دراسة قياسية ألثر تغيرات سعر صرف الدينار الجزائري عمى

اجمالي الناتج المحمي-حالة الجزائر الفترة 2012-1990

An Empirical Study on the impact of the Algerian
dinar exchange changes on the GDP
The case of Algeria period 1990-2012
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79

العذد الثاني والخوسوى 7109

هجلت كليت بغذاد للعلوم االقخصاديت الجاهعت

7:

د.احالم بوعبذلي  ,أ.بشير حليلي
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الممخص :
ييدف ىذا المقال الى تحديد أثر وطبيعة العالقة بين تغيرات سعر الصرف و إجمالي الناتج المحمي في الجزائر،
وذلك من خالل تطبيق بعض األساليب القياسية المناسبة عمى سمسمة بيانات سنوية لمتغيرات الدراسة خالل الفترة

 0100-0991بالجزائر ،باإلستعانة ببرنامج اإلعالم اآللي لمقياس اإلقتصادي .Eviews 4
و قد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن المبالغة في قيمة العممة تحدث إبطاء في عممية النمو،
وىذا من خالل العالقة العكسية بين سعر الصرف الحقيقي واجمالي الناتج المحمي  ،و أن التغيرات الكبيرة في سعر
الصرف الحقيقي ترتبط بعدم معرفة وطبيعة األسعار النسبية.

الكممات المفتاحية :سعر صرف حقيقي ،إجمالي الناتج المحمي ،أثر  ،سببية ،جزائر .
Abstract :
This article aims to determine the impact and the nature of the relationship between
exchange rate changes and the Gross domestic product in Algeria through application of
some appropriate standard methods on annual data series of the variables of the study
during the period 1990-2012 in Algeria ,that with the assistance of automated media
program to measure the economic Eviews 4 .
The study found an important set of results such us: exaggerate the value of the
currency occur slowing in the growth process, and that through the inverse relationship
between real exchange rate and gross domestic product, and that big changes in the real
exchange rate are related the unknowing of the nature of relative prices.
Keywords : Real exchange rate ,Gross Domestic Product, Impact, causality.Algeria,

مقدمة :
أدت الموجة األخيرة من الصدمات التي ىزت األسواق الناشئة الى ضرورة عدم إختيار نظام صرف يتم تطبيقو في
كل األوقات  ،بسبب إختالف الصدمات والتغيرات التي يعيشيا اإلقتصاد  ،مما جعل السمطات المختصة أمام
مسؤولية إختيار نظام الصرف المالئم والمناسب قصد تحسين مستوى األداء اإلقتصادي وتحقيق نمو إقتصادي
حقيقي ومستدام .

في الجزائر وفي أواخر الثمانينيات ىزت االقتصاد الوطني أزمة خانقة تمثمت في تدىور رىيب ومتواصل في
أسعار النفط  ،بينت مدى ىشاشة اإلقتصاد نتيجة ظيور إختالالت عميقة وىيكمية في معظم التوازنات الكمية،
مما إستوجب إعادة النظر في طبيعة وىيكل االقتصاد ككل  ،و في إطار اإلصالحات االقتصادية قامت الجزائر
بعدة إجراءات أىميا تحرير األسعار  ،مما نتج عنو ظيور ضغوط تضخمية كبيرة  ،باإلضافة إلى تدىور حاد في
قيمة العممة الوطنية بسبب نقص مخزون العممة الصعبة نتيجة الثقل في المديونية الخارجية .

وفي ىذا اإلطار ظمت الجزائر ولفترات طويمة تعاني من إختالالت ىيكمية في ميزان المدفوعات  ،األمر الذي أدى
إلى تعدد في أسعار الصرف وتدىور العممة شيئا فشيئا  ،حيث إنعكس ذلك عمى األداء االقتصادي في المديين
القصير والطويل  ،مما خمف وراءه أث ار كبي ار عمى إجمالي الناتج المحمي ،كونو أىم المؤشرات التي تعكس حقيقة
األداء اإلقتصادي لمجزائر .
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وأمام ىذه الظروف تبرز إشكالية الدراسة  ،والتي يمكن صياغتيا كاآلتي :
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر تغيرات سعر الصرف عمى إجمالي الناتج المحمي في الجزائر خالل الفترة -1990

 2012؟

التساؤالت الفرعية :

 -0ما مدى مساىمة التغيرات في سعر الصرف الجزائري في نمو إجمالي الناتج المحمي في الجزائر؟
 -0ما طبيعة العالقة بين سعر صرف الدينار الجزائري و إجمالي الناتج المحمي في الجزائر؟

فرضيات الدراسة :

 -0يمكن حساب أثر تغيرات سعر صرف الدينار الجزائري عمى إجمالي الناتج المحمي من خالل تقدير
النموذج المناسب لمتغيرات الدراسة .
 -0توجد عالقة عكسية بين تغيرات سعر صرف الدينار الجزائر واجمالي الناتج المحمي في الجزائر .

