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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري على الميزان التجاري
حيث قمنا أوال بتسليط الضوء على.)2017-2000( باالعتماد على اإلحصائيات خالل الفترة
 ثم قمنا بتحليل تطور كل منهما في الجزائر،سعر الصرف والميزان التجاري كإطار نظري
 لنصل إلى تحليل أثر تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل،خالل فترة الدراسة
الدوالر األمريكي على كل من الصادرات خارج المحروقات والواردات وأخيرا استنتجنا أثر
.هذا التخفيض على الميزان التجاري
توصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري أمام
،الدوالر األمريكي وحصيلة الصادرات خارج قطاع المحروقات وهو ما يوافق النظرية االقتصادية
 وعليه أوجدت الدراسة عدم تبعية رصيد،بينما هناك أثر ايجابي محدود على حصيلة الواردات
.الميزان التجاري لسياسة تخفيض سعر الصرف و إنما هو رهين لتقلبات أسعار النفط
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This study aims at analyzing the impact of exchange rate devaluation of the Algerian Dinar on the trade
balance depending on the statistics during the period (2000-2017). Where we first highlighted the
exchange rate and the trade balance as a theoretical framework, then we analyzed the progress of the
both variables in Algeria during the period of the study, reaching to analyze the impact of the Algerian
Dinar exchange rate devaluation against the US Dollar on both the non-oil exports and the imports,
and finally we ended up with the impact of this devaluation on the trade balance.
The study ended up with the existence of an inverse relationship between devaluating the Algerian
Dinar exchange rate against the American Dollar and the non-oil exports which corresponds with
the economic theory, whereas there is a limited positive impact on the imports earnings. Therefore,
the study found the non-dependency of the trade balance on the policy of exchange rate devaluation.
However, it is a hostage of the oil price volatility.
- JEL Classification Codes: E6 ; F3 ;F4.
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-1مقدمة
تعد سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسة االقتصادية،
وذلك لكونها تشكل إىل جانب السياسات األخرى آلية فعالة
حلماية االقتصاد الوطين ،ليس فقط يف ضوء ما متارسه من
تأثري على القطاع الداخلي بل وعلى القطاع اخلارجي أيضا،
باإلضافة إىل كونها وسيلة فعالة يف التأثري على خمتلف
مؤشرات االقتصاد الكلي.

 حتليل أثر ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري مقابلالدوالر األمريكي على رصيد امليزان التجاري؛

منهج الدراسة :من أجل املعاجلة اجليدة للموضوع وبغية اإلجابة
على التساؤالت املطروحة مت االعتماد على املنهج االستقرائي،
وذلك بإتباع األسلوب الوصفي التحليلي من خالل استعراض
اجلانب النظري لسعر الصرف وامليزان التجاري ،ثم حتليل
العالقة بني ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على
رصيد امليزان التجاري بعد دراسة تطورهما خالل الفرتة
(.)2017-2000

قد حازت دراسة آثار تقلبات سعر الصرف مقابل العمالت
األجنبية على هذه املؤشرات بصفة عامة وامليزان التجاري بصفة
خاصة على قدر كاف من األحباث العلمية يف الدول املتقدمة تقسيمات الدراسة :بغية اإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار
والنامية على حد سواء ،إذ تعترب سياسة ختفيض قيمة العملة صحة فرضياتها ،مت تقسيم هذه الدراسة إىل قسمني :قسم
نظري نتناول فيه املفاهيم األساسية لسعر الصرف وامليزان
من أهم السياسات اليت تسعى إىل حتقيق التوازن اخلارجي.
التجاري ثم نعرض العالقة النظرية اليت تربط بني املتغريين
يف إطار التوجه إىل اقتصاد السوق ،فرض صندوق النقد حمل الدراسة .و قسم ثاني لدراسة اجلانب التطبيقي ،حيث
الدولي على اجلزائر مجلة من الشروط من بينها ختفيض قمنا بدراسة تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل
سعر صرف العملة ،فقامت اجلزائر بالعديد من التخفيضات الدوالر األمريكي وتطور رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة
يف قيمة الدينار اجلزائري مقابل العمالت األجنبية وذلك ( ،)2017-2000لندرس بعدها أثر سعر الصرف على كل من
لالستفادة من مزايا هذه السياسة اليت تؤدي إىل زيادة الصادرات خارج قطاع احملروقات و الواردات ثم رصيد امليزان
الصادرات والتخفيض من قيمة الواردات ومنه حتسني امليزان التجاري ،لنتطرق أخريا إىل أثر تقلبات أسعار النفط على
التجاري للدولة.
رصيد امليزان التجاري.
بناء على ما تقدم نطرح التساؤل الرئيسي التالي :ما مدى تأثري  .2اإلطار النظري للدراسة

سياسة ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على رصيد امليزان التجاري؟

قبل اخلوض يف الدراسة وجب التطرق إىل بعض املفاهيم
ومنه نطرح األسئلة الفرعية التالية:
النظرية املتعلقة بدراستنا ،وذلك حتى تستويف الدراسة كل
 كيف تستجيب حصيلة الصادرات خارج قطاع احملروقات من اجلانب النظري والتطبيقي.لتخفيض سعر صرف الدينار اجلزائري أمام الدوالر األمريكي ؟  . 1.2مفهوم سعر الصرف و وظائفه :حيتل سعر الصرف حيزا
 -ما مدى تأثري سعر الصرف على الواردات اجلزائرية؟

 -ما هو العامل األساسي املؤثر على رصيد امليزان التجاري؟

كبريا يف الدراسات االقتصادية نظرا للتأثري القوي له على
عدة جوانب من النشاط االقتصادي.

