقارنة بقيمة سلعة أخرى
يف بلد ثاني 9،ومبعنى آخر يبني لنا عدد الوحدات الالزمة من السلعة األجنبية
من أجل شراء وحدة واحدة من السلعة احمللية وبالتالي فهو يعكس لنا القدرة
التنافسية للمنتجات الوطنية ،واملعادلة التالية تبني لنا كيفية حتديد سعر
الصرف احلقيقي.
 عبد اجمليد قـدي ،املـدخل إىل السياسـات االقتصـادية الكليـة ،ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة ،اجلزائـر،الطبعة الثالثة ،2006 ،ص.103:
لــويس.أ.ف كاتــاو ،ملــاذا أســعار الصــرف احلقيقيــة ،جملــة التمويــل والتنميــة ،اجمللــد  ،44العــدد،3،2007ص.46:
عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر
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)………………(1
 erسعر الصرف احلقيقي.
سعر الصرف االمسي e
 Pسعر السلعة بالعملة احمللية.
* Pسعر السلعة بالعملة األجنبية.
وعليه فإن سعر الصرف احلقيقي يعكس لنا الفرق بني القوة الشرائية يف
البلد األصل والقوة الشرائية يف البلد األجنيب.
 - 3- 3سعر الصرف الفعلي.
إن ألي دولة عالقة جتارية مع عدة دول ويف هذه احلالة يتم االعتماد على
سلة من العمالت أي تعدد أسعار الصرف وبالتالي فال بد من معرفة تطور العملة
الوطنية بداللة العمالت األخرى فعليه نقوم حبساب متوسط أسعار صرف هذه
العمالت وهو ما يعرف بسعر الصرف الفعلي.10
وبالتالي فسعر الصرف الفعلي يعرب عن متوسط التغري يف سعر صرف عملة
ما بالنسبة لعدة عمالت أخرى يف فرتة زمنية معينة ،ومنه مؤشر سعر الصرف
الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية ،وهو يدل على مدى حتسن أو
تطور عملة بلد ما بالنسبة جملموعة أو سلة من العمالت األخرى.11
وميكن قياسه باستصدام املعادلة التالية:
ep
*p

er 

TCNE = { ∑p ZP X0P( e1p /e1r) ∑p X0P ( e0p /e0r) } x100
.........................(2).
TCNE = ∑p ZP { (epr)t / (epr)0} x100
TCNE = ∑p ZP INERPR x100
حيث (epr)0 (epr)t :سعر صرف عملة البلد بالعملة احمللية يف سنيت

القياس واألساس على التوالي.
مؤشر سعر الصرف الثنائي االمسي يف سنة القياس مقارنة
بنسبة األساس.
 : X0Pقيمة الصادرات إىل الدولة  Pيف سنة األساس ومقومة بعملتها.
 : ZPحصة الدولة من صادرات الدولة مقومة بعملة هذه األخرية.
 عبد اجمليد قدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.104 :- Philipe d'arvisenet, Jean pierre petit,op,cit,p : 18.
عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر

11

1040

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 1055 - 1033 : )2020(1

ال بد من حتديد اهلدف من قياس املؤشر هل يبني أثر تغري سعر الصرف على
الصادرات أو أثر تغري سعر الصرف على الواردات ويتم توضيح ذلك كاآلتي.12
سعر الصرف الفعلي للصادرات  :EERXيبني لنا عدد الوحدات منالعملة احمللية اليت ميكن أن حنصل عليها مقابل دوالر واحد من الصادرات ،كما
جيب مراعاة كل ما من شأنه أن يؤثر يف الصادرات من رسوم مجركية وضرائب
باإلضافة إىل تدعيم الصادرات.
سعر الصرف الفعلي للواردات  :EERMيبني لنا عدد الوحدات من العملةاحمللية اليت يتم دفعها مقابل ما قيمته دوالر واحد من الواردات ،وأيضا البد من
الرتكيز على كل العوامل اليت تؤثر يف الواردات من التعريفات اجلمركية
والقيود والضرائب وأسعار الفائدة على عمليات االسترياد ،إذا قمنا بقياس نسبة
التغري يف سعر الصرف الفعلي للصادرات إىل سعر الصرف الفعلي للواردات فهذا
ميكننا من دراسة املقارنة بني التغري يف أسعار كل ما هو قابل للتصدير وكل ما
هو مطلوب لالسترياد أو بعبارة أخرى مؤشر يعكس رحبية الصادرات إىل الواردات
حبيث إذا كان:
 :EERX/ EERM <1احنياز ضد الصادرات أي ارتفاع يف الواردات مفرط.
 : EERX/ EERM>1ارتفاع يف نسبة الصادرات.
 - 4- 3سعر الصرف الفعلي احلقيقي.
باعتبار أن سعر الصرف الفعلي هو امسي وذلك ألنه يقيس متوسط
أسعار صرف ثنائية ولكي يكون هذا املؤشر ذو داللة البد من االعتماد على سعر
الصرف الفعلي احلقيقي والذي هو عبارة عن متوسط أسعار الصرف احلقيقية
الثنائية بني البلد وشركائه التجاريني وباعتباره متوسط أسعار فقد يكون
متوازنا (ال يظهر سوء تعامل شامل مع العمالت األخرى ) وعندما تكون عملة ما
مقيمة بأكثر من قيمتها بالنسبة لعملة واحدة فهذا ال يؤثر ما دامت مقومة
بأقل من قيمتها بالنسبة لبلدان أخرى ،وإذا اعتربنا أنها يف حالة تكافؤ القوة
الشرائية املطلق أو النسيب جيب أن ال يكون هناك أي تغري يف أسعار الصرف
تـومي ربيعـة ،منذجـة سـعر الصـرف يف املـدى الطويـل باسـتعمال طـرق التكامـل املشـرتك  ،رسـالة
ماجس ـ ــتري  ،ف ـ ــرع االقتص ـ ــاد القياس ـ ــي ،كلي ـ ــة العل ـ ــوم االقتص ـ ــادية وعل ـ ــوم التس ـ ــيري ،جامع ـ ــة
اجلزائر ،2001/2000،ص.07:
عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر
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احلقيقية الفعلية على مر الزمن إذا كانت العمالت متوازنة ،ولكن إذا كان
هناك تغري يف األذواق والرسوم اجلمركية والسياسات التجارية فانه يلعب دورا
كبريا يف تذبذب سعر الصرف احلقيقي الفعال ،وقد يعود التذبذب أيضا إىل
نوعية السلع كالسلع القابلة للتداول مثل السلع اإلنتاجية املتاجر بها والسلع
غري قابلة للتداول مثل املباني وخاصة باعتبار هذه األخرية تواجه حد أدنى من
املنافسة الدولية يف أسعارها ،ومنه فبقدر ثقل أسعار السلع االستهالكية يف
البلد سريتفع بالنسبة لسلة االستهالك العاملية ،ومن مثة سيميل سعر الصرف
احلقيقي الفعال بها لالرتفاع وعادة ما يشار هلذه اآللية «تأثري باالسا
صامويلسون» ويضاف إىل ذلك أن الكثري من تغريات سعر الصرف احلقيقي
الفعال عرب البلدان يفسره تذبذب أسعار السلع غري القابلة للتداول بالنسبة
لتلك القابلة للتداول وحيدث هذا بصفة خاصة يف الدول النامية.13
 - 5- 3سعر الصرف احلقيقي التوازني.
هناك عدة تسميات تطلق على سعر الصرف احلقيقي التوازني،
فاالقتصادي  Williamsonيسميه سعر الصرف احلقيقي التوازني األساسي
وأطلق عليه  "Allen and Steinاسم سعر الصرف احلقيقي التوازني الطبيعي
إال أن كال املصطلحني يصبان يف نفس املعنى حبيث يعرف على أنه السعر
النسيب للسلع القابلة للتبادل التجاري مقابل السلع غري القابلة للتداول
التجاري الذي يرتتب عليه حتديد التوازن الداخلي والتوازن اخلارجي.14
هناك بعض املتغريات اليت هلا دور يف حتديد سعر الصرف احلقيقي التوازني
من أهمها:15
شروط التبادل التجاري :نسبة مؤشر سعر الصادرات على مؤشر سعرالواردات ،حيث يتوقع أن يؤدي التحسن يف هذه الشروط إىل التحسن يف امليزان
التجاري ومنه يرتتب عليه ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي التوازني.

لويس.أ.ف كاتاو ،مرجع سبق ذكره ،ص.47:
مصطفى بابكر ،سياسات سعر الصرف ،املعهد العربي للتصطيط،
.2019/05/27 ،p5625-9.pdf.
املرجع السابق.عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر

www.arab - opi.org/course 30/pdf/
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 اإلنفاق احلكومي على السلع غري القابلة للتبادل التجاري :حيث يتوقعأن يرتتب عن الزيادة يف هذا اإلنفاق حتسن يف امليزان التجاري وبالتالي ارتفاع
سعر الصرف احلقيقي التوازني.
القيود على التجارة اخلارجية :يؤدي حترير معامالت امليزان التجاري إىلزيادة الواردات ومن مثة تفاقم العجز يف امليزان التجاري األمر الذي يرتتب عليه
اخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي التوازني.
التقدم التقين :يرتتب على التقدم التقين ازدياد يف إنتاجية االقتصادومن مثة ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي التوازني.
 - 4حتليل العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي
سوف نتطرق اىل العالقة بني سعر الصرف الدوالر األمريكي وعمالت البلدان
حمل الدراسة بالنسبة للنمو االقتصادي لكل بلد خالل الفرتة من 1990إىل غاية
 2018كما يلي:
 - 1 - 4حتليل العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي للجزائر
الشكل رقم ( :)01العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي للجزائر من 1990إىل

