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 المقدمة العامة   
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حيتل موضوع التغري يف سعر الصرف حيزا كبريا يف الدراسات االقتصادية والفكر االقتصادي، إذ تأيت أمهية       
ذلك من خالل اآلثار االقتصادية اليت حيدثها التغري يف سعر الصرف على املثؤشرات االقتصادية الكلية بشكل 

اليت تعاين من اختالالت حادة على مستوى االقتصاد الكلي إىل عام، حيث تسعى العديد من الدول النامية 
 إعادة النظر يف تقييم عمالهتا مقابل العمالت األخرى للحد من هذه االختالالت.

مبا أن السياسة االقتصادية حتتل موضعا بالغ األمهية يف الفكر االقتصادي املعاصر، حيث تسعى أي سياسة       
إىل جمموعة من الوسائل إىل حتقيق جمموعة من األهداف املتعلقة باحلالة االقتصادية  اقتصادية عن طريق اللجوء

لبلد ما سواء يف األجل القصري أو الطويل، من بينها: حتقيق معدل منو مرتفع، التحكم يف التضخم، حماربة 
 البطالة وحتقيق التوازن اخلارجي.

 اليت تعترب حمل اهتمام صندوق النقد الدويل الذي من بني السياسات االقتصادية سياسة سعر الصرف      
بة، فبعد ختتلف الدول يف تطبيقها لسياسة سعر الصرف املناسإذ يشجع على التوجه حنو حترير أسعار الصرف، 

اهنيار نظام بروتن وودز اجتهت العديد من الدول إىل تعومي عمالهتا، األمر الذي أثار مشكلة العالقة بني العمالت 
 نظيم املدفوعات.وطرق ت

مبا أن الدينار اجلزائري هو وحدة النقد املعتمدة يف اجلزائر، ومن مث فإنه ميثل العملة الوطنية للجمهورية       
اجلزائرية، إذ من البديهي أن العملة الوطنية ألي بلد هي جتسيد لسيادة هذا البلد واستقاللية سياساته النقدية 

النقدي يف العامل وحتول من نظام نقدي أساسه املعدن النفيس )الذهب والفضة(  واملالية، ومنذ أن تطور النظام
 .إىل نظام ورقي أساسه وحدة النقد الورقية، كان الشغل الشاغل لصانعي القرار هو حتقيق استقرار وحدة النقد

 التدهور ت به إىلفلقد شهد الدينار اجلزائري منذ أوساط الثمانينات من القرن العشرين حتوالت هامة أد      
التدرجيي نتيجة لألزمات االقتصادية املتتالية اليت عرفتها البالد، وكانت أهم التخفيضات هي اليت جرت يف 
أوساط التسعينات من القرن العشرين بفعل سياسة التعديل اهليكلي املطبقة واليت ترتكز فيما خيص العملة احمللية 

 فوعات.على أسلوب املرونات لتعديل ميزان املد

 ،فسياسة الصرف يف اجلزائر مل تلقى اهتماما كبريا إال مع بداية التسعينيات ومرحلة اإلصالحات االقتصادية      
فكان سعر الصرف حيدد ويثبت ليالئم اسرتاتيجيات التنمية منها حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات، حيث أن 

مدفوعاهتا هو  ميزان صايف يف اختالل من تعاين اليت لدولل الدويل النقد صندوق يقدمها اليت النصائح إحدى
 من قيمة العملة العتبارها وسيلة لعالج التدهور االقتصادي.  التخفيض
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من بينها اجلزائر بغية حتقيق التوازن  هذه السياسة عملية درجت عليها السياسات االقتصادية ملعظم الدول      
اخلارجي من خالل رفع حجم الصادرات وتقليص حجم الواردات، كما أن تدهور القيمة احلقيقية للدوالر 
وظهور العملة األوروبية املوحدة اليورو وتقلبات سعر صرفها مقابل الدينار من جهة ومقابل الدوالر من جهة 

مها على التوازن اخلارجي )توازن ميزان املدفوعات(، نظرا لطبيعة التجارة أخرى يطرح عدة تساؤالت حول تأثري 
اخلارجية لالقتصاد اجلزائري الذي يعتمد على صادرات النفط املسعرة بالدوالر األمريكي، بينما يتم تسوية قيمة 

 نطقة اليورو.من الواردات تأيت من م %91غالبية الواردات بالعملة األوروبية اليورو باعتبار أن قرابة 

اجلزائر كذلك تسعى إىل حتقيق االستقرار الداخلي من خالل ختفيض معدل التضخم ومعدل البطالة والرفع       
من اإلنتاج احمللي االمجايل لزيادة معدل النمو االقتصادي وبالتايل النهوض بالتنمية االقتصادية، هذا ال حيدث 

 ا مقارنة مع العمالت األجنبية. إال إذا كان سعر صرف العملة الوطنية مرتفع

فإشكالية البحث تدور حول أثر ختفيض قيمة العملة الوطنية على توازن االقتصاد اجلزائري، بالتايل سندرس       
أهم مثؤشرات التوازن االقتصادي داخلية كانت كمعديل التضخم، البطالة، أم خارجية كميزان املدفوعات اليت 

قتصاد تسوده العوملة، قتصاد اجلزائري خاصة وأننا يف اتتأثر بتخفيض قيمة العملة الوطنية اليت بدورها تثؤثر على اال
 والعوامل اليت تدعو الدول خاصة النامية إىل ختفيض قيمة عملتها.

 إشكالية البحث: 
 من خالل ما تقدم ميكن صياغة اإلشكالية التالية:      

 اد الجزائري؟صتطبيق سياسة تخفيض قيمة الدينار على المؤشرات الكلية لتوازن االقتما مدى تأثير 

 األسئلة الفرعية: 
 ينبثق من هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:      

 ماذا نعين بتخفيض قيمة العملة؟ -
 ما طبيعة العالقة بني ختفيض قيمة العملة واملثؤشرات الكلية للتوازن االقتصادي؟ -
 ما الدور الذي لعبه التخفيض من قيمة الدينار يف حتقيق التوازن االقتصادي يف اجلزائر؟   -
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    فرضيات البحث:  
 لإلجابة على األسئلة املطروحة مت وضع جمموعة من الفرضيات التالية:      

بين برامج تختفيض قيمة العملة سياسة درجت عليها الدول اليت تعاين عجزا يف ميزان مدفوعاهتا يف ظل  -
 اإلصالح االقتصادي؛

هناك عالقة سببية بني ختفيض قيمة العملة وكل من معدالت النمو االقتصادي، البطالة والتضخم  -
 ورصيد ميزان املدفوعات؛

 لتخفيض قيمة الدينار أثر إجيايب يف حتقيق التوازن االقتصادي الداخلي واخلارجي يف اجلزائر.  -
 الدراسات السابقة: 

ضوع ختفيض قيمة العملة ليس جبديد يف الساحة االقتصادية، حيث مت التطرق إليه يف عدة دراسات، إن مو       
لكن اجلديد يف هذه الدراسة هو قياس وحتليل أثر سياسة التخفيض على املثؤشرات الكلية للتوازن االقتصادي يف 

وفق منوذج االحندار املتعدد، وحول ما ميكن أن تقدمه هذه السياسة  2114اجلزائر منذ بداية تطبيقها إىل غاية 
اليت تستوجب اتباع جمموعة من الشروط اليت متكن من حتقيق التوازن بشقيه الداخلي واخلارجي، أما بالنسبة 
للدراسات السابقة بالنسبة للباحث ال توجد دراسة قد عاجلت نفس مشكلة البحث واليت تصنف حسب 

 ن األحدث إىل األقدم كما يلي: أقدميتها م

مسية زيرار، " أثر تغري سعر الصرف احلقيقي على امليزان التجاري والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل  -
 (.2114( ". )رسالة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة تلمسان، 2111-1691الفرتة )

،  رات والطلب احمللي على املستورداتهدفت هذه الدراسة إىل تقدير دالة الطلب األجنيب على الصاد      
(، حيث خلصت 2111-1691كذلك تقدير العالقة السببية بني الصادرات والنمو االقتصادي خالل الفرتة )

الباحثة إىل أن ختفيض قيمة العملة ليس له تأثري يف حتسني وضعية امليزان التجاري، كما خلصت إىل أن الصادرات 
 معظمها من احملروقات وأغلب املستوردات من السلع االستهالكية. ال تسبب النمو االقتصادي ألن 

يران منوذجا إ –عبد اهلل خضر عبطان السبعاوي، " أثر ختفيض قيمة العملة يف ميزان املدفوعات  -
 (.2114، العراق، 33(. )مقال يف جملة دراسات اقليمية، العدد 1661-2111)

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح العالقة بني األثر الذي ميكن أن ميارسه التخفيض على ميزان املدفوعات       
(، بغية حتقيق االستقرار فيه بعيدا عن الصدمات اخلارجية اليت تثؤثر يف كال املتغريين، 2111-1661يف إيران )
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ميزان املدفوعات،  عملة يف حتقيق االستقرار يفحيث توصل الباحث إىل أنه ميكن استخدام سياسة ختفيض قيمة ال
إذا ما جعل التخفيض ضمن السيطرة على العجز دون استخدام السياسات املبنية على التوسع واالنكماش،  
كما ميكن معاجلته من خالل السياسة النقدية، وأن سياسة التخفيض تكون فعالة يف الدول املتقدمة عنها يف 

 الدول النامية.

-1664احلليم خضر، " تأثري سعر الصرف على املثؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيين ) زاهر عبد -
 (.2112( ". )مذكرة ماجستري يف االقتصاد، جامعة األزهر، فلسطني، 2111

هدفت هذه الدراسة إىل إيضاح اآلثار االقتصادية لتغريات أسعار صرف العمالت املتداولة يف مناطق       
(، مع حتديد اجتاهها 2111-1664على املثؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيين خالل الفرتة )السلطة الفلسطينية 

وطبيعة تأثريها على االقتصاد الفلسطيين، حيث توصل الباحث إىل وجود عالقة عكسية بني سعر الصرف وكال 
 اردات.  رات والو من الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم، وعالقة طردية بني سعر الصرف وإمجايل الصاد

حممد راتول، " الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املرونات وإعادة التقومي". )مقال يف جملة اقتصاديات  -
 (.2114، اجلزائر، 4مشال إفريقيا، العدد 

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة إذا كان بإمكان أسلوب املرونات املتبع يف سياسات التعديل اهليكلي       
بتخفيض قيمة العملة زيادة الصادرات وختفيض الواردات يف اقتصاد نام كاالقتصاد اجلزائري، وهل كان  والقاضي

فيض سعر الدينار توصل الباحث إىل نتيجة أن خت وبعد استعمال املنهج الوصفي والتحليلي من الضروري تطبيقه،
ليت معاجلة مشكل عرض العملة األجنبية اال يرفع من الصادرات من الناحية العملية يف اجلزائر، وأنه البد من 

ينبغي أن تكون متعادلة مع الطلب عليها، مبا يضمن استقرار الدينار اجلزائري وتوحيد سعر الصرف، كما أوصى 
 بتشجيع الصادرات خارج احملروقات واالستثمارات.

- Carmen Reinhart, « devaluation relative and international trade :evidence from 

developing contries ». (IMF, staff paper, november, 1994). 

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور تأثريات األسعار النسبية اليت تثؤثر على امليزان التجاري وذلك ضمن       
حد لدولة نامية واليت قامت بتخفيض قيمة عملتها ل 12فعالية ختفيض قيمة العملة، حيث ركزت الباحثة على 

 من االختالالت اخلارجية اليت كانت تعاين منها من خالل تعديالت سعر الصرف، قصد زيادة القدرة التنافسية
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للدولة عن طريق تشجيع الصادرات، حيث توصلت إىل أنه ال توجد عالقة بني املوازين التجارية واألسعار 
جارية لألسعار ية إذا استجابت التدفقات التالنسبية، وأن ختفيض قيمة العملة يقلل فقط من االختالالت التجار 

 النسبية.
 أهمية البحث: 

تكمن أمهية هذه الدراسة يف حماولة تقدمي دراسة نظرية وقياسية عن العالقة بني ختفيض سعر الصرف       
ل دواملثؤشرات االقتصادية الكلية للتوازن االقتصادي املتمثلة يف: معدل النمو االقتصادي، معدل البطالة، مع

التضخم ورصيد ميزان املدفوعات، فاهليئات الدولية ترى أن تطبيق سياسة ختفيض قيمة العملة كسياسة إصالحية  
كفيلة بتحقيق التوازن اخلارجي األمر الذي ينعكس على التوازن الداخلي للدولة وذلك بزيادة مستوى التشغيل 

سة أكد اح الذي حققته الدول اليت تبنت هذه السياومنه حتقيق زيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل، كما أن النج
 فعاليتها. 

 أهداف البحث: 
 األهداف املنشودة من خالل هذه الدراسة تتمثل يف:      

 حماولة التعرف على نظرية التخفيض وكيفية حساب معدهلا وشروط تطبيقها؛ -
مو االقتصادي، املتمثلة يف: معدل النإدراك العالقة بني ختفيض قيمة العملة واملثؤشرات الكلية لالقتصاد  -

 معديل البطالة والتضخم ورصيد ميزان املدفوعات؛
 معرفة واقع تطبيق سياسة التخفيض يف اجلزائر؛ -
 إبراز انعكاسات ختفيض قيمة العملة على املثؤشرات الكلية لتوازن االقتصاد اجلزائري؛ -
  اجلزائر.التوازن االقتصادي يف تقييم تطبيق سياسة ختفيض قيمة الدينار اجلزائري يف حتقيق -

 أسباب اختيار الموضوع: 
مت اختيار املوضوع نظرا لألمهية اليت حتظى هبا نظرية ختفيض قيمة العملة لدى اهليئات الدولية، كوهنا تزيد       

أثري تمن تنافسية الدول عن طريق تنشيط الصادرات والتقليل من الواردات ومنه زيادة رصيد ميزان املدفوعات، ال
على معدالت البطالة ومنه على معدل النمو االقتصادي بالتايل التأثري على التوازن الداخلي واخلارجي نظرا ألمهية 

 التوازن االقتصادي يف احلياة االقتصادية.
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 اإلطار الزماني والمكاني: 
 أما اإلطار الزماين االقتصاد اجلزائري، حددت الدراسة يف إطارين مكاين وزماين، اإلطار املكاين خيص      

مت اختيار هذه الفرتة لتوفر البيانات عن معظم املتغريات املستخدمة،  إذ  2114و 1661يتجلى يف الفرتة ما بني 
كما أهنا متثل سلسلة زمنية مقبولة للدراسات االقتصادية الكلية واحتوائها على خمتلف التحوالت االقتصادية اليت 

 زائر.  عرفتها اجل

 منهج البحث: 
اقتضت طبيعة الدراسة التعامل مع املنهج الوصفي يف اجلانب النظري من خالل التطرق إىل أهم األسباب       

فيض قيمة العملة املنهج التحليلي لتوضيح سياسة خت، املتعلقة بسياسة ختفيض قيمة العملة والتوازن االقتصادي
لتطبيقي القتصادي ويف حتليل تطورات تسعري الدينار اجلزائري ويف اجلانب اوأثرها على املثؤشرات الكلية للتوازن ا

معتمدين على مجع املعطيات وبتبويب البيانات اخلاصة بالعينة املدروسة، يف األخري مت االستعانة باملنهج القياسي 
التضخم  معدلمن أجل تقييم أثر ختفيض قيمة العملة على كل من معدل النمو االقتصادي، معدل البطالة، 

 ورصيد ميزان املدفوعات. 

 وقد مت االستعانة مبجموعة من األدوات متثلت يف:      

 ؛اإلحصائيات املتعلقة باملتغريات املكونة للنماذج -
وهو برنامج متخصص يف الدراسات القياسية  Eviews 8أدوات القياس االقتصادية واستخدام الربنامج  -

 واإلحصائية. 
 صعوبات البحث: 

أهم الصعوبات اليت اعرتضتنا إلجناز هذه الدراسة كون أن املوضوع واسع جدا مما صعب علينا اإلملام بكل       
جوانبه، كما اتسم بالتضارب يف االحصائيات باختالف مصادرها األمر الذي استدعى الدقة قصد انتقاء األقرب 

 للواقع.
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 تقسيم البحث: 
من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة وحتقيق أهداف الدراسة مت تقسيم البحث إىل أربعة فصول ثالثة       

 نظرية وفصل تطبيقي كما يلي:

خصص لدراسة اإلطار النظري لسياسة ختفيض قيمة العملةـ من خالل مبحثني، تناول  الفصل األول:      
م سعر الصرف، أسواق الصرف األجنيب وسياسة سعر الصرف، املبحث األول مدخل إىل سعر الصرف من مفهو 

أما املبحث الثاين فخصص لسياسة ختفيض قيمة العملة بذكر مفهومها، آلياهتا وواقعها يف اإلصالحات 
 االقتصادية.

يعاجل اإلطار النظري للتوازن االقتصادي العام من خالل مبحثني، املبحث األول يتناول  الفصل الثاني:      
ريات التوازن االقتصادي من حتديد ملفهوم التوازن االقتصادي، يليه احلديث عن التوازن يف الفكر االقتصادي نظ

مث أمهية التوازن االقتصادي، أما املبحث الثاين فقد خصص للتوازن الكلي لالقتصاد الداخلي واخلارجي من خالل 
 يقه.التوازن يف ميزان املدفوعات وكيفية حتقالتوازن يف سوق السلع واخلدمات، التوازن يف سوق النقود و 

عبارة عن مزج بني سياسة ختفيض قيمة العملة وأثرها على التوازن االقتصادي، يشتمل  الفصل الثالث:      
بدوره على مبحثني، يتناول املبحث األول املقاربات النظرية لدور التخفيض يف معاجلة االختالل الداخلي 

ونات، منهج االستيعاب واملنهج النقدي، أما املبحث الثاين فخصص لدراسة فعالية واخلارجي من منهج املر 
ختفيض القيمة اخلارجية للعملة على التوازنني الداخلي واخلارجي، من خالل دراسة األثر على التوازن الكلي مث 

ار، يليه األثر لألسععلى التوازن الداخلي، أي على كل من النمو االقتصادي، مستوى التشغيل واملستوى العام 
 على التوازن اخلارجي املعرب عنه بالتوازن يف ميزان املدفوعات.

 ألثر ختفيض الدينار على توازن االقتصاد اجلزائري، حيث مت خصص للدراسة القياسية الفصل الرابع:      
األول خصص لواقع ( يف مبحثني، املبحث 2114-1661عالج حالة اجلزائر وسياسة سعر الصرف خالل الفرتة )

سياسة سعر الصرف يف اجلزائر وهذا بالتطرق إىل املراحل اليت عرفها االقتصاد اجلزائري يف جمال الصرف منذ 
االستقالل، أسباب وأهداف ختفيض قيمة الدينار اجلزائري وتطور مثؤشرات توازن االقتصاد الكلي خالل الفرتة 

أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري على كل من معدل النمو املدروسة، أما املبحث الثاين فقد تناول قياس 
 صيد ميزان املدفوعات. ر االقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم و 
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  دــــــتمهي

 ا املرآة اليتالنظر إليها على أهن تعد أسعار الصرف أداة لربط االقتصاد احمللي باالقتصاد العاملي، إذ ميكن     
ينعكس عليها مركز الدولة التجاري مع العامل اخلارجي، فلكل دولة من الدول عملتها اخلاصة هبا تتخذها أساسا 
لتعرب عن قيمة كل سلعة من السلع احمللية، وبني حني وآخر تقوم بعض الدول بإعادة النظر يف سعر عملتها 

ة ختفيض نبية األخرى وهذا ما يطلق عليه بسياسالوطنية وعادة ما تلجأ إىل ختفيض قيمتها مقابل العمالت األج
ي يف من املوضوعات املثرية للخالف الفكري واإليديولوج تعدقيمة العملة الوطنية، حيث أصبحت هذه األخرية 

األدب االقتصادي، وتزداد حدة هذا اخلالف عندما يرتبط احلديث عنها بالدول النامية، إذ تأيت هذه السياسة  
ية على مجيع السياسات األخرى باعتبارها أداة من األدوات املهمة اليت تركز عليها اهليئات كإجراء له األولو 

 .لدولية من أجل استعادة التوازن الداخلي و اخلارجي مث االستقرار االقتصاديا

   حثني:وهلذا سنقسمه إىل مبسوف نركز يف هذا الفصل على مدى فعالية سياسة ختفيض قيمة العملة      

 مدخل إىل سعر الصرف؛ ث األول:المبح

 سياسة ختفيض قيمة العملة. المبحث الثاني:
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 سعر الصرف مدخل إلىالمبحث األول: 

تقتضي تسوية املعامالت واملدفوعات الدولية توفر أداة للتسوية، فاقتناء سلعة من بلد معني ال يتم دفع       
قيمتها بالعملة احمللية، بل يتطلب حتديد نسبة الوحدات بالعملة احمللية إىل العمالت األجنبية، هذا ما يطلق عليه 

 يف األدبيات االقتصادية بـ: سعر الصرف. 

 ألول: مفهوم سعر الصرفالمطلب ا

 الدول، رؤوس األموال بنيورية عند كل عملية تبادل للسلع واخلدمات و تعترب عملية الصرف عملية ضر       
ات نظرا لآلثار اليت ربز سعر الصرف كمتغري أساسي له تأثري يخرية تستعمل عمالت خمتلفة، حيث ألن هذه األ
 اجلزئية.والتوازنات االقتصادية الكلية و على خمتلف املتغريات تغرياته تنجر عنه و 

 تعريف سعر الصرف .0

نظرا النقسام العامل إىل دول ووحدات سياسية منفصلة، أصبح التبادل الدويل يتطلب املقارنة بني عملتني       
على األقل، عملة الدولة اليت ينتمي إليها البائع وعملة الدولة اليت ينتمي إليها املشرتي، وعلى أساس هذه املقارنة 

 يتم تقدير كل عملة باألخرى.

ة، الصرف األداة الرئيسية ذات التأثري املباشر على العالقة بني األسعار احمللية واألسعار اخلارجي يعترب سعرإذ       
 آن واحد وبشكل يفوكثريا ما تكون األداة األكثر فعالية عندما يقتضي األمر تشجيع الصادرات وتوفري الواردات 

 .1ارجيةمباشر دون إثقال مفرط على النظام اإلداري للعالقات التجارية اخل

ضرورية عند كل تبادل للسلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول، نظرا ألن عملية الصرف عملية إن       
هذه األخرية تستعمل عمالت خمتلفة، وتربز أسعار الصرف يف إطار العالقات االقتصادية التجارية واملالية بني 

تلف تدفق السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني خم الدول كمتغري أساسي له تأثريات كبرية على حجم واجتاه
 .2الدول

ة احمللية بالتحويل اخلارجي هو العملية اليت يتم مبقتضاها استبدال العمل فالصرف األجنيب أو ما يطلق عليه      
  . 3بعمالت أجنبية، أي السعر الذي يتم مبوجبه حتويل العملة احمللية إىل العملة األجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 حممود محيدات، " مدخل للتحليل النقدي". ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 0000، ص: 501.
  2 الطاهر لطرش، " االقتصاد النقدي والبنكي". ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 0052، ص: 511.

  3 فليح حسن خلف، " االقتصاد الكلي ". جدارا للكتاب العاملي، الطبعة 5، األردن، 0004، ص: 704.  
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عر عملة دولة بعملة دولة أخرى، أو هو نسبة مبادلة عملتني، سسعر الصرف على أنه: " عرف كذلك ي       
ليت سلعة والعملة األخرى تعترب مثنا هلا، هبذا املعىن يعرب سعر الصرف عن عدد الوحدات افإحدامها تعترب مبثابة 

 .1جيب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة من عملة أخرى "

اليت تدفع للحصول على وحدة واحدة  الوطنيةلق سعر الصرف على عدد الوحدات من العملة كما يط      
 :*، مثل2من العملة األجنبية

1$ = 107,0750 𝐷𝑍𝐷3 

، 4أو يعرب عنه بعدد الوحدات من العملة األجنبية اليت تدفع للحصول على وحدة واحدة من العملة الوطنية      
 مثل:

1𝐷𝑍𝐷 = 0,0093 $ 

 سعر الصرفأنواع  .6

  عادة ما يتم التمييز بني عدة أنواع من سعر الصرف:      

على أنه سعر عملة أجنبية بداللة وحدات عملة حملية، و ميكن أن يعرف سعر الصرف اإلسمي:  .0.6
اس عملة أي هو مقييعكس هذا التعريف حلساب العملة احمللية بداللة وحدات من العملة األجنبية، 

عني فهو سعر العملة اجلاري الذي ال يأخذ بن تبادهلا بقيمة عملة بلد آخر، إحدى البلدان اليت ميك
فهو ال يبني حقيقة العملة، إذ ال يعترب ، 5االعتبار قدرهتا الشرائية من سلع و خدمات يف البلدين

معيارا ميدانيا يقيس الدرجة التنافسية للدولة يف األسواق اخلارجية نظرا إلمهاله لعنصر التضخم، حيث 
ينقسم إىل سعر الصرف الرمسي املعمول به يف املبادالت التجارية الرمسية وسعر الصرف املوازي املعمول 
به يف األسواق املوازية، وهذا يعين إمكانية وجود أكثر من سعر صرف إمسي يف نفس الوقت لنفس 

 .6العملة يف نفس البلد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 عادل أمحد حشيش، جمدي حممود شهاب، " أساسيات االقتصاد الدويل". منشورات احلليب احلقوقية، بريوت 0002، ص: 541.
  2 أمحد فريد مصطفى، " االقتصاد الدويل ". مثؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، 0004، ص: 00.

  $/DZDز لعدد وحدات الدوالر مقابل الدينار بـ: مير  *
  4 أمحد فريد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص: 05.

  .07، ص: 0002نوفمرب  ، سلسلة دورية صادرة عن املعهد العريب للتخطيط بالكويت،02جسر التنمية، العدد جملة بلقاسم العباس، " سياسات أسعار الصرف ".  5
  6 حممد صفوت قابل، " نظريات و سياسات التجارة الدولية ". مطبعة العشرى، مصر، د ت، ص: 002.  
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يعرب سعر الصرف احلقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء  الصرف الحقيقي:سعر  .6.6
ي كل من تقلبات سعر الصرف اإلمسوحدة واحدة من السلع احمللية، أي أنه املثؤشر الذي جيمع بني  

بطها مبستوى ر اليت تطرأ على األسعار النسبية و تباين معدالت التضخم باعتبار أنه يأخذ التقلبات و 
 : 2، يعرب عنه بالعالقة التالية1لية، بالتايل فهو يعكس القدرة الشرائية للعملةاألسعار احمل

𝑻𝑪𝑹 = 𝑻𝑪𝑵
𝑷 ∗

𝑷
 

 حيث: 

 𝑻𝑪𝑹: سعر الصرف احلقيقي 

 𝑻𝑪𝑵سعر الصرف اإلمسي : 

  𝑷 ∗مثؤشر األسعار األجنيب : 

   𝑷   : مثؤشر األسعار احمللي  

يقيس القيمة اخلارجية لعملة بلد معني مقارنة  هو عبارة عن مثؤشرسعر الصرف الفعلي اإلسمي:  .3.6
بعمالت الدول الشريكة هلذا البلد، وبالتايل يعطي رؤية أوضح عن تطور مركز العملة الوطنية وسط 

 .3التقلبات اليت تأخذها أسعار الصرف بني العملة الوطنية وعمالت الدول الشريكة
للوحدة النقدية  مقدار التغري يف القدرة الشرائيةهو مثؤشر تركييب يقيس الحقيقي: سعر الصرف الفعلي  .2.6

لدولة معينة، والذي يرتجم مقدار التغري يف القدرة التنافسية القتصاد هذه الدولة مقابل اقتصاد بقية 
العامل، ميكن حسابه بدمج مثؤشر سعر الصرف الفعلي اإلمسي ومثؤشرين لألسعار احمللية لدولة معينة 

 .4وبقية العامل

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 عبد اجمليد قدي، " مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ". ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 0001، ص: 507. 

2 Luis A.V.Catão, « à quoi sert le taux de change réel ? ». Finance et développement, n° 03, Etats-Unis, 

septembre 2007, p : 47. 

  3 الطاهر لطرش، " االقتصاد النقدي والبنكي"، مرجع سبق ذكره، ص: 021.
  4 مرجع سبق ذكره، ص: 020.
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 ر الصرفأنظمة سع .3

يتحدد فيه سعر الصرف، إذ يوجد نظامني للصرف مها النظام  يشكل نظام الصرف اإلطار العام الذي      
 الثابت والنظام املرن.

ات استخدام املسكوكو ساد هذا النظام يف ظل تطبيق قاعدة الذهب سعر الصرف الثابت: نظام  .0.3
ذ يشرتط بداية القرن العشرين، إيف أواخر القرن التاسع عشر و  الذهبية كوسيلة للمبادالت التجارية

 :1حلدوث هذا الثبات لسعر الصرف
 يكون سعر شراء وبيع الذهب واحدا يف كل دولة؛أن   -
 عدم وجود نفقات يف انتقال الذهب؛ -
 سترياد الذهب.حرية تصدير وا -

من  هي اليت حتدد أسعار الصرف بالنسبة لعملتها، كما متنع سعر الصرفظل هذا النظام البنوك املركزية يف       
   .2 %1عن السعر احملدد الذي غالبا ما تكون نسبته يف حدود  االحنراف

 العملة إىل:  ظل هذا النظام يتم تثبيت سعر صرفيف       

عملة إذ تعمل اقتصاديات الدول على تثبيت عمالهتا إىل تلك ال تتميز بالقوة واالستقرار،واحدة: عملة  .أ
 2111-1664دون إحداث تغيري إال يف بعض احلاالت، أبرز مثال حول هذا النظام الصني خالل الفرتة 

 .  3يوان أمام الدوالر األمريكي 9229بسعر صرف ثابت عند  احتفظت
تنادا إىل جمموعة من العمالت اليت يتم حيث يتم حتديد معدل صرف العملة اسسلة من العمالت:  .ب

 .2114انتقائها من البنك املركزي واليت ستشكل السلة، حيث تبنت الكويت هذا النظام سنة 
هو النظام الذي تتحدد وفقه القيمة احلقيقية لسعر الصرف من خالل ربط سعر الصرف المرن: نظام  .6.3

ء ايعترب هذا النظام حديث العهد، إذ جو العملة ببعض العمالت مع تركها معومة مع عمالت أخرى، 
 .4على أنقاض نظام الصرف الثابت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11ص:  ،0051، مصر، 5رانيا حممود عمارة، " العالقات االقتصادية الدولية ". مركز الدراسات العربية، الطبعة  1

  2 شقريي نوري موسى وآخرون، " التمويل الدويل و نظريات التجارة اخلارجية ". دار املسرية، الطبعة 5، األردن، 0050، ص: 512.  
http://www.earnforex.com  0051/02/57 3 بني املطرقة والسندان: معضلة االختيار بني أسعار الصرف الثابتة مقابل تعومي أسعار الصرف، روجع يوم  

  4 الطاهر لطرش، " االقتصاد النقدي والبنكي"، مرجع سبق ذكره، ص: 001.
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تسعى السلطة النقدية يف هذا النظام إىل التأثري على سعر الصرف دون هدف المدار: نظام التعويم  .أ
حمدد سلفا، ومن بني املثؤشرات املستخدمة يف توجيه سعر الصرف مركز ميزان املدفوعات ومستوى 

وحسب صندوق النقد العريب من  ،1لية، إذ ال جيوز أن تكون فيه التعديالت تلقائيةاالحتياطات الدو 
بني الدول اليت تعتمد هذا النظام العراق، تونس، موريتانيا، السودان ويف مقدمتها اجلزائر حيث يتم 

دة احتديد قيمة العملة يف السوق وفقا لقوى العرض والطلب، وتقوم احلكومة بالتدخل عند الضرورة إلع
مسار سعر الصرف ليتماشى مع جمموعة من املعايري من بينها وضع احلساب اجلاري واحتياطي العملة 

 .2األجنبية
لطلب ايتحدد سعر الصرف يف هذا النظام بشكل حر وفقا لتفاعل قوى العرض و  التعويم الحر:نظام  .ب

ل متواصل يف للتدخل بشك وبالتايل ال يوجد أي التزام مباشر من قبل البنك املركزيف، يف سوق الصر 
، وال حيدث بشكل متكرر ويستهدف عادة اخلفض احملدود يف معدل تغري سعر دعم سعر الصرف

  .3الصرف واحليلولة دون تقلباته املفرطة وليس حتديد مستوى معني له
نية عندما نطاق واسع بعد احلرب العاملية الثا ظهرت الرقابة على الصرف يف نظام الرقابة على الصرف: .3.3

، حيث تتحقق يف هذا النظام املساواة بني 4أخذت هبا أملانيا وأوروبا الشرقية ودول أمريكا الالتينية
الصادرات والواردات، أي بني عرض وطلب الصرف األجنيب عن طريق تدخل الدولة بتحديد قيمة 

وال، فالتوازن يف سوق الصرف يتحقق عن طريق التدخل املباشر الواردات والرقابة على حركة رؤوس األم
للدولة يف ظروف العرض والطلب، وجوهر هذا النظام هو توزيع الكمية اليت حتصل عليها الدولة من 

 . 5الصرف األجنيب على وجوه الطلب املمكنة

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 حممد صفوت قابل، مرجع سبق ذكره، ص: 000. 

 ، 57/02/0051روجع يوم  صندوق النقد العريب: العراق يعتمد نظام التعومي املدار لصرف العملة، 2
http://www.dananernews.com/News_Print.php?ID=1816 

  3 حممد صفوت قابل، مرجع سبق ذكره، ص: 002.
  4 شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص: 511.

  5 أمحد فريد مصطفى، " االقتصاد الدويل "، مرجع سبق ذكره، ص: 500.

http://www.dananernews.com/News_Print.php?ID=1816
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 أسواق الصرف األجنبيالمطلب الثاني: 

ا تثري أو اخلارجي، إال أهن عمليات التبادل سواء على املستوى الداخليمبا أن النقود عنصر أساسي يف       
مشكلة قيمة التبادل أي النقود اليت حيسب على أساسها واليت يدفع هبا، ونظرا ألن العملة الوطنية لكل دولة ال 

 تقبل أساسا يف املبادالت الدولية قامت احلاجة إىل سوق الصرف األجنيب.

 تعريف أسواق الصرف األجنبي   .0

أسواق الصرف األجنيب هي األسواق اليت يتم فيها تبادل العملة الوطنية بالعمالت األجنبية املختلفة، على        
عكس األسواق املالية، ال يوجد ألسواق الصرف مراكز رئيسية حمددة داخل الدولة، كما ال توجد قواعد حمددة 

 .1ن عدد من البنوك ومكاتب الصرافة والسماسرة اليت تتعامل يف جتارة هذه العمالتللتعامل فيها، فهي تتكون م

اآللية أو الوسيط الذي يتم من خالله بيع وشراء العمالت اخلاصة بالدول األجنيب هو سوق الصرف       
دم كوسيط خاملختلفة، فالعمليات االقتصادية الدولية عادة تتم من خالل عمالت دولية، فعملة أي دولة تست

للتبادل داخل حدود الدولة نفسها وعادة يف املعامالت الدولية، لذلك سوق الصرف األجنيب هو امليكانيكية 
اليت يتم من خالهلا اجلمع بني مشرتي وبائع العمالت األجنبية لتحويل العملة احمللية إىل عمالت دولية مقبولة 

 . 2للقيام بعمليات التجارة اخلارجية

 الصرف األجنبي أنواع أسواق .6

تعد أسواق الصرف األجنيب من أهم جماالت انعكاس التقلبات االقتصادية، كما تعترب من أكثر القنوات       
 :3ميكن التفرقة بني نوعني من أسواق الصرف األجنيبحساسية يف نقل هذه التقلبات، إذ 

قا لسعر األجنبية وف شراء العملةهو السوق الذي يتم فيه بيع و سوق الصرف األجنبي العاجل:  .0.6
 .التسلم يف احلالعاجل، حيث يتم التسليم و 

هو السوق الذي يتم فيه بيع و شراء العملة األجنبية وفقا لسعر  سوق الصرف األجنبي اآلجل: .6.6
آجل، حيث يتم فيه التسليم و التسلم بعد فرتة، أي إىل حني حلول التاريخ املتفق عليه، إذ خيتلف 
السعر عن السعر احلاضر وفقا لتوقع ارتفاع أو اخنفاض قيمة العملة يف املستقبل، فإذا كان من املتوقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 رانيا حممود عمارة، مرجع سبق ذكره، ص: 15.

  2 إميان عطية ناصف، " مبادئ االقتصاد الدويل ". املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، 0001، ص: 255.
  3 السيد حممد أمحد السرييت، حممد عزت حممد غزالن، " التجارة الدولية و املثؤسسات املالية الدولية ". دار التعليم اجلامعي، االسكندرية، 0050، ص: 071.
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الوة ارتفاع سعر العملة األجنبية املراد التعاقد على شرائها بالنسبة للعملة احمللية، تضاف عيف املستقبل 
على السعر احلاضر، وعلى العكس جيري خصم من السعر احلاضر إذا كان من املتوقع مستقبال 

 :1يلي امإذ تتمثل العالوة أو اخلصم فياخنفاض قيمة العملة األجنبية بالنسبة للعملة احمللية، 

100.
السعر العاجل − السعر اآلجل

السعر العاجل
=  العالوة أو اخلصم

الفارق بني السعر اآلجل والسعر احلاضر إمنا هو حمصلة الفوارق بني معدالت الفائدة السائدة بالنسبة       
 للعمالت املختلفة، أما العمليات اليت تتم على مستوى هذا السوق تتمثل يف:

سوق مقايضة العمالت امتدادا للسوق اآلجل، فمقايضة العمالت يعترب  :سوق مقايضة العمالت .3.6
عبارة عن عملية تثؤمن لعون اقتصادي ما إمكانية شراء و بيع عملة مقابل أخرى يف آن واحد مع 
مواقيت دفع خمتلفة، بالتايل فإن عملية املقايضة هي صرف العمالت مع وعد بإجناز العملية املعاكسة 

عكس أصحاب املعامالت نقدا ألجل فإن مستخدم املقايضة ال يتحمل يف زمن حيدد مسبقا، على 
لسوق هي اليت تنشط او ، فالعمالت اهلامة هي اليت تكون يف العادة موضوع مقايضة 2خماطر الصرف

ن/ البنوك يف معامالهتا التجارية أو يف عمليات التمويل وهي: ياملثؤسسات و لكثرة استخدامها من قبل 
ل تضيق يف املقابأورو/ دوالر، و سرتليين، دوالر/ لرية أسرتلينية، فرنك/ مارك، دوالر، مارك/ لرية أ

 .3مساحة السوق عندما يتعلق األمر بعمالت أقل استخداما على السوق الدويل
تعترب هذه السوق أداة لتمكني صاحب وضعية الصرف املفتوحة على املخاطر من سوق الخيارات:  .2.6

ة ل فرت حسب سعر حمدد سلفا خالع )خيار بيع( مقابل دفع عمولة و احلق يف شراء )خيار شراء( أو بي
ول يعرف اخليار يف العمالت بأنه عقد قانوين بني الطرفني الطرف األمعينة بتاريخ استحقاق حمدد، و 

"مشرتي اخليار" والطرف الثاين "بائع اخليار" حيث يتم مبوجب هذا اخليار أن يكون للطرف األول 
ة ، وأن يبيع إذا ما رغب للطرف الثاين أصال، أو كميا ما رغب من الطرف الثاينإذاحلق يف أن يشرتي 

قابل عمولة م االتفاقمعينة من عملة ما بسعر معني يف تاريخ معني وخالل فرتة زمنية معينة حسب 
 :4)عالوة( يدفعها الطرف األول للطرف الثاين، إذ تنقسم عقود اخليار إىل نوعني أساسيني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 حممود يو نس، " اقتصاديات دولية". الدار اجلامعية، مصر، 0004، ص: 001.

  2 عبد اجمليد قدي، " مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية"، مرجع سبق ذكره، ص: 557.
  3 مرجع سبق ذكره.

  4 الطاهر لطرش، "تقنيات البنوك". ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 0050، ص: 550.
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ابل قهو اخليار الذي يعطي لصاحبه احلق يف شراء مبلغ معني من العملة األجنبية مخيار الشراء:  .أ
 يف أجل استحقاق حمدد مسبقا.العملة احمللية بسعر معني و 

هو ذلك اخليار الذي يعطي لصاحبه احلق يف بيع مبلغ معني من العملة الصعبة مقابل خيار البيع:  .ب
 حمدد مسبقا. العملة احمللية بسعر معني ويف أجل استحقاق

 فعالية سوق الصرف  .3

السوق الفعال ذلك السوق الذي يستجيب كليا للمعلومات املتوفرة وقد قسم فعالية  FAMAيعترب فاما       
 :1أنواع 3السوق إىل 

هي السوق اليت يعتمد فيها فقط على املعلومات املاضية، أي أن أي سوق سوق ذو فعالية ضعيفة:  .3.6
عندما ال ميكن فيه للتاجر أن جيين عائدات أو أرباح حني استعماله صرف يوصف بضعف الفعالية 

 للمعلومات املاضية.
ي السوق اليت يعتمد فيها على املعلومات املاضية زائد املعلومات ه سوق ذو فعالية نصف قوية: .6.3

 املتوفرة، حيث تكون حول كميات العمالت املعروضة، معدالت الفائدة والدخل.
هذا السوق يعتمد على املعلومات املاضية زائد املعلومات العمومية واخلاصة، سوق ذو فعالية قوية:  .3.3

حيث تتحقق عندما ال ميكن للتاجر جين عائدات غري عادية باستعمال قوانني التجارة املتعلقة إما 
 باملعلومات العمومية أو اخلاصة.

 سياسة سعر الصرفالمطلب الثالث: 

اسة سعر الصرف جزءا من السياسات االقتصادية فهي تسمح بتحقيق أهداف التشغيل الكامل، تعترب سي      
النمو، استقرار األسعار والتوازن اخلارجي، كما تعد سياسة سعر الصرف من ضمن السياسات املتعددة اليت تلجا 

 .2وازناتهد من اخللل يف تإليها السلطات النقدية ببلدان العامل هبدف إدارة االقتصاد الوطين ودعم منوه واحل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-0052جامعة تلمسان،  صاد التنمية،دراسة قياسية للدينار اجلزائري". أطروحة دكتوراه، يف العلوم االقتصادية ختصص اقت – وحتديده"سياسة سعر الصرف بن عيين رحيمة،  1
 .70ص:  ،0057

  2 حممو د محيدات، "مدخل للتحليل النقدي"، مرجع سبق ذكره، ص: 501. 
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اليت تتخذها السلطات النقدية لتحديد سعر صرف العملة الوطنية يف  جمموع اإلجراءات والقراراتفهي       
سوق الصرف األجنيب، باإلضافة إىل القيام باختيار وحتديد نظام الصرف املتبع الذي يتالءم مع األوضاع 

  .1قها وأمهها احلفاظ على استقرار عملتهااالقتصادية للدولة واألهداف املرجو حتقي

 أدوات سياسة سعر الصرف .0

 :2لتنفيذ هذه السياسة وحتقيق أهدافها تستعمل السلطات العديد من األدوات أمهها      

 يكون تعديل سعر صرف العملة إما بتخفيض قيمتها اخلارجية أو رفعها. تعديل سعر صرف العملة:  .0.0
وذلك  إىل ختفيض القيمة اخلارجية لعمالهتاما تلجأ العديد من الدول كثريا   قيمة العملة:تخفيض  .أ

ملواجهة العجز الذي يطرأ على موازين مدفوعاهتا، فالتخفيض أساسا يثؤدي إىل اخنفاض أسعار السلع 
واخلدمات املقومة بوحدات النقد األجنيب مما يثؤدي إىل تنشيط الصادرات، كما أن أسعار السلع 

املقومة بعملة تلك الدولة تصبح مرتفعة مما يثؤدي إىل احلد من الواردات، فإذا  واخلدمات األجنبية
قامت دولة معينة بعملية التخفيض وكان الطلب اخلارجي على صادراهتا مع عرض املنتجات املوجهة 
للتصدير يتصفان باملرونة، فإن هذا سيثؤدي إىل زيادة الصادرات، وإذا كان الطلب الداخلي على 

األجنبية والعرض منها مرنني أدى ذلك إىل احلد من الواردات نتيجة ارتفاع أسعارها بالعمالت الواردات 
 األجنبية مما يساهم يف إعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات.

ة، الرفع من القيمة اخلارجية للعملة تشري إىل زيادة احملتوى الذهيب احملدد للوحدة النقدي: قيمة العملةرفع  .ب
يعين زيادة عدد الوحدات من العمالت األجنبية مقابل الوحدة النقدية الواحدة، ومن أهم  بالتايل فهو

 :3األسباب اليت تدعو السلطات إىل رفع القيمة اخلارجية لعملتها هي
وجود فائض يف ميزان املدفوعات، فلغرض التخلص من هذا الفائض تقوم السلطات العامة بإصدار  -

، مثؤديا ذلك بدوره إىل ارتفاع التضخم وبالتايل تزايد الواردات مقابل عملة وطنية مقابل هذا الفائض
 اخنفاض الصادرات، هكذا حيصل التوازن يف ميزان املدفوعات؛

 ملعادلة االرتفاع احلاصل يف األسعار العاملية لسلعة اسرتاتيجية )النفط مثال(؛ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 حنان لعروق، " سياسة سعر الصرف والتوازن اخلارجي –دراسة حالة اجلزائر ". مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 0007-0001، ص: 17.
  2 حممد صفوت قابل، مرجع سبق ذكره، ص: 002.  

، 0052-0050ائر، الشلف، اجلز  جامعة، يف االقتصاد الدويل دالمي جنية، " دراسة حتليلية للعالقات التجارية األمريكية الصينية يف ظل حرب العمالت ". مذكرة ماجستري 3
 .15ص: 
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ا أخرى عندما رفعت قيمة عمالهت لتدعيم العمالت األخرى كما فعلت اليابان وأملانيا ودول أوروبية -
لدعم الدوالر األمريكي، وذلك عندما امتنعت الواليات املتحدة األمريكية عن ختفيض قيمة الدوالر 

 ألسباب معنوية تتعلق بسمعتها.    
يف ظل نظام أسعار صرف ثابتة أو شبه مدارة، تلجأ السلطات النقدية لصرف: ااحتياطات استخدام  .6.0

سعر صرف عملتها، فعند اهنيار هذه األخرية تقوم السلطات ببيع العمالت الصعبة إىل احملافظة على 
لديها مقابل العملة احمللية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العمالت األجنبية مقابل العملة احمللية، 

م الصرف البنك املركزي بتخفيض العملة احمللية، ويف ظل نظا ما تكون االحتياطات غري كافية يقو وعندم
العائم تقاوم السلطات النقدية التقلبات احلادة يف سعر عملتها، إال أن االحتياطات ال تكفي للتصدي 

 لألثار النامجة عن حركة رؤوس األموال املضاربة.
عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك املركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة سعر الفائدة: استخدام  .3.0

بلي لعملتها، بتعويض خطر التخفيض املستق الدولة تقوماهنيار العملة، حيث  املرتفعة لتعويض خطر
، فارتفاع سعر الفائدة يقوم جبلب رؤوس األموال 1يسمح بتكوين عملة قويةفالرفع من سعر الفائدة 

األجنبية ويقلل خروج رؤوس األموال احمللية ومنه ارتفاع سعر الصرف، ففي النظام النقدي األورويب 
عندما اعترب الفرنك أضعف من املارك األملاين اعتمد بنك فرنسا إىل حتديد أسعار فائدة أعلى من 

 أسعار الفائدة األملانية.   
يتميز هذا النظام بوجود نوع من املركزية للصرف األجنيب، حيث يعهد إىل سلطة الصرف: قبة مرا .2.0

مركزية معينة بتجميع كافة موارد الصرف األجنيب بني يديها، مث تقوم هذه السلطة بتوزيع هذا الصرف 
لى عاألجنيب وفقا لقواعد خاصة، أي يوجد احتكار رمسي للصرف األجنيب وتتوقف درجات الرقابة 

الصرف على درجة هذا االحتكار، لقد طبق هذا النظام أثناء األزمة االقتصادية الكربى يف الثالثينات، 
، حيث تقضي هذه السياسة بإخضاع مشرتيات ومبيعات 2وطبق يف الدول االشرتاكية على نطاق واسع

اريب، خلروج املضالعملة الصعبة لرخصة خاصة، ويتم استخدامها ملقاومة خروج رؤوس األموال خاصة ا
 :3ومن بني التدابري اليت تعتمدها السلطات النقدية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 ين عيين رحيمة، مرجع سبق ذكره، ص: 511.

  2 رانيا حممود عمارة، مرجع سبق ذكره، ص: 501.
  3 عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكره، ص: 521. 
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 منع التسوية القبلية للواردات؛ -
 األجنبية احملصلة يف اخلارج نتيجة التصدير ضمن فرتة زمنية حمددة؛اإللزام بإعادة العمالت  -
 لسياحة؛احتديد املخصصات بالعملة الصعبة املوضوعة حتت تصرف املسافرين إىل اخلارج قصد  -
تقسيم احلسابات البنكية إىل حسابات لغري املقيمني تستفيد من التحويل اخلارجي للعملة، وحسابات  -

للمقيمني ال ميكن عن طريقها تسوية املعامالت مع اخلارج إال برتخيص مرتبط بعملية جتارية أو مالية 
 مربرة.  

توجيه ة التقلبات يف األسواق و أثار حد يهدف هذا التدبري إىل ختفيضإقامة سعر صرف متعدد:  .5.0
من أهم الوسائل املستخدمة هو اعتماد نظام ثنائي ية خلدمة بعض األغراض احملددة، و السياسة التجار 

ة بالواردات لق باملعامالت اخلاصعيترين أو أكثر، أحدمها مغاىل فيه و أو أكثر لسعر الصرف بوجود سع
 أن هذا ، إال1ساسية فتخضع لسعر الصرف العادياحمللية املوجهة للتصدير، أو الواردات غري األ

إىل زعزعة الثقة يف العملة وخيضع سعر الصرف إىل مزاجية السلطات،  ياألسلوب من شأنه أن يثؤد
يت روط اليت يضعها صندوق النقد الدويل والشاللجوء إىل هذا األسلوب يف ظل الفضال عن صعوبة 

 . 2الصرفتقضي بعدم إمكانية اللجوء إىل تعدد أسعار 
 أهداف سياسة سعر الصرف .6

 :3تسعى سياسة سعر الصرف إىل حتقيق جمموعة من األهداف أبرزها      

يساهم حتسن سعر الصرف يف اخنفاض مستوى التضخم املستورد وحتسن يف  مقاومة التضخم: .0.6
مستوى تنافسية املثؤسسات، الذي يرجع أساسا إىل اخنفاض تكاليف االسترياد مبا ميكن املثؤسسات 
من ترشيد أداة اإلنتاج ومنه حتقيق عوائد إنتاجية، بالتايل إنتاج سلع ذات جودة عالية مما حيسن 

 تنافسيتها.
يثؤدي سعر الصرف احلقيقي الذي جيعل االقتصاد أكثر تنافسية، إىل حتويل املوارد  الموارد:تخصيص  .6.0

إىل قطاع السلع الدولية )املوجهة للتصدير(، وهذا ما يستعمل على قاعدة السلع الدولية وبالتايل يقل 
واردات(، والسلع لعدد السلع اليت يتم استريادها، ويزيد إنتاج السلع اليت كانت تستورد حمليا )إحالل ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 حممد صفوت قابل، مرجع سبق ذكره، ص: 002. 

  2 عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكره، ص: 524.
  3 مرجع سبق ذكره، ص: 520. 
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اليت ميكن تصديرها وهكذا ينعكس أثر تغيري سعر الصرف احلقيقي يف إعادة ختصيص املوارد يف أسواق 
عوامل اإلنتاج، إذ يثؤدي اخنفاضها إىل زيادة استخدام عنصري العمل ورأس املال يف قطاع التصدير 

 ويف الصناعات املنافسة لالسترياد.
دورا هاما يف توزيع الدخل بني الفئات أو بني القطاعات احمللية،  يثؤدي سعر الصرف الدخل:توزيع  .3.6

فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي )مواد أولية، زراعة( نتيجة اخنفاض سعر الصرف 
ويعود الربح من هذا الوضع إىل أصحاب رؤوس األموال يف  ،احلقيقي، فإن ذلك جيعله أكثر رحبية

خفض فيه القدرة الشرائية للعمال، وعند اخنفاض القدرة التنافسية النامجة عن اخنفاض الوقت الذي تن
سعر الصرف اإلمسي )ارتفاع سعر الصرف احلقيقي(، فإن ذلك يثؤدي إىل ارتفاع القدرة الشرائية 
لألجور يف الوقت الذي تنخفض فيه رحبية الشركات العاملة يف قطاع السلع الدولية، فيثؤدي ذلك إىل 

هبدف تقليص األثار السلبية النامجة عن سعر الصرف التنافسي، يلجا أصحاب و لص استثمارها، تق
القرار أحيانا إىل اعتماد أسعار صرف متعددة مثل: سعر صرف للصادرات التقليدية، سعر صرف 

 للواردات الغذائية...اخل.
الصناعات  تشجيع ميكن للبنك املركزي ختفيض سعر الصرف من أجل تنمية الصناعات المحلية: .2.6

بتخفيض قيمة العملة مما  1649الوطنية مما يشجع الصادرات، فقد قام البنك الفدرايل األملاين عام 
شجع الصادرات، كما أن ختفيض العملة من قبل البنك املركزي حيمي السوق احمللي من املنافسة 

نافسة ق احمللي من املاخلارجية، حيث اعتمدت السلطات اليابانية سياسة التخفيض حلماية السو 
 اخلارجية وتشجيع الصادرات.   
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 : سياسة تخفيض قيمة العملة الثانيالمبحث 

 ،كلها  إن مل تكن العملة عملية درجت عليها السياسات االقتصادية ملعظم الدول قيمة إن سياسة ختفيض      
صادية بسبب تفاقم االختالالت االقت، حيث أصبحت هذه املسألة أكثر إحلاحا منذ عرف النظام النقدي فيها

 .ملعظم الدول خاصة النامية، لذلك سنتطرق يف هذا املبحث إىل تقدمي مفهوم وآليات ختفيض قيمة العملة

   سياسة تخفيض قيمة العملة المطلب األول: مفهوم

لى حيث حتظى بأمهية بالغة ع ،سياسة قدمية طبقت إبان العهد اإلقطاعيالعملة  قيمة سياسة ختفيض       
 .نتائج هامةو  رثاآنظرا لعمق البعد الزمين هلا يف سجل الفكر االقتصادي وملا هلذا املفهوم من  الصعيد الدويل

 سياسة تخفيض قيمة العملة تعريف  .0

بح تساوي بالعمالت األجنبية، حبيث تص تهاختفيض قيمة العملة هو أن تقرر الدولة ختفيض قيمة عمل      
عددا أقل من ذي قبل من هذه العمالت، معىن هذا أن التخفيض هو إجراء خبفض سعر صرف العملة، مما 

، كأن تقرر دولة كاجلزائر مثال أن خيفض سعر صرف الدينار اجلزائري بالدوالرات، 1خيفض قوهتا الشرائية يف اخلارج
     اجلديد:يصبح لدينا سعر الصرف  ،%11وقمنا بتخفيض قيمة الدينار بـــ:  DZD 5 $ =1فإذا كان لدينا: 

DZD 121 $ =1. 

ويقصد بتخفيض سعر الصرف كل ختفيض تقوم به الدولة عمدا يف قيمة الوحدة النقدية الوطنية مقومة       
 .     2بالوحدات النقدية األجنبية سواء اختذ ذلك مظهرا قانونيا أو فعليا يف نسبة الوحدة إىل الذهب أو مل يتخذ

ية من أجل ملة الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبيقصد بالتخفيض أيضا: " التقليل املتعمد يف قيمة الع      
الوفاء بأهداف معينة تدخل ضمن السياسة االقتصادية املتبعة من أجل معاجلة وتصحيح االختالالت اهليكلية 

  .3اليت يعاين منها االقتصاد"

تها احمللية اجتاه لالتخفيض هو:" تلك العملية التقنية اليت تقوم مبوجبها السلطات النقدية بتخفيض قيمة عم     
  .4( وبالتايل اجتاه مجيع العمالت"...قاعدة نقدية معينة )ذهب، عمالت صعبة، حقوق سحب خاصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .510، ص: 0002عادل أمحد حشيش، جمدي حممود شهاب، " أساسيات االقتصاد الدويل". منشورات احلليب احلقوقية، عمان،  1 
 .010، ص: 0007زينب حسني عوض اهلل، " االقتصاد الدويل". جار اجلامعة اجلديدة،  2 
". جملة اقتصاديات  5140/0004اخلارجية للعملة على متغريات املربع السحري للسياسة النقدية دراسة قياسية حلالة اجلزائر ما بني زواوي احلبيب، " أثر ختفيض القيمة  3 

 .002، ص: 0050، اجلزائر، 0مشال إفريقيا، العدد 
 .500، ص: 0055، اجلزائر، 5 نعمان سعيدي، " البعد الدويل للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدويل". دار بلقيس، الطبعة 4 
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يعرف التخفيض من اجلانب السيكولوجي على أنه: " فقدان الثقة يف العملة واالقتصاد، أما من اجلانب        
  .1السياسي فهو إحساس باهلزمية ونوع من االستسالم"

 واخنفاض فيض قيمة العملةختوقبل التعمق يف سياسة ختفيض قيمة العملة ينبغي معرفة الفرق بني مصطلحي       
 وذلك على النحو التايل: قيمة العملة

ميكن التمييز : Dépréciationوانخفاض قيمة العملة  Dévaluationسياسة تخفيض قيمة العملة  .0.0
 خالل اجلدول اآليت:بني ختفيض قيمة العملة واخنفاض قيمتها من 

 االنخفاضالفرق بين التخفيض و  :11الجدول رقم 

 Dépréciationاالنخفاض  Dévaluationالتخفيض 

عبارة عن عملية إرادية ومقصودة تطبق من طرف 
السلطات النقدية حتت ضغط ظروف معينة، ويتم 

 بقرار رمسي لتحقيق أهداف معينة.

 عن حركة تلقائية وعفوية دون تدخلعبارة 
السلطات النقدية، وإمنا حيدث نتيجة لتحركات 

 العرض والطلب على العمالت األجنبية.

يتطلب من السلطات النقدية اختيار الوقت املناسب 
 للقيام هبذه العملية.

قد حيدث يف أي وقت نتيجة زيادة الطلب عن 
عرض العمالت األجنبية، أي نتيجة تضارب قوى 

 السوق.

 األجنيب.حيدث فقط يف سوق الصرف 
قد حيدث يف سوق الصرف األجنيب، كما قد حيدث 

 يف سوق السلع واخلدمات الداخلية.

ال ميكن القيام هبذه العملية إال يف اقتصاد ميكن 
للسلطات النقدية فيه التدخل يف سوق الصرف 
لتعديله يف االجتاه املرغوب )أنظمة الصرف الثابتة 

 والتعومي املدار(.

رض وق حر، ينتج آللية العحيدث يف ظل اقتصاد س
والطلب العمل بكفاءة من أجل تسديد سعر 
 الصرف الذي جنده يف ظل أسعار الصرف العائمة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21، ص: 0000حممود محيدات،" مدخل للتحليل النقدي". ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1 
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 االخنفاض ال يكون يف حدود معينة. يكون يف حدود معينة.