فرضيات الدراسة :لإلجابة على التساؤل الرئيسي وكذا  .1.1.2تعريف سعر الصرف :هناك عدة تعاريف لسعر الصرف
أهمها:
التساؤالت الفرعية ،سننطلق من الفرضيات التالية:
 أي ختفيض يف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي  -يعرف على أنه " مثن عملة دولة ما مقومة يف شكل عملةيرتتب عنه استجابة عكسية يف حصيلة الصادرات غري النفطية .أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتني( ".حسني عوض اهلل،2005 ،
 بالنظر لضعف املنتجات احمللية وضرورة االسرتاد ،فإن سعرالصرف ال يؤثر على الواردات.

صفحة )44

 كما عرف كذلك بأنه " عبارة عن عدد الوحدات اليت جيبدفعها من عملة معينة للحصول على وحدة من عملة أخرى".

 على ضوء التبعية املفرطة للعائدات النفطية ،فإنه من املتوقعأن يكون لتقلبات أسعار النفط تداعيات على رصيد امليزان
 يقصد به كذلك " سعر عملة بعملة أخرى ،يتغري يف سوقالتجاري.
الصرف وفقا للعرض والطلب على العمالت" (Agostino,
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إىل ما يلي:
)Montoussé, Cheffel, & Marc Huart, 2006, p. 172
(شهاب ،2007 ،صفحة )244

 تسليط الضوء على مفاهيم سعر الصرف وامليزان التجاري؛  -يعرف كذلك على أنه " املعدل الذي يتم به تبادل العمالت تتبع مسار تطور كل من سعر صرف الدينار اجلزائري فيما بينها ،و يعرف سعر الصرف تغريات كبرية يف سوقمقابل الدوالر األمريكي ورصيد امليزان التجاري خالل الفرتة الصرف العائم ،كما تثبت تقلباته يف هوامش ضيقة نسبيا يف
سوق الصرف الثابت")Jean, 1986, p. 160( .
()2017-2000؛
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وباعتبار سعر الصرف ميثل العالقة التبادلية بني العملة لعدة عمالت أخرى يف فرتة زمنية ما ،وبالتالي مؤشر سعر
الوطنية وعملة أجنبية فيمكن التعبري عنه بإحدى الطريقتني :الصرف الفعلي يساوي متوسط أسعار صرف ثنائية ،وهو يدل
على مدى حتسن أو تطور عملة بلد بالنسبة جملموعة أو سلة
(عومر ،2017 ،صفحة )81
 تسعري مباشر :يتم التعبري عن سعر الصرف هلذه الطريقة من العمالت األجنبية.بعدد الوحدات من العملة األجنبية اليت جيب دفعها للحصول  -سعر الصرف الفعلي احلقيقي :هو سعر الصرف الفعلي
االمسي بعد خضوعه إىل التصحيح بإزالة أثر تغريات األسعار
على وحدة واحدة من العملة الوطنية؛
 تسعري غري مباشر :يعرب عن سعر الصرف وفق هذه الطريقة النسبية،وهو مؤشر ذو داللة على تنافسية البلد جتاه اخلارج،على أنه عبارة عن عدد الوحدات من العملة الوطنية اليت جيب كونه يأخذ بعني االعتبار االختالف بني معدل التضخم
للدولة واملتوسط املرجح ملعدالت التضخم األجنبية.
دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية.
 .2.1.2وظائف سعر الصرف :يؤدي سعر الصرف عدة وظائف
نوجزها فيما يلي( :بورحلي ،بوروشة ،و عالوي ،2015 ،صفحة )176
 وظيفة قياسية :حيث يعتمد املنتجون احملليون على سعرالصرف لغرض قياس ومقارنة األسعار احمللية لسلعة معينة
مع أسعار السوق العاملية ،وهكذا ميثل سعر الصرف هلؤالء
حلقة الوصل بني األسعار احمللية واألسعار العاملية.

 سعر الصرف التوازني :ميثل سعر الصرف التوازني توازنامستدميا مليزان املدفوعات عندما ينمو االقتصاد مبعدل طبيعي
وهو سعر الصرف السائد يف ظروف اقتصادية غري خمتلة.
ويتم حتديد سعر الصرف التوازني عند معرفة كيفية تغري
سعر الصرف احلر مع تغريات الوضع االقتصادي وحتديد
كيفية تأثري هذه األساسيات على سعر الصرف ومنه تكون
مؤشرات لسعر الصرف التوازني( .بن محودة ،2012 ،صفحة )38

