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امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل اختبار فعالية قناة سعر الصرف يف نقل أاثر السياسة النقدية على االقتصا احلقيقي يف
 ابعتبارها واحدة من النماذج الديناميكة اليت متكننا من فهم التفاعالت احلاصلةARDL ابستعمال تقنية،اجلزائر
 وقد خلصت هذه الدراسة.بني كل من سعر الصرف وسعر الفائدة وصايف الصا رات ورصيد حساب رأس املال
، وبذلك ينتفي اثرها على صايف الصا رات وعلى حساب رأس املال،إىل عدم فعالية قناة سعر الصرف يف اجلزائر
.ومن مث ينعدم أثرها على االقتصا احلقيقي
 مناذج االحندار الذايت ذات، االقتصا احلقيقي، السياسة النقدية، قناة سعر الصرف:الكلمات املفتاحية
ARDLالتباطؤات املوزعة
C101, C112, C113 , C332, E552, F331 :JEL تصنيف
.:

Abstract : The aim of this study was test the effectiveness of the exchange
rate channel in transmitting the impacts of monetary policy on the real
economy in Algeria, by using ARDL technique that considers as one of the
dynamic models, which enables us to understand the interactions between
the exchange rate, interest rate, net exports and the capital account balance.
This study concluded that the exchange rate channel is ineffective in Algeria,
thus negating its impact on net exports and at the capital account, and then
its impact on the real economy is negated.
Key words: Exchange Rate Channel, Monetary Policy, Real Economy,
Auto-Regressive Distributed Lags models ARDL
JEL classification codes: C101, C112, C113 , C332, E552, F331
.املؤلف املرسل
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فعالية قناة سعر الصرف يف نقل أثر السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي يف اجلزائر ()8112-1991

 .1مقدمة:
تقتضي السياسة النقدية الفعالية ضرورة حتديد قنواهتا الكفؤة لبلوغ اهدافها النهائية ،وتتعد
قنوات انتقال آاثر السياسة النقدية بني قناة سعر الفائدة ،قناة اإلقراض ،قناة أسعار األصول ،قناة
أثر اإلعالن وقناة سعر الصرف ،وأخرى .وترتبط كفاءة كل قناة يف نقل قرارات البنك املركزي
إىل األقتصا احلقيقي مبجموعة من الشروط اليت حتد خصائص االقتصا وهيكل نظامه املايل
ومدى تطوره.
وتعترب قناة سعر الصرف من بني أهم القنوات يف نقل أاثر السياسة النقدية إىل االقتصا
املنفتح على العامل اخلارجي ،وقد زا ت أمهية هذه القناة بفعل العوملة وتعاظم تدفقات رأس املال
الدولية سواء يف شكل استثمارات أجنبية مباشر أو غري مباشرة ،وتوجه الدول إىل تبين سياسات
التحرير املايل ،اليت عززت من اندماج نظمها املالية يف االقتصا العاملي ،مما استوجب ضرورة
تكييف نظم سعر صرف عمالهتا وزا تبين نظام سعر الصرف املرن بدل نظام سعر الصرف
الثابت.
وملواكبة التحوالت االقتصا ية العاملية فقد تبنت اجلزائر منذ مطلع التسعينيات اإلصالحات
االقتصا ية ومنها اإلصالحات النقدية ألعطاء امهية أكرب لدور السياسة النقدية يف حتقي اهداف
السياسة اإلقتصا ية العامة ،وزا ت أمهية إ ارة سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ،واعتبار قناة
سعر الصرف واحدة من بني العديد من القنوات اليت ميكن هبا للبنك املركزي بلوغ أهدافه النهائية
بفعالية السيما ما تعل بتعزيز النمو احلقيقي وحتقي االستقرار يف املستوى العام لألسعار ،واستقرار
قيمة العملة الوطنية.

اإلشكالية :بناء على ما سب ذكره ،ميكن بلورة إشكالية البحث يف السؤال الرئيسي التايل:
ما مدى فعالية قناة سعر الصرف يف نقل أاثر السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي يف اجلزائر
خالل الفرتة 8112-8111؟.
فرضيات الدراسة :لالجابة على إشكالية البحث سنقوم ابختبار الفرضية الرئيسية التالية:

 ميكن لقناة سعر الصرف أن تكون فعالة يف نقل آاثر السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقييف اجلزائر.
وميكن تفكيك الفرضية الرئيسية إىل فرضيتني جزئيتني :
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 الفرضية اجلزئية " 11فرضية الوجو " :ميكن لقناة سعر الصرف أن تكون واحدة من بنيقنوات نقل أاثر السياسة النقدية.
 الفرضية اجلزئية" 18فرضية الفعالية :ميكن لقناة سعر الصرف أن تكون فعالة إذا كانأتثريها معنواي على حساب صايف الصا رات وعلى حساب رأس املال.
أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة إىل اختبار أمهية قناة سعر الصرف من بني العديد من

القنوات لنقل اثر السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي يف اجلزائر

منهج الدراسة :لتحليل إشكالية البحث واختبار فرضياته فقد اعتمدان على املنه االستقرائي

لدراسة مدى فعالية قناة سعر الصرف يف نقل أتثريات السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي يف
اجلزائر خالل الفرتة  8112-1991من خالل استعمال الوسائل القياسية احلديثة ممثلة يف
منهجية . ARDL
الدراسات السابقة حول قناة سعر الصرف

 راسة  Suba Mallikahewaبعنوان "The effectiveness of exchange rate"channel of monetary policy transmission mechanism in sri Lanka

هدفت إىل البحث يف ما إذا كانت قناة سعر الصرف فعالة لتحقي أهداف السياسة النقدية يف
سريالنكا من خالل تقدير مرونة سعر الفائدة لسعر الصرف وفحص كفاءة قناة سعر الصرف
آللية نقل السياسة النقدية ،وقد استخدمت الباحثة منوذج  VAR.حيث توصلت إىل وجو
عالقة سلبية بني معدل الفائدة املتغري وصايف الصا رات مع سعر الصرف ،يف حني كان إمجايل
الدين اخلارجي مرتبطا إجيابيا بسعر الصرف ،وأن ارتفاع أسعار الفائدة تؤ ي إىل اخنفاض سعر
الصرف .وابلتايل فقناة سعر الصرف فعالة يف نقل أثر السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي
السرييالنكي.
 راسة  Shahriyar Mukhtarovوآخرون بعنوان " The effectiveness of"  ،exchange rate channel in Azerbaijan: an empirical analysisحيث كان
هدف هذه الدراسة إجراء حتليل لفهم ما إذا كانت قناة سعر الصرف فعالة يف أذريبيجان حيث
مت فحص البياانت ربع السنوية بني  11 :8111و  .18 :8112واستخدام أسلوب VAR
ابالعتما على مؤشر أسعار املنتجني (سوق السلع) ومؤشر أسعار االستهالك (معدل التضخم)
وأسعار الفائدة االئتمانية بني البنوك(سوق النقو ) ،سعر صرف العملة وصايف الصا رات
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كمتغريات اخلية ،وأسعار النفط وسعر األموال الفدرالية كمتغريات خارجية ،فقد أظهرت النتائ
أن كال من مؤشر أسعار املنتجني ومؤشر أسعار املستهلك ليسا هلما أتثري على سعر الصرف.
كما أن سعر الصرف هو السبب الرئيسي لتغري مؤشرات أسعار املستهلكني واملنتجني .أي أنه مت
التحق من أن قناة سعر الصرف فعالة يف أذربيجان.
 راسة  yahia amel, toumi salahبعنوان "Transmission de la politiquemonétaire via le canal du taux de change en Algérie: une analyse en
"  ،modèle VARحيث قام بدراسة قناة سعر الصرف الفعلي احلقيقي لنقل السياسة النقدية
يف اجلزائر ابالعتما على بياانت سنوية  .8112-1991ومتت استخدام اسلوب VAR