2018

املصدر :من إعداد الباحثان.

من خالل الشكل رقم ( )01نالحظ أن العالقة بني سعر الصرف والنمو
االقتصادي يف اجلزائر متذبذبة خالل فرتة الدراسة حيث مل تعرف اجتاه واحد
فثال من سنة 1990اىل غاية  2000عرف سعر ارتفاع مستمر يف معدالته واليت
يقابلها شبه استقرار يف معدالت النمو االقتصادي ولعل ذلك راجع اىل األوضاع
السياسية اليت عرفتها البالد يف تلك الفرتة حيث مرت اجلزائر حبوالي سبع
حكومات باإلضافة اىل ضعف املشاريع واخنفاض معدالت االستثمار بالرغم من
عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر
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حماولة احلكومة العمل على ادراج العديد من اإلصالحات للنهوض باالقتصاد
الوطين يف تلك املرحلة مثل سياسة ختفيض العملة املنتهجة يف تلك الفرتة
بهدف استقطاب االستثمار وأيضا من أجل زيادة العائدات البرتولية ورفع من
معدل اجلباية البرتولية ،ثم عرف النمو االقتصادي حتسنا بداية من سنة 2001
وخاصة أن اجلزائر يف تلك الفرتة دخلت يف مرحلة اقتصادية متثلت يف بداية
تسديد مديونيتها اخلارجية مع ميالد العملة اجلديدة اليت كان هلا أثر كبري
على معدالت سعر الصرف واملعامالت املالية الدولية واملتمثلة يف اليورو والذي
عرف ارتفاع كبريا مقابل الدوالر األمريكي ،واستمرت معدالت النمو االقتصادي
يف االرتفاع اىل غاية  2008اليت تعترب نقطة انعطاف يف وضعية االقتصاد العاملي
نتيجة االزمة املالية العاملية واليت مل يكن هلا أثر كبري على االقتصاد اجلزائري،
حيث يالحظ أن معدالت النمو عرفت حتسنا كبريا اىل غاية سنة  2015واليت
يقابلها اخنفاض يف معدالت أسعار الصرف ،ولعل االخنفاض املالحظ يف النمو
االقتصادي اجلزائري بداية من سنة  2015يعود اىل الرتاجع الكبري الذي عرفته
أسعار البرتول يف تلك الفرتة بالرغم من حتسن معدالت أسعار الصرف وهذا ما
يؤكد تبعية االقتصاد اجلزائري للمحروقات.
 - 2 - 4حتليل العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي للمغرب
الشكل رقم ( :)02العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي للمغرب من  1990إىل

2018

املصدر :من إعداد الباحثان

نالحظ من خالل الشكل رقم ( )02أن العالقة بني تغريات سعر الصرف
والنمو االقتصادي للمغرب عالقة طردية ،ويظهر ذلك يف بداية الفرتة من سنة
 1990اىل غاية  2003بشكل قليل ،واليت عرفت استقرار يف تغري معدالت النمو
االقتصادي نتيجة تغريات سعر الصرف ،ويتجلى ذلك لطبيعة االقتصاد املغربي
عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر
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الذي يعتمد على املوارد الطبيعية والفالحية ،إضافة إىل اجلانب السياحي الذي
يعترب مورد مالي أساسي للمغرب ،كما تتميز مبوقع جغرايف له أهمية كبرية
بالنسبة لألسواق األوروبية ،هذا ما كان له أثر على تطورات االقتصاد املغربي،
بعد ذلك هناك حتسن ملحوظ يف معدالت النمو االقتصادي بالرغم من تراجع
أسعار الصرف ،اىل غاية سنة  2013اليت عرفت اخنفاض يف معدالت النمو
االقتصادي بالرغم من حتسن سعر الصرف ولعل ذلك راجع اىل ثقل األعباء
الطاقوية واملديونية اليت عرفها املغرب واليت متثل حوالي  %63.5إىل الناتج
الداخلي اإلمجالي ،أما يف السنوات األخرية بداية من سنة  2016يالحظ حتسن
بسيط يف معدالت النمو االقتصادي إال أنها متقاربة فيما بينها مبتوسط 4
ولذلك يتوقع أن يصل معدل النمو االقتصادي املغربي  3.2يف نهاية سنة
 2019بعد ما كان  3.4يف سنة  2018ومبعدل  4.7يف سنة  ،2017ولعل ذلك
يعود اىل تراجع عائد الفالحة وارتفاع معدالت التضصم مما يدعي ضرورة اجراء
االصالحات األساسية من أجل ذلك.
 - 3 - 4حتليل العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي لتونس
الشكل رقم (:)03العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي لتونس من  1990إىل 2018