التعومي  ،يقابل التخفيض عملية رفع يف قيمة العملة
الذي حيدث عندما تقيم العملة بأقل من قيمتها 

  بني العرض والطلب. الختالل

يقابل االخنفاض ارتفاع يف قيمة العملة الوطنية، أي 
 زيادة املعروض عن املطلوب من العمالت األجنبية.

التعديل لسعر الصرف يكون وقيت خالل الفرتة اليت 
تقرر فيها السلطات النقدية التخفيض )ظاهرة 

 مثؤقتة(.

 ديل لسعر الصرف يكون مستمر نتيجة التغرياتعالت
 املستمرة لقوى العرض والطلب )ظاهرة مستمرة(.

 االخنفاض يعين االرتفاع يف سعر الصرف األجنيب. التخفيض يعين رفع يف سعر الصرف األجنيب.

يف  ". مذكرة ماجستري-دراسة حالة اجلزائر-حنان لعروق، " سياسة سعر الصرف والتوازن اخلارجي المصدر: 
 .116، ص: 2111-2114العلوم االقتصادية ختصص بنوك وتأمينات، جامعة قسنطينة، 

 1التطور الفكري لنظرية التخفيض .6.0

سياسة ختفيض  ا"يت تتعرض هلالتغريات ال" أصل وظيفة النقود مع قانوهنا و بعنوان رزم و لقد تضمنت دراسة أ      
ألصحاب  دولة بلوال ميكن أن تعود لل  جمرد وسيلة لتبادل الثروات الطبيعيةقيمة العملة، حيث يرى أن النقود هي 

رزم بكل عنف سياسة ختفيض قيمة العملة اليت كانت واسعة االنتشار لدى و من هنا هاجم أ هذه الثروات،
يصف أي ختفيض من قبل امللوك  لقيمة النقود )ختفيض وزهنا النقدي( يثؤدي إىل شل حيث الواليات األوربية، 

اة خطرية أدض كذب وحنث باليمني وشهادة زور و "إن التخفي، هذا يتجسد يف مقولته: التجارة وختريب االقتصاد
 وسيلة اإلرهاب ضد املعارضة".بيد احلكم االستبدادي و 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماجستري يف (. مذكرة 5110-5141سهام رشاد منصور ابراهيم، "فعالية سياسة ختفيض قيمة العملة الوطنية يف عالج العجز مبيزان املدفوعات املصري خالل الفرتة ) 1
 .54-51، ص: 0055االقتصاد، جامعة بنها، مصر، 
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( أحد منظري الفكر التجاري سياسة التخفيض يف مثؤلفه "حبث 1941-1191تناول توماس مان )كما        
حول التجارة يف إجنلرتا إىل جزر اهلند الشرقية"، حيث شجب فيه التخفيض املعدين للعمالت ويعتربه أمرا غري 
مرغوب فيه على أساس أنه يعمل على إعادة توزيع الثروة على اجملتمع بشكل غري عادل، وحيفز هتريب الثروة 

 لوطنية إىل اخلارج وخيلق إجراءات مربكة للتجارة اخلارجية.ا

ال أهنا مل إ ،مما سبق يتضح أن سياسة التخفيض قدمية قد مورست بشكل واضح إبان العهد اإلقطاعي      
يف أوائل  (1693-1613) تأخذ وضعها كمنهج علمي يستند إىل النظرية االقتصادية إال على يد روبنسون

نهج علمي تأصيل وبلورة هذه السياسة نظريا ضمن ماليت يرجع إليها الفضل يف  القرن احلايلالثالثينيات من 
وذلك حبسب  أشارت إىل أن التخفيض قد حيسن معدل التبادل التجاري وقد يثؤدي إىل تدهوره ، حيثواضح

سياسة، فالبلد ذه هاسترياده، كما اهتمت بظروف كل بلد يف إجناح م كل بلد يف إنتاجيته وصادراته و طبيعة حتك
مرونات العرض احمللي ملنتجات التصدير ومرونات الطلب احمللي على الواردات كبرية فإن كل من الذي تكون فيه  

هذا البلد سينجح يف زيادة صادراته وتقليل وارداته وتطبيق سياسة ختفيض قيمة العملة يف هذه احلالة يف صاحل 
 .و العكس صحيحهذا البلد، 

ج حتليل االقتصاديني الذين أعقبوا روبنسون عن اإلطار العام ملا ورد لديها أمثال بالوكا، كراهام وكانج، مل خير       
باستثناء هنشاو الذي أدخل عامل الزمن يف التحليل وأوضح بأنه يف الزمن القصري ميكن وبشكل مثؤقت أن 

سترياد ما اعتمد هذا البلد على االخاصة إذا  يف الزمن الطويل على العكسيكون التخفيض يف صاحل بلد ما، 
 يف جتهيز متطلبات التنمية االقتصادية اليت حيتاجها ألن أسعار االسترياد سرتتفع بفعل التخفيض.

يف حني خصص االقتصادي جون مينارد كينز وقتا كبريا للجدل حول ما إذا كان ختفيض قيمة العملة هو       
 .زان املدفوعاتاحلل األمثل جملاهبة مشاكل العجز يف مي

إن االنعطاف البارز يف مسرية تطور نظرية التخفيض ظهر عندما نشر االقتصادي سيدين ألكسندر مقالته  
فدرس أثر التخفيض ليس فقط على امليزان التجاري  5110املعروفة بـ"أثر التخفيض على امليزان التجاري" عام 

 بل وسعه ليشمل الدخل القومي و احلساب اجلاري.
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من اجلدير بالذكر إذا كانت أفكار روبنسون يف حتليل العالقة بني التخفيض و معاجلة العجز يف ميزان       
املدفوعات قد أوجدت ما يعرف مبنهج املرونات، فإن األفكار االقتصادية اليت جاء هبا ألكسندر يف بداية 

تخفيض يف حني أخذت نظرية الاخلمسينات قد مهدت لربوز منهج جديد عرف فيما بعد مبنهج االستيعاب، 
"، حيث دي "ميد" و "مندلتطورا ملحوظا عندما مت اعتماد املنهج النقدي يف حتليل ميزان املدفوعات على أي

ملة عند كيف تثؤثر زيادة عرض النقود يف القيمة اإلمسية للعيض من خالل عالقته بعرض النقود و التخف نظرا إىل
 طا بني اخنفاض قيمة العملة بزيادة عرض النقود.زيادته داخل االقتصاد احمللي، لريب

 تخفيض قيمة العملة أسس .6

تعد سياسة ختفيض قيمة العملة لدى الدول النامية خيارا صعبا وذلك ملا يرافقها من آثار جانبية كعدم       
بب والطلب على الصادرات والواردات للتغريات يف سعر الصرف، والس نياستجابة كل من اإلنتاج واإلنفاق احمللي

يف كل هذا هو اعتماد صادرات الدول النامية على الصناعات االستخراجية ذات األسعار احملددة عامليا، وافتقارها 
 للقاعدة الصناعية اليت متكنها من التوسع يف الصادرات الصناعية. 

 أهمية تخفيض قيمة العملة .0.6

 على األجنيب الطلب فإن بالتايل األجانب، منظور من تنخفض الصادرات أسعار من جيعل التخفيض إن      
 من جيعل ما هذا الوطنية، للعملة بالنسبة قيمتها ترتفع للواردات بالنسبة أما االرتفاع، إىل مييل احمللية املنتجات

 إىل اإلنتاج عوامل نقل أو بتحويل يقومون املنتجني فإن احلالة هذه يفو  االخنفاض إىل متيل الواردات حجم
الواردات،  وإحالل التصدير قطاعي يف اإلنتاج يفضلون هلذاو  أكثر، مردودية بتحقيق هلم تسمح اليت القطاعات

 للموارد، الفعال التخصيص كذلك والطلب للعرض تسيري أداة الصرف سعر يكون أن ميكن اإلطار هذا يفو 
 وضعية أخرى جهة من حتسني يف يساهم حيث فحسب، املنظورة التجارة حساب يف التخفيض يثؤثر الو 

 منخفضة يراها اليت احمللية اخلدمات على األجنيب الطرف إقبال زيادة إىل الراجع املنظورة غري التجارة حساب
 املال رأس مع هذا حيدث كما األجنبية، اخلدمات على احمللي الطرف إقبال أخرى جهة من حيدو  التكلفة،
 .1املال رأس حساب انتعاشو  حتسني يف يساهم أن دوره من الذي األجنيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعلوم االقتصادية ا دراسة حالة اجلزائر". أطروحة دكتوراه يف –دوره يف حتقيق النمو االقتصادي يف ظل العوملة االقتصادية "االختيار األمثل لنظام الصرف و  بربري حممد أمني، 1 

 .45، ص: 0055- 0050، 2مالية، جامعة اجلزائر ختصص: نقود و 
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 املنتجة الفئات دخل زيادة يف شأن للتخفيض يكون قد املدفوعات ميزان على املباشر التأثري إىل باإلضافة      
 األسواق يف أمثاهنا ارتفاع أو اخلارجية األسواق يف منتجاهتم تصريف لتسهيل ذلكو  مديونيتها، عبء وختفيف
 االقتصاد يف البطالة مشكلة عالج إىل التخفيض يهدف قد الناشئة الصناعة محاية إىل باإلضافةو  العاملية،
 اخلزانة موارد زيادة أحيانا   التخفيض من يقصد قدو  التصديرية، الصناعات يف التوسع عنه ينتج حيث الوطين،

 .1اجلديد للسعر وفقا   لديها املتاح الذهب رصيد تقومي إعادة من يتضمنه مبا للدولة العامة

و نتج عنها تضخم هائل، حيث  1692 ختفيض قيمة عملتها عام خاضت لبنان جتربتها فيما خيص      
لرية لبناين/ دوالر  1939لتصل إىل حنو  */ دوالرلرية لبناين 99قابل الدوالر حنو اخنفضت قيمة اللرية اللبنانية م

اخنفض احلد األدىن لألجور من ما يعادل و  1662ضعفا يف هناية عام  %11قد ارتفعت األسعار ، و 1694يف هناية 
، بعد ذلك مت تثبيت سعر الصرف اإلمسي للعملة اللبنانية يف هناية 1662دوالر يف  94إىل  1693دوالر يف  242
تعطي عملية حيث ، 2(2111 – 1664خالل الفرتة ) %3.1لينخفض متوسط معدل التضخم لنحو  1662عام 

ة وبني مستوى تطور سعر صرف العملة اللبنانيدليال على العالقة القائمة بني ر صرف العملة اللبنانية خفض سع
يالحظ أن املبادرة األوىل خلفض سعر صرف اللرية اللبنانية اليت متت آنذاك، كان اهلدف منها األجر احلقيقي، و 

الواردات خالل  قيمة تراجع عن ختفيض سعر صرف اللريةنتج فض مستوى األجر احلقيقي يف لبنان، كما خ
كنتيجة هلذه التطورات استعاد ميزان املدفوعات فائضه ابتداء من ، و 1693مقابل عام  %11حبوايل  1699عام 

سجل فائضا خالل أغلب سنوات هذه و  1699مليون دوالر يف العام  949فائضه املعتاد ليبلغ  1691العام 
 .3الفرتة

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45، ص: مرجع سبق ذكره ،بربري حممد أمني 1
 تعين لرية لبنانية مقابل الدوالر األمريكي. / دوالرلرية لبناين *
  www.lebarmy.gov.lb .00/01/0051" سياسة سعر صرف العملة: التجربة اللبنانية والدور املطلوب من هذه السياسة"، روجع يوم:  2

  3 سهام رشاد منصور إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص: 41.
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 تخفيض قيمة العملةأسباب  .6.6

 : 1لتخفيض قيمة العملة أسباب متنوعة تتجلى فيما يلي      

 تتمثل يف:أسباب اقتصادية:  .أ
 :يقيد ر و يشجع التصديعلى اعتبار أن التخفيض حيفز و  عالج االختالل في ميزان المدفوعات

أن مالك  سري ذلكتفو حيث على إعادهتا، و االسترياد، كما حيد من تصدير رؤوس األموال إىل اخلارج 
ىل اخلارج على مقدار أقل نتيجة ختفيض سعر الصرف، أما رؤوس النقد الوطين حيصل إذا حّول أمواله إ

األموال يف اخلارج فإهنا جتد يف ختفيض سعر الصرف ما يدعوها إىل العودة بنية احلصول على مقدار 
 أكرب من مقدارها األصلي.

 ختفيض و  يكون التخفيض هبدف زيادة دخل بعض الفئات املنتجة نتجين المحليين:ارتفاع دخول الم
عبء مديونيتها خاصة إذا تدهورت أسعار منتجاهتم يف األسواق العاملية، على اعتبار أن ختفيض سعر 

 الصرف يرفع قيمة الصادرات مقّومة بالعملة الوطنية أو لتسهيل تصريف هذه املنتجات يف اخلارج.
  صناعات حيث ينتج عن التخفيض تشجيع التوسع يف ال شكل البطالة في االقتصاد القومي:ممعالجة

 التصديرية.
 يعترب ختفيض سعر الصرف مبثابة إجراء أويل إلنتاج سياسة نقدية تضخمية، حيث يعمد املصرف املركزي 

 .اإلصدارو  يكون لديه فرصة ممكنة للتوسع يف اإلقراضإىل إعادة تقومي رصيده الذهيب و 

ي يعترب موردا يضعف الذإن إعادة التقومي وفق السعر اجلديد تتيح للخزينة العامة احلصول على فرق التقومي       
 يعدل من اختالل امليزانية.اخلزينة و 

كما أن بعض الدول تعمد إىل ختفيض سعر الصرف عندما تقوم بذلك دولة أخرى تربطها هبا عالقات       
جتارية قوية خوفا من أن يتحول طلب هذه األخرية عن منتجات الدولة األخرى، أما الدول النامية فهي تعد 

ا أمر إجيايب على ف منتجاهتألن تصرينظرا للمشاركة الضعيفة هلا يف التجارة العاملية و مضطرة هلذا التخفيض 
    اقتصادها.  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .525-520ص: مرجع سبق ذكره، عيين رحيمة،  بن 1 
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تعد التطورات والتغريات السياسية اليت متر هبا أي دولة من العوامل اهلامة اليت تثؤثر سياسية: أسباب  .ب
على أوضاعها االقتصادية، إذ يعترب مدى االستقرار الذي تتمتع به هذه الدول من أهم العوامل السياسية 

القتصادي هلا، حيث جند أن بعض الدول مثل: اليابان، أملانيا ودول جنوب املثؤثرة يف مسار التطور ا
شرق آسيا بعدما كانت تعيش يف حالة نزاع قد حتولت إىل دول تتمتع بأوضاع سياسية مستقرة داخليا 
وخارجيا، مما جعلها حتقق إجنازات بارزة خالل العقود األخرية وصاحبة عالقات متشعبة مع معظم باقي 

وباعتبار العملة الوطنية ألي دولة هي الركيزة اليت يقوم عليها اقتصادها، ميكن أن يثؤدي  مل،دول العا
تغري الظروف السياسية فيها إىل التأثري على قيمتها اخلارجية كاحلروب اليت تقضي على بنية اإلنتاج 

شرية واملوارد الطاقات البوالتصنيع خاصة اإلنتاج الزراعي، كما تثؤثر على املوارد الطبيعية مبا فيها 
االقتصادية اليت توجه ألغراض عسكرية بدال من توجيهها لتطوير بنيتها االقتصادية األساسية، بالتايل 
يقل إنتاج هذه الدول ومنه نقص صادراهتا كما ستلجأ إىل االسترياد إلشباع حاجيات سكاهنا األمر 

طلب الكبري يد قيمة الواردات األجنبية، ونتيجة الالذي يستدعي القيام بالطلب على النقد األجنيب لتسد
على حتويل العملة احمللية مقابل العملة األجنبية تقوم السلطات املالية )البنك املركزي( بإيقاف أو التقليل 
من عملية التحويل كخطوة وقائية احتسابا الستنفاذ احتياطها من النقد األجنيب بالكامل، فتقوم 

مقابل العمالت األجنبية مما يقلل من حجم الواردات نظرا الرتفاع أسعارها،  بتخفيض قيمة عملتها 
كما أن احلروب تثؤدي إىل هروب رؤوس األموال احمللية منها واألجنبية إىل اخلارج، فاملناخ السياسي 
املستقر يف دولة ما يشجع املستثمرين من رجال األعمال والشركات الدولية على توظيف رؤوس أمواهلم 

 . 1ا وذلك لضمان استثماراهتم وعوائدهمفيه

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   من إعداد الطالبة باالعتماد على: 1

، 51/02/0051روجع يوم:  ،السياسية على األوضاع االقتصاديةتأثري املتغريات  -
http://www.iba.org.il/arabil/?entity=551285&type=5&topic=188 

 https://ar.wikipedia.org، 51/02/0051، روجع يوم: قيمة العملةاخنفاض  -
   akhbar.com/node/232156-http://www.al، 51/02/0051روجع يوم:  من احلرب يف سوريا، استفادواالبنك الدويل: جتار لبنان  -

http://www.al-akhbar.com/node/232156
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 1أهداف سياسة تخفيض قيمة العملة .3

ميكن متييز نوعني من األهداف لسياسة ختفيض قيمة العملة، أهداف علنية مباشرة مرتبطة باآللية املستخدمة       
ياسة ختفيض قيمة سيف حد ذاهتا وأهداف أخرى خفية غري مباشرة مرتبطة بالفلسفة االقتصادية، على اعتبار أن 

 العملة تدخل ضمن مشروطية صندوق النقد الدويل املمول للربنامج املتضمن لزومية هذا اإلجراء.

إن مطالبة صندوق النقد الدويل بتخفيض قيمة النقد الوطين بالنسبة للعمالت األهداف المباشرة:  .0.3
جيعل ه و االسترياد فينخفض حجمن تكلفة األجنبية تستند من وجهة نظره إىل أن هذا اإلجراء يرفع م

يف آن  هكذا تتحقق عدة أهدافبلون على شرائها و صادرات البلد املعين أرخص يف نظر األجانب فيق
 واحد:

 توجيه هيكل اإلنتاج حنو اخلارج بإنتاج سلع تصديرية؛ -
 احلصول على نقد أجنيب ميكن من الوفاء مبستحقات الدين اخلارجي؛ -
اجلارية، وهو اهلدف األساسي بزيادة الصادرات وختفيض الواردات،  ختفيض عجز ميزان املدفوعات -

حيث أن ختفيض سعر العملة نظريا يثؤدي إىل زيادة الصادرات نتيجة لزيادة الطاقات اإلنتاجية واستخدام 
والسلع غري القابلة للتبادل إىل  الطاقات العاطلة أو حتويل املوارد اإلنتاجية من قطاعات بدائل الواردات

اعات السلع التصديرية، ومتيل الطاقات إىل الزيادة نتيجة الزيادة يف رصيد رأس املال املتدفق واملرتتب قط
 عن تطبيق هذه السياسة أو نتيجة دخول ادخار وطين وكذا حتسني الكفاءة يف االستثمار الوطين؛

تكاليف واألسعار الزيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية يف السوق اخلارجي وذلك عن طريق ختفيض  -
 احمللية بالنسبة للتكاليف واألسعار السائدة يف اخلارج مما يزيد من رحبية وإنتاج السلع القابلة للتصدير؛

 حتقيق التنمية املستدامة؛ومنه السعي إىل زيادة النمو االقتصادي  -
حمللي اإلمجايل وكذا ا تيسري التوسع السريع للصادرات وزيادة التدفقات املالية األجنبية بالنسبة للناتج -

 تشجيع االستثمار األجنيب يف الداخل أي يف البالد املخفضة لقيمة نقدها.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صادية ختصص التحليل ت". مذكرة ماجستري يف العلوم االق-دراسة حالة اجلزائر–االجتماعية يف البلدان النامية التصحيح اهليكلي وانعكاساهتا االقتصادية و  برامجيلود، "مهدي م 1

 .524-521، ص: 0002-0000التنمية، جامعة وهران، االقتصادي و 
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 األهداف المرتبطة بالفلسفة االقتصادية:   6.3

فيما ال شك فيه أن يكون هناك سبب  ،اتبع من جراء الضغوطات اخلارجيةانطالقا من أن هذا اإلجراء       
قوي يكمن وراء فرض مثل هذه السياسة على اقتصاديات العامل النامني، فالوقائع االقتصادية املعاصرة أثبتت أن 
التوصيات االقتصادية الصادرة عن أصحاب القرار ذوي مراكز القوى إىل ما دوهنم مستوى أو تابعيهم عادة ما 

وصية ية على البلد صانع القرار أكثر منها بالنسبة للبلد املنفذ ملثل هذه التوصيات )التتكون ذات انعكاسات إجياب
 النابعة عن الضغط تتحول إىل قرار يتطلب التنفيذ الفوري(.

كما أن هذه األداة هي أداة ضارة بالبلدان اخلارجية، فزيادة صادرات البلد املخفض لقيمة نقده تثؤدي إىل        
إحداث  ، مما يثؤدي إىلإىل تناقص واردات البلد املخفض من هذه األخريةبلدان اخلارجية منه و زيادة واردات ال

بدون أي عناء -انظري-عجز يف موازين مدفوعات البلدان اخلارجية وهكذا، فالنتيجة أن البلد املخفض استطاع 
)طويلة املدى(، من  يةتصدير عجزه إىل اخلارج، وعليه فسياسة التخفيض هتدف إىل حتقيق أهداف اسرتاتيج

 هذه األهداف:  

تدعيم املسار الرأمسايل وجعل العامل كله يف مرحلة انتقال إىل الرأمسالية من أجل نظام أحادي القطب  -
 هتيمن عليه القلة من الدول الرأمسالية الصناعية الكربى؛

 املركز منها؛ روج بالدتكييف البالد النامية مع األزمة االقتصادية العاملية مبا يتناسب ومتطلبات خ -
 توجيه السياسة االقتصادية للبالد مبا خيدم االقتصاد الرأمسايل العاملي؛ -
تدعيم أواصر التبعية األجنبية وجعل بلدان العامل الثالث يف قبضة العامل املتقدم باستمرار وإال فماذا جتين  -

 الدول املتقدمة من تنمية الدول املتخلفة سوى منافس مستقبلي هلا.

لكي تتحقق هذه األهداف، فإن الدولة املخفضة تقوم بتصدير مشاكلها اليت مل تستطع حلها بطاقاهتا       
اخلاصة وتنقلها إىل البلدان اخلارجية، ألنه يثؤدي إىل ختفيض صادراهتا، ومن غري املعقول أن تتحمل هذه الدول 

 .     1ية األجنبيةنفقات التخفيض بدون مقابل، ويتمثل هذا املقابل يف تدعيم التبع

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .552ص: مرجع سبق ذكره، حنان لعروق،  1 



 اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة                                        الفصل األول           

~ 32 ~ 
 

 : آلية تخفيض قيمة العملةالثانيالمطلب 

إن اهلدف األساسي من ختفيض قيمة العملة هو إعادة التوازن مليزان املدفوعات، إال أن بعض الدول         
كالسودان مثال رغم التخفيضات املتتالية لسعر صرف عملتها يف الثمانينات حال دون حتسني موقف ميزان 

لواردات الوسيطية ين هو ارتفاع أسعار ااملدفوعات، حيث كان األثر الوحيد املتبقي من ختفيض قيمة اجلنيه السودا
مما أدى إىل إضعاف القدرة التصديرية هلا وارتفاع مستوى األسعار بصورة متزايدة، من هنا ال ميكن احلكم قطعا 
بعدم فاعلية سياسة التخفيض وإمنا جيب أن تقرتن بإجراءات أخرى تستهدف عالج األسباب اليت حتول دون 

ديد كيفية اختيار وحتعرف على شروط جناح هذه السياسة و ، لذلك جيب الت1افهاحتقيق سياسة التخفيض ألهد
 معدل التخفيض مع التعرف على مزاياها وعيوهبا ومراعات اآلثار النامجة عنها. 

 شروط نجاح تطبيق سياسة تخفيض قيمة العملة .0

ن حصرها فيما ميكالتخفيض، و اسة الواقع يتطلب شروطا تتحكم بدرجة أو بأخرى يف جناح أو فشل سي      
 :2يلي

ال ميكن أن يكون للتخفيض فعالية إذا واكب ارتفاع سعر  ثبات األسعار المحلية للتصدير: .0.0
الصرف )اخنفاض قيمة العملة احمللية( ارتفاع يف مستوى األسعار احمللية للسلع املصدرة بنفس النسبة، 

مباشرة  جنيب من جراء عملية التخفيض سيفقدباعتبار أن العائد الذي ميكن أن حيققه املستورد األ
بارتفاع األسعار احمللية يف البلد املخّفض، وبذلك خيتفي األثر السعري يف زيادة صادرات البلد، لذا 

 فإن فعالية التخفيض مرتبطة بعدم ارتفاع أسعار السلع احمللية املوجهة للتصدير.
ء ام الدول اليت تصدر نفس السلع بإجراإن قي عدم لجوء الدول المنافسة إلى تخفيض عملتها: .6.0

مماثل للدولة صاحبة التخفيض، قصد احملافظة على أسواقها اخلارجية، فإن فعالية سياسة التخفيض 
سوف تفشل يف تقليل الواردات وقد تتسابق الدول املنافسة يف ختفيض عمالهتا، الشيء الذي يفضي 

 إىل استنزاف ثرواهتا الوطنية.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 سهام رشاد منصور ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص: 04.
 .005-510، ص: مرجع سبق ذكرهنعمان سعيدي،  2 
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ليها من جراء ت عالدولة بتكرار عملية التخفيض، فإن ذلك ميكن أن يفقدها املزايا اليت حصل إذا قامتو       
ما عرفته بريطانيا عندما خفضت من قيمة عملتها اخلارجية بعد خروجها عن قاعدة الذهب،  هذه العملية وهذا

اخنفضت وارداهتا، فعمدت الدول األخرى إىل انتهاج نفس السياسة )ختفيض عمالهتا( ازدادت صادراهتا و ف
 .5125( يف نفس املستوى الذي كانت عليه يف عام 5124فأصبحت أسعار صرف هذه العمالت )سنة 

إن ارتفاع أسعار الواردات من السلع  درجة مرونة الجهاز اإلنتاجي المحلي في إحالل الواردات: .3.0
يجة ختفيض قيمة العملة احمللية، من شأنه أن يدفع بالطلب احمللي حنو االرتفاع على واخلدمات نت

دى جهاز اإلنتاج عليه فالبد أن يكون للع املستوردة )السلع البديلة(، و السلع احمللية اليت حتل حمل الس
 ع بديلة.لالوطين مرونة كافية لتعويض هذا الطلب احمللي اجلديد من خالل سياسة إحالل الواردات بس

 كذا األخذ بعني االعتبار تكلفة املدخالتحتقيق ذلك، وجب توفر إمكانيات وموارد عاطلة و  من أجلو       
تخفيض غريها اليت عرفت ارتفاعا يف أسعارها نتيجة عملية التخفيض، إذ أن مزايا الاملستوردة من جتهيزات اإلنتاج و 

إن شرط جناح بالتايل فة كبرية من مستوى االسترياد، و درجتضمحّل ملا يعتمد القطاع اإلنتاجي احمللي على 
كذا املبادالت ما ية و دورها ببنية التكاليف الداخلالتخفيض مرتبط أيضا مبزايا عملية إحالل الواردات اليت ترتبط ب

 بني القطاعات.

ءات راتستلزم جناح عملية التخفيض اختاذ إج عدم تجاوز نسبة اإلنفاق الكلي لنسبة االستثمار: .2.0
تعمل على احلد من نسبة اإلنفاق الكلي مقارنة بنسبة االستثمار، إذ أن التخفيض من شأنه أن يعمل 

ملوارد من خالل تشغيل ا على الرفع من حجم اإلنفاق الكلي وذلك يف حالة توسع اإلنتاج الداخلي
لدخول فريتفع معها االعاطلة يف االقتصاد الوطين، فينتج عن ذلك ارتفاع النفقات االستثمارية وأيضا 

الطلب على الواردات أو السلع البديلة فتتجه األسعار واإلنفاق الكلي إىل الزيادة فيثؤدي هذا الوضع 
 إىل اختفاء األثر السعري لصادرات البلد.
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قابتها تعترب الضرائب اجلمركية من أقدم الوسائل اليت تلجأ إليها الدولة لتحقق ر أثر التعريفة الجمركية:  .5.0
التجارة اخلارجية، حيث تفرض هذه الضرائب أو ما يطلق عليها بالرسوم اجلمركية على السلع على 

 . 1ود الدولة، إذ تفرض على الصادرات والوارداتدمبناسبة عبورها ح
فيض إن التعريفة اجلمركية اليت تفرضها الدولة األجنبية املستوردة، هلا أثرها على فعالية خت عند التصدير: .أ

وخدمات  لعاألجنيب على ساحمللية، حبيث أنه كلما ارتفعت التعريفة كلما قل الطلب  قيمة العملة
البلد، فتقل معه استجابة الطلب األجنيب للتخفيض يف قيمة العملة احمللية، مما ينتج عنه عدم جدوى 

 هذه األداة يف زيادة كمية العمالت األجنبية ومنه معاجلة العجز يف ميزان املدفوعات.
كلما ارتفعت  نهإمن ناحية التعريفة اجلمركية املفروضة على الواردات، فيمكن القول  ستيراد:عند اال .ب

 نسبتها كلما اخنفض أثر التخفيض على إنقاص طلب هذه السلع.

يقصد بنظام احلصص فرض قيود على االسترياد ونادرا على التصدير خالل مدة أثر نظام الحصص:  .2.0
 .2األقصى للكميات املسموح باستريادها أو بتصديرهامعينة، حبيث تضع الدولة احلد 

يهدف نظام احلصص إىل وضع سقف معني على واردات الدولة من السلع، فإذا  عند التصدير: .أ
وصلت واردات الدولة إىل أقصى حد من حصصها املفروضة مع البلد املصدر، فإن عملية التخفيض 

ات ذلك أن هدف التخفيض هو الزيادة من الصادر  يف قيمة عملة هذا البلد األخري تصبح بدون معىن،
 ومنه زيادة عرض العملة األجنبية.

إذن ختفيض قيمة العملة احمللية مشروط بعدم بلوغ البلد املستورد للسقف احملدد يف حصص االسترياد، إذ       
 ميكن يف هذه احلالة إشباع ما تبقى من احلصص بتطبيق سعر الصرف اجلديد.

يف ظل نظام احلصص املفروض على مجيع السلع األجنبية، قد تصل الواردات إىل  االستيراد:عند  .ب
أقصاها )السقف املسموح به( عند سعر صرف معني، ومع عملية ختفيض القيمة اخلارجية للعملة 
احمللية ينخفض معها الطلب احمللي على السلع األجنبية الرتفاع أسعارها، وهكذا تنتقل مرونة الطلب 

 الداخلي من الصفر بسبب حصص االسترياد، إىل ما فوق نتيجة عملية التخفيض.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 رانيا حممود عمارة، مرجع سبق ذكره، ص: 502.

  2 مرجع سبق ذكره، ص: 501.
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تغريات متنوعة تعتمد على مية التخفيض، أهنا كثرية ومتشعبة و هكذا يتضح لنا من دراسة شروط جناح عمل      
 من الصعب جتاهلها عند حماولة القيام بعملية ختفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية.

 وتحديد معدل تخفيض قيمة العملةاختيار  .6

 ميزان عجز درجة نذكر متناقضة، تكون ما غالبا القيود، من معني بعدد تبطير  التخفيض معدل اختيار      
 صائب اختيار ضرورة تظهر هكذا، االقتصادية العوامل ونفقات مداخيل اخلارجية، التجارة حجم املدفوعات،

 .التخفيض ملعدل متاما

ك ما إذا أردنا أن وذل ميكن حساب معدل التخفيض بطريقتني خمتلفتني التخفيض:نسبة حساب  .0.6
ننسب ختفيض قيمة العملة احمللية إىل قابلية التحويل القدمية أو اجلديدة، فإذا كان احلساب على 
أساس القيمة القدمية يقال على معدل التخفيض أنه معدل من الداخل، والعكس إذا كان على أساس 

  :1ديدة فهو معدل من اخلارج ويتم احلساب كما يليالقيمة اجل

قيمتها بعد التخفيض − قيمة العملة قبل التخفيض
قيمتها قبل التخفيض

=  املعدل من الداخل

قيمتها بعد التخفيض − قيمة العملة قبل التخفيض
قيمتها بعد التخفيض

=       املعدل من اخلارج

غ من الذهب، بعد التخفيض 191كانت تساوي  1696قيمة وحدة واحدة من الفرنك الفرنسي سنة  مثال:      
  غ من الذهب ومنه حيسب املعدل كالتايل:191أصبحت قيمته تساوي 

11,11%املعدل من الداخل  = 100 ×
061−081

 081
= 

11,5%املعدل من اخلارج  = 100 ×
061−081

 061
= 

 لكونه يبني التغريات يف قابلية التحويل اجتاه العمالت األجنبية. من األفضل استخدام املعدل من الداخل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pierre Hubert Breton, Armand Denis Schor, « la dévaluation que sais-je? ». PUDF, 1ère edition, France, 

1976, p : 92. 
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 1حدود اختيار نسبة التخفيض .6.6

ليس لعملية حتديد نسبة التخفيض أية طريقة حسابية موضوعية متكن من إعطاء معدل ختفيض العملة       
 ينها.متناقضة فيما ب بطريقة دقيقة، إمنا جيب أن خيضع القرار إىل عدة دراسات ميكن أن تكون نتائجها

األخذ  إال إذا كان معدل التخفيض مرتفعا، هلذا جيب ال ميكن استنتاج الربح الناجم عن تنافسية الصادرات      
ار الواردات، وارتفاع عن طريق ارتفاع أسع بعني االعتبار اآلثار امليكانيكية لعملية التخفيض على األسعار الوطنية

هذا ال ف يف حني إذا كانت نسبة التخفيض ضئيلةعات العمالء االقتصاديني، األسعار املسبب من طرف توق
ار املستوردين السعر ليس املعيار الوحيد الختييكفي إلحداث حتويل يف جمرى التدفقات النقدية، ألنه من ناحية 

 يل.و األجانب، ومن ناحية أخرى تيارات التبادل ليست مرنة نسبيا كما أهنا مرتبطة أيضا بشروط التم

 :2فيما خيص احلد األقصى ملعدل التخفيض فيحدد وفق العوامل التالية     

من املفروض أن يثؤدي اخنفاض يف سعر الصادرات إىل ارتفاع يف حجم تدفقات السلع املصدرة، لكن  -
هذا ال يعين حتما أنه سوف يعوض عن اخلسارة يف القيمة، حيث أنه إذا كان معدل التخفيض جد 

ر من من أجل حتقيق دخل من العمالت الصعبة أكثفاعا كبريا يف احلجم يكون مستلزما مرتفع فإن ارت
املسجل قبل التخفيض وهذا ال يكون دائما حمققا، إضافة إىل ذلك فإن عادة ما يصادف البلد املخفض 

لذي القيمة عملته عدم مرونة جهازه اإلنتاجي، بالتايل ال ميكن الرفع من اإلنتاج وتلبية الطلب الشيء 
 يثؤدي إىل ارتفاع األسعار وظهور املضاربة.

ين سوف تسبب ظهور حالة املنافسة اخلطرية بالنسبة للبلدان األجنبية الذإن النسبة املرتفعة للتخفيض  -
يلجثؤون إىل اختاذ احتياطاهتم املالية، السياسية واالقتصادية كفرض حواجز مجركية، لذا ال جيب أن تكون 

إىل درجة تدفع العمالء األجانب إىل تقييد العالقات االقتصادية مع البلد نسبة التخفيض كبرية 
 املخفض.

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pierre Hubert Breton, Armand Denis Schor, op.cit, p : 93. 
2 Idem. 



 اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة                                        الفصل األول           

~ 37 ~ 
 

 :املعدل اختيار يف تظهر أن ميكن الصور من حالتني هناك مما سبق يتبني أن      

  :جدا مرتفع معدل حالة .أ

 .للتصدير املوجهة الوطنية املنتجات أسعار تنافسية ربح :اإليجابيات -
 لتخفيض أو مجركية حواجز وضع إىل التجاريني األعوان وجلوء الواردات أسعار ارتفاع :السلبيات -

 .اخلارجية للمنافسة عائق إحداث ألجلا، مع   االثنني أو دفاعي

 :جدا ضعيف معدل حالة .ب

 .الوطنية املنتوجات محاية :اإليجابيات -
 سوء عن النامجة للتصدير التمويالت وصول صعوبة التصدير، أسعار تنافسية عدم :السلبيات -

 .النقود تعادل تقديرات

ا، مرتفع ال يكون أن جيب ال التخفيض معدل أخريا، ا ضعيف وال جد   .جد 

    تخفيض العيوب سياسة ا و مزاي .3

 :1على النحو التايل سياسة ختفيض قيمة العملةميكن حتديد مزايا وعيوب       

 تتمثل يف:: مزايا سياسة تخفيض قيمة العملة .0.3
 ؛زيادة الصادرات نتيجة اخنفاض أسعار املنتجات احمللية -
عارها االعتماد على املنتجات احمللية املثيلة للمستورد نتيجة رخص أسع على ترشيد االستهالك و يشجال -

 ؛مقارنة بالسلع املستوردة
نتاج لداخلة يف اإلايشجع على تقليل نسبة املواد اخلام املستوردة الواردات نتيجة ارتفاع أسعارها و تقليل  -

 أو استعمال البدائل احمللية؛
 .احملافظة على احتياطات الدولة من النقد األجنيب -

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25، ص: مرجع سبق ذكرهسهام رشاد منصور ابراهيم،  1
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 تنحصر يف: :سياسة تخفيض قيمة العملة عيوب .2.3
 ؛ارتفاع تكاليف اإلنتاج احمللي الذي تعتمد مدخالته على الواردات -
 السلع اليت ليس هلا بديل حملي؛ها على رأسالواردات من السلع االستهالكية و ارتفاع أسعار  -
 ؛اإلنتاج اليت تدخل يف عملياتوردة اليت ليس هلا بدائل حملية و ارتفاع تكلفة املواد اخلام املست -
 .ارتفاع تكلفة املعيشة بالنسبة للمواطنني -

 تخفيض قيمة العملة آثار .2
 :1السلبية هلاقد تعود سياسة ختفيض قيمة العملة بنتائج عكسية، فمن بني اآلثار       

أثر االستخدام  إىل الذي يعود يثؤدي من جهة إىل زيادة يف الدخل العملةختفيض قيمة  اآلثار الداخلية: .0.2
يعود إىل ما يسمى بــ:" أثر حدي الذي غري الكامل للموارد، ومن جهة أخرى إىل نقص يف الدخل 

احلدي المتصاص  يرتبط أيضا بامليلتغري امليزان التجاري يرتبط إذن هباذين األثرين، كما فالتبادل"، 
 .الدخل

زيادة الصادرات املتوقعة من أثر ختفيض قيمة النقود جيب أن  أثر االستخدام غير الكامل للموارد: .أ
، إال أن هذا االرتفاع *تقضي إىل ارتفاع يف الدخل القومي وذلك طبقا لنظرية مضاعف التجارة اخلارجية

إال إذا كان هناك استخدام غري كامل لعناصر اإلنتاج، ولكي ال ميكن أن ينشأ عنه تدفق حقيقي 
يتحسن رصيد امليزان التجاري جيب أن يكون امليل احلدي لالمتصاص أقل من الواحد، ويف حال مل 
يكن األمر كذلك، أي أن امليل احلدي لالمتصاص أكرب من الواحد وبقي مضاعف التجارة اخلارجية 

د يسمح بزيادة استخدام عناصر اإلنتاج وزيادة الدخل القومي على حد إجيابيا، فإن ختفيض قيمة النقو 
 سواء، وينذر بزيادة العجز اخلارجي.

من بني آثار ختفيض قيمة العملة تدهور حدي التبادل )العالقة بني  األثر الناجم عن حدي التبادل: .ب
ا على ويشكل أثرا إجيابي تطور أسعار الصادرات والواردات(، األمر الذي يثؤدي إىل تدين الدخل القومي

امليزان التجاري إذا كان امليل احلدي لالمتصاص أكرب من الواحد، أي أن أثر حدي التبادل سيحسن 
 امليزان التجاري، ويف حال العكس سيكون التدهور.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .210، ص: 0055، نوفمرب 02اإلنسانية، العدد عبد الرزاق عبد الزاوي، " آثار احنراف سعر الصرف احلقيقي عن مستواه التوازين حالة اجلزائر". جملة العلوم  1 
دخل القومي وبني يقاس بنسبة التغري يف ال التغري األويل يف الصادرات أو الواردات ويثؤدي إىل زيادة مضاعفة أو نقص مضاعف يف الدخل، ضاعف التجارة اخلارجيةيقصد مب *

 التغري يف الصادرات أو الواردات 



 اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة                                        الفصل األول           

~ 39 ~ 
 

 ي: لباإلضافة إىل اآلثار الداخلية، توجد مجلة من اآلثار اخلارجية ميكن إدراجها كما ي اآلثار الخارجية: .6.2
لتكاليف، دة متناسبة يف ايرتتب عن ختفيض قيمة العملة زياخفض قيمة العملة ومشكلة األجور:  -

عض مدخالت اإلنتاج من مكونات أجنبية يتم استريادها بأسعار مرتفعة نسبيا، ويف ذات ذلك أن ب
الرتفاع مع ا الوقت جند أن جزءا كبريا من تكاليف اإلنتاج حيتوي على األجور اليت ميكن أن تتجه إىل

 .1خفض قيمة العملة
من بني األسباب الرئيسية واملهمة اليت تدفع األفراد إىل حتريك رؤوس  األثر على حركة رؤوس األموال: -

أمواهلم بني الدول هو التخفيض، ويتم هذا اإلجراء عندما يتوقع األفراد بأن الدولة سوف تقوم 
ملة من جراء أمواهلم حنو اخلارج لتجنب اخلسارة احملت بالتخفيض، فإهنم يف هذه احلالة سيقومون بتحريك

 .2هذا التخفيض أو البحث عن األرباح
      نا خيتلف أثر التخفيض يف حالة كون البلد املخفض لعملته دائ األثر على عبء القروض الخارجية: -

 :3أو مدينا
  :القروض  قروضه وفوائد هذههذا البلد الدائن  إذا استلمفي حالة كون البلد المخفض لعملته دائنا

بالعملة األجنبية، فإنه سوف يستلم كمية أكرب من عملته الوطنية بعد حتويل العملة األجنبية إىل العملة 
الوطنية، أما إذا استلم هذا البلد قروضه والفوائد عليها بعملته الوطنية، فإنه سيستلم نفس املقدار الذي 

 أقرضه وال يتأثر يف هذه احلالة.
 بء ودفع ديونه والفوائد عليها بعملة البلد الدائن، فإن عيكون البلد المخفض لعملته مدينا،  عندما

الديون املرتتبة عليه يف هذه احلالة سوف تزداد، وذلك ألنه سوف يدفع كمية أكرب من عملته الوطنية 
ه سوف يدفع نفس ة فإنسددا لدينه بالعملة األجنبية، أما إذا كان البلد املدين يدفع دينه بعملته الوطني

املقدار من الديون والفوائد بعملته الوطنية اليت مت ختفيضها ويستفيد البلد املدين من ختفيض عملته 
 الوطنية يف هذه احلالة بنفس مقدار التخفيض.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .215مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرزاق عبد الزاوي،  1 
معة األنبار للعلوم لة جاد.صبحي حسون الساعدي، "أثر ختفيض سعر الصرف على بعض املتغريات االقتصادية مع الرتكيز على انتقال رؤوس األموال يف بلدان خمتارة". جم 2 

 .10، ص: 0055، 04اإلدارية، العدد االقتصادية و 
 مرجع سبق ذكره. 3 
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 : االصالحات االقتصادية وواقع سياسة تخفيض قيمة العملةالثالث المطلب

تبنت  ،1692يف سبيل التغلب على املشاكل اليت اجتاحت البلدان النامية خاصة بعد أزمة املديونية سنة       
هذه الدول برامج موصى هبا من قبل املنظمات الدولية خاصة صندوق النقد الدويل والبنك العاملي سعيا للحصول 

طلق عليها أو على املستوى اخلارجي، يعلى متويالت تقضي على مشكلة الالتوازن سواء على املستوى الداخلي 
، وتتضمن هذه الربامج العديد من السياسات االقتصادية اليت من شأهنا أن «برامج االصالحات االقتصادية»بـ: 

 تسهم حسب رؤية صندوق النقد والبنك الدوليني يف معاجلة االختالالت االقتصادية يف هذه الدول.    

 عموميات حول اإلصالح االقتصادي .0

شهدت العقود الثالثة املاضية من القرن العشرين انتشارا واسعا لربامج اإلصالح االقتصادي اليت نادى هبا       
صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، وقد اختربت هذه السياسات االقتصادية من قبل العديد من الدول النامية 

ويل والبنك العاملي النقد الد صالحات املقرتحة من صندوقتعترب االحيث  يف حماولة ملعاجلة مشاكلها االقتصادية،
إصالحات هتدف إىل توسيع النظام الدويل اجلديد، وتستلزم هذه اإلصالحات تغريات جذرية يف االقتصاد هبدف 

 إرجاع االستقرار له.  

 تعريف اإلصالح االقتصادي .0.0

اإلصالح االقتصادي هو جمموعة السياسات واإلجراءات اليت تتخذها الدول النامية يف إطار براجمها       
التصحيحية لتحقيق هدفني رئيسيني أحدمها: استعادة التوازن الداخلي واخلارجي لالقتصاد، مبا ميكن من احتواء 

لبلد املعين، على استعادة اجلدارة االئتمانية ل التضخم والوصول مبيزان املدفوعات لوضع قابل لالستمرار، والعمل
واآلخر هو حتسني ختصيص وكفاءة استخدام املوارد املتاحة لالقتصاد، والسعي لتوسيع وإمناء الطاقات اإلنتاجية 
القائمة، مبا يثؤدي إىل حتقيق النمو االقتصادي الذايت املستمر، وزيادة فرص العمل املنتج وحتسني مستويات 

 .1لسكاناملعيشة ل

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .500، ص: 0000املوسوعة االقتصادية ". الشروق، اجلزء األول، مصر، مسيح مسعود، "  1 
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تبعها التدابري اليت تن القواعد واألدوات واإلجراءات و كما يعرف اإلصالح االقتصادي على أنه: " حزمة م      
بري يف املوازنة ن عجز ك مبالتحديد تعاينو  اخلارجي،اين من اختالل التوازن الداخلي و احلكومة يف دولة معينة تع

ياسات هو احلزمة من الس منبع هذه يف املديونية اخلارجية، و م كبريتضخوعات و عجز يف ميزان املدفالعامة و 
وق النقد الدويل ل صندذلت من قباجلهود اليت بيف النظرية االقتصادية الكلية، و التطور الذي حدث التوسع و 

قيق جمموعة إحداث تصحيحات هيكلية، لتحيف جمموعها على تثبيت االقتصاد و اليت تعمل والبنك العاملي، و 
 . 1اخلارجي خالل فرتة زمنية معينة"و  داف االقتصادية اليت تصب يف إعادة التوازن الداخليمن األه

إن أهم دواعي اإلصالح االقتصادي هي الضغوط اليت يعاين منها االقتصاد واليت تتمثل يف عجز ميزان       
املدفوعات والرتاجع امللحوظ يف معدل النمو االقتصادي والناتج الداخلي اإلمجايل، وعلى رأس قائمة هذه 

ادها يف رد الدولة وعدم قدرهتا على سدالصعوبات تأيت مشكلة تفاقم التضخم والديون اخلارجية مقارنة مع موا
  .2آجاهلا

 محتوى برنامج اإلصالح االقتصادي .6.0

إن اإلصالحات االقتصادية املتمثلة يف السياسات واإلجراءات اليت تنتهجها أحيانا بعض الدول نابعة من      
ن وجهة نظر ح مأفكار وحماور سياسات تبلورت من خالل بعض املدارس يف الفكر االقتصادي، فربامج اإلصال

صندوق النقد الدويل والبنك العاملي هي جمموعة من تصاميم لنماذج اقتصادية ترمي إىل حتقيق التوازن يف ميزان 
 . 3املدفوعات ودعم آليات اقتصاد السوق وزيادة معدالت النمو االقتصادي

على منوذجني، يتعلق أحدمها بصندوق النقد الدويل وخيتص اآلخر مل برامج اإلصالح االقتصادي تتش      
بالبنك الدويل، يطلق على األول بربنامج التثبيت الذي يسعى إىل تقليل االختالل الداخلي واخلارجي على املدى 

سط و التكيف االقتصادي ويهدف إىل رفع معدالت النمو على املدى املت بربنامجعليه  يطلقالقصري، أما الثاين 
 . 4والطويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .055ص: ، 0002، القاهرة، 5عبد املطلب عبد اجمليد، " السياسات االقتصادية". جمموعة النيل العربية، الطبعة  1 
. مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد تطبيقي، جامعة "5117يف ظل اإلصالحات االقتصادية منذ  ة البطالة يف اجلزائرر منذجة قياسية لظاه" ،حنان بقاط 2 

    .4، ص: 0004 0001بسكرة، 
. أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص حتليل اقتصادي، جامعة 0001 -5110خبتة سعيدي، أثر دور الدولة على برامج اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر لفرتة  3 

 .11 ، ص: 0052 -0050، 2اجلزائر 
 .11حنان بقاط، مرجع سبق ذكره، ص:  4 
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لقد مت توسيع سياسات التثبيت واإلصالح اهليكلي خالل عقدي اخلمسينات والستينات، وقد تطور األمر       
خالل مرحلة السبعينات والثمانينات إىل ضرورة تطبيقها على الدول النامية، إذ تكمن رغبة هذه األخرية يف 

 .  1لداخلي واخلارجيإصالح وإعادة هيكلة اقتصادياهتا لتحقيق توازهنا ا

دة بقصد يقصد هبا اتباع خطوات حمدأو برامج االستقرار االقتصادي و سياسة التثبيت االقتصادي:  .أ
هي موجهة من طرف صندوق و ، 2الطلب الكلي وإدارة جانب الطلببني العرض الكلي و إحداث توازن 

لقد هدفها إصالح االختالالت و تصادي، النقد الدويل، وحتتل مكانة الصدارة يف برامج اإلصالح االق
 جاءت هذه السياسة نتيجة ألزمة املدفوعات اليت تعرفها بعض الدول، مشكل التضخم...

إدارة جانب الطلب وتستهدف كبح مجاح التضخم، وختفيض العجز يف املوازنة  تركز هذه السياسة على      
وتوحيد  تضخمية ووضع حدود للتوسع النقدي،فق والقضاء على الضغوط العامة للدولة إىل املستوى الذي يتال

وحترير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة النقدية إىل املستويات اليت جتعلها ذات قيمة حقيقية إجيابية، وختفيض 
 .3العجز يف ميزان املدفوعات إىل مستويات ميكن احتماهلا

برامج التكيف  »تعترب سياسات التكيف اهليكلي أو ما ميكن تسميتها بـ:  سياسة التعديل الهيكلي: .ب
اسة تطبق هذه السياسة عندما ال جتدي سيسياسات حديثة التطبيق نسبيا، « االقتصادي الدولية 

ة التثبيت االقتصادي نفعا نتيجة االختالالت اهليكلية العميقة اليت يتخبط فيها االقتصاد بفعل السياس
ملثؤسسات عند جلوء هذه األخرية إىل ايكون البلد قد اتبعها قبل ذلك، و ة غري الناجحة اليت االقتصادي

دماجها يف إيصها هنائيا من تلك االختالالت و الدولية ملساعدهتا تفرض عليها هذه السياسة هبدف ختل
 االقتصاد العاملي بالتنسيق مع صندوق النقد الدويل.

 عادة هيكلة االقتصاد القومي وتصحيح هياكلجانب العرض، وتستهدف إ على إدارة تركز هذه السياسة      
اإلنتاج وإزالة االختالالت فيما يسمى باالقتصاد احلقيقي، للوصول إىل معدل منو اقتصادي مرتفع وزيادة 

 . 4االستثمار والصادرات، وإزالة التشوهات السعرية باإلضافة إىل حترير التجارة الدولية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .050ص:  مرجع سبق ذكره، اجمليد، عبد املطلب عبد 1 

 .11خبتة سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
 .054مرجع سبق ذكره، ص: اجمليد،  عبد املطلب عبد 3 
 .050مرجع سبق ذكره، ص:  4 
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طبيق سياسات التثبيت والتكيف اهليكلي يف دولة معينة تنبع من معاناة اقتصاد هذه الدولة إن ظروف ت      
من اختالل التوازن الداخلي معربا عنه بوجود عجز كبري يف املوازنة العامة للدولة ومعدل تضخم مرتفع، واختالل 

 . 1ارجية املديونية اخليف التوازن اخلارجي معربا عنه بوجود عجز كبري يف ميزان املدفوعات وتضخم يف

        منهج صندوق النقد الدولي في اإلصالح .3.0

 :2االقتصادي يف الدول النامية على ثالث فرضيات ضمنية صندوق النقد الدويل يف اإلصالحيستند       

خارجي مصدره وجود فائض يف الطلب الكلي عن العرض الكلي، نتيجة زيادة كمية  إن كل اختالل -
 بسرعة أكرب من زيادة كمية السلع واخلدمات احلقيقية؛وسائل الدفع 

إن كل إصالح الختالل ما يتطلب ختفيضا يف الطلب األمسى، وإعادة ختصيص عناصر اإلنتاج بطريقة  -
 تثؤدي إىل زيادة العرض الكلي؛

ند مثل يف التوصل إىل توازن خارجي عتإن سياسات اإلصالح االقتصادي ليست انكماشية، فهدفها ي -
 التشغيل الكامل عن طريق تغيري نظام األسعار وختصيص املوارد.

يعد ختفيض القيمة اخلارجية للعملة الوطنية من أهم عناصر برنامج التثبيت االقتصادي خاصة عندما تسفر       
املشاورات بني صندوق النقد الدويل والبلدان اليت تعاين من عجز يف ميزان مدفوعاهتا على ضرورة إحداث ختفيض 

لعملة على صندوق بشأن ختفيض القيمة اخلارجية ليف أسعار صرف عمالهتا، وال تقتصر املشورة اليت يقدمها ال
، فربامج اإلصالح االقتصادي اليت يدعمها صندوق 3توضيح ترتيبات أسعار الصرف املتباينة بني الدول األعضاء
 :4النقد الدويل ترمي إىل حتقيق جمموعة من األهداف املرتابطة

 اخلارجية بشكل مرتب؛بلوغ وضع سليم مليزان املدفوعات ميكن من أداء االلتزامات  -
 حتقيق معدل منو اقتصادي مرتفع ومستمر، مع احلفاظ على مستوى مناسب من العمالة؛ -
رار قارب املعدل العاملي للتضخم إىل جانب حتقيق استقياحتواء التضخم أو ختفيضه إىل أن يعادل أو  -

أجل  هاما منسعر الصرف؛ ويكون يف هذه احلالة حتقيق معدل منخفض ومقبول من التضخم هدفا 
 إزالة التشوهات السعرية، والوصول إىل حالة معينة من استقرار األسعار؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .050ص:  ذكره،مرجع سبق اجمليد،  عبد املطلب عبد 1 
 .521، ص: 0007ان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، و بن علي، " حماضرا تفي النظريات والسياسة النقدية". ديبلعزوز  2 

 .027، ص: 0052، االسكندريةلبنك املركزي". الدار اجلامعية، استقاللية اعبد احلميد، " السياسة النقدية و عبد املطلب  3 
 .521، ص: بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره 4 
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  حماولة حتقيق العدالة يف جماالت توزيع الدخل، التعليم، الصحة، التغذية.  -

لكي تصل السياسات االقتصادية إىل أهدافها، البد أن تكون عملية مستمرة وليس بصفة مثؤقتة وهذا       
 . 1باعتماد التجديدات يف الفكر واآلليات مما يسمح مبواكبة املشاكل االقتصادية املستجدة

 اإلصالح االقتصادي ومكانة التخفيض منه  .6

ل سات برنامج صندوق النقد الدويل لإلصالح االقتصادي يف الدو تعترب سياسة سعر الصرف أحد أبرز سيا      
النامية، حيث حتتل سياسة التخفيض حيزا كبريا من املناقشات واجلدل عند تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي 

، فعادة ما يلعب الصندوق دورا سياسيا رئيسيا يف ختفيض سعر العمالت، وغالبا ما يطلب 2يف هذه الدول
 العملة كشرط مسبق قبل املفاوضات حول قرض التكييف اهليكلي. ختفيض سعر

إن صندوق النقد الدويل من خالل براجمه التعديلية يدفع البلد إىل ختفيض قيمة عملته يف االجتاه الذي       
تتساوى فيه مع قيمتها احلقيقية، الشيء الذي يزيد من الصادرات وخيفض من الواردات حسب تصور الصندوق، 

ا ما يثؤدي إىل تقليص العجز يف ميزان املدفوعات، واملنطق النظري وراء سياسة ختفيض سعر العملة الوطنية وهذ
هو الوصول إىل زيادة العرض، حيث يفرتض أن التصحيح يتم دون آثار انكماشية )الكساد( مع إمكانية زيادة 

 . 3ل التشوهات عن السوقالصادرات يف األجل املتوسط فيثؤدي إىل زيادة اإلنتاجية الكلية ويزي

 ن لنظرية تخفيض قيمة العملةالمؤيدون والمعارضو  .0.6

 :4ر يعارضوالبعض اآلخ هناك العديد من اآلراء اليت تناولت قضية ختفيض قيمة العملة، بعضها يثؤيد      

املثؤيدون يرون أن هناك دواعي كثرية عادة تعجل بتخفيض قيمة العملة الوطنية  المؤيدون لهذه النظرية: .أ
 هي:

 تدعم من ممارسات البعض على هتريب أمواهلم إىل اخلارج؛ري املشروعة، حيث تساعد و امالت غمنو املع -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .500خبتة سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
، ص: 0001-0001، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، (0007-5101انعكاساهتا على قطاع التجارة اخلارجية يف موريتانيا )ة و موالي ولد أب، اإلصالحات االقتصادي 2 

01.   