لنمذجة التفاعل الديناميكي بني سعر الفائدة ،ومعدل منو النقو  ،واملتغريات االقتصا ية احلقيقية.
وتوصلت الدراسة أنه يف ظل وجو قناة سعر الصرف تنتقل الصدمات السياسة النقدية بقوة أكرب
وأتخري أقصر مما يؤكد فعالية هذه القناة يف االقتصا اجلزائري.
 -دراسة بقبق ليلى امسهان وآخرون ،بعنوان "اختبار ور قناة سعر الصرف يف نقل أثر

السياسة النقدية يف اجلزائر راسة قياسية  ،"8118-1921حيث استهدفت الدراسة إجراء
اختبار قياسي ابستعمال اسلوب  VARلفهم ور قناة سعر الصرف يف نقل أثر السياسة النقدية
يف اجلزائر خالل الفرتة .8118-1921فقد أظهرت نتائ الدراسة أن قناة سعر الصرف ال
تلعب ورها يف نقل أثر السياسة النقدية يف االقتصا اجلزائري.
أما ابلنسبة لدراستنا فقد اختلفت عن غريها من الدراسات السابقة يف اعتما ها على أسلوب
االقتصا القياسي الكلي املرتكز على املعا الت البنائية األساسية ،واختبار مدى صحتها بناء
على بياانت االقتصا اجلزائري ،كما استعمنا منهجية  ARDLوهي منهجية مغايرة الغلب
الدراسات السابقة اليت كانت متيل إىل استعمال منهجية  ،VARفضال على ان راستنا
استخدمت بياانت االقتصا اجلزائري مشلت الفرتة  .8112-1991وهي أحدث راسة على
حد علمنا.
 .2عرض قنوات نقل أتثري السياسة النقدية إىل االقتصاد احلقيقي.
انقش االقتصا يون آلية االنتقال النقدي اليت تعرب عن تلك العملية اليت تنقل من خالهلا
قرارات السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي ،إذ يعترب الفهم اجليد ملختلف القنوات شرطا ضروراي
لتنفيذ سياسة نقدية فعالة ،وهناك العديد من القنوات منها قناة سعر الفائدة ،قناة أسعار األصول،
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قناة اإلقراض ،قناة التوقعات وقناة سعر الصرف إذ تشكل هذه األخرية حمور راستنا ،وستتم
راسة هذه القنوات ابختصار فيما أييت

 .1.2قناة سعر الفائدة :يعترب سعر الفائدة احلقيقي يف األجل الطويل اخلاصية األساسية املميزة
لقناة سعر الفائدة ،اليت يتم هبا فهم كيفية تنقل أتثريات السياسة النقدية تدرجييا إىل قرارات
املستهلكني وإىل قرارات الشركات (Mishkin F. , 2004, p. 617) .حيث تؤ ي زاي ة
العرض النقدي إىل اخنفاض سعر الفائدة االمسي ،مث سعر الفائدة احلقيقي يف ظل فرضية مجو
األسعار يف األجل القصري (Ndubuisi, 2015, pp. 5-6) ،مما خيفض من تكلفة رأس املال،
ويزيد من اإلنفاق على االستثمار ،وابلتايل زاي ة الطلب الكلي ،وزاي ة معدالت النمو
االقتصا ي.
.2.2قناة القرض :وتنقسم قناة القرض إىل:

أ .قناة اإلقراض املصريف :تؤثر السياسة النقدية من خالل هذه القناة على عالوة التمويل

اخلارجي ،إذ تعد البنوك اهم مصدر لعرض القروض .فعند اخنفاض عرض القروض املصرفية سرتتفع

عالوة التمويل اخلارجي وينخفض النشاط ) .(Ben S & Mark, 1995, p. 40وستؤ ي
السياسة النقدية التوسعية إىل زاي ة كمية القروض املصرفية  ،وزاي ة اإلنفاق االستثماري
واالستهالكي وابلتايل ارتفاع الطلب الكلي(Mishkin F. , 2004, p. 621) .

ب .قناة امليزانية العمومية :وتعىن قناة امليزانية العمومية بطريقة أتثري السياسة النقدية على امليزانية
العمومية لألطراف املقرتضة (العائالت والشركات) ،حيث يؤ ي اخنفاض اسعار الفائدة كاستجابة
للسياسة النقدية التوسعية إىل تشجيع االستثمار بفعل حتسن ميزانية الشركات وتقليص مشاكل
االختيار العكسي واملخاطر األخالقيةـ وزاي ة جاذبية األسهم بدل السندات وتزيد بذلك القدرة
االقرتاضية للشركات ،كما ينت يف املقابل التأثري على املستوى العام لألسعار ،وختفيض القيمة
احلقيقية اللتزامات الشركات ،مما خيفف من عبئ يوهنا ،اليت تشجعها على اإلنفاق االستثماري
وزاي ة النات (Mishkin F. , 2004, pp. 622-623) .
.2.2قناة أسعار األصول :تؤثر هذه القناة إما على االستثمار أو ما يعرف بقناة طوابن Tobin

وف معامل ( Qمنري هندي  ،الصفحات  )121-121أو على استهالك قطاع العائالت
أو ما يعرف بقناة أثر الثروة على االستهالك يف إطار نظرية نظرية  Modiglianiعام .1921
ويف كال احلالتني تؤ ي السياسة النقدية التوسعية إىل ارتفاع أسعار األصول املالية واحلقيقية ،وهو
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ما يؤ ي بدوره إىل التأثري إجيااب يف كل من االستثمار واالستهالك مث على النات
احلقيقي)(Mishkin F. , 2004, p. 93