املصدر :من إعداد الباحثان.

نالحظ من خالل الشكل رقم ( )03أن العالقة بني تغريات سعر الصرف
والنمو االقتصادي التونسي عالقة طردية بشكل قوي خالل غالبية فرتة الدراسة،
ولعلى ذلك راجع اىل طبيعة االقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل كبري على
السياحة باإلضافة اىل تدخل الدولة بشكل كبري يف االقتصاد بسبب اإلصالحات
االقتصادية اليت انتهجتها تونس يف أواخر مثانينيات القرن املاضي ،وصوال اىل
سنة  2008الذي تعترب دخول االقتصاد التونسي يف مرحلة جديدة وهي انفتاحه
على االقتصاديات األجنبية وعقد شراكة مع االحتاد األوربي اليت كان هلا أثر
عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر
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كبري على معدالت النمو االقتصادي الذي وصل اىل حوالي  ، 05كما يالحظ
أن معدالت النمو عرفت استقرارا خالل الفرتة من  2008اىل غاية  2012ثم
اخنفضت بشكل مستمر بالرغم من ارتفاع أسعار الصرف ،حيث وصل إىل حوالي
 2.6يف سنة  2018ويتوقع ان يصل اىل حوالي  2.3يف نهاية  ، 2019لعل ذلك
يعود اىل عدم االستقرار السياسي الذي عرفته البالد خالل هذه الفرتة ،وارتفاع
معدالت الدين احلكومي حيث وصل يف سنة  2018حوالي  77من الناتج احمللي
اإلمجالي مقارنة مع سنة  2017حبوالي  ، 70إضافة اىل تراجع القدرة الشرائية
بسبب ارتفاع معدالت التضصم حيث عرفت األسعار ارتفاعا كبريا وصلت يف
بعض احلاالت اىل الضعف.
الدراسة القياسية ألثر تقلبات سعر الصرف على النمو االقتصادي
لدول مشال إفريقيا (اجلزائر ،تونس واملغرب)
 1الطريقة واألدوات املستصدمة
يف هذا اجلزء من الدراسة سنحاول منذجة عالقة الناتج احمللي اإلمجالي
كمؤشر للنمو االقتصادي كدالة تابعة لسعر الصرف خالل الفرتة املذكورة.
 - 1- 1عينة الدراسة
سنقوم بتحليل العالقة بني متغريات الدراسة الناتج احمللي اإلمجالي
( )GDPكمؤشر للنمو االقتصادي وسعر الصرف ( ،)NUSباستعمال بيانات
سنوية خالل الفرتة من سنة  1990إىل غاية سنة  ،2018للدول اجلزائر ،تونس
واملغرب ،كما مت احلصول على بيانات الناتج احمللي اإلمجالي من قاعدة
البيانات اإلحصائية للمؤشرات االقتصادية للبنك الدولي ،16ولتحليل العالقة
بني املتغريين سيتم استصدام مناذج سالسل البيانات املقطعية الزمنية.
 - 2- 1اإلطار املفاهيمي لنماذج سالسل البيانات املقطعية الزمنية()Panel Data Models
تتشكل جمموعة سالسل البيانات املقطعية الزمنية من عينة تتضمن N
وحدة مقطعية (مثل الدول) خالل فرتات زمنية خمتلفة ،ويكتب منوذج االحندار
اخلطي مبتغري تفسريي واحد كما يلي:
𝑡𝑖𝜀 𝑌𝑖𝑡 = a0 + a1 𝑋𝑖𝑡 +