 وظيفة تطويرية :أي يستخدم سعر الصرف يف تطويرصادرات معينة إىل مناطق معينة من خالل دوره يف تشجيع
تلك الصادرات ،وميكن أن يؤدى من جهة أخرى إىل االستغناء
أو تعطيل فروع صناعية معينة أو استبداهلا باالسترياد حيث
تكون أسعار هذه السلع املستوردة أقل من األسعار احمللية،
وبالتالي يؤثر سعر الصرف على الرتكيب السلعي واجلغرايف  .1.2.2تعريف امليزان التجاري :يسمى أيضا ميزان التجارة
اخلارجية ويشمل صادرات وواردات الدولة من السلع
للتجارة اخلارجية للدول.
واخلدمات ،أي ما يدخل ضمن التجارة املنظورة وغري املنظورة،
 وظيفة توزيعية :ميارس سعر الصرف وظيفة توزيعية وميثل امليزان التجاري مقارنة بني الواردات والصادرات للبلدعلى مستوى االقتصاد الدولي ،وذلك بفعل ارتباطه بالتجارة خالل فرتة زمنية معينة؛ فإذا ما شهد امليزان التجاري وجود
اخلارجية ،حيث تقوم هذه األخرية بإعادة توزيع الدخل العاملي عجز فان ذلك يعين أن واردات البلد هي أكرب من صادراته ،أي
والثروات الوطنية بني دول العامل.
أن هناك طلبا على السلع األجنبية أكرب من الطلب على السلع
 .3.1.2أشكال سعر الصرف :يأخذ سعر الصرف عدة أشكال احمللية من قبل البلدان األجنبية،وبذلك يزداد الطلب على
العمالت األجنبية مقابل العملة احمللية ،وهذا ما يؤدي إىل
أهمها:
اخنفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة قيمة العملة األجنبية.
 سعر الصرف االمسي :يعرف سعر الصرف االمسي الثنائي(شطباني ،2011-2012 ،صفحة )44
بأنه مقياس لقيمة عملة بلد ما ميكن تبادهلا بقيمة عملة
بلد آخر ،حيث تتحدد هذه األخرية على أساس تعادل عنصري يعرف كذلك بأنه امليزان الذي يتعلق بتجارة السلع واخلدمات
الطلب والعرض عليها يف سوق الصرف األجنيب يف حلظة (صادرات و واردات) خالل الفرتة حمل احلساب ،أي أنه تسجل
زمنيـة مـا ،وهلذا يتغري بتغري الطلب والعرض حسب نظام سعر فيه التجارة املنظورة ،أي صادرات وواردات السلع ،وتسجل
الصرف املعمول به يف البلد( .عبود ،2017 ،الصفحات  )176-177فيه الصادرات السلعية دائنة يف امليزان التجاري أما الواردات
السلعية فتسجل يف اجلانب املدين حيث يرتتب عليها خروج
 سعر الصرف احلقيقي :يعرب عن الوحدات من السلع األجنبيةنقد أجنيب( .النسرييت ،2009 ،صفحة )23
الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع احمللية ،فهو بذلك يأخذ
بعني االعتبار مستوى األسعار يف البلدين ،ويفيد أصحاب  .2.2.2أقسام امليزان التجاري :ينقسم إىل امليزان التجاري السلعي
القرار من املتعاملني االقتصاديني ،وبذلك فسعر الصرف وامليزان التجاري اخلدمي( :عبد اجلليل ،2011-2012 ،صفحة )9
احلقيقي ميثل القدرة الشرائية للعملة ومؤشرا للمنافسة  -امليزان التجاري السلعي :ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة
لإلنتاج الوطين)Josette, 1995, p. 70( .
املنظورة ،ويضم كافة السـلع واخلـدمات التـي تتخـذ شـكال
 .2.2امليزان التجاري و أقسامه :يعترب امليزان التجاري جزءا مهما
من ميزان املدفوعات ألي دولة ،وبالتالي فهو يعكس وضعية
الدولة اجتاه العامل اخلارجي ،فما املقصود به وما خمتلف
أقسامه؟

 سعر الصرف الفعلي :يعرب سعر الصرف الفعلي عن املؤشر ماديا ملموسا (الصادرات ،الواردات من السلع املادية اليت تتمالذي يقيس متوسط التغري يف سعر صرف لعملة ما بالنسبة عرب احلدود اجلمركية(.
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 امليزان التجاري اخلدمي :ويطلق عليه أيضا ميزان التجارةغري املنظورة ،وتظـم كافـة اخلـدمات املتبادلـة بـني الـدول
النقل ،السياحة ،التأمني ،دخول العمل ،عوائد رأس املال.

أرخص نسبيا مقومة بالعملة األجنبية ،ومن ثم زيادة الطلب
األجنيب على الصادرات ،وبالتالي زيادة كمية وقيمة الصادرات
بشرط أن تكون مرونة الطلب األجنيب على الصادرات أكرب من
الواحد ،األمر الذي ينعكس يف زيادة عرض العملة األجنبية مبا
يسهم يف القضاء على الطلب املتزايد على العملة األجنبية.