 .2.2قناة التوقعات (أثر اإلعالن) :ترتكز هذه القناة على تفسريات الفاعلني االقتصا يني لنوع

التأثري الذي ستحدثه سياسات البنك املركزي على االقتصا  ،إذ ميكن للسياسة النقدية أن يؤثر
على االقتصا احلقيقي بشكل سريع من خالل اإل ارة الفعالة ملوضوع التوقعات وليس ألسعار
الفائدة ،ولذلك توىل للشفافية والتواصل مع اجلمهور أمهية خاصة(Aslı , 2016, pp. .
) ،223-225وتكون استجابة اسعار األصول يف األسواق سريعة لكل ما يفصح عنه البنك
املركزي ،يف حني حتتاج استجابة االقتصا احلقيقي والتضخم لوقت اطول(Blinder, .
)Michael , Marcel , Jakob , & David, 2008, p. 25

 .2.2قناة سعر الصرف :هتتم قناة سعر الصرف برصد أثر تغري أسعار الفائدة احمللية على أسعار
الصرف ،ومن مث التأثري على الصا رات والوار ات ،واليت يتوقع أن تنعكس أاثرها على النات
الداخلي اخلام وعلى مستوى األسعار احمللية .وسنفر هلذه القناة مبحثا خاصا
وميكن حوصلة قنوات نقل أتثري السياسة النقدية على االقتصا احلقيقي يف املخطط التايل:
الشكل :1خمطط يوضح كيفية انتقال اثر السياسة النقدية إىل االقتصاد احلقيقي

املرجع :عن أمحد شفي الشاذيل ،قنوات انتقال أثر السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي ،صندوق النقد العريب،
راسات اقتصا ية ،العد  ،19أكتوبر  ،8112اإلمارات العربية املتحدة ،ص.12.

 .2آلية عمل قناة سعر الصرف
تعد قناة سعر الصرف قناة لتحليل آلية نقل أتثري السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي على
املستوى الدويل ،خبالف القنوات األخرى واليت تشرح آلية النقل على املستوى احمللي فقط.
لقد حظيت قناة سعر الصرف ابهتمام كبري من خالل منوذج ( )Mandellسنة -1928
 ،1922و( )Flemingسنة  ،1921وقد اهتم هذا النموذج املعروف ابسم( )IS-LM/BP
مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،املجلد /5 :العدد /2 :ديسمبر 2222
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بدراسة التوازن االقتصا ي الكلي يف حالة اقتصا مفتوح ،من خالل حركة الصا رات والوار ات
وتدفقات رأس املال من وإىل الدولة ( .بقب  ،شنييت ،و بورقع ،8112 ،صفحة )81
وابفرتاضنا أن سعر الصرف هو عد الوحدات من العملة الوطنية املقابلة لوحدة واحدة من عملة
البلد األجنيب ،ميكن تقسيم قناة سعر الصرف لنقل أثر السياسة النقدية إىل جزأين:

 .1.2االنتقال من سعر الفائدة إىل سعر الصرف :وميثل األثر على رصيد حساب رأس املال،

ويندرج هذا األثر يف خانة أثر السيولة الذي حتدثه السياسة النقدية مبوجب التغري يف عرض النقو
على سعر الفائدة بشكل مباشر ويف االجتاه املعاكس حسب فريدمان ،لكن هناك أاثر أخرى غري
مباشرة كأثر الدخل وأثر مستوى األسعار وأثر التضخم املتوقع ،واليت تؤ ي يف جمموعها إىل تغري
سعر الفائدة ويف نفس اجتاه تغري عرض النقو  .لكن أثر السيولة مباشر ألنه يعمل يف األجل
القصري ،أما اآلاثر األخرى فهي غري مباشرة وتعمل يف األجل الطويل( .أمحد أبو الفتوح،8111 ،
الصفحات )112-118
فتؤثر السياسة النقدية الوطنية بشكل مباشر على القيمة اخلارجية للعملة الوطنية ،فعند قيام
البنك املركزي بسياسة نقدية توسعية ،فإنه يؤ ي إىل اخنفاض سعر الفائدة الرمسي ،لينعكس بدوره
على أسعار الفائدة السائدة يف السوق النقدي واملايل ،ومن مث يتغري العائد على األصول
والتوظيفات لدى البنوك احمللية نسبة إىل العائد على األصول والتوظيفات ابلعمالت األجنبية ،مع
افرتاض تفوق أسعار الفائدة األجنبية على نظريهتا احمللية .وسيتسبب الفرق السالب بني سعر
الفائدة احمللي واألجنيب يف تدف رؤوس األموال إىل اخلارج ،يف حالة وجو حرية حتركات رأس
املال ،وسيؤ ي ذلك إىل اخنفاض قيمة عملة البلد املعين أي زاي ة سعر صرفها ،وحيدث العكس
متاما يف حالة تبين سياسة التقييد النقدي )(Sheefeni, & Ocran, 2015, p. 15

 .2.2االنتقال من سعر الصرف إىل االقتصاد احلقيقي :وهو ما ميثل:

أ .األثر على صايف الصادرات :ويكون يف األجل الطويل ،حيث ينتقل التغري يف قيمة العملة

الوطنية مباشرة إىل اجملال احلقيقي ،نتيجة أتثري سعر الصرف على حجم صايف الصا رات.
وستسبب ذلك يف اخنفاض النات الوطين مبقا ير مضاعفة بسبب مفعول مضاعف التجارة
اخلارجية (مضاعف التصدير).(Mishkin F. , 2004, p. 618) .
فعند اخنفاض قيمة العملة الوطنية (ارتفاع سعر الصرف) يف األجل القصري جيعل السلع الوطنية
رخيصة ابلنسبة للسلع األجنبية ،وتكون بذلك السلع احمللية أكثر تنافسية من نظريهتا األجنبية،
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مما يرفع من الصا رات يف حني تكون السلع األجنبية غالية من منظور املستهلكني احملليني فتنخفض
الوار ات ،ومن مث يزيد صايف الصا رات ،فيزيد الطلب الكلي ومن مث يكون لزاي ة صايف الصا رات
أتثري موجب على النات  (Lavern , 2002, p. 6) .أما يف حالة زاي ة قيمة العملة احمللية
(اخنفاض سعر صرفها) فينتظر أن حيدث آاثرا سلبية على احلساب التجاري للبلد وتصبح السلع
احمللية غالية من منظور األجانب ،ويقل الطلب عليها ،وتنخفض الصا رات وتزيد الوار ات،
واحلصيلة النهائية اخنفاض صايف الصا رات ،واخنفاض النات احلقيقي للبلد.