- https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart
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حيث أن املتغريان  Yو  Xهلما حرف منصفض  iو حيث متثل املقاطع ب
𝑁  𝑖 = 1,2, … ,والفرتات الزمنية ب  ، t = 1,2, … , Tوإذا كانت العينة تتكون
من فرتة زمنية ثابتة جلميع الوحدات املقطعية ،أو بكلمات أخرى ،تسمى
جمموعة البيانات الكاملة لدولتني خالل الزمن مبجموعة البيانات املتوازنة
 ،balancedوعندما نفقد أي مشاهدة لفرتة زمنية لبعض الوحدات املقطعية
تصبح تسمى بسالسل البيانات املقطعية الزمنية غري املتوازنة unbalanced
. 17 panel
 - 3- 1طرق تقدير منوذج سالسل البيانات املقطعية الزمنية
ميكن تقدير منوذج سالسل البيانات املقطعية الزمنية بإستصدام ثالث
مناذج خمتلفة :
أوال :منوذج اإلحندار التجميعي ( :)Pooled Regression Modelيسمى
بطريقة تقدير املربعات الصغرى (أو اإلحندار) اجملمع  pooled OLSيف ظل مبدأ
عدم وجود فروقات بني مصفوفة البيانات املقطعية اليت بعدها ( ،)Nوبعبارة
أخرى طريقة تقدير منوذج الثابت العادي  𝑎0جلميع املقاطع ( الدول مثال )
تعين عدم وجود إختالف بني املقاطع املقدرة وإفرتاض جتانس جمموعة البيانات.
كما جند كذلك مناذج التأثريات الفردية اليت تفرتض أن النماذج
املقدرة ختتلف باختالف األفراد فقط يف قيمة الثابت 𝑖𝑎  ، 𝑎0𝑖 = 𝑎0 +حيث
سنميز بني حالتني ،منوذج التأثريات الثابتة ( التأثري الفردي ثابت مبرور الزمن)،
و منوذج التأثريات العشوائية (احلد الثابت هو متغري عشوائي) .18
ثانيا :منوذج التأثريات الثابتة ( :)Fixed Effect Modelميكن كتابة منوذج
التأثريات الثابتة الفردية للبيانات املقطعية الزمنية على النحو التالي:
𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝑎0𝑖 + 𝑎′ 𝑥𝑖𝑡 +

𝑡𝑖𝑦 املتغري التابع للفرد يف الفرتة
′
𝑡𝑖𝑥 شعاع
متغري مفسر ) 𝑡𝑖𝑘𝑥 𝑖𝑡 = (𝑥1𝑖𝑡 , 𝑥2𝑖𝑡 , … ,
املشاهدة ل 𝑒 𝑖  𝑘 −متغري مفسر للفرد يف الفرتة