 .3.2عالقة ختفيض سعر الصرف بامليزان التجاري  :بعد التعريف
مبتغريات الدراسة ،نقوم بدراسة العالقة بني سعر الصرف
 أثر ختفيض العملة على الواردات :يؤدي ختفيض قيمةوامليزان التجاري.
 .1.3.2تعريف سياسة ختفيض سعر الصرف  :معنى التخفيض هو العملة إىل جعل أسعار الواردات مقومة بالعملة احمللية أغلى
إجراء خيفض سعر صرف العملة ،وبالتالي خيفض قوتها نسبيا ،مما يؤدي إىل اخنفاض الطلب احمللى على الواردات،
الشرائية يف اخلارج ،كأن تقرر السلطة النقدية يف اجلزائر وبالتالي اخنفاض كمية وقيمة الواردات بشرط أن تكون
ختفيض قيمة الدينار مقارنة مع الدوالر ،فبدال أن يساوي  80مرونة الطلب احمللي على الواردات أكرب من الصفر ،ومن ثم
دينار للدوالر الواحد تصبح  90دينار للدوالر الواحد ،وهذا قصد يقل الطلب على العملة األجنبية مبا يسهم يف القضاء على
زيادة صادراتها وتقليص وارداتها (بغداد ،2016-2015 ،صفحة  )37فائض الطلب على العملة األجنبية.

 .2.3.2شروط نـجاح سياسة التخفيض  :إن جناح سياسة  .3اإلطار التطبيقي للدراسة
التخفيض يتوقف على توفر جمموعة من الشروط( :مواكين ،تتبع اجلزائر منذ  1994نظام صرف التعويم املدار ،وذلك بعد
التخلي عن نظام الربط املتبنى منذ  ،1974وبذلك كان هناك
 ،2014-2013صفحة )53
 حتقق شرط مارشال – لينر الذي يعين أن مرونة كل من عدة تغريات لسعر صرف الدينار اجلزائري سواء كسياسةالصادرات والواردات أكرب من الواحد ،وعرف هذا الشرط بنموذج متعمدة لتحقيق أهداف معينة أو كتماشي مع تغريات السوق
)KenenMarshall-Lerner Robinson، 1994, p. 59والذي حسب العرض والطلب .وهذه التغريات هلا اثر على امليزان
ينص على انه حتى يكون لتخفيض قيمة العملة اثر اجيابي على التجاري بشقيه ( الصادرات ،الواردات).
امليزان التجاري ال بد أن يكون:

 اتسام الطلب العاملي على منتجات الدولة بقدر كاف مناملرونة حبيث أن ختفيض قيمة العملة يؤدي إىل زيادة الطلب
العاملي على منتجات الدولة؛
 متتع اجلهاز اإلنتاجي للدولة بقدر كاف من املرونة حبيثأنه يستجيب للطلب العاملي الناتج عن زيادة الصادرات؛
 استقرار األسعار احمللية وعدم ارتفاعها بعد التخفيض كيال تؤدي إىل ارتفاع أسعار تكلفة املنتجات احمللية؛
 عدم قيام الدول املنافسة بنفس إجراء ختفيض العملة؛ استجابة السلع املصدرة ملواصفات اجلودة واملعايري الصحيةواألمنية الضرورية للتصدير.
 .3.3.2أثر ختفيض العملة على امليزان التجاري  :اهلدف من
التخفيض هو إزالة أو تقليص العجز التجاري وهذا يؤدي إىل
حركة مزدوجة متكن من تقليص الواردات وزيادة الصادرات،
ويكون للتخفيض أثرين( :برنة ،2017 ،صفحة )48
 أثر ختفيض العملة على الصادرات :يرتتب على ختفيض قيمةالعملة جعل أسعار الصادرات (السلع احمللية املوجهة للتصدير)
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 .1.3تطور سعر صرف الدينار اجلزائري خالل الفرتة (: )2017-2000
لقد كانت سنة  2000بداية انتعاش أسعار النفط حيث انتقل
من  17.44دوالرا للربميل سنة  1999إىل  27.60دوالرا
للربميل سنة  ،2000وواصل ارتفاعه بعد هذه السنة مما
مسح باحلصول على احتياطي العملة الصعبة الذي يؤثر
على تغريات سعر صرف الدينار اجلزائري ،واجلدول التالي
يبني لنا تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر
األمريكي خالل الفرتة (.)2017-2000
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ولتوضيح ذلك نستعني بالشكل التالي:

الضخمة يف السوق املوازية ،حيث وحسب آخر اإلحصائيات فإن
 %40من االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد موازي.

 .2.3حتليل تطور رصيد امليزان التجاري اجلزائري خالل الفرتة (2017-
 :)2000يعترب امليزان التجاري أهم مؤشر للتجارة اخلارجية

ألي دولة ،إذ يعترب أهم جزء من ميزان املدفوعات ،وبذلك فتتبع
تغريات هذا امليزان سيمكننا من معرفة عالقة اجلزائر بالعامل
اخلارجي من ناحية التجارة اخلارجية ،واجلدول التالي يبني
لنا تطور رصيد امليزان التجاري خالل فرتة الدراسة.