ب .األثر على األسعار احمللية :تنشأ القناة غري املباشرة لنقل أثر سعر الصرف إىل األسعار ،من
خالل التأثري على إمجايل الطلب ،إذ يؤ ي ارتفاع سعر الصرف (اخنفاض قيمة العملة الوطنية)
إىل جعل املنتجات احمللية أرخص نسبيا ابلنسبة للمستهلكني األجانب ،وسرتتفع الصا رات ،ومن
مث زاي ة الطلب الكلي نسبة إىل النات  ،مما يؤ ي إىل زاي ة مستوى األسعار احمللية .والعكس
صحيح يف حالة اخنفاض سعر الصرف ) ، (Lavern , 2002, p. 6كما تنتقل التغيريات يف
سعر الصرف إىل األسعار احمللية من خالل تكلفة املدخالت املستور ة والسلع اتمة الصنع.
ج .األثر على الناتج :سينت عن اخنفاض قيمة العملة الوطنية ارتفاع أسعار السلع احمللية،

واخنفاض األجور احلقيقية على املدى القصري .لكن هناك احتمالية لزاي هتا يف األجل الطويل،
وبذلك تتحمل الشركات أجور عالية وترتفع تكاليف اإلنتاج ،ومن مث زاي ة مستوى األسعار
الذي سينعكس سلبا على الطلب اإلمجايل وسينخفض بعدها النات (Lavern , 2002,
) p. 6وسينخفض النات الوطين مبقا ير مضاعفة بسبب مفعول مضاعف التجارة اخلارجية
(مضاعف التصدير)(Mishkin F. , 2004, p. 618) .
د .األثر على ميزانية وسيولة األسر والشركات :ينتظر من تغريات أسعار الصرف التأثري على
ميزانية األسر والشركات ،حبيث تقرتض األسر والشركات مباشرة من اخلارج أو من البنوك الوطنية
يف ظل حرية حترك رؤوس األموال .فعندما تكون هذه الديون ابلعمالت األجنبية ،فإن ارتفاع سعر
الصرف سيؤ ي إىل زاي ة عبء الديون على املقرتضني(عائالت أو شركات) ويلزم بسدا التزامات
الدين مببالغ أكرب من الوضع قبل ارتفاع سعر الصرف ،ومن املتوقع أن يكون هلذا الوضع عدة
ارتدا ات على سلوك اإلنفاق واالقرتاض لألسر والشركات من خالل التأثري على صايف القيم من
األصول واخلصوم ،(Steven , Philip, & Jozef , 1998, pp. 12-13) .فضال عن التأثري
يف إمكانية تعريض املقرضني لإلفالس أو عجزها عن السدا  ،مما يقوض من فرص حتصيل يوهنا
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وسيتسبب يف فقداهنا هليكل ميزانيتها العمومية ،مما يقلل من قدرهتا على اإلقراض وخيفض من
االستثمار والنات (Mishkin F. , 2001, pp. 7-8) .

 .2الدراسة التطبيقية لفعالية قناة سعر الصرف يف نقل أثر السياسة النقدية إىل االقتصاد
احلقيقي يف اجلزائر للفرتة .2112-1991

لدراسة فعالية قناة سعر الصرف سنقوم أوال بعرض منهجية العمل الختبار هذه الفعالية مث سنقوم
الحقا إبجراء الدراسة القياسية.

 .1.2منهجية الدراسة التطبيقية :سنحاول اختبار مدى فعالية قناة سعر الصرف يف نقل آاثر
صدمات السياسة النقدية ،فعند تفعيل أثر السيولة النات عن صدمة السياسة النقدية بزاي ة كمية
النقو مثال ،فمن املتوقع أن خيفض يف أسعار الفائدة وحيدث ذلك جمموعة من التأثريات الداخلية
واخلارجية:
 التأثري الداخلي :يتم من خالل قناة سعر الفائدة ختفيض أسعار الفائدة االمسية ،مث تنتقلآاثرها إىل االقتصا احلقيقي بزاي ة الطلب اإلمجايل وزاي ة مستوايت األسعار.
 التأثري اخلارجي :يتم من خالل قناة سعر الصرف أي التأثري على حساب رأس املال وصايفالصا رات.
وميكن فهم كيفية عمل قناة سعر الصرف يف املخطط التايل:
الشكل  :2خمطط يوضح آلية عمل قناة سعر الصرف

املرجع :من إعدا الباحثني اعتما ا على الدراسات النظرية آللية عمل قناة سعر الصرف

وتعتمد منهجية حبثنا يف هذه الدراسة على مرحلتني:
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املرحلة األوىل :نقوم بتقدير العالقة بني كل من سعر الفائدة االمسي وصايف الصا رات ورصيد
حساب رأس املال على سعر الصرف .أي:
 هناك عالقة عكسية بني أسعار الفائدة االمسية احمللية وأسعار الصرف. هناك عالقة طر ية بني صايف الصا رات وأسعار الصرف. -هناك عالقة عكسية بني رصيد حساب رأس املال وأسعار الصرف.

املرحلة الثانية :يف حالة وجو عالقة معنوية لسعر الصرف ابملتغريات سالفة الذكر عمليا فإن
ذلك ليل على وجو قناة سعر الصرف ضمن قنوات نقل أتثري السياسة النقدية ،لنقوم يف هذه
املرحلة ابختبار مدى فعاليتها ،حيث ينتظر أن تؤثر تغريات سعر الفائدة على سعر الصرف وعلى
النات الداخلي اخلام ابلتبعية ،ويف احلالة املعاكسة تنتفي فعالية قناة سعر الصرف.
وميكننا حوصلة األفكار السابقة يف النموذج الرايضي التايل ،مع إ خال اللوغاريتم النربي على
كل من سعر الصرف وصايف الصا رات فقط ،هبدف إحداث التجانس يف املتغريات املدرجة يف
النموذج𝑳𝑵𝑬𝑿𝑹 = 𝒇(𝑰𝑹, 𝑳𝑵𝑬𝑿𝑷, 𝑳𝑵𝑪𝑨𝑪) :
حيث 𝐿𝑁𝐸𝑋𝑅 - :لوغاريتم سعر الصرف اإلمسي
 𝐼𝑅 -سعر الفائدة االمسي ممثال يف معدل إعا ة اخلصم لدى بنك اجلزائر .

 𝐿𝑁𝐸𝑋𝑃 -لوغارمي صايف الصا رات.