 -Iمفهوم سعر الصرف وصيغه :
اوال :تعريف سعر الصرف

لقد وردت العديد من المفاىيم الخاصة بسعر الصرف وتتفق جميعيا في تسميط الضوء عمى العناصر والجوانب

التي تميزه  ،لذا سنقتصر عمى طرح مفيومين فقط وىما كاآلتي :

ىو عدد الوحدات النقدية التي تبدل بو وحدة من العممة المحمية الى اخرى اجنبية  ،وىو بيذا يجسد الربط بين
االقتصاد المحمي وباقي االقتصاديات االخرى .

1

ىو أداة ربط بين أسعار السمع في االقتصاد المحمي واسعارىا في السوق العالمي .

2

ثانيا :صيغ سعر الصرف

يكسب سعر الصرف صيغا عديدة لكل منيا داللتيا االقتصادية ،و بالتالي استعماليا الخاص بيا ،وىي كاآلتي :
 -0سعر الصرف االسمي  :يقيس سعر العممة المحمية بداللة قيم العمالت األخرى عمى نقاط مختمفة عبر
الزمن  ،فيو السعر النسبي لعممتين مختمفتين بغض النظر عن ما يمثمو ىذا السعر من قوة شرائية .

3

 -0سعر الصرف الفعمي  :يعرف سعر الصرف الفعمي عمى أنو عدد وحدات العممة المحمية المدفوعة فعميا
أو المقبوضة لقاء معاممة دولية قيمتيا وحدة واحدة متضمنة في ذلك التعريفات الجمركية  ،الرسوم  ،اإلعانات
المالية ...الخ .

4

1

عبد المجٌد قدي  ،مدخل الى السٌاسات النقدٌة الكلٌة  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  ، 3002 ،ص .302
2
الطاهر لطرش ،تقنٌات البنوك  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر  ، 3002،الطبعة الخامسة  ،ص . 69
3
برٌري محمد امٌن  ،اال ختٌار االمثل لنظام الصرف ودوره فً تحقٌق النمو االقتصادي فً ظل العولمة المالٌة  ،دراسة حالة الجزائر
،اطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً العلوم االقتصادٌة  ،قسم العلوم االقتصادٌة  ،تخصص نقود ومالٌة  ،جامعة الجزائر -3030 ،
 ،3033ص . 4
4
محمود حمٌدات ،مدخل للتحلٌل النقدي  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر ، 3669ص .96
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 -3سعر الصرف الحقيقي  :ىو السعر النسبي لمسمع المتبادلة إلى السمع غير المتبادلة ما يحدد من خاللو عدد
وحدات السمع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السمع المحمية  ،وبالتالي فيو يعكس سعر الصرف
الحقيقي .

1

يمكن حساب سعر الصرف الحقيقي وفقا لممعادلة التالية :

2

حيث :
سعر الصرف الحقيقي:
سعر الصرف االسمي :
مستوى العام لألسعار في البمد المحمي

مستوى األسعار في البمد األجنبي

 -4سعر الصرف الفعمي الحقيقي :

عبارة عن متوسط أسعار صرف ثنائية  ،وحتى يكون ذو داللة مالئمة من أجل قياس تنافسية البمد اتجاه الخارج

البد أن يخضع ىذا المعدل إلى التصحيح من خالل إزالة أثر تغيرات األسعار النسبية .