𝑡𝑖𝑘𝑥

هي قيمة

 خالد حممد السواعي ،موضوعات متقدمة يف القياس االقتصادي ،الطبعة األوىل ،الدار العربية ،لبنان ،2015،ص .374
18
- Régis Bourbonnais, Econométrie Cours et exercices corrigés, 9e
édition, DUNOD, France, 2015, p355-p357
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𝑖 𝑎0املعلمة الثابتة للفرد
 𝑎′قيم معلمة ل متغري مفسر ،حيث ) 𝑘𝑎 𝑎 = (𝑎1 , 𝑎2 , … ,
𝑡𝑖𝜀 العنصر العشوائي.
إن طريقة تقدير معامل النموذج متعلقة ببنية العنصر العشوائي:
إذا كانت األخطاء متجانسة وغري مرتبطة بالبعد الزمين
 𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖𝑡 , 𝜀𝑖𝑡 ′ ) = 0حيث  𝑡 ≠ 𝑡 ′والبعد الفردي  𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖𝑡 , 𝜀𝑗𝑡 ) = 0حيث
𝑗 ≠ 𝑖 ويف هذه احلالة  :نستصدم طريقة املربعات الصغرى العادية ( )MCOعلى
املتغريات الوهمية  LSDVأو طريقة Within
إذا كانت األخطاء متجانسة و /أو مرتبطة مع البعد الزمين لكن
مستقلة عن البعد الفردي يف هذه احلالة نستصدم طريقة املربعات الصغرى
على املتغريات الوهمية  LSDVأو طريقة
املعممة
ثالثا :منوذج التأثريات العشوائية ( :)Random Effect Modelيفرتض
منوذج التأثريات العشوائية أن العالقة بني املتغري التابع واملتغريات التفسريية
ليست ثابتة وإمنا عشوائية ،وأن التأثري الفردي مل يعد ممثل باملعلمة الثابتة
𝑖 0بل أصبح ممثال باملتغري عشوائي
والعنصر العشوائي يكتب على النحو التالي 𝜀𝑖𝑡 = 𝑎0𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜈𝑖𝑡 :
حيث املعلمة 𝑖 𝑎0متثل التأثريات العشوائية الفردية ،املتغري العشوائي 𝑡𝜆 ميثل
التأثريات الزمنية املتطابقة لكل األفراد 𝜈𝑖𝑡 ،هو حد اخلطأ الذي يكون متعامد
مع التأثريات الفردية والزمنية.
باإلضافة إىل ذلك ،نقوم بوضع الفرضيات التالية املتعلقة باملتغريات
العشوائية 𝑖 𝜈𝑖𝑡 𝜆𝑡 0التوقع الرياضي معدم ،متجانسة ،االستقاللية
الزمنية ،والتعامد بني املكونات الثالثة.
يف احلالة العادية ،ال يوجد التأثري الزمين أي ) (𝜆𝑡 = 0إذا منوذج التأثري
يلي:
كما
يكتب
العشوائية
𝑡𝑖𝜀  𝑦𝑖𝑡 = 𝑎0𝑖 + 𝑎′ 𝑥𝑖𝑡 +مع 𝑡𝑖𝜈 𝜀𝑖𝑡 = 𝑎0𝑖 +
𝑡𝑖𝜈  𝑦𝑖𝑡 = 𝑎0𝑖 + 𝑎′ 𝑖𝑡 + 𝑎0𝑖 +واملعامل  𝑎0هو معامل
وبالتالي
ثابت متطابق لكل األفراد.
′
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 - 4- 1املفاضلة بني النماذجللمفاضلة بني النماذج الساكنة لسالسل البيانات املقطعية الزمنية
سنستصدم عدة اختبارات كالتالي:
للمفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة والنموذج التجميعي سنستصدم
اختبار األثر الثابت ) ،)Redundant Fixed Effects Testsوللمفاضلة بني منوذج
التأثريات العشوائية ومنوذج االحندار التجميعي سنستصدم اختبار مضاعف
لغرانج للتأثريات العشوائية Lagrange Multiplier Tests for Random
 ،Effectsأما املفاضلة بني منوذج التأثريات العشوائية ومنوذج التأثريات الثابتة
سنستصدم اختبار هومسان .Hausman Test
النتائج التطبيقية لتقدير مناذج سالسل البيانات املقطعية الزمنية
- 1تقدير النماذج الساكنة لسالسل البيانات املقطعية الزمنية
سنقوم بتقدير النماذج الثالثة لسالسل البيانات املقطعية الزمنية:
منوذج االحندار التجميعي ،منوذج التأثريات الثابتة و منوذج التأثريات
العشوائية.
اجلدول رقم ( :)01نتائج تقدير النماذج الساكنة حلزم بيانات السالسل الزمنية
املقطعية
املتغري التابع  GDPالنمو االقتصادي (الناتج احمللي اإلمجالي)
جمموع املشاهدات 87 03 29
03
الفرتة من  1990إىل 29 2018
التأثريات
اإلحندار منوذج التأثريات الثابتة منوذج
منوذج
FEM
العشوائية REM
التجميعي PRM
املعلمات
مستوى
مستوى
مستوى
قيمة املعلمة
قيمة املعلمة
قيمة املعلمة
املعنوية
املعنوية
املعنوية
.01030
.39E+103 .00010 .06E+103
.00000 .01E+104 Constante
.00000
.34E+091 .00000 .46E+091
.00000 .10E+091
NUS
.3262120
.5685590
.5013700 R-squared
Adjusted
.3182850
.5529650
.4955040
R-squared
Prob(F.00000
.00000
.00000
statistic
(أنظر امللحق)
املصدر :من إعداد الباحثان بناءا على خمرجات برنامج 9
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- 2املفاضلة بني النماذج املقدرة
أوال :املفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة والنموذج التجميعي
اجلدول رقم (Redundant Fixed Effects Tests:)02

املصدر :من إعداد الباحثان ،خمرجات الربنامج Eviews 9.0

بالنظر إىل اجلدول رقم ( )02جند أن إحصائية = Cross-section F

 0.0025أقل من  0.05أي هلا معنوية إحصائية مما جيعلنا نرفض فرضية العدم
 H0بعدم وجود التأثريات الثابتة بالنسبة للمقاطع (احلدود الثابتة متساوية
جلميع الدول أي منوذج االحندار التجميعي هو املالئم) ونقبل الفرضية البديلة
 H1وجود التأثريات الثابتة بالنسبة للمقاطع أي أن النموذج املالئم هو منوذج
التأثريات الثابتة
ثانيا :املفاضلة بني منوذج التأثريات العشوائية ومنوذج االحندار التجميعي
اختبار مضاعف لغرانج لتأثريات العشوائية
اجلدول رقم Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 03