 𝐶𝐴𝐶𝑁𝐿 لوغاريتم صايف حساب رأس املال.وميكن كتابة الدالة السابقة يف الصيغة اخلطية التالية:
𝒕𝜺 𝑳𝑵𝑬𝑿𝑹𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑰𝑹 + 𝜶𝟐 𝑳𝑵𝑬𝑿𝑷 + 𝜶𝟑 𝑳𝑵𝑪𝑨𝑪 +
وتبعا للدراسة النظرية فإن 𝜀𝑡 ،(𝛼3 < 0) ، (𝛼2 > 0) ،(𝛼1 < 0) :حد

التشويش األبيض و  𝛼0هو احلد احلر يف تعريف سعر الصرف غري املرتبط أبي متغري.
 .2.2دراسة استقرارية املتغريات :جتنبا للوقوع يف مشكلة االحندار الزائف وعدم إمكانية تقدير
النموذج الساب بشكل مباشر ابستخدام السالسل الزمنية األصلية ،فإننا سنقوم ابختبار السالسل
الزمنية من حيث االستقرار ابستعمال اختبارات جذر الوحدة ،فيما يلي:
اجلدول :2جدول تلخيصي لنتائج اختبارات جذر الوحدة للسالسل الزمنية
𝑹𝑰
𝑹𝑿𝑬𝑵𝑳
املتغري
𝑪𝑨𝑪𝑵𝑳
𝑷𝑿𝑬𝑵𝑳
)𝟎(𝑰
)𝟏(𝑰
)𝟎(𝑰
)𝟎(𝑰
حسب اختبار ADF
)𝟎(𝑰
)𝟎(𝑰
)𝟏(𝑰
)𝟎(𝑰
حسب اختبار PP

املرجع :من إعدا الباحثني ابالعتما على احصائيات بنك اجلزائر والبنك العاملي وابستعمال EViews10
مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،املجلد /5 :العدد /2 :ديسمبر 2222

376

عسيلة وداد  ،كبوط عبد الرزاق

 .2.2مقاربة اختبار احلدود لنموذج𝐿𝐷𝑅𝐴 :من خالل نتائ

راسة استقرارية السالسل الزمنية

للمتغريات املدرجة يف هذه الدراسة ومبراعاة يف حالة االختالف بني نتائ اختبار  ADFو PP
يفضل االعتما على اختبار PPيف حالة العينات الصغرية .

يتضح أن كل من سلسلة لوغاريتم سعر الصرف االمسي ) ،(LNEXRلوغاريتم صايف

الصا رات ) ،(LNEXPلوغاريتم حساب رأس املال( )LNCACمستقرة اي ) ،I(0يف حني
أن سلسلة سعر الفائدة ) (IRغري مستقرة ومتكاملة من الدرجة األوىل ).I(1
ونظرا الختالف رجة تكامل السالسل الزمنية املدرجة يف النموذج فإنه ال ميكننا استعمال
مناذج التكامل املشرتك ممثلة يف منوذج تصحيح اخلطأ  VECMأو (Soren, .ECM
) September 1988, pp. 1-24لكن طبقا ملقاربة  ،Pesaran et alفقد صار من املمكن
استعمال مناذج االحندار الذايت ذات التباطؤات الموزعة  ARDLأو منوذج CECR
( ، )Conditional Error Correction Regressionواليت تعترب حالة خاصة من مناذج
التكامل املشرتك اليت تعتمد على مناذج تصحيح اخلطأ ،وتعرف أيضا ابختبار احلدو  .واليت تطب
على السالسل الزمنية املتكاملة من الدرجة األوىل ،أو متكاملة من الدرجة صفر أو مزي بينهما.
وإلجراء مقاربة  ARDLميكننا تتبع اخلطوات التالية(eviews, 2017) :
 حتديد رجات التباطؤ املثلى ابالعتما على معايري املعلومات املختلفة منها معيار SCلشوارتزومعيار  AICألكايك.
 القيام ابختبار االرتباط السلسلي واختبار ثبات التباين لنموذج .ARDL استعمال اختبارات احلدو  F bound testالختبار العالقة التوازنية طويلة األجل بنياملتغري التابع واملتغريات املستقلة اليت تفسره.
 تقدير معلمات منوذج التوازن طويل األجل ومعلمات منوذج تصحيح اخلطأ املمثل لعالقةالتوازن قصرية األجل ،ويشرتط يف هذه األخرية أن يكون معامل تصحيح اخلطأ فيها سالبا ومعنواي.
 تقييم النموذج من خالل اختبارات الدرجة األوىل (االختبارات اإلحصائية) ،واالختباراتمن الدرجة الثانية (االختبارات القياسية) واالختبارات االقتصا ية ملدى موافقة النتائ للنظرية
االقتصا ية ومربراهتا املنطقية.
أ .اختيار درجات التأخري املثلى :لتحديد رجات التأخري املثلى للمتغريات املدرجة يف حتديد
سعر الصرف ،نقوم بتقدير سعر الصرف بداللة املتغريات التفسريية عند رجات تباطؤ خمتلفة
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لكل منها ،على أن يتم اختيار أمثلها حبسب أصغر قيمة ملعيار املعلومات أكايك  AICوقد
كانت النتيجة كما يلي:
اجلدول :2نتيجة اختبار درجات التأخري املثلى
السلسلة
درجة التأخري

درجات التأخري املثلى

)𝐶𝐴𝐶𝑁𝐿(

)𝑃𝑋𝐸𝑁𝐿(

)𝑅𝐼(

)𝑅𝑋𝐸𝑁𝐿(

8

8

1

1

املرجع  :من إعدا الباحثني اعتما ا على خمرجات Eviews10

تظهر برجمية افيوز نتائ اختبار رجات أتخري منوذج  ،ARDLفنالحظ أن أفضل منوذج حيق
أقل قيم  AICهو ) ،𝐴𝑅𝐷𝐿(3, 0,2, 2حيث نالحظ أن رجة التأخري املثلى لسعر الصرف
هي ( ،)3ولسعر الفائدة كممثل لصدمة السياسية النقدية بدرجة أتخري ( ،)1ولصايف الصا رات
رجة أتخري ( ،)8وحلساب رأس املال رجة أتخري (.)8
ب .اختبار االرتباط السلسلي واختبار ثبات التباين :إن نتائ كل من اختبار االرتباط
السلسلي ابستعمال اختبار مضروب الجرانج  LMوعند تباطؤ  8واختبار ثبات التباين
ابستعمال اختبار ARCHموضحة يف اجلدول املوايل:
اجلدول :4جدول تلخيصي لنتائج اختبار االرتباط السلسلي واختبار ثبات التباين
اختبار
LM
اختبار ثبات
التبياين

الفرضيات
عدم وجود ارتباط سلسلي H0 :
وجود ارتباط سلسلي H1:
عدم وجود ثبات التباين H0:
وجود ثبات التباين H1:

نوعية االختبار
BreuschGodfrey
اختبار
ARCH

prob

Obs*Rsquared= 3.5418

1.1112

Obs*Rsquared=1.1199

0.887

قبول

فرضية
العدم

قبول

فرضية
العدم

املرجع :من إعدا الباحثني اعتما ا على خمرجات Eviews10

نالحظ من قرارات اجلدول أن بواقي منوذج ) ARDL (3,0,2,2ال تعاين من مشكلة االرتباط
السلسلي وتتمتع بواقي النموذج خباصية ثبات التباين .وبذلك تتحق الشروط الضرورية لتطبي
منهجية  ،ARDLوابلتايل ميكننا إجراء  Fالختبار احلدو .