3

 - IIالطريقة :

من أجل الحصول عمى دراسة قياسية تيدف لتحديد أثر وطبيعة العالقة بين تغيرات سعر الصرف عمى إجمالي

الناتج المحمي في الجزائر  ،وجب جمع معطيات كمية ليذه المتغيرات  ،وتم االعتماد عمى مجموعة مختمفة من
المعطيات والمصادر من بينيا بنك الجزائر والديوان الوطني لإلحصائيات وكذلك البنك الدولي  ،وكانت فترة
المعطيات سنوية من  0991كسنة أساس الى غاية  ، 0100ثم تطبيق العديد من االختبارات عمى ىاتو السالسل
التي يمكن من خالليا الحصول عمى نتائج ممموسة في ىذا الموضوع  ،وتم االستعانة ببرنامج االعالم اآللي
لمقياس االقتصادي والسالسل الزمنية  .Eviews 4وقد تم تسمية المتغيرات بالرموز التالية :
 المتغير المستقل  :سعر الصرف الحقيقي .4TCR
 المتغير التابع  :اجمالي الناتج المحمي .5 GDP

1

عبد الرزاق بن الزاوي ،محددات سعر الصرف الحقٌقً التوازنً للدٌنار الجزائري  ،مجلة العلوم االنسانٌة  ،العدد ، 39بسكرة ،جامعة
محمد خٌضر بسكرة نوفمبر ، 3006ص . 62
2
لزعر علً وآٌت ٌحً سمٌر  ،معدل الصرف الفعلً الحقٌقً وتنافسٌة االقتصاد الجزائري  ،مجلة الباحث  ،العدد  ، 33جامعة قاصدي
مرباح ورقلة ، 3033،ص . 20
3
دوحة سلمى ،أثر تقلبات سعر الصرف على المٌزان التجاري وسبل عالجها ،دراسة حالة الجزائر  ،أطروحة مقدمة لنٌل شهادة
الدكتوراه الطور الثالث فً العلوم التجارٌة  ،قسم العلوم التجارٌة  ،تخصص تجارة دولٌة ،جامعة محمد خٌضر بسكرة -3034،
 ،3032ص . 33
4
 : TCRهً عبارة عن حروف او مختصرات للكلمات التالٌة . Taux Change Reel :
5
 : GDPهً عبارة عن حروف او مختصرات للكلمات التالٌة . Gross Domestic Product :
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والشكل اآلتي يبين أىم مراحل التي مرت بيا الدراسة :
الشكل رقم ) : (1عرض يوضح مراحل الدراسة

تحديد المتغيرات
المتغير المستقل  :سعر الصرف الحقيقي TCR

المتغير التابع  :اجمالي الناتج المحمي GDP

جمع المعطيات الكمية ( سمسمة بيانات سنوية لمتغيرات الدراسة

)

تطبيق االساليب القياسية المناسبة
اختبار استقاللية السالسل

اختبار سببية المتغيرات

تقدير النموذج المناسب

استخالص النتائج
التفسير االقتصادي لمنتائج
المصدر :من إعداد الباحثين
 -IIIالنتائج ومناقشتها :
أوال :النتائج

 -1تحديد درجة التأخير لممتغيرات :

من أجل تحديد درجة التأخير لممتغيرات ،باستعمال اختبار ديكي فولر نختار التأخير الذي تحدده أدنى قيم

لممعيارين  Akaikeو.schawarz
الجدول رقم ) : (1يمثل تحديد درجة التأخير لممتغيرات
درجة التاخيرp
1
2
3
4
TCR
Akaike
7649
6662
6664
6667
schawarz
7669
6687
6694
76.2
GDP
Akaike
13654
13657
1367.
13681
schawarz
1367.
13682
13699
14616
المصدر :من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج Eviews 4
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حسب معياري  Akaikeو  schawarzنالحظ من الجدول السابق أن درجة تأخير سمسمة المتغير المستقل
تساوي ،0أما سمسمة المتغير التابع إجمالي الناتج المحمي فيي تأخذ التاخير الثاني .P=2
 -2تطبيق اختبار الجذر األحادي عمى السالسل :

من أجل معرفة إستق اررية السالسل نقوم بتطبيق اختبار الجذر األحادي  ،ADFوىذا باستعمال درجة التأخير،P

وباإلعتماد عمى درجة التأخير لمنماذج الثالثة مع إختبار معنوية المعالم ( )b,cلمعرفة النموذج المناسب.
mod[ ] :

∑

mod[ ] :

∑

mod[ ] :

∑
نستعمل

1

|

إختبار

األحادي

الجذر

تحت

المؤسس

فرضية

التناوب

()alternative

|عمى تقدير النماذج الثالثة السابقة باستعمال طريقة المربعات الصغرى  ،و تكون مبادئ االختبار