 .مرجع سبق ذكره 3 
   .00/0001/ 52، 0111حممد نبيل الشيمي، " ختفيض قيمة العملة مىت يكون مطلوبا". احلوار املتمدن، العدد  4 
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يف اخلارج اء عليه أجنيب باإلبقتناقص حصيلة الدولة من العمالت األجنبية، نظرا لقيام احلائزين على نقد  -
 استخدامه وقت الضرورة يف أعمال الضارية؛و 

ني الشراء هو األمر الذي حيدوا باملضاربالت األجنبية ألغراض املضاربة، و زيادة الطلب األجنيب على العم -
 بأسعار تزيد عن األسعار املعلنة للعمالت األجنبية، أمال يف طرحها هبامش ربح يفوق ذلك؛

 ، حيث يثؤدي إىل خفض امليزات النسبية هلا؛عدم حتديد سعر واقعي للعملة -
الطلب على العمالت األجنبية )خلق حالة من عدم الثقة( أدى إىل هروب وجود تفاوت بني العرض و  -

 رؤوس األموال.
املعارضون هلذا القرار يرون أن ختفيض قيمة العملة الوطنية لدولة ما المعارضون لنظرية التخفيض:  .ب

ن مث ارتفاع تكلفة مبالعملة الوطنية وارتفاع تكلفة اإلنتاج، و  خلارجية مقومةا اسيثؤدي إىل زيادة التزاماهت
املبيعات سواء يف األسواق اخلارجية أو السوق احمللية مما يعرض االقتصاد إىل املزيد من الركود، باإلضافة 

 إىل ارتفاع تكلفة معيشة املواطنني.
 1الصرف سعر تخفيض يخص فيما الدولية الهيئات إلى الموجهة االنتقادات .3

 يتعلق فيما خاصة " التنموية األسرة " انتقادات أمهها متعددة النتقادات وبراجمه الصندوق منهج تعرض      
 على البنيوية املدرسة انتقادات تركزت وقد تتضمنها، اليت الشروط يالتحليل وإطارها الربامج هذه بفلسفة

 هذه أتباع فريى تطبقها، اليت الدول أزمة تعميق عن ومسثؤولة انكماشية تعتربها اليت الطلب ختفيض سياسات
 يثؤدي ال العملة، قيمة ختفيض ذلك يف مبا احلكومي اإلنفاق تقليص طريق عن الطلب فائض ختفيض أن املدرسة

 تتمكن ال حبيث هيكلية مشاكل أساسا هي النامية الدول مشاكل ألن وذلك املدفوعات ميزان حتسني إىل حتما
 امليزان خيفض النقدية السياسة وتشديد العملة قيمة ختفيض أنو  حتويله، أو الطلب ختفيض من الدول هذه

 .االنكماش طريق عن فقط القصري األجل يف التجاري

املدرسة الكينزية اجلديدة عارضت كذلك منهج الصندوق يف ختفيض قيمة العملة والسياسات التشددية       
 على أساس أن هذه األخرية غري قادرة على تغيري األسعار النسبية وبالتايل ينجم عنها التضخم.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .511، ص: 0001خليل حسني، " السياسات العامة". دار املنهل اللبناين، بريوت،  1 
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كما تعرض الصندوق لالنتقاد من اقتصاديني يثؤمنون باالقتصاد النيوكالسيكي، حيث يرون أن التشديد        
على ختفيض قيمة العملة يثؤدي إىل اهتزاز الثقة مبصداقية السياسة احلكومية املتعلقة بتخفيض التضخم، وطالت 

لعالقات بني التشابكية يف االقتصاد مثل: ا انتقاداهتم منوذج التثبيت ألنه ال يأخذ بعني االعتبار العالقات
 التخفيض، التضخم، األجور احلقيقية وسعر الصرف.
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 خالصــة الفصل

شاكل املب على حماولة التغليكون بغرض بعض الدول إىل ختفيض قيمة عملتها  نستنتج مما سبق أن جلوء    
دها داخل، فاألسباب والدوافع اليت تدفع إىل اختاذ إجراء ختفيض قيمة العملة جناليت تواجهها يف القتصادية الا

يف الغالب األعم دوافع إصالحية يف ظل اإلصالحات اليت كان ميليها صندوق النقد الدويل، فاهلدف األساسي 
ل سياسة صالذي يعتمد عليه اإلصالح االقتصادي يتمثل يف حتقيق التوازنات الداخلية واخلارجية، ولكي ت

ات عملية مستمرة وليس بصفة مثؤقتة، وهذا باعتماد التجديدالالبد أن تكون  مبتغاهااإلصالح االقتصادي إىل 
 يف الفكر واآلليات مما يسمح مبواكبة املشاكل االقتصادية املستجدة.

ا حتقيق هعلى رغم كل ما يعقب ختفيض قيمة العملة من مساوئ فإن احلكومة املتيقظة تضع نصب عيني      
خطة اقتصادية مرسومة، فتخفيض سعر الصرف من شأنه أن حيقق نتائج إجيابية للبلد املعين سواء على املستوى 
االقتصادي الداخلي أو اخلارجي، وإتباع هذه السياسة دون التأكد من جدواها لالقتصاد الوطين ستكون هلا 

جناحه،  طلوبا يف كل األحوال إال إذا توافرت شروطآثار سلبية على اجملتمع، مع أن ختفيض قيمة العملة ليس م
 واإلسراع يف التخفيض بدون دراسة متأنية وموضوعية تأخذ يف االعتبار تبعات التخفيض، فإنه يكون كارثيا.
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 تمهيد

تعترب مسألة التوازن االقتصادي من بني املواضيع األساسية املثارة يف علم االقتصاد والشغل الشاغل يف       
حيث تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بني الفكر التقليدي والفكر احلديث، معظم النظريات االقتصادية، 

 دائما حول كيفية الوصول إىل التوازن االقتصادي الكلي الذي فمهما اختلفت آراء املدارس فإن الدراسة تنصب
يهتم بدراسة وحتليل العالقات االقتصادية بني املتغريات الكلية، فالتحليل االقتصادي الكلي عبارة عن طريقة 
ختلق توازنات اقتصادية عن طريق استخدام متغريات كلية واليت تعترب أدوات فعالة حلل األزمات االقتصادية 

 الكلية.

إن نظرية التوازن االقتصادي وسيلة فعالة ال غىن عنها يف تصميم النماذج وحتليل الظواهر االقتصادية،       
وعليه إن شرط التوازن بالنسبة لالقتصاد الوطين يتمثل يف حتقيق تعادل بني الطلب الكلي والعرض الكلي يف 

، السوق زن الكلي يكون بعد حتقق التوازن يف سوق اإلنتاجضوء الضغوطات االقتصادية املتاحة، إذ أن حتقق التوا
 النقدي سوق العمل وسوق األوراق املالية.

نظرا الرتباط كل من سوق اإلنتاج والسوق النقدي بسعر العملة باإلضافة إىل ميزان املدفوعات، وبناء على       
 ملباحث التالية:ما سبق سنتناول يف هذا الفصل موضوع التوازن االقتصادي من خالل ا

 نظرية التوازن االقتصادي؛ المبحث األول:

 التوازن الكلي لالقتصاد الداخلي واخلارجي. المبحث الثاني:
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 المبحث األول: نظريات التوازن االقتصادي
لكالسيكي، ايعترب التوازن من املفاهيم القدمية يف االقتصاد، فقد اهتم به املنظرين األوائل للفكر االقتصادي       

حيث تطور مفهوم التوازن االقتصادي بشكل ملحوظ بني الفكر التقليدي والفكر احلديث، وما زال يثري هذا 
 املوضوع االهتمام إىل يومنا هذا.

 المطلب األول: مفاهيم عامة حول التوازن االقتصادي
ادي وحتديد مفاهيمه ل التوازن االقتصلقد اهتمت النظريات االقتصادية يف األغلب األعم من حتليالهتا بتحلي      

 وكيفية حتقيقه.

 تعريف التوازن االقتصادي .0
زخر األدب االقتصادي مبفاهيم عدة للتوازن االقتصادي الذي مل يكن حمل إمجاع االقتصاديني، حيث       

 تباينت بني املفكرين التقليديني ومفكري العصر احلديث، من هذه التعاريف:

مصدرها الفلسفة وتعين أن ظاهرة معينة ال ميكن تفسريها إال بعدد من املتغريات والقوى  التوازن فكرة      
املتعارضة يف اجتاهها أو حركتها، حبيث أن تقابلها حيقق للظاهرة ثباتا ونظاما يف احلركة، وقد احتفظت فكرة 

 .1التوازن هبذا املفهوم عند تطبيقها على العلوم االقتصادية مع بعض التطوير

  .2يعرف التوازن على أنه تلك احلالة اليت ميكن أن تبقى دائما طاملا مل حيدث تغيري يف الظروف املثؤدية إليها      
و كالمها، إذا ما توفرت أ  تتعادل فيها قوى جزئية أو كليةيعرف التوازن بأنه احلالة االقتصادية واملالية اليت      

أو زيادته مع ثبات غريه، ميكن أن يثؤدي من  أحدمها أو نقصهن عدم استقرار شروط وظروف معينة، حبيث إ
أو يقصر  طولصاد الوطين إىل اختالل يخالل العالقات والتأثريات املرتابطة عرب الوحدات االقتصادية يف االقت

 .3أجله، إىل أن تستحدث عوامل مضادة تعمل يف عكس االجتاه املخل ليعود التوازن االقتصادي سريته األوىل

التوازن هو ذلك االتساق املوجود يف النظام االقتصادي ككل، حيث تكون القرارات املتخذة من طرف       
جمموع املتعاملني على مستوى خمتلف األسواق متناغمة أو متوافقة فيما بينها، وميكن احلفاظ على هذه الوضعية 

 . 4إذا مل تتدخل عوامل خارجية لتغيري أحد مكونات هذا النظام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41، ص: 0001سندس محيد موسى، " البنك املركزي و دوره يف حتقيق التوازن االقتصادي مع إشارة خاصة إىل العراق". مذكرة ماجستري، العراق،  1 
 .502، ص: 0001-ـ0001". أطروحة دكتوراه، اجلزائر، 0007ـ5110دراوسي مسعود، " السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي، حالة اجلزائر: 2 
 .10، ص: 0055-ـ0050حيياوي عبد احلفيظ، " السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن اخلارجي )امليزان التجاري(". مذكرة ماجسترب، اجلزائر،  3 
". املثؤمتر 0055-ـ0005النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة: بوحيضر رقية، " أثر التمويل البنكي لالستثمار العام ضمن برامج اإلنعاش االقتصادي على التوازنات التوازنات  4 

 .50، ص 0052مارس  55/50، 0057-ـ0005الدويل تقييم آثار االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والتمو االقتصادي خالل الفرتة: 
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التوازن من زاوية العالقة بني العرض والطلب حيدث عندما تتساوى الكمية املعروضة من سلعة معينة مع       
 .1الكمية املطلوبة من نفس السلعة

يوجد توازن يف االقتصاد عندما تتعادل أهداف قوى متباينة، ومن مث فعدم التوازن إمنا يدل على االختالل       
 .2وتغيري عن األوضاع اجلارية

من خالل ما سبق نستنتج أن التوازن االقتصادي هو حالة من التعادل وذلك يف ظل توفر شروط وظروف       
حمددة يثؤدي عدم استمرارها إىل اختالل هذا التوازن، والذي يتحقق عن طريق تساوي كال من العرض والطلب 

 دة التوازنيني.الكليني يف مجيع األسواق مما ميكن من حتديد مستوى الدخل ومعدل الفائ

 أشكال التوازن االقتصادي .6
             لقد أخذ التوازن أشكال خمتلفة باختالف وجهة نظر االقتصاديني له، منيز:      

 .3ميكن تقسيم التوازن االقتصادي إىل التوازن اجلزئي والتوازن الكلي حسب نوعية الوحدة االقتصادية: .0.6
هو التوازن الذي يتحقق عند الوحدة االقتصادية الواحدة، حيث اهتمت النظرية  التوازن الجزئي: .أ

الكالسيكية وركزت على هذا النوع من التوازن وأعطت لكل وحدة اقتصادية شروط التوازن على 
 ىمستواها، كما رأت النظرية الكالسيكية أن حتقيق التوازن على املستوى اجلزئي كفيل بتحقيقه عل

 ي، هذا األخري احتل مكانة هامشية يف حتليلهم مقارنة مع األول.املستوى الكل
هو التوازن الذي حيدث على املستوى الكلي لالقتصاد أي عند مجيع الوحدات  التوازن الكلي: .ب

االقتصادية، وقد اهتمت النظرية الكينزية هبذا النوع من التوازن حيث رأت أن حتقيق التوازن على املستوى 
قيقه عند كل وحدة اقتصادية، ألنه إذا كانت جمموع الوحدات اليت حققت التوازن الكلي ال يعين حت

أكرب من تلك اليت تعرف حالة اختالل فإن هذا يعين أنه على املستوى الكلي سيكون هناك توازن 
 والعكس صحيح.   

 .4ميكن تقسيمه إىل التوازن قصري األجل والتوازن طويل األجل حسب المدة الزمنية: .6.6
 هو تلك احلالة اليت تتميز بثبات املتغريات املثؤثرة على حالة التوازن خالل األمد ازن قصير األجل:التو  .أ

 القصري.
هو التوازن الذي يستمر ملدة طويلة دون أن خيتل وقليل احلدوث يف احلياة  التوازن طويل األجل: .ب

 العملية، ويتحقق هذا التوازن نتيجة كون املتغريات اليت تثؤثر عليه ال تتغري يف املدى الطويل. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .501، ص: 0052، األردن، 5الطبعة  حسني خليفي، " مبادئ االقتصاد اجلزئي". دار أسامة للنشر والتوزيع، 1 
 .55، ص: 5112، اجلزائر، 0يوجني.أ.ديوليو، " النظرية االقتصادية الكلية". ترمجة حممد رضا العدل ومحدي رضوان عبد العزيز، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة  2 
 .52بوحيضر رقية، مرجع سبق ذكره، ص:  3 
 .57مرجع سبق ذكره، ص:  4 
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 ميكن تقسيمه إىل ما يلي:  التوازن الساكن والتوازن الحركي: .3.6
يقصد به تلك احلالة اليت تستقر عندها قيم املتغريات حمل الدراسة، أي عدم وجود  التوازن الساكن: .أ

 .1ضغوط أم قوى تعمل على تغيري تلك القيم، لكن هذا ال مينع من حدوث اختالل بعد مرور الزمن
ي حيتميز التحليل الساكن بكون العالقات السببية مستقلة عن الزمن، فهو عبارة عن صورة جامدة لنوا      

 . 2النشاط االقتصادي
يطلق عليه بالتوازن الديناميكي، يهتم بدراسة املتغريات وتطورها خالل الزمن حيث  التوازن الحركي: .ب

يأخذ بعني االعتبار عنصر الزمن الالزم ليتمكن املتغري املستقل من التأثري على املتغري التابع، وقد 
 ألنه يعطينا نظرة أكثر مشولية. اهتمت النظرية االقتصادية هبذا النوع من التوازن

 : 3حيث منيز التوازن الناقص والتوازن التام: .2.6
حيدث قبل وصول االقتصاد إىل حالة التشغيل الكامل، فرغم تعطل بعض عوامل  التوازن الناقص: .أ

اإلنتاج إال أنه ميكن أن حيدث هناك توازن، فاحلالة الطبيعية ألي اقتصاد هي التشغيل الناقص لوجود 
 وامل قد متنع من الوصول إىل وضع التشغيل التام.عدة ع

هو التوازن الذي حيدث عند مستوى التشغيل الكامل، حيث تكون كل عوامل اإلنتاج  التوازن التام: .ب
 مستغلة وكل عرض جيد طلبا مكافئا له، فال توجد بطالة وإن وجدت فهي إرادية.

 .4والتوازن النقدي: ميكن تصنيفه إىل التوازن احلقيقي حسب طبيعة التوازن .5.6
...، هو الذي خيص املتغريات االقتصادية احلقيقية كالناتج احلقيقي، الطلب احلقيقي التوازن الحقيقي: .أ

 حيث تكون مرتبطة بعوامل حقيقية.
  حيدث التوازن النقدي عند تساوي العرض النقدي مع الطلب عليه. التوازن النقدي: .ب

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .501دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
 .57، ص: 5، ج 0002ائر، حممد الشريف إملان، " حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية )نظريات ومناذج التوازن والالتوازن(". ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلز  2 
 .51-57بوحيضر رقية، مرجع سبق ذكره، ص:  3 
 مرجع سبق ذكره. 4 
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 مجاالت التوازن االقتصادي .3
 يأخذ التوازن االقتصادي جمالني أساسيني مها التوازن الداخلي والتوازن اخلارجي.      

حيدث التوازن الداخلي عند تساوي كل من الطلب والعرض الكليني التوازن االقتصادي الداخلي:  .0.3
على السلع واخلدمات، إذ هتدف السياسات االقتصادية إىل الوصول إىل اقتصاد تنعدم فيه البطالة 
والتضخم أي الوصول إىل حالة التشغيل الكامل وعدم ارتفاع املستوى العام لألسعار، إذ يتحقق 

 :1التوازن الداخلي عند حتقق التوازنات التالية
 حيث يتساوى الناتج احلقيقي مع الطلب االستهالكي. توازن اإلنتاج واالستهالك: .أ

 أي حدوث تعادل بني االدخار واالستثمار. توازن االدخار واالستثمار: .ب
 يتحقق عندما يتعادل كل من اإليرادات والنفقات. توازن الموازنة العامة: .ت
 يتحقق عندما تتعادل الكمية املعروضة من النقد مع الكمية املطلوبة منه. التوازن النقدي: .ث
فوعات ميثل يف ميزان املدجيمع االقتصاديون على أن حتقيق التوازن التوازن االقتصادي الخارجي:  .6.3

أهم األهداف، حيث يعترب ركيزة أساسية ترمي إىل بلوغها السياسات االقتصادية ألي بلد، إذ ميكن 
ادي، إذ يعترب ميزان التوازن االقتصان املدفوعات، التوازن احلسايب و التمييز بني نوعني من التوازن يف ميز 

ل من الطلب ك  يد املزدوج ومتوازنا اقتصاديا عندما يتعادلاملدفوعات متزنا حسابيا نتيجة اتباع مبدأ الق
العرض يف سوق الصرف األجنيب، ومنه فإن االختالل الذي حيدث يف امليزان هو اختالل اقتصادي و 

أو الفائض عندما يزيد اجلانب الدائن  الذي يظهر العجز عندما يزيد اجلانب املدين عن اجلانب الدائن
 .2عن اجلانب املدين

 التوازن في الفكر االقتصاديالمطلب الثاني: 
ميثل التوازن االقتصادي العنصر األول واألساسي يف النظرية االقتصادية ولقد تطور بني الفكر التقليدي       

والفكر احلديث، وعليه سنحاول إبراز أهم تطورات نظرية التوازن يف الفكر االقتصادي بدءا من الفكر 
 نزي. يملاركسي فالفكر الكالكالسيكي مث الفكر ا

 تحليل التوازن االقتصادي عند المدرسة الكالسيكية .0
االقتصاد الكالسيكي نظام فكري متكامل أسهم يف تكوينه عدد من املفكرين، كما احتل موضوع التوازن       

 مستويني نياالقتصادي مكانة هامة يف الفكر التقليدي انطلقوا لبنائه من عدة فرضيات، وقد فرق الكالسيك ب
 من التوازن:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة العامة، جامعة تلمسان، اجلزائر، يحممد، " السياسة اجلبائية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي". مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص تسيري املالشريف  1

 .41، ص: 0001-0050
  2 مرجع سبق ذكره، ص: 44.



 اإلطار النظري للتوازن االقتصادي العام                                                       الفصل الثاني

~ 54 ~ 
 

حيدث عند تساوي االدخار واالستثمار، فنظرا لعدم قيام النقود بوظيفة خمزن  التوازن الداخلي: .0.0
للقيمة، فإن كمية النقود اليت يتم حيازهتا من طرف الطبقة العاملة سوف توجه لالستهالك، ألن 
األجور عادة ما تكون منخفضة وبالكاد تكفي حاجات االستهالك هلذه الطبقة، أما الطبقة الرأمسالية 

ون دخوهلا مرتفعة فاالدخار املتبقي هلا يتحول بصورة آلية إىل استثمار بالشكل الذي خيلق اليت تك
، فلغرض حتقيق التوازن االقتصادي العام عند الكالسيك جيب أن يتعادل 1سلع وخدمات جديدة

اإلنتاج خيلق يف ذات الوقت طلبا مكافئا له أي عدم وجود أزمة يف  العرض والطلب الكليني، أي أن
صريف اإلنتاج وهو ما يعرف بقانون ساي، وأن التوازن يعترب حالة مصاحبة لوضع التشغيل الكامل، ت

يضاف إىل ذلك حيادية النقود أي أهنا ال تثؤثر بأي شكل من األشكال وأن الوظيفة الوحيدة هلا هي 
 .2وسيط يف املبادالت

هو التوازن الذي حيدث على مستوى ميزان املدفوعات عند سعر صرف معني،  التوازن الخارجي: .6.0
حيث حظيت فكرة التوازن اخلارجي باهتمام كبري يف فكر كل من آدم مسيث من خالل التخصص 
وتقسيم العمل، كذلك دايفيد ريكاردو من خالل نظريته امليزة املكتسبة اليت تقتضي بأن ختتص كل 

ها يت تتميز يف إنتاجها بأقل التكاليف مما يسمح خبفض أسعارها وهو ما يعطيدولة يف إنتاج السلع ال
، وعند حدوث اختالل فيه فإن تعديل األسعار النسبية ما بني الدول املتبادلة سوف 3قدرة تنافسية

يثؤدي إىل تغري حجم الصادرات والواردات مما يثؤدي إىل استعادة التوازن يف امليزان، لذا جند الكالسيك 
ادون حبرية التجارة اخلارجية اليت تدفع بكل بلد من البلدان إىل التخصيص يف إنتاج سلعة معينة على ين

، كما استند الكالسيك على نظرية كمية النقود حيث وضعوا نظريتهم يف التوازن 4أساس املزايا النسبية
لتوازن، إلعادة ااخلارجي يف ظل سيادة قاعدة الذهب اليت تستوجب من السلطات النقدية التدخل 

مما أدى هبم إىل بعض االفرتاضات املكملة للنظرية الكمية واملتمثلة يف االرتباط بني كمية النقود 
 . 5باإلضافة إىل حرية حركة الذهب تصديرا واستريادا
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  1 بوحيضر رقية، مرجع سبق ذكره، ص: 51.
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 تحليل التوازن االقتصادي في االقتصاد الكلي الماركسي .2
يف شرق أوروبا، ومسيت نسبة  16لقد ظهرت املاركسية كمذهب وتيار فكري يف النصف الثاين من القرن       

 ملثؤسسها كارل ماركس الذي استوحى نظريته من الرتاث الفكري.

االقتصاد املاركسي يهتم بإقامة نظام اشرتاكي خال من التناقضات يثؤدي إىل التوازن االقتصادي، حيث       
التحليل املاركسي على حتمية التوازن بني القطاعني اإلنتاجي واالستهالكي، إذ ال يتحقق إال بتعادل كل يرتكز 

، كما يرى ماركس أن الطلب وحده غري كاف لتحقيق التوازن 1من الطلب مع العرض من جمموع سلع القطاعني
 :2االقتصادي لسببني

عمال خنفاضه عن القدر الذي يعتربه أرباب األميل معدل الربح حنو االخنفاض، فعند ا السبب األول: -
معدال عاديا، فإن االستثمار سيقل مما يدفعهم إىل االحتفاظ جبزء من فائض القيمة عن التداول وال 

 حيول استثمارات صافية، حيث أن غياب هذه األخرية يف أي نظام ستعرضه لالختالل وعدم التوازن.
وزيع ما ينجر عنه من نقص يف االستهالك، حيث يثؤدي سوء تيتمثل يف فائض القيمة و  السبب الثاني: -

الدخل الوطين بني العمال وأصحاب األعمال إىل نقص االستهالك لدى العمال والفالحني والفقراء 
نتيجة ضعف مداخيلهم، بالتايل يظهر عدم التوازن بني طلب وعرض جمموعيت سلع االستهالك وسلع 

 نافذ لساي.اإلنتاج وهنا يرفض ماكس قانون امل
 التوازن االقتصادي عند كينز .3

    إن التحليل الكينزي خيتلف عن التحليل الكالسيكي يف جوانب عدة، وقد ميز كينز بني نوعني من التوازن:      
 يعترب كينز أن التوازن االقتصادي ميكن أن يتحقق عند مستويات خمتلفة من التوظف التوازن الداخلي: .1.3

تقل عن مستوى التشغيل الكامل، وأن الطلب الكلي حيدد حجم العرض الكلي وبالتايل حيدد حجم 
الناتج والدخل والتوظف، والعمالة الكاملة ليست إال حالة خاصة نادرا ما تتحقق يف احلياة العملية،  

، حيث 3ال يوجد شيء أكثر مكانة من النقود بسبب ميل األفراد إىل احلصول عليها واكتنازها كما
تنطلق الرؤيا الكينزية من نقطة أن للنقود وظائف متعددة فضال عن كوهنا وسيلة للمبادلة أمهها كوهنا 

 ستخدام، إذخمزن للقيمة وحمركا مهما يف التغري االقتصادي احلادث يف مستوى الدخل واإلنتاج واال
فائدة هو مثن مث فإن سعر ال أن تفضيل االكتناز أو االحتفاظ بالنقود سيثؤدي إىل تدهور اإلنتاج، ومن

االمتناع عن االستهالك، ومنه فهو مثن لرتغيب األفراد للتخلص من الشكل النقدي للثروة، ومن مث 
 .4قيقية اهرة نقدية ليست حالرتغيب يف االستثمار بدال من االكتناز، فسعر الفائدة عند كينز ظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .05حممد، مرجع سبق ذكره، ص: شريف  1

  2 مرجع سبق ذكره.
 .12وديع طوروس، " مبادئ اقتصادية "، مرجع سيق ذكره، ص:  3

  4 سالم مسيسم، " التوازن االقتصادي العام ". دار جمدالوي، الطبعة 5، األردن، 0055، ص: 511.
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وضعية التوازن اخلارجي يف االقتصاد تتحقق عند تساوي كل من الصادرات  التوازن الخارجي: .6.3
والواردات، فلقد اعتمد االقتصادي كينز يف حتليله ملوضوع التوازن االقتصادي اخلارجي على فكرة 

وى حداث تغريات يف مستالطلب الفعال العتبارها أساس تصميم جل السياسات االقتصادية إل
، فالفائض أو العجز يف ميزان املدفوعات 1اإلنتاج والتوظف األمر الذي ينعكس على الوضع اخلارجي

حسب كينز سوف ينعكس على الوضع الداخلي، فالفائض يثؤدي إىل ارتفاع الطلب الداخلي يف 
ستثمارية ب على السلع االشكل سلع استهالكية سواء كانت حملية أو مستوردة ما يثؤدي إىل زيادة الطل

حالة  قد يصاحب هذه الزيادة يف الطلب ارتفاع يف األسعار، أما يف بالتايل يزيد مستوى التشغيل، كما
حدوث عجز فإن الدخل سوف ينخفض وترتاجع األسعار مما يثؤدي إىل نقص الطلب احمللي على 

ات إىل يصل ميزان املدفوع الواردات ويف نفس الوقت يتزايد الطلب اخلارجي على الصادرات حىت
 .   2نقطة التوازن

 المطلب الثالث: أهمية التوازن االقتصادي
ة، تعترب نظرية التوازن وسيلة منهجية يف التحليل االقتصادي نظرا ملسامهتها الكبرية يف حل املشاكل االقتصادي      

 وبالتايل فالتوازن االقتصادي مهم لكل األنظمة االقتصادية للدول املتقدمة منها والنامية.

 أهمية التوازن االقتصادي في السياسات االقتصادية .0

اسة االقتصادية على أهنا جمموعة اإلجراءات احلكومية اليت حتدد معامل البيئة االقتصادية اليت تعرف السي      
، إذ باستعمال جمموعة من الوسائل تسعى إىل حتقيق عدد من األهداف اليت 3تعمل فيها الوحدات االقتصادية

ع السحري لكالدور وهي: ا يعرف باملربتعترب مرنة وغايتها يف النهاية حتقيق الرفاهية العامة إذ مت تلخيصها ضمن م
، حيث تتمثل 4حتقيق معدل منو مرتفع، حماربة البطالة وتوفري التشغيل، حتقيق التوازن اخلارجي وحماربة التضخم

أدوات هذه السياسة يف السياسة املالية اليت تستعمل بغية الوصول إىل التوظيف الكامل، أما السياسة النقدية 
قيق و االقتصادي عن طريق ختفيض أسعار الفائدة، يف حني تستعمل السياسة التجارية لتحتستعمل لتحقيق النم

االستقرار االقتصادي يف ميزان املدفوعات، هذا ما كان سائدا يف الفكر الكالسيكي إىل أن أظهر الفكر الكينزي 
الستخدام املتزامن أثبت أن اأمهية وفعالية السياسة املالية كسياسة تثبيت استجابة لصدمات الطلب الكلي، كما 

لألدوات من أجل إجناز أهداف متعددة يف وقت واحد طريقة أكثر فعالية وأضمن جناحا وهو ما يفسح اجملال 
 .5أمام استخدام النماذج االقتصادية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54بوحيضر رقية، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .017، ص: 0001، األردن، 5تصاد الدويل". دار جرير، الطبعة هوشيار معروف، " حتليل االق 2
 .42ص: ، 0050، لبنان، 5" اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي ". مكتبة حسن العصرية، الطبعة وليد عبد احلميد عايب،  3
 .05مرجع سبق ذكره، ص:  4
 .04 شريف حممد، مرجع سبق ذكره، ص: 5
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يعرف النموذج االقتصادي بأنه عبارة عن صيغ وطرق لعرض النظرية االقتصادية بصورة سهلة ومبسطة       
، فالنموذج االقتصادي يربط بني الظواهر االقتصادية على أساس عالقات سببية، كما 1همها وحتليلهاميكن ف

ميكن من تقدير وضع ما على أساس وضع آخر، لكن عندما يصبح النموذج غري قادر على تفسري الظواهر 
 .املعينة جيب بناء منوذج جديد، أي إمكانية وجود أكثر من منوذج لدراسة نفس الظاهرة

 2أهمية التوازن االقتصادي في التخطيط االقتصادي .6
يعرف التخطيط االقتصادي على أنه السعي إىل استخدام املوارد اإلنتاجية املتاحة باألسلوب الرشيد الذي       

 حيقق للمجتمع أقصى عائد يف حدود املوارد املتاحة.

كما ميكن تعريفه على أنه القرار الذي تتخذه السلطات العليا يف الدولة جملموعة من أهداف معينة تلتزم        
بتحقيقها خالل فرتة زمنية يف سبيل الوصول إىل الغايات اليت تبناها اجملتمع من أجل تنمية قدراته اقتصاديا 

 واجتماعيا.
لعامل إىل الوصول إليه هو التوازن االقتصادي، فقد استندت وباعتبار أن اهلدف الذي تسعى جل دول ا      

احملاوالت األوىل للتخطيط إىل إقامة التوازنات االقتصادية بتحديد حجم املوارد االقتصادية املتاحة، حيث تركزت 
دف ه هذه التوازنات على العرض والطلب على السلع واخلدمات والتوازن بالنسبة لالدخار، كما قد يكون

 بالتايل القضاء على البطالة املوجودة، أو رفع مستوى االستهالك عن طريق زيادةطيط زيادة حجم التوظيف التخ
 اإلنتاج من السلع اليت يرغب األفراد يف طلبها، أو زيادة الدخل القومي.

ه ملا تإن الضرورة املوضوعية والعلمية تقتضي وجود حد أدىن من التخطيط االقتصادي، هلذا تتأكد أمهي      
حيققه، هكذا يصبح التوازن االقتصادي شرط ضروري لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية املتمثلة يف العدالة 

 .3واالستقرار اليت تتضمنها العملية التخطيطية
 4أهمية التوازن االقتصادي في االصالح االقتصادي .3

هور  زادت من حدة البطالة والتضخم وظإن الصدمات االقتصادية اليت تعرضت هلا اقتصاديات دول العامل      
 العجز يف خمتلف املوازين الكلية، األمر الذي أدى إىل ظهور اضطرابات اجتماعية خطرية.

فنظرا الختالف األوضاع املتأزمة يف الدول خاصة النامية منها، قامت مثؤسسات التمويل الدولية بتصميم       
 برامج إصالح اقتصادي هتدف إىل معاجلة االختالالت وحتقيق التوازن يف تلك الدول.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 04 مرجع سبق ذكره، ص:شريف حممد،  1
 .52، ص: 5101مجال داود سلمان، طاهر فاضل حسون، " التخطيط االقتصادي ". بيت احلكمة، العراق،  2
 .511دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص:  3
 .517مرجع سبق ذكره، ص:  4
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أزمة الدول  لفكلقد جاءت سياسات اإلصالح بسياسة التثبيت اليت قد اعتمدها صندوق النقد الدويل       
النامية اليت تقوم على قضايا التوازن العام، واليت تتضمن تصحيح االختالالت الداخلية واخلارجية وبالتايل حتقيق 
التوازن االقتصادي، كما جاءت بسياسة اإلصالح اهليكلي اليت تبناها البنك الدويل واليت تواكب تصحيح 

 لبلد بصفة دائمة. االقتصاد الكلي بغية زيادة معدل النمو يف ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلطار النظري للتوازن االقتصادي العام                                                       الفصل الثاني

~ 59 ~ 
 

 المبحث الثاني: التوازن الكلي لالقتصاد الداخلي والخارجي
إن حتقيق التوازن االقتصادي الداخلي واخلارجي هدف لكل سياسات التنمية يف دول العامل املتقدم والنامي       

على حد سواء، فمن صوره التوازن بني اإلنفاق الكلي والناتج القومي أيضا تعادل االستثمار القومي مع االدخار 
ان املدفوعات، تعادل النفقات العامة مع اإليرادات القومي، تعادل الصادرات مع الواردات ومن مث توازن ميز 

العامة ومنه تالشي العجز يف املوازنة العامة للدولة، كذلك تعادل معدل النمو االقتصادي مع معدل النمو 
السكاين...فتحقيق التوازن االقتصادي يف اجملتمع ميثل طريقا لتحقيق أهداف التنمية وتدعيما لقوة االقتصاد 

 طار التحديات اليت يواجهها داخليا وخارجيا.الوطين يف إ

 المطلب األول: التوازن االقتصادي الكلي
ينقسم االقتصاد الوطين إىل أربعة أسواق أساسية هي: سوق اإلنتاج، سوق النقود، سوق العمل وسوق       

را لالرتباط حدا، ونظ األوراق املالية، حيث يتحقق التوازن العام إذا وفقط إذا حتقق التوازن يف كل منها على
الوثيق بني سوق اإلنتاج والسوق النقدي سنكتفي بدراستهما إضافة إىل ميزان املدفوعات الذي ميثل التوازن 

 اخلارجي.

 التوازن في سوق السلع والخدمات .0
يتحقق التوازن يف سوق السلع واخلدمات عندما يتساوى الطلب الكلي أو اإلنفاق الكلي مع العرض       
، أي كل ما ينتج البد وأن يشرتى وهذا يفرتض أن إمجايل الدخل القومي البد من 1أو الدخل القومي الكلي

 .2إنفاقه، وبالتبعية جند أن كل ما مل يتم إنفاقه على االستهالك أي يدخر فالبد وأن يستثمر

يعرف الطلب الكلي بأنه إمجايل السلع واخلدمات املختلفة اليت ترغب القطاعات  الطلب الكلي: .0.0
)القطاع العائلي، القطاع االستثماري، القطاع احلكومي، القطاع اخلارجي( األربعة يف اإلنفاق واحلصول 

 :3عليها، فهو عبارة عن جمموع االنفاقات التالية
ة الطردية اليت تربط مستوى االستهالك مبستوى هو عبارة عن العالق (:Cاإلنفاق االستهالكي ) .أ

الدخل املتاح مع ثبات العوامل األخرى، أي أن التغري يف مستوى االستهالك يتغري بالتغري يف مستوى 
الدخل، فكلما زاد الدخل زاد االستهالك والعكس صحيح، ومقدار هذا التغري حيدده امليل احلدي 

 :4كما يليلالستهالك، حيث متثل دالة االستهالك  
𝐂 = 𝐚 + 𝐛. 𝐘𝐝 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .501، ص: 0002السكندرية، أمحد رمضان نعمت اهلل وآخرون، " النظرية االقتصادية الكلية". الدار اجلامعية، ا 1

  2 أمحد فريد مصطفى، " التحليل االقتصادي الكلي ". مثؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، 0000، ص: 50.
 .001نعمت اهلل جنيب ابراهيم، "تطبيقات يف النظرية االقتصادية". مثؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، د.ت، ص:  3

  4 هيثم الزعيب، حسن أبو الزيت، " أسس ومبادئ االقتصاد الكلي". دار الفكر، الطبعة 05، األردن، 0000، ص: 10. 
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a: ب وهو مقدار ثابت وموجب مستقل عن الدخل ال يتغري بتغريه، أي املبلغ الذي جي ميثل االستهالك التلقائي
أن ينفق حىت عند انعدام الدخل الشخصي املتاح، حيث ميكن احلصول عليه عن طريق االقرتاض أو من املدخرات 

 السابقة.
b:  ميثل امليل احلدي لالستهالك الذي هو عبارة عن التغري يف االستهالك الناتج عن التغري يف الدخل وحيسب

 بالعالقة التالية: 

𝑏 =
∆𝐶

∆𝑌
=  

التغري يف االستهالك
 التغري يف الدخل

 

dY ميثل الدخل املتاح وهو مستوى الدخل املمكن احلصول عليه من أجل اإلنفاق واالدخار بواسطة قطاع :
 العائالت يف االقتصاد، وحيسب كاآليت:

𝐘𝐝 = 𝐘 − 𝐓 + 𝐑 
T .متثل الضرائب اليت تفرضها الدولة على الدخل املتاح : 
R :تعرب عن املدفوعات التحويلية وهي املدفوعات اليت ال متثل تعويضات لألنشطة اإلنتاجية اجلارية مثل :

 . 1لي بالنسبة للدخل احمللي اإلمجايلاملعاشات وتعويضات البطالة، وهي ترفع من دخل القطاع العائ
يشكل جزءا مهما من الدخل القومي ويعترب الشريان الذي يغذيه بالتايل  (:Iاإلنفاق االستثماري ) .ب

يغذي االقتصاد الوطين، حيث ميثل اإلنفاق على خدمات عوامل اإلنتاج وهو دالة متناقصة يف سعر 
الفائدة، أي أن العالقة بينهما عكسية حيث ترتبط املعدالت العالية لسعر الفائدة مبستويات منخفضة 

ر والعكس صحيح، كما يتحدد االستثمار بالدخل القومي حيث أن زيادة األخري تثؤدي من االستثما
إىل زيادة الطلب على االستهالك مما يثؤدي إىل زيادة مستوى االستثمار الالزم ملواجهة الزيادة يف 

 : 3، إذ ميكن متثيل العالقة مبا يلي2الطلب
𝐈 = 𝐈𝐨 − 𝐠𝐢 

Io: تحدد بعوامل مستقلة عن سعر الفائدة.تعرب عن االستثمار التلقائي الذي ي 
g :.)تعرب عن معدل تغري االستثمار بالنسبة لسعر الفائدة )حساسية االستثمار 

إن االستثمار هو العنصر الوحيد من مكونات الطلب الكلي الذي يكون دالة يف سعر الفائدة، ويسمى       
حبساسية االستثمار بالنسبة لسعر الفائدة أو حساسية الطلب الكلي بالنسبة لسعر الفائدة أو استجابة  gاملعامل 

 الطلب الكلي لسعر الفائدة، حيث: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 أمحد فريد مصطفى، " التحليل االقتصادي الكلي ". مرجع سبق ذكره، ص: 521.
  2 هيثم الزعيب، حسن أبو الزيت، مرجع سبق ذكره، ص: 17.

 .005، ص 0050أمحد الفيل، " النظرية االقتصادية الكلية ". دار التعليم اجلامعي، االسكندرية، رمضان حممد مقلد، أسامة  3
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𝑔 =
∆𝐼

∆𝑖
=

التغري يف االستثمار
التغري يف سعر الفائدة

 

إن اإلنفاق االستثماري يساهم يف تكوين رأس املال من خالل املشاريع اليت تنفذها الدولة مما ينعكس       
 مباشرة على منو الناتج احمللي اإلمجايل.

ميثل اإلنفاق احلكومي على سلع وخدمات االستهالك وخدمات عوامل  (:Gاإلنفاق الحكومي ) .ت
 تحدد بعوامل السلطة التشريعية يف الدولة.اإلنتاج، حيث يتعامل معه كمتغري خارجي ي

𝑮 = 𝑮𝒐 

من الناحية النظرية إن أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي ميكن أن تثؤدي إىل زيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل،       
حيث تقوم الدولة باإلنفاق احلكومي هبدف تغيري هيكل االقتصاد الوطين عن طريق زيادة الطاقة اإلنتاجية، األمر 

اجية توجيها ة طويلة، ويرتتب عنه توجيه الدولة للموارد اإلنتالذي ينعكس على الدخل الوطين حنو الزيادة بعد فرت 
مباشرا عن طريق االستثمار العام )استغالل بعض املوارد الطبيعية، اإلنفاق على البنية التحتية( أو غري مباشر عن 

 .   1طريق التأثري على كيفية استخدام األفراد هلذه املوارد
حركة السلع واخلدمات عرب احلدود السياسية للدول  عبارة عن (:X-Mصافي العالم الخارجي ) .ث

 .2املختلفة سواء صادرات أم واردات، حيث ميثل صايف العامل اخلارجي الفرق بني الصادرات والواردات
 متثل جزءا من الناتج احمللي اإلمجايل املباع للعامل اخلارجي وهي مستقلة عن الدخل. الصادرات: -
متثل البضائع واخلدمات املنتجة يف العامل اخلارجي وهي دالة متزايدة يف الدخل، حيث   الواردات: -

 كلما زاد الدخل زاد الطلب على الواردات فالعالقة بينهما طردية.
 حيسب الصايف كاآليت:      

𝑿 − 𝑴 = 𝑿𝒐 − (𝒎𝒚 + 𝑴𝒐) 

                                                           𝑿 − 𝑴 = 𝑿𝒐 + 𝑴𝒐 − 𝒎𝒚 

يعرف على أنه مقدار الناتج القومي الذي يكون قطاع األعمال على استعداد إلنتاجه  العرض الكلي: .6.0
، أو يقاس بكمية 3وبيعه خالل فرتة زمنية معينة عادة ما تكون سنة عند املستويات املختلفة لألسعار

 الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي عند مستوى االستخدام الكامل.
 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: 570.

 .501، ص: 000أمحد فريد مصطفى، سهري حممد السيد حسن، " النقود والتوازن االقتصادي".  مثؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،  2
 .02يثم الزعيب، حسن أبو الزيت، مرجع سبق ذكره، ص: ه 3
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 (:ISاشتقاق منحنى ) .3.0
 IS: اشتقاق منحنى 11الشكل رقم 

       S                                  ②                                     S           ① 
     
     S1                                                                  S1   

             
     So                                                           So 

 
     
    Io         I1                                                          Yo          Y1                                                                                                              
       i                                                                                  i 
                                       ③                                                                                ④  
    io                                                                                 io 

 
    i1                                                                                 i1  
  I 

 
                                                                            

                                   Io         I1                                                            Yo         Y1 
Source : Michael Rockinger, « Macroéconomie ». Ellipses, paris, 2000, p : 87.  

 :1ما يلي السابقيوضح الشكل 
يشري املنحىن األول من الشكل أعاله إىل تغريات االدخار بناء على تغريات مستويات الدخل أي أن       

 االدخار دالة متزايدة حلجم الدخل.
مستوى  من االستثمار أما املنحىن الثاين يبني تساوي كل من االدخار واالستثمار حيث أن لكل مستوى      

 مطلوب من االدخار والذي حيدد بدوره الدخل الالزم الذي يسمح بتحقيق هذا االدخار.
املنحىن الثالث يشري إىل العالقة العكسية بني سعر الفائدة واالستثمار، أي أن هذا األخري دالة متناقصة       

 وى من االستثمار.يف سعر الفائدة حيث يبني أن لكل مستوى من سعر الفائدة مست
املنحىن الرابع يسمح بالربط بني تغريات سعر الفائدة وتغريات الدخل حيث أن الوصل بني هذه النقاط       

يشكل منحىن السلع واخلدمات، فكل نقطة من هذا املنحىن متثل حالة التوازن أي مستويات الدخل التوازنية 
 املقابلة ملستويات سعر الفائدة.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .005حممد فرحي، مرجع سبق ذكره، ص:  1

Y I 

S=I 
S 

IS 

I Y 
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 :1(IS) معادلةالجبري لـاالستنتاج  .2.0
Y = C + I + G + (X − M) … (1) 

⇒ 𝑌 = 𝑎 + 𝑏. 𝑦𝑑 + 𝐼𝑜 − 𝑔. 𝑖 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜 − 𝑚. 𝑌 
⇒ 𝑌 = 𝑎 + 𝑏. (𝑌 − 𝑇𝑜 − 𝑡. 𝑦 + 𝑅𝑜) + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜 − 𝑚. 𝑌 − 𝑔. 𝑖 
⇒ 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑌 − 𝑏𝑇𝑜 − 𝑏𝑡𝑦 + 𝑏𝑅𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜 − 𝑚. 𝑌 − 𝑔. 𝑖 
⇒ 𝑌 − 𝑏𝑌 + 𝑏𝑡𝑦 + 𝑚𝑌 = 𝑎 − 𝑏𝑇𝑜 + 𝑏𝑅𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜 − 𝑔. 𝑖 
⇒ 𝑌. (1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚) = 𝑎 − 𝑏𝑇𝑜 + 𝑏𝑅𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜 − 𝑔. 𝑖 
 

            𝑌 =
𝑎−𝑏𝑇𝑜+𝑏𝑅𝑜+𝐼𝑜+𝐺𝑜+𝑋𝑜−𝑀𝑜

0−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
−

𝑔

0−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
. 𝑖…(2) 

⇒ 
            𝑖 =

𝑎−𝑏𝑇𝑜+𝑏𝑅𝑜+𝐼𝑜+𝐺𝑜+𝑋𝑜−𝑀𝑜

𝑔
−

0−𝑏+𝑏𝑡+𝑚

𝑔
. 𝑌 … (3) 

 ( متثالن معادلة ذات امليل السالب أي:2( و )0إن كل من )
𝜕𝑖

𝜕𝑌
= −

0−𝑏+𝑏𝑡+𝑚

𝑔
< 𝑌��   و 0

𝜕𝑖
= −

𝑔

0−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
< 0 

 هذا ما يثؤكد العالقة العكسية بني الدخل وسعر الفائدة يف سوق السلع واخلدمات.

 التوازن في سوق النقود .6
يشكل سوق النقود اإلطار الذي تتم فيه عمليات القرض قصرية ومتوسطة األجل بني خمتلف اهليئات       

املالية املسموح هلا بالدخول إىل هذه السوق، حيث تقوم بتمويل عجزها عن طريق اللجوء إىل هيئات مالية 
سوق النقود فيتطلب أن تكون هناك  ، أما التوازن يف2أخرى متدخلة تتمتع بفوائض مالية )أرصدة مالية موجبة(

 .3مساواة بني عرض النقود والطلب عليها

 الطلب على النقود .0.6
يعرب الطلب على النقود عن األغراض اليت من أجلها تستخدم النقود ألهنا تسهم يف اإلشباع بطريقة غري       

ولة الكاملة، إذ اليت تتصف بالسيمباشرة، فاألفراد ال يطلبون النقود لغرض استخدامها يف التبادل من األصول 
أن الطلب على النقود ميثل بديال من األصول النقدية جتعل الفرد يتمتع بصفة االحتفاظ هبا حسب الدافع الذي 

 .4من أجله يتم طلبها، فالطلب على النقود يعين الرغبة يف االحتفاظ باملوارد يف صورة نقدية دون أي صورة أخرى
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .070، ص: 0050، جوان، 55فليمنغ". أحباث اقتصادية وإدارية، العدد -طويل هباء الدين، " دور السياسات املالية والنقدية ضمن منوذج مندل 1

  2 الطاهر لطرش، " االقتصاد النقدي والبنكي "، مرجع سبق ذكره، ص: 240.
 .007، ص: 0001، اجلزائر، 1عمر صخري، " التحليل االقتصادي الكلي". ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة  3

  4 حممد طاقة، "أساسيات علم االقتصاد"، مرجع سبق ذكره، ص: 221.

{     
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حسب النظرية الكنزية فإن الطلب على النقود يعود إىل ثالثة أسباب  قود:أسباب الطلب على الن .أ
 هي:
 :ا االحتفاظ بالنقود ينشأ عن وجود فجوة زمنية تتعلق أساس الطلب على النقود بدافع المبادالت

مبقدار الدخل وباالمتداد الطبيعي الفاصل بني استالمه وصرفه، فاألفراد يقومون باالحتفاظ بالنقود 
 .1على شكل أرصدة سائلة ملواجهة النفقات اليت تفصل بني استالم الدخل وإنفاقه

نقود يف االقتصاد الوطين من أجل الصفقات دالة تابعة للدخل الوطين لذلك ميكن القول إن الطلب على ال      
 : 2أي أن

Md1=f (y) = 1y 

 حيث: 
)1Md( .متثل الطلب على النقود من أجل الصفقات : 
1: .متثل النسبة احملتفظ هبا على شكل أرصدة نقدية 

 :ف حيث ختصص النقود ملواجهة النفقات غري املتوقعة والظرو  الطلب على النقود بدافع االحتياط
اليت يسودها الشك، فاألفراد واملثؤسسات جيدون يف االحتفاظ باحتياطي نقدي كاف سياسة سليمة 

كالبطالة واملرض وأي أحداث أخرى، ويعتمد مقدار ما  3إىل جانب ما حيتفظون به لغرض املعامالت
دية لغرض االحتياط على حجم دخل الفرد وظروفه اخلاصة، إذ يزداد حيتفظ به الفرد من األرصدة النق

 .4حجم الطلب على النقود لنفس الغرض كلما زاد حجم الدخل
 :5يعتمد هذا الدافع على      

املستقبل  يزداد طلب الفرد على النقود خوفا من تقلبات طبيعة الفرد والظروف النفسية المحيطة به: -
 الطلب عند الرخاء. )حالة الكساد(، ويقل هذا

يف حالة نشوب األزمات، يندفع األفراد إىل اإلقبال على االحتفاظ بالنقود حتسبا  درجة عدم التأكد: -
 لظروف تنشأ يف املستقبل.

 تقل احلاجة إىل االحتفاظ بالنقود لغرض االحتياط كلما زادت طبيعة نمو وتنظيم األسواق المالية: -
 من السوق.إمكانية احلصول على ائتمان كبري 

 كلما زاد الدخل، زاد الطلب على النقود.  حجم الدخل: -
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .221حممد طاقة، مرجع سبق ذكره، ص:  1 

 .21ص: ، 2119، اجلزائر، 1العريب حممد ساكر، " حماضرات يف االقتصاد الكلي". دار الفجر، الطبعة  2 
 .500، ص 0004بريش السعيد، "االقتصاد الكلي". دار العلوم، اجلزائر،  3 
 .010، ص: 0001اجلزائر، ضياء جميد املوسوي، " النظرية االقتصادية: التحليل االقتصادي الكلي". ديوان املطبوعات اجلامعية،  4 
 مرجع سبق ذكره. 5 



 اإلطار النظري للتوازن االقتصادي العام                                                       الفصل الثاني

~ 65 ~ 
 

الطلب على النقود بدافع االحتياط يعتمد على عوامل كثرية، إال أن الدخل هو احملدد األساسي هلا، فهو      
 دالة تابعة للدخل، أي أن: 

Md2=f (Y) = 2y 

 حيث: 
)2Md( .متثل الطلب على النقود لغرض االحتياط : 
2 :متثل النسبة احملتفظ هبا بدافع االحتياط. 

مجع كينز بني الطلب على النقود بدافع املعامالت والطلب عليها بدافع االحتياط سويا باعتبار أهنما تابعني       
 للدخل وأن سعر الفائدة ال يثؤثر عليهما، حيث:

L1(Y) = Md1 + Md2 = 1Y + 2Y = (1 + 2) Y  L1(Y) = Y 

 ومتثل هذه الدالة بيانيا كما يلي:     
  منحنى الطلب على النقود لغرض المعامالت واالحتياط :12الشكل رقم 

                    Md1 
                    Md2 
 y 

  
 
 

                                                                       Y  
Source: Jean-François GOUX, « Macroéconomie monétaire et financière ». ECONOMICA, 

7 ème édition, Paris, 2013, p : 183. 

إن الطلب على النقود لغرض املعامالت واالحتياط عدمي املرونة بالنسبة للتغري يف سعر الفائدة، حيث ال       
 .1توجد عالقة بينه وبني معدل الفائدة

  :يقصد باملضاربة عملية بيع وشراء األوراق املالية من أسهمالطلب على النقود بدافع المضاربة 
وسندات يف أسواق املال بغية احلصول على الربح الذي ميثل الفرق بني مثن شراء الورقة املالية ومثن 

ية، إذ ميكنه حتقيق املالبيعها، وحجم الربح يعتمد على قدرة املضارب يف التنبثؤ بأحوال بورصة األوراق 
ربح عايل إذا كان تقديره جيدا حلال السوق، وبناء على ذلك حيتفظ املضارب بأرصدة نقدية سائلة 

 .2بغية االستفادة من التغريات املتوقعة
 
 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .515بريبش السعيد، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
 .21العريب حممد ساكر، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
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تتناسب أسعار السندات تناسبا عكسيا مع سعر الفائدة، إذ يثؤدي ارتفاع هذا األخري إىل اخنفاض سعر      
 :1نظرا للعالقة العكسية بينهما، حيث السند

Md3 = L2 (i) = f (i) =lo – hi 

 Md3: متثل كمية النقود املطلوبة للمضاربة.
 i: متثل الفائدة.

 متثل الدالة بالشكل التايل:        

: منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة13الشكل رقم   
  i% 

 
 
 
 
 

   
 

Source  : Jean-François GOUX, op cit, p : 183. 

تتمثل دالة الطلب على النقود يف جمموع دوافع الطلب عليها، حيث يعرب  دالة الطلب على النقود: .ب
 :         2عن دالة الطلب الكلية بـ

Md = L1(Y) + L2 (i) = Md1 + Md2 + Md3 = 1Y + 2Y +lo – hi = Y + lo – hi 

 وعليه يعرب عنها بـشكل عام بداللة كل من الدخل وسعر الفائدة كما يلي:       
Md = L (Y,i) 

 لة يف كل من الدخل وسعر الفائدة.أي أن الطلب على النقود دا      

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .011ضياء جميد املوسوي، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
2 Jean-François GOUX, « Macroéconomie monétaire et financière ». ECONOMICA, 7 ème édition, Paris, 2013, 

p :184. 

L2 
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خيتلف املفهوم العام لعرض النقود من بلد إىل آخر وذلك حسب تطور جهازه املصريف  عرض النقود: .6.6
 مفاهيم لعرض النقود: 3، فهناك 1ودرجة تطور االقتصاد املعين

يقصد به العملة املتداولة لدى اجلمهور خارج اجلهاز املصريف (: 1Mعرض النقود بالمفهوم الضيق ) .أ
ىل ودائع حتت الطلب اليت هي عبارة عن احلسابات اجلارية يف )النقود الورقية واملعدنية( إضافة إ

املصارف التجارية اليت ميكن حتويلها إىل نقود سائلة عند الطلب، إذ ميكن التعبري عن هذا املفهوم كما 
 :2يلي

 النقد لدى البنوك التجارية –عرض النقود = النقد المصدر+ الودائع الجارية 

  عرض النقود بالمفهوم الواسع(2M:)  يقصد به عرض النقود باملفهوم الضيق زائد الودائع ألجل
، وميكن 3وحسابات التوفري، أي أن هذا املفهوم يتضمن العملة والودائع اجلارية والودائع االدخارية

 :4التعبري عنها كما يلي
الودائع و النقد لدى البنوك التجارية + الحسابات  –عرض النقود = النقد المصدر+ الودائع الجارية 

 ألجل + حسابات التوفير
 ( 3عرض النقود بالمفهوم األوسعM:)  ،هذ املفهوم يتضمن العملة والودائع اجلارية والودائع االدخارية

إضافة إىل كل الودائع اليت يتم خلقها من قبل املثؤسسات احلكومية اليت تعمل يف حقل النشاط 
 . 5االقتصادي

ميثل عرض النقود وفقا للتحليل الكينزي كمية وسائل الدفع املتاحة )النقود الورقية واملساعدة املصرفية(،       
 ، حيث: 6ويتحدد كمتغري خارجي مستقل عن الدخل وسعر الفائدة حبيث حتدده السلطات النقدية

Ms = M0  

 الشكل املوايل يوضح ذلك: 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 علي صاري، " سياسة عرض النقود يف اجلزائر )0000-0052(". جملة رؤى اقتصادية، العدد 4، اجلزائر، ديسمرب 0057، ص: 02. 

  2 حممد طافة وآخرون، " أساسيات االقتصاد اجلزئي والكلي". إثر للنشر والتوزيع، الطبة 0، األردن، 0001، ص: 221.
( باستخدام منوذج التعديل اجلزئي". 0000-5100جميد حسن الونداوي، " قياس تأثري املستوى العام لألسعار وعرض النقود على سعر صرف الدينار العراقي للفرتة )نشأة  3

 .551، ص: 0050، فلسطني، 00جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد 
  4 حممد طاقة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص: 221.

  5 نشأة جميد حسن الونداوي، ص: 552.
 .051رمضان حممد مقلد، أسامة أمحد الفيل، مرجع سبق ذكره، ص:  6
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النقود: منحنى عرض 10الشكل رقم   
      i% 

 Ms  

 
 
 
 

 M 
 

.075، ص: 0007حممد فرحي، "التحليل االقتصادي الكلي". دار أسامة، اجلزائر،  المصدر:  

إن الطلب على النقود يعتمد على عاملني، أوهلما الدخل الذي كلما زاد توازن سوق النقود:  .3.6
ر )عالقة طردية(، أما العامل اآلختولدت احلاجة لإلنفاق مبعىن زيادة احلاجة للطلب على النقود 

فهو سعر الفائدة الذي ستقلل زيادته الطلب على النقود )عالقة عكسية(، فالتوازن يف سوق النقود 
 يتطلب التساوي بني الطلب على النقود بدوافعه الثالثة وبني عرض النقود مبكوناته املختلفة، بالتايل

، إذ ميكن 1ع منحىن الطلب مع منحىن عرض النقودفإن التوازن حيدث عند نقطة واحدة متثل تقاط
 :2توضيح هذا التوازن جربيا كما يلي

           𝑴𝒔 = 𝑴𝒅 … … … … … (𝟒) 
           𝑴𝒐 = 𝒍𝒐 + 𝜶𝒀 − 𝒉𝒊 
             

              𝒀 =
𝑴𝒐 − 𝒍𝒐

𝜶
+

𝒉

𝜶
𝒊 … … … … … … . . (𝟓) 

⇒        
               𝒊 =

𝒍𝒐 − 𝑴𝒐

𝒉
+

𝜶

𝒉
𝒀 … … … … … … . (𝟔) 

 

 الدخل التوازين يف السوق النقدي.( هو Y( متثل سعر الفائدة التوازين يف السوق النقدي و)iحيث: )

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 حممد طاقة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص: 270.

2 Sophie Brana, Marie-Claude Bergouignan, « macroéconomie ». DUNOD, Paris, 2007, P : 121. 

 

{     
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: منحنى سوق النقود10الشكل رقم   
 i% 

Ms  

  
   
                        i2 
 
                        ie                                         a 
                        i1  
                                                                                            Md 

  M 

                                                    Me 

Source : Jean-François GOUX, OP cit, p : 185. 

 ie: سعر الفائدة التوازين الذي يكون عنده الطلب على النقود مساو للعرض منها.
 Me: الكمية التوازنية للنقود يف االقتصاد.

 a: تقاطع منحىن الطلب على النقود مع العرض عليها.