ج .اختبار احلدود  :F-bound testحتصلنا يف اخلطوتني السالفتني على أفضل منوذج ARDL

ذي التأخريات ) ،ARDL (3,0,2,2مع حتق شرطي ثبات التباين وخلو النموذج من االرتباط
السلسلي وثبات التباين ،فإنه ميكننا إجراء اختبار احلدو ) (F-bound testالذي يسمح لنا
ابختبار الفرضيتني التاليتني ( :عدم وجو تكامل مشرتك ( ) H0:وجو تكامل مشرتك )H1:
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ويف حالة رفض فرضية العدم فإن ذلك يسمح لنا إبمكانية وجو عالقة توازنية طويلة األجل
أي وجو عالقة تكامل مشرتك بني سعر الصرف كمتغري يرا تفسريه بداللة جمموعة من املتغريات
التفسريية ممثلة يف كل من سعر الفائدة ،صايف الصا رات ،رصيد حساب رأس املال.
ونتائ االختبار ملخصة يف اجلدول املوايل:
االختبار اإلحصائي

اجلدول :5اختبار احلدود F-bound test

القيم احملسوبة
القيم احلرجة للحدود
عند مستوى معنوي %11
عند مستوى معنوي %2
عند مستوى معنوي %1

𝑭

9.222
)𝟎(𝑰
2.21
2.19
2..2

)𝟏(𝑰
2.2
2..1
2...

القرار

وجود عالقة تكامل مشرتك

املرجع :من إعدا الباحثني اعتما ا على خمرجات برانم Eviews10

من خالل اجلدول نالحظ أن قيمة إحصاءة  F-Bounds Testاحملسوبة = 9.228أكرب
من كل القيم احلرجة الختبار الحدو د) 𝐼(1), 𝐼(0عند مستوايت املعنوية املختلفة (،%1
 )%11 ،%2 ،%8.2ومن مث نرفض فرضية العدم  ، 𝐻0أي قبول وجو عالقة توازنية طويلة
األجل بني املتغريات التفسريية (سعر الفائدة ،صايف الصا رات ،رصيد حساب رأس املال) واملتغري
التابع ممثال يف سعر الصرف.
د .تقدير معلمات األجلني الطويل والقصري ابستعمال مناذج تصحيح اخلطأ ECM
بعد قبولنا لوجو عالقة توازنية طويلة األجل بني سعر الصرف من جهة واملتغريات التفسريية
من جهة أخرى فإن هناك من احملتمل وجو نوع من التعديل يف األجل القصري لالحنرافات عن
األجل الطويل ،وفقا ملنهجية تصحيح اخلطأ وبسرعة تعديل حيد ها معامل تصحيح اخلطأ.
لذلك سنقوم بتحديد عالقة التوازن طويلة األجل والعالقة التوازنية قصرية األجل ،حىت نستطيع
فهم يناميكية التعديل يف هذه النماذج ،مع التأكيد أن قبول العالقة التصحيحية يف هذه النماذج
تنطل من فرضية أن معامل تصحيح اخلطأ سالب ومعنوي.
ونتائ التقدير موضحة يف النموذج التايل:
أوال -عالقة التوازن طويلة األجل:
ميكن تقدير عالقة التوازن طويلة األجل يف النموذج التايل:
LNEXR = 0.061 ∗ IR − 0.18 ∗ LNEXP + 0.14 ∗ LNCAC + 4.54
)(𝑡𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 ) (1.323
)(−4.622
)(3.145
)(31.334
)𝑏𝑜𝑟𝑝(
)(0.205
)(0.000
)(0.006
)(0.000
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اثنيا -عالقة التوازن قصرية األجل:
وهي عالقة ترتجم يناميكية التعديل يف املتغريات لتصحيحها حنو عالقة التوازن طويلة األجل،
ونتائ عملية التقدير حمد ة يف خمرجات Eviews
جدول :.يوضح نتائج خمرجات عالقة التوازن قصرية األجل
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.7412
0.0002
0.0175
0.0549
0.1977
0.0409
0.0000

0.336398
-4.874049
-2.670776
2.081894
1.347772
-2.236638
-7.899398

0.128650
0.097128
0.006923
0.006765
0.006752
0.006731
0.028461

0.043278
-0.473406
-0.018491
0.014084
0.009100
-0.015055
-0.224826

))D(LNEXR(-1
))D(LNEXR(-2
)D(LNEXP
))D(LNEXP(-1
)D(LNCAC
))D(LNCAC(-1
)CointEq(-1

0.064427
0.109956

Mean dependent var
S.D. dependent var

R-squared
0.809585
Adjusted R-squared 0.749454

املرجع :من إعدا الباحثني ابالعتما على خمرجات Eviews 10

نالحظ من املخرجات وجو عالقة توازنية طويلة األجل ذات اللة إحصائية ،من خالل قبولنا
ملعامل تصحيح اخلطأ الذي قيمته ( )-1.881وهو ذو إشارة سالبة وذو اللة إحصائية .مما
يرتجم أن منذجة سلوك سعر الصرف يف عالقته ابملتغريات التفسريية املدرجة يف النموذج وف
منهجية التكامل املشرتك وتصحيح اخلطأ يف بيئة  ARDLمقبولة ،وابلتايل أن تغريات سعر
الصرف هلا عالقة توازنية طويلة األجل حمد ة ابلتباطؤ يف سعر الصرف ومتغريات سعر الفائدة
وصايف الصا رات ورصيد حساب رأس املال وتباطؤاهتا املختلفة ،كما أن هناك تصحيح األخطاء
يف األجل القصري ابجتاه عالقة التوازن طويلة األجل ،مبعامل قدره  %88.1كل سنة.

ه .اختبار جودة النموذج :ميكننا تقييم النموذج من الناحية اإلحصائية ،القياسية مث االقتصا ية
فيما يلي:

 من الناحية اإلحصائية :من خالل معنوية معلمات العالقة طويلة األجل وقدرهتا التفسريية،نالحظ أن مجيع معلمات العالقة التوازنية طويلة األجل ذات اللة إحصائية من خالل اختبار
ستو نت ) (tماعدا معلمة سعر الفائدة اليت مل تكن ذات اللة إحصائية.
 من الناحية القياسية :يعتمد تقييم النموذج من الناحية القياسية على التحق من مدى توفرفرضيات طريقة التقدير ،وقد مت ذلك قبل إجراء اختبار احلدو الختبار بواقي النموذج ابستعمال
مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،املجلد /5 :العدد /2 :ديسمبر 2222
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كل من اختبار ثبات تباين األخطاء واختبار االرتباط السلسلي للبواقي ،وابلتايل يتوفر النموذج
على الشروط القياسية الالزمة لقبول هذا النموذج.