كالتالي:
 نقوم بتقدير معالم  P0نرمز ليا لمنماذج ( )6(،)5(،)4بعدىا نقوم بحساب
الذي يمثل إختبار .student
 إذا كان

نقبل الفرضية الصفرية،H1وجود الجذر األحادي ( ،)Racineunitaireوبالتالي

السيرورة ()Processusغير مستقرة.
يحسب برنامج  Eviewsبطريقة أوتوماتكية قيم

،فكانت النتائج ىذا االختبار بالنسبة لمسالسل كما يمي:

 سمسمة :TCR
الجدول رقم (:)2يمثل الفروقات من الدرجة األولى لممتغيرة TCR
النماذج
معنوية الحد الثابت حسب إختبارS
مركبة اإلتجاه العام
قيم ADF
5%
10%

النموذج الرابع
5619
-1696
-1662

المصدر :من إعداد الباحثين باإلستعانة ببرنامج Eviews 4
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النموذج الخامس
16.6
-563.
-36.4
-2666

النموذج السادس
.691
-5656
-5621
-3669
-3.28
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نالحظ من الجدول1أن المتغيرة  TCRتظير حسب القيم المحسوبة لـ ADF
لمنموذج الرابع تحتوي عمى جذر أحادي عند مستوى معنوية  ، %5و كذلك النموذجين  6-5لدييما القيم المحسوبة
لـ أكبر ADFمن المجدولة  Mackninonعند مستوى معنوية %5و ،%01وبعد إجراء نفس اإلختبار عمى
الفروقات من الدرجة األولى وجد أن السمسمة غير مستقرة

واستخمصنا من النموذج السادس ما يمي:
لدينا اإلحصائية المحسوبة = –5.00

2

لذا وجب عمينا إجراء فروقات من الدرجة الثانية
عند مستوى

أقل من اإلحصائية المجدولة 3 6

معنوية  (%5وكذلك عند  ،)%01ومنو نرفض فرضية وجود جذر أحادي في السمسمة TCR
 نرفض الفرضية الفرضية ( b = 1 ) H0أي أن معامل االتجاه في السمسمة TCRتختمف معنويا عن الصفر

 ، prob=1.156<1.15وبالتالي نرفض فرضية النموذج من نوع  TSومنو تكون السمسمة مستقرة .
 السمسمة TCRمستقرة ومتكاممة من الدرجة الثانية .
 السمسمة :GDP
الجدول رقم ( :)3يمثل الفروقات من الدرجة األولى لممتغيرة GDP
النموذج الخامس
النموذج الرابع
النماذج
3633
معنوية الحد الثابت حسب إختبارS
مركبة اإلتجاه العام
قيم ADF
-3689
-1661
5%
-36.2
-1696
10%
-2.65
-1662

النموذج السادس
.698
1699
-4664
-3666
-3.27

المصدر :من إعداد الباحثين باالستعانة ببرنامج Eviews4
نستنتج من الجدول 3أن السمسمة GDPغير مستقرة ،ألن القيم المحسوبة  ADFأغمب النماذج  6-5-4أكبر من
القيم المجدولة  Mackninonعند مستوى معنوية  %5و ،%01و بعد إجراء االختبار لمفروقات من الدرجة األولى

وجد أن السمسمة  GDPمستقرة عند مستوى معنوي .%5
لنستخمص من النموذج الجدول أعاله ما يمي:
 لدينا اإلحصائية المحسوبة = -4.64

أقل من اإلحصائية المجدولة =-3.65

عند مستوى

معنوية ( %5وكذلك ،)%01و منو نرفض فرضية وجود جذر أحادي في السمسمة .GDP
 نرفض الفرضية ( b = :1 ) H0أي أن معامل االتجاه في السمسمة تختمف معنويا عن الصفر ألن

 ، prob =1.163<1.15وبالتالي نرفض فرضية النموذج من نوع  TSومنو تكون السمسمة مستقرة.
 السمسمة  GDPمستقرة ومتكاممة من الدرجة األولى .
1

انظر الملحق رقم .1
2
انظر الملحق رقم .2
3
انظر الجدول رقم .3
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 -3محاولة نمذجة أثر سعر الصرف عمى إجمالي الناتج المحمي

بعد أن قمنا بدراسة خصائص السالسل الزمنية ونزع خاصية مركبة االتجاه العام لكل السالسل ،استخمصنا أن

سمسمة متغيرة سعر الصرف الحقيقي  TCRمستقرة و متكاممة من الدرجة الثانية ،أما متغيرة اإلجمالي الناتج المحمي

 GDPفيي مستقرة ومتكاممة من الدرجة األولى.