 من الشكل السابق يتضح ما يلي1:

املالية إىل سيولة  ( يلجأ األفراد إىل حتويل األصول1iإذا كان سعر الفائدة السائد يف السوق منخفض )      
نقدية )فائض يف الطلب على النقود(، هذا ما يساهم يف اخنفاض القيمة االمسية لتلك األصول مما يثؤدي إىل رفع 

 (.eiسعر الفائدة حىت يصل إىل وضعه التوازين )
فراد األ( مما يعين وجود فائض يف عرض النقود بسبب جلوء 2iأما إذا كان سعر الفائدة مرتفع يف السوق )      

إىل استبدال السيولة النقدية باألصول املالية لالستفادة من سعر الفائدة املرتفع الذي سينخفض عند استمرار 
 (. eiهذه العملية إىل املعدل التوازين )

 ( بيانيا LMاشتقاق منحنى ) .2.6
ة، فهو يظهر الفائد( عن وضعيات توازنية خمتلفة لسوق النقود بناء على تغريات معدل LMيعرب منحىن )      

مستويات الدخل املختلفة ومستويات أسعار الفائدة املقابلة هلا واليت عندها يتعادل الطلب على النقود مع 
 كل التايل:هذا املنحىن وفقا للش العرض عليها، أي اليت يتحقق عندها التوازن يف سوق النقود حيث يشتق

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .074حممد فرحي، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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 LMاشتقاق منحنى  :10الشكل رقم 
       L1                             ②                                        L1                                         ①                                      
   
 
     B               B’                                                           B   

             
     A                     A’                                                A 

 
                                                             

                 B          A                                                                       Yo         Y1  
        i                                                                                i 
                                    ③                                                                                   ④  

 
 LM  

      io                                                            io 
 

      i1                                                            i1  
   

  

                Lo        L1                                                    Yo        Y1 
Source : Sophie Brana, Marie-Claude Bergouignan, OP .Cit , P 119. 

 من الشكل نالحظ ما يلي1:
يوضح املنحىن األول من الشكل أعاله وجود عالقة طردية بني الطلب الكلي على النقود لغرض املعامالت       

 .ن جهة وتغريات الدخل من جهة أخرىواالحتياط م
اجلزء الثاين يبني الكيفية اليت يتم هبا تقسيم عرض النقود بني أرصدة املضاربة وأرصدة املعامالت حمققة       

التوازن وأن أي نقطة على اخلط الواصل بني حمور الطلب على النقود لغرض املضاربة والطلب عليها بذلك شرط 
 لغرض املعامالت يساوي اجملموع الكلي لعرض النقود.

املنحىن الثالث ميثل الطلب على النقود لغرض املضاربة والذي هو دالة يف سعر الفائدة إذ يأخذ امليل       
 املنحىن السالب.

أما املنحىن الرابع فيوضح التوليفات املمكنة من مستوى الدخل احلقيقي وسعر الفائدة اليت تعرب عن التوازن       
 (. LMيف سوق النقود ويطلق عليه اسم منحىن )

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .071حممد فرحي، مرجع سبق ذكره، ص:  1

L2 Y 

Y L2 
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 (IS-LMالتوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقود معا ) .3
الكلي احلديث، حيث أنه بتوازن كل من سوق السلع يعترب هذا النموذج الركيزة األساسية لالقتصاد       

 .1( تتحدد أسعار الفائدة والدخلLM( وسوق النقود )ISواخلدمات )

 (IS-LMاالستنتاج الجبري للتوازن الداخلي ) .0.3
( 9( يف املعادلة )3( احملصل عليها يف املعادلة )iللحصول على معادلة التوازن الداخلي نقوم بتعويض قيمة )      

 :2لنحصل على ما يلي
𝑙𝑜 − 𝑀𝑜

ℎ
+

𝛼

ℎ
𝑌 =

𝑎 − 𝑏𝑇𝑜 + 𝑏𝑅𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜

𝑔
−

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚

𝑔
. 𝑌 

𝛼

ℎ
𝑌 +

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚

𝑔
. 𝑌 =

𝑎 − 𝑏𝑇𝑜 + 𝑏𝑅𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜

𝑔
+

𝑙𝑜 − 𝑀𝑜

ℎ
 

(
𝛼𝑔 + ℎ(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚)

ℎ𝑔
) 𝑌 =

ℎ(𝑎 − 𝑏𝑇𝑜 + 𝑏𝑅𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜) + 𝑔(𝑙𝑜 − 𝑀𝑜)

ℎ𝑔
 

 

              𝑌 =
ℎ(𝑎 − 𝑏𝑇𝑜 + 𝑏𝑅𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜) + 𝑔(𝑙𝑜 − 𝑀𝑜)

𝛼𝑔 + ℎ(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚)
… … … … … . (7) 

⇒        

              𝑖 =
(𝑎 − 𝑏𝑇𝑜 + 𝑏𝑅𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 + 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜) +

𝑔
ℎ

(𝑙𝑜 − 𝑀𝑜)

𝛼
ℎ

𝑔 + 1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚 
… … … … … … . (8) 

 

 (IS-LMالتمثيل البياني للتوازن الداخلي ) .6.3
ما جتدر اإلشارة إليه أنه رغم وجود عدة مستويات من الدخل ومعدالت الفائدة اليت حتقق التوازن يف كل       

من سوق اإلنتاج وسوق النقود، إال أن هناك مستوى واحد من الدخل ومعدل فائدة واحد كفيل بتحقيق التوازن 
 ا يبينه املنحىن املوايل:نيني كميف كال السوقني يف آن واحد، والذي يتحدد بتقاطع املنح

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .010حممد فرحي، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
 .071طويل هباء الدين، مرجع سبق ذكره، ص:  2 

{     
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 (IS-LMمنحنى ): تمثيل 10 الشكل رقم
             i 
             
                                                                  LM 

             
          iE 

 
                                                                     

 
Source : Bernard Saby, Dominique Saby, « les grands théories économique ». DUNUD, 2 
ème édition, Paris, 2000, p : 360. 

( متثل نقطة EYيقابله مستوى الدخل )( Ei( عند سعر الفائدة )aمن الشكل السابق يتضح أن النقطة )      
( املعرب عن التوازن يف سوق النقود، حيث LM) ( املعرب عن التوازن يف سوق اإلنتاج وISالتوازن لكال املنحنيني )

يتم احلصول على القيم التوازنية لكل من الدخل الوطين وسعر الفائدة رياضيا من خالل حل املعادلتني السابقتني 
(، كما يتغري مستويا الدخل وسعر الفائدة التوازنيني ملا يتحرك LM( و)ISاملمثلتني للمنحنيني ) (0( و)4رقم )

 ( أو كليهما معا متأثرين بتغري معدالت الفائدة أو مستوى الدخل.LMمنحىن ) ( أوISمنحىن )
 (BP) التوازن الخارجي  .2

النقدية مع  املعامالت احلقيقية واملعامالتيقصد به حتقيق التوازن يف القطاع اخلارجي الذي يشمل مجيع       
املتمثل يف  الدول األخرى، والتوازن اخلارجي يعكسه التوازن يف سوق الصرف األجنيب يف ظل االقتصاد املفتوح

قوى الطلب على الصرف األجنيب وعرض الصرف األجنيب، وهذا ما يعرب عنه بالتوازن يف ميزان املدفوعات، كما 
موع األرصدة املكونة له، حيث يعكس وضع ميزان املدفوعات موقف االقتصاد القومي اجتاه يعرب عنه بتساوي جم

باقي االقتصاديات، إذ يثؤدي االختالل فيه الذي يعرب يف الغالب عن زيادة مديونية البالد مما جيعلها تعيش فوق 
 .1إمكانياهتا إىل تدهور قيمة العملة

وازن يف امليزان التجاري عند تساوي كل من الصادرات يتحقق الت (:BCتوازن الميزان التجاري ) .0.2
 والواردات معا.

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 وليد عبد احلميد عايب، " اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي ". مكتبة حسن العصرية، الطبعة 5، لبنان، 0050، ص: 01.

Y 

iE 

IS 

YEE 

LM 

a 
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 الصادرات نبميزان العمليات اجلارية عبارة عن الفرق ي (:BCاالستنتاج الجبري للمعادلة ) .أ
 : 1والواردات، ومنه

      𝐵𝐶 = 𝑋 − 𝑀 
⇒ 𝐵𝐶 = 𝑋𝑜 − 𝑀(𝑌) 
⇒ 𝐵𝐶 = 𝑋𝑜 − (𝑚𝑌 + 𝑀𝑜) 
⇒ 𝐵𝐶 = 𝑋𝑜 − 𝑚𝑌 − 𝑀𝑜 
⇒ 𝐵𝐶 = 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜 − 𝑚𝑌…………(9) 

 (: BCالتمثيل البياني لمعادلة ) .ب
 : التمثيل البياني لرصيد الميزان التجاري10الشكل رقم 

 
 

                      
  

        
 

    

                                                                            
 

Source : Joël Jalladeau, « introduction à la macroéconomie ». De Boeck, 2ème édition, 

Paris, 1998, p : 318. 

( تقع Xميثل الشكل السابق منحىن صايف الصادرات، حيث أن دالة الصادرات املعرب عنها باملنحىن )      
( فهي Mبشكل أفقي نظرا الستقالهلا عن الدخل ومتثل متغري خارجي عنه، أما دالة االسترياد املمثلة باملنحىن )

قطة اليت تقطع الطردية بينهما، حيث متثل الن متثل دالة خطية تزيد مع زيادة الدخل وتنقص بنقصه نظرا للعالقة
عندها دالة االسترياد احملور العمودي يف الشكل قيمة اإلنفاق على السلع واخلدمات عندما يساوي مستوى 

( اليت يتقاطع عندها كل من منحنيي الصادرات والواردات متثل نقطة التوازن Eالدخل اجلاري صفرا، أما النقطة )
(، ومن 0Yلصادرات تساوي قيمة الواردات األمر الذي ال حيدث إال عند الدخل التوازين )وهنا تكون قيمة ا

مقارنة دالة االسترياد املعتمدة على الدخل مع دالة الصادرات املستقلة عنه يف الشكل، نالحظ أن االقتصاد 
تويات الدخل اجلاري ( يف الشكل السابق عند مجيع مسBCحيقق فائضا يف صايف الصادرات املمثل بـاملنحىن )

 (، وحيقق عجزا عند مجيع مستويات الدخل اجلاري اليت تزيد عن نفس املستوى.0Yاليت تقل عن مستوى )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sophie Brana, Marie-Claude Bergouignan, op.cit, P : 180. 

E 

X=Xo 

X, M 

(X-M<0) M = m(Y) 

(X-M=0) 

(X-M<0) 
Yo 

Y 

BC 



 اإلطار النظري للتوازن االقتصادي العام                                                       الفصل الثاني

~ 74 ~ 
 

تعرب حركة رأس املال عن تدفق األرصدة املالية بني خمتلف الدول،  (:Kميزان حركة رؤوس األموال ) .6.2
، ويعرب ميزان حركة رؤوس األموال 1وتشكل آلية تسمح باستخدام خمزون االدخار العاملي بشكل أفضل

( ذات العالقة الطردية مع سعر الفائدة، ورؤوس األموال Keعن الفرق بني رؤوس األموال الداخلة )
( املتناقصة بالنسبة لسعر الفائدة، فحركة رؤوس األموال دالة متزايدة يف سعر الفائدة Ksاخلارجة )

 احمللي.
 (: Kاالستنتاج الجبري للمعادلة ) .أ

     𝐾 = 𝐾(𝑖) 
⇒ 𝐾 = 𝑔𝑖 + 𝐾𝑜 … … … . (10) 

 (: Kالتمثيل البياني لرصيد معادلة ) .ب
التمثيل البياني لحركة رؤوس األموال :10الشكل رقم   

 
 i  

   
  

 
 

 
               -K                                                                                     +K 

 اديةفليمنغ". أحباث اقتص-طويل هباء الدين، " دور السياسات املالية والنقدية ضمن منوذج مندل المصدر:
 .071، ص: 0050، جوان، 55وإدارية، العدد 

من الشكل السابق نالحظ أن منحىن حركة رؤوس األموال دالة متزايدة ومتناقصة يف سعر الفائدة، حيث       
( ذات عالقة طردية مع سعر الفائدة إذ أنه يزيد تدفقها إىل داخل Keأن رؤوس األموال الداخلة املمثلة باملنحىن )

ع سعر األجانب أمواهلم إىل داخل الدول املرتفالدولة صاحبة سعر الفائدة املرتفع، حيث يصحب املستثمرون 
 ة عكسية مع سعر الفائدة حيث يزيد( ذات عالقKsالفائدة فيها، أما رؤوس األموال اخلارجة املمثلة باملنحىن )

خروجها من الدولة كلما اخنفض سعر الفائدة، إذ يلجأ أصحاب رؤوس األموال إىل سحب أمواهلم واستثمارها 
 سعر الفائدة فيها مرتفعا. يف دولة أخرى يكون

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص: 045.

Ks 
Ke 

K 
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: التوازن يف سوق الصرف األجنيب يعكس التوازن يف ميزان التوازن الكلي لميزان المدفوعات.  3.2   
 املدفوعات.

 : 1(BPاالستنتاج الجبري لمعادلة ) .أ
      𝐵𝑃 = 0 
⇒ 𝐵𝐶 + 𝐾 = 0 … … … … . . (11) 
⇒ (𝑋 − 𝑀) + 𝑔𝑖 − 𝐾𝑜 = 0 
⇒ 𝑋𝑜 − 𝑀𝑜 − 𝑚𝑌 + 𝑔𝑖 − 𝐾𝑜 = 0 
 
 

                𝑖 = (
𝑚

𝑔
) 𝑌 +

𝑀𝑜 − 𝐾𝑜 − 𝑋𝑜

𝑔
… … … … … (11) 

⇒    
               𝑌 = (

𝑔

𝑚
) 𝑖 +

𝑋𝑜 − 𝑀𝑜 + 𝐾𝑜

𝑚
… … … … … (13) 

 

( متثالن معادلة ميزان املدفوعات ذات امليل املوجب، أي:13( و )12كال من )  
𝜕𝑖

𝜕𝑌
=

𝑔

𝑚
> 0 𝑌��   و 

𝜕𝑖
=

𝑚

𝑔
> 0 

 (:BPالمدفوعات )التمثيل البياني لميزان  .ب
 BP: اشتقاق منحنى 11الشكل رقم 

 
. 074طويل هباء الدين، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر:   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean-François GOUX, op cit, p : 187. 

{     
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 ( عن مستويات سعر الفائدة والدخل اليت حتقق التوازن يف ميزان املدفوعات.BPيعرب منحىن )     
وعات، وبالتايل ظهور عجز يف ميزان املدفإن زيادة الدخل مع ثبات العوامل األخرى يثؤدي إىل زيادة الواردات      

والستعادة التوازن يف هذا األخري حيتاج هذا العجز زيادة أسعار الفائدة احمللية للتمكن من جذب قدر كايف من 
، فأي نقطة تقع على ميني 1رأس املال األجنيب، وهذا ما يعكس وجود العالقة الطردية بني الدخل وسعر الفائدة

س وجود عجز يف ميزان املدفوعات، حيث يعود ذلك إىل ارتفاع الدخل الذي سيثؤدي إىل ( تعكBPاملنحىن )
زيادة الواردات وبالتايل خيلق العجز يف ميزان املدفوعات، وأي نقطة تقع على يسار املنحىن تعكس وجود فائض 

 .2لفائضهر ايف امليزان، السبب يف ذلك هو أن اخنفاض الدخل يثؤدي إىل اخنفاض الواردات وبالتايل يظ

 التوازن الداخلي والخارجي .5
( يف BP( و)IS( ،)LMيتحقق التوازن الداخلي واخلارجي يف آن واحد عند تقاطع املنحنيات الثالثة )      

 نفس النقطة، وهذا ما يوضحه الشكل املوايل:

 IS-LM-BPمنحنى التمثيل البياني ل: 11الشكل رقم 
 

 
 

 
 

 
  

        
 

 .070طويل هباء الدين، مرجع سبق ذكره، ص:  المصدر:

( هي النقطة اليت يتقاطع عندها املنحنيات الثالثة، وذلك عند a( نالحظ أن النقطة )12من الشكل رقم )      
نيب املعرب وسوق الصرف األجالدخل وسعر الفائدة احملققني عند التوازن يف كل من سوق اإلنتاج، سوق النقود 

عنه بالتوازن يف ميزان املدفوعات، وهذا ما يطلق عليه بالتوازن الكلي بشقيه الداخلي واخلارجي معا، إال أنه 
 يصعب حتقيقه يف الواقع نظرا الختالف الصدمات االقتصادية اليت تعرتض كل بلد متقدما كان أو ناميا.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .017أمحد رمضان نعمت اهلل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  1
  2 مرجع سبق ذكره، ص: 010.

BP 

LM 

a 
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 الداخليالمطلب الثاني: التوازن االقتصادي 
إن اهتمامات النظرية االقتصادية ال تتوقف عند شروط حتقيق التوازن العام فقط، بل تبحث يف كيفية       

احملافظة عليه أيضا، أي أهنا هتتم بدراسة أسباب النمو واالحندار، التضخم واالنكماش، البطالة وقلة االستخدام، 
 حتقيق النمو االقتصادي.  وتبحث بصفة خاصة يف دراسة العوامل اليت تثؤدي إىل

 النمو االقتصادي .0
يعترب النمو االقتصادي من أهم املثؤشرات اليت تفرق بني تقدم الدول وختلفها، حيث يشار من خالله إىل       

ما حتقق يف جمتمعات ودول أخرى حصلت فيها التغريات الواسعة واجلذرية املهمة يف فرتات سابقة ويف اجملاالت  
 .1كافة

 للنمو االقتصادي عدة تعريفات منها: النمو االقتصادي:تعريف  .0.0

النمو االقتصادي هو قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع االقتصادية لسكاهنا واليت حتدث       
زيادة متنامية يف القدرة اإلنتاجية، تكون مبنية على التقدم التكنلوجي والتعديالت املثؤسسية واإليديولوجية اليت 

 .2تطلبها هذا األمري
 .3النمو االقتصادي هو زيادة منظمة ومدعمة لإلنتاج خالل فرتة واحدة أو فرتات عدة      
النمو االقتصادي هو حدوث زيادة مستمرة يف إمجايل الناتج احمللي املعرب عنه بقيمة السلع واخلدمات اليت       

، 4ة( داخل حدود الدولة سواء بعناصر وطنية أو أجنبيةيتم إنتاجها خالل فرتة زمنية معينة )عادة ما تكون سن
أو إمجايل الناتج الوطين الذي يقصد به قيمة السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها خالل فرتة معينة )عادة ما تكون 

ة يسنة( من قبل املواطنني سواء كانوا داخل البلد أو خارجه بعد استبعاد ما مت إنتاجه بواسطة العناصر غري الوطن
 .6، مبا حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي5)األجانب(

أي أن النمو االقتصادي تعرب عنه الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وعليه فإن هذا األخري يعد مثؤشرا       
 أساسيا ملتابعة النمو االقتصادي. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .711، ص: 0004، عمان، 05فليح حسني خلف، " مبادئ االقتصاد الكلي". عامل الكتب احلديثة للنشر والتوزيع، الطبعة  1
قتصادية ختصص: علوم االدكتوراه يف ال كبداين سيد أمحد، " أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر مقارنة بالدول العربية: دراسة حتليلية وقياسية". أطروحة  2

 .20، ص: 0052-0050اقتصاد، جامعة تلمسان، 
  3 جريارد فونوين-فارد، " مقدمة يف التحليل االقتصادي: االقتصاد للجميع ". املنظمة العربية للرتمجة، الطبعة 5، ترمجة حممد هيثم أمحد العزاوي، بريوت، 0052، ص: 11.

  4 مجال داود سليمان الدليمي، " التنمية االقتصادية: نظريات وجتارب ". منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 0051، ص: 50.
  5 مرجع سبق ذكره، ص: 55.

العلوم  ئر ". جملةدي يف اجلزاعلي مكيد، عماد معوشي، " قياس أثر اإلنفاق احلكومي اإلستهالكي النهائي على الناتج الوطين مع حتليل املصادر األساسية للنمو االقتصا 6
 .547، ص: 0052، اجلزائر، 52االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 
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 :1فالنمو االقتصادي يعين      

 :    يقاس نصيب الفرد من الدخل القومي كما يلي في متوسط نصيب الفرد من الدخل:تحقيق زيادة  .أ
الدخل القومي/ عدد السكان    

يتطلب حدوث زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي أن يكون معدل الزيادة يف هذا األخري       
 .2أكرب من معدل الزيادة يف عدد السكان

ع : أي حتقيق زيادة حقيقية يف مقدرة األفراد على شراء السلوليست نقديةأن تكون الزيادة حقيقية  .ب
واخلدمات املختلفة، فتحقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي يتطلب أن يكون معدل 

 .3الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي أكرب من معدل الزيادة يف املستوى العام لألسعار
أي أن تكون ناجتة عن زيادة حقيقية يف مستوى النشاط  لزيادة على المدى البعيد:أن تكون ا .ت

االقتصادي وال حتدث بسبب ظروف طارئة بسبب حصول الدولة على إعانة من اخلارج لفرتة معينة، 
أو بسبب ارتفاع مفاجئ يف أسعار السلع اليت تقوم بتصديرها إىل اخلارج بسبب ظروف طارئة كذلك 

 . 4تزول ال تلبث أن
 :5إن رفع معدالت النمو االقتصادي ميكن أن يتحقق من خالل عدة وسائل أمهها

 زيادة الصادرات غري السلعية وتعزيز التبادل التجاري وحتقيق اندماجيات اقتصادية مع الدول األخرى؛ -
 تأمني بيئة استثمارية جاذبة لالستثمارات احمللية واألجنبية؛ -
وتسهيل  رية واملتوسطة وتذليل العقبات اليت تعرتضها كتأمني التمويل الالزمتشجيع إقامة املشروعات الصغ -

احلصول على الرتاخيص وضمان تصريف املنتجات وغريها، واالهتمام بإقامة املشاريع املدرة للدخل 
 لشرائح اجملتمع املختلفة؛

 ختفيف الفقر واحلد من البطالة وحتسني الكفاءة اإلنتاجية؛ -
 رفع كفاءة عمل كل من السياستني النقدية واملالية.  -

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44، ص: 0001حممد عبد العزيز عجمية، " التنمية االقتصادية: دراسات نظرية وتطبيقية". الدار اجلامعية، االسكندرية،  1
 .210إميان عطية ناصف، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .211مرجع سبق ذكره، ص:  3
 .240مرجع سبق ذكره، ص:  4

  5 مجال داود سليمان الدليمي، ص: 51.
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حيتسب الناتج احمللي اإلمجايل وفق عدة أساليب من بينها أسلوب اإلنفاق الذي يطبق باحتساب كلفة       
 :1النفقات اليت جتري يف االقتصاد على السلع واخلدمات النهائية، وذلك حسب الصيغة اآلتية

 –+ اإلنفاق احلكومي + )الصادرات  = االستهالك اخلاص+ إمجايل االستثمار الناتج احمللي اإلمجايل
 الواردات(

𝑷𝑰𝑩 = 𝐂 + 𝐈 + 𝐆 + (𝐗 − 𝐌)* 

ميثل النمو االقتصادي منذ القدم هاجسا تسعى مجيع الشعوب واألمم محددات النمو االقتصادي:  .6.0
عوامل املثؤثرة يف النمو ال مبختلف ثقافاهتا وأيدولوجياهتا للعمل على حتقيقه، وألمهية ومعرفة وحتديد

االقتصادي ذهبت النظرية االقتصادية إىل دراسة وحتليل العديد من النماذج االقتصادية على املستويني 
النظري والتطبيقي بغية الوصول إىل صياغة وحتديد الدوال ذات املقدرة التفسريية لطبيعة واجتاه العالقة 

 نذكر منها: ،2بني النمو االقتصادي واملتغريات األخرى
ميثل حجم الصادرات ضمن املتغريات االقتصادية اهلامة اليت تزخر هبا أدبيات االقتصاد  الصادرات: .أ

باعتبارها أحد املتغريات التفسريية يف دالة النمو االقتصادي، فنظرية النمو االقتصادي اليت قدمتها 
قوية بني  ةالنظرية الكالسيكية ودعمها الكالسيك اجلدد تعترب أوىل النظريات اليت تفرتض وجود عالق

حجم الصادرات والنمو االقتصادي، إذ تشري على أن الزيادة والتوسع يف الصادرات تعزز تأصيل مبدأ 
التخصص  يف إنتاج سلع الصادرات، وهذا بدوره يثؤدي إىل حتسني مستوى اإلنتاجية ورفع املستوى 

بح الصادرات ، وعليه تصالعام للمهارات اإلنتاجية يف قطاع الصادرات بالتايل إعادة ختصيص املوارد
مبثابة آلة النمو اليت حترك وتدفع عجلة النمو يف كافة القطاعات االقتصادية، حيث كلما زاد حجم 

، كما يعترب آدم مسيث أحد رواد الفكر الكالسيكي أن 3الصادرات كلما زاد الناتج احمللي اإلمجايل
 .الصادرات هي احملدد األول للنمو االقتصادي وقوة حمركة له

اولة يعد االستثمار األجنيب املباشر من املواضيع االقتصادية املهمة واملتد االستثمار األجنبي المباشر: .ب
بشكل كبري يف اآلونة األخرية، إذ حيظى باهتمام كبري من قبل صانعي القرار يف خمتلف أحناء العامل، 

، يفهو عبارة عن املشروعات اليت يقيمها وميلكها ويسريها املستثمر األجنيب داخل بلد غري بلده األصل
إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع أو الشرتاكه يف رأمسال املشروع بنصيب يربز له حق اإلدارة، 

ري املالية  غ وذلك بقصد املشاركة الفعالة معتمدا على موارده املالية اخلاصة، باإلضافة إىل املوارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Joseph E.stiglitz et autres, « principes d’ économie moderne ». De Boech, 3 ème édition, Paris, 2007, p : 465. 
لالقتصاد  ة: دراسة حتليلية قياسية". جملة مركز صاحل عبد اهلل كاملعابد بن عابد العبديل، " تقدير أثر الصادرات على النمو االقتصادي يف الدول اإلسالمي 2 

 .02، ص: 0001، جامعة األزهر، مصر، 04اإلسالمي، العدد 
 .00عابد بن عابد العبديل، مرجع سبق ذكره، ص:  3 
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سيكي أن لالستثمارات ، إذ يرى الفكر النيوكال1كاملثؤهالت التكنلوجية والتسويقية زيادة عن اخلربة
األجنبية املباشرة دور كبري يف حتفيز النمو االقتصادي يف الدول املضيفة، كما أكد على أمهية تشجيع 

االستثمار خاصة يف الدول النامية، حيث قام سولو  -هذه االستثمارات للحد من فجوة االدخار
SOLOW يفة ال البشري يف الدول املضبتأكيد هذا الطرح من خالل توضيح دور رفع كفاءة رأس امل

من خالل العنصر التكنلوجي املصاحب لتلك االستثمارات الوافدة اليت توصف بأهنا قناة لنقل 
 التكنلوجيا. 

 .2للنمو االقتصادي تأثريات إجيابية وأخرى سلبيةتأثيرات النمو االقتصادي:  .3.0
  التأثيرات اإليجابية: .أ

 يسمح النمو بزيادة خلق الوظائف؛ -
 مستوى احلياة إذا كانت زيادة الثروة أسرع من الزيادة السكانية؛حيسن  -
 يزيد االستهالك ويسهل احلصول على السلع واخلدمات االقتصادية؛ -
 يساهم يف التنمية االقتصادية بفضل التقدم االقتصادي املالزم لتطوره؛ -
 يقلل الفقر والالمساواة. -
 أخرى بيئية يف الوقت نفسه.يولد النمو آثارا اجتماعية و  التأثيرات السلبية: .ب
 :إن الثروة الناجتة ال توزع بشكل عادل بني العوامل االقتصادية، فبالرغم من النمو  اآلثار االجتماعية

املتزايد باستمرار تبقى هناك الالمساواة بني العوامل االقتصادية، فيصبح األغنياء أغىن أما الفقراء فال 
 تقل نسبة فقرهم.

 :انقراض ج النمو خمرجات بيئية سلبية تتمثل يف: استنفاذ املصادر الطبيعية، التلوثينت اآلثار البيئية ،
من أنواع األمساك هي يف سبيل االنقراض وبعض الثدييات،  %99إىل  %91أنواع حيوانية حيث أن 

 اخنفاض التنوع اإلحيائي إضافة إىل االحرتار املناخي.
 مستوى التشغيل .6

التشغيل حمور من حماور التحليل االقتصادي يوليه علماء االقتصاد أمهية كبرية ملا له من آثار على املثؤشرات       
 االقتصادية األخرى.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اجلزائر، 0ة، العدد للتنمية االقتصاديحممد مراس، " قياس عالقة التكامل املتزامن بني االستثمار األجنيب املباشر ومعدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر". اجمللة اجلزائرية  1 
 . 500، ص: 0051

  2 جريارد فوين فارد، مرجع سبق ذكره، ص: 42.
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يقصد به خلق منصب شغل لكل شخص قادر على العمل، أو بعبارة أخرى  مفهوم التشغيل: .0.6
ادية، وتتمثل اء اجملتمع وحتقيق التنمية االقتصامتصاص القوة العاملة القادرة على العمل للمسامهة يف بن

 .1سنة 91و 19هذه الفئة يف األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 
التشغيل سالح ذو حدين يعود بفوائد مجة على اجملتمع ألن جوهره هو اإلنسان،  أهمية التشغيل: .6.6

فهو قوة حية يف العملية االقتصادية وكل االقتصاديني يعتربونه العنصر األساسي يف العملية اإلنتاجية،  
كذلك مصدر مجيع القيم والثروات باعتبار العمل عنصرها الفعال من جهة، ومن جهة أخرى يثؤدي 

آثار سلبية ألن زيادة السكان عن املستوى املطلوب واحلد األساسي يثؤدي إىل حتويل اجملتمع إىل إىل 
استهالكي، بالتايل عدم قدرة الدولة على الوفاء جبميع املتطلبات جملموع شرائح اجملتمع ومنه انتشار 

 .2ظاهرة الفقر
فائضة    نقيض البطالة اليت تعين وجود طاقةالتوظيف الكامل يعين عدم وجود كميات فائضة أو عاطلة وهو       

 .3أو استخدام غري كامل للموارد املتاحة

 تعريف البطالة .3.3
البطالة ظاهرة اقتصادية تعد مثؤشرا رئيسيا لألداء االقتصادي وتشري إىل تعطل العامل مع وجود الرغبة لديه       

 أهم بني من البطالة تعد، حيث 4 العاملة(يف العمل عند مستوى األجر السائد يف السوق )الفئة الناشطة غري
 2008 العاملية املالية األزمة حدوث بعد خاصة العامل، دول اقتصاديات مجيع منها تعاين اليت االقتصادية املشاكل

 العرض قوى بني التوازن اختالل البطالة وتظهر عند أزمة من تعاين األخرى هي املتقدمة الدول أصبحت أين
 .5العمل سوق يف والطلب

 حيتسب معدل البطالة كاآليت:      
 معدل البطالة = عدد األفراد العاطلين / عدد األفراد القادرين على العمل

يعترب هذا املعدل أحد املقاييس الرئيسية لألداء االقتصادي، هلذا تعمد السياسات االقتصادية على إبقاء       
 .6هذا املعدل منخفضا قدر اإلمكان

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .512، ص: 0050، االسكندرية، 05قتصاد العام". مثؤسسة شباب اجلامعة، الطبعة خبابة عبد اهلل، " أساسيات يف اال 1 

 مرجع سبق ذكره. 2 
 .504، ص: 0050نعمت اهلل جنيب ابراهيم، " أسس علم االقتصاد: التحليل اجلمعي". مثؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،  3 
 .510، ص: 0050، بريوت، 05الطبعة  وديع طوروس، " االقتصاد الكلي". املثؤسسة احلديثة للكتاب، 4 
 .541، ص: 0050، 50جملة الباحث، العدد  ".0000-5140الفرتة  خالل اجلزائر يف البطالة ملعدالت قياسية الرمحان، " دراسة عبد حممد طجني بن، الغين عبد دادن 5 
 . 01حنان بقاط، مرجع سبق ذكره، ص:  6 
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 :1مييز االقتصاديون بني أنواع البطالة التالية البطالة:أنواع  .2.6
هي تلك البطالة اليت متنع العمال املثؤهلني العاطلني من االلتحاق بفرص العمل  البطالة االحتكاكية: -

املتاحة لوجود فجوة زمنية معينة بني ترك الوظيفة واحلصول على أخرى، وهي ناجتة عن تنقل العمال 
 .2طاعات واملناطق أو نقص املعلومات فيما خيص فرص العمل املتوفرةما بني الوظائف والق

هي بطالة مسترتة وغري ظاهرة، فسرها االقتصاديون بطرق خمتلفة، يرى البعض أهنا البطالة المقنعة:  -
تعين وجود عدد كبري من العمال يشرتكون يف القيام بعمل أقل من مقدرهتم اإلنتاجية، والبعض اآلخر 

 وجود عدد األفراد الذين يشتغلون أعماال تنعدم فيها اإلنتاجية، حيث يظهر هثؤالء يف يرى أهنا تعين
، فالبطالة املقنعة تظهر خالل فرتات الكساد 3صورة عمال بينما ال يساهم عملهم يف زيادة اإلنتاج

   .4يف الدول املتقدمة، أما يف الدول النامية فتظهر بصفة دائمة يف مجيع القطاعات االقتصادية
ناجتة عن تغري يف هيكل الطلب على املنتجات أو التقدم التكنلوجي، أو انتقال  البطالة الهيكلية: -

اهليكلية  فالبطالة ،الصناعات إىل بلدان أخرى حبثا عن شروط استغالل أفضل ومن أجل ربح أعلى
هي تلك البطالة اليت تنشأ نتيجة وجود تغريات هيكلية يف االقتصاد نتيجة اختالف يف نوعية عرضه 
يف منطقة معينة أو بني املناطق، هذا االختالف املذكور يرتتب عليه عدم التوافق بني األعمال والفرص 

 .5الوظيفية املتاحة وبني األفراد الراغبني يف العمل
هي تلك البطالة الناشئة عن اخنفاض الطلب الكلي على السلع واخلدمات ومن مث  الة الدورية:البط -

العمالة نتيجة الركود االقتصادي )حيث يفضل أصحاب العمل يف حاالت الركود واالنكماش 
االقتصادي اإليقاف املثؤقت عن العمل عن ختفيض األجور(، فالبطالة الدورية ناجتة عن التغريات 

واملتضمنة اخنفاض أو قصور يف الطلب الكلي، فينخفض الطلب على العمل يف  ادية الدوريةاالقتص
 .6مواجهة عدم مرونة األجور احلقيقية يف االجتاه التنازيل

املقصود هبا البطالة الوقتية تنشأ يف الصناعات واخلدمات ذات الطبيعة املومسية  البطالة الموسمية: -
ثلة يف الظروف املناخية أو املومسية كخدمات السياحة الصيفية، حيث للنشاط االقتصادي، سواء املتم

 .7يشتغل العمال يف األوقات اليت يتوفر فيها العمل ويتعطلون يف األوقات األخرى
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .000وديع طوروس، " االقتصاد الكلي"، مرجع سبق ذكره، ص:  1 

2 Bernard Jurion, « économie politique ». De Boeck, 2ème édition, Bruxelles, 2005, p : 412. 

 .17، ص: 0050ملطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ناصر دادي عدون، عبد الرمحن العايب، " البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل اهليكلي لالقتصاد". ديوان ا 3 
 .511، ص: 0007، 5عدد البشري عبد الكرمي، " تصنيفات البطالة وحماولة قياس اهليكلية واحملبطة منها خالل عقد التسعينات". جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، ال 4 

5 Jean LONGATTE,Pascal VANHOVE, « économie générale ». DUNOD, 5ème édition, paris, 2007, p : 84. 
6 Bernard Jurion, idem, p : 412. 

 .12ناصر دادي عدون، عبد الرمحن العايب، مرجع سبق ذكره، ص:  7
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زوفه تعين األوىل احلالة اليت يتعطل فيها العامل مبحض إرادته عند ع البطالة االختيارية واإلجبارية: -
عن العمل لوجود مصدر دخل آخر مثال، أما الثانية حتدث عند تسريح العمال رغم رغبتهم يف العمل 

 .1وقدرهتم عليه
 :2ترجع الدول احلديثة أسباب البطالة إىلأسباب البطالة:  .5.6
وهو اجتماعي املنشأ، فكلما زاد التضخم السكاين زادت نسبة لدول النامية االتخلف االقتصادي يف  -

البطالة ارتفاعا، ذلك أن الزيادة السريعة يف النمو السكاين وما ينشأ عن ذلك من خلل يف التوازن بني 
 قوى العرض والطلب وسوق العمل، فالنمو السكاين يثؤدي إىل زيادة منو القوى العاملة؛

أدت إىل عدم وجود فرص وظيفية للعاطلني خاصة مع التحويالت الكبرية  ندرة املوارد االقتصادية اليت -
اليت مير هبا االقتصاد العاملي وانعكاساته على االقتصاد الوطين، وهو األمر الذي يشكل عبئا إضافيا 

 على الدولة يف متويل عمليات التنمية؛
أنواعها اصلني على مثؤهالت بعجز سوق العمل عن استيعاب اخلرجيني، فهناك أعداد هائلة منهم واحل -

 املختلفة ومع ذلك يعجز سوق العمل عن استيعاهبم؛
عدم حتديث وتطوير أساليب وطرق العمل، وعدم التوسع يف أماكن اإلنتاج أو تنفيذ مشروعات  -

 جديدة؛
انتشار األمية أو تدين املستوى التعليمي، الشيء الذي حيول دون وضع برامج للتدريب والتكوين طبقا  -

 يتطلبه سوق العمل املتجدد واملتغري باستمرار يف ظل الطفرة التكنلوجية؛ ملا
توظيف وعمل بعض الشباب يف أعمال وأشغال مثؤقتة وال حتتاج خلربات وبأجور متدنية وبدون عقد  -

 وبدون تأمينات، مما يزيد يف تفاقم مشكلة البطالة؛
ذهين ويف مقابل ذلك متجيد العمل ال انتشار ثقافة احتقار العمل اليدوي العضلي واحلط من شأنه، -

 املرتبط بالوظيفة العمومية؛
الشغل         بصالرد على طاليب العمل بأن التوظيف قد توقف أو عدم وجود مناصب مالية أو قلة منا -

 أو عدم توفر املنصب يف االختصاص املطلوب أو قلة اخلربة واشرتاط االعفاء من اخلدمة العسكرية؛
الدول العربية من موارد بشرية فهي مل تصل إىل تشغيل كامل للقوى العاملة املتاحة  رغم ما تتمتع به -

عاطل  9999هبا حىت بالنسبة للدول خفيفة السكان مثل: الكويت اليت وصل حجم البطالة هبا إىل 
 ؛1691عام 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11مرجع سبق ذكره، ص: ناصر دادي عدون، عبد الرمحن العايب،  1

  2 هامشي بريقل، " البطالة وأثرها على الفرد واجملتمع ". جملة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 02، اجلزائر، أكتوبر 0057، ص: 571.
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جحافا إ عدم قدرة القوانني املنظمة للشغل على التحفيز على االستثمار، ألن املستثمر يرى فيها -
خصوصا عندما يقع اختالف بني العامل ورب العمل، ولذلك جند بعض املستثمرين يكتفون بتشغيل 
أفراد عائالهتم ويرفضون توسيع مشاريعهم، ألن ذلك يتطلب املزيد من العمال وهذا يعين مزيدا من 

 املشاكل القضائية.
 العامل، االقتصادية اليت تواجه أي اقتصاد يفتعترب قضية البطالة من أهم الظواهر محددات البطالة:  .2.6

فهي تعترب من املرتكزات األساسية اليت حتاول احلكومة دائما اتباع سياسات اقتصادية هتدف إىل 
 جتنبها، من بني املتغريات اليت تثؤثر عليها ما يلي:

ي تويني النظر مفهوم مهم يف االقتصاد الكلي على املس Okunميثل قانون الناتج المحلي اإلجمالي:  .أ
وجود عالقة عكسية بني الناتج  1692عام  Arthur Okunوالتجرييب، حيث اكتشف الباحث األمريكي 

احمللي اإلمجايل الذي يعترب املثؤشر األبرز لقياس النمو والتطور االقتصادي وبني معدل البطالة، عندما 
(، إذ توصل إىل أن اخنفاض 1619-1649استخدم بيانات ربع سنوية لالقتصاد األمريكي خالل الفرتة )

يف معدل البطالة مع ثبات العوامل  %1سيثؤدي إىل زيادة بنسبة  %3يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 
 .1األخرى

ساد االعتقاد وعلى نطاق واسع وجود عالقة عكسية بني البطالة والتضخم والذي كان التضخم:  .ب
بدراسة إحصائية على اقتصاد اململكة  1619موضوع حبث االقتصادي فيليبس، إذ قام هذا األخري سنة 

( من أجل اختبار فرضية أن األجور اإلمسية والبطالة ترتبطان 1619-1991املتحدة خالل الفرتة )
، هذا ما تبني من خالل هذه الدراسة حيث أن الفرتات اليت تتزايد فيها البطالة يكون العمال 2عكسيا

على استعداد لقبول أجور منخفضة يف سبيل احلصول على وظيفة بدال من البقاء يف حالة بطالة، 
تزايد فيها تبالتايل تتناقص معدالت الزيادة يف األجور، وعلى العكس يف الفرتات اليت تقل فيها البطالة 

قدرة العمال على املطالبة بزيادة األجور بدرجة كبرية، ومت متثيل هذه العالقة بيانيا يف شكل منحىن عرف 
، حيث عند ارتفاع الطلب الكلي مثال فإن املنتج يعمل على Philips Curveباسم منحىن فيليبس 

 ر هثؤالءالة(، من مث ترتفع أجو زيادة حجم اإلنتاج أي توظيف عناصر إنتاج أكثر )اخنفاض معدل البط
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .01، ص: 0050، اجلزائر، 55جالل شيخ العيد، عيسى هبدي، " قياس أثر النمو االقتصادي على معدالت البطالة يف األراضي الفلسطينية". جملة الباحث، العدد  1

  2 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: 501. 
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، ومنه ارتفاع أسعار اإلنتاج العمال مما يثؤدي إىل ارتفاع تكلفة اإلنتاج اليت تنعكس على ارتفاع تكاليف
السلع واخلدمات )ارتفاع معدل التضخم(، أي أن العالقة بني التضخم والبطالة عالقة عكسية، وعلى 

عكسية بني  وجـود عالقة جتريبيةما يعين  بني املثؤشرين ناقصةهذا األساس مت التوصل إىل وجود دالة مت
 .1معدل ارتفاع األجر االمسي ومعدل البطالة

 

نظرا ملا ختلفه البطالة من آثار سلبية على األفراد واجملتمعات على حد اآلثار الناجمة عن البطالة:  .2.6
ياسي، إذ واالجتماعي والسسواء جعلها غري مرغوب فيها، حيث متثل هتديدا لالستقرار االقتصادي 

 تتمثل يف:
 :2ميكن حصرها يف اآلثار االقتصادية للبطالة: .أ
  ،ارتفاع معدل البطالة بسبب اخنفاض املنتجني وارتفاع املستهلكني من ضمنهم العاطلني عن العمل

األمر الذي خيفض مستويات املعيشة ويثؤدي إىل اخنفاض االدخار واالستثمار، بالتايل اخنفاض القدرة 
 اإلنتاجية ومن مث اخنفاض اإلنتاج والدخل القومي؛

  التأثري على األجور باالخنفاض، ألن البطالة متثل عرض للعمل يفوق الطلب عليه وبالتايل تدين
 مستويات املعيشة؛  

 فقدان العمال املهرة ملهاراهتم وخرباهتم تدرجييا بسبب طول فرتة بطالتهم؛ 
  مله ات واملهارات العلمية املرتاكمة اليت يكتسبها اإلنسان خالل عتآكل قيمة رأس املال البشري، فاخلرب

تعترب يف حد ذاهتا قيما وذات قيمة إنتاجية عالية، إال أن تعطل اإلنسان وتوقفه عن العمل جيعل منه 
 أقل إنتاجية وعطاء حىت لو عاد للعمل الحقا؛

 ة يف ر الذي يعين هدر املوارد اإلنتاجيمتثل البطالة موارد إنتاجية غري مستغلة استغالال كامال، األم
 اجملتمع؛

  اخنفاض حجم اإلنفاق الوطين بالتايل اخنفاض مستوى الطلب الكلي، مما ينتج عنه اخنفاض يف
 اإلنتاج؛

  اخنفاض حجم إيرادات الدولة جراء اخنفاض حجم الضرائب على الدخول النامجة عن البطالة، وضعف
 الداخلي وزيادة حجم الفقر.القوة الشرائية تدرجييا يف السوق 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على البطالة (". امللتقى العلمي الدويل: اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء0055-0002ئر خالل الفرتة )لعراف فائزة، سعودي جنوى، " دراسة قياسية ملنحىن فيليبس يف اجلزا 1

 .50، ص: 0055نوفمرب  51/51وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، 
  2 حممد مازن األسطل، " العوامل املثؤثرة على معدل البطالة يف فلسطني )5111-0050(". مذكرة ماجستري، فلسطني، 0057، ص: 70. 
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تعد البطالة من أخطر املشكالت االجتماعية، حيث تثؤدي إىل عدم االستقرار  اآلثار االجتماعية: .ب
االجتماعي للمجتمع، وشعور الشباب بالتهميش واالقصاء عن احلياة العامة واهتزاز العديد من القيم 
 املتعلقة بأمهية التعليم واجلدية واالنتماء وتدهور مستويات املعيشة، وانتشار سلوكيات اجتماعية سلبية

حتدث خلال يف البناء اجملتمعي، وارتفاع معدالت اجلرمية والعنف وزيادة الفقر والتفكك األسري 
 .1واهلجرة

يتناسب العجز السياسي تناسبا طرديا مع العجز االقتصادي حبيث ال تتمكن الدول  اآلثار السياسية: .ت
ل مواردها مثل، أو استغالاليت تعاين من العجز االقتصادي من القيام بدورها السياسي على النحو األ

الوطنية استغالال كامال وعدم استقرار نظامها السياسي، كذلك تعمل على إضعاف الوالء واالنتماء 
للوطن مما يوفر املناخ املالئم النتشار التطرف واالحنراف وحالة اإلرباك السياسي يف اجملتمع، فتزايد 

ياسي، فالعديد ل الغنية بالتايل فقداهنا الستقالهلا السالبطالة والفقر تعمقان تبعية الدول الفقرية للدو 
من الدول اليت تلجأ إىل معاجلة مشاكلها الداخلية ومنها البطالة من خالل معاهدات واتفاقيات 

 .2خارجية
 المستوى العام لألسعار .3

حتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار يعترب هدفا أساسيا لالقتصاد الكلي، حيث يشري يف االقتصاد       
، ويسمى باالنكماش االخنفاض 3القومي إىل متوسط عام لألسعار السائدة جملموعة رئيسية من السلع يف االقتصاد

عترب مشكلة تاملستمر للمستوى العام لألسعار، أما االرتفاع املستمر هلذا األخري يطلق عليه بالتضخم، حيث 
التضخم من أكرب املشاكل اليت تعاين منها الدول متقدمة أم نامية كانت يف الوقت احلاضر، حيث تثري هذه 

 من آثار سلبية على كافة اجلوانب، وتكتسب اهتماما بالغا خاصة يف الدول املشكلة اهتمام االقتصاديني ملا هلا
 النامية باعتبارها أكثر الدول معاناة من حدة موجات هذه املشكلة.  

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 حممد مازن األسطل، مرجع سبق ذكره، ص: 72. 
  2 مرجع سبق ذكره، ص: 77.

 .42العريب حممد ساكر، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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يعتمد صندوق النقد الدويل يف تشخيصه لظاهرة التضخم، على اعتبارها ظاهرة نقدية نامجة عن اإلفراط       
 إىل االرتفاعات املتوالية يف مستويات األسعار احمللية على اعتبار أهنا نامجة عن فائضيف عرض النقود، وينظر 

الطلب، نتيجة الزيادة يف حجم الطلب الكلي على السلع واخلدمات على مقدرة العرض احلقيقي، واليت حتدث 
ارتفاعات يف مستويات  رةنتيجة الختالل عالقة التوازن بني التيار النقدي والتيار السلعي، واليت ترتجم يف صو 

 .1األسعار

 تعريف التضخم .0.3
يعرف التضخم على أنه االرتفاع الكبري واملستمر يف املستوى العام لألسعار وهي زيادة متوالية تبقى لفرتة       

، هذا التعريف للتضخم عام كون أنواعه عديدة والظاهرة ال ميكننا اإلمساك هبا إال من خالل 2زمنية معينة
 عارض.

كما يعرف التضخم بأنه تناقص القوة الشرائية لوحدة النقود )قيمة النقود( نتيجة ارتفاع األسعار املرتتبة عن        
 .3قصور العرض ملواجهة الطلب

كما عرفه كينز بأنه زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي عند مستوى معني من األسعار، ويطلق على        
 .   4رض الكلي بالفجوة التضخميةالفرق بني الطلب الكلي والع

 :5ميكن تقسيم التضخم من حيث املعايري التالية أنواع التضخم:   2.3.    
 ينقسم وفقا لذلك إىل نوعني: من حيث أسبابه: .أ
 :حيدث بسبب الزيادة املستمرة يف الطلب الكلي على السلع واخلدمات  التضخم بسبب الطلب

مبعدالت تفوق معدالت الزيادة يف العرض الكلي منها مما ينعكس يف صورة ارتفاعات مستمرة يف 
 املستوى العام لألسعار.

 :حيدث بسبب نقص العرض الكلي من السلع واخلدمات الناتج عن زيادة  التضخم بسبب العرض
ا يرتتب أو زيادة األجور، ممرتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج اإلنتاج، الذي يرجع بدوره إىل اتكاليف 

 عن ذلك ارتفاع املستوى العام لألسعار. 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .004ص: ، 0052قتصاديات النقود والبنوك )األساسيات واملستحدثات(". الدار اجلامعية، االسكندرية، " اعبد املطلب عبد احلميد،  1
 .251، ص: مرجع سبق ذكره 2
، ليبيا، 15(". اجمللة اجلامعة، العدد 0000-5110أحممد رمضان شنبيش، " دراسة العالقة بني التضخم وعرض النقود وسعر الصرف يف االقتصاد اللييب خالل الفرتة ) 3

 .075، ص: 0052

  4 مرجع سبق ذكره.
 .221-227، ص: 0057، االسكندرية، 05علي عبد الوهاب جنا وآخرون، " اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية". مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة  5
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 ينقسم وفقا لذلك إىل نوعني: من حيث إمكانية ظهوره: .ب
  :حماوالت وجد عار، حيث ال تيتمثل يف االرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسالتضخم الصريح

 أو احلد من سرعته من قبل احلكومات. ملنعه
  :غالبا ما يظهر هذا النوع يف الدول اليت تأخذ باالقتصاد املوجه، حيث تصدر التضخم المكبوت

الدولة نقودا دون غطاء هبدف اإلنفاق العام للدولة، مما يثؤدي إىل ارتفاع األسعار نتيجة زيادة الطلب 
  . 1عن العرض بسب وفرة النقود

نظرا لتفاوت معدالت التضخم ما بني الدول، من حيث سرعة ارتفاع األسعار )حدة التضخم(:  .ت
 وحىت يف نفس الدولة من فرتة إىل أخرى، فينقسم وفقا لذلك إىل ثالثة أنواع: 

  :يطلق على هذا النوع من التضخم بالتضخم الزاحف، حيث يتميز بارتفاع بطيء التضخم المعتدل
سنويا، ويظهر هذا النوع عادة يف فرتات متباعدة  3-2ر ومبعدالت قد ترتاوح بني وتدرجيي يف األسعا

وهناك إمكانية السيطرة عليه بسهولة تامة، وقد ساد هذا النوع كل من أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية خالل اخلمسينات والستينات وذلك من خالل فرتة الرواج واالزدهار االقتصادي، حيث 

 .  2إىل زيادة كمية النقود املتداولة إىل االرتفاع النسيب يف األجور واألرباح يعود ذلك
  :يرتفع املستوى العام لألسعار بسرعة كبرية حيث يرتتب عليه تدهور يف قيمة التضخم السريع

 .3العملة
 :نييتميز هذا النوع باجتاه األسعار إىل االرتفاع بسرعة، كما يرى بعض االقتصادي التضخم الجامح 

بأن استمرار التضخم الزاحف سيثؤدي بالتدريج إىل الوصول إىل التضخم اجلامح الذي سيثؤدي إىل 
اهنيار العملة وشيوع الفوضى يف احلياة االقتصادية، يف حالة هذا التضخم تفقد العملة مصداقيتها 

 داخليا وخارجيا. 
 منيز التضخم املستورد.من حيث العالقات االقتصادية الدولية:  .ث
 :يظهر يف الدول ذات االقتصاد املفتوح على العامل اخلارجي، يعرب عن الزيادة  التضخم المستورد

 .  4املستمرة والسريعة يف أسعار السلع واخلدمات النهائية املستوردة من اخلارج
 : 5مؤشرات التضخم .3.2
 710دج إىل  700جيب أن يكون ارتفاع األسعار حمسوس، فلو ارتفع مثن العبوة من سلعة معينة من  .أ

 دج ال نستطيع القول بأن هذا االرتفاع ميثل تضخما؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .517وديع طوروس، " االقتصاد الكلي"، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .541خبابة عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .221علي عبد الوهاب جنا وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  3
 .011، ص: 0055، األردن، 00طاهر فاضل البيايت، خالد توفيق الشمري، " مدخل إىل علم االقتصاد )التحليل اجلزئي والكلي(". دار وائل للنشر، الطبعة  4 

 .521الزيت، مرجع سبق ذكره، ص: هيثم الزعيب، حسن أبو  5 
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جيب أن يكون ارتفاع األسعار مستمر، فإذا ارتفعت لفرتة حمددة مث عادت إىل ما كانت عليه يف  .ب
 السابق فال نسمي هذه احلالة تضخما؛

ألخري ال يستطيع اجيب أن يرافق االرتفاع العام لألسعار اخنفاض يف الدخل احلقيقي للفرد، أي أن هذا  .ت
 احلصول على نفس الكمية من السلع واخلدمات اليت كان حيصل عليها قبل ارتفاع األسعار؛

جيب أن يرافق ارتفاع األسعار تآكل السلع واخلدمات اليت كان يستفيد منها الفرد قبل التضخم، أي  .ث
 تصبح خارج قدرته الشرائية.   

 يلي:    ميكن قياس املعدل العام للتضخم كما       

100 ∗
املستوى العام لألسعار يف السنة السابقة −  املستوى العام لألسعار يف سنة معينة 

املستوى العام لألسعار يف السنة السابقة
=  معدل التضخم

 :1من أهم األسباب اليت تثؤدي إىل حدوث التضخم أسباب التضخم: .2.3
ا احلكومة اإليرادات العامة بالكمية اليت تقرتضهالعجز يف امليزانية العامة، أي زيادة النفقات العامة عن  .أ

من البنك املركزي وتطرحها يف التبادل بدون تغطية، ويرتتب على إثرها ازدياد الطلب الكلي الفعلي 
 مع ثبات اإلنتاج احلقيقي؛

الزيادة يف إصدار النقود أو زيادة الكتلة النقدية، حيث يرجع التضخم حسب النظرية الكمية للنقود  .ب
التزايد املستمر والكبري يف الكتلة النقدية دون أن يصاحبها زيادة يف اإلنتاج احلقيقي من السلع  إىل

 واخلدمات؛
اخنفاض سعر الفائدة، إذ يشجع على فتح باب االعتمادات مما يزيد من فرص االقرتاض فتزيد  .ت

 الكميات النقدية املتداولة؛
جور، أي زيادة أسعار خدمات عوامل اإلنتاج بنسبة زيادة التكاليف اإلنتاجية أو النفقات وخاصة األ .ث

 أكرب من اإلنتاج احلدي هلا؛
استرياد معظم السلع واخلدمات من اخلارج، حيث ينعكس ارتفاع األسعار يف األسواق األجنبية على  .ج

 األسعار يف األسواق احمللية بفعل االسترياد )التضخم املستورد(. 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 0057، اجلزائر، 57 لباحث، العددعبد اهلل قوري حيي، " حمددات التضخم يف اجلزائر: دراسة فياسية باستعمال مناذج متجهات االحندار الذايت املتعددة اهليكلية ". جملة ا 1 

 .07ص: 
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 :1عديد من اآلثار السلبية تتمثل يف يرتتب على التضخم آثار التضخم: .5.3
 خم:حيث يتم التفرقة بني أربع فئات من اجملتمع لتأثرهم بالتضاألثر على توزيع الدخل القومي:  .أ
 :يف  هم الذين تنخفض دخوهلم احلقيقية بنفس معدل االرتفاع فئة أصحاب الدخول النقدية الثابتة

على دخوهلم من ملكية األراضي والعقارات مستوى األسعار، حيث تشمل األفراد الذين يتحصلون 
 السكنية واملعاشات واإلعانات االجتماعية.

  :رتفاع هي الفئة اليت يزداد دخلها بنسبة أقل من نسبة االفئة أصحاب الدخول النقدية شبه الثابتة
م يف مستوى األسعار، بالتايل تنخفض دخوهلم احلقيقية بالفرق بني التضخم ومعدل الزيادة يف دخوهل

 النقدية مثل: أرباب املعاشات وموظفي احلكومة.
  :ادة يف هي الفئة اليت تزداد دخوهلا النقدية بنفس نسبة الزيفئة أصحاب الدخول الحقيقية الثابتة

مستوى األسعار لذلك تظل دخوهلم احلقيقية ثابتة، فهي ال تضار وال تستفيد من التضخم مثل: 
 يف ظل وجود نقابات عمالية قوية. الطبقات العمالية يف الدول املتقدمة

  :نسبة  هذه الفئة تستطيع زيادة دخوهلا النقدية بنسبة تفوقفئة أصحاب الدخول النقدية المتغيرة
االرتفاع يف مستوى األسعار، لذلك تزداد دخوهلم احلقيقية بالتايل تستفيد من التضخم مثل: احلرفيني، 

 التجار واملهنيني.
زيع الدخل يرتتب عنه إعادة توزيع الثروة يف نفس اجتاه إعادة تو األثر على توزيع الثروة في المجتمع:  .ب

 . 2القومي يف صاحل أصحاب الدخول النقدية املتغرية، ويف غري صاحل أصحاب الدخول النقدية الثابتة
تثؤدي إىل  احمللية، حيثزيادة معدالت التضخم يف اجملتمع تثؤثر على املدخرات األثر على االدخار:  .ت

إضعاف ثقة األفراد يف النقود بالتايل تفقد هذه األخرية وظيفتها كمستودع للقيمة ويزداد التفضيل 
السلعي لدى األفراد عن التفضيل النقدي، إذ يقومون بتحويل ما لديهم من أرصدة نقدية إىل ذهب 

 وعمالت أخرى أكثر استقرارا أو إىل أصول حقيقية.
 يرتتب عنه توجيه االستثمارات إىل األنشطة اليت تتسم بسرعة دوران رأس املالاالستثمار: األثر على  .ث

ذات املعدالت املرتفعة من الربح، مثل: عمليات املضاربة على األراضي والعقارات، ختزين السلع نتيجة 
عف قدرة ض لتوقع ارتفاع أسعارها يف املستقبل، صعوبة تقدير التكلفة احلقيقية للمشروعات ومن مث

 .3الدولة على جذب االستثمارات األجنبية
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 علي عبد الوهاب جنى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص: 227.