 من الناحية االقتصادية :فنالحظ أنه حسب فرضيتنا الرئيسية أن أتثري السياسة النقدية علىسعر الصرف يكون من خالل أتثريها يف سعر الفائدة ،وابلتايل كلما تبنت السلطة النقدية سياسة
نقدية توسعية فإن ذلك سيرتجم يف اخنفاض سعر الفائدة ،ويف حالة حتق فرضية فعالية السياسة
النقدية فإن هذا االخنفاض يف سعر الفائدة سينتقل إىل التأثري على أحد القنوات اخلارجية للسياسة
النقدية ممثال يف قناة سعر الصرف ،من خالل التأثري إجيااب على كل من رصيد حساب رأس املال
ورصيد صايف الصا رات ،وابلتايل سيؤ ي إىل اخنفاض الطلب على العملة الوطنية أي ارتفاع سعر
الصرف ،وبذلك تتحق العالقة العكسية بني سعر الفائدة وسعر الصرف .ولذلك يعد قبول
فرضية أتثري سعر الفائدة على سعر الصرف حموراي يف حتليل قناة سعر الصرف وأتثرياهتا احملتملة.
لكن حسب نتائ الدراسة القياسية فقد توصلنا إىل أن هناك أتثري سالب وذو اللة إحصائية
لصايف الصا رات على سعر الصرف ،وهذا غري متواف مع النظرية االقتصا ية ،يف حني أن رصيد
حساب رأس املال قد أظهر أنه ذو اللة إحصائية لكن إشارة املعلمة غري متوافقة مع النظرية
االقتصا ية ،أي وجو عالقة موجبة بني رصيد حساب رأس املال وسعر الصرف عمليا ،وتفسريان
لذلك مر ه إىل طبيعة هيكل حساب رأس املال اجلزائري ،حيث يهيمن القطاع العمومي سواء يف
صايف االستثمارات املباشرة أو يف صايف حركة رؤوس األموال الرمسية ،مما جيعل رصيد حساب رأس
املال خاضعا لتوجهات الدولة وال خيضع للمنط االقتصا ي املبين على العائد واملخاطرة( .بنك
اجلزائر )8181 ،كتحويالت املواطنني اجلزائريني املقيمني يف اخلارج وغريها.
كما أنه تبعا لنتائ راستنا القياسية تبني وجو عالقة توازنية طويلة األجل وقبول وجو عالقة
التوازن قصرية األجل ،إال أننا وجدان أبن سعر الفائدة ليست له أية اللة إحصائية يف عالقة
التوازن طويلة األجل ،مما يبعده عن خانة التأثري يف سعر الصرف ،أو ابألحرى انعدام فعالية قناة
سعر الصرف كواحدة من قنوات نقل أتثري السياسة النقدية.
وميكننا تفسري هذه النتيجة من خالل طبيعة العالقة بني سعر الصرف وصايف الصا رات ،أو
بطبيعة الصا رات والوار ات ،ففي حالة اجلزائر هناك هيمنة قطاع احملروقات على الصا رات
اجلزائرية إذ تتجاوز نسبة مسامهتها  %92من الصا رات( ،بنك اجلزائر)8181 ،مما يعين أن تغري
الصا رات متعل أبسعار البرتول فقط ومهما تغري سعر الصرف فلن يكون له أتثري على الصا رات.
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أما ابلنسبة للوار ات فهناك ضعف مرونة الوار ات ابلنسبة لسعر الصرف ،بسبب طبيعة السلع
املستور ة ،وهو ما يظهره الشكل املوايل:
الشكل :2تطور اهليكل السلعي لـ  %12من السلع املستوردة يف اجلزائر 2112-2111
50,00تجهيزات صناعية

منتجات نصف مصنعة

مواد غذائية

30,00
25,00

40,00

20,00

30,00

15,00

20,00

10,00

10,00

5,00

0,00

0,00

املرجع :من إعدا الباحثني ابالعتما على إحصائيات بنك اجلزائر

ابلنسبة للهيكل السلعي للوار ات فإن املنتجات الصناعية تستحوذ على أعلى نسبة خالل
كامل الفرتة ،مث تليها املنتجات النصف مصنعة يف املرتبة الثانية ،مث تتبعها مباشرة يف املرتبة الثالثة
املوا الغذائية ،ومتثل وار ات هذه السلع ما يفوق  %22من إمجايل وار ات اجلزائر(DGD, .
)2019

وابلنظر إىل طبيعة هذه السلع فإهنا تندرج يف خانة السلع الضرورية ممثلة يف املوا الغذائية
واأل وية والتجهيزات الصناعية واملنتجات نصف مصنعة اليت حيتاجها االقتصا اجلزائري ،فهي
سلع ضرورة لالقتصا  ،لذلك نالحظ أنه مهما ارتفعت أسعارها يف السوق الدولية من منظور
املستهلكني احملليني فإهنا سلع ضرورية جيب اقتناؤها مهما كانت تكلفتها ،وابلتايل ينعدم أتثري
سعر الصرف على الوار ات بل وأن كل اخنفاض يف قيمة العملة يعين تضخيم فاتورة االستريا ،
وبذلك يتم استبعا أثر سعر الصرف على صايف الصا رات.
.2اخلامتة
تعترب قناة سعر الصرف واحدة من القنوات اليت توضح آلية نقل أتثري السياسة النقدية إىل
االقتصا احلقيقي على املستوى الدويل ،يف حني أن بقية القنوات املتمثلة يف كل من قناة سعر
الفائدة وقناة القرض وقناة أثر اإلعالن وقناة أسعار األصول تشرح آلية النقل على املستوى احمللي
فقط.
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ولقد تزايدت امهية قناة سعر الصرف ضمن السياسة النقدية خصوصا مع تزايد تيار العوملة
واندماج االقتصا ايت يف االقتصا العاملي .حيث حاولت هذه الدراسة اختبار فعالية هذه القناة
يف نقل أاثر السياسة النقدية على االقتصا احلقيقي .معتمدين على خطوتني لالختبار ،مت يف
األوىل اختبار الثبات وجو القناة ،فإذا كانت القناة موجو ة ففي اخلطوة الثانية يتم تقدير مدى
فعالية هذه القناة على االقتصا احلقيقي.
ومن خالل راستنا العملية واختبار فعالية قناة سعر الصرف ابستعمال أ وات القياس
االقتصا ي ممثلة يف منهجية  ، ARDLابعتبارها واحدة من النماذج اليت تستطيع شرح وتفسري
التفاعالت اليت حتدث بني متغريات الدراسة بشكل يناميكي ،حيث حاولنا اختبار الفرضية
اجلزئية االوىل"فرضية الوجود" واليت ميكن ترمجتها يف العبارات التالية :إن انتقال أتثري السياسة
النقدية إىل سعر الصرف سيكون عن طري العالقة العكسية بني سعر الفائدة وسعر الصرف،
لينت ااثرا على كل من حساب رأس املال وعلى صايف الصا رات .فتكون بذلك العالقة عكسية
بني كل من سعر الفائدة ورصيد حساب رأس املال من جهة وسعر الصرف من جهة اخرى،
وعالقة طر ية بني صايف الصا رات وسعر الصرف.
أما الفرضية اجلزئية الثانية "فرضية الفعالية" :فهي فرضية متعلقة بنتائ اختبار الفرضية اجلزئية