بصفة عامة نستطيع القول أن اختبار إمكانية وجود مسار مشترك بين المتغيرات ال يكون إال بين المتغيرات
المتكاممة من نفس الدرجة والتي تنمو بنفس وتيرة االتجاه عمى المدى الطويل ،والتي نقوم بتطبيق طريقة المرحمتين

ألنجل و غرانجر أو طريقة شعاع تصحيح الخطأ  ،VECMوعميو و حسب المعطيات التي ىي لدينا فإنو يوجد ال
مجال لمتكامل المشترك بين ىذه المتغيرات كون أن تكامميا ليس من نفس الدرجة.1

أ-

إختبار السببية

يعتبر تحديد العالقات ما بين المتغيرات االقتصادية من االختبارات الميمة ألنو يمكن من معرفة اآلثار المتبادلة و

التغيرات التي تحدث عمى مستوى الظواىر االقتصادية  ،وبالتالي أصبحت المعرفة السببية كشرط أساسي لوضع

سياسة اقتصادية  ،لذا سنحاول تحميل اختبار غرانجر من أجل معرفة السببية الموجودة بين المتغيرات محل
الدراسة .
قام غرانجر سنة  0969بوضع اختبار السببية بحيث تكون المتغيرة
في التحميل .

عمى معمومات تساعد عمى تحسين التوقع لممتغيرة

2

سبب دافع لـ

وذلك إذا كانت تحتوي

الجدول رقم ( : )4يمثل إختبار غرانجر لمسببية
Pairwise Granger Causality Tests
Date : 50/10/14 Time : 13.55
Sample : 1990 2012
F-Statistic
Probability
0.03706
0.58732

Obs
4.07753
0.55028

Null hypothesis
21

LGDPD does not Granger Cause LTCR
LTCR does not Granger Cause LGDPD
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من الجدول السابق

3

نالحظ أن القيمة اإلحصائية االحتمالية لوجود سببية بين سعر الصرف الحقيقي واجمالي

الناتج ،ترفض الفرضية  H0أي نقبل بوجود سببية بين المتغيرين عند مستوى  ،%5و كذلك اختبار السببية بين
سعر الصرف الحقيقي و إجمالي الناتج المحمي عند مستوى .%01

1

متكامل من نفس الدرجة ٌقصد به الدرجة الثانٌة.

2

- Régis Bourbonnais . Economitrie, Dunod . Paris . 2001,.
3
نهتم فً هذه الدراسة بسببٌة نحو اتجاه واحد ،اي اتجاه متغٌرات سعر الصرف نحو متغٌرة إجمالً الناتج المحلً.
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مما يعني أن إجمالي الناتج المحمي لمسنة السابقة يؤثر في سعر الصرف الحالي ،أما اختبار السببية بين سعر
الصرف واجمالي الناتج المحمي فيو مرفوض حسب التأثير الثاني أي أن سعر الصرف لمسنة السابقة ال يؤثر في
إجمالي الناتج لمسنة الحالية.
ب -تقدير النموذج االحصائي المناسب :
في ى ذه المرحمة نقوم بتقدير مجموعة من النماذج عن طريق استخالصيا من المالحظة البيانية لممتغيرات سعر
الصرف و إجمالي الناتج المحمي ،ومحاولة اختيار أفضل نموذج حسب المعايير اإلحصائية 1ولتطابقيا مع معايير
النظرية االقتصادية.