يتضح من الشكل أعاله أن تطور سعر صرف الدينار اجلزائري
مقابل الدوالر األمريكي خالل الفرتة ( )2017-2000عرف
اجتاه تصاعدي وهو ما يدل على تدهور قيمة الدينار اجلزائري
أمام الدوالر األمريكي خالل فرتة الدراسة بنسبة .%47
حيث قام بنك اجلزائر بتخفيض قيمة الدينار اجلزائري خالل
الفرتة ( )2002-2000بنسبة  %5لتقليل الفارق بني سعر
الصرف الرمسي وسعر الصرف املوازي ومنه تقليل منو الكتلة
النقدية املتداولة يف السوق املوازية ،ثم ارتفع خالل الفرتة
( )2008-2003نتيجة االرتفاع الذي كانت تشهده أسعار
النفط خالل هذه الفرتة ،ثم قامت السلطات النقدية بتخفيض
قيمة الدينار اجلزائري خالل الفرتة ( )2010-2009حلماية
االقتصاد اجلزائري من األزمة املالية العاملية لسنة - 2008
حسب حمافظ بنك اجلزائر  -واليت ترتب عنها اخنفاض يف
أسعار النفط ،وذلك بكبح الطلب على الواردات من املنتجات
األولية والغذائية اليت اخنفضت أسعارها يف السوق الدولية.
شهدت قيمة الدينار اجلزائري حالة ارتفاع مؤقتة سنة 2011
بسعر متوسط  72.85دينار للدوالر األمريكي الواحد ،ليأخذ
بعدها منحى معاكس طيلة الفرتة ( )2017-2012حيث عرف
تدهورا حبوالي  %20سنة  2015مقارنة بسنة  ،2014ويرجع
ذلك لرغبة السلطات النقدية يف رفع حصيلة الصادرات املتأتية
من النفط واملقومة بالدوالر عند حتويلها للدينار ومنه ربح
الفارق بالدينار اجلزائري ،وهو ما يساهم حسب خرباء اقتصاديني
يف تقليل نسيب للعجز املسجل يف امليزان التجاري ،وهذا على
خلفية انهيار أسعار النفط منذ منتصف  ،2014ليواصل تراجعه ميكن متثيل اجلدول السابق بالشكل البياني التالي الذين يظهر
سنة  2016بنسبة  %9.5الستمرار اخنفاض أسعار النفط بشكل أفضل قيمة كل من الصادرات والواردات ،ورصيد امليزان
وحماولة من بنك اجلزائر يف احلد من عجز امليزان التجاري ،التجاري لكل سنة.
ليواصل تراجعه سنة  2017بنسبة %1.4المتصاص السيولة
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بنك اجلزائر بأن ختفيض الدينار اجلزائري جاء بهدف
محاية االقتصاد الوطين.

كما نالحظ ارتفاع رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة
( )2011-2010دليل على بداية التعايف من األزمة املالية
العاملية وعودة ارتفاع أسعار النفط ،ليعاود االخنفاض خالل
الفرتة ( )2014-2012بوترية متسارعة مسجال أدنى مستوى
له بقيمة 0.46مليار دوالر أمريكي سنة 2014ويرجع ذلك
إىل االخنفاض يف حصيلة الصادرات باملوازاة مع االرتفاع
املتزايد يف قيمة الواردات منذ  2010حيث سجلت سنة 2014
أعلى قيمة هلا منذ سنة  2000بقيمة  59.67مليار دوالر
أمريكي بسبب زيادة الطلب على التجهيزات الصناعية (حتتل
املرتبة األوىل من الواردات اجلزائرية كما يوضحه الشكل رقم
( )03واليت حتتاجها املشاريع التنموية نتيجة النقص الداخلي،
وعلى السلع الغذائية اليت تزداد من سنة ألخرى (وحتتل
املرتبة الثالثة) نتيجة زيادة عدد السكان ،إضافة إىل ارتفاع
من خالل الشكل أعاله نالحظ أن امليزان التجاري شهد
أجور العمال واملوظفني ما أدى إىل زيادة الطلب على السلع
فائض خالل الفرتة ( )2014-2000وشهد عجز خالل الفرتة
املعمرة كالسيارات ،واللذين ميثالن يف جمموعهما نصف
( )2017-2015وميكن تفسري ذلك كما يلي:
الواردات.
 تطور رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة ( :)2014-2000من املالحظأن رصيد امليزان التجاري خالل هذه الفرتة متيز بكونه موجب
إضافة إىل التذبذب من مرحلة ألخرى حيث سجل أعلى
قيمة سنة  2008برصيد  40.52مليار دوالر أمريكي وأقل
قيمة سنة 2014برصيد  0.46مليار دوالر أمريكي ،عرفت
الفرتة ( )2002-2000اخنفاضا بسبب النمو غري املتناسب
بني الصادرات والواردات؛ أين عرفت الصادرات اخنفاضا بسبب
تراجع أسعار النفط يف حني ارتفعت قيمة الواردات.
أما املرحلة ( )2008-2003فشهدت ارتفاعا بوترية متسارعة
سجل فيها امليزان التجاري أعلى قيمة له سنة  2008برصيد
 40.52مليار دوالر أمريكي ويعزى ذلك إىل تسجيل أسعار
النفط مستويات قياسية بلغت ذروتها سنة  2008بقيمة
 94.5دوالر للربميل ،ما نتج عنه ارتفاع يف حصيلة الصادرات
بنسبة تفوق الثالث أضعاف مقارنة بسنة  ،2003إضافة إىل
زيادة اإلنتاج يف قطاع احملروقات إذ وصل استخراج اجلزائر من
النفط حوالي  2مليون برميل ،إال أن رصيد امليزان التجاري
شهد منوا متباطئا سنة  2007بنسبة %0.5مقارنة بسنة
2006بسبب ارتفاع قيمة الواردات من املواد الغذائية نظرا
الرتفاعها يف األسواق الدولية ،باإلضافة إىل تدهور قيمة
الدوالر األمريكي أمام اليورو.