األوىل ،فإذا كانت مقبولة فإننا نبحث عن نتائ ااثر السياسة النقدية على النات احلقيقي وعلى
املستوى العام لألسعار
ولقد خلصت نتائ حبثنا إىل النتائ التالية:
 -1مت اثبات انعدام فعالية قناة سعر الصرف يف نقل آاثر السياسة النقدية على االقتصا احلقيقي
للفرتة  ،8112-1991من خالل اثبات أن هناك عالقة توازن طويلة األجل بني كل من سعر
الصرف من جهة وسعر الفائدة كممثل لصدمة السياسة النقدية ،وصايف حساب رأس املال وصايف
الصا رات من جهة اثنية ،مع إثبات وجو عالقة توازن قصرية االجل بني هذه املتغريات ،لكن
سعر الفائدة ليست له أية اللة إحصائية يف عالقة التوازن طويلة األجل ،مما أبعده عن خانة
التأثري يف سعر الصرف ،ومن مث انعدام فعالية قناة سعر الصرف كواحدة من قنوات نقل أتثري
السياسة النقدية يف اجلزائر وبذلك مت نفي الفرضية اجلزئية االوىل.
 -8إن انعدام فعالية قناة سعر الصرف يعين انتفاء امكانية حتق التأثريات احملتملة لتغريات سعر
الصرف على النات احلقيقي وعلى االسعار وبذلك مت نفي الفرضية اجلزئية الثانية
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فعالية قناة سعر الصرف يف نقل أثر السياسة النقدية إىل االقتصا احلقيقي يف اجلزائر ()8112-1991

 -1إن انعدام فعالية قناة سعر الصرف يف اجلزائر مر ه إىل:
 طبيعة هيكل حساب رأس املال اجلزائري ،بفعل هيمنة القطاع العمومي سواء يف صايفاالستثمارات املباشرة أو يف صايف حركة رؤوس األموال الرمسية ،وضعف تدفقات رؤوس االموال
االجنبية املباشرة وغري املباشرة ،مما جعل رصيده غري خاضع للمنط االقتصا ي بل حمكوم بعوامل
اخرى كتحويالت اجلزائريني املقيمني يف اخلارج وغريها.
 طبيعة عالقة سعر الصرف بصايف الصا رات متعل بطبيعة الصا رات والوار ات ،فهناك هيمنةقطاع احملروقات على الصا رات اجلزائرية ،مما أزاح اثر تغريات سعر الصرف على الصا رات .أما
ابلنسبة للوار ات فهناك ضعف مرونة الوار ات ابلنسبة لسعر الصرف ،بسبب طبيعة السلع
املستور ة ،إذ هتيمن املنتجات الصناعية واملنتجات النصف مصنعة واملوا الغذائية على أكثر من
 %22من إمجايل وار ات اجلزائر فهي من السلع اليت توصف ابلضرورية للنشاط االقتصا ي
فمهما ارتفعت اسعارها جيب اقتناؤها.
التوصيات:

إن جناح فعالية قناة سعر الصرف يف احداث التأثريات املرغوبة على االقتصا احلقيقي مرهونة بـ:
 العمل على تنويع االقتصا حىت تكون الصا رات متنوعة ومرنة لكل تغري يف سعر الصرفواهناء مشكلة الرتكيز على صا رات احملروقات فقط .وييتحق بذلك تنشيط اجلهاز االنتاجي
الذي يعمل على زاي ة الصا رات وتقليص فاتورة االستريا .
 العمل على حتسني بيئة االستثمار :الستقطاب رؤوس االموال االجنبية اليت تشكل موارجديدة لتمويل التنمية يف اجلزائر كما تساهم يف زاي ة النات احلقيقي وزاي ة النمو االقتصا ي.
 ..قائمة املراجع:

 .1..املراجع ابللغة العربية:
 املؤلفات:
 أمحد أبو الفتوح علي الناقة ،)8111( ،نظرية النقو واألسواق املالية :مدخل حديث للنظرية النقدية واألسواقاملالية .مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،مصر.
 زينب حسني عوض هللا ،)8112( ،العالقات االقتصا ية الدولية .ار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.جمدي حممو شهاب ،)8112( ،االقتصا الدويل املعاصر ،ار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.
 موسى حللو بوخاري ،)8111( ،سياسة الصرف األجنيب وعالقتها ابلسياسة النقدية :راسة حتليلية لآلاثراالقتصا ية لسياسة الصرف األجنيب .مكتبة حسني العصرية ،لبنان
 منري ابراهيم هندي( .بال اتريخ) .الفكر احلديث يف إ ارة املخاطر-اهلندسة املالية ابستخدام التوري واملشتقاتاجلزء األول :التوري (اجمللد  .)1منشأة املعارف ،االسكندرية ،مصر.
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 كبوط عبد الرزاق، عسيلة وداد

 العالقة التبا لية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان،)8111( . مسري نعمة فخري. عمان، ار اليازوري.املدفوعات
 يوان املطبوعات. راسة حتليلية تقييمية: مدخل إىل السياسات االقتصا ية الكلية،)8112( ، عبد اجمليد قدي. اجلزائر، الطبعة الثانية،اجلامعية
. اجلزائر، يوان املطبوعات اجلامعية. تقلبات أسعار الصرف،)8112( ، ضياء جميد املوسوي:  املقاالت
 اختبار ور قناة سعر الصرف يف نقل،)8112 ( ، و سنونسي بورقعة، عبد الرمحن شنييت،  ليلى أمسهان بقب ماي،11 العد، اجمللة املغاربية لالقتصا والتسيري،8118-1921  راسة قياسية:أثر السياسة النقدية يف اجلزائر
.11-19 .8112
: مواقع االنرتنيت
: على املوقع. 8119-8112  األعدا من، النشرة االحصائية الثالثية.)8119( ،بنك اجلزائر
 (مت االطالعhttps://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm
)8181أوت81 عليه يف

: املراجع ابللغات االجنبية.2..
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