  2 وديع طوروس، " االقتصاد الكلي "، مرجع سبق ذكره، ص: 517.
  3 معهد الدراسات املصرفية، " التضخم االقتصادي ". نشرة إضاءات، العدد 2، أكتوبر 0050، ص: 07.
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 يرتتب عنه زيادة حدة العجز يف ميزان املدفوعات، حيث يثؤدي إىل:األثر على ميزان المدفوعات:  .ج
نقص الصادرات ألهنا تكون أغلى نسبيا وزيادة الواردات كوهنا أرخص نسبيا، األمر الذي ينعكس يف  -

 صورة عجز يف احلساب اجلاري؛
 ب رؤوس األموال الوطنية إىل دول أخرى أكثر استقرارا حبثا عن معدالت فائدة حقيقية أعلى؛هرو  -
منع رؤوس األموال األجنبية من التدفق إىل داخل الدولة بسبب اخنفاض أسعار الفائدة احلقيقية على  -

 االستثمارات املالية واألرباح على االستثمارات احمللية بسبب زيادة تكاليف اإلنتاج؛
خنفاض التدفقات املالية إىل الداخل وزيادهتا إىل اخلارج ومنه تدهور مركز احتياطات الدولة من الذهب ا -

 والعمالت األجنبية.
 تحقيق التوازن االقتصادي الداخلي .2

أهداف رئيسية وحمددة هي: منو الناتج احلقيقي،  3إن موضوع التوازن االقتصادي الداخلي ميكن جتزئته إىل       
التشغيل الكامل واستقرار األسعار فهذه األهداف متداخلة ومرتابطة، إذ ال ميكن القول إن االقتصاد الداخلي 
يف حالة توازن إال إذا حتقق منو اقتصادي عند مستوى التشغيل الكامل وعند معدل تضخم منخفض، فبدون 

الناتج احملتمل يف اقتصاد ما لن يتحقق بصفة كلية، كما تثؤدي تقلبات األسعار إىل سيطرة  العمالة الكاملة فإن
 .1عدم التأكد وعرقلة النمو االقتصادي

إن التشغيل الكامل للطاقة االقتصادية يعد أمرا مرغوبا فيه، حيث يشتمل على استخدام كل من خمزون       
 صاديون التشغيل الكامل بأنه احلالة اليت يستطيع فيها كل من يرغبرأس املال والقوة العاملة، ولقد حدد االقت

يف العمل باألجر اجلاري يف سوق العمل أن حيصل على عمل، فخالل اخلمسينات والستينات حدد هدف 
حيث اعترب معدل البطالة املقبول بأنه ذلك  ،%4العمالة الكاملة بأنه ذلك الذي يسمح بنسبة بطالة قدرها 

لد معدل تضخم مرتفع نظرا للعالقة بينهما، كما أن التوازن ال يعين التشغيل الكامل كهدف وحيد الذي ال يو 
 .2حيث جيب األخذ بعني االعتبار االستقرار يف املستوى العام لألسعار

نسبة  أو االختالالت يف س وجود فجوة يف املوارد احملليةإن اختالل التوازن االقتصادي الداخلي يعك      
       املدخرات إىل االستثمارات الوطنية، أي عندما يتحرك اقتصاد البلد املعين إما بصورة تتجاوز الناتج املمكن

أو تقل عنه، والناتج املمكن هو املستوى الذي تكون عنده املوارد احمللية القتصاد ما مستغلة استغالال كامال دون 
 الداخلي عندما يكون الطلب الكلي لتوازن االقتصاديإحداث ضغوط تضخمية، كما ميكن أن ينشأ اختالل ا

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: 10.

  2 مرجع سبق ذكره.
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يتجاوز الناتج املمكن، ويف العديد من الدول النامية يكون التمويل النقدي لعجز احلكومة هو السبب يف  
االختالل، حيث أن ذلك يثؤدي إىل حدوث ظاهرة التضخم، غري أنه ميكن أن حيدث االختالل أيضا عندما 

فاضا ملحوظا عن الناتج املمكن، ففي هذه احلالة عادة ما يشهد االقتصاد معدالت يشهد الطلب الكلي اخن
 .  1بطالة مرتفعة، هذه االختالالت ميكن معاجلتها عن طريق إحداث تغريات يف السياسة االقتصادية

 المطلب الثالث: توازن ميزان المدفوعات
يعترب ميزان املدفوعات من أهم املثؤشرات االقتصادية وأداة من أدوات التحليل االقتصادي، وله أمهية كبرية       

 حيث يعكس درجة التقدم االقتصادي للبلدان وميكن من حتديد املركز املايل للبلد بالنسبة للعامل اخلارجي.

 ماهية ميزان المدفوعات  .0
رآة العاكسة ملركز الدولة التجاري مع العامل اخلارجي، لذلك وجب االهتمام يعترب ميزان املدفوعات امل      

 بتحقيق التوازن فيه.

  ميزان المدفوعات تعريف .0.0

يعرف ميزان املدفوعات الدولية على أنه سجل حماسيب أو إحصائي موثق رمسيا، يعتمد قيدا مزدوجا خلالصة       
طبيعيني حقوق دائنية والتزامية مديونية للمقيمني من األشخاص الاملقبوضات واملدفوعات اللتني ترتتب عليهما 

والقانونيني يف دولة ما مع اخلارج، نتيجة للمبادالت االقتصادية والتحوالت اخلارجية سواء كانت من طرف واحد 
 .2أو من طرفني خالل فرتة زمنية عادة ما تكون سنة واحدة

ة بني ني لفرتة زمنية معينة املعامالت االقتصادية، النقدية واملالييعرف أيضا على أنه: " بيان إحصائي يب      
 .3املقيمني يف البلد وغري املقيمني فيه"

 املركز بإيضاح وذلك االقتصادي، للتحليل هامة أداة املدفوعات ميزان يعتربأهمية ميزان المدفوعات:  -
 الدول، حتديد هذه اقتصاد وضعف قوة تشخيص خالل من العاملي االقتصاد يف الدولة حتتله الذي

 مبيزان اخلاصة اإلحصائية البيانات مقارنة طريق عن املركز هذا يف حتصل اليت التغيريات خصائص
 العمالت وعرض طلب قوى أيضا   املدفوعات ميزان يعكس معينة، كما لسنوات املدفوعات
 املبادالت حجم حيث من اخلارجية التجارة هيكل على االقتصادية السياسات أثر ويبني األجنبية،

 اهتسياسا ونتائج للدولة االقتصادي البنيان مدى ومعرفة متابعة إىل يثؤدي الذي األمر التبادل، سلع ونوع
 .4االقتصادية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: 17.

 . 021هوشيار معروف، مرجع سبق ذكره، ص:  2
3.Claire-Agnès Gueurtin, « l’essentiel de l’économie internationale ». Ellipses, paris, 2013, p : 33. 

 .001، ص: 0000، االسكندرية، 5السيد حممد أمحد السرييت، " اقتصاديات التجارة اخلارجية ". مثؤسسة رؤية، الطبعة  4
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 مكونات ميزان المدفوعات .6
 يتكون ميزان املدفوعات من جمموعتني رئيسيتني من احلسابات:      

يعترب حساب العمليات اجلارية جد هاما يف ميزان املدفوعات على أساس أنه  الحساب الجاري: .0.6
 ، فهو يشمل جمموعة من احلسابات الفرعية هي:1يعكس العالقات التجارية للبلد املعين مع بقية العامل

يعترب امليزان الرئيسي يف ميزان املدفوعات ألنه يضم الصادرات والواردات من السلع  ميزان التجارة: .أ
البضائع اليت تعرب حدود الدولة، يطلق عليه مبيزان املعامالت املنظورة، حيث تشكل السلع املنظورة  و 

، ويدخل ضمنها أيضا الصادرات والواردات 2كل البضائع املادية سواء كانت جتهيزات أو مواد أولية
التوازن  عادةمن الذهب غري النقدي املستخدم كسلعة وليس كأداة لتسوية املدفوعات الدولية أو إل

مليزان املدفوعات، حيث تقوم الدولة بتسجيل صادراهتا من السلع يف اجلانب الدائن مليزان املدفوعات، 
 .3بينما تسجل وارداهتا يف اجلانب املدين منه

ويضم العوائد احملصلة أو املدفوعة عن اخلدمات مثل: عوائد االستثمار والنقل  ميزان الخدمات: .ب
 .4والتأمني والسياحة والتعليم...اخل، ويطلق عليه مبيزان التجارة غري املنظورة

يتعلق مببادالت متت بني الدولة واخلارج ويضم املدفوعات  حساب التحويالت من جانب واحد: .ت
ليست لغرض تصدير أو استرياد سلع أو خدمات، وإمنا قد تكون لغرض احملولة من جانب واحد اليت 

، فهي حتويالت ال يرتتب عليها أية مطالبة بقيمتها وتقيد يف اجلانب املدين والدائن مليزان 5املساعدة
 :6املدفوعات كما تنقسم إىل

 :ملقدمة أو املستلمة اتتضمن اهلبات واإلعانات والتربعات سواء النقدية أو العينية  التحويالت الخاصة
بواسطة األفراد واهليئات اخلاصة بالدولة، مثل: حتويالت العاملني باخلارج أو املهاجرين لذويهم داخل 
البلد أو اهلبات والتربعات اليت تقدمها هيئة الصليب األمحر واملثؤسسات اخلريية اليت باخلارج للمقيمني 

 بالدولة.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .070لطرش، " االقتصاد النقدي والبنكي"، مرجع سبق ذكره، ص:  الطاهر 1
 .507، ص: 0055، عمان 5السيد متويل عبد القادر، "االقتصاد الدويل النظرية والسياسات". دار الفكر، الطبعة  2

  3 رانيا حممود عمارة، مرجع سبق ذكره، ص: 21. 
 .507ص: مرجع سبق ذكره، السيد متويل عبد القادر،  4

  5 مرجع سبق ذكره، ص: 507.
  6 رانيا حممود عمارة، مرجع سبق ذكره، ص: 15.
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 :تتضمن املنح والتعويضات النقدية أو العينية املقدمة أو املستلمة  التحويالت الحكومية أو العامة
بواسطة احلكومات، مثل: املنح اليت تقدمها حكومات بعض الدول إىل دول أخرى من أجل اإلغاثة 

 من الكوارث الطبيعية أو لتمويل شراء معدات حربية والتعويضات الناجتة عن خسائر احلرب. 
ة هو بيان بالكيفية اليت يثؤثر هبا التعامل مع العامل اخلارجي على الثرو  الحساب الرأسمالي والمالي: .6.6

، ويتكون هذا احلساب من بندين رئيسيني 1بالدين، ويشمل املعامالت يف األصول واخلصوم املالية
 :2مها
 :يشمل التحويالت الرأمسالية للحكومة وحتويالت املهاجرين بدون مقابل. الحساب الرأسمالي 
 يشمل االستثمار املباشر والسندات بكل أنواعها والقروض واالئتمانات وكل أنواع  لي:الحساب الما

 األصول االحتياطية.
الغرض منها التسوية احلسابية مليزان املدفوعات عن طريق حتركات االحتياطات حسابات التسوية:  .3.6

 الدولية وتضم ما يلي: 
لدولة ث يف أرصدة االحتياطي الرمسي لميثل التغري الذي حيدحساب االحتياطي الرسمي والذهب:  .أ

والتغري الذي حيدث يف األرصدة الرمسية األجنبية هبا، حيث تشمل األرصدة احتياطي الدول من 
العمالت األجنبية الرمسية اليت حتتفظ هبا لدى صندوق النقد الدويل، كذلك ما حيتفظ به البنك املركزي 

لسلعي( الذي يقوم بدور فريد يف املدفوعات من حقوق السحب اخلاصة والذهب )النقدي دون ا
الدولية، حيث ميثل وسيلة لتسوية املدفوعات اخلارجية للدولة وتسوية العجز الذي قد حيدث يف ميزان 

 .3مدفوعاهتا
قد تكون القيمة املتحصل عليها جملموع البنود يف اجلانب الدائن معارضة متاما للقيمة  السهو والخطأ: .ب

 جملموع البنود يف اجلانب املدين، لذلك جيب إدخال الرقم الذي جيعل اجلانبني متساوينياملتحصل عليها 
 . 4ويسمى هذا القيد التصحيحي بالسهو اخلطأ أو التناقص اإلحصائي

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 42، ص: 0055مسري فخري نعمة، "العالقة التبادلية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان املدفوعات". دار اليازوري، األردن،  1
 مرجع سبق ذكره. 2
 .14 رانيا حممود عمارة، مرجع سبق ذكره، ص: 3
 .17العريب حممد ساكر، مرجع سبق ذكره، ص:  4
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 التوازن واالختالل في ميزان المدفوعات .3
توازن ميزان املدفوعات يعين تساوي اجلانب املدين مع اجلانب الدائن، أي تساوي املطلوبات اليت تستحق       

على الدولة للدول األخرى مع حقوقها على تلك الدول، أما االختالل فيعين إما زيادة اجلانب الدائن على 
ه احلالة خرى على مطلوباهتا إذ حيصل يف هذاجلانب املدين، أي زيادة حقوق الدولة اليت ترتتب على الدول األ

فائض يف ميزان املدفوعات، أو زيادة اجلانب املدين على اجلانب الدائن، أي جتاوز املطلوبات اليت تستحق على 
 .1الدولة للدول األخرى على حقوقها وحيصل يف هذه احلالة عجز يف ميزان املدفوعات

 :2التوازن يف ميزان املدفوعات إىل قسمني مهاينقسم التوازن في ميزان المدفوعات:  .0.3
 تتمثل حتمية التوازن احلسايب مليزان املدفوعات فيما يلي: التوازن الحسابي:  .أ
  إذا كان ميزان العمليات اجلارية يف حالة عجز، فإن ميزان رأس املال البد أن يكون يف حالة فائض

 بالقيمة نفسها؛
 الة فائض، فإن ميزان رأس املال البد أن يكون يف حالة عجز إذا كان ميزان العمليات اجلارية يف ح

 بالقيمة نفسها؛
  إذا كان ميزان العمليات اجلارية يف حالة توازن، فإن ميزان رأس املال البد أن يكون يف حالة توازن

 أيضا.
 ومنه ميكن صياغة شروط التوازن احلسايب كما يلي:    

التحويالت من جانب واحد + رصيد ميزان رأس املال + رصيد ميزان رصيد امليزان التجاري = رصيد ميزان 
 الذهب والصرف األجنيب + السهو واخلطأ

 أو:
يزان رصيد م -رصيد ميزان رأس املال  -رصيد ميزان التحويالت من جانب واحد  -رصيد امليزان التجاري 

 السهو واخلطأ = صفر -الذهب والصرف األجنيب 
هذا التوازن ال يغطي مجيع بنود األصول وااللتزامات وإمنا التوازن االقتصادي لميزان المدفوعات:  .ب

يتعلق ببنود معينة قد يتحقق أو ال يتحقق، فهو يتعلق بكيفية حتديد عناصر ميزان املدفوعات اليت 
 ميكن اختاذها كمعيار لقياس حالة التوازن االقتصادي من عدمه.

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 فليح حسن خلف، " االقتصاد الكلي "، مرجع سبق ذكره، ص: 210.

  2 شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص: 000.
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باإلضافة إىل االختالالت الداخلية ميكن أن مير االقتصاد باختالالت المدفوعات:  اختالالت ميزان .6.3
خارجية واليت تتجلى من خالل االختالل يف ميزان املدفوعات، فوجود عجز يف هذا األخري يعين أن 

 ضإمجايل حساباته متثل رصيدا سالبا، األمر الذي يتطلب تركيبة من تدفقات رأمسالية داخلة، أما الفائ
 .1فيه فإنه ميكن البلد من حتقيق تراكم يف احتياطاته الدولية

املدفوعات  ميزان يف لالختالل عديدة مناذج بني التمييز ميكن أنواع اختالالت ميزان المدفوعات: .أ
 :هي
 :2هناك عدة صور للعجز املثؤقت يف ميزان املدفوعات نذكر منها االختالل المؤقت: 
 حيدث نتيجة لبعض الظروف الطارئة اليت قد تصيب االقتصاد مثل:االختالل العارض )العشوائي(:  -

حدوث عجز يف ميزان مدفوعات دولة ما نتيجة اخنفاض صادراهتا من حمصول القطن يف هذا العام 
نتيجة تعرض حمصول القطن لآلفات الزراعية، أو بسبب حدوث بعض الكوارث الطبيعية كالزلزال 

ب أو األوبئة، أو قد يرجع هذا اخللل إىل تغري مفاجئ يف أذواق أو الفيضانات أو احلرو  والرباكني
وتفضيالت املستهلكني يف الدول األخرى، فاالختالالت العرضية تعود إىل أسباب عرضية ال ميكن 

 التنبثؤ هبا، وهذا اخللل له طبيعة وقتية فيزول بزوال السبب بشكل تلقائي.
سنة، ج بعض احملاصيل خالل فرتة معينة من الحيدث بسبب تقلبات يف إنتا االختالل الموسمي:  -

ولكن هذا اخللل يزول مبرور الوقت وحلول موسم آخر، فاخنفاض الصادرات يف فرتة معينة من السنة 
 سوف يعوضها الزيادة يف فرتة أخرى من السنة نفسها.

ية، فزيادة لحيدث بسبب االعتماد املتبادل بني الدول وخصوصا بني الدول الرأمسا االختالل الدوري: -
الصادرات أو اخنفاضها بالنسبة لدول ما هي نفسها عبارة عن زيادة أو اخنفاض واردات العامل 
اخلارجي، وواردات العامل اخلارجي )الدول املستوردة( تتوقف على حاالت التوظف والتشغيل السائدة 

زداد في حالة الرواج يهبا واقرتاب الظروف االقتصادية هبذه الدول من حاالت الرواج أو الكساد، ف
الطلب على الواردات ومن مث تزيد صادرات الدول األخرى، وحيدث العكس أي يتحقق العجز بسبب 

 اخنفاض الصادرات إىل العامل اخلارجي يف حالة الركود والكساد.
 :يتمثل يف تغري ظروف العرض والطلب أو ظروف اإلنتاج، مثال: تغري أذواق  االختالل الهيكلي

 .  3املستهلكني ميكن أن يثؤثر على صادرات وواردات الدولة
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: 12.

 .520السيد متويل عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .004، ص: مرجع سبق ذكرهشقريي نوري موسى وآخرون،  3
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  :يظهر يف الدول املتقدمة بسبب بعض األزمات االقتصادية الداخلية اليت تستمر االختالل المستمر
فشل يف معاجلته سنة بعد األخرى، أو بسبب لعدد من السنوات مثل ظروف التضخم اجلامح وال

بعض التغريات اجلذرية اليت تصيب جانبا من جوانب النشاط االقتصادي القومي داخليا أو خارجيا 
فتتطلب حلوال أساسية تستغرق سنوات إلمتامها، أو رمبا بسبب األزمات االقتصادية الدورية اليت تطول 

 .1فرتهتا
هناك عدة أسباب تثؤدي إىل اختالل ميزان املدفوعات من : أسباب اختالل ميزان المدفوعات .ب

 الوجهة االقتصادية، نورد أمهها فيما يلي:
 :رف توجد عالقة وثيقة بني ميزان املدفوعات وسعر ص التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية

ك إىل ارتفاع لالعملة للبلد، فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكرب من قيمتها احلقيقية، سيثؤدي ذ
أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر األجانب مما يثؤدي إىل اخنفاض الطلب اخلارجي عليها، وبالتايل 
سيثؤدي ذلك إىل حدوث اختالل يف ميزان املدفوعات، أما إذا مت حتديد سعر صرف العملة بأقل مما 

ا إىل مما يثؤدي أيض جيب أن تكون عليه سيثؤدي ذلك إىل توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات
حدوث اختالل يف امليزان، لذلك هذه االختالالت غالبا ما ينتج عنها ضغوط تضخمية واليت تساهم 

 .    2يف استمرارية االختالل يف امليزان
  :قد تتعرض األرصدة النقدية للنقصان أمام اشتداد حركات املضاربة يف تغيرات األرصدة النقدية

 فيض قيمة العملة الوطنية يف مواجهة قيم العمالت األجنبية، ويف هذهسوق الصرف األجنيب على خت
مالت األجنبية، لبيع الع –هبدف محاية قيمة العملة الوطنية  –احلالة يضطر البنك املركزي إىل الدخول 

وبالتايل سحب جانب من عرض النقود الوطنية املتداولة يف األسواق العاملية، هذا ما يثؤدي إىل حدوث 
 ميزان املدفوعات، والعكس صحيح، أي يف حالة اضطرار الدولة لسحب جانب من عرض خلل يف

العمالت األجنبية، إضافة إىل ذلك ما قد تتعرض له رؤوس األموال الوطنية من حتركات قصرية األجل 
هربا من عدم االستقرار السياسي أو اخلوف من انتشار احلروب، فتواجه الدولة تيارا من التدفقات 

أمسالية إىل اخلارج، وبالتايل نقصان ما لديها من أرصدة نقدية وهي ما تعرف بــــــــ: "رؤوس األموال الر 
  . 3الساخنة"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(". رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد ومالية 0050-5110عمر مثؤذن، " تغري سعر صرف الدينار اجلزائري وأثره على ميزان املدفوعات يف الفرتة ما بني ) 1

 .00، ص: 0050-0055دولية، جامعة املدية، 
 .521بد القادر، مرجع سبق ذكره، ص: السيد متويل ع 2
( دراسة مقارنة". رسالة ماجستري يف مالية 0000-5101خليفة عزي، " سعر صرف الدينار اجلزائري بني نظام التثبيت ونظام التعومي املدار وتأثريه على ميزان املدفوعات ) 3

 .52، ص: 0050-0055البنوك والتأمينات، جامعة املسيلة، 
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ختتلف نتائج اختالل ميزان املدفوعات يف حالة العجز عنها يف  نتائج اختالل ميزان المدفوعات: .ت
 :1حالة الفائض كما يلي

 :يثؤدي العجز يف ميزان املدفوعات إىل تدهور مركز االحتياطات الدولية للبلد الناجم عن  نتائج العجز
خروج الذهب النقدي، خروج األصول األجنبية اليت ميتلكها املواطنني أو زيادة االلتزامات اجتاه البلدان 

مر، فالتدهور تاألجنبية، حيث أن استمرار هذا العجز يعد خطرا على اقتصاد الدولة صاحبة العجز املس
املستمر يف احتياطات البلد الدولية من املنتظر أن توصله إىل وضع تكون فيه التزاماته اجتاه األجانب 
قد بلغت حد أقصى ال ميكن زيادته، يف هذه الظروف تضطر هذه الدولة إىل اختاذ إجراءات استثنائية 

  عليها من قبل الدول الدائنة. تقيد وارداهتا من اخلارج، أو تنفيذ بعض اإلجراءات اليت متلى
 :يثؤدي الفائض يف ميزان املدفوعات إىل حتسني مركز االحتياطات الدولية لدى البلد  نتائج الفائض

لكن استمراره ليس بالظاهرة الصحية، ألنه يعين استمرار دخول الذهب النقدي واستمرار زيادة 
ت تزامات الدول األجنبية، فرتاكم االحتياطااألصول األجنبية اململوكة للمواطنني واستمرار زيادة ال

 الدولية باستمرار بعد الوصول إىل املستوى املرغوب فيه يعين:
 جتميد جزء من الدخل القومي يف أصول عاطلة والذهب النقدي يصبح ال يذر دخال؛ -
لعالقات اتقل قدرة البلدان األجنبية على التعامل مع البلد صاحب الفائض، إذ تلجأ إىل تقييد  -

التجارية معه مما يضطره إىل منح اإلعانات والقروض هلذه البلدان األجنبية حىت تستمر يف التعامل 
 معه؛

قد يضطر البلد إىل رفع قيمة عملته احمللية لزيادة أسعار الصادرات وختفيض أسعار الواردات فتقل  -
 صادرات البلد وتزيد وارداته.

اء بالفائض أو العجز يف ميزان املدفوعات ليس يف صاحل الدولة، حيث يتضح مما سبق أن االختالل سو       
 يثري العديد من املشاكل اليت تتطلب حال حامسا الستعادة التوازن فيه.

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 السيد حممد أمحد السرييت، " اقتصاديات التجارة اخلارجية "، مرجع سبق ذكره، ص: 070.
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 خالصة الفصل
نستنتج مما سبق أن مفهوم التوازن االقتصادي قد تطور بني الفكر التقليدي والفكر املعاصر، حيث ينقسم       
زن داخلي الذي يتحقق عند مستوى التشغيل الكامل وعدم ارتفاع املستوى العام لألسعار أين تسعى إىل توا

السياسات االقتصادية إىل ختفيض معديل البطالة والتضخم ومنه زيادة النمو االقتصادي، والتوازن اخلارجي الذي 
 ينجم عن التوازن يف ميزان املدفوعات.

لي يتحقق عند توازن األسواق األربعة: سوق اإلنتاج، سوق العمل، سوق النقود إن التوازن االقتصادي الك      
وسوق األوراق املالية، إال أن التوازن يف هذا األخري يتحقق مبجرد حتقق التوازن يف األسواق الثالثة األوىل، حيث 

ع كل من منحىن تقاطمت الرتكيز يف هذا الفصل على التوازن يف سوق السلع واخلدمات والسوق النقدي وذلك ب
(IS( الذي ميثل التوازن يف السوق األول، ومنحىن )LM الذي ميثل التوازن يف السوق الثاين، والتوازن يف ميزان )

( ميثل نقطة التوازن IS-LM-BP(، فتقاطع كل من هذه املنحنيات الثالثة )BPاملدفوعات املعرب عنه مبنحىن )
 الدخل و سعر الفائدة التوازنيني.الداخلي واخلارجي واليت حتدد كل من 

إن السياسات االقتصادية ألي بلد تسعى إىل إحداث التوازن االقتصادي بشقيه الداخلي واخلارجي، حيث       
يعترب من أهم األهداف اليت تسعى إليها متاشيا مع مبدأ حرية التجارة، إذ هلذا اهلدف عالقة بتغري سعر الصرف 

وواردات الدولة، األمر الذي يثؤثر على ميزان املدفوعات الذي ينعكس اختالله  الذي يثؤثر على حجم صادرات
على كل من النمو االقتصادي ومعديل البطالة والتضخم مبا ال خيدم االقتصاد احمللي، فالتوفيق بني التوازن الداخلي 

لتضخم، والتوازن عدل ااملتمثل يف حتقيق مستوى معني من النمو االقتصادي مع تدين معدل البطالة واخنفاض م
تها على توازهنا ظمن حتقيق سياسة الدولة ألهدافها وحماف اخلارجي املعرب عنه بتوازن ميزان املدفوعات ميكن

 االقتصادي الكلي.

مبا أن ختفيض قيمة العملة يعرب عن التغري يف سعر الصرف، سنعرض يف الفصل املوايل كيفية تأثريه على        
 خلي واخلارجي.كل من التوازن الدا
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 تمهيد

إن التوازن اخلارجي ألي دولة يثؤثر على توازهنا الداخلي من هنا تربز أمهية ميزان املدفوعات يف كونه يعكس       
هيكل وتركيبة االقتصاد القومي، كذلك ميثل اجلسر الذي من خالله يتم تبادل التأثريات اخلارجية مع العامل، كما 

ن حيث القوة والضعف ومن مث أداة رئيسية لتحليل اجلوانب النقدية من التجارة يكشف املركز اخلارجي للدولة م
الدولية ألي بلد، فاملعامالت االقتصادية املسجلة يف امليزان تعكس درجة تالحم االقتصاد احمللي باالقتصاد 

قدرته التنافسية  و العاملي، كما أن حمتوى هذه املعامالت االقتصادية تعكس هيكل اإلنتاج وقوى االقتصاد الوطين
ومدى استجابته لتطور قوى اإلنتاج دوليا، إال أن ميزان املدفوعات قد يعاين من التشوهات أو االختالالت اليت 
تعترب بأهنا هيكلية ومزمنة وطويلة األجل خاصة يف اقتصاديات الدول النامية واليت تثؤثر على كل من معدالت 

ة التشغيل واألسعار احمللية، إذ يتطلب عالج هذه االختالالت ضرور  النمو االقتصادي وبالتايل على مستويات
إزالة مسبباهتا اليت يرجع معظمها إىل اخنفاض رشادة الدور الذي تقوم به الدولة يف النشاط االقتصادي داخل 

ات الدول املتخلفة، هنا يربز دور آليات تصحيح االختالل يف ميزان املدفوعات كمتغريات تلقائية أو كمتغري 
 تستجيب لتوجهات السياسة االقتصادية يف توجيه حركة املتغريات االقتصادية الداخلية ومتغري سعر الصرف مبالئة

 الوضعية السائدة يف امليزان.

فبعد التطرق يف الفصل األول بداية إىل حتديد املفاهيم العامة حول سياسة ختفيض قيمة العملة تالها       
فيض تنصب الدراسة يف هذا الفصل إىل تقييم األثر الذي خيلفه تطبيق سياسة ختصادي، احلديث عن التوازن االقت

من  %96قيمة العملة الذي أولت برامج صندوق النقد الدويل أمهية بالغة ومكانة معتربة هلا باعتبارها متثل حوايل 
اجه اختالالت يف الثالث اليت تو  جممل اإلجراءات املختلفة املتضمنة يف برامج الصندوق املوجهة إىل بلدان العامل

 موازين مدفوعاهتا وذلك من خالل تقسيم الفصل إىل مبحثني:

 املقاربات النظرية لدور التخفيض يف معاجلة االختالل الداخلي واخلارجي؛ المبحث األول:
 فعالية ختفيض القيمة اخلارجية للعملة على التوازنني الداخلي واخلارجي. المبحث الثاني:
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 المبحث األول: المقاربات النظرية لدور التخفيض في معالجة االختالل الداخلي والخارجي

يعترب استخدام العمالت األجنبية أحد أهم السمات اليت متيز التجارة الدولية، إذ يتحدد سعر صرفها كأي       
سلعة من السلع يف سوق الصرف تبعا للتغريات احلاصلة يف العرض والطلب على العمالت األجنبية مقابل العملة 

ى مي مفتوح وذلك ملا ميارسه من تأثري علالوطنية، حيث يعد معدل الصرف من أهم األسعار يف اقتصاد قو 
مستوى النشاط االقتصادي، كما تتعدد مناهج حتديد معدل الصرف اليت هي عبارة عن مناهج نظرية لتحليل 
التوازن يف ميزان املدفوعات أو حتقيق التوازن اخلارجي، حيث تندرج يف ثالث اجتاهات رئيسية هي: منهج 

 هج النقدي.املرونات، منهج االستيعاب واملن

 المطلب األول: نظرية أسلوب المرونات

ترتكز صياغة املثؤسسات النقدية الدولية اليت تدعوا مبوجبها الدول الطالبة لربامج التعديل اهليكلي يف       
اقتصادياهتا إىل ختفيض قيمة العملة إلحداث التوازن يف موازين مدفوعاهتا على عدة مرتكزات من بينها أسلوب 

، الذي يعترب أحد سياسات تسوية االختالل اخلارجي باعتباره يركز على أمهية تغري قيمة العملة احمللية املرونات
مقابل العمالت األجنبية يف إحداث التغيري يف ميزان املدفوعات، ظهر هذا األسلوب خالل فرتة ثالثينات القرن 

 . 1العشرين وينسب إىل روبنسون

 :2يلي يتميز أسلوب املرونات مبا      

أنه يعتمد على طريقة حتويل اإلنفاق عن طريق تغريات سعر الصرف، وجوهر هذه الفكرة هو حتويل  -
اإلنفاق إما من السلع احمللية إىل اإلنفاق على السلع األجنبية من طرف املقيمني وبالتايل زيادة الواردات، 

بالتايل زيادة من طرف غري املقيمني و  أو من اإلنفاق على السلع األجنبية إىل اإلنفاق على السلع احمللية
 الصادرات؛

ال يهتم هذا األسلوب جبميع عناصر ميزان املدفوعات، إذ أنه يركز فقط على صادرات وواردات السلع  -
 واخلدمات. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحديات، الواقع و – تصاديةالتحوالت االقى املنظومة املصرفية اجلزائرية و إشكالية التخفيضات املتتالية وفق أسلوب املرونات". ملتقول، " حتوالت الدينار اجلزائري و حممد رات 1 

 .221، ص: 0007ديسمرب  51-57شلف، جامعة ال
 .021، ص: 0001، جوان 07جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد  إعادة التقومي"،ائري بني نظرية أسلوب املرونات و حممد راتول، " الدينار اجلز  2 
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 افتراضات منهج المرونات .0

 :1اعتمد أصحاب هذا املنهج على الفرضيات التالية      

 يف امليزان التجاري، أي أن رصيده مساو للصفر؛ يفرتض منهج املرونات توازنا مبدئيا -
ال هنائية مرونات عرض الصادرات والواردات، وبالتايل تكون أسعار السلع القابلة لالجتار دوليا  -

 )صادرات، واردات( ثابتة، كذلك أسعار السلع املنافسة؛
حلقيقي هو أقصى الدخل اثبات الدخل، باعتبار أن هناك تشغيل تام جلميع املوارد وبالتايل فإن مستوى  -

 مستوى ميكن الوصول إليه؛
 مرونة اجلهاز اإلنتاجي بدرجة ال متناهية؛ -
االعتماد على املرونة السعرية كمتغري حاسم يف تفسري آثار التخفيض على امليزان التجاري، واليت تعرب  -

 عن العالقة بني حجم التغري النسيب لتدفق ما وسعره؛
 نظرا لوجود قوى ذاتية تعمل على تصحيح االختالالت املمكنة؛استقرار سوق الصرف األجنيب  -
افرتاض عدم جلوء الدول األجنبية إىل ممارسة إجراءات تعمل على احلد من ختفيض قيمة العملة الوطنية،  -

 وبالتايل احليلولة دون الوصول إىل األهداف املرجوة من التخفيض. 

 العملة قيمة تخفيض سياسة لنجاح ليرنر - مارشال شرط .أ
كان يعتقد ولفرتة طويلة أن العجز يف ميزان املدفوعات يتطلب اللجوء إىل ختفيض قيمة العملة، إىل أن        

أثبت مارشال ولرينر أن هذه األخرية قد ينجر عنها آثارا غري مرغوب فيها تثؤثر سلبا على توازن ميزان املدفوعات 
 لبلدين )البلد املصدر والبلد املستورد( أصغر من الواحد، ومنهوذلك يف حالة ما إذا كانت مرونة الطلب الكلية ل

 :3، الذي ينص على2لرينر-فإن عملية التخفيض لن تكون جمدية إال إذا حتقق شرط مارشال

ختفيض قيمة العملة سيحسن امليزان التجاري إذا كانت مرونة طلب الدولة صاحبة التخفيض على  -
 ارجي على صادراهتا تتجاوز الواحد؛وارداهتا مضاف إليها مرونة الطلب اخل

 إذا كان جمموع مرونات الطلب أقل من الواحد فإن وضع امليزان سيتدهور؛ -
 امليزان التجاري ال يتحسن وال يتدهور إذا كان جمموع مرونات الطلب يساوي الواحد. -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 507-502نعمان سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص:  1 

 .221حممد راتول، " حتوالت الدينار اجلزائري و إشكالية التخفيضات املتتالية وفق أسلوب املرونات"، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
 .071، ص: 0050، األردن، 5هجري عدنان زكي أمني، " االقتصاد الدويل". إثراء للنشر و التوزيع، الطبعة  3 
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 صياغة النظرية .6

 :1هي الفرضيات، من عدد احلالة هذه لتحقق لرينر - مارشال يفرتض      

 سلعتني على بينهما فيما التعامل يقتصر أن على اخلارجي، والعامل احمللي االقتصاد مها دولتان يفرتض -
 ؛املرونة تام عرضهما وأن والواردات، الصادرات مها جتميعيتني

 واليت املصدرة السلع يف أجنبيا   مكونا   متثل وسيطة سلع أو للواردات بدائل سواء أخرى سلع وجود عدم -
 ؛حمليا   منها جزء أي استهالك يتم ال أيضا  

 ميزان يف واحد طرف من املعامالت وكذلك األجل، قصرية أو طويلة سواء الرأمسالية التدفقات غياب -
 .املدفوعات

ميكن التعبري رياضيا  عن عالقة مرونة الطلب األجنيب على الصادرات ومرونة الطلب احمللي على الواردات       
 :2يف امليزان التجاري كما يلي وأثرها يف إحداث التحسن

X           .قيمة الصادرات بالعملة الوطنية : 

M.قيمة الواردات بالعملة األجنبية :  

P                              .سعر الصرف : 

BC.امليزان التجاري وهو عبارة عن الفرق بني الصادرات والواردات مقومة بالعملة الوطنية : 

xe:  الصادرات بالنسبة لسعر الصرف.مرونة        

𝒆𝒙 =  
∆𝑿

𝑿
 X 

𝑷

∆𝑷
… … … … … … … … … . (𝟏) 

 حيث:
 ΔX التغري يف الصادرات : 
 ΔP التغري يف سعر الصرف : 

التغري يف قيمة  الصادرات عندما يتغري سعر الصرف بوحدة واحدة، وكلما كانت هذه :  𝒙𝒆و تعين قيمة       
 الصادرات على درجة عالية من املرونة بالنسبة لسعر الصرف.القيمة كبرية كلما دل على أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .00خليفة عزي، مرجع سبق ذكره ، ص:  1 

 .020-021راتول، " الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املرونات و إعادة التقومي"، مرجع سبق ذكره، ص:  حممد 2 
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 وإذا ما اعتربنا الصادرات يف شكل دالة تكتب مرونتها بالنسبة لسعر الصرف بالشكل التايل: 

𝒆𝒙 =  
𝒅𝑿

𝒅𝑷
 X 

𝑷

𝑿
… … … … … … … … … (𝟐) 

me:مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف وتعطى كما يلي : 

𝒆𝒎 =  
∆𝑴

𝑴
 𝑿 

𝑷

∆𝑷
=

∆𝑴

∆𝑷
 𝑿 

𝑷

𝑴
… … … … … … … … . . (𝟑) 

 حيث:

 ΔMالتغري يف الواردات : 

 ΔP.التغري يف سعر الصرف : 

: التغري يف قيمة الواردات عندما يتغري سعر الصرف بوحدة واحدة، وكلما كانت هذه القيمة كبرية، كلما دل meوتعين قيمة 
  على أن الواردات على درجة عالية من املرونة بالنسبة لسعر الصرف.

 وإذا ما اعتربنا الواردات يف شكل دالة تكتب مرونتها بالنسبة لسعر الصرف كما يلي: 

𝒆𝒎 =  
𝒅𝑴

𝒅𝑷
 X 

𝑷

𝑴
… … … … … … … … (𝟒) 

مقّيمة بالعملة األجنبية، فإنه لتحويلها إىل العملة الوطنية جيب ضرهبا يف سعر  (Mمبا أننا افرتضنا أن )      
 الوطنية، وبالتايل فامليزان التجاري بالعملة الوطنية يكتب كما يلي:لتصبح القيمة بالعملة  (Pالصرف )

𝑩𝑪 = 𝑿 − 𝑴𝑷 … … … … … … … … … … … (𝟓) 

( على امليزان pإن هذه األخرية تسمى معادلة رصيد امليزان التجاري، وملعرفة أثر التغري يف سعر الصرف )      
  ف( على النحو التايل:جنري التغيري رياضيا )االشتقاق بالنسبة لسعر الصر  (BCالتجاري )

𝒅𝑩𝑪

𝒅𝑷
=  

𝒅𝑿

𝒅𝑷
− (

𝒅𝑴

𝒅𝑷
𝑷 + 𝑴) 

 ( عامل مشرتك:Mبإخراج )

𝒅𝑩𝑪

𝒅𝑷
= 𝑴(

𝒅𝑿

𝒅𝑷

𝟏

𝑴
− (𝟏 + 

𝒅𝑴

𝒅

𝑷

𝑴
)) 
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 أو:

𝒅𝑩𝑪

𝒅𝑷
= 𝑴 (

𝒅𝑿

𝒅𝑷

𝟏

𝑴

𝑷

𝑷
− (𝟏 +  

𝒅𝑴

𝒅

𝑷

𝑴
)) … … … … … … … … … … (𝟔) 

 X = PMأو:  X – PM = 0حيث أنه مت االنطالق من ميزان متوازن أي: 

 ( كما يلي: 2ميكن كتابة املعادلة )فإنه 

𝒅𝑩𝑪

𝒅𝑷
= 𝑴 (

𝒅𝑿

𝒅𝑷

𝑷

𝑿
− (𝟏 +  

𝒅𝑴

𝒅

𝑷

𝑴
)) … … … … … … … … … . (𝟕) 

 ( مع مراعات أن مرونة الواردات سالبة جند:2( يف املعادلة )2( و)6بتعويض )

𝒅𝑩𝑪

𝒅𝑷
= 𝑴(𝒆𝒙 − (𝟏 − 𝒆𝒎)) = 𝑴(𝒆𝒙 + 𝒆𝒎 − 𝟏) … … … … … … … . . (𝟖) 

 عر الصرف بوحدة واحدة يتغري امليزان التجاري مبقدار:( أنه عندما يتغري س8وتعين املعادلة )      

 𝑴(𝒆𝒙 + 𝒆𝒎 − 𝟏) … … … … … … … . . (𝟗) 

 كون:يدة يف امليزان التجاري ينبغي أن ويعين أنه لكي حتصل زيا      

𝒆𝒙)          لرينر –وهو شرط مارشال   + 𝒆𝒎 > 1) 

فعند حدوث عجز على الدولة أن تتبع سياسة ختفيض قيمة عملتها، واألثر الصايف لتخفيض قيمة العملة       
على امليزان يعتمد على مرونة الطلب العاملي وصادرات الدولة ومرونة الطلب الوطين على الواردات، فإذا كان 

 ىل تالشي العجز يف امليزان.  جمموع املرونتني أكرب من الواحد فإن ختفيض قيمة العملة يثؤدي إ

بإحداث ختفيض يف قيمة العملة الوطنية فإن ذلك يثؤدي إىل إحداث تغريات أسعار كل من الصادرات       
والواردات، حبيث أن أسعار الصادرات تبدو منخفضة من وجهة نظر غري املقيمني فيزداد الطلب عليها وتزداد 

يها الواردات تبدو مرتفعة من وجهة نظر املقيمني فينخفض طلبهم علالصادرات نتيجة لذلك، يف حني أن أسعار 
وبالتايل فأسعار الواردات تبدو مرتفعة من وجهة نظر املقيمني فينخفض طلبهم عليها، وبالتايل فإن ختفيض سعر 

 .   1العملة يثؤدي إىل زيادة الصادرات واخنفاض الواردات وهو ما ينجر عنه تالشي العجز يف امليزان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 نشأت نبيل حممد الوكيل، " التوازن النقدي ومعدل الصرف: دراسة حتليلية مقارنة ". شركة ناس للطباعة، الطبعة 5، القاهرة، 0001، ص: 57.
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𝒆𝒙)أما إذا كان:  - + 𝒆𝒎 = فإن التغيري الذي حيدث يف امليزان نتيجة تغري سعر الصرف يكون  (𝟏
 معدوما.

𝒆𝒙) أما إذا كان  - + 𝒆𝒎 <  فـإن التغري يف سعر الصرف حيدث تدهور يف امليزان.(1
عر سمرونات عرض وطلب السلع الداخلة يف التجارة اخلارجية ينبغي أن تقدر بدقة قبل تقرير ختفيض       

 . 1الصرف كوسيلة لتصحيح العجز يف ميزان املدفوعات

لتخفيض لقد بينت روبنسون أن جناح عملية االمرونات التي يتوقف عليها نجاح عملية التخفيض:  .1.2
 :2يتوقف على املرونات األربعة التالية

 مرونة الطلب الخارجي على الصادرات .أ
إن ختفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية، من شأنه أن يعمل على خفض أسعار السلع املوجهة للتصدير       

)مقومة بالعملة األجنبية( ومنه زيادة الطلب اخلارجي على الصادرات، فرتتفع حصيلة الصادرات بالعملة احمللية، 
 درات:إال أن ذلك يتوقف على درجة مرونة الطلب اخلارجي على الصا

 :إذا كانت هذه املرونة منعدمة )مساوية للصفر( فهذا يعين أن أثر التخفيض على قيمة  الحالة األولى
الصادرات يكون أقل ما ميكن، حبيث أن املتحصالت من العمالت األجنبية لن تزيد حىت ولو بلغت 

 مرونة العرض الداخلي للصادرات ما ال هناية.
 :الطلب اخلارجي على الصادرات غري منعدمة، ففي هذه احلالة فإن  إذا كانت مرونة الحالة الثانية

 جناح عملية التخفيض مرهون بنسبة تغري األسعار مقارنة بنسبة التخفيض. 
 :إذا كانت مرونة الطلب اخلارجي على الصادرات مساوية للواحد، يعين أن الطلب  الحالة الثالثة

 الصادرات بنفس نسبة ختفيض قيمة العملة(، ومنهمتكافئ املرونة )أي يزداد الطلب اخلارجي على 
 فإن حصيلة العمالت األجنبية من عمليات التصدير تبقى ثابتة.

 :إن كانت مرونة الطلب اخلارجي تثؤول إىل ما ال هناية، فإن األثر الذي حيدثه التخفيض  الحالة الرابعة
 ا ميكن.على حصيلة الصادرات وبالتايل عالج ميزان املدفوعات يكون أكرب م

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .700 التجارة والتمويل"، مرجع سبق ذكره، ص: كامل بكري، " االقتصاد الدويل 1
 .501-507نعمان سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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غري لن يت يف حالة انعدام مرونة العرض الداخلي للصادرات،مرونة العرض الداخلي للصادرات:  .ب
العملة األجنبية حىت وإن متيزت مرونة الطلب اخلارجي على  حجم الصادرات وال سعرها بداللة

الة السعر هذه احلالصادرات مبرونة ال هنائية، أما إذا كانت املرونة مساوية ملا ال هناية، ينخفض يف 
بالنسبة للمستوردين بنفس املعدل الذي تنخفض به قيمة العملة احمللية، يف حني أن السعر احمللي 

والسبب يف ذلك كون أن مرونة العرض الكبرية تعين استجابة جانب العرض  للصادرات يبقى ثابتا
 عند السعر األجنيب املنخفض.

ا ال حنو االرتفاع باجتاه املرونة حنو الصفر وينخفض باجتاهها حنو م على العموم فإن السعر احمللي يتجه      
هناية، ويالحظ أن أثر التخفيض على زيادة الصادرات يكون فعاال عندما تثؤول كل من مرونة الطلب األجنيب 

 على الصادرات ومرونة العرض الداخلي للصادرات إىل ما ال هناية. 

يف حالة انعدام مرونة الطلب الداخلي على الواردات يثؤدي مرونة الطلب الداخلي على الواردات:  .ت
ختفيض قيمة العملة احمللية إىل زيادة يف قيمة الواردات باعتبار أن سعرها اخلارجي يبقى ثابتا وحجمها 
لن يتغري، بينما يزيد سعرها احمللي وبالتايل قيمتها اإلمجالية باملقدار الذي اخنفضت به قيمة العملة 

 احمللية.  
إذا كانت مرونة الطلب الداخلي على الواردات تثؤول إىل ما ال هناية، وهي احلالة املثلى حبيث أن قيمة        

الواردات تتجه إىل الصفر بفعل أن الكمية املطلوبة من الواردات تتناقص بنسبة أكرب من نسبة االرتفاع يف أسعار 
 الية للواردات بداللة العملة األجنبية.  الواردات، مما يثؤدي إىل اخنفاض حمسوس يف القيمة اإلمج

مي إن ختفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية يف ظل عرض أجنيب عد مرونة العرض األجنبي للواردات: .ث
املرونة، فإن اخنفاض الطلب الداخلي يثؤدي إىل اخنفاض السعر اخلارجي للواردات باملقدار الذي 

ا لية، أما إذا كانت مرونة العرض األجنيب للواردات تثؤول إىل ماخنفضت به القيمة اخلارجية للعملة احمل
سعر الواردات مقوما بداللة العملة األجنبية دون تغيري، من هنا يتضح جليا أن فعالية  ال هناية يبقى

التخفيض بالنظر إىل التأثري الذي متارسه يف الضغط على الواردات نلتمسها يف حالة ما إذا كانت 
 داخلي للواردات ومرونة العرض اخلارجي هلا مساويا ملا ال هناية. مرونة الطلب ال
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   Jأثر المنحنى  .6.6
نتيجة عملية التخفيض يتجه امليزان التجاري حنو التدهور لفرتة معينة، هذا ما يفرتضه املنحىن يف املدى       

 يف املدى الطويل حسب ما يبينه الشكل املوايل:   Jالقصري، مث يتحسن بعدها ليأخذ املنحىن شكل حرف 

 J: منحنى 12الشكل رقم 

                                                                                            

 (6المرحلة )                                          

 

  

                                                                                                                 1                                               

 ( 0المرحلة )                                                

 

Source : Jean-Louis Mucchielle Thierry Mayer, « économie internationale ». DALLOZ, 

paris, 2006, p : 82. 

يظهر املنحىن السابق شكل امليزان التجاري للدولة اليت قامت بعملية ختفيض قيمة عملتها، إذ يتدهور       
يض، وهذا ما تشهده د القيام بعملية التخفوضعه يف البداية حيث يستمر هذا التدهور يف املدى القصري لفرتة بع

املرحلة األوىل من املنحىن نتيجة اخنفاض الطلب على السلع األجنبية )الواردات(، حيث يصبح البلد املخفض 
 ترتفع ثانية جهة ومن جهة، من هذا لقيمة عملته يستورد السلع األجنبية اليت أصبح سعرها مرتفعا بكميات أقل

، يعقبه اجتاه امليزان التجاري حنو التحسن التدرجيي منخفضة أصبحت األجنبية بالعملة أسعارها أن كون صادراته
 . Jبسبب التأثريات السعرية للتخفيض هذا ما تبينه املرحلة الثانية يف املنحىن فيأخذ شكل احلرف الالتيين 

 

 

 

 

X < M 

X > M 

 

 رصيد امليزان التجاري

 

 الزمن
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 االنتقادات الموجهة لمنهج المرونات .3

 :1ترتكز أهم انتقادات منهج املرونات يف الفروض اليت يقوم عليها، وميكن إجياز أهم االنتقادات فيما يلي      

يفرتض منهج املرونات ثبات الدخل وثبات منحنيات الطلب على الصادرات والواردات، وهو ما  -
 ف؛جيايف الواقع، فقد يفوق األثر السليب لتغريات الدخل األثر لرفع معدل الصر 

افرتاض املنهج بأن مرونات عرض الصادرات والواردات ال هنائية، وهذا ما يصعب بل قد يستحيل يف  -
الواقع، ال سيما يف الدول املتخلفة اليت تتسم أساسا جبمود اجلهاز اإلنتاجي، فضال عن مجود هيكل 

 وارداهتا، ومن مث لن تظل أسعار الصادرات وأسعار السلع املنافسة هلا ثابتة؛
رتض عدم وجود ردود أفعال من جانب الدول األخرى على سياسة رفع معدل الصرف، وهو ما يف -

يتناىف مع الواقع، فمعظم احلروب التجارية مل تكن يف البداية سوى إجراءات اختذهتا دول معينة لتحييد 
ر اآثار قيام إحدى الدول األخرى برفع معدل صرف عملتها، ومن مث لن تظل أسعار الواردات وأسع

 السلع املنافسة هلا ثابتة؛
يهمل منهج املرونات اآلثار التضخمية الناجتة عن سياسة رفع معدل الصرف، وما متارسه من تأثري  -

 على طلب األفراد للنقود، ومن مث التأثري على ميزان التجارة.
 المطلب الثاني: منهج االمتصاص )االستيعاب(

جاءت املقاربة عن طريق االستيعاب لتجاوز النقص الذي تعاين منه طريقة املرونات احلرجة يف إعطاء       
 .2سياسة فعالة يف جمال تعديل ميزان املدفوعات

ظهر هذا املنهج مع بداية النصف الثاين من القرن العشرين، حيث يرجع الفضل يف إرساء الدعائم األوىل       
، بينما ينسب فضل استخدام مصطلح االستيعاب إىل الربوفيسور "ألكسندر 1611" سنة له لكتابات "ميد

، إذ قدم فيه منوذجا جديدا لتحليل آثار ختفيض القيمة 1612سيدين" من معهد ماساشوستس للتكنلوجيا سنة 
الصادرات  لاخلارجية للعملة على ميزان املدفوعات يتبىن على النموذج الكينزي املألوف بعد توسيعه ليشتم

 .3والواردات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57شات نبيل حممد الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص: ن 1

  2 الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص: 011.
 .000، ص: 0050كامل بكري، " االقتصاد الدويل". املكتب العريب احلديث، مصر،  3
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يثؤكد مدخل االستيعاب على جانب العرض ويفرتض ضمنيا وجود طلب كايف على صادرات الدولة        
 .1وبدائل وارداهتا

 االستيعاب منهج فرضيات .0

يستند منهج االستيعاب )يطلق عليه أيضا : منهج االمتصاص( على جمموعة من الفروض األساسية اليت       
 :2ميكن إجيازها فيما يلي

 ؛تقريبا   الدول مجيع لتشمل واسع، نطاق على (البطالة) الكاملة غري التوظف حالة سيادة افرتاض -
 لزيادة اإلنتاج نتيجة واحدة مبعدالت اإلنتاجية النفقة لظروف والفائض العجز دوليت يف اإلنتاج خضوع -

 ؛الكلي
 ؛الفائدة وأسعار النقدية واألجور السلع أسعار مقدمتها ويف النقدية املتغريات من كبري عدد ثبات -
 ؛املخزون على اجلاري وليس اإلنتاج على الصادرات تعتمد -
 الذهب والصرف األجنيب وحقوقوجود كميات مناسبة من االحتياطيات النقدية الدولية املكونة من  -

 السحب اخلاصة؛
االكتفاء بامليزان التجاري كأحد مكونات ميزان املدفوعات، وهو ما يعين استبعاد مجيع بنود ميزان رأس  -

 املال مبعناه الواسع.
 يف إطار هذه الفروض بدأ ألكسندر حتليله ملنهج االستيعاب باستخدام مبادئ التحليل الكينزي.       

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .757بكري، "االقتصاد الدويل: التجارة الدولية والتمويل"، مرجع سبق ذكره، ص: كامل  1 

 .00خليفة عزي، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
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 تحليل األسلوب .6

وفقا هلذا املنهج، ميثل ميزان السلع واخلدمات عالقة بني إمجايل الناتج الداخلي وطاقة االستيعاب هلذا       
 ، ومنه تكون املعادلة كاآليت:1االقتصاد

𝒀 =  𝑪 +  𝑰 +  𝑮 +  (𝑿 − 𝑴) … … … … (𝟏𝟎) 

 حيث أن:      

Y.الدخل احمللي : 
C.االستهالك اخلاص : 
I الصايف.: االستثمار 

G.اإلنفاق احلكومي : 
X.الصادرات : 
M.الواردات : 

 إن املعادلة تتشكل من شقني أساسيني مها:      

 :الشق األول A = C + I + G  وميثل ذلك االمتصاص الذي حيتاجه االقتصاد الوطين الداخلي من
 أجل نفقاته الداخلية، أي اإلنفاق على السلع املنتجة حمليا.

 :الشق الثاني B = X - M  و جيسد حالة امليزان التجاري، وعليه فإنY = A + B :يستلزم أن 
B = Y – A 

على أنه الفرق بني الدخل القومي واالستيعاب احمللي حيث إذا   ومنه ميكن تعريف رصيد ميزان التجارة      
 :2كان

 موجبا )فائض(؛، فإن رصيد ميزان التجارة سيكون (Y>A)الدخل القومي أكرب من االستيعاب احمللي  -
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 الطاهر لطرش، "تقنيات البنوك"، مرجع سبق ذكره، ص: 010.

  2 نشأت نبيل حممد الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص: 51.
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، أي عندما يستوعب البلد من السلع واخلدمات يف (Y<A)الدخل القومي أقل من االستيعاب احمللي  -
االستهالك واالستثمار والنشاط احلكومي أكثر من إنتاجه أو دخله احلقيقي، فإن رصيد ميزان التجارة 

 سيكون سالبا )وجود عجز(؛
، فإن رصيد امليزان التجاري يساوي الصفر )حالة  (Y=A)الدخل القومي يساوي االستيعاب احمللي -

 التوازن(.
ومنه نستنتج أنه لكي يتحسن رصيد احلساب اجلاري كنتيجة لتخفيض قيمة العملة، فإن الدخل جيب أن       

 يرتفع و/أو االستيعاب جيب أن ينخفض.

ل الواردات، اإلنتاج احمللي لبدائإن ختفيض قيمة العملة ينشط الصادرات وينقص الواردات ومن مث يشجع       
فالزيادة الناجتة يف اإلنتاج ويف الدخل احلقيقي لدولة العجز حيفز الزيادة يف الصادرات مما يثؤدي إىل حتسن يف 

 احلساب اجلاري للدولة املخفضة لقيمة عملتها.

إذا كانت الدولة صاحبة العجز يف ميزان مدفوعاهتا يف حالة توظف كامل، فإن اإلنتاج ال ميكن أن يرتفع       
فقط إذا خفض االستيعاب )اإلنفاق( احمللي احلقيقي، ومنه سيثؤدي ختفيض قيمة العملة إىل إزالة أو خفض 

ق سياسات ي احلقيقي )تلقائيا أو عن طريالعجز يف ميزان املدفوعات، أما يف حالة مل خيفض االستيعاب احملل
مالية ونقدية انكماشية(، فإن التخفيض سيثؤدي إىل ارتفاع يف األسعار احمللية الذي سوف حييد بالكامل امليزة 

 التنافسية اليت جاء هبا ختفيض قيمة العملة بدون أي اخنفاض يف حجم العجز.

قيمني نسبة إىل السلع األجنبية، إذ سيجري تشجيع املختفيض قيمة العملة جيعل السلع احمللية أرخص       
احملليني على حتويل مشرتياهتم من الواردات اليت ارتفع سعرها إىل السلع املنتجة حمليا، بينما جيد األجانب من 

 .1املستحسن حتويل مشرتياهتم من السلع احمللية إىل الواردات من بلد التخفيض

يثؤدي إىل سلسلتني من اآلثار: آثار على الدخل الوطين وآثار على  نيةالوط إن ختفيض قيمة العملة      
 االستيعاب احمللي، وعليه فإن الدمج بني هذه اآلثار يسمح بقياس األثر اإلمجايل.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .010هجري عدنان زكي أمني، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
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 :1ميز ألكسندر بني أثرين متميزين مهاآثار التخفيض على الدخل:  .0.6
 ثؤدي إىل زيادة الطلب اخلارجي علىإن ختفيض القيمة اخلارجية للعملة ي أثر الموارد المعطلة: .أ

الصادرات، فإذا كان لدى االقتصاد القومي موارد عاطلة وخاصة يف قطاع التصدير، فإن هذا يثؤدي 
إىل زيادة يف الدخل والعمالة يف الصناعات التصديرية، وتنتشر الزيادة املبدئية يف الدخل يف صناعات 

 حتدث زيادة أخرى يف الدخل والعمالة، فعندما يقومالتصدير إىل الصناعات األخرى احمللية ومن مث 
مستلمو الزيادة يف الدخل يف صناعات التصدير بإنفاقها على االستهالك، فإن هذا خيلق عمالة 
ودخول إضافية يف صناعات السلع االستهالكية، و هذه العملية هي التشغيل املألوف ملضاعف 

 التجارة اخلارجية.
يشارك ألكسندر غالبية االقتصاديني يف االعتقاد بأن ختفيض القيمة اخلارجية  أثر شروط التجارة: .ب

للعملة سيسفر عادة عن اخنفاض أسعار الصادرات مقومة بالعملة األجنبية بقيمة أكرب من االخنفاض 
يف أسعار الواردات مقومة بالعملة األجنبية، وبالتايل عن تدهور شروط التجارة بالنسبة للبلد املخفض 

هو يبين اعتقاده هذا على أساس أن صادرات البلد عادة ما تكون أكثر ختصصا من وارداته، حىت و 
 إن أسعار الصادرات ستكون أكثر خضوعا لتأثري ختفيض القيمة اخلارجية للعملة من أسعار الواردات.