 تطور رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة ( :)2017-2015خالل الفرتة( )2017-2015سجل امليزان التجاري عجز ألول مرة منذ
التسعينات بسبب تراجع أسعار النفط ملستويات متدنية وهي
األزمة اليت لوحت يف أفق جوان  ،2014نتيجة الزيادة يف إنتاج
النفط من طرف السعودية وإيران بعد رفع العقوبات على هذه
األخرية ،وباملقابل نقص الطلب العاملي على النفط خاصة من
طرف الصني (ثاني أكرب مستهلك للنفط سنة  2016بسبب
بطء منوها االقتصادي ،ما أدى إىل تراجع حصيلة الصادرات
اجلزائرية إىل حوالي النصف.

شهد امليزان التجاري تدهورا بنسبة  %80سنة  2009بسبب
األزمة املالية العاملية (أزمة الرهن العقاري) والركود
االقتصادي العاملي ما نتج عنه انهيار أسعار النفط الخنفاض
الطلب عليه ،وباعتبار أن اقتصاد اجلزائر ريعي تراجعت
حصيلة الصادرات سنة 2009إىل  45.18مليار دوالر أمريكي وعلى الرغم من االخنفاض التدرجيي يف قيمة الواردات
بعدما سجلت 78.95مليار دوالر أمريكي سنة  2008بنسبة نتيجة ختفيض الدينار اجلزائري وسياسة التقشف املنتهجة
تراجع  %43مقارنة بنفس السنة وهو ما ينايف قول حمافظ من طرف احلكومة اجلزائرية فيما خيص كبح الواردات
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حيث قامت باملنع اإلداري لبعض السلع الكمالية من االسترياد
ورخص االسترياد املتعلقة ببعض السلع كاالمسنت واحلديد
أواخر  ،2017إال أن حصيلة الواردات كانت أكرب من حصيلة
الصادرات ما أدى إىل تسجيل عجز يف رصيد امليزان التجاري.
ما ميكن استخالصه أن االقتصاد اجلزائري عرضة لتقلبات
أسعار النفط يف األسواق الدولية.
ومن خالل ما تقدم نالحظ االرتباط الوثيق بني حصيلة
الصادرات املتأتية من قطاع احملروقات ورصيد امليزان التجاري،
ما يعين وجود عالقة طردية بني تقلبات أسعار النفط والرصيد.

أدى ختفيض السلطات النقدية اجلزائرية لسعر صرف
الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي سنة 2005ـ2010 ،
و 2014بنسبة  %2 ،%2و %1إىل ارتفاع حصيلة الصادرات
خارج قطاع احملروقات بنسبة  %26 ،%12و %55على
التوالي ،وهو تأكيد للنظرية االقتصادية .ورغم التخفيض
الذي أجراه بنك اجلزائر سنيت  2009و 2015بنسبة %13
و%25سجلت حصيلة الصادرات اخنفاضا ملحوظا ويعزى
ذلك إىل األزمة املالية العاملية  2008ما نتج عنه ركود
اقتصادي عاملي ،وأزمة  2014اليت انهارت فيها أسعار النفط
ما أجرب احلكومة على إتباع سياسة التقشف اليت اجنر عنها
تراجع الصادرات خارج قطاع احملروقات.

 .3.3حتليل أثر ختفيض الدينار اجلزائري مقابل الدوالر
األمريكي على امليزان التجاري :بعد التطرق إىل تطور امليزان
التجاري خالل فرتة الدراسة ،سنحاول اآلن دراسة مدى تأثري  .2.3.3أثر ختفيض الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي على
ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على امليزان التجاري .الواردات  :لدراسة مدى تأثر حصيلة الواردات بتخفيض سعر
صرف الدينار اجلزائري قمنا بإسقاط النظرية االقتصادية
 .1.3.3أثر ختفيض الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي على (اليت تنص على أن ختفيض سعر الصرف يؤدي إىل اخنفاض
الصادرات خارج قطاع احملروقات  :باعتبار أن غالبية حصيلة الواردات) على واقع االقتصاد اجلزائري ،ولتوضيح ذلك نستعني
الصادرات متأتية من قطاع احملروقات واملسعرة أساسا بالدوالر ،بالشكل التالي:
فإنها ال تتأثر بتقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل
الدوالر األمريكي .وعليه سندرس هذا األثر على الصادرات
خارج قطاع احملروقات .لدراسة مدى تأثر حصيلة الصادرات
بتخفيض سعر صرف الدينار اجلزائري قمنا بإسقاط النظرية
االقتصادية (اليت تنص على أن ختفيض سعر الصرف يؤدي
إىل زيادة الصادرات) على واقع االقتصاد اجلزائري ،ولتوضيح
ذلك نستعني بالشكل التالي:

من خالل الشكل أعاله نالحظ أنه على الرغم من تقلبات سعر
صرف الدينار اجلزائري أمام الدوالر األمريكي إال أن حصيلة
الواردات يف تزايد مستمر باستثناء سنيت  2009و ،2015حيث
شهدت ارتفاعا خالل الفرتة ( )2008-2000بنسب متفاوتة
لتشهد سنة  2009تراجع بنسبة  %2على إثر ختفيض بنك
اجلزائر لسعر صرف الدينار اجلزائري أمام الدوالر األمريكي
بنسبة  %13حلماية االقتصاد الوطين من آثار األزمة املالية
العاملية ،لتعاود االرتفاع جمددا طيلة الفرتة ()2014-2009
مسجلة أعلى قيمة هلا منذ سنة  2000بقيمة  59.67مليار
دوالر أمريكي.
نالحظ من الشكل أعاله وجود عالقة عكسية بني تغري
سعر صرف الدينار اجلزائري وتغري الصادرات خارج قطاع
احملروقات ،فعند رفع سعر صرف الدينار اجلزائري سنة
 2002و 2007بنسبة  %3و %5أدى ذلك إىل اخنفاض
حصيلة الصادرات بنسبة  %23و %13على الرتتيب ،بينما

على إثر انهيار أسعار النفط سنة  2014فإن ختفيض
السلطات النقدية لسعر صرف الدينار اجلزائري مقابل
الدوالر األمريكي سنة  2015بنسبة  %25أدى إىل تراجع
حصيلة الواردات بنسبة  %12لتواصل االخنفاض إىل غاية
 ،2017وعلى الرغم من استمرار بنك اجلزائر يف إتباع سياسة
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التخفيض إال أن هذا الرتاجع يف احلصيلة يعزى إىل سياسة
التقشف املنتهجة من طرف احلكومة اجلزائرية فيما خيص
كبح الواردات ،أين قامت باملنع اإلداري لبعض السلع الكمالية
من االسترياد وفرض رخص االسترياد املتعلقة ببعض السلع
كاالمسنت واحلديد أواخر .2017

 4.3.3أثر تقلبات أسعار النفط على امليزان التجاري  :على خلفية
االعتماد الشبه كلي لالقتصاد اجلزائري على العائدات
البرتولية و انطالقا من حتليل تطور امليزان التجاري خالل
الفرتة ( )2017-2000الذي أرجعنا فيه التغريات اليت
حدثت إىل ارتفاع أو اخنفاض حصيلة الصادرات املتأتية من
احملروقات،فإن ذلك يدعو إىل دراسة العالقة بني رصيد امليزان
التجاري وأسعار النفط.

ويرجع سبب األثر احملدود لسعر الصرف على الواردات كون
هذه األخرية تعرف زيادة يف الطلب عليها خاصة السلع
التجهيزية اليت ال تتوفر عليها اجلزائر واليت تتطلبها املشاريع لتوضيح ذلك نستعني بالشكل رقم (:)07
التنموية اليت طبقتها احلكومة خاصة يف ظل البحبوحة املالية
(الرتفاع املوارد املالية الرتفاع أسعار النفط) إضافة إىل زيادة
الطلب على السلع الغذائية نتيجة زيادة عدد السكان ،إضافة
إىل ارتفاع أجور العمال واملوظفني ما أدى إىل زيادة الطلب على
السلع املعمرة كالسيارات.
 .3.3.3أثر ختفيض الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي على
امليزان التجاري  :مبا أن النظرية االقتصادية تنص على أن أي

ختفيض يف العملة يؤدي إىل ارتفاع الصادرات واخنفاض يف
الواردات فإن هذا سيؤدي حتما إىل تسجيل حتسن يف امليزان
التجاري ،وعلى ضوء إسقاط هذه النظرية على االقتصاد
اجلزائري توصلنا إىل أن الصادرات خارج قطاع احملروقات
تسجل ارتفاعا كلما قام بنك اجلزائر بتخفيض الدينار
اجلزائري إال أن هناك استثناءات خالل األزمات أو الصدمات
اخلارجية (حبكم الرتابط مع العامل اخلارجي) ،وهو ما يوافق
إىل حد ما النظرية االقتصادية .بينما توصلنا إىل أن ختفيض
سعر صرف الدينار اجلزائر مقابل الدوالر األمريكي له تأثري
حمدود جدا على جانب الواردات .وعليه فإن الفائض أو العجز
يف رصيد امليزان التجاري ال يعزى لتقلبات سعر صرف الدينار
اجلزائري أمام الدوالر األمريكي وهو ما يوضحه الشكل رقم
( ،)06ذلك أن سياسة التخفيض تستوجب بعض الشروط
لتحقيق األثرين على الصادرات والواردات ،كمرونة الطلب
العاملي على منتجات الدولة ومتتع اجلهاز اإلنتاجي للدولة
بقدر كاف من املرونة حبيث أنه يستجيب للطلب العاملي
الناتج عن زيادة الصادرات و هو ما ليس حمقق يف االقتصاد
اجلزائري.