املصدر :من إعداد الباحثان ،خمرجات الربنامج Eviews 9.0
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بالنظر إىل اجلدول رقم ( )03جند أن معظم اختبارات مضاعف الغرنج
( )Lagrange multiplierواليت هي هنا (Breusch-Pagan , Honda ,King-Wu,
) Standardized Honda , Standardized King-Wu, Gourierioux, et al.هلا
معنوية إحصائية إال إختبار  Standardized Hondaليس له معنوية إحصائية،
مما جيعلنا نرفض فرضية العدم  H0بعدم وجود التأثريات العشوائية بالنسبة
للمقاطع والزمن معا (احلدود العشوائية متساوية جلميع الدول أي منوذج
االحندار التجميعي هو املالئم) ونقبل الفرضية البديلة  H1وجود التأثريات
العشوائية بالنسبة للمقاطع والزمن أي أن النموذج املالئم هو منوذج التأثريات
العشوائية.
وهنا نلجأ إىل اختبار ثالث هو اختبار هومسان لالختيار ما بني منوذجي
التأثريات الثابتة والعشوائية.
ثالثا :املفاضلة بني منوذج التأثريات العشوائية ومنوذج التأثريات الثابتة
اجلدول رقم (Hausman Test:)04

املصدر :من إعداد الباحثان ،خمرجات الربنامج Eviews 9.0

من خالل اجلدول رقم ( )04اختبار هومسان  Hausman Testنالحظ
أن مستوي املعنوية تساوي  0.3228أكرب من  0.05وبالتالي نقبل الفرضية العدم
معنوية  H0أي أن منوذج التأثريات العشوائية متسق وفعال ،وبالتالي خنتار منوذج
التأثريات العشوائية كنموذج مالئم.
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اجلدول رقم ( :)05تقدير منوذج التأثريات العشوائية

املصدر :من إعداد الباحثان ،خمرجات الربنامج Eviews 9.0

 - 3مناقشة النتائج
من خالل نتائج تقدير منوذج التأثريات العشوائية لسالسل البيانات املقطعية
الزمنية (اجلدول رقم ( ))05نالحظ أن:
 القيمة االحتمالية بالنسبة للحد الثابت  ،cتساوي  ،0.0103أقل من ، 0.05وبالتالي نرفض فرضية العدم  H0ونقبل الفرضية البديلة  H1أي أن هذه املعلمة هلا
معنوية إحصائية خالفا للصفر عند مستوى داللة  .%5حيث تشري معلمة احلد
الثابت إىل أنه عندما تكون كل قيم املتغريات املفسرة معدومة فإن الناتج احمللي
اإلمجالي لدول مشال إفريقيا يكون يف حدود .10+10 × 3.39
 القيمة االحتمالية ملعلمة سعر الصرف  NUSتساوي  0.0000أقل من ، 0.05وبالتالي نرفض فرضية العدم  H0ونقبل الفرضية البديلة  H1أي أن هذه املعلمة هلا
معنوية إحصائية خالفا للصفر عند مستوى داللة  ،%5وأن هناك عالقة موجبة بني
سعر الصرف والنمو االقتصادي ،أي أن سعر الصرف له تأثر معنوي طردي على
النمو االقتصادي للجزائر ،تونس واملغرب.
 قيمة معامل التحديد تعترب ضعيفة أي  ، 2 = 0.3262مما يدل على أنهناك جودة ضعيفة للتوفيق واالرتباط ،وأن القدرة التفسريية للنموذج ضعيفة وهذا
ما يؤكده معامل التحديد املصحح  ،𝑅̅2 = 0.3182وأن سعر الصرف يفسر النمو
االقتصادي للجزائر ،تونس ،واملغرب بنسبة . %32.62
عباده عبدالرؤوف & محيدات عمر
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 النموذج له معنوية إحصائية كلية ألن القيمة االحتمالية إلحصائيةفيشر تساوي  0 0000أقل من  ، 0.05وبالتالي نرفض فرضية العدم  H0ونقبل
الفرضية البديلة  1أي أن النموذج مقبول إحصائيا عند مستوى داللة .%5
اخلامتة:
حاولنا يف هذا الدراسة اختبار تأثري تقلبات سعر الصرف على النمو االقتصادي
لدول مشال إفريقيا دراسة حالة اجلزائر تونس واملغرب خالل الفرتة  1990إىل غاية
 ، 2018حيث تطرقنا اىل أهم املفاهيم النظرية لسعر الصرف ،إضافة اىل حتليل
العالقة بني سعر الصرف والنمو االقتصادي للدول حمل الدراسة ،كما قمنا
بدراسة قياسية من خالل تقدير مناذج البيانات الزمنية املقطعية :منوذج االحندار
التجميعي ،منوذج التأثريات الثابتة ،منوذج التأثريات العشوائية ،ومن خالل
اختبارات اإلحصائية للمفاضلة بني النماذج الثالثة اتضح لنا أن منوذج التأثريات
الثابتة هو املالئم ،حيث خلصت الدراسة إىل أن:
إن سعر الصرف له تأثري معنوي طردي على النمو االقتصادي لدول مشال
إفريقيا (اجلزائر ،تونس ،واملغرب)؛
أن سعر الصرف يفسر النمو االقتصادي للجزائر ،تونس واملغرب بنسبة ضعيفة ب
 ،%32.62وهذا راجع إىل وجود متغريات أخرى تؤثر على النمو االقتصادي:
 بالنسبة للجزائر ال يتأثر النمو االقتصادي تأثرا مباشرا من التقلبات احلاصلة
يف سعر الصرف وإمنا الذي يؤثر بقوة هو التقلبات يف أسعار النفط الن اجلزائر ال
تزال تعاني من التبعية النفطية وهو ما أكدته اخنفاض معدالت النمو يف السنوات
األخرية بعد سنة 2014؛
 اما بالنسبة لتونس واملغرب للتقلبات احلاصلة يف سعر الصرف هلا تأثري مباشر
على منوهما االقتصادي وخاصة تونس ،ولعل ذلك راجع اىل طابع البنية
االقتصادية للدولتني وخاصة اعتمادهما على السياحة كمورد أساسي ،باإلضافة
اىل وجود متغريات أخرى هلا أثر كبري كذلك على النمو االقتصادي مثل عدم
االستقرار السياسي وارتفاع الدين احلكومي يف السنوات األخرية لالقتصاد التونسي،
واالعتماد على عائدات الفالحة والصناعات التحويلية يف االقتصاد املغربي.
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ملحق اجلداول واألشكال البيانية
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07