 ى االستيعابعل إىل جانب آثار الدخل، تتجلى آثار التخفيضآثار التخفيض على االستيعاب:  .6.6
 :2يف األوجه الثالثة التالية

لون يف حالة التخفيض، فإن األعوان االقتصاديون يو  أثر الخداع النقدي )الضغط على االستهالك(: .أ
أمهية لالرتفاع يف األسعار أكثر من االرتفاع يف مداخيلهم اإلمسية، باعتبار أهنم يقللون من استهالكهم 

ن بالتايل حيدث اخنفاض يف االستيعاب ومنه حتس أمام ارتفاع األسعار حىت وإن ارتفعت دخوهلم،
 وضع امليزان التجاري وبذلك يكون اخلداع النقدي قد ساهم يف األثر اإلجيايب للتخفيض.

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .001-004كامل بكري، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1
 .514نعمان سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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إن االرتفاع العام لألسعار الناتج عن عملية التخفيض يثؤدي إىل عدم حتمل  أثر إعادة توزيع الدخل: .ب
بعض الطبقات االجتماعية هلذا االرتفاع، فيميلون حنو تقليل اإلنفاق نتيجة إعادة توزيع الدخل من 
الطبقات ذات امليل احلدي املرتفع لإلنفاق إىل الطبقات ذات امليل احلدي املنخفض لإلنفاق، فإذا  

لواردات تتكون أصال من سلع استهالكية عادية فإن غالء املعيشة تفقر أصحاب الدخول كانت ا
الثابتة الذين يعملون على تقليل مدخراهتم، بينما ارتفاع أسعار السلع املوجهة للتصدير، يعمل على 

رة و الرفع من األرباح واملدخرات أو حىت االستثمارات، وإذا ارتفعت االستثمارات يرتفع معها بالضر 
االستيعاب، مع أنه ميكن هلذا األخري أن ينخفض بارتفاع املدخرات، ومنه يتحسن وضع امليزان 
التجاري، إال أنه يف حالة التشغيل الكامل، من الصعب ختفيض االستيعاب إذا كان الدخل ثابتا، بل 

 يستوجب ختفيض االستهالك أو االستثمار.
يعمل بشكل مباشر على خفض االستيعاب من دخل  أثر األرصدة النقدية أثر األرصدة النقدية: .ت

معني عن طريق التنازل عن اإلنفاق نتيجة الرتفاع األسعار احمللية )اخنفاض القيمة احلقيقية لألرصدة 
النقدية(، إذ يقوم األفراد بتقليل شراء السلع واخلدمات تنازال عن االستهالك واالستثمار، أو بشكل 

عار الفائدة نتيجة بيع أصول مالية بأسعار منخفضة من أجل تركيم غري مباشر عن طريق ارتفاع أس
 .1أرصدة نقدية إضافية

 االنتقادات الموجهة لمنهج االستيعاب  .3

 : 2ميكن إجياز أهم انتقادات منهج االستيعاب فيما يلي      

 -عدم وضوح أثر رفع معدل الصرف على الدخل، حيث يرتبط هذا األثر مبدى حتقق شرط مارشال -
لرينر من عدمه، وإذا حتقق هذا الشرط فإن األثر السليب ملعدل التبادل الدويل يثؤدي إىل ختفيض 

ده االدخل، ولو افرتضنا زيادة الدخل فإن تأثريه على ميزان التجارة يتسم بعدم الوضوح نظرا العتم
على امليل احلدي لالستيعاب، وحيتمل أن يكون هذا األخري أكرب من الواحد يف األجل القصري، 
وبالتايل ال ميكن التعرف ما إذا كانت الزيادة يف الدخل سوف تثؤدي إىل حتسن أم إىل تدهور امليزان 

 التجاري؛ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1   كامل بكري، " االقتصاد الدويل"، مرجع سبق ذكره، ص: 027,

 .05-00شات نبيل حممد الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص: ن 2 
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ختفيض  نقدية يعمل علىعدم وضوح أثر رفع سعر الصرف على االستيعاب، فإذا كان أثر األرصدة ال -
االستيعاب، فإن آثارا أخرى من شأهنا تقليل أو زيادة االستيعاب، وتزداد األمور تعقيدا إذا ما أخذنا 
يف االعتبار حدوث هذه اآلثار املختلفة يف أوقات خمتلفة، ناهيك عن تفاوت أمهية هذه اآلثار بني 

 االقتصاديات املختلفة؛
يزان التجاري دون باقي عناصر ميزان املدفوعات، كما يركز على سوق يركز هذا املنهج على رصيد امل -

السلع ويتجاهل سوق النقود وسوق رأسا ملال، أي يركز على املتغريات الكلية لالقتصاد مع إمهال دور 
 املتغريات االقتصادية اجلزئية.

 المطلب الثالث: المنهج النقدي

(، وبدأت 1619)Polak ( وقام بإكماله االقتصادي بوالك 1912)Hume أخذ هذا املنهج من حتليل هيوم       
تتضح معامله منذ منتصف السبعينات على يد جمموعة من االقتصاديني بصندوق النقد الدويل واجملموعة الثانية 

Milton ومتثلها مدرسة شيكاغو وهي املدرسة اليت وجدت زادها يف األفكار النقدية بزعامة ميلتون فريدمان 

Friedman 1.      

يرى أنصار هذا املدخل أن املشاكل يف ميزان املدفوعات تعود إىل االختالل بني العرض والطلب على       
النقد، إذ تثؤكد الفكرة األساسية يف هذا املدخل على أن االختالل يف ميزان املدفوعات يعكس االختالل يف 

هو  ض للنقود، والسبب النهائي الختالل ميزان املدفوعاتسوق النقود، أي االختالل بني الطلب والعرض الفائ
الفرق بني كمية النقود املوجودة والكمية املثلى أو املرغوبة، بالتايل جيب أن يركز حتليل ميزان املدفوعات على كل 

  .   2من العرض والطلب على النقود

 (PPPنظرية تعادل القوة الشرائية ) .0

، إذ يعود فضل صياغة هذه النظرية إىل 3يستمد املنهج النقدي أساسه من نظرية تعادل القوة الشرائية      
عندما أصدر   1621الذي قام بصياغتها عام  GUSTAV CASSELاالقتصادي السويدي جوستاف كاسل 

، حيث خلص فكرته يف قوله: " إن استعدادنا يف دفع 4 1614كتابه "النقود وأسعار الصرف األجنيب" بعد عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: 0055، اجلزائر، مارس 05ة، العدد عزازي فريدة، " املناهج املستخدمة لتصحيح االختالل يف ميزان املدفوعات ". اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسي 1
057. 

 . 010هجري عدنان زكي أمني، مرجع سبق ذكره، ص:  2
  3 نشأت نبيل حممد الوكيل، مرجع يبق ذكره، ص: 05.

 .074، ص: 0004حممود يونس، " اقتصاديات دولية ". الدار اجلامعية، االسكندرية،  4
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مبلغ معني يف مقابل عملة أجنبية جيب يف النهاية ويف اجلوهر أن يكون راجع حلقيقة أن هذه العملة متلك قوة 
شرائية على السلع واخلدمات يف البلد األجنيب، ومن ناحية أخرى عندما نعرض كمية من عملتنا فنحن نعرض 

 .1ئية على السلع واخلدمات يف بلدنا "بالفعل قوة شرا

 تعتمد هذه النظرية على صيغتني مها:صيغ نظرية تعادل القوة الشرائية:  .0.0
تقرر نظرية تعادل القوة الشرائية طبقا هلذه الصياغة أن معدل الصرف يتحدد الصيغة المطلقة:  .أ

أن سعر سلعة  النظرية علىبالكامل بالنسبة بني األسعار احمللية واألسعار األجنبية، حيث تنص هذه 
يف بلد ما يكون مساويا لسعرها يف بلد آخر مع األخذ بعني االعتبار حتويل قيمة العملة يف البلد 

 :2الثاين، إذ ميكن من خالل هذه النظرية حتديد صرف عملة ما من خالل املعادلة التالية
𝑷 = 𝒆. 𝑷∗ … … … … (𝟏𝟏) 

 أو

𝒆 = 𝑷/𝑷∗ … … … … (𝟏𝟐) 
 حيث: 

e الصرف.: سعر 

P.مستوى األسعار احمللية : 

P*.مستوى األسعار األجنبية : 

تبني هذه الصيغة أن سعر الصرف التوازين لعملتني خمتلفتني يساوي العالقة بني مستويات األسعار، أي       
صياغة املطلقة لأن القوة الشرائية لعملة ما هي مماثلة لقوهتا الشرائية يف بلد آخر، ومن مث فإن مفهوم النظرية طبقا ل

 .3يقتضي بأن تقييم العمالت يتم على أساس ما ميكن أن تشرتيه العملة يف الداخل واخلارج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .520، ص: 0001، لبنان، 5جمدي حممود شهاب، سوري عدل ناشد، " أسس العالقات االقتصادية الدولية ". منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة  1
( ". أطروحة دكتوراه، األكادميية العربية 0001-5101ال أثر أسعار صرف العمالت األجنبية على مثؤشر األسعار يف األردن )مشهور هذلول بربور، " العوامل املثؤثرة يف انتق 2

 .51، ص: 0000للعلوم املالية واملصرفية، مصر، 
 .02نشأت نبيل حممد الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص:  3



لفصل الثالث                                            أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن االقتصادي ا  

~ 118 ~ 
 

إذا كان مستوى األسعار احمللية )فرنسا( يساوي ضعف مستوى األسعار األجنبية )الو.م.أ( فهذا يعين أن      
تني من العملة الوطنية، ألن القوة الشرائية ( تستبدل بوحد11وحدة واحدة من العملة األجنبية طبقا للمعادلة )

 لألورو تساوي ضعف القوة الشرائية للدوالر األمريكي. 

طبقا هلذا املثال ميكن القول إن تكلفة شراء سلعة أو خدمة يف فرنسا البد أن تساوي تكلفة شرائها يف       
 2عة هي ر فقط، وتكلفة إنتاج نفس السلدوال الو.م.أ، ومع افرتاض أن تكلفة إنتاج سلعة معينة يف الو.م.أ هي

 أورو، فإن معدل الصرف الذي جيب أن يعادل تكلفة شراء هذه السلعة يكون: 

€ $ =⁄ 𝑷𝑭 /𝑷𝑼𝑺𝑨 = 𝟐€ 𝟏$ = 𝟐⁄ … … … … (𝟏𝟑) 

 حيث: 

€  = األورو / الدوالر: معدل الصرف. ⁄$

P=PUSA  :.)مستوى األسعار احمللية )الو.م.أ 

P=PF  : فرنسا(.مستوى األسعار احمللية( 

 ميكن التعبري عن العالقة بني معدل الصرف ومستوى األسعار النسبية وفق الشكل املوايل:      

 الصرف ومستوى األسعار النسبية معدل: العالقة بين 13الشكل رقم 

 

 

 

 
 

 .07نشأت نبيل حممد الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر: 

 مستوى األسعار النسبية

 سعر الصرف

PPP 
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عادل نتيجة للعيوب التطبيقية يف نظرية تعادل القوة الشرائية املطلقة ظهرت نظرية تالصيغة النسبية:  .ب
 :1التالية على عكس الصيغة املطلقة فالصيغة النسبية تقوم على الفرضياتالقوة الشرائية النسبية، حيث 

 تكاليف النقل؛األخذ بعني االعتبار  -
 حرية االنتقال للعموالت بني الدول؛ -
 إزالة احلواجز التجارية اليت حتد من تكافثؤ األسعار معربا عنها بالعملتني. -

وضح ما حيدث من تهتتم الصيغة النسبية لنظرية تعادل القوة الشرائية بتحديد سعر الصرف التوازين، إذ       
تغيري يف سعر الصرف التوازين من حلظة إىل أخرى، إذن سعر التوازن سوف يتحقق عندما يتساوى معدل تغيري 
يف سعر الصرف مع معدل تغيري يف النسبة بني األسعار، وإذا وجدت معدالت خمتلفة من التضخم فإن سعر 

ملتنا يتوقف أساسا إن تقومينا للعملة األجنبية بعايل الصرف يتحرك حىت تتساوى الفروق بني هذه املعدالت، بالت
 :3، ومنه حتسب الصيغة النسبية كما يلي2على القوة الشرائية النسبية للعملتني يف بلديهما

𝑬 𝟏 =

𝑷𝟏
𝑷𝟎

⁄

𝑷𝟏
∗

𝑷𝟎
∗⁄

𝑬 𝟎 … … … … … . (𝟏𝟒) 

1E .سعر الصرف التوازين اجلديد : 

0E .سعر الصرف التوازين يف سنة األساس : 

1P ،1P* .)املستوى العام لألسعار يف سنة املقارنة )حمليا ودوليا : 

0P ،0P* ر يف سنة األساس )حمليا ودوليا(.: املستوى العام لألسعا 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 عبد الرزاق بن الزاوي، إميان نعمون، مرجع سبق ذكره، ص: 01.

  2 بن قدور علي، "دراسة قياسية لسعر الصرف احلقيقي التوازين يف اجلزائر )5140-0050(". أطروحة دكتوراه، اجلزائر 0052/0050، ص: 07.
 .04شأت نبيل حممد الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص:  3



لفصل الثالث                                            أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن االقتصادي ا  

~ 120 ~ 
 

 :1أثارت هذه النظرية العديد من االنتقادات من أمههاانتقادات نظرية تعادل القوة الشرائية:  .0.6

على كثري من  الشرائية تغريا دقيقا، فمعظمها حتتويصعوبة تركيب أرقام قياسية تعرب عن تغري القوة  -
السلع اليت ال تدخل يف نطاق التجارة الدولية بالتايل ال يكون ألسعارها تأثريا مباشرا على أسعار 

 الصرف؛
ال ختضع تقلبات سعر الصرف لتقلبات امليزان التجاري فقط كما تفرتض النظرية، إذ أن النقود  -

االستثمارات الدولية طويلة األجل أو بسبب حركة رؤوس األموال  األجنبية تطلب وتعرض حبسب
 للدولة قصرية األجل، فهذا من شأنه التأثري على سعر الصرف؛

ال يتحدد سعر الصرف على أساس مستويات األسعار كما تدعي النظرية، بل هناك عوامل أخرى  -
 املستهلكني.تثؤثر يف التجارة الدولية بالتايل سعر الصرف كتغري أذواق 

إن املنهج النقدي ال ينكر أوجه القصور يف الصيغة النسبية بل حاول عالجها، فأوضح أن سعر الصرف       
 يتحدد من خالل مستوى األسعار احمللية ومستوى األسعار األجنبية للسلع.

 افتراضات وخصائص المنهج النقدي .6

 :      2فيما يلي يقوم املنهج النقدي على فروض أساسية واليت جتاز      

 يفرتض أن ميزان املدفوعات ظاهرة نقدية؛ -
غياب تأثري األسعار النسبية )تلعب دورا ثانويا(، حيث يتجه تأثري تغريات األسعار النسبية إىل اإلنفاق  -

 الكلي مبا فيه اإلنفاق على السلع واخلدمات واألصول املالية احمللية واألجنبية؛
احلقيقية يف االقتصاد القومي مثل: الدخل، االستهالك واالستثمار على معدل وجود تأثري للمتغريات  -

 الصرف، أي أهنا تثؤثر على الطلب والعرض النقدي بالتايل على معدل الصرف؛
 يفرتض أن األجل الطويل كفيل بتحقيق التوازن النقدي وبالتايل التوازن اخلارجي )سوق الصرف(؛ -
موال الداخلة واخلارجة وذلك بافرتاض غياب كل أشكال القيود املرونة الكاملة لتدفقات رؤوس األ -

عليها، بالتايل يقارن املتعاملون يف سوق الصرف بني معدالت الفائدة احمللية واألجنبية اليت حتدد 
 تدفقات رؤوس األموال؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .071حممود يونس، مرجع سبق ذكره، ص:  1
  2 شأت نبيل حممد الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص: 27.
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يتحدد معدل الفائدة بتالقي قوى العرض والطلب على األرصدة النقدية وذلك بافرتاض عدم تدخل  -
 لسلطات النقدية يف حتديد معدل الفائدة؛ا

 العرض النقدي متغري خارجي حتديده يتم من قبل السلطات النقدية؛ -
السلع واألصول املالية احمللية بدائل كاملة للسلع واألصول املالية األجنبية والعكس صحيح، بالتايل  -

 يفاضل املقيمون بني األصول احمللية واألجنبية؛
 قود طلبا متجانسا ومن درجة واحدة عند كل األسعار؛يعترب الطلب على الن -
 الطلب على النقود هو طلب على األرصدة النقدية وليس طلبا على تيار نقدي؛ -
 إن احملددات األساسية مليزان املدفوعات تنبع يف األصل من سوق النقود.   -

 :1ميكن إبراز اخلصائص التالية للمنهج النقدي كما      

النقدي إىل أن مشكلة اختالل ميزان املدفوعات ناجتة عن عدم التوازن بني عرض النقود يشري املنهج  -
 والطلب عليها داخل االقتصاد القومي؛

 يعترب ميزان املدفوعات ظاهرة نقدية وليست ظاهرة حقيقية؛ -
ركز يجيب النظر إىل املنهج النقدي مليزان املدفوعات على أنه منوذج للتحليل االقتصادي الكلي الذي  -

 على االحتياطات النقدية األجنبية؛
يركز املنهج النقدي على اآلثار طويلة األجل لتغريات السياسة النقدية وانعكاساهتا على مشكلة  -

 تكييف وتوازن ميزان املدفوعات.    
 تحليل المنهج النقدي .3

إن األساس النظري للمنهج النقدي هو التأكيد على النظر إىل ميزان املدفوعات بكونه ظاهرة ال حقيقية       
، حيث يرى أنصار املنهج أن املشاكل يف ميزان 2بل نقدية وأن االختالل فيه هو اختالل رصيد وليس تدفق

نهج على ثؤكد الفكرة األساسية يف هذا املاملدفوعات تعود إىل االختالل بني العرض والطلب على النقود، كما ت
أن االختالل يف امليزان يعكس االختالل يف سوق النقود الذي يرجع سببه إىل الفرق بني كمية النقود املوجودة 
والكمية املرغوبة، ألن فائض الطلب على النقود يعين وجود رغبة متزايدة لدى األفراد يف االحتفاظ بالنقود مما 

لع، اإلنفاق بالتايل اخنفاض مستوى الطلب على السلع التجارية فيتولد فائض يف عرض هذه الس يثؤدي إىل تقليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .057عزازي فريدة، مرجع سبق ذكره، ص:  1

  2 نشأت نبيل حممد الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص: 27.
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يف حني الفائض يف عرض النقود يعين تناقص الرغبة لدى اجلمهور يف االحتفاظ هبا بالتايل زيادة اإلنفاق فيتولد 
ول األجنبية، سلع واخلدمات واألصزيادة الضغط يف الطلب على السلع التجارية، أي تنفق باخلارج على شراء ال

، إذ يعرب عن دالة النقود 1لذلك أقروا بوجود عالقة مباشرة بني تغري السياسة النقدية ونتائج ميزان املدفوعات
 :2وعرض النقود كما يلي

𝑀𝑑 = 𝐾𝑃𝑌𝑖 … … … . (15) 
𝑀𝑠 = 𝑚(𝑅 + 𝐷). . … (16) 

 (𝑖) (، سعر الفائدةYن الدخل القومي )( أن الطلب على النقود دالة يف كل م11مضمون املعادلة )      
لقاعدة ا( فتشري إىل عرض النقود وهو مساوي ملضاعف النقود يف 19، أما املعادلة )(P) واملستوى العام لألسعار

وى كل من وينبغي يف حالة التوازن يف سوق النقود أن يتساالنقدية )صايف األصول األجنبية + االئتمان احمللي(، 
  عليها كما يلي:العرض والطلب 

𝑀𝑑 = 𝑀𝑠 

االئتمان احمللي تشكل سعر الفائدة، االحتياطات الدولية و ( أن كال من 19( و)11يالحظ من املعادلتني )      
عوامل مستقلة هامة تثؤثر على طلب وعرض النقود، كما أن السلطات النقدية )البنوك املركزية( تقوم بالدور 

، حيث أثبت املنهج النقدي أن حالة 3وتوجيه ميزان املدفوعات للحالة املرغوبةاألساسي يف توجيه هذه العوامل 
رصيد ميزان املدفوعات تتوقف على طبيعة السياسة النقدية )اإلقراضية( املتبعة داخليا، بالتايل فإن تصحيح 

جيات اوضعيته ينبغي أن ترتكز على قرارات تتعلق بضبط إنشاء القرض الداخلي بشكل يتماشى مع تطور ح
 . 4االقتصاد على النقود

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .017الطاهر لطرش، "االقتصاد النقدي والبنكي "، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .051عزازي فريدة، مرجع سبق ذكره، ص:  2

 .051عزازي فريدة، مرجع سبق ذكره، ص:  3 

 .017صاد النقدي والبنكي "، مرجع سبق ذكره، ص: الطاهر لطرش، "االقت 4 
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تثؤكد رؤية هذا املدخل أن االختالالت النقدية تولد آثارا معينة على اإلنفاق الكلي على السلع واخلدمات     
 :1)االستيعاب( مبعىن

 إن فائض عرض النقود جيعل االستيعاب أكرب من الدخل وبالتايل يفضي إىل حدوث عجز يف امليزان؛ -
على النقود جيعل االستيعاب أصغر من الدخل وبالتايل يفضي إىل حدوث فائض يف إن فائض الطلب  -

امليزان، فاجلمهور يتخلص من فائض عرض النقود من خالل زيادة االستيعاب وذلك عن طريق توجيه 
       األرصدة النقدية الفائضة إىل الدول األجنبية مما يولد عجزا يف امليزان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .010هجري عدنان زكي أمني، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
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 فعالية تخفيض القيمة الخارجية للعملة على التوازنين الداخلي والخارجيالمبحث الثاني: 

يعد ختفيض قيمة العملة احمللية من أهم عناصر برنامج التثبيت االقتصادي، خاصة عندما تسفر املشاورات       
بني صندوق النقد الدويل والبلدان اليت تعاين من عجز يف موازين مدفوعاهتا، تفاقم يف معدالت التضخم وتدين 

ض يف  معدالت البطالة على ضرورة إحداث ختفيمعدالت النمو االقتصادي باإلضافة إىل االرتفاع املتزايد يف
أسعار صرف عمالهتا، إذ سنتطرق يف هذا املبحث إىل حتديد كيفية تأثري هذه السياسة على كل من التوازنني 

 الداخلي وخاصة اخلارجي. 

 المطلب األول: أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن الكلي

على منحنيات التوازن الكلي لالقتصاد على الصعيدين الداخلي  إن لسياسة ختفيض قيمة العملة آثارا      
واخلارجي، إذ سنتناول يف هذا املطلب أثر ختفيض القيمة اخلارجية للعملة الوطنية على كل من منحىن سوق 

( يليه األثر على منحىن ميزان LM(، على منحىن السوق النقدي املمثل بـ )ISالسلع واخلدمات املمثل بـ )
 (.BPات املتمثل يف )املدفوع

 (ISأثر التخفيض على منحنى ) .0

إن ختفيض قيمة العملة يرتجم بزيادة سعر الصرف اإلمسي الذي تثؤدي زيادته إىل زيادة سعر الصرف       
احلقيقي، بالتايل سوف يشجع على زيادة الصادرات وختفيض الواردات، معىن ذلك أن ختفيض قيمة العملة 

ل منحىن صادرات، لذلك سينتقسوف يثؤدي إىل زيادة الطلب على اإلنتاج احمللي من خالل زيادة الطلب على ال
(ISإىل جهة اليمني والعكس صحيح )حيث يتضح ذلك من خالل الرسم البياين التايل:1 ، 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .071مرجع سبق ذكره، ص: 2113وآخرون، " النظرية االقتصادية الكلية". الدار اجلامعية، االسكندرية، أمحد رمضان نعمت اهلل،  1 
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 (IS: أثر تخفيض قيمة العملة على منحنى )14الشكل رقم 
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 .246أمحد رمضان نعمت اهلل، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر: 

 (LMأثر التخفيض على منحنى ) .6

عندما يفوق عرض النقود الطلب عليها يثؤدي ذلك إىل تدفق النقد حنو اخلارج، حيث يلجأ بعض املتعاملني       
إىل التخلص من فائض أرصدهتم النقدية عن طريق زيادة مشرتياهتم من السلع احمللية واألجنبية، األمر الذي 

ى اليت سينجر عنها زيادة املطلوب من النقد سيثؤدي إىل ارتفاع األسعار من جهة وزيادة الواردات من جهة أخر 
، من هنا تلجأ الدولة إىل 1األجنيب الذي ينعكس على خمزون الدولة من احتياطات الصرف األجنيب باالخنفاض

ختفيض القيمة اخلارجية لعملتها بالتايل تتوجه أسعار السلع املستوردة إىل االرتفاع الذي ينجم عنه اخنفاض يف 
ة من هذه السلع الذي يصاحبه اخنفاض املطلوب من النقد األجنيب لذلك سينتقل منحىن الكميات املطلوب

(LM( إىل جهة اليمني والعكس صحيح، حيث يتضح ذلك من خالل الشكل رقم )هذا يتوقف على 02 ،)
هذا ما فقدرة املنتجني على زيادة عرضهم للسلع املنافسة للواردات عند كل ارتفاع يف أسعار السلع املستوردة 

 .2يثؤدي إىل إنعاش السوق الداخلي للمنتجات احمللية اليت تتنافس معها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 هجري عدنان زكي أمني، مرجع سبق ذكره، ص: 010.

  2 إميان عطية ناصف، مرجع سبق ذكره، ص: 201.
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إن جهاز اإلنتاج الوطين إن مل يتمكن من زيادة عرض بدائل الواردات، فإن الطلب على السلع املستوردة       
اليت ارتفعت أسعارها بسبب ختفيض قيمة العملة يصبح أقل مرونة ما يثؤدي إىل عدم اخنفاض املطلوب من 

 .1العمالت األجنبية وبالتايل فشل سياسة التخفيض

  (LMأثر تخفيض قيمة العملة على منحنى ) :05 الشكل رقم

 
              
             
                                                                  LM 

             
           

 
                                                                     

 

 

مسري فخري نعمة، "العالقة التبادلية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاساهتا على ميزان المصدر: 
 .113، ص: 2111املدفوعات". اليازوري، األردن، 

 (BPأثر التخفيض على منحنى ) .3

عند ختفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية هبدف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل، فإن منحىن ميزان املدفوعات       
( سينتقل إىل األسفل حسب ما يوضحه الشكل أسفله، ألن التوازن يف ميزان املدفوعات ميكن BPاملعرب عنه بـ )

ض مقدار أقل يف حساب رأس املال طاملا أن التخفيحتقيقه من خالل مستوى منخفض من سعر الفائدة ومن مث 
سيحسن امليزان التجاري إذ تزيد الصادرات وتقل الواردات، يف نفس الوقت سيثؤدي حتويل اإلنفاق من السلع 

 .2األجنبية إىل اإلنفاق على السلع احمللية إىل زيادة الصادرات وختفيض االسترياد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 إميان عطية ناصف، "االقتصاد الدويل"، مرجع سبق ذكره، ص: 201. 

  2 مسري فخري نعمة، مرجع سبق ذكره، ص: 500.
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 .113مسري فخري نعمة، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر: 

 IS-LM-BP)أثر التخفيض على منحنى ) .2

، 1جيب التأكيد على أنه ليس هناك ما يضمن أن حيدث تقاطع بني املنحنيات الثالثة يف نقطة واحدة      
قطة ن( عند الBP( و)LM( و)ISفبفرض أن وضع التوازن يف األجل القصري يتحدد بتقاطع كل من منحىن )

كما يبينه الشكل أدناه، فتخفيض قيمة العملة سيثؤدي إىل رفع الصادرات ويقلص من الواردات بالتايل  Eالتوازنية 
( نظرا الرتفاع ’BP( اجتاه اليمني إىل )BP( ونفس الشيء بالنسبة ملنحىن )’IS( إىل )ISيتحرك منحىن )

 .2الصادرات عن الواردات

وسعر فائدة  1Yبدخل أعلى هو  1Eإن أول أثر للتخفيض سوف ينقل االقتصاد إىل نقطة جديدة هي       
، لكن هذا التوازن )األجل القصري( حيدث فائض يف ميزان املدفوعات والذي يدفع مبخزن النقود )يف 1iحملي 

ر هذا التحرك إىل أن ( ويستم’LM( إىل )LMظل سعر الصرف الثابت( لالرتفاع فيتحرك منحىن سوق النقود )
 وهي النقطة التوازنية اجلديدة اليت تنتهي 2E( يف نقطة جديدة أخرى هي ’BP( و)’ISيتقاطع مع منحنيي )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 أمحد رمضان نعمت اهلل، مرجع سبق ذكره، ص: 071.

  2 تومي صاحل، " مبادئ التحليل االقتصادي الكلي". دار أسامة، الطبعة 2، األردن، 0001، ص: 254.
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 أعلى بكثري من سابقه، ومنه 2Yوبدخل توازين  0iأقل من مستواه األصلي  2iيف األجل الطويل، بسعر فائدة 
وضعية  لص من أسعار الفائدة، فميزان املدفوعات ينتقل إىلفإن التخفيض يف قيمة العملة يرفع من الدخل ويق

 .1الفائض خالل مسار التعديل )يف األجل القصري( لكنه يعود يف النهاية إىل وضعية التوازن )األجل الطويل(

 (IS-LM-BP): أثر التخفيض على منحنى 02الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .319تومي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر: 

 المطلب الثاني: األثر على التوازن الداخلي

سنتطرق يف هذا املطلب إىل حتديد األثر الذي حتدثه سياسة ختفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية على       
مثؤشرات التوازن الداخلي لالقتصاد واملتمثلة يف: النمو االقتصادي، مستوى التشغيل ومستوى األسعار ومثؤشر 

 التوازن اخلارجي املتمثل يف ميزان املدفوعات.

 على النمو االقتصاديأثر التخفيض  .0

إن الغرض من ختفيض قيمة العملة هو زيادة الناتج احمللي اإلمجايل، الذي يعترب مثؤشرا للنمو االقتصادي       
يف أي دولة خاصة النامية منها مع إمكان حتقيق زيادة يف مستوى دخل الفرد، هذه الزيادة يف الناتج حتدث عن 

ن السلع واخلدمات باستخدام املوارد االقتصادية املتاحة، فارتفاع حجم طريق الرفع من إنتاج كميات خمتلفة م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 تومي صاحل، مرجع سبق ذكرهـ ص: 254.
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الناتج بوحدة واحدة يعين زيادة ما قام االقتصاد احمللي بإنتاجه من السلع واخلدمات، إذ يقابل هذا االرتفاع زيادة 
فراد واملزيد ك األيف الدخل الذي سيثؤدي إىل املزيد من استهالك السلع واخلدمات وإىل ارتفاع معدالت استهال

ختفيض القيمة اخلارجية للعملة سيثؤدي إىل ارتفاع أسعار السلع املستوردة مقومة بالعملة  الستثمار، إذ أنمن ا
الوطنية، بالتايل اخنفاض يف الكميات املطلوبة من هذه السلع يف السوق الداخلي، األمر الذي حيفز املنتجني 

يتها يف سلع بديلة الواردات لتحقيق اإلشباع احمللي من جهة ولزيادة تنافسعلى زيادة قدرهتم اإلنتاجية يف خلق ال
 .1األسواق اخلارجية من جهة أخرى

عند ختفيض قيمة العملة تصبح أسعار السلع احمللية املوجهة للتصدير منخفضة مقارنة مع ما هو معروض       
يف السوق األجنيب، إذ تصبح أكثر تنافسية نظرا ألسعارها املنخفضة بالنسبة ألسعار السلع األجنبية ومنه زيادة 

 حصيلة اسة التخفيض حيث ينجر عنه ارتفاع يفالطلب عليها، هذا يعين زيادة طلب عملة الدولة املتبعة لسي
الصادرات واخنفاض حصيلة الواردات الذي يزيد من الناتج احمللي اإلمجايل وبالتايل الرفع من معدل النمو 

 االقتصادي الذي يعترب مفتاح لتحقيق التنمية االقتصادية.

 أثر التخفيض على المستوى العام لألسعار .6

عادة ما يرافق ختفيض قيمة العملة ارتفاعا يف معدالت التضخم ألنه يثؤدي إىل زيادة التكاليف )مثل:       
األجور(، اليت بدورها تثؤدي إىل زيادة الطلب على السلع احمللية مما يثؤدي إىل ارتفاع األسعار وبذلك تتفاقم 

ات االجتماعية ملية التخفيض تتحمل عبئه الفئمعدالت التضخم، حيث أن ارتفاع األسعار احمللية املرتتب عن ع
يف ميزان فاع األسعار كما يثؤثر ارت  الضعيفة وذلك باخنفاض القدرة الشرائية هلم بالتايل النقص يف الطلب الفعال،

املدفوعات بطريقة معاكسة، فانتشار التضخم ميكن أن يثؤدي إىل إزالة مجيع املكاسب النامجة عن التخفيض، 
 أوضاع البلدان النامية جندها تتسم بعدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي وتطبيقها واتباعها لسياسة فعند النظر إىل

 .2التخفيض جتعلها حتت وطأة التضخم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 إميان عطية ناصف، "االقتصاد الدويل"، مرجع سبق ذكره، ص: 201. 
، جامعة املوصل، 22العدد ". جملة دراسات إقليمية، 0055-5110إيران منوذجا -د.عبد اهلل خضر عبطان السبعاوي، "أثر ختفيض قيمة العملة يف ميزان املدفوعات 2

 .077، ص: 0057العراق، 
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إن الواقع العملي خاصة يف الدول النامية يثؤدي بسياسة ختفيض قيمة العملة إىل انتشار ضغوط تضخمية       
 :  1يكمن مصدرها يف

على الواردات من السلع الغذائية واالستهالكية بشكل كبري، فالتخفيض يثؤدي إىل اعتماد هذه الدول  -
رفع أسعار هذه السلع وترتفع معها نفقات املعيشة، فتلجأ احلكومات إىل تقدمي دعم مايل ينعكس 
سلبا على املوارد املخصصة لالستثمار يف القطاعات اإلنتاجية، كما أن الواردات من السلع الرأمسالية 

ستعملة يف الصناعات احمللية تثؤدي إىل زيادة تكلفة إنتاج هذه الصناعات مما يثؤثر على تنافسيتها يف امل
 األسواق العاملية؛

تزايد الطلب الداخلي على السلع البديلة يثؤدي يف ظل حمدودية املوارد الضرورية لتشغيل الطاقات وكذا  -
اع هذه السلع إىل حدوث ضغوط تضخمية واالرتفعدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي بالدرجة املطلوبة إلنتاج 

 يف األسعار. 

 أثر التخفيض على مستوى التشغيل .3

إن عملية ختفيض قيمة العملة هي أحسن طريقة من أجل حتقيق التشغيل الكامل، فعند قيام الدولة       
ية مما يشجع ة األجنببتخفيض القيمة اخلارجية لعملتها سيثؤدي هذا إىل ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعمل

املنتجني احملليني على إنتاج السلع بديلة الواردات، األمر الذي يتطلب زيادة مناصب الشغل إلشباع الطلب 
احمللي ومنه ختفيض نسبة البطالة، كما ميّكن ختفيض قيمة العملة الدولة من زيادة حجم صادراهتا وبالتايل زيادة 

اخنفاضه يعين اخنفاض إنتاج االقتصاد احمللي من السلع واخلدمات الذي  الناتج احمللي اإلمجايل، هذا األخري
سيثؤدي إىل تقلص فرص العمل املتوفرة أو ما يسمى مبشكلة البطالة، فكلما اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل حتت 

شاط تراجع الن نعالة، هذه األخرية بشكل عام تنتج مستويات التوظيف الكامل للعمالة ارتفعت نسبة البط
االقتصادي واخنفاضه حتت مستوياته الكامنة، فالعديد من الدراسات تثؤكد على وجود عالقة ترابطية بني معدالت 
النمو االقتصادي وتغري معدالت البطالة السائدة يف االقتصاد، حيث إذا كان ختفيض قيمة العملة يثؤدي إىل 

 الة نظرا لزيادة التشغيل.زيادة الناتج احمللي اإلمجايل فهذا يعين اخنفاض نسبة البط

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 نعمان سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص: 001.
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إن زيادة الدخل القومي والتوظف من النتائج املهمة لزيادة الصادرات ونقص الواردات، وذلك ألن زيادة       
الصادرات تعترب مبثابة عنصر إضايف للدخل القومي مما يثؤدي إىل زيادته وفقا لنظرية مضاعف التجارة اخلارجية، 

يصاحبها زيادة يف اإلنفاق على االستهالك واليت تكون مصحوبة بزيادة يف فزيادة الدخل القومي عادة ما 
ة االسترياد طبقا للميل احلدي لالسترياد، أما بالنسبة للبلدان اليت مل تقم بعملية التخفيض يف قيمة عملتها احمللي

دراهتا، مما يرتتب افاملتوقع حصول زيادة يف وارداهتا من البلد الذي أجرى التخفيض وكذلك حيدث اخنفاض يف ص
 .1على ذلك اخنفاض يف الدخل والتوظف

 المطلب الثالث: أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن الخارجي

إن عملية التخفيض يف البلد الذي يعاين من عجز يف ميزان املدفوعات يثؤدي إىل انتقال الطلب فيها من       
السلع الدولية إىل السلع احمللية، فتنخفض الواردات وينتقل العرض من السلع احمللية إىل السلع الدولية نسبيا، 

لع الدولية )زيادة لطلب فيها من السلع احمللية إىل السوبالعكس يف البلد ذو الفائض فيثؤدي التخفيض إىل انتقال ا
الواردات(، وانتقال العرض من السلع الدولية إىل السلع احمللية )اخنفاض الصادرات(، وهكذا يثؤدي تغيري سعر 
الصرف إىل حتسني ميزان املدفوعات بشرط أن تتوفر قدرة على اإلحالل يف االستهالك واإلنتاج بني السلع 

 .2احملليةالدولية و 

 أثر تخفيض قيمة العملة على الصادرات .0

إن ختفيض الدولة لقيمة عملتها يثؤدي إىل زيادة الطلب على صادرات هذه الدولة، بالتايل تزداد مقادير       
، إذ جيب احلفاظ على األسعار الداخلية 3وأسعار السلع املصدرة من هذه الدولة إىل دول العامل اخلارجي

 للصادرات وأن ال تفوق نسبة الزيادة فيها نسبة التخفيض حىت تتكمن الدولة من حتسني املركز التنافسي لصادراهتا،
الداخلي للصادرات قادرا على االستجابة للطلب العاملي على هذه السلع وهذا ما  اإلنتاجحبيث جيب أن يكون 

لدول النامية نظرا لتلقيها صعوبات يف استخدامها للطاقات العاطلة أو يف زيادة اإلمكانيات تعاين منه معظم ا
 .4املتاحة لقطاع التصدير

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12د.صبحي حسون الساعدي، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
 . 072عبد اهلل خضر عبطان السبعاوي، مرجع سبق ذكره، ص:  2 

  3 عادل يوسف عوض، " يف األصول النظرية للتجارة اخلارجية ". مثؤسسة رؤية، الطبعة 5، اإلسكندرية، 0052، ص: 512.

  4 نعمان السعيدي، مرجع سبق ذكره، ص : 007.
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كما أن ختفيض قيمة العملة يثؤدي إىل زيادة الدخل التصديري للدولة، إال أن مقدار الزيادة يف الدخل         
، فإذا كان الطلب والعرض غري مرنني 1هلذه الدولة يتوقف على مرونة كل من طلب وعرض السلع التصديرية

فستكون زيادة الدخل التصديري راجعة إىل زيادة السعر بدرجة كبرية من زيادة الكمية والعكس يف حالة مرونة 
 .2العرض والطلب

كذلك تزيد متحصالت الدولة من العمالت األجنبية وهذا يتوقف على مرونة الطلب اخلارجي على        
ت الدولة، ففي حالة الدول النامية ال يثؤدي التخفيض بالضرورة إىل زيادة الصادرات نظرا لتخصص صادرا

معظمها يف اإلنتاج الزراعي والتعديين واملواد األولية اليت تتسم بتقلبات أسعارها يف األسواق العاملية واجتاه الطلب 
 .  3العاملي على أكثرها إىل االخنفاض يف املدى املتوسط والطويل

 أثر تخفيض قيمة العملة على الواردات .6

إن ختفيض الدولة لقيمة عملتها يثؤدي إىل ختفيض عرض واردات هذه الدولة مما يثؤدي إىل ختفيض املقادير       
املستوردة وارتفاع أسعارها، وهلذا فإن اإلنفاق االستريادي قد ينخفض أو يزداد وفقا لنسبة الزيادة يف سعر السلعة 

ذه ات يتوقف على مرونة عرض وطلب السلع االستريادية هلاملستوردة، فإن اخنفاض أو زيادة اإلنفاق على الوارد
الدولة، فإذا كان الطلب والعرض غري مرنني فستكون زيادة نفقات الدولة راجعة إىل أن نسبة اخنفاض الكمية 

 . 4من هذه السلعة أقل كثريا من نسبة ارتفاع السعر على هذه السلعة بعد ختفيض الدولة لقيمة عملتها

م الدولة بتخفيض قيمة عملتها حيدث ارتفاع يف قيمة الواردات بداللة العملة احمللية مع ثباهتا فعند قيا      
بالعملة األجنبية هذا ما ينجر عنه احلد من الطلب على الواردات، فارتفاع األسعار احمللية للسلع املستوردة يثؤدي 

لنامية بسبب ها، هذا ما ال يتحقق يف الدول اإىل تناقص طلب املستهلكني عليها مما يدفعهم إىل احلد من استرياد
ضعف جهازها اإلنتاجي للسلع بديلة الواردات وبأقل سعر، فاجلزء األكرب من وارداهتا الذي يوفره العامل اخلارجي 
متثل سلعا ضرورية ال تنتج حمليا وال ميكن االستغناء عنها مثل: األدوية والسلع الغذائية، من هنا ال يتوقع من 

 .  5التخفيض أن تثؤدي إىل اخنفاض الطلب احمللي على الواردات وإن ارتفعت أسعارها نتيجة التخفيضسياسة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .512عادل يوسف عوض، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
 .514:  مرجع سبق ذكره، ص 2 

  3 نعمان السعيدي، مرجع سبق ذكره، ص : 002.
 .517:  عادل يوسف عوض، مرجع سبق ذكره، ص 4

  5 نعمان السعيدي، مرجع سبق ذ كره، ص : 001.
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 أثر تخفيض قيمة العملة على العملة األجنبية .3

 يثؤثر ختفيض قيمة العملة على املقبوضات واملدفوعات من العملة األجنبية كما يلي:      

ات إن ختفيض قيمة العملة جيعل سعر الوارد األجنبية:أثر التخفيض على المدفوعات من العملة  .أ
أغلى مقومة بالعملة احمللية مع بقاء سعرها بالعملة األجنبية دون تغيري، ومبا أن املستهلكني احملليني 
يستعملون العملة احمللية فإن حجم الواردات سوف يتقلص بالنظر إىل ارتفاع أسعارها، ومن مث تتقلص 

ألجنبية، إذ يعتمد ختفيض الواردات بالعملة األجنبية على درجة حساسية املدفوعات بالعملة ا
املستهلكني احمللني للتغري يف أسعار الواردات أو مرونة الطلب السعرية للواردات، كما يعتمد ختفيض 
الواردات على مدى وجود البدائل للواردات واملنتجة حمليا ويكون هذا يف الدول ذات االقتصاد الكبري 

 تنوع.  وامل
جنبية إن املدفوعات بالعملة األأثر تخفيض قيمة العملة على المقبوضات من العملة األجنبية:   .ب

سوف تنخفض باخنفاض قيمة العملة لكن األثر يف املقبوضات من العملة األجنبية غري مثؤكد ويعتمد 
وعات من العملة دفعلى استجابة املستهلكني األجانب لالخنفاض يف األسعار وبدمج املقبوضات مع امل

األجنبية حنصل على األثر الصايف الخنفاض قيمة العملة احمللية، واهلدف النهائي هو ختفيض حاصل 
الواردات وزيادة حاصل الصادرات حىت لو اخنفضت املقبوضات، فإن احلساب اجلاري ميكن أن يتحسن 

 . لرينر–إذا ما اخنفضت الواردات مبقدار أكرب وقد بني هذا شرط مارشال

 1أثر تخفيض قيمة العملة على انتقال رؤوس األموال  .2

تتأثر حركة انسياب رؤوس األموال من وإىل الدولة بسياسة ختفيض قيمة العملة الوطنية، حيث تتم من       
خالل ما يتوقعه األفراد من تغيري يف األسعار احلقيقية ألصوهلم العينية )مقدرة بالعملة األجنبية( عقب حدوث 

ض، فعملية التخفيض حتدث يف فرتة زمنية يسود فيها شعور عام يف األوساط املالية والتجارية حبدوث التخفي
التخفيض، إذ يدفع هذا الشعور املستثمرين وأصحاب املشاريع إىل تصفية مشاريعهم ونقل أصوهلم إىل اخلارج 

جراء ختفيض قيمة  قيقية من)يف ظل ثبات سعر الصرف( حىت يتجنبوا التخفيض الذي سيطرأ على أصوهلم احل
 العملة، إذا ما قدرت هذه األصول بالعمالت األجنبية أو بالذهب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان خمتارة ". جملة جامعة دصبحي حسون الساعدي، أياد محاد عبد، " أثر ختفيض سعر الصرف على بعض املتغريات االقتصادية مع الرتكيز على انتقال رؤوس األموال يف بل 1 

 .11، ص: 0055، العراق، 4األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد 
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يف هذه احلالة سيحول املستثمرون أصوهلم العينية إىل عمالت أجنبية ليصدروها إىل اخلارج، بذلك حيصلون        
على كمية أكرب من العمالت األجنبية قياسا باليت حيصلون عليها عند حدوث التخفيض، فحني يبدو أن 

داخل إىل البلد املال األجنيب ال التخفيض على وشك احلدوث تنخفض عمليات املضاربة، وبتخفيض مقدار رأس
الذي يزعم التخفيض يكون من األفضل للمستثمرين األجانب االنتظار حىت حيدث التخفيض حىت تزيد القيمة 
احلقيقية لرؤوس أمواهلم مقدرة بالعملة احمللية، كما قد يثؤجل املستوردون األجانب خطط الشراء من البلد الذي 

أن  صول على أسعار منخفضة للمنتجات اليت يرغبون يف شرائها، كما ميكنسيقوم بعملية التخفيض بغية احل
 تعود رؤوس األموال

اهلاربة من البلد لتستفيد من ارتفاع القيمة احلقيقية بعد حدوث التخفيض، هذا ميكن أصحاب هذه األموال من 
ة، حيث إذا كان احمللية املخفضاحلصول على كميات أكرب من العملة الوطنية مما يزيد سيولتهم النقدية بالعملة 

 عليهم التزامات داخل الدولة سيسددوهنا بقدر أقل من العمالت األجنبية بذلك حيققون أرباح ضخمة.
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 خاتمة الفصل 

من خالل ما تقدم يتضح أن لسياسة ختفيض قيمة العملة آثارا على كل من مثؤشرات التوازن الداخلي       
املتمثلة يف النمو االقتصادي املرتجم بزيادة الناتج احمللي اإلمجايل الذي يزيد نتيجة زيادة الصادرات عن الواردات،  

سبب ة زيادة التشغيل وارتفاع مستوى األسعار بكما تساهم هذه العملية يف التخفيف من حدة البطالة نتيج
 زيادة التكاليف.

كما أن هلذه السياسة آثارا على مثؤشرات التوازن اخلارجي املمثلة مبجموع أرصدة ميزان املدفوعات واملعرب        
خلارجي عن ا عنها برصيد امليزان التجاري ورصيد العمليات الرأمسالية، فلهذه السياسة فعاليتها يف حتقيق التوازن

طريق القضاء على العجز يف ميزان املدفوعات وذلك بزيادة حصة صادرات الدولة إىل العامل اخلارجي وتقليص 
حجم الواردات من الدول األجنبية، فتخفيض قيمة العملة اليت جاء هبا صندوق النقد الدويل فسرهتا العديد من 

زان ي يفرتض جناحها يف معاجلة االختالالت احلادثة يف مياملناهج االقتصادية يف مقدمتها منهج املرونات الذ
املدفوعات وفعاليتها يف القضاء على العجز فيه بعد أن يكون جمموع مرونيت الصادرات والواردات أكرب من الواحد 
الصحيح، يليه منهج االستيعاب الذي ال حتقق فيه هذه السياسة غايتها إال بتساوي الدخل واالستيعاب، إضافة 

ىل املنهج النقدي الذي يثؤدي إىل جناح هذه اآللية اليت تعاجل العديد من املشاكل االقتصادية اليت تعرتض إ
اقتصاديات البلدان النامية من أمهها مشكلة التوازن االقتصادي اليت تعىن باالقتصاديات املتقدمة كذلك، مما 

دفوعات الذي ج كأداة ملعاجلة العجز يف ميزان امليعطي االنطباع بإمكانية فعالية سياسة التخفيض وفق هذا املنه
 يعد النافذة اليت يطل منها االقتصاد الوطين على االقتصاد العاملي.

فللوصول إىل نتائج مرغوبة داخليا وخارجيا وذلك بتحقيق هدف توازن ميزان املدفوعات، استقرار األسعار،       
الدول  وفري شروط إلجناح سياسة التخفيض، وباعتبار اجلزائر منالتوظف الكامل ومعدل منو مالئم يستلزم األمر ت

اليت انتهجت هذه السياسة يف إطار اإلصالح الذي نادى به صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، سنتطرق من 
خالل الفصل املوايل إىل دراسة األثر الذي أحدثته سياسة ختفيض قيمة العملة على توازن االقتصاد اجلزائري 

 شقيه الداخلي واخلارجي. ب
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 تمهيد

بعد انتهاج اجلزائر لربامج االصالح االقتصادي منذ مطلع مثانينات القرن املاضي، ختلت عن نظام التخطيط       
 .املركزي وأعلنت عن نظام اقتصاد السوق كبديل للنهج االشرتاكي

فتبين اجلزائر لربامج االصالح االقتصادي املبنية على اسرتاتيجية جديدة تساعد على االنتقال إىل اقتصاد       
السوق، دفعها إىل االعتماد على خمطط تعديل هيكلي نص عليه صندوق النقد الدويل يرمي إىل تصحيح 

لى اقتصادها ريعي يقوم عاالختالالت وحتقيق االستقرار، خاصة بعد أن واجهت اجلزائر عدة مشاكل كون 
اسرتاتيجية استخراجية للثروة البرتولية والغازية، وهذا على حساب اسرتاتيجية التصنيع األمر الذي جيعل االقتصاد 

، فاحملروقات 1699اجلزائري رهينة االيرادات الريعية احملققة يف األسواق الدولية خاصة بعد اهنيار أسعار البرتول سنة 
من إمجايل  %69من االيرادات العامة للدولة وأكثر من  %94من الناتج الداخلي و %31تساهم بنسبة 

 الصادرات.

من بني االجراءات اليت ركزت عليها اجلزائر إعادة النظر يف سعر الصرف من خالل تطبيق مجلة من       
التخفيضات قصد العودة بالدينار اجلزائري إىل قيمته احلقيقية، نظرا ملا سعر الصرف من أثر على توازن االقتصاد 

ل النمو قتصادية الكلية املتمثلة أساسا يف معدالكلي من خالل عالقته املباشرة أو غري املباشرة باملثؤشرات اال
 االقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم ورصيد ميزان املدفوعات.

فاهلدف من هذا الفصل هو حتليل واختبار أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري على املثؤشرات الكلية السابقة      
ت البطالة إىل خم ومعدالضه إىل ارتفاع معدالت التلالقتصاد اجلزائري اليت يثؤدي وجود سعر صرف مغاىل في

جانب ارتفاع األسعار النسبية للصادرات مما يثؤدي إىل تقليل القدرة التنافسية بالتايل تدهور املوقف اخلارجي 
 واستنزاف النقد األجنيب مما يثؤثر سلبا على وضع ميزان املدفوعات، إذ قسم هذا الفصل إىل مبحثني:

 ليل أثر ختفيض قيمة الدينار على مثؤشرات التوازن االقتصاديحت المبحث األول:
 (2114-1990قياس أثر ختفيض قيمة الدينار على مثؤشرات التوازن االقتصادي اجلزائري ) المبحث الثاني:
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 تحليل أثر تخفيض قيمة الدينار على مؤشرات التوازن االقتصاديالمبحث األول: 

متثل هدف اجلزائر إثر تبين سياسة اإلصالح االقتصادي حتقيق التوازن اخلارجي من جهة وحتسني استخدام       
املوارد املتاحة لرفع معدل النمو االقتصادي بالتايل النهوض بالتنمية االقتصادية من جهة أخرى، إذ استدعاها 

 األمر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري.

  تسعير الدينار الجزائري المطلب األول: مراحل

إىل غاية يومنا هذا حتوالت عديدة كانت تتماشى حبسب  1694لقد شهد الدينار اجلزائري نشأته منذ سنة       
األوضاع االقتصادية السائدة يف اجلزائر، حيث عرف خطوات تدرجيية يف انتقاله من نظام صرف ثابت إىل نظام 

 صرف عائم.

 (0923-0922نظام الربط بعملة واحدة ) .0

، حيث 1691كان نظام النقد الدويل يف هذه املرحلة مسريا من طرف اتفاقيات بروتن وودز حىت سنة        
غرام من الذهب أي بنفس تكافثؤ الفرنك الفرنسي  1219حددت اجلزائر آنذاك سعر صرف الدينار مبا يعادل 

وظل على حاله إىل غاية  1أفريل من نفس السنة 11، كما مت إصدار الدينار اجلزائري كعملة وطنية يف 1694سنة 
 : 2، إذ ميكن حصر األسباب الرئيسية اليت ساعدت على استقرار سعر الصرف عند هذا املستوى فيما يلي1696
 تطبيق الرقابة الصارمة على الصرف األجنيب؛ -
عمليات التطبيق نظام احلصص الذي خيص كل العمليات املسددة بالعملة األجنبية وإخضاع هذه  -

 لرتاخيص مسبقة؛
 احتكار التجارة اخلارجية من طرف الدولة؛ -
 إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية مع اخلارج لتوسيع املبادالت التجارية الرمسية. -

 باخنفاض العملة الفرنسية بسبب ضعفها. 1696كما تزامنت سنة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 0055، اجلزائر، 1منذجة قياسية للدينار اجلزائري ". جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد  -حيمة، " سياسة سعر الصرف باجلزائرشعيب بونوة، خياط ر  1

 .  500ص: 
، ص: 0004، اجلزائر، 04جملة العلوم اإلنسانية، العدد بوعرتوس عبد احلق، قارة مالك، " آثار تغري سعر صرف األورو مقابل الدوالر األمريكي على االقتصاد اجلزائري".  2

050  
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، 1693وديسمرب  1696دج بني أوت  12999ا = فرنكا فرنسي 1 فرنكا فرنسيا أو 1221دج =  1إذا كان       
حيث أدى ضعف العملة الفرنسية خالل هذه الفرتة إىل االخنفاض املستمر للدينار اجلزائري مقابل خمتلف 
عمالت تسديد الواردات اجلزائرية، هذا ما ترتب عنه إعادة تقييم تكاليف مشاريع االستثمار يف إطار املخطط 

 .1(3169-1691الرباعي األول )

 (0982-0922نظام الربط بسلة من العمالت ) .6

وإقرار مبدأ تقومي أسعار صرف العمالت وعدم ربطها بالذهب،  1691عقب اهنيار نظام بروتن وودز يف       
أخذت اجلزائر بنظام تسعري جديد، حيث جلأت السلطات النقدية إىل استعمال نظام صرف يربط الدينار بسلة 

)الدوالر األمريكي، الدوالر الكندي، املارك األملاين، الشيلنغ النمساوي، الفرنك  ، تتكون من2من العمالت
البلجيكي، الفرنك الفرنسي، الكورون الدامناركي، اجلنيه األسرتليين، الكورون النروجيي، اللرية اإليطالية، الفلورين 

مت اختاذ قرار تغيري نظام تسعري  ، إذ3اهلولندي، الكورون السويدي، الفرنك السويسري، البسيطاس اإلسبانية(
(، حيث سعى هذا النظام اجلديد للتسعري 1699-1694الدينار اجلزائري عشية انطالق املخطط الرباعي الثاين )

 :4إىل حتقيق هدفني أساسيني
السماح للمثؤسسات الوطنية بالقيام بتنبثؤاهتا يف املدى الطويل دون أن تتعرض لتغريات عنيفة )تنازلية(  -

 الصرف، وهذا عن طريق استقرار القيمة اخلارجية لدينار اجلزائري؛لسعر 
توفري دعم مقنع للمثؤسسات اجلزائرية بواسطة قيمة للدينار تفوق قيمته احلقيقية، وهذا بغرض ختفيف  -

عبء تكلفة التجهيزات واملواد األولية وخمتلف املدخالت املستوردة من قبل هذه املثؤسسات خاصة 
 ة.وأهنا مثؤسسات ناشئ

عملة املسعرة من قبل البنك املركزي اجلزائري  14يتم حساب سعر صرف الدينار اجلزائري بالنسبة إىل الـ       
 بالطريقة التالية:

حساب التغريات النسبية للعمالت املكونة لسلة الدينار اجلزائري بالنسبة للدوالر األمريكي، حيث  .أ
 األمريكي: حيسب التغري النسيب لكل عملة بالنسبة للدوالر

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 حممود محيدات، مرجع سبق ذكره، ص: 511.
  2 بربار حممد أمني، مرجع سبق ذكره، ص: 000.

  3 عمر مثؤذن، مرجع سبق ذكره، ص: 574.
  4 حممود محيدات، مرجع سبق ذكره، ص: 511.
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($ 𝑗𝑖𝑜)−($ 𝑗𝑖𝑛)⁄⁄

($ 𝑗𝑖𝑜⁄ )
$)أو      𝑗𝑖𝑜)−($ 𝑗𝑖𝑛)⁄⁄

($ 𝑗𝑖𝑛⁄ )
 

 .: دوالر أمريكي$حيث: 
ji اليت تكون سلة الدينار اجلزائري 13: كل عملة من العمالت الصعبة الـ.  

$/jio(1694) : سعر الدوالر بالنسبة لكل عملة من العمالت الصعبة األخرى املكونة للسلة يف سنة األساس. 
$/jin سعر الدوالر بالنسبة لكل عملة من العمالت األخرى اليت تتكون منها سلة الدينار اجلزائري السائد يوم :

 .التسعري
o( 1694: سنة األساس). 
nيوم التسعري :. 

حساب املتوسط املرجح بالتغريات النسبية للعمالت اليت تتكون منها سلة الدينار اجلزائري بالنسبة  .ب
، حيث ميثل هذا العامل aiمرحلة مرجحة بالعامل  ji/$للدوالر األمريكي، أي جمموع التغريات النسبية 

 وزن كل عملة يف السلة.
 ة التالية:ينار اجلزائري، حيث يتم وفق الطريقحساب سعر الصرف اليومي للدوالر األمريكي بالنسبة للد .ت

($/DA)n =  ($/DA)o (1  جمموع التغريات النسبية +$/ji  مرجحة بالعاملai:حيث أن ) 
($/DA)n سعر الصرف اليومي للدوالر األمريكي بالدينار اجلزائري =. 
($/DA)o  ة األساس()سن 1694= سعر صرف الدوالر األمريكي بالنسبة للدينار اجلزائري يف. 