النوارج
هعلواث
النوورج
الوقذرة
Adj
S
F
Pro

الجدول رقم ( :)5يمثل تقدير بعض النماذج اإلحصائية
النوورج االسي
النوورج اللوغاريخوي
النوورج الخطي
A
B
𝛃
𝛂
𝛃
-28.91
0.51
0.49
-4.96
.0
00.00

∑

538.39

6.91
00.00
12

76.99

-6.66
1.99
1.98
-:.:7
;9.8
11.11
7.90

07.67
11.11

0.06
0.64
DW
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-1.117
1.97
1.90
-9.60
-77.10
11.11
3.37

𝛂
01.06

;77.7
11.11

0.00

نالحظ من الجدول السابق أن كل النماذج معمماتيا معنوية حسب اختبار ستيودنت ،وىذا ما أكده االختبار

االحتمالي ،ولذا وجب اختيار النموذج األفضل والمالئم لمدراسة ،ويظير أن النموذج الموغاريتمي ىو األفضل
واألحسن من بين المتغيرات األخرى ،حيث أن نتائج ىذا النموذج أعطت قيم إيجابية حسب النظرية االقتصادية،

بحيث يعبر تفسيره االقتصادي أن ىناك عالقة عكسية بين سعر الصرف واجمالي الناتج المحمي ،وىذا يعني أن
كمما ارتفع سعر الصرف انخفض إجمالي الناتج المحمي.
أما من الناحية اإلحصائية فنجد أن مقياس معامل التحديد يبين لنا أن  %77من تغيرات إجمالي الناتج المحمي
خالل الفترة المدروسة مشروحة ومفسرة بواسطة تغيرات سعر الصرف ،أما  %03الباقية فيي مشروحة بعوامل
أخرى ال نعمميا.
أما من خالل إحصائية ستيودنت وفيشر فنالحظ أن كل معممات النموذج مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية ،%5
وكذلك الفرضية  H1القائمة أن معالم النموذج كميا معدومة فيي مرفوضة حسب إختبار فيشر مما يعني أن
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النموذج الموغاريتمي المقدر مستقر ،لكن يبقى اإلرتباط الذاتي لألخطاء من الدرجة األولى وىذا ما تبينو
إحصاءة  DWوالتي تساوي .0.04
ثانيا  :مناقشة النتائج

يمكن تقديم تفسير إقتصادي لنتائج االختبارات السابقة كما يمي:


تؤيد نتائج االختبارات المعايير النظرية التي تقرر أنو مع استمرار ارتفاع التضخم معب ار عنو بارتفاع
المستوى العام لألسعار يزداد تدىور القوة الشرائية ،وبالتالي يزداد األثر عمى سعر الصرف الدينار مقابل

العمالت األجنبية ،ومن ثم ينتقل عبر قنوات ممثمة في محددات النمو االقتصادي ليؤثر عميو سمبا ،إال أن
الدور الذي يمارسو الدينار الجزائري في صنع الق اررات االقتصادية يبقى ضعفو مرىون بضعف أداء
الجياز اإلنتاجي خارج المحروقات ،وىذا ما يعاب في االقتصاد الجزائري.


يؤدي االنخفاض في أسعار الصادرات ممثمة في المحروقات إلى تراجع مستوى اإلنتاج ،وكذا الدخل
الوطني ،وبالتالي اضطراب في مستوى اإلنفاق الحكومي والذي بدوره ينتقل إلى جميع القطاعات ،مما

يرىن االستقرار المحمي.


توجد عالقة سببية بين سعر الصرف واجمالي الناتج المحمي ،يشير إلى التأثير السمبي ليذا المتغير عمى
أداء االقتصاد ككل.



يمكن من خالل المعادلة الموغاريتمية التنبؤ بقيم إجمالي الناتج المحمي ،وبالتالي حسن اتخاذ الق ار ارت
االقتصادية المستقبمية المتعمقة بسياسات الصرف.

 -IVالخالصة :

تم استخراج نتائج كانت ميمة جدا لموصول لحل إشكالية الدراسة وتحقيق اليدف االساسي من ىذه الدراسة وىو
معرفة طبيعة العالقة بين سعر الصرف والنمو االقتصادي وتحميل أثر تمك العالقة ،وىذا بتطبيق عدة إختبارات
عمى سمسمة زمنية لمتغيرات الدراسة في الفترة .0100-0991

نتائج إختبار الفرضيات:

بعد محاولة اإلحاطة بجوانب بموضوع تمكنا من اختبار الفرضيات التي انطمق منيا موضوع الدراسة فكانت نتائج