قائمة املراجع:
الكتب:
 الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الطبعةالسادسة.2007 ،
 خالد حممد السواعي ،موضوعات متقدمة يف القياس االقتصادي ،الطبعةاألوىل ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان.201،
 عبد اجمليد قدي ،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ،ديوان املطبوعاتاجلامعية ،اجلزائر ،الطبعة الثالثة.2006 ،
 عرفان تقي احلسين ،التمويل الدولي ،دار جمدالوي للنشر ،عمان.1999 ،مقال يف جملة:
 شرقرق مسري ،قحام وهيبة ،نظام سعر الصرف والنمو االقت ــصادي اجلزائرخالل الفرتة  ،2014- 1980جملة الباحث االقتصادي ،العدد .2016 ،06
 عمران بشراير ،مراد تهتان ،أثر أنظمة الصرف على النمو االقتصادي يفالدول العربية مع إشارة خاصة حلالة اجلزائر ،دراسة حتليلة قياسية
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باستصدام مناذج بانيل (  ،)Panel Dataاجمللة املغاربية لالقتصاد والتسيري،
العدد .2015 ،01
 كبداني سيدي أمحد ،قاسم حممد فؤاد  ،تأثري أنظمة سعر الصرفباستعمال معطيات
على النمو االقتصادي جملموعة من دول
وتقنية شعاع االحندار الذاتي  ، VARجملة أداء املؤسسات
اجلزائرية ،العدد .2013 ،03
 لويس.أ.ف كاتاو ،ملاذا أسعار الصرف احلقيقية ،جملة التمويلوالتنمية ،اجمللد  ،44العدد.2007 ،3
مواقع االنرتنيت:
 -1مصطفى بابكر ،سياسات سعر الصرف ،املعهد العربي للتصطيطwww.arab ،
.2019/05/27 ،- opi.org/course 30/pdf/ p5625-9.pdf.
https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart
-

رسائل جامعية:
 تومي ربيعة ،منذجة سعر الصرف يف املدى الطويل باستعمال طرق التكاملاملشرتك  ،رسالة ماجستري ،فرع االقتصاد القياسي ،كلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.2001- 200،
 جبوري حممد  ،تأثري أنظمة أسعار الصرف على التضصم والنمواالقتصادي  -دراسة نظرية وقياسية باستصدام بيانات بانل  ،-أطروحة
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية  ،ختص :
نقود ،بنوك ومالية  ،كليـة العلـوم االقتصاديـة وعلـوم التسييـر والعلـوم
التجاريـة  ،جامعـة تلمسان .2013 ،
املرجع باللغة األجنبية:
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-Régis Bourbonnais, Econométrie Cours et exercices corrigés, 9e édition, 2
DUNOD, France, 2015.
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