اب أسعار صرف الدينار اجلزائري بالنسبة للعمالت األخرى املسعرة من طرف البنك املركزي، إذ سح .ث

= DM/DAحتسب بطريقة أسعار الصرف املتقاطعة مثل: املارك األملاين 
$/𝐷𝐴

$/𝐷𝑀
، و منه حنصل 

 على قيم الدينار اجلزائري بالنسبة جلميع العمالت اليت تتضمنها السلة.
 (0995-0982المرحلة الثالثة ) .3

وتدهور قيمة الدوالر األمريكي  1699نتيجة الخنفاض السيولة النقدية بفعل اخنفاض أسعار احملروقات سنة       
، دخل االقتصاد اجلزائري يف أزمة حادة متيزت بعجز مزدوج يف 1باعتباره األداة األساسية للمعامالت مع اخلارج

ميزانية الدولة وخاصة يف ميزان املدفوعات، حيث نتج عن هذا العجز تباطثؤ خطري يف النشاط االقتصادي إثر 
تدين الواردات يف خمتلف املدخالت اليت حيتاج إليها اجلهاز اإلنتاجي الذي ظل تابعا يف هذا اجملال للسوق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 حممد راتول، "الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املرونات وإعادة التقومي"، مرجع سبق ذكره، ص: 071
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، هذا الوضع يبني أنه ال ميكن اعتباره مشكل ظريف وإمنا هيكلي وهذا لعدم متكن االقتصاد اجلزائري من 1امليةالع
التصحيح والتعديل وفق الوضعية اجلديدة، وعليه استوجب الوضع إدخال إصالحات جذرية على خمتلف 

ن اقتصاد خمطط حات يف االنتقال ماالقتصاد الوطين من حيث املضمون والتسيري والتنظيم، إذ متثلت هذه اإلصال
ومسري من املركز إىل اقتصاد توجه آليات السوق احلرة، حيث يأخذ اجلانب النقدي واملايل من هذه اإلصالحات 

 .2مكانة معتربة

يتمثل اهلدف األساسي لإلصالح النقدي واملايل يف إعادة االعتبار لوظيفة ختصيص املوارد، وذلك على       
اخلي واخلارجي، إذ ال يتحقق ذلك إال باستعادة الدينار اجلزائري لقيمته احلقيقية الداخلية واخلارجية الصعيدين الد

، لذلك كان البد أن تتسع دائرة اإلجراءات املتخذة لتحقيق االستقرار يف الداخل واخلارج مع بقاء 3على السواء
 عديل معدل صرف الدينار وفق:اهلدف النهائي وهو قابلية حتويل الدينار اجلزائري، ولقد مت ت

 :الذي يعترب الطريقة األوىل يف إجراء عملية تعديل صرف الدينار اجلزائري، حيث  االنزالق التدريجي
يكون هذا االنزالق مراقبا من طرف السلطات النقدية، إذ طبقت خالل فرتة امتدت من هناية سنة 

1661إىل بداية سنة  1699
 : 5ىل، ويعود سبب تبين االنزالق إ4

 ضعف احتياطات الصرف املتاحة؛ -
 زيادة ثقل الدين اخلارجي. -
إىل  1699دينارا لكل دوالر أمريكي واحد يف هناية  429حيث انتقل معدل صرف الدينار اجلزائري من       

، استمر هذا االنزالق يف 1661وانطالقا من نوفمرب  1696دينارا جزائريا مقابل دوالر أمريكي واحد هناية  929
للوصول به إىل املستوى الذي يسمح باستقراره وبالتايل إمكانية حترير التجارة اخلارجية على العموم  1661بداية 

ديسمرب  31و 1699ديسمرب  31والواردات على اخلصوص، وعليه اخنفضت قيمة الدينار مقابل الدوالر بني 
 .6سعر الصرف التوازين ، وتتالت بعد ذلك ختفيضات الدينار للتوجه به إىل%113بنحو  1661

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 حممود محيدات، مرجع سبق ذكره، ص: 511.
  2 مرجع سبق ذكره، ص: 510.

  3 بن عيين رحيمة، مرجع سبق ذكره، ص: 510.
  4 حممود محيدات، مرجع سبق ذكره، ص: 510.

  5 عبد الرزاق بن الزاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 507. 

  6 حممد راتول، "الدينار اجلزائري يسن نظرية أسلوب املرونات وإعادة التقومي"، مرجع سبق ذكره، ص: 071.
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دينارا للدوالر األمريكي الواحد يف  1129996على هذا األساس مت تعديل معدل صرف الدينار ليصل إىل       
دينارا للدوالر األمريكي الواحد  19299ليصل إىل  1661يف هناية فيفري  1921649، مث 1661هناية جانفي سنة 

أشهر املوالية ليتم اختاذ  9، إذ استقر سعر صرف الدينار عند حدود هذا املستوى طيلة الـ 1661يف هناية مارس 
وفقا ملا مت االتفاق عليه مع صندوق النقد الدويل، هبذا  1661سبتمرب  31بتاريخ  %22قرار بالتخفيض بنسبة 

1664 للدوالر األمريكي الواحد واستقر إىل غاية 2221التخفيض بلغ معدل صرف الدينار 
1.  

 2(6102إلى  0992المرحلة الرابعة )بعد  .2
لقد جلأت اجلزائر يف العديد من املرات إىل ختفيض قيمة العملة الوطنية منذ اتفاق إعادة جدولة املديونية       

وكان قبل ذلك قد فقد  %41219، حيث خفضت قيمة الدينار بنسبة FMIاخلارجية واتفاق التمويل املوسع مع 
 . 1663و 1661ما بني  %31و %21وما بني  1661من قيمته عام  11%

قامت السلطات بتخفيض الدينار وذلك ما بني شهر أبريل وشهر سبتمرب، وخالل هذه  1664ويف عام       
ارتفع سعر الصرف الفعلي احلقيقي  1669و 1661السنة حدد نظام سعر الصرف بنظام التعومي املدار، وبني 

 .2111-1669بني  %13وتبعه اخنفاض حبوايل  %21نللدينار بأكثر م

هبدف احلد من  %1و %2قام البنك املركزي بتخفيض قيمة الدينار بنسبة ترتاوح بني  2113ويف جانفي       
تطور الكتلة النقدية املتداولة يف األسواق املوازية، خاصة بعد اتساع الفارق بني القيمة اإلمسية وقيمة العملة 

 الوطنية يف السوق السوداء مقابل أبرز العمالت.    

لبنك ها اعرب آلية ختفيض سعر الصرف اليت اتبع 2113من قيمته عام  %21كما خسر الدينار اجلزائري         
 :3دوافع هي 3املركزي يف إطار سياسته النقدية، وذلك راجع إىل 

دافع إدارة املوازنة بالشق املتعلق بإيرادات اجلباية النفطية: إن الدينار الضعيف يسمح بتحصيل جباية  -
 نفطية أكرب عند التحويل من الدوالر، هذا ناجم عن حالة تراجع صادرات النفط، بالتايل تقلص إيرادات

 النفط يف املوازنة؛
 إدارة امليزان التجاري: إذ يتم وضع سقف لقيمة الواردات والتخفيض من حجمها؛ -
 التوازن الكلي لالقتصاد. -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 حممود محيدات، مرجع سبق ذكره، ص: 515.

  2 شعيب بونوة، خياط رحيمة، مرجع سبق ذكره، ص: 507.
  3 ياسني بودهان، " قلق باجلزائر من تراجع قيمة الدينار". اجلزيرة نت، رو جع يوم: 0051/01/57.  
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 المطلب الثاني: أسس تخفيض قيمة الدينار الجزائري

هناك جمموعة من األسباب اليت أدت باجلزائر إىل ختفيض قيمة عملتها اليت جاءت يف إطار اإلصالحات        
 االقتصادية اليت نادت هبا اهليئات الدولية، حيث سعت من خالهلا إىل حتقيق مجلة من األهداف.

 أسباب تخفيض قيمة الدينار الجزائري .0

، بعد ما 1694األزمات واملواقف منذ صدوره يف الفاتح من أبريل سنة شهد الدينار اجلزائري العديد من       
 .1949قرر بنك اجلزائر توقيف املعامالت بالفرنك الفرنسي وهي العملة اليت كانت سائرة منذ سنة 

 :1هناك جمموعة من األسباب أدت باجلزائر إىل ختفيض قيمة الدينار اجلزائري متثلت يف      
نقول عن عملة بأهنا مقدرة بأكرب من قيمتها احلقيقية عندما يكون سعرها  لدينار:المغاالة في تقييم ا .أ

الرمسي يفوق سعرها يف السوق احلر، ما ينجر عنه عملية املضاربة وهروب رؤوس األموال، فال ميكن 
ذي لالقول عن العملة أهنا جتاوزت قيمتها احلقيقة إال إذا كان السعر الرمسي ال يعكس السعر التوازين ا

يبعد ميزان املدفوعات عن العجز ملدة طويلة، حيث يعود سبب رفع قيمة الدينار اجلزائري عن قيمته 
 احلقيقية إىل: 

اعتماد اجلزائر على اسرتاتيجية تصنيع هتدف إىل إبقاء قيمة الدينار اجلزائري مرتفعة بغية السماح  -
 لإليرادات األساسية لقطاع التصنيع بأن تكون أقل تكلفة؛

ديد السلطات لسعر الصرف وعدم خضوعه لعوامل العرض والطلب بسبب طبيعة االقتصاد الوطين حت -
 الذي كان عبارة عن اقتصاد خمطط.

، إال أهنا عادت 1699-1691عرفت املديونية يف اجلزائر اخنفاضا خالل الفرتة  ارتفاع الديون الخارجية: .ب
، حيث 1699للزيادة بسبب االخنفاض الكبري الذي أصاب أسعار النفط يف السوق العاملي سنة 

دوالر للربميل ما ترتب عنه تراجع حصيلة الصادرات من العملة الصعبة، حيث  14,80اخنفضت إىل 
واستمرت  ،% 31ة أي بنسب 1699مليار دوالر يف  9,11إىل  1691مليار دوالر يف  13,91اخنفضت من 

 21بعد ما قدرت حبوايل  1663مليار دوالر سنة  29,41املديونية اخلارجية يف االرتفاع إىل أن بلغت 

1699مليار دوالر سنة 
2 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعة تلمسان،  لية دولية،صحراوي سعيد، " حمددات سعر الصرف: دراسة قياسية لنظرية تعادل القوة الشرائية والنموذج النقدي يف اجلزائر". مذكرة ماجستري، ختصص ما 1

 . 521، ص: 0001-0050
  2 بن الطاهر حسني، مرجع سبق ذكره، ص: 042..
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عانت اجلزائر من عجز يف ميزان مدفوعاهتا خالل الثمانينات خاصة بعد  عجز ميزان المدفوعات: .ت
حيث كانت حباجة إىل زيادة مداخيل صادراهتا وإىل رؤوس  بسبب اقتصادها الريعي، 1699أزمة البرتول 

 أموال أجنبية.
إن احتياطي اجلزائر من العمالت األجنبية قبل التسعينات شكل لديها صعوبة  االحتياطات الدولية: .ث

 يف تدعيم الدينار اجلزائري مما أدى إىل ختفيض قيمته.
 161إىل  1663لقد كان ميزة االقتصاد اجلزائري حبيث وصل سنة  العجز المالي )عجز الموازنة(: .ج

مليار دج إال أن زيادة اإلنفاق اجلاري  11حبوايل  1664مليار دج وهو رقم قياسي، رغم اخنفاضه سنة 
تقليص إىل ضرورة القيام بإجراءات ل اوالرأمسال واحنرافه عن اإليرادات العامة بشكل خرج عن الرقابة، دع

، كما أن أصحاب رؤوس األموال أصبحوا يتخوفون من املديونية العامة اليت تثؤدي إىل هذا العجز
 .1التضخم، مما دفعهم إىل تصدير رؤوس أمواهلم إىل اخلارج بالتايل زيادة العجز يف املوازنة

أصبح املستهلك ميتلك عملة أكثر مما أنتج من سلع وخدمات، هذا راجع إىل  التوسع التضخمي: .ح
ب املصريف على املكشوف لصاحل املثؤسسات من خالل التطهري املايل املتكرر ودفع أجور عملية السح

بدون مقابل إنتاجي، فضال عن قيام احلكومة نتيجة الزيادة الكبرية لنفقاهتا بالرجوع إىل بنك اجلزائر من 
 . 2أجل سد الفارق من خالل إصدار نقدي من دون مقابل

 الجزائريأهداف تخفيض قيمة الدينار  .6

 :3جلأت اجلزائر إىل ختفيض قيمة عملتها الوطنية لتحقيق جمموعة من األهداف متثلت يف      
تأسيس التوازن املايل اخلارجي للدولة جبعل الصادرات أكثر تنافسية والتقليل من عملية االسترياد، إذ  .أ

اء الذايت منها داخل ق االكتفجيب أن يتوفر البلد على مواد قابلة للتصدير خارج قطاع احملروقات وحتقي
 الوطن، وأنه تكون ذات جودة عالية متكنه من تصديرها؛

ة توجيه املستهلك احمللي حنو منتوج بالده، حيث بعد القيام بعملية التخفيض تصبح املواد املستوردة غالي .ب
 الثمن مقارنة مع املصنعة حمليا؛

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 حنان لعروق، مرجع سبق ذكره، ص: 510. 

  2 مرجع سبق ذكره.  
  3 بن عيين رحيمة، مرجع يبق ذكره، ص: 540.
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 ترياد وزيادة عمليات التصدير؛إعادة التوازن للميزان التجاري بعد نقص عمليات االس .ت
االستمرار بعملية التخفيض إىل غاية حتقيق التوازن املايل اخلارجي للدولة دون رؤية خطر اهنيار االقتصاد  .ث

 الوطين.

 الدينار الجزائريقيمة اإلصالحات االقتصادية وتخفيض  .3

ض من قد اختذت قرار التخفيعمدت السلطة إىل ختفيض قيمة الدينار ككل إلنقاذ ميزان املدفوعات، و       
وحدد نسبته  16/16/1661طرف جملس النقد والقرض ومت تبليغه للجمهور عن طريق إعالن أصدره البنك بتاريخ 

من قيمة العملة الوطنية، إذ برر البنك هذا التخفيض على أنه ضرورة نقدية أملتها متطلبات االنتقال  %21بـ 
قة التخفيض تتعارض إال أن طري، التسعري االقتصادي مبا يتالءم وقيمتها احلقيقيةمن التسعري اإلداري للعملة إىل 

واليت تقتضي بوجوب اللجوء إىل السلطة التشريعية إلصدار نص  1ونص املادة الثانية من قانون النقد والقرض
لوضعية احلقيقية اقانوين يعدل قيمة الدينار، كما أن نسبة التخفيض حتكمية وليست عملية، حيث أهنا مل تراع 

 .   2لألعوان االقتصاديني

 ( 6102-0921المطلب الثالث: تطور مؤشرات التوازن االقتصادي الكلي في الجزائر )

متيز كل من معدل النمو االقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم ورصيد ميزان املدفوعات مبجموعة       
 .1661من التغريات طرأت عليها خاصة يف فرتة اإلصالحات اليت تبنتها اجلزائر عام 

 3تطور معدالت النمو االقتصادي في الجزائر .0
تعد اجلزائر من الدول املصدرة للطاقة، لذا ارتبط منو اقتصادها بالطلب العاملي ووضعية أسعار النفط، فقد       

العقد األول من هذا القرن احلايل ويف وقت مبكر خالل السبعينات  شهد االقتصاد منو متسارع خالل
دهور احتياطيات نتيجة تراجع أسعار النفط، ت والثمانينات، مث شهد االقتصاد اجلزائري بعد ذلك أشد فرتاته تأزما  
 النقد األجنيب، ارتفاع الدين العام، تدهور الوضع األمين وغريها.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القاضي بتحويل السلطة النقدية إىل جملس النقد والفرض.   57/07/5110( املثؤرخ يف 50-10قانون رقم ) 1
، ص: 0001، اجلزائر، 7طار التسيري الصارم لشثؤون النقد واملال". جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد عجة اجلياليل، " اإلصالحات املصرفية يف القانون اجلزائري يف إ 2

205. 
  3 علي يوسفات، "عتبة التضخم والنمو االقتصادي يف اجلزائر"، جملة الباحث، العدد 55، اجلزائر، 0050، ص، 11.
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شهدت اجلزائر منذ السبعينات تذبذبات حادة يف معدل النمو االقتصادي احلقيقي ميكن تفسريها        
عاملي للطاقة، العديدة اليت بدورها تثؤثر على الطلب البالتقلبات احلادة يف أسعار النفط واألزمات املالية العاملية 

ميكن تفسريه بتداعيات احلرب العربية اإلسرائيلية  (% 91) 1694حيث ارتفاع معدل النمو احلقيقي يف عام 
( واليت تسمى الصدمة النفطية %19) 1691وما صاحبها من ارتفاعات حادة يف أسعار النفط، ويف عام  1693

الثانية نتيجة احلرب العراقية اإليرانية وأسعار النفط اليت بلغت مستويات قياسية ولكن هذه األسعار سرعان ما 
املالية مما انعكس على معدل النمو باالحندار الشديد إىل مستويات وصلت إىل حوايل  1699اهنارت خالل أزمة 

ودت منوها مع انتعاش أسعار النفط خالل حرب اخلليج الثانية إذ وصلت ، ولكن هذه املعدالت عا6% –
تقريبا، وشهدت التسعينات أزمة حقيقية لالقتصاد الوطين نتيجة  (%23) 1661و (%12) 1661معدالته عام 

دالت عاهنيار أسعار النفط وتفاقم األزمة االقتصادية واالجتماعية واألمنية يف اجلزائر، مما انعكس بالسلب على م
 . 1666 -1664، ومعدالت منو متواضعة بني 1664-1662النمو خالل 

عاودت معدالت النمو االرتفاع مبستويات بسيطة نسبيا   2111مع حتسن أسعار النفط ابتداء من عام       
لنفط ا برغم األزمة املالية العاملية الراهنة، مل تتأثر أسعار % 29حبوايل  2119حيث وصلت أقصى معدل هلا عام 

 بشكل حاد جدا نتيجة الطلب العاملي الكبري واملتزايد، وبروز الصني كزبون كبري ومهم يف السوق النفطية.

 واقع البطالة في الجزائر .6
تعد البطالة من الظواهر السلبية اليت هتدد السلم واالستقرار االجتماعي، باعتبار أن دخل الفرد من عمله      

ميثل صمام األمان واالستقرار له وجملتمعه، يف حني أن البطالة واحلرمان من الدخل يولدان االستبعاد والتهميش 
ولقد تطورت معدالت البطالة يف اجلزائر بتطور  ،1االجتماعي عالوة على سائر العلل االجتماعية األخرى

 : 2االقتصاد الوطين وتغري سياسات احلكومة كما يلي
ثمار متيزت هذه الفرتة بإقرار نظام االقتصاد املخطط وباست البطالة في مرحلة المخططات التنموية: .0.6

مل يف طياهتا حتاملركبات الصناعية الكربى، حيث احتل التشغيل اهتمام هذه املخططات اليت كانت 
مشاريع واسعة النطاق وراء الطلب على اليد العاملة، إذ استحوذت املشروعات الصناعية على 

من إمجايل االستثمارات اليت انعكس حجمها على معطيات الشغل، حيث انتقل عدد  11261%
)مبتوسط  1699منصب شغل سنة  2.339.111إىل  1699يف  1.949.111مناصب الشغل من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 مسري العابد، زهية عباز، " ظاهرة البطالة يف اجلزائر بني الواقع والطموحات ". جملة الباحث، العدد 55، اجلزائر، 0050، ص: 41.

  2 دادن عبد الغين، بن طجني حممد عبد الرمحن، " دراسة فياسية ملعدالت البطالة يف اجلزائر 5140-0000 ". جملة الباحث، العدد 50، اجلزائر، 0050، ص: 541.



        (6102-0991) تخفيض الدينار على توازن االقتصاد الجزائريقياس وتحليل أثر  لفصل الرابع          ا

~ 147 ~ 
  

 1691منصب شغل سنة  3.941.111(، ليصل العدد إىل 1699-1699منصب خالل الفرتة  13.111

(، هذا ما أدى إىل اخنفاض معدالت البطالة 1691-1699منصب خالل الفرتة  12.211)مبتوسط 
 .1691سنة  %1321لينتقل إىل  1699سنة  %2223إىل  1699سنة  %33من 

، حيث 1691بعدما سجل اخنفاض عاملي يف أسعار النفط سنة  تطور البطالة في ظل أزمة النفط: .6.6
األمر الذي أدى إىل اخنفاض الصادرات من  1699تواصلت نزعة االخنفاض حىت بلغت ذروهتا سنة 

من جهة واالستدانة من جهة أخرى، مما أثر سلبا على أحوال العمالة  %31السلع واخلدمات بنسبة 
، 1699منصب شغل سنة  94.111ناصب الشغل إىل وظروف التشغيل حيث وصل معدل خلق م

، 1696منصب شغل سنة  16.111ليبلغ  1699منصب شغل سنة  94.111مث اخنفض إىل حوايل 
 1691بطال سنة  431.111حيث أثرت املعطيات االقتصادية يف هذه املرحلة بانتقال البطالني من 

حيث وصلت النسبة إىل أضعف  ،1696بطال سنة  1.111.111ليبلغ  1699سنة  1.111.611إىل 
 .1696سنة  %19إىل  1691سنة  %1321من 

معدل  منذ تطبيق برنامج التعديل اهليكلي مل يعرف أزمة البطالة في مرحلة االصالحات االقتصادية: .3.6
حيث صرحت وزارة  1666سنة  %26لينتقل إىل  1661سنة  %1629البطالة تراجعا، حيث كان 

منصب شغل وأن  939.199أن عدد مناصب الشغل املفقودة قدر حبوايل  1669ماي  11العمل يف 
االقتصاد الوطين مل يعد قادرا على خلق ربع الطلب اإلضايف املتزايد، حيث استقر معدل مناصب 

 29.111، إذ استمر التدهور ليصل إىل 1669و 1664منصب شغل خالل  41.111الشغل عند 
 منصب شغل جديد فقط سنويا.

ا عرفت معدالت البطالة اخنفاضا ملحوظا يف الفرتة م الة بعد اإلصالحات االقتصادية:معدل البط .2.6
وهي أعلى نسبة عرفتها اجلزائر، مث بدأت يف  2111سنة  %26بعد اإلصالحات، حيث بلغت 

السبب يف ذلك  %623مبعدل  2113لتحقق أدىن نسبة هلا يف سنة  2114سنة إىل غاية االخنفاض 
 . 1664عام  يعود إىل اإلصالحات اليت تبنتها اجلزائر
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 تطور معدل التضخم في الجزائر .3
لقد تطلب تطبيق اسرتاتيجية التنمية يف اجلزائر متويال نقديا كبريا وأمام عجز االدخار الوطين على تلبية       

االحتياجات الضرورية لتمويل االستثمارات، جلأت السلطات العمومية إىل االقرتاض إضافة إىل اإلصدار النقدي 
عدالت التضخم، لذا مت تقسيم فرتات تطور معدل ، األمر الذي أدى إىل تفاقم م1بدون مقابل من املنتجات

 التضخم يف اجلزائر إىل ثالث فرتات أساسية:
بداية تطبيق السياسة االنتقائية لألسعار عوضا عن  1691انطالقا من سنة  (:0989-0921الفترة ) .0.3

سياسة تثبيت األسعار، عرفت معدالت التضخم زيادات معتربة تفاقمت أكثر خالل السبعينات 
، إذ عرف 1691سنة  %1429و 1699سنة  %1129، حيث بلغ معدل التضخم 2ية الثمانيناتوبدا

 %1224و %1121ومل يلبث أن ارتفع من جديد ليصل إىل حدود  1694-1692تراجعا خالل الفرتة 

على الرتتيب، يرجع ذلك إىل االختالالت اليت أحدثها جهاز التنظيم  1699و 1691خالل سنيت 
 املركزي لألسعار وتأثري اخنفاض أسعار البرتول على عملية التنمية.

هي مرحلة حترير األسعار، حيث أن معدل التضخم بلغ ذروته خالل هذه (: 0992-0989الفترة ) .6.3
، 1663خالل السنوات  %2629و %26، %2121، يف حني بلغ 1662سنة  %3129الفرتة بنسبة 

 : 3على الرتتيب، هذه الزيادات ميكن أن تفسر بعاملني 1661، 1664
 من األسعار إىل النظام احلر؛ %91انتقال  1696التعجيل أو اإلسراع يف سريورة حترير األسعار بداية  .أ

ارتفاع أسعار  أدى إىلاالخنفاض القوي للدينار اجلزائري للتصدي لإلتالف احلادث يف التبادل الذي  .ب
 السلع املستوردة.

متيزت هذه الفرتة باستقرار معدالت التضخم بسبب تطبيق برامج التعديل  (:6102-0992الفترة ) .3.3
اهليكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدويل، الذي كان يهدف إىل استقرار األسعار، حيث تراجعت 

(، %123) 2111واستمرت يف الرتاجع حىت اقرتبت من الصفر سنة  1669بشكل حمسوس مع بداية 
، األمر الذي يفسر بالسياسة املالية التوسعية 2112مث عادت لرتتفع من جديد لتبلغ أعلى قيمة هلا يف 

 .2116سنة  $مليار  92اليت انتهجت من طرف الدولة واليت خصص هلا مبلغ إمجايل قدره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 0052، اجلزائر، 2". جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد 0055-5110سياسة الصرف على التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  بن بريكة الزهرة، " دراسة قياسية لتأثري 1
  .001ص: 

، 57لباحث، العدد ". جملة ا0050-5140عبد اهلل قوري حيي، " حمددات التضخم يف اجلزائر: دراسة قياسية باستعمال مناذج متجهات االحندار الذايت املتعدد اهليكلية  2
  .07، ص: 0057اجلزائر، 

  3 بن بريكة الزهرة، مرجع سبق ذكره، ص: 050.
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 رصيد ميزان المدفوعات .2
إن ميزان املدفوعات اجلزائري ال خيتلف يف هيكله عن غريه من موازين املدفوعات لباقي دول العامل إال من       

 حيث ما يعكسه من وضع اقتصادي خاص باجلزائر. 

سجل ميزان املدفوعات عجزا خالل معظم سنوات هذه الفرتة نتيجة ارتفاع (: 0989-0921الفترة ) .0.2
، اليت تطلبت 1699نامجة عن السياسة التنموية املتبعة يف اجلزائر منذ سنة حصيلة الديون اخلارجية ال

أمواال ضخمة عجز االقتصاد الوطين عن توفريها، فاختالل ميزان املدفوعات هو اختالل هيكلي ألن 
االقتصاد اجلزائري أوىل أمهية بالغة لقطاع احملروقات إىل جانب اعتماده على القروض اخلارجية لتمويل 

 الواردات. 
قل خالل هذه الفرتة بوضعية غري مستقرة انت متيز ميزان املدفوعات اجلزائري(: 0999-0991الفترة ) .6.2

 4239إذ بلغ  1661و 1664فيها من الفائض إىل العجز، حيث سجل عجزا كبريا خاصة يف سنيت 
مليار دوالر على التوايل، وهي السنوات اليت اخنفض فيها سعر برميل النفط حيث انتقل من  9232و

 .1664لربميل سنة دوالر ل 11213إىل  1661دوالر للربميل سنة  22229
متيزت هذه الفرتة بتمكن اجلزائر من التسديدات املسبقة الكبرية للدين (: 6102-6111الفترة ) .3.2

اخلارجي اليت رافقت باستمرار تراكم احتياطات الصرف، مما جعل االقتصاد الوطين يتخلص من 
، 2111نة عيته منذ سهشاشته أمام الصدمات اخلارجية، كما شهد ميزان املدفوعات حتسنا مستمرا لوض

 21219ذلك يعود إىل التحسن يف أسعار البرتول الذي اجنر عنه ارتفاع حصيلة الصادرات البرتولية من 

تقهقر رصيد ميزان  2116، ويف سنة 2119سنة  دوالرمليار  99216إىل  2111سنة  مليار دوالر
بسبب اخنفاض سعر البرتول  2119سنة  دوالرمليار  39266مقارنة بـ دوالرمليار  3299املدفوعات إىل 

 .1بصفته ميثل القناة الرئيسية النتقال األزمة املالية العاملية إىل اجلزائر 2119مقارنة بـ %39293بنسبة 
 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .020، ص: 0050، اجلزائر، 55مجيلة اجلوزي، " ميزان املدفوعات اجلزائري يف ظل السعي لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة". جملة الباحث، العدد  1
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إثر التسديدات املسبقة  2119يف  دوالرمليار  11222كما عرف حساب رأس املال عجزا مستمرا وصل إىل        
يف تلك السنة، رغم ذلك فإن ميزان املدفوعات واصل حتقيق  دوالرمليار  11263للدين اخلارجي اليت بلغت 

يف  دوالرمليار  39266إىل  2119يف  دوالرمليار  26211، وانتقل من دوالرمليار  19293فائض إمجايل قدره 
 199231، إىل 2111سنة  دوالرمليار  11261، كما تزايدت االحتياطات الرمسية للصرف حيث انتقلت من 2119
 .  1بفعل فائض الرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات 2114سنة  دوالرمليار 
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-0991التوازن االقتصادي الجزائري ) المبحث الثاني: قياس أثر تخفيض قيمة الدينار على مؤشرات
6102 ) 

إن الدول النامية يف أشد احلاجة من الدول املتقدمة إىل وسائل ضبط خمططات التنمية مبا يف ذلك االقتصاد       
القياسي، وذلك للتناقض الشديد بني ختلفها الواسع من جهة وضرورة تسريع وترية التنمية من جهة أخرى، فهي 

األقطار النامية  ل الصناعية املتطورة، كذلك جند أنتواجه عقبات معقدة يف سبيل تقليص الفجوة بينها وبني الدو 
تفتقر إىل املوارد الفنية وتقاليد التخطيط لذلك بدأت بأساليب التجربة واخلطأ مما فوت عليها فرصا تنموية هي 
بأشد احلاجة إليها، كما أننا جند عددا من هذه األقطار النامية من ضمنها بعض األقطار العربية قد بدأت ببعض 

مارسات يف استخدام االقتصاد القياسي بسبب تزايد احلاجة إىل التطور االقتصادي وضرورة التطوير على امل
 .  1أساس برامج دقيقة التخطيط نسبيا

 قياس األثر على معدل النمو االقتصاديالمطلب األول: 

يعترب النمو االقتصادي أهم مواضيع العصر اليت ينبغي الوقوف عندها، فبعد حتليل أثر ختفيض قيمة العملة       
 ياسيا. قعلى معدل النمو االقتصادي نظريا البد من معرفة أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري عليه 

 على معدل النمو االقتصاديمؤثرة تحديد المتغيرات ال .0
إن عملية االختيار تعتمد على النظرية االقتصادية، حيث يستخلص مما سبق أن معدل النمو االقتصادي       

املمثل بالناتج احمللي اإلمجايل يتأثر مبجموعة من املتغريات منها: الصادرات، االستثمار األجنيب املباشر الوافد 
ريعية لالقتصاد ضافة إىل سعر البرتول نظرا للطبيعة الوسعر الصرف واليت رأينا أهنا تثؤثر عليه بشكل كبري باإل

 اجلزائري:
يتوقع وجود عالقة طردية بني الصادرات والناتج احمللي اإلمجايل، حيث كلما كان منو الصادرات أسرع   -

 كلما زاد منو الناتج.
مجايل، حيث  يتوقع وجود عالقة طردية بني صايف االستثمار األجنيب املباشر الوافد والناتج احمللي اإل -

 كلما زاد تدفق االستثمار األجنيب إىل الداخل زاد اإلنتاج ومنه الناتج.
يتوقع وجود عالقة طردية بني سعر البرتول والناتج احمللي اإلمجايل، نظرا ألن عوائد الصادرات من  -

 احملروقات تساهم يف متويل املشاريع اإلنتاجية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 عصام عزيز شريف، " مقدمة يف االقتصاد القياسي ". ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة 0، اجلزائر، 5105، ص: 54.  
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ملة ناتج احمللي اإلمجايل، حيث أن ختفيض قيمة العيتوقع وجود عالقة طردية بني سعر الصرف وال -
)ارتفاع سعر الصرف اإلمسي( يثؤدي إىل زيادة الطلب على سلع الدولة صاحبة التخفيض بالتايل زيادة 

 اإلنتاج. 
 صياغة النموذج القياسي الخاص بمعدل النمو االقتصادي وتقديره .6

 : بداية نشري إىل رموز خمتلف املتغريات: صياغة النموذج القياسي .0.6
 .PIB)الناتج احمللي اإلمجايل( ويرمز له بـ:  يتمثل يف مثؤشر النمو االقتصادي المتغير التابع: .أ

(، سعر IDEI(، االستثمار األجنيب املباشر الوافد )EXتتمثل يف: الصادرات ) المتغيرات المفسرة: .ب
 .Tx( ويرمز له بـ: $/DZDالدينار اجلزائري )(، سعر صرف PPبرميل البرتول بالـدوالر )

 بناء على املتغريات السابقة يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج بالدالة املوالية:
PIB = ƒ(EX; IDEI; PP; Tx) 

سيتم استخدام أسلوب االحندار املتعدد يف تقدير النموذج القياسي اخلاص بالنمو االقتصادي وفق الصيغة       
 اخلطية والصيغة غري اخلطية )األسية(.

 النموذج اخلطي وصياغته كما يلي: النموذج األول: 
𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽1 + 𝛽0𝐸𝑋𝑖 + 𝛽2𝐼𝐷𝐸𝐼𝑖 + 𝛽3𝑃𝑃𝑖 + 𝛽4𝑇𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 

 حيث:
 (i :) ؛¡تعرب عن قيمة املتغري يف السنة 

 β3 ،β2 ،β0،β4: متثل معلمات النموذج؛ 
β1: متثل احلد الثابت؛ 

¡u.يعرب عن املتغريات اليت ميكن أن تثؤثر على الناتج احمللي اإلمجايل لكن يصعب قياسها : 
 النموذج غري اخلطي وصياغته كما يلي:  النموذج الثاني: 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽1. 𝐸𝑋𝑖
𝛽1 . 𝐼𝐷𝐸𝐼𝑖

𝛽2 . 𝑃𝑃𝑖
𝛽3 . 𝑇𝑥𝑖

𝛽4 . 𝑈𝑖 
 الطبيعي على الطرفني يتم حتويلها إىل صيغة خطية كالتايل: 1بإدخال اللوغاريتم      

𝐿𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝐿𝑛𝛽1 + 𝛽0𝐿𝑛𝐸𝑋𝑖 + 𝛽2𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝐼𝑖 + 𝛽3𝐿𝑛𝑃𝑃𝑖 + 𝛽4𝐿𝑛𝑇𝑥𝑖 + 𝐿𝑛𝑈𝑖 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-5117 -5112 ال ميكن إدخال اللوغاريتم على املتغريات املستقلة للناتج احمللي اإلمجايل بسبب انعدام إحصائيات االستثمار األجنيب الوافد للسنوات: 1

   وذلك لعدم وجود قيمة للوغاريتم العدد صفر.،  5111



        (6102-0991) تخفيض الدينار على توازن االقتصاد الجزائريقياس وتحليل أثر  لفصل الرابع          ا

~ 153 ~ 
  

Lnβ0هو احلد الثابت؛ : 
4 𝛽3 𝛽2 𝛽1𝛽  معامالت النموذج.هي 

(، واليت OLS: يتم التقدير باستعمال طريقة املربعات الصغرى االعتيادية )تقدير النموذج القياسي .6.6
تعترب أحسن الطرق لتقدير النماذج اخلطية ملا متتاز به من خصائص، إذ يتم ذلك باالستعانة بربنامج 

(Eviews8 وبعد ادخال البيانات فيه تظهر نتائج تقدير النمو ،)م ذج اخلطي من خالل امللحق رق
(13.) 

( كانت نتائج تقدير النموذج اخلطي للناتج 13وفقا للملحق رقم ) الخطي: نتائج تقدير النموذج .أ
 التايل: احمللي اإلمجايل على النحو

 

 

 

ctستيودنت  : هي قيم احصاءةStudent؛ 

∑ 𝑒𝑖
 جمموع مربعات األخطاء؛: 2

2R :معامل التحديد؛ 

�̅�2 :معامل التحديد املصحح؛ 

Durbin Watson : 𝐷𝑤 إحصائية ديربني واتسون؛ 

cFإحصائية فيشر؛ : 

N.عدد املشاهدات : 
لدراسة مدى صالحية النموذج  الدراسة االقتصادية واإلحصائية والقياسية للنماذج المقدرة: .3.6

القياسي املقدر واخلاص بالناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر، البد من إجراء جمموعة من االختبارات 
ملعرفة مدى صالحية النموذج من منظور منطق النظرية االقتصادية ومدى صالحيته من الناحية 

 اإلحصائية. 
 

 

PIB𝑖= 17.638 - 0.353 𝐸𝑋𝑖 + 9.137 𝐸𝐷𝐸𝐼𝑖  + 1.836 𝑃𝑃𝑖  - 0.001 𝑇𝑥𝑖 

tc        (2.882)      (-0.865)         (1.815)        (8.023)         (-0.011) 

𝛿𝛽𝑖
   (6.119)     (0.408)          (5.033)        (0.229)         (0.117) 

= 0.9762 �̅�;  = 0.980     2 = 1808.587   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.915     ; = 251.453    ; N = 25c F 
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 ( نالحظ: 13من امللحق رقم ) الدراسة االقتصادية للنموذج: .أ
(، نالحظ أن إشارته سالبة أي عالقته بالناتج احمللي االمجايل عالقة 1𝛽بالنسبة ملعامل الصادرات ) -

عكسية، إذ ال تتفق هذه النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغريت الصادرات بوحدة 
 ( ليس هلا معنوية اقتصادية.1𝛽وحدة، ومنه املعلمة ) 1.313لي اإلمجايل سيتغري بـ واحدة فإن الناتج احمل

( نالحظ أن إشارته موجبة أي أن عالقته طردية 2𝛽بالنسبة ملعامل االستثمار األجنيب املباشر الوافد ) -
حيث إذا تغري االستثمار  مع الناتج احمللي االمجايل، هذه النتيجة تتفق مع التوقعات سابقة الذكر،

وحدة ومنه املعلمة  6.139وافد بوحدة واحدة فإن الناتج احمللي االمجايل سيتغري بـ األجنيب املباشر ال
(2𝛽.هلا معنوية اقتصادية )    

نالحظ أن إشارته موجبة ما يدل على وجود عالقة طرديه بينه وبني  (3βبالنسبة ملعامل سعر البرتول ) -
املتغري التابع خالل طول فرتة الدراسة وهذا مطابق للنظرية االقتصادية، حيث إذا تغري سعر البرتول 

     ( هلا معنوية اقتصادية.3𝛽وحدة، إذن املعلمة ) 1.939بوحدة واحدة سيتغري الناتج احمللي االمجايل بـ 
( نالحظ أن إشارته سالبة ما يدل على وجود عالقة عكسية بينه وبني 4βنسبة ملعامل الصرف )بال -

الناتج احمللي االمجايل، إذ ال تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السابقة ومنطق النظرية االقتصادية، 
 1.111ري بـ غحيث إذا تغري سعر صرف الدينار اجلزائري بوحدة واحدة فإن الناتج احمللي االمجايل سيت

 ( ليس له معنوية اقتصادية.4βوحدة، إذن املعامل )
واختبار  t: سيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال إحصائية ستيودنت الدراسة اإلحصائية للنموذج .ب

 .�̅�2، ومعامل التحديدFاملعنوية اإلمجالية للنموذج باستعمال إحصائية فيشر 
  :نستعمل معامل التحديد املصححاختبار المعنوية الكلية للنموذج�̅�2 فيشر  وإحصائيةF  يف هذا

 (.13االختبار واملتحصل عليهما من امللحق رقم )
 معامل التحديد المصحح�̅�2 ::1.699 إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد املصحح تقدر بـ 

يف التغريات اليت حتدث على  %69.9وهي قريبة من الواحد حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 
تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج تعترب متغريات  %2.4الناتج احمللي االمجايل، أما 

  عشوائية.
 



        (6102-0991) تخفيض الدينار على توازن االقتصاد الجزائريقياس وتحليل أثر  لفصل الرابع          ا

~ 155 ~ 
  

  اختبار فيشرF:  نستعمل هذا االختبار الختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج من خالل اختبار
 الفرضيتني التاليتني: 

 :انعدام العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.تنص على  فرضية العدم 
 :تنص على وجود على األقل متغري مستقل واحد له أثر على املتغري التابع. الفرضية البديلة 

𝐻₀: 𝛽₀ = 𝛽₁ = 𝛽₂ = 𝛽₃ = 𝛽₄ = 0
H₁: ∃βi/βi ≠ 0       i = (0,1,1,3,4) 

 

 القيمة التالية:احملسوبة تأخذ  F ( لدينا إحصائية13حسب امللحق رقم )      

=251.453cal F فتأخذ القيمة التالية: %1 أما اجملدولة عند مستوى اخلطر 
𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−0

𝑘 = 𝐹25−4−0
4 = 𝐹21

4 = 1.87 ، (n: عدد املشاهدات وk.)عدد املتغريات املفسرة : 

𝐹𝑡𝑎𝑏 مبا أن <  𝐹𝑐𝑎𝑙  0.05و > Prob 1 فإننا نقبلH 0 ونرفضH  مستقل واحد له  متغريأي يوجد على األقل
 تأثري على املتغري التابع.

 الختبار معنوية املعامل للنموذج نستخدم إحصائية ستيودنت اختبار معنوية المعالم :t  وفقا للفرضيتني
 التاليتني:

{
H1 

H0
 
:
:
βi

βi  

= 0
≠ 0

 
0H .املعلمة ليس هلا معنوية : 
1H .املعلمة هلا معنوية : 

عند مستوى  tاليت يتم استخراجها من جدول ستيودنت  tabtمع القيمة اجملدولة  caltيتم مقارنة القيمة احملسوبة 
  ( كما تبينه العالقة:n-kودرجة حرية ) %1معنوية 

𝑡𝑛−𝑘 
𝛼 = 𝑡25−4

1,15  = 𝑇20
1.15 = 1,079 

 : نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر للناتج المحلي االجمالي02الجدول رقم 
 calt tabt Prob املعامالت املقدرات

 𝛽1 2.992 2.079 0.0092 الثابت

EX 𝛽0 -0.865 2.079 0.3977 

IDEI 𝛽2 1.815 2.079 0.0845 

PP 𝛽3 8.023 2.079 0.0000 

Tx 𝛽4 0.011- 2.079 0. 9916 

 (.13من إعداد الطالبة بناء على امللحق رقم ) المصدر:
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 من خالل اجلدول أعاله نالحظ:
𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: 𝛽1الثابت )بالنسبة ملعامل املتغري  - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0هبذا سنرفض فرضية العدمH  أيβ1 

 .%1ما يدل على قبول الثابت يف النموذج عند مستوى معنوية  Prob=0.0092 له معنوية حيث أن

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β0الصادرات ) بالنسبة ملعامل - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  0وعليه نقبل فرضية العدمH  أي(β0) 
ومنه ميكن القول أن الصادرات ليس هلا معنوية إحصائية  Prob=0.3977ليس له معنوية، كما أن 

يف تفسري الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة املدروسة وبالتايل ليس هلا تأثري  %1عند مستوى معنوية 
 عليه. 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β2بالنسبة ملعامل االستثمار األجنيب املباشر الوافد ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙 و منه نقبل فرضية ،
من هنا ميكن القول أن  %1 أكرب من Prob=0.0845( ليس له معنوية كما أن β2أي ) 0Hالعدم 

بالتايل ال يثؤثر  1.11االستثمار األجنيب املباشر الوافد ليس له معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 
 على الناتج احمللي االمجايل.

𝑡𝑡𝑎𝑏أن:  ( نالحظβ3البرتول )بالنسبة ملعامل سعر  - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  1ومنه نرفض فرضية العدم و نقبلH  
، أي أن له %1، أي سعر البرتول له معنوية إحصائية عند مستوى معنوية  Prob=0.0000كما أن

  تأثري على الناتج احمللي االمجايل. 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β4بالنسبة ملعامل سعر الصرف ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  0أي نقبل فرضية العدمH      
 ومنه ميكن القول أن سعر الصرف ال يثؤثر على الناتج احمللي االمجايل.  %1أكرب من   Prob=0.9916و

من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اخلطي املقدر نالحظ أن كل من الصادرات وسعر       
الصرف ليس هلما معنوية اقتصادية وإحصائية لذلك سيحذفان من النموذج، كما جند سعر البرتول فقط من له 

 باط التالية:بينه مصفوفة االرتمعنوية إحصائية واقتصادية مع وجود ارتباط قوي بني هذه املتغريات كما ت

 EX IDEI PP Tx 

EX 1 0.88 0.96 0.59 

IDEI 0.88 1 0.79 0.64 

PP 0.96 0.79 1 0.51 

Tx 0.59 0.64 0.51 1 
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هذا يدل على وجود تعدد خطي بني املتغريات ومنه سيحذف كل من متغري الصادرات وسعر الصرف       
 ويعاد تقدير النموذج من جديد.

o  إزالة تقدير النموذج الخطي بعدEX وTx :( حصلنا على النتائج التالية:14وفقا للملحق رقم ) 
 

 

 

 

( أن معلمات النموذج هلا معنوية اقتصادية وهذا من خالل إشارة 14يالحظ من خالل امللحق رقم )      
اتج احمللي املباشر الوافد طرديا مع الناملعلمات املقدرة حيث يرتبط كل من سعر البرتول واالستثمار األجنيب 

اإلمجايل خالل فرتة الدراسة وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية، إال أن معلمة االستثمار األجنيب املباشر الوافد 
 ( كما يلي:    11ليس هلا معنوية إحصائية، لذلك ستحذف من النموذج لتصبح النتائج وفقا للملحق رقم )

 
 
 
 

 (:11يالحظ من خالل امللحق رقم )      
إن معلمة سعر البرتول هلا معنوية اقتصادية وهذا من خالل إشارة املعلمة املقدرة حيث ترتبط طرديا  -

مع الناتج احمللي اإلمجايل وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية، كما هلا معنوية إحصائية من خالل 
𝑡𝑡𝑎𝑏إحصائية ستودنت، حيث أن  < 𝑡𝑐𝑎𝑙  حيث: %1عند مستوى معنوية                       

𝑡𝑡𝑎𝑏 = 𝑡𝑛−𝑘 
𝛼  = 𝑡24

1.15 =  ، إذن سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.1.064
𝐹𝑡𝑎𝑏كما نالحظ من خالل إحصائية فيشر أن  - < 𝐹𝑐𝑎𝑙 :حيث ، 

 𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−0
𝑘 = 𝐹25−0−0

0 = 𝐹23
0 =  ، وعليه سنرفض فرضية العدم.4.18

وهي قريبة من الواحد، أي أن سعر  0.977تقدر بـ  𝑅2إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد  -
من التغريات اليت تطرأ على الناتج احمللي االمجايل، مما يدل على أن هناك  % 69.9البرتول يتحكم بـ 

 ارتباط قوي بينهما.

PIB𝑖= 16.869 + 1.654 𝑃𝑃𝑖 + 6.111 𝐼𝐸𝐷𝐼𝑖   

tc        (5.431)    (18.438)           (1.824)          

𝛿𝛽𝑖
    (3.106)    (0.089)            (3.350)         

= 0.9782 �̅�;  = 0.980     2 = 1877.753   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.806     ; = 532.415    ; N = 25c F 

 

PIB𝑖= 17.096 + 1.784 𝑃𝑃𝑖 

tc        (5.249)      (31.047)         

      𝛿𝛽𝑖
    (3.156)      (0.057)         

= 0.9752 �̅�;  = 0.977     2 = 2161.855   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.809     ; = 963.914    ; N = 25c F 
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 اختبار النموذج من الناحية القياسية .ت

بعد التأكد من صالحية النموذج من الناحيتني االقتصادية واالحصائية، سنقوم باختباره من الناحية القياسية       
 ملعرفة مدى تطابقه مع الفرضيات اخلاصة به.

  :نقوم حبساب إحصائية اختبار عدم تجانس التباينWhite  ودرجة حرية  %1عند مستوى معنوية
k=2 :حيث تعطى بالعالقة ،𝑥𝑘,1.15

2 = 𝑥2,1.15
2 = ( نالحظ 06، ومن خالل امللحق رقم )5.991

𝑛𝑅2أن:  = 5.133 ،5.133 < 𝑥2,1.15
 ومنه نرفض فرضية العدم ما يعين ثبات التباين. 2

 :( نالحظ: 05من خالل امللحق رقم ) اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء𝐷𝑊 = ، أما القيمة 1.81
على التوايل، حيث يالحظ من خالل  1.41، 1.26( تساوي n=25, k=1) dUو dLاجملدولة لـ 

احملسوبة تقع ضمن منطقة عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء،  DW( أن قيمة 07امللحق رقم )
 بالتايل النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء.

 المطلب الثاني: قياس األثر على معدل البطالة

تعترب البطالة ظاهرة اقتصادية تبني وجود خلل يف النشاط االقتصادي وذات أبعاد خمتلفة، وبعد حتليل أثر       
 ياسيا. قختفيض قيمة العملة على معدل البطالة نظريا البد من معرفة أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري عليه 

 على معدل البطالةمؤثرة تحديد المتغيرات ال .0
يستخلص مما سبق أن معدل البطالة يتأثر مبجموعة من املتغريات منها: الناتج احمللي اإلمجايل، معدل       

 التضخم وسعر الصرف باإلضافة إىل سعر البرتول نظرا للطبيعة الريعية لالقتصاد اجلزائري حيث:
إلنتاج زادت لما زاد ايتوقع وجود عالقة عكسية بني الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل البطالة، حيث ك -

 احلاجة إىل توفري مناصب الشغل.
يتوقع وجود عالقة عكسية بني سعر البرتول ومعدل البطالة، حيث كلما ارتفعت أسعار البرتول  -

 زادت عوائد احملروقات ومنه زيادة اإلنتاج بالتايل زيادة نسبة التشغيل.
 حسب منحىن فيليبس؛يتوقع وجود عالقة عكسية بني معدل التضخم ومعدل البطالة  -
يتوقع وجود عالقة عكسية بني سعر الصرف ومعدل البطالة، حيث لتلبية الطلب اخلارجي املرتفع  -

على السلع الداخلية الناجم عن ختفيض قيمة العملة )ارتفاع سعر الصرف اإلمسي( البد من زيادة 
 اإلنتاج احمللي الذي يتطلب زيادة يف عدد مناصب الشغل. 
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 صياغة النموذج القياسي الخاص بالمعدل البطالة وتقديره  .6
بعد حصر عدد من املتغريات االقتصادية اليت رأينا أهنا تثؤثر يف معدل البطالة من خالل الدراسة النظرية      

 وبعض الدراسات السابقة يتم صياغة النموذج القياسي بالظاهرة املدروسة.
 إىل رموز خمتلف املتغريات:: بداية نشري صياغة النموذج القياسي .0.6
 .Tchيتمثل يف معدل البطالة ويرمز له بـ:  المتغير التابع: .أ

، سعر برميل البرتول بالـدوالر (PIBتتمثل يف: حجم الناتج احمللي االمجايل ) المتغيرات المفسرة: .ب
(PP)( معدل التضخم ،Inf) ( وسعر صرف الدينار اجلزائريDZD/$ :ويرمز له بـ )Tx. 

 املتغريات السابقة يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج بالدالة املوالية: بناء على
Tch = ƒ(PIB; PP; Inf; Tx) 

سيتم استخدام أسلوب االحندار املتعدد يف تقدير النموذج القياسي اخلاص مبعدل البطالة وفق الصيغة       
 اخلطية والصيغة غري اخلطية )األسية(.

 ي وصياغته كما يلي:النموذج اخلط النموذج األول: 
𝑇𝑐ℎ𝑖 = 𝛽1 + 𝛽0𝑃𝐼𝐵𝑖 + 𝛽2𝑃𝑃𝑖 + 𝛽3𝐼𝑛𝑓𝑖 + 𝛽4𝑇𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 

 حيث:
 (i تعرب عن قيمة املتغري يف السنة :)¡؛ 

 β3 ،β2 ،β0،β4: متثل معلمات النموذج؛ 
β1: متثل احلد الثابت؛ 

¡u.يعرب عن املتغريات اليت ميكن أن تثؤثر على معدل البطالة لكن يصعب قياسها : 
 النموذج غري اخلطي وصياغته كما يلي: النموذج الثاني: 

𝑇𝑐ℎ𝑖 = 𝛽1. 𝑃𝐼𝐵𝑖
𝛽1 . 𝑃𝑃𝑖

𝛽2 . 𝐼𝑛𝑓𝑖
𝛽3 . 𝑇𝑥𝑖

𝛽4 . 𝑈𝑖 
 بإدخال اللوغاريتم الطبيعي على الطرفني يتم حتويلها إىل صيغة خطية كالتايل:

𝐿𝑛𝑇𝑐ℎ𝑖 = 𝐿𝑛𝛽1 + 𝛽0𝐿𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 + 𝛽2𝐿𝑛𝑃𝑃𝑖 + 𝛽3𝐿𝑛𝐼𝑛𝑓𝑖 + 𝛽4𝐿𝑛𝑇𝑥𝑖 + 𝐿𝑛𝑈𝑖 
Lnβ0هو احلد الثابت؛ : 

4 ،𝛽3 ،𝛽2 ،𝛽1: 𝛽 .هي معامالت النموذج 
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( وذلك باالستعانة OLS: بعد استعمال طريقة املربعات الصغرى االعتيادية )تقدير النموذج القياسي .6.6
غري و (، وبعد ادخال البيانات فيه تظهر نتائج تقدير كل من النموذجني اخلطي Eviews8بربنامج )

 ( على التوايل.09( و)08اخلطي من خالل امللحقني رقم )
( كانت نتائج تقدير النموذج اخلطي ملعدل 08وفقا للملحق رقم ) الخطي: نتائج تقدير النموذج .أ

 التايل: البطالة على النحو
 

 

 
 

( كانت نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي 09وفقا للملحق رقم )اللوغاريتمي:  نتائج تقدير النموذج .ب
 التايل: ملعدل البطالة على النحو

 
 

 

 

 

لدراسة مدى صالحية النموذج  والقياسية للنماذج المقدرة:الدراسة االقتصادية واإلحصائية  .3.6
القياسي املقدر واخلاص مبعدل البطالة يف اجلزائر، البد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى 

 صالحية النموذج من منظور منطق النظرية االقتصادية ومدى صالحيته من الناحية اإلحصائية. 
 النموذج الخطي .أ
 ( نالحظ: 08من امللحق رقم ) قتصادية للنموذج الخطي:الدراسة اال 
(، نالحظ أن إشارته سالبة أي عالقته مبعدل البطالة عالقة 1𝛽بالنسبة ملعامل الناتج احمللي اإلمجايل ) -

عكسية، إذ تتفق هذه النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغري الناتج احمللي االمجايل 
 ( هلا معنوية اقتصادية.1𝛽وحدة، ومنه املعلمة ) 1.213بوحدة واحدة فإن معدل البطالة سيتغري بـ 

Tch𝑖= 25.963 - 0.203 𝑃𝐼𝐵𝑖 + 0.145 𝑃𝑃𝑖 + 0.069 𝐼𝑛𝑓𝑖  + 0.101 𝑇𝑥𝑖 

tc        (6.303)      (-3.197)         (1.275)        (0.655)         (1.969) 

𝛿𝛽𝑖
   (4.119)     (0.063)          (0.113)        (0.106)         (0.051) 

= 0.8522 �̅�;  = 0.877     2 = 166.884   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 0.684     ; = 35.604    ; N = 25c F 

 

𝐿𝑛Tch𝑖= 6.034 - 0.794 𝐿𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 + 0.025 𝐿𝑛𝑃𝑃𝑖  - 0.046 𝐿𝑛𝐼𝑛𝑓𝑖  + 0.083 𝐿𝑛𝑇𝑥𝑖 

tc        (18.525)      (-4.598)         (0.179)        (-1.995)         (1.706) 

𝛿𝛽𝑖
     (0.326)        (0.173)          (0.142)        (0.023)         (0.049) 

= 0.9542 �̅�;  = 0.962     2 = 0.174   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.080     ; = 125.861    ; N = 25c F 
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( نالحظ أن إشارته موجبة أي أن عالقته طردية مع معدل البطالة، هذه 2𝛽ول )بالنسبة ملعامل البرت  -
حيث إذا تغري سعر برميل البرتول بوحدة واحدة فإن  النتيجة ال تتفق مع التوقعات سابقة الذكر،

    ( ليس هلا معنوية اقتصادية.2𝛽وحدة إذن املعلمة ) 1.141معدل البطالة سيتغري بـ 
نالحظ أن إشارته موجبة ما يدل على وجود عالقة طردية بينه وبني  (3βالتضخم )بالنسبة ملعامل  -

املتغري التابع خالل طول فرتة الدراسة وهذا خمالف للنظرية االقتصادية حيث إذا تغري بوحدة واحدة 
 وحدة، بالتايل ليس له معنوية اقتصادية. 1.196سيتغري معدل البطالة بـ 

( نالحظ أن إشارته موجبة ما يدل على وجود عالقة طردية بينه 4β)بالنسبة ملعامل سعر الصرف  -
وبني معامل البطالة، إذ ال تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السابقة ومنطق النظرية االقتصادية، حيث 

وحدة، إذن  1.111إذا تغري سعر صرف الدينار اجلزائري بوحدة واحدة فإن معدل البطالة سيتغري بـ 
 يس له معنوية اقتصادية.( ل4βاملعامل )

 سيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال إحصائية ستيودنت الدراسة اإلحصائية للنموذج الخطي :
t  واختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج باستعمال إحصائية فيشرFومعامل التحديد ،�̅�2. 
  :نستعمل معامل التحديد املصححاختبار المعنوية الكلية للنموذج�̅�2 فيشر  وإحصائيةF  يف هذا

 (.08االختبار واملتحصل عليهما يف امللحق رقم )
 1.912 إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد املصحح تقدر بـ:: �̅�2معامل التحديد المصحح -

يف التغريات اليت حتدث على  %91.2وهي قريبة من الواحد حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 
  أما الباقي تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج تعترب متغريات عشوائية.معدل البطالة، 

 :احملسوبة تأخذ القيمة التالية F ( لدينا إحصائية08حسب امللحق رقم ) :Fاختبار فيشر  -

=35.604cF فتأخذ القيمة التالية: %1 أما اجملدولة عند مستوى اخلطر 
𝐹𝑡 = 𝐹𝑛−𝑘−0

𝑘 = 𝐹25−4−0
4 = 𝐹21

4 = 1.87 
𝑡𝑡𝑎𝑏 مبا أن <  𝑡𝑐𝑎𝑙  0.05و > Prob 1 فإننا نقبلH 0 ونرفضH مستقل واحد له  أي يوجد على األقل متغري

 معدل البطالة(. (تأثري على املتغري التابع
 الختبار معنوية املعامل للنموذج نستخدم إحصائية ستيودنت اختبار معنوية المعالم :t  عند مستوى

 𝑡𝑛−𝑘 :( وتساويn-k، ودرجة حرية )%1معنوية 
𝛼  = 𝑡20

 (n-k= 25-4 =21)حيث: 1.15
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 : نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر لمعدل البطالة03الجدول رقم 
 calt tabt Prob املعامالت املقدرات

 𝛽1 6.303 2.079 0.0000 الثابت

PIB 𝛽0 -3.197 2.079 0.0045 

PP 𝛽2 1.275 2.079 0.2169 

Inf 𝛽3 0.655 2.079 0.5200 

Tx 𝛽4 1.969 2.079 0.0630 

 (.08من إعداد الطالبة بناء على امللحق رقم ) المصدر:
 من خالل اجلدول أعاله نالحظ:      

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: 𝛽1بالنسبة ملعامل املتغري الثابت ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0هبذا سنرفض فرضية العدمH   أي
(β1) له معنوية  حيث أن Prob=0.000  ما يدل على القبول التام للثابت يف النموذج عند مستوى

 .%1معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β0الناتج احمللي اإلمجايل ) بالنسبة ملعامل - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0وعليه نرفض فرضية العدمH 

ومنه ميكن القول أن الناتج احمللي االمجايل له معنوية  Prob=0.0045له معنوية، كما أن  (β0)أي 
يف تفسري معدل البطالة خالل الفرتة املدروسة وبالتايل له تأثري  %1إحصائية عند مستوى معنوية 

 عليه. 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β2بالنسبة ملعامل سعر البرتول ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙 0، و منه نقبل فرضية العدمH ( أيβ2 )
من هنا ميكن القول أن سعر البرتول ليس له  %1 أكرب من Prob=0.2169ليس له معنوية كما أن 

 و بالتايل فسعر البرتول ال يثؤثر على معدل البطالة. 1.11معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏أن:  ( نالحظβ3بالنسبة ملعامل التضخم ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  1وأن عند مستوى املعنوية% 
 b=0.5200Pro 1، ومنه نقبل فرضية العدم و نرفضH  أي معدل التضخم ليس له معنوية إحصائية

 ، أي أن التضخم ليس له تأثري على معدل البطالة.%1عند مستوى معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β4بالنسبة ملعامل سعر الصرف ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  0أي نقبل فرضية العدمH      
 ومنه ميكن القول أن سعر الصرف ال يثؤثر على معدل البطالة.  %1أكرب من   Prob=0.0630و
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من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اخلطي املقدر نالحظ أن الناتج احمللي اإلمجايل فقط       
من له معنوية اقتصادية وإحصائية أما باقي املتغريات فليس هلا معنوية اقتصادية وإحصائية مع وجود ارتباط قوي 

 لية:بني املتغريات املفسرة كما تبينه مصفوفة االرتباط التا

 PIB PP Inf Tx 

PIB  1  0.99 -0.25  0.53 

PP  0.99  1 -0.22  0.53 

Inf -0.25 -0.22  1 -0.83 

Tx  0.53  0.53 -0.83  1 

هذا يدل على وجود تعدد خطي بني املتغريات، ومبا أن معدل التضخم، سعر البرتول وسعر الصرف ليس       
 هلا معنوية اقتصادية وإحصائية ستحذف من النموذج.

o  تقدير النموذج الخطي بعد حذفPP،Tx  وInf :( حصلنا على النتائج 10وفقا للملحق رقم )
 التالية:

 
 

 

 

 (:10يالحظ من خالل امللحق رقم )      
احمللي اإلمجايل هلا معنوية اقتصادية وهذا من خالل إشارة املعلمة املقدرة حيث يرتبط إن معلمة الناتج  -

الناتج احمللي اإلمجايل عكسيا مع معدل البطالة خالل فرتة الدراسة وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية،  
        كما نالحظ أن هذه املعلمة هلا معنوية إحصائية من خالل إحصائية ستودنت، حيث أن

𝑡𝑡𝑎𝑏 < 𝑡𝑐𝑎𝑙  حيث:  %1عند مستوى معنوية𝑡𝑡𝑎𝑏 = 𝑡𝑛−𝑘 
𝛼  = 𝑡23

1.15 = ، إذن سنرفض 1.068
 فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.