االختبار عمى النحو التالي:
أسفرت نتائج االختبار عن وجود مساىمة معتبرة لسعر الصرف في النمو االقتصادي تمثمت في انخفاض ىذا
االخير بنسبة  %1.04عند ارتفاع سعر الصرف الحقيقي بمقدار  ،%01وىذا ما يؤكد صحة الفرضية االولى .
أما بخصوص الفرضية الثانية فقد نص اختبار غرانجر لمسببية عمى صحتيا ،وبالتالي فالعالقة بين سعر الصرف
والنمو االقتصادي عالقة سمبية.
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إ تضح لنا من خالل ىذه الدراسة ،أن المبالغة في قيمة العممة تحدث إبطاء في عممية النمو وىذا من خالل العالقة
العكسية بين سعر الصرف الحقيقي واجمالي الناتج المحمي  ،وأن التغيرات الكبيرة في سعر الصرف الحقيقي ترتبط
بعدم معرفة وطبيعة األسعار ا لنسبية ،وبدورىا تساىم في المزيد من المخاطر وأفاق ضعيفة بالنسبة لالستثمار ،وىذا
ما يؤدي إلى إرتفاع تكاليف التكيف مع الصدمات مما يساىم حدوث خمل في االستقرار المالي والنقدي مما يشكل

أثا ار سمبية عمى إجمالى الناتج المحمي بصفة خاصة والنمو االقتصادي بصفة عامة .

إستطاعت الجزائر بفضل تتبعيا لخطوات تدريجية إلنتياج نظام صرف مرن مدار تماشيا مع ق اررات صندوق النقد
الدولي ،مكنيا من أن تقرب سعر الصرف من قيمتو الحقيقية ،مع المساىمة في تحسين األداء المالي والنقدي ،مما
خمف إيجابية عمى األداء االقتصادي ككل ،ىذا باإلضافة إلى مسايرتيا لتوجيات النظام النقدي الدولي الذي يدعو

إلى التعويم.

لكن ما يعاب عمى اإلقتصاد الجزائري أن مصيره مازال مرتبط بأسعار النفط ،والدليل عمى ذلك أن النمو اإلقتصادي
مرىون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باإليرادات البترولية.
االقتراحات:

 تكثيف الجيود اتجاه استقرار سعر الصرف الحقيقي حول مستوى توازني يشجع عمى النمو اإلقتصادي.
 تحسين الجياز اإلنتاجي خارج المحروقات ،كشرط أساسي في مصداقية نظام الصرف المرن.
 عطاء إستقاللية أكبر لمسمطة النقدية التي من شأنيا مواجية الصدمات اإلقتصادية.
 العمل عمى تطوير القطاع المالي ،الذي يعتبر أحد محددات النمو االقتصادي ،وبصفتو أحد مقومات
نظام الصرف المرن.

 تشجيع اإلستثمار األجنبي ،بمحاولة الحد من العراقيل التي تواجو المستثمرين األجانب.
 تخفيض اإلنفاق الحكومي بالعمالت الصعبة ،وال سيما اإلنفاق السياحي لمتقميل من الفجوة بين سعر
صرف الدينار مقبل العمالت األخرى.
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دراست قياسيت الثر حغيراث سعر الصرف......

 ممحق الجداولالجدول رقم (:)1يمثل الفروقات من الدرجة صفر لممتغيرة TCR
النموذج الخامس
النموذج الرابع
النماذج
2675
معنوية الحد الثابت حسب إختبارS
مركبة اإلتجاه العام
-3621
-2683
قيم ADF
-3.02
-1.96
5%
-2.65
-1.6
10%

النموذج السادس
161.
-.642
-1645
-3.65
-3.26

المصدر:من إعداد الباحثين باالستعانة ببرنامج Eviews 4
الجدول رقم(:)2يمثل الفروقات من الدرجة االولى لممتغيرةTCR
النوورج الخاهس
النوورج الرابع
النوارج
-1.98
هعنويت الحذ الثابج حسب إخخبارS
هركبت اإلحجاه العام
-7.07
-7.06
قين ADF
-3.02
0.;85%
-2.65
--1.62
10%

النوورج السادس
-0.86
0.67
-2.66
-3.67
6.79-
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الجدول رقم ( )3يمثل الفروقات من الدرجة صفر لممتغيرة GDP
النموذج الخامس
النموذج الرابع
النماذج
16.2
معنوية الحد الثابت حسب إختبارS
مركبة اإلتجاه العام
1645
3657
قيم ADF
-36.1
-36.1
5%
-2.64
-2664
10%
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;8

النموذج السادس
.63.
1629
-16.3
-3664
-3.26
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