نالحظ أن أسعار النفط ورصيد امليزان التجاري باجلزائر
يتجهان أو يسلكان نفس االجتاه خالل كل فرتات الدراسة،
حيث أن كل اخنفاض يف أسعار النفط يؤدي إىل اخنفاض
يف رصيد امليزان التجاري وكل ارتفاع يف األسعار يؤدي إىل
حتسن يف الرصيد ،بينما يؤدي االنهيار يف أسعار النفط إىل
تسجيل عجز يف رصيد امليزان التجاري كما حدث خالل
الفرتة ( )2017-2015على إثر الصدمة النفطية .2014
وهو ما جيعل رصيد امليزان التجاري رهني ألي تقلب يف أسعار
النفط ،مبعنى أنه يفسر التغريات اليت حتصل يف الرصيد
بنسبة عالية.
 .4مناقشة النتائج
عاجلنا من خالل هذه الدراسة موضوع تأثري سياسة ختفيض
تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي
على امليزان التجاري ،وتوصلنا إىل النتائج التالية:
توجد عالقة عكسية بني تقلبات سعر صرف الدينار
اجلزائري والصادرات خارج قطاع احملروقات وهو ما يوافق
النظرية االقتصادية ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل،
إال أن املشكلة يف اجلزائر ضعف حجم الصادرات خارج قطاع
احملروقات ،مما جيعل سياسة ختفيض قيمة العملة ضعيفة
الفعالية.
وجود أثر حمدود لسعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر
األمريكي على حصيلة الواردات بسبب زيادة الطلب على سلع
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التجهيزات الصناعية والسلع الغذائية ،واللذين ميثالن يف النفط ألن سلبيات هذا اإلجراء تفوق إجيابياته كاخنفاض
جمموعهما  %50من هيكل الواردات ،وبالتالي فاألعوان القدرة الشرائية للمواطنني؛
االقتصاديني يف اجلزائر من أفراد ومؤسسات جمربين على  -تأطري السوق املوازية باعتماد مكاتب صرف من أجل استقطاب
االسترياد حتى ولو ارتفع سعر السلع املستوردة نتيجة سياسة املوارد املالية؛
ختفيض العملة ،.وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية ولو
 تنويع االقتصاد باالهتمام بالقطاع الفالحي الذي متلك فيهجزئيا.
اجلزائر ميزة تنافسية؛
عدم تبعية رصيد امليزان التجاري لتقلبات سعر الصرف ،وذلك
ألن النسبة الكربى من الصادرات عبارة عن حمروقات وتسعر تضارب املصاحل
بالعملة الصعبة (الدوالر األمريكي) ،أما الواردات فاغلبها باليورو * ،يعلن املؤلفون أنه ليس لديهم تضارب يف املصاحل.
وبالتالي ميكن أن تؤثر تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدوالر
على رصيد امليزان التجاري ،أما سعر صرف الدينار اجلزائري املراجع باللغة العربية
• السيد حممد أمحد النسرييت .)2009( .التجارة اخلارجية .االسكندرية ،مصر:
فليس له تأثري واضح على رصيد امليزان التجاري.
تعترب تقلبات أسعار احملروقات أهم عامل مؤثر يف رصيد امليزان
التجاري اجلزائري ،وهذه الظاهرة موجودة ي اغب الدول
الريعية اليت تعتمد بشكل كبري على صادرات احملروقات ،وهذا
ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
قيام السلطات النقدية يف اجلزائر بتخفيض الدينار اجلزائري
هلدف حتسني رصيد امليزان التجاري واحلد من عجزه هو
هدف ثانوي ،أما اهلدفني األساسني فيتمثالن يف:
رفع حصيلة الصادرات املتأتية من النفط واملقومة بالدوالر
عند حتويلها للدينار ومنه ربح الفارق بالدينار خاصة يف فرتات
انهيار أسعار النفط؛
تقليل الفارق بني سعر الصرف الرمسي وسعر الصرف املوازي
ومنه امتصاص الكتلة النقدية املتداولة يف السوق املوازية.
 .5خامتة
إن أهم نتيجة ميكن استخالصها من هذه الدراسة هو أنه حتى
و إن كان هناك تأثري لتخفيض سعر صرف الدينار اجلزائري
على زيادة الصادرات إال أنه ضعيف ،وذلك ألن مشكل التصدير
يف اجلزائر ليس مشكل أسعار فقط بل يتعداه إىل كمية وجودة
السلع املصدرة خارج احملروقات ،واليت متثل نسبة ضعيفة جدا.
كما أن تأثري ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على
الواردات كذلك ضعيف ،ألن أغلب السلع املستوردة ضرورية
وال بديل هلا يف االقتصاد احمللي ال من ناحية السعر وال من
ناحية اجلودة .ومنه سياسة ختفيض قيمة العملة تكون ذات
فعالية يف الدول املتقدمة اليت متلك صادرات متنوعة وهلا
القدرة على إحالل الواردات ،أما الدول النامية مثل اجلزائر
فهذه السياسة ال يكون هلا تأثري كبري على امليزان التجاري،
ومما سبق ميكن طرح املقرتحات التالية:
 تشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات؛ إحالل الواردات بتوطني الصناعات ومنع استرياد ما ينتجحمليا؛
 -عدم االعتماد على سعر الصرف كآلية ملواجهة تقلبات أسعار
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