𝐹𝑡𝑎𝑏كما نالحظ من خالل إحصائية فيشر أن  - < 𝐹𝑐𝑎𝑙 :حيث ، 

 𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−0
𝑘 = 𝐹25−2−0

2 = 𝐹22
2 = العدم اليت تنص على ، وعليه سنرفض فرضية 3.44

 وجود عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع واملتغريات املفسرة، إذن النموذج ككل له معنوية.

Tch𝑖= 30.199 - 0.110 𝑃𝐼𝐵𝑖  

tc        (25.129)     (-10.599)               

𝛿𝛽𝑖
    (1.201)       (0.010)              

= 0.8292 �̅�;  = 0.830     2 = 230.292   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 0.760     ; = 68.846    ; N = 25c F 
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وهي قريبة من الواحد، حيث أن الناتج  0.830تقدر بـ  𝑅2إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد  -
معدل البطالة، مما يدل على أن هناك من التغريات اليت حتدث على  % 93احمللي اإلمجايل يتحكم بـ 

 ارتباط قوي بني معدل البطالة واملتغري املفسر.
 النموذج اللوغاريتمي  .ب
 :( نالحظ: 09من امللحق رقم ) الدراسة االقتصادية 
(، نالحظ أن إشارته سالبة أي عالقته مبعدل البطالة عالقة 1𝛽بالنسبة ملعامل الناتج احمللي اإلمجايل ) -

عكسية، وهذه النتيجة تتفق مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغري الناتج احمللي االمجايل 
 ( هلا معنوية اقتصادية. 1𝛽وحدة، ومنه املعلمة ) 1.964بوحدة واحدة فإن معدل البطالة سيتغري بـ 

( نالحظ أن إشارته موجبة أي أن عالقته طردية مع معدل البطالة، 2𝛽البرتول ) بالنسبة ملعامل أسعار -
هذه النتيجة ال تتفق مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغري سعر برميل البرتول بوحدة واحدة 

   ( ليس هلا معنوية اقتصادية.2𝛽وحدة إذن املعلمة ) 121.1فإن معدل البطالة سيتغري بـ 
نالحظ أن إشارته سالبة ما يدل على وجود عالقة عكسية بينه وبني  (3βعامل التضخم )بالنسبة مل -

املتغري التابع وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية املبنية على أساس منحىن فيليبس حيث إذا تغري 
معنوية ( هلا 𝛽3وحدة، إذن املعلمة ) 1.149معدل التضخم بوحدة واحدة فإن معدل البطالة سيتغري بـ 

   اقتصادية.
( نالحظ أن إشارته موجبة ما يدل على وجود عالقة طردية بينه 4βبالنسبة ملعامل سعر الصرف ) -

وبني معامل البطالة، إذ ال تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السابقة، حيث إذا تغري سعر صرف 
( ليس 4β، إذن املعامل )وحدة 193.1الدينار اجلزائري بوحدة واحدة فإن معدل البطالة سيتغري بـ: 

 له معنوية اقتصادية.
 سيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال إحصائية ستيودنت الدراسة اإلحصائية :t  واختبار املعنوية

 2�̅�، ومعامل التحديد Fاإلمجالية للنموذج باستعمال إحصائية فيشر 
  :2نستعمل معامل التحديد املصحح اختبار المعنوية الكلية للنموذج�̅� فيشر  وإحصائيةF  يف هذا

 (.09االختبار واملتحصل عليهما يف امللحق رقم )
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 614.1إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد املصحح تقدر بـ:  :2�̅�معامل التحديد المصحح  -

من التغريات اليت حتدث على معدل البطالة أما  %61.4وهي تعين أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 
 تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج تعترب متغريات عشوائية.الباقي 

اليت مت  tabFمع القيمة اجلدولية  121.99واملقدرة بـ  calFيتم مقارنة القيمة احملسوبة :Fاختبار فيشر  -
، 2.99ودرجة احلرية للبسط واملقام وتساوي:  %1استخراجها من جدول فيشر عند مستوى معنوية 

𝐹𝑡𝑎𝑏 مبا أن < 𝐹𝑐𝑎𝑙  0.05و > Prob 1 فإننا نقبلH  0 ونرفضH مستقل  أي يوجد على األقل متغري
 واحد له تأثري على املتغري التابع )معدل البطالة(.

 يتم مقارنة القيمة احملسوبة اختبار معنوية المعالم :calt  مع القيمة اجملدولةtabt  اليت مت استخراجها من
 ( نالحظ:09ومن خالل امللحق رقم ) ،2.196وتساوي:  %1جدول ستيودنت عند مستوى معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: 𝛽1بالنسبة ملعامل املتغري الثابت ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0هبذا سنرفض فرضية العدمH  
 .%1ما يدل على القبول التام للثابت يف النموذج عند مستوى معنوية  Prob=0.0000و

𝑡𝑡𝑎𝑏نالحظ أن:  (β0)بالنسبة ملعامل الناتج احمللي اإلمجايل  - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0وعليه نقبل فرضية العدمH 

ومنه ميكن القول أن الناتج احمللي  1.11أقل من  Prob=0.0002له معنوية، كما أن  (β0)أي 
يف تفسري معدل البطالة خالل الفرتة املدروسة  %1اإلمجايل له معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 

 بالتايل له تأثري على معدل البطالة.

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β2بالنسبة لسعر البرتول ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  0، ومنه نقبل فرضية العدمH  ( أيβ2 ليس )
من هنا ميكن القول أن أسعار البرتول ليس هلا  %1أكرب من  Prob=0.8597له معنوية كما أن 

 بالتايل سعر البرتول ال يثؤثر على معدل البطالة. 1.11معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β3بالنسبة ملعامل التضخم ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  1وعند مستوى املعنوية% Prob=0.0598 ،
ومنه نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة أي معدل التضخم ليس له معنوية إحصائية عند 

 ، أي أن معدل التضخم ليس له تأثري على معدل البطالة.%1مستوى معنوية 
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𝑡𝑡𝑎𝑏نالحظ أن:  (β4)بالنسبة ملعامل سعر الصرف - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  0أي نرفض فرضية العدمH 

 ومنه ميكن القول أن سعر الصرف ال يثؤثر على معدل البطالة. 1.11أي أكرب من  Prob=0.1035و
من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اللوغاريتمي املقدر نالحظ أن الناتج احمللي       

صائية عكس معنوية إح فقط من له ومعدل التضخم من هلما معنوية اقتصادية والناتج احمللي اإلمجايل اإلمجايل
 باقي املتغريات مع وجود ارتباط قوي بني املتغريات املفسرة كما تبينه مصفوفة االرتباط التالية: 

 LnPIB LnPP LnInf LnTx 

LnPIB  1  0.98 -0.33  0.47 

LnPP  0.98  1 -0.35  0.47 

LnInf -0.33 -0.35  1 -0.68 

LnTx  0.47  0.47 -0.68  1 

 مبأن متغري سعر البرتول وسعر الصرف ليس هلما معنوية اقتصادية وإحصائية سيحذفان من النموذج ويعاد تقديره. 
o تقدير النموذج األسي بعد حذف PP  وTx :( حصلنا على النموذج التايل:11وفقا للملحق رقم ) 

 

 

 

 (:11يالحظ من خالل امللحق رقم )      
إن معلميت الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم هلما معنوية اقتصادية وهذا من خالل إشارة  -

املعلمات املقدرة حيث يرتبط الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم عكسيا مع معدل البطالة خالل 
صائية دية، كما نالحظ أن هذين املعلمتني هلما معنوية إحفرتة الدراسة وهذا يتوافق مع النظرية االقتصا

𝑡𝑡𝑎𝑏من خالل إحصائية ستودنت لكل معلمة، حيث أن  < 𝑡𝑐𝑎𝑙  حيث: %1عند مستوى معنوية 
𝑡𝑡𝑎𝑏 = 𝑡𝑛−𝑘 

𝛼  = 𝑡23
1.15 =  ، إذن سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.1.068

 
 

𝐿𝑛Tch𝑖=  | 6.273 - 0.742 𝐿𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 - 0.071 𝐿𝑛𝐼𝑛𝑓𝑖 

tc        (37.883)      (-21.623)         (-3.886)         

𝛿𝛽𝑖
    (0.165)        (0.034)           (0.018)         

= 0.9522 �̅�;  = 0.956     2 = 0.199   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.841     ; = 240.102    ; N = 25c F 
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𝐹𝑡𝑎𝑏كما نالحظ من خالل إحصائية فيشر أن  - < 𝐹𝑐𝑎𝑙 :حيث ، 

 𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−0
𝑘 = 𝐹25−2−0

2 = 𝐹22
2 = ، وعليه سنرفض فرضية العدم اليت تنص على عدم 3.44

 وجود عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع واملتغريات املفسرة، إذن النموذج ككل له معنوية.
وهي قريبة من الواحد، حيث أن الناتج  0.956تقدر بـ  𝑅2إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد  -

من التغريات اليت حتدث على معدل البطالة،  %61.9احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم يتحكمان بـ 
 مما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني معدل البطالة واملتغريات املفسرة. 

معامل  لى أساس عدة معايري كمعياربعد تقدير النموذجني اخلطي واللوغاريتمي تتم املقارنة بينهما ع      
، حيث يتم اختيار النموذج الذي له أعلى معدل حتديد Schwarzومعيار  Akaikeمعيار  ،𝑅2̅̅̅̅التحديد املصحح 

 وأعلى قيمة إلحصائية فيشر.Schwarz و Akaikeمصحح وأقل قيمة ملعياري 
 : المفاضلة بين نموذجي معدل البطالة12الجدول رقم 

 Fفيشر  𝑹𝟐̅̅̅̅معيار  Schwarz معيار  Akaikمعيار  النماذج
 112.352 %92.2 5.315 5.218 النموذج الخطي

 240.102 %61.2 1.608- 1.755- النموذج اللوغاريتمي

 (.11( و)10من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحقني رقم ) المصدر:
 الدراسة هو النموذج اللوغاريتمي.من خالل ما سبق النموذج الذي سيأخذ بعني االعتبار يف باقي       

 اختبار النموذج من الناحية القياسية 

بعد التأكد من صالحية النموذج من الناحيتني االقتصادية واالحصائية، سنقوم باختباره من الناحية القياسية       
 ملعرفة مدى تطابقه مع الفرضيات اخلاصة به.

  :سيتم اعتماد اختبار وايت اختبار عدم تجانس التباينWhite  للكشف ما إذا كان هناك عدم
ودرجة  %1عند مستوى معنوية  Whiteالتجانس بني األخطاء أم ال، حيث نقوم حبساب إحصائية 

𝑥𝑘,1.15، حيث تعطى بالعالقة: k=5حرية 
2 = 𝑥5,1.15

2 = ( 12، ومن خالل امللحق رقم )11.070
𝑛𝑅2نالحظ أن:  = 3.910 ،3.910 < 𝑥5,1.15

 ومنه نقبل فرضية العدم ما يعين ثبات التباين. 2
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 :( نالحظ: 11من خالل امللحق رقم ) اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء𝐷𝑊 = ، أما القيمة 1.84
على التوايل، حيث يالحظ من خالل  1.11، 1.21( تساوي n=25, k=2) dUو dLاجملدولة لـ 

تقع ضمن منطقة عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء، احملسوبة  DW( أن قيمة 13امللحق رقم )
 بالتايل النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء.

 المطلب الثالث: قياس األثر على معدل التضخم

 مشكلة اقتصادية حتمية ال غىن ألي اقتصاد عنه، كونه ظاهرة تشكل عبئا على االقتصاد يعترب التضخم      

وعائقا أمام استحداث التنمية، فبعد حتليل أثر ختفيض قيمة العملة على معدل التضخم نظريا البد من معرفة 
 قياسيا. أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري عليه 

 على معدل التضخممؤثرة تحديد المتغيرات ال .0
يستخلص مما سبق أن معدل التضخم يتأثر مبجموعة من املتغريات منها: الكتلة النقدية، الواردات وسعر       

 الصرف حيث:
يتوقع وجود عالقة طردية بني الكتلة النقدية ومعدل التضخم، حيث زيادة عرض النقود دون أن  -

زيادة أسعار  ار الذي ينتج عنهيصاحبها زيادة يف اإلنتاجية تثؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسع
 السلع.

يتوقع وجود عالقة طردية بني الواردات ومعدل التضخم، حيث ترتفع أسعار السلع بديلة الواردات  -
نتيجة حتويل الطلب عليها بسبب تقليص نسبة الواردات اليت تصبح قيمتها مرتفعة مقابل العملة 

 احمللية.
ي ومعدل التضخم، حيث كلما ارتفع سعر الصرف اإلمسيتوقع وجود عالقة طردية بني سعر الصرف  -

)ختفيض قيمة العملة( كلما قل حجم السلع املستوردة نتيجة ارتفاع قيمتها، بالتايل يتحول الطلب 
حنو السلع بديلة الواردات ومنه ترتفع قيمتها بسبب زيادة الطلب عليها، ما يثؤدي إىل ارتفاع املستوى 

 العام لألسعار.
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 نموذج القياسي الخاص بمعدل التضخم وتقديرهصياغة ال .6
 : بداية نشري إىل رموز خمتلف املتغريات: صياغة النموذج القياسي .0.6
 .Infيتمثل يف معدل التضخم ويرمز له بـ:  المتغير التابع: .أ

( وسعر صرف الدينار اجلزائري IM(، الواردات )M2تتمثل يف: الكتلة النقدية ) المتغيرات المفسرة: .ب
(DZD/$ :ويرمز له بـ )Tx. 

 بناء على املتغريات السابقة يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج بالدالة املوالية:      
Inf = ƒ(M2; IM; Tx) 

سيتم استخدام أسلوب االحندار املتعدد يف تقدير النموذج القياسي اخلاص مبعدل التضخم وفق الصيغة       
 اخلطية والصيغة غري اخلطية )األسية(.

 النموذج اخلطي وصياغته كما يلي: النموذج األول: 
𝐼𝑛𝑓𝑖 = 𝛽1 + 𝛽0𝑀1𝑖 + 𝛽2𝐼𝑀𝑖 + 𝛽3𝑇𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 

 حيث:
 (i تعرب عن قيمة املتغري يف السنة :)¡؛ 

 β3 ،β2 ،β0: متثل معلمات النموذج؛ 
β1: متثل احلد الثابت؛ 

¡u يصعب قياسها.: يعرب عن املتغريات اليت ميكن أن تثؤثر على معدل التضخم لكن 
 النموذج غري اخلطي وصياغته كما يلي: النموذج الثاني: 

𝐼𝑛𝑓𝑖 = 𝛽1. 𝑀1𝑖
𝛽1 . 𝐼𝑀𝑖

𝛽2 . 𝑇𝑥𝑖
𝛽3 . 𝑈𝑖 

 بإدخال اللوغاريتم الطبيعي على الطرفني يتم حتويلها إىل صيغة خطية كالتايل:      
𝐿𝑛𝐼𝑛𝑓𝑖 = 𝐿𝑛𝛽1 + 𝛽0𝐿𝑛𝑀1𝑖 + 𝛽2𝐿𝑛𝐼𝑀𝑖 + 𝛽3𝐿𝑛𝑇𝑥𝑖 + 𝐿𝑛𝑈𝑖 

Lnβ0هو احلد الثابت؛ : 
1𝛽،2  ،𝛽3∶ 𝛽 .هي معامالت النموذج 

( وذلك باالستعانة OLS: بعد استعمال طريقة املربعات الصغرى االعتيادية )تقدير النموذج القياسي .6.6
(، وبعد ادخال البيانات فيه تظهر نتائج تقدير كل من النموذجني اخلطي وغري Eviews8بربنامج )

 ( على التوايل.15( و)14امللحقني رقم )اخلطي من خالل 
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( كانت نتائج تقدير النموذج اخلطي ملعدل 14وفقا للملحق رقم ) الخطي: نتائج تقدير النموذج .أ
 التايل: التضخم على النحو

 

 

  
 

( كانت نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي 15وفقا للملحق رقم )اللوغاريتمي:  نتائج تقدير النموذج .ب
 التايل: ملعدل التضخم على النحو

 
 

 

 

 

لدراسة مدى صالحية النموذج  الدراسة االقتصادية واإلحصائية والقياسية للنماذج المقدرة: .3.6
القياسي املقدر واخلاص مبعدل التضخم يف اجلزائر، البد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى 

 صالحية النموذج من منظور منطق النظرية االقتصادية ومدى صالحيته من الناحية اإلحصائية. 
 النموذج الخطي .أ
 :( نالحظ: 14مللحق رقم )من ا الدراسة االقتصادية للنموذج الخطي 
(، نالحظ أن إشارته سالبة أي عالقته مبعدل التضخم عالقة 1𝛽بالنسبة ملعامل الكتلة النقدية ) -

عكسية، إذ ال تتفق هذه النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغريت الكتلة النقدية 
( ليس هلا معنوية 1𝛽وحدة، ومنه املعلمة ) 1.112بوحدة واحدة فإن معدل التضخم سيتغري بـ 

 اقتصادية.
( نالحظ أن إشارته موجبة أي أن عالقته طردية مع معدل التضخم، 2𝛽بالنسبة ملعامل الواردات ) -

حيث إذا تغريت الواردات بوحدة واحدة فإن معدل  هذه النتيجة تتفق مع التوقعات سابقة الذكر،
    ( هلا معنوية اقتصادية.2𝛽وحدة إذن املعلمة ) 1.116التضخم سيتغري بـ 

Inf𝑖= 28.050 - 0.002 𝑀1𝑖 + 0.509 𝐼𝑀𝑖 - 0.318 𝑇𝑥𝑖 

tc        (4.271)      (-0.899)         (0.931)        (-2.993)          

𝛿𝛽𝑖
   (6.567)     (0.003)          (0.547)        (0.106) 

= 0.6602 �̅�;  = 0.702     2 = 730.163   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.116     ; = 16.530    ; N = 25c F 

 

𝐿𝑛Inf𝑖= 10.695 - 2.867 𝐿𝑛𝑀1𝑖  + 3.108 𝐿𝑛𝐼𝑀𝑖  + 1.165 𝐿𝑛𝑇𝑥𝑖 

tc        (7.885)      (-3.855)          (3.867)               (1.597)          

        𝛿𝛽𝑖
    (1.356)       (0.744)          (0.804)               (0.730) 

= 0.6422 �̅�;  = 0.686     2 = 9.561   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.345     ; = 15.341    ; N = 25c F 
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( نالحظ أن إشارته سالبة ما يدل على وجود عالقة عكسية بينه وبني 3βبالنسبة ملعامل الصرف ) -
معدل التضخم، إذ ال تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السابقة ومنطق النظرية االقتصادية، حيث إذا 

وحدة، إذن  1.319تغري سعر صرف الدينار اجلزائري بوحدة واحدة فإن معدل التضخم سيتغري بـ 
 معنوية اقتصادية.( ليس له 3βاملعامل )

 سيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال إحصائية ستيودنت الدراسة اإلحصائية للنموذج الخطي :
t  واختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج باستعمال إحصائية فيشرFومعامل التحديد ،�̅�2. 
  :نستعمل معامل التحديد املصححاختبار المعنوية الكلية للنموذج�̅�2 فيشر  وإحصائيةF  يف هذا

 (.14االختبار واملتحصل عليهما يف امللحق رقم )
 1.991 إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد املصحح تقدر بـ:: �̅�2معامل التحديد المصحح -

يف التغريات اليت حتدث على معدل  %99وهي قريبة من الواحد حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 
  عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج تعترب متغريات عشوائية. تفسرها 34%التضخم، أما 

 :احملسوبة تأخذ القيمة التالية F ( لدينا إحصائية14حسب امللحق رقم ) :Fاختبار فيشر  -

=16.530cF فتأخذ القيمة التالية: %1 أما اجملدولة عند مستوى اخلطر 
𝐹𝑡 = 𝐹𝑛−𝑘−0

𝑘 = 𝐹25−3−0
3 = 𝐹20

3 = 3.07 
𝐹𝑡𝑎𝑏 مبا أن <  𝐹𝑐𝑎𝑙  0.05و > Prob 1 فإننا نقبلH 0 ونرفضH مستقل واحد له  أي يوجد على األقل متغري

 تأثري على املتغري التابع.
 الختبار معنوية املعامل للنموذج نستخدم إحصائية ستيودنت اختبار معنوية المعالم :t  عند مستوى

 𝑇𝑛−𝑘 : ( وتساويn-k، ودرجة حرية )%1معنوية 
𝛼  = 𝑇22

1.15 = 1.074 
 : نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر لمعدل التضخم15الجدول رقم 

 calt tabt Prob املعامالت املقدرات

 𝛽1 4.271 2.074 0.0003 الثابت

M2 𝛽0 -0.899 2.074 0.3788 

IM 𝛽2 0.931 2.074 0.3622 

Tx 𝛽3 -2.993 2.074 0.0069 

 (.14من إعداد الطالبة بناء على امللحق رقم ) المصدر:
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 من خالل اجلدول أعاله نالحظ:      
𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: 𝛽1بالنسبة ملعامل املتغري الثابت ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0هبذا سنرفض فرضية العدمH   أي

(β1) له معنوية، حيث أن Prob=0.0003  ما يدل على قبول الثابت يف النموذج عند مستوى
 .%1معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β0الكتلة النقدية ) بالنسبة ملعامل - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  0وعليه نقبل فرضية العدمH  أي(β0) 
ومنه ميكن القول أن الكتلة النقدية ليس هلا معنوية إحصائية  Prob=0.3788ليس له معنوية، كما أن 

 يف تفسري معدل التضخم خالل الفرتة املدروسة وبالتايل ليس هلا تأثري عليه.  %1عند مستوى معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏أن:  ( نالحظβ2بالنسبة ملعامل الواردات ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  1وأن عند مستوى املعنوية%  

3622Prob=0. 1، ومنه نقبل فرضية العدم و نرفضH  أي الواردات ليس هلا معنوية إحصائية عند
 ، أي ليس هلا تأثري على معدل التضخم.%1مستوى معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β3بالنسبة ملعامل سعر الصرف ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0أي نرفض فرضية العدمH      
 ومنه ميكن القول أن سعر الصرف يثؤثر على معدل التضخم.  %1أقل من  .0069Prob=0 و

من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اخلطي املقدر نالحظ أن الكتلة النقدية ليس هلا معنوية       
اقتصادية وإحصائية لذلك ستحذف من النموذج، أما الواردات هلا معنوية اقتصادية وليس هلا معنوية إحصائية 

 لى عكس سعر الصرف، مع وجود ارتباط قوي بني املتغريات املفسرة كما تبينه مصفوفة االرتباط التالية:ع

 M2 IM Tx 

M2 1 0.98 0.63 

IM 0.98 1 0.52 

Tx 0.63 0.52 1 

قدير النموذج ة وإعادة تهذا يدل على وجود تعدد خطي بني املتغريات، لذلك سنقوم حبذف الكتلة النقدي      
 جديد.من 
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o تقدير النموذج الخطي بعد إزالةM2  :( حصلنا على النتائج التالية:19وفقا للملحق رقم ) 
 

 

 

 

أن معامل الواردات له معنوية اقتصادية وليس له معنوية إحصائية  (19يالحظ من خالل امللحق رقم )      
𝑡𝑡𝑎𝑏حيث أن  > 𝑡𝑐𝑎𝑙 حصل عليها الواردات فنجد النتائج املت، هبذا سنقبل فرضية العدم وعليه يتم حذف متغري

 ( كما يلي:17يف امللحق رقم )
 

 
 
 
 

إن معلمة سعر الصرف ليس هلا معنوية اقتصادية وهذا من خالل إشارة املعلمة املقدرة حيث ترتبط  -
عكسيا مع معدل التضخم خالل فرتة الدراسة وهذا ال يتوافق مع النظرية االقتصادية، لكن هلا معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏إحصائية من خالل إحصائية ستودنت، حيث أن  < 𝑡𝑐𝑎𝑙  حيث:  %1عند مستوى معنوية
𝑡𝑡𝑎𝑏 = 𝑡𝑛−𝑘 

𝛼  = 𝑡24
1.15 =  ، إذن سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.1.064

𝑡𝑎𝑏كما نالحظ من خالل إحصائية فيشر أن  - < 𝐹𝑐𝑎𝑙 :حيث ، 

 𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−0
𝑘 = 𝐹25−0−0

0 = 𝐹23
0 =  ، وعليه سنرفض فرضية العدم.4.18

وهي قريبة من الواحد، أي أن سعر  0.676تقدر بـ  𝑅2إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد  -
من التغريات اليت تطرأ على معدل التضخم، مما يدل على أن هناك ارتباط  % 99.9الصرف يتحكم بـ 

 قوي بني معدل التضخم وسعر الصرف.
 
 
 
 

Inf𝑖= 32.934 - 0.385 𝑇𝑥𝑖 

tc        (9.538)     (-7.152)         

𝛿𝛽𝑖
    (3.453)     (0.054)         

= 0.6762 �̅�;  = 0.670     2 = 761.297   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.130     ; ; N = 25= 51.151    c F 

 

Inf𝑖= 33.017 + 0.022 𝐼𝑀𝑖 - 0.395 𝑇𝑥𝑖 

tc        (9.341)      (0.296)         (-6.151)         

𝛿𝛽𝑖
   (3.534)       (0.076)         (0.064)         

= 0.6632 �̅�;  = 0.691     2 = 263.738   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.145     ; = 24.605    ; N = 25c F 
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 النموذج اللوغاريتمي لمعدل التضخم .ب
  ( نالحظ: 15من امللحق رقم ) االقتصادية:الدراسة 
(، نالحظ أن إشارته سالبة أي عالقته مبعدل التضخم عالقة 1𝛽بالنسبة ملعامل الكتلة النقدية ) -

عكسية، إذ ال تتفق هذه النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغريت الكتلة النقدية 
( ليس هلا معنوية 1𝛽وحدة، ومنه املعلمة ) 92.99بوحدة واحدة فإن معدل التضخم سيتغري بـ 

 اقتصادية.
( نالحظ أن إشارته موجبة أي أن عالقته طردية مع معدل التضخم، 2𝛽بالنسبة ملعامل الواردات ) -

حيث إذا تغريت الواردات بوحدة واحدة فإن معدل  هذه النتيجة تتفق مع التوقعات سابقة الذكر،
    ( هلا معنوية اقتصادية.2𝛽وحدة إذن املعلمة ) 3.119التضخم سيتغري بـ 

( نالحظ أن إشارته موجبة ما يدل على وجود عالقة طردية بينه 3βبالنسبة ملعامل سعر الصرف ) -
وبني معدل التضخم، إذ تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السابقة ومنطق النظرية االقتصادية، حيث 

وحدة، إذن  1.191إذا تغري سعر صرف الدينار اجلزائري بوحدة واحدة فإن معدل التضخم سيتغري بـ 
 اقتصادية.( له معنوية 3βاملعامل )

 سيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال إحصائية ستيودنت الدراسة اإلحصائية :t  واختبار املعنوية
 2�̅�، ومعامل التحديد Fاإلمجالية للنموذج باستعمال إحصائية فيشر 

  :2نستعمل معامل التحديد املصحح اختبار المعنوية الكلية للنموذج�̅� فيشر  وإحصائيةF  يف هذا
 (.15االختبار واملتحصل عليهما يف امللحق رقم )

 942.1إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد املصحح تقدر بـ:  :2�̅�معامل التحديد المصحح  -

يف التغريات اليت حتدث على معدل التضخم أما  %94.2وهي تعين أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 
 النموذج تعترب متغريات عشوائية.تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف  31.9%

اليت مت  tabFمع القيمة اجلدولية  11.341واملقدرة بـ  calFيتم مقارنة القيمة احملسوبة : Fاختبار فيشر  -
، 4.29ودرجة احلرية للبسط واملقام وتساوي:  %1استخراجها من جدول فيشر عند مستوى معنوية 

𝐹𝑡𝑎𝑏 مبا أن < 𝐹𝑐𝑎𝑙  0.05و > Prob 1 فإننا نقبلH 0 و نرفضH مستقل  أي يوجد على األقل متغري
 واحد له تأثري على املتغري التابع.
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 يتم مقارنة القيمة احملسوبة اختبار معنوية المعالم :calt  مع القيمة اجملدولةtabt  اليت مت استخراجها
( 15)ومن خالل امللحق رقم  ،2.194وتساوي:  %1من جدول ستيودنت عند مستوى معنوية 

 نالحظ:
𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: 𝛽1بالنسبة ملعامل املتغري الثابت ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0هبذا نرفض فرضية العدمH   أي(β1) 

ما يدل على القبول التام للثابت يف النموذج عند مستوى  Prob=0.0000 له معنوية  حيث أن
 .%1معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β0الكتلة النقدية ) بالنسبة ملعامل - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0وعليه نرفض فرضية العدمH  أي
(β0)  له معنوية، كما أنProb=0.0009  ومنه ميكن القول أن الكتلة النقدية هلا معنوية إحصائية

 يف تفسري معدل التضخم خالل الفرتة املدروسة وبالتايل هلا تأثري عليه.  %1عند مستوى معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏أن:  ( نالحظβ2بالنسبة ملعامل الواردات ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  1وأن عند مستوى املعنوية%  

0009Prob=0. 1، ومنه نرفض فرضية العدم و نقبلH  أي الواردات هلا معنوية إحصائية عند مستوى
 ، أي أن هلا تأثري على معدل التضخم.%1معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β3بالنسبة ملعامل سعر الصرف ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙  0أي نقبل فرضية العدمH      
 ومنه ميكن القول أن سعر الصرف ال يثؤثر على معدل التضخم.  %1أكرب من  .125Prob=0 و

من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اخلطي املقدر نالحظ أن الواردات هلا معنوية اقتصادية       
وإحصائية، أما الكتلة النقدية ليس هلا معنوية اقتصادية وهلا معنوية إحصائية على عكس سعر الصرف، مع وجود 

 رتباط التالية:ارتباط قوي بني املتغريات املفسرة كما تبينه مصفوفة اال

 LnM2 LnIM LnTx 

LnM2 1 0.91 0.80 

LnIM 0.91 1 0.52 

LnTx 0.80 0.52 1 

هذا يدل على وجود تعدد خطي بني كل من الواردات والكتلة النقدية وبني هذه األخرية وسعر الصرف،       
 لذلك سنقوم حبذف كل من الكتلة النقدية والواردات وإعادة تقدير النموذج من جديد.
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o  تقدير النموذج غير الخطي بعد حذفLnM2 وLnIM  :( 18من خالل امللحق رقم)  حصلنا
 على النتائج التالية:

 

 
 
 
 

إن معلمة سعر الصرف هلا معنوية اقتصادية وهذا من خالل إشارة املعلمة املقدرة حيث ترتبط عكسيا  -
مع معدل التضخم خالل فرتة الدراسة وهذا ال يتوافق مع النظرية االقتصادية، كما هلا معنوية إحصائية 

𝑡𝑡𝑎𝑏من خالل إحصائية ستودنت، حيث أن  < 𝑡𝑐𝑎𝑙  حيث: %1عند مستوى معنوية 
𝑡𝑡𝑎𝑏 = 𝑡𝑛−𝑘 

𝛼  = 𝑡24
1.15 =  ، إذن سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.1.074

𝐹𝑡𝑎𝑏كما نالحظ من خالل إحصائية فيشر أن  - < 𝐹𝑐𝑎𝑙 :حيث ، 

 𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−0
𝑘 = 𝐹25−0−0

0 = 𝐹23
0 =  ، وعليه سنرفض فرضية العدم.4.18

 % 49أي أن سعر الصرف يتحكم بـ  0.460تقدر بـ  𝑅2إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد  -

من التغريات اليت تطرأ على معدل التضخم، مما يدل على أن هناك ارتباط ضعيف بني معدل التضخم 
 وسعر الصرف.

أكرب من معامل التحديد املصحح  %99.9يالحظ أن معامل التحديد املصحح يف النموذج اخلطي يقدر بـ:       
، وعليه النموذج الذي سيأخذ بعني االعتبار يف باقي الدراسة هو %43.9للوغاريتمي املقدر بـ: يف النموذج ا

 النموذج اخلطي.
 
 
 
 
 
 
 

LnInf𝑖= 7.086 - 1.344 𝐿𝑛𝑇𝑥𝑖 

tc        (5.792)     (-4.426)         

𝛿𝛽𝑖
    (1.223)     (0.303)         

= 0.4362 �̅�;  = 0.460     2 = 16.481   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.311     ; = 19.558    ; N = 25c F 
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 اختبار النموذج من الناحية القياسية 

بعد التأكد من صالحية النموذج من الناحيتني االقتصادية واالحصائية، سنقوم باختباره من الناحية القياسية       
 ملعرفة مدى تطابقه مع الفرضيات اخلاصة به.

  :نقوم حبساب إحصائية اختبار عدم تجانس التباينWhite  ودرجة حرية  %1عند مستوى معنوية
k=2 :حيث تعطى بالعالقة ،𝑥𝑘,1.15

2 = 𝑥5,1.15
2 = ( نالحظ 19، ومن خالل امللحق رقم )5.991

𝑛𝑅2أن:  = 7.514 ،7.514 > 𝑥5,1.15
ومنه نرفض فرضية العدم ما يعين وجود عدم جتانس  2

 التباين.
 :( نالحظ: 17من خالل امللحق رقم ) اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء𝐷𝑊 = ، أما القيمة 1.13

على التوايل، حيث يالحظ من خالل  1.41، 1.26( تساوي n=25, k=1) dUو dLاجملدولة لـ 
موجب بني األخطاء،  احملسوبة تقع ضمن منطقة وجود ارتباط ذايت DW( أن قيمة 20امللحق رقم )

 بالتايل النموذج يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء.
 المطلب الرابع: قياس األثر على رصيد ميزان المدفوعات

شرط أن تكونا  حسب النظرية االقتصادية يتأثر رصيد ميزان املدفوعات بكل من الصادرات والواردات      
 لرينر وما نادت به اهليئات الدولية.-مرنتني مع سعر الصرف، هذا ما نص عليه شرط مارشال

 قياس األثر على الصادرات .0
تعد الصادرات عنصرا هاما ملا تقدمه من فوائد يف حقل التجارة الدولية، وبعد حتليل أثر ختفيض قيمة       

 قياسيا.العملة على الصادرات نظريا البد من معرفة أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري عليها 
 تحديد المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على الصادرات .0.0
 يستخلص مما سبق أن الصادرات تتأثر بسعر الصرف حيث:      

يتوقع وجود عالقة طردية بني سعر الصرف والصادرات، حيث كلما ارتفع سعر الصرف اإلمسي  -
)ختفيض قيمة العملة مقابل العمالت األخرى( كلما زادت حصيلة الصادرات نتيجة زيادة الطلب 

 احمللية مقابل العمالت األجنبية. اخلارجي عليها بسبب اخنفاض قيمة العملة
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يتوقع وجود عالقة طردية بني سعر البرتول والصادرات يف الدول النفطية، حيث كلما ارتفعت أسعار  -
 البرتول زادت عوائد احملروقات ومنه تزيد القدرة على متويل املشاريع اإلنتاجية مما حيفز الصادرات.

 تقديرهصياغة النموذج القياسي الخاص بالصادرات و  .6.0
 : بداية نشري إىل رموز خمتلف املتغريات: صياغة النموذج القياسي .أ
 :يتمثل يف الصادرات ويرمز هلا بـ:  المتغير التابعEX. 
 :المتغيرات المفسرة ( تتمثل يف: سعر برميل البرتول بـالدوالرPP وسعر صرف الدينار اجلزائري )

(DZD/$ :ويرمز له بـ )Tx. 
 لتكن دالة الصادرات كما يلي:      

EX = ƒ(PP; Tx) 
 ميكن متثيل النموذج القياسي للصادرات وفق الصيغة غري اخلطية اليت تكون معادلتها من الشكل:       

𝐸𝑋𝑖 = 𝛽1. 𝑃𝑃𝑖
𝛽1 . 𝑇𝑥𝑖

𝛽2 . 𝑈𝑖 
 الطبيعي تصبح املعادلة: 1بعد إدخال اللوغاريتم      

𝐿𝑛𝐸𝑋𝑖 = 𝐿𝑛𝛽1 + 𝛽0𝐿𝑛𝑃𝑃𝑖 + 𝛽2𝐿𝑛𝑇𝑥𝑖 + 𝐿𝑛𝑈𝑖 
β1هو احلد الثابت؛ : 

 1 ،𝛽2𝛽: .هي معامالت النموذج 
(، وبعد ادخال البيانات فيه تظهر Eviews8: بعد االستعانة بربنامج )تقدير النموذج القياسي .ب

 واليت تظهر كما يلي: (21النموذج من خالل امللحق رقم ) نتائج تقدير
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مت استخدام لوغاريتم املتغريات يف النموذج ألهنا تعرب عن املرونات. 1 

lnEX𝑖= -1.234 + 0.957 𝑙𝑛𝑃𝑃𝑖   + 0.267 𝑙𝑛𝑇𝑥𝑖 

            tc       (-6.045)    (22.033)       (4.777)        

  𝛿𝛽𝑖
    (0.204)      (0.043)       (0.056)            

= 0.9702 �̅�;  = 0.972     2 = 0.414   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 0.451     ; = 391.997    ; N = 25c F 
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لدراسة مدى صالحية النموذج  االقتصادية واإلحصائية والقياسية للنموذج المقدر: الدراسة .ت
القياسي املقدر واخلاص بالصادرات يف اجلزائر، البد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى 

 صالحية النموذج من منظور منطق النظرية االقتصادية ومدى صالحيته من الناحية اإلحصائية. 
  :( نالحظ ما يلي:21من امللحق رقم )الدراسة االقتصادية 
(، نالحظ أن إشارته موجبة أي عالقة سعر البرتول بالصادرات 1𝛽بالنسبة ملعامل سعر البرتول ) -

عالقة طردية واليت تتفق مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغري سعر البرتول بوحدة واحدة فإن 
 ( هلا معنوية اقتصادية.1𝛽وحدة، ومنه املعلمة ) 1.619الصادرات ستتغري بـ 

( نالحظ أن إشارته موجبة ما يدل على وجود عالقة طردية بينه 2βبالنسبة ملعامل سعر الصرف ) -
وبني الصادرات، إذ تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السابقة ومنطق النظرية االقتصادية، حيث إذا 

وحدة، إذن املعامل  1.299تغري سعر صرف الدينار اجلزائري بوحدة واحدة فإن الصادرات ستتغري بـ 
(2βله معنوية اقتصاد ).ية 
 سيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال إحصائية ستيودنت الدراسة اإلحصائية :t  واختبار املعنوية

 .�̅�2، ومعامل التحديدFاإلمجالية للنموذج باستعمال إحصائية فيشر 
  :نستعمل معامل التحديد املصححاختبار المعنوية الكلية للنموذج�̅�2 فيشر  وإحصائيةF  يف هذا

 (.21واملتحصل عليهما يف امللحق رقم )االختبار 
 1.691 إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد املصحح تقدر بـ:: �̅�2معامل التحديد المصحح -

يف التغريات اليت حتدث على  %69وهي قريبة من الواحد حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 
  النموذج تعترب متغريات عشوائية.تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف  %3الصادرات، أما 

نستعمل هذا االختبار الختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج، حسب امللحق رقم  :Fاختبار فيشر  -
 أما اجملدولة عند مستوى اخلطر 391.997cF=احملسوبة تأخذ القيمة التالية:  F ( لدينا إحصائية21)

 فتأخذ القيمة التالية: 1%

𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−0
𝑘 = 𝐹25−2−0

2 = 𝐹22
2 = 3.44 

مستقل واحد له تأثري  أي يوجد على األقل متغري 0H ونرفض 1H فإننا نقبل Prob<0.05و cal< Ftab F مبا أن
 على املتغري التابع. 
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 الختبار معنوية املعامل للنموذج نستخدم إحصائية ستيودنت اختبار معنوية المعالم :t  عند مستوى
 𝑡𝑛−𝑘 ( وتساوي: n-k، ودرجة حرية )%1معنوية 

𝛼  = 𝑡23
1.15 = 1.068 

 للصادرات : نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر10الجدول رقم 
 calt tabt Prob املعامالت املقدرات

 𝛽1 -6.045 2.068 0.0000 الثابت

PP 𝛽0 22.033 2.068 0.0000 

Tx 𝛽2 4.777 2.068 0.0001 

 (.21من إعداد الطالبة بناء على امللحق رقم ) المصدر:
 من خالل اجلدول أعاله نالحظ:

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: 𝛽1بالنسبة ملعامل املتغري الثابت ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0هبذا سنرفض فرضية العدمH   أي
(β1) له معنوية  حيث أن Prob=0.0000  1أكرب من%. 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β0سعر البرتول ) بالنسبة ملعامل - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0وعليه نرفض فرضية العدمH  أي(β0) 
ومنه ميكن القول أن سعر البرتول له معنوية إحصائية عند مستوى  Prob=0.0000له معنوية، كما أن 

 يف تفسري الصادرات خالل الفرتة املدروسة وبالتايل له تأثري عليها.  %1معنوية 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β2بالنسبة ملعامل سعر الصرف ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙 0، و منه نرفض فرضية العدمH  أي
(β2 هلا معنوية كما أن )Prob=0.0001 من هنا ميكن القول أن سعر الصرف له معنوية  %1 أقل من

 وبالتايل له تأثري على الصادرات. 1.11إحصائية عند مستوى معنوية 

من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اللوغاريتمي املقدر نالحظ أن كل املتغريات هلا معنوية       
 اقتصادية وإحصائية، ومنه نقبل النموذج ككل. 

 اختبار النموذج من الناحية القياسية 

بعد التأكد من صالحية النموذج من الناحيتني االقتصادية واالحصائية، سنقوم باختباره من الناحية القياسية       
 ملعرفة مدى تطابقه مع الفرضيات اخلاصة به.

  :نقوم حبساب إحصائية اختبار عدم تجانس التباينWhite  ودرجة حرية  %1عند مستوى معنوية
k=5 :حيث تعطى بالعالقة ،𝑥𝑘,1.15

5 = 𝑥5,1.15
5 = ( نالحظ 22، ومن خالل امللحق رقم )11.070

𝑛𝑅2أن:  = 7.750 ،7.750 < 𝑥5,1.15
 جتانس التباين. ومنه نرفض فرضية العدم ما يعين 2
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 :( نالحظ: 21من خالل امللحق رقم ) اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء𝐷𝑊 = ، أما 0.451
على التوايل، حيث يالحظ من  1.11، 1.21( تساوي n=25, k=2) dUو dLالقيمة اجملدولة لـ 

احملسوبة تقع ضمن منطقة وجود ارتباط ذايت بني األخطاء،  DW( أن قيمة 23خالل امللحق رقم )
 بالتايل النموذج يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء.

 قياس األثر على الواردات .6
تعد اجلزائر من أكرب الدول املستوردة للسلع األجنبية مما يستدعيها طلب املزيد من النقد األجنيب، فبعد       

 ياسيا.قحتليل أثر ختفيض قيمة العملة على الواردات نظريا البد من معرفة أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري عليها 
 تحديد المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على الواردات .0.6
 يستخلص مما سبق أن الواردات تتأثر بالدخل احمللي )الناتج احمللي اإلمجايل( وسعر الصرف حيث:      

يتوقع وجود عالقة طردية بني الناتج احمللي اإلمجايل والواردات، حيث كلما ارتفع الدخل زاد الطلب  -
 على السلع األجنبية.

 ث كلما ارتفع سعر الصرف اإلمسييتوقع وجود عالقة عكسية بني سعر الصرف والواردات، حي -
)ختفيض قيمة العملة مقابل العمالت األخرى( كلما اخنفض الطلب على السلع األجنبية نتيجة 

 ارتفاع أسعارها.
 صياغة النموذج القياسي الخاص بالواردات وتقديره .6.6
 : بداية نشري إىل رموز خمتلف املتغريات: صياغة النموذج القياسي .أ
 :ل يف الواردات ويرمز هلا بـ: يتمث المتغير التابعIM. 
 :المتغيرات المفسرة (تتمثل يف: الناتج احمللي اإلمجايلPIB( وسعر صرف الدينار اجلزائري )DZD/$ )

 .Txويرمز له بـ: 
 لتكن دالة الواردات كما يلي:      

IM = ƒ(PIB; Tx) 
 ميكن متثيل النموذج القياسي للواردات وفق الصيغة غري اخلطية اليت تكون معادلتها من الشكل:       

𝐼𝑀𝑖 = 𝛽1. 𝑃𝐼𝐵𝑖
𝛽1 . 𝑇𝑥𝑖

𝛽2 . 𝑈𝑖 
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 الطبيعي تصبح املعادلة: 1بعد إدخال اللوغاريتم      
𝐿𝑛𝐼𝑀𝑖 = 𝐿𝑛𝛽1 + 𝛽0𝐿𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 + 𝛽2𝐿𝑛𝑇𝑥𝑖 + 𝐿𝑛𝑈𝑖 

β1 الثابت؛: هو احلد 
 1 ،𝛽2𝛽: .هي معامالت النموذج 

(، وبعد ادخال البيانات فيه تظهر نتائج Eviews8: بعد االستعانة بربنامج )تقدير النموذج القياسي .ب
 واليت تظهر كما يلي: (24النموذج من خالل امللحق رقم ) تقدير

 

 

 

لدراسة مدى صالحية النموذج  والقياسية للنموذج المقدر:الدراسة االقتصادية واإلحصائية  .ت
القياسي املقدر واخلاص بالواردات يف اجلزائر، البد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى 

 صالحية النموذج من منظور منطق النظرية االقتصادية ومدى صالحيته من الناحية اإلحصائية. 
  :( نالحظ ما يلي:24رقم )من امللحق الدراسة االقتصادية 
(، نالحظ أن إشارته موجبة أي عالقته بالواردات عالقة 1𝛽بالنسبة ملعامل الناتج احمللي اإلمجايل ) -

طردية واليت تتفق مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغري الناتج احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة 
 ( هلا معنوية اقتصادية.1𝛽وحدة، ومنه املعلمة ) 1.193فإن الواردات ستتغري بـ 

( نالحظ أن إشارته موجبة ما يدل على وجود عالقة طردية بينه 2βبالنسبة ملعامل سعر الصرف ) -
وبني الواردات، إذ ال تتفق هذه النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغري سعر صرف 

( ليس له 2βوحدة، إذن املعامل ) 1.196ردات ستتغري بـ الدينار اجلزائري بوحدة واحدة فإن الوا
 معنوية اقتصادية.

 سيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال إحصائية ستيودنت الدراسة اإلحصائية :t  واختبار املعنوية
 .�̅�2، ومعامل التحديدFاإلمجالية للنموذج باستعمال إحصائية فيشر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مت استخدام لوغاريتم املتغريات يف النموذج ألهنا تعرب عن املرونات. 1 

lnIM𝑖= -2.639 + 0.163 𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖  + 0.089 𝑙𝑛𝑇𝑥𝑖 

       11.079)    (21.780)       (1.575)    -(c       t   

         𝛿𝛽𝑖
    (0.238)      (0.053)        (0.056)            

= 0.9642 �̅�;  = 0.967     2 = 0.422   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.051     ; = 327.811    ; N = 25c F 
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  :نستعمل معامل التحديد املصححاختبار المعنوية الكلية للنموذج�̅�2 فيشر  وإحصائيةF  يف هذا
 (.24االختبار واملتحصل عليهما يف امللحق رقم )

 1.694 إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد املصحح تقدر بـ:: �̅�2معامل التحديد المصحح -
يف التغريات اليت حتدث على  %69.4وهي قريبة من الواحد حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 

  تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج تعترب متغريات عشوائية. %3.91الصادرات، أما 
نستعمل هذا االختبار الختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج، حسب امللحق رقم  :Fاختبار فيشر  -

 أما اجملدولة عند مستوى اخلطر 327.811cF=احملسوبة تأخذ القيمة التالية:  F ( لدينا إحصائية24)

 فتأخذ القيمة التالية: 1%

𝐹𝑡 = 𝐹𝑛−𝑘−0
𝑘 = 𝐹25−2−0

2 = 𝐹22
2 = 3.44 

مستقل واحد له تأثري  أي يوجد على األقل متغري 0H ونرفض 1H فإننا نقبل Prob<0.05و cal< Ftab F مبا أن
 على املتغري التابع. 

 الختبار معنوية املعامل للنموذج نستخدم إحصائية ستيودنت اختبار معنوية المعالم :t  عند مستوى
 𝑡𝑛−𝑘 ( وتساوي: n-k، ودرجة حرية )%1معنوية 

𝛼  = 𝑡23
1.15 = 1.068 

 للواردات : نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر10الجدول رقم 
 calt tabt Prob املعامالت املقدرات

 𝛽1 -11.079 2.068 0.0000 الثابت

PIB 𝛽0 21.780 2.068 0.0000 

Tx 𝛽2 1.575 2.068 0.1294 

 (.24من إعداد الطالبة بناء على امللحق رقم ) المصدر:
 من خالل اجلدول أعاله نالحظ:

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: 𝛽1بالنسبة ملعامل املتغري الثابت ) - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0هبذا سنرفض فرضية العدمH   أي
(β1) له معنوية  حيث أن Prob=0.0000  1أكرب من%. 

𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β0الناتج احمللي اإلمجايل ) بالنسبة ملعامل - < 𝑡𝑐𝑎𝑙  0وعليه نرفض فرضية العدمH 

ومنه ميكن القول أن الناتج احمللي اإلمجايل له معنوية  Prob=0.0000له معنوية، كما أن  (β0)أي 
 يف تفسري الواردات خالل الفرتة املدروسة وبالتايل له تأثري عليها.  %1إحصائية عند مستوى معنوية 
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𝑡𝑡𝑎𝑏( نالحظ أن: β2بالنسبة ملعامل سعر الصرف ) - > 𝑡𝑐𝑎𝑙 0، و منه نقبل فرضية العدمH  أي
(β2 ليس هلا معنوية كما أن )Prob=0.1294 من هنا ميكن القول أن سعر الصرف  %1 أقل من

 بالتايل ليس له تأثري على الواردات. 1.11ليس له معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 

من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اللوغاريتمي املقدر نالحظ أن متغرية سعر الصرف       
ب لنموذج ويعاد تقديره من جديد ليعطي النتائج حسليس هلا معنوية اقتصادية وإحصائية، ومنه حتذف من ا

 ( كما يلي:25امللحق رقم )
 

 
 
 
 

الناتج احمللي اإلمجايل هلا معنوية اقتصادية وهذا من خالل إشارة املعلمة املقدرة حيث ترتبط  إن معلمة -
طرديا مع الواردات خالل فرتة الدراسة وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية، كما هلا معنوية إحصائية 

𝑡𝑡𝑎𝑏خالل إحصائية ستودنت، حيث أن  من < 𝑡𝑐𝑎𝑙  حيث:  %1عند مستوى معنوية
𝑡𝑡𝑎𝑏 = 𝑡𝑛−𝑘 

𝛼  = 𝑡24
1.15 =  ، إذن سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.1.074

𝐹𝑡𝑎𝑏كما نالحظ من خالل إحصائية فيشر أن  - < 𝐹𝑐𝑎𝑙 :حيث ، 

 𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−0
𝑘 = 𝐹25−0−0

0 = 𝐹23
0 =  ، وعليه سنرفض فرضية العدم.4.18

أي أن الناتج احمللي اإلمجايل يتحكم  0.964تقدر بـ  𝑅2إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد  -
 من التغريات اليت تطرأ على الواردات، مما يدل على أن هناك ارتباط قوي بينهما. % 69.4بـ 
 اختبار النموذج من الناحية القياسية 

بعد التأكد من صالحية النموذج من الناحيتني االقتصادية واالحصائية، سنقوم باختباره من الناحية القياسية       
 ملعرفة مدى تطابقه مع الفرضيات اخلاصة به.

  :نقوم حبساب إحصائية اختبار عدم تجانس التباينWhite  ودرجة حرية  %1عند مستوى معنوية
k=2 :حيث تعطى بالعالقة ،𝑥𝑘,1.15

2 = 𝑥5,1.15
2 = ( نالحظ 26، ومن خالل امللحق رقم )5.991

𝑛𝑅2أن:  = 0.963 ،0.963 < 𝑥5,1.15
 جتانس التباين. ومنه نرفض فرضية العدم ما يعين 2

LnIM𝑖= -2.460 + 1.203 𝐿𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 

tc        (-11.390)     (24.770)         

        𝛿𝛽𝑖
     (0.216)       (0.048)          

= 0.9622 �̅�;  = 0.964     2 = 0.469   ; R∑ 𝑒𝑖
2  

𝐷𝑤 = 1.055     ; = 613.590    ; N = 25c F 
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 :( نالحظ: 25من خالل امللحق رقم ) اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء𝐷𝑊 = ، أما 0.451
على التوايل، حيث يالحظ من  1.41، 1.26( تساوي n=25, k=1) dUو dLالقيمة اجملدولة لـ 

احملسوبة تقع ضمن منطقة وجود ارتباط ذايت بني األخطاء،  DW( أن قيمة 27خالل امللحق رقم )
 بالتايل النموذج يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء.
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 خالصة الفصل

يف هذا الفصل مت حتليل ختفيض قيمة الدينار اجلزائري على كل من النمو االقتصادي املمثل بالناتج احمللي       
االمجايل، معدل البطالة، معدل التضخم ورصيد ميزان املدفوعات واليت تعد مثؤشرات توازن االقتصاد اجلزائري، 

رف سباب وأهداف ختفيض قيمته املنتهجة من طحيث مت استعراض مراحل تسعري الدينار اجلزائري مع ذكر أ
السلطات النقدية يف إطار تبين برامج اإلصالح االقتصادي، تالها احلديث عن تطور كل مثؤشر على حدا وواقعه 
 يف اجلزائر هذا يف املبحث األول، مث استهللنا املبحث الثاين بتقدمي دراسة قياسية ألثر ختفيض سعر صرف الدينار

ا هذه املثؤشرات الكلية، وذلك بعد حتديد املتغريات اليت تثؤثر يف كل مثؤشر اقتصادي واليت مت مجعهاجلزائري على 
من مصادر خمتلفة من بينها سعر الصرف، بعد ذلك مت بناء النماذج القياسية بصيغتني اخلطية وغري اخلطية ومت 

ذ مت معاجلة هذه النماذج ريات املفسرة له، إاملفاضلة بينهما للتعرف على طبيعة العالقة بني املتغري التابع واملتغ
باالستعانة مبعايري اقتصادية وإحصائية وانتقاء أفضل منوذج الذي يعرب عن أكثر متغري يثؤثر يف الدراسة، ويف ختام 

 هذا الفصل ميكن أن خنلص إىل النتائج التالية:  

وهذه النتيجة تنسجم مع الواقع  %69إن النمو االقتصادي يف اجلزائر يتأثر بتطور أسعار البرتول بنسبة  -
 االقتصادي للجزائر نظرا لطبيعته الريعية؛ 

إن معدل البطالة يف اجلزائر ذو عالقة غري خطية بكل من الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم، حيث  -
 على التوايل؛ %9و %94يثؤثران عليه بنسبة 

ونشري إىل  1.344متيزت باملرونة بالنسبة لسعر الصرف اإلمسي، حيث قدرت بـ: التضخم بالنسبة لدالة  -
أن سياسة ختفيض قيمة العملة يكون هلا أثر سليب على معدل التضخم وهي ال تتوافق مع النظرية 

 االقتصادية؛
يدل ما  1.299بالنسبة لدالة الصادرات متيزت بعدم املرونة بالنسبة لسعر الصرف اإلمسي، قدرت بـ:  -

 على أن ختفيض قيمة العملة يثؤدي إىل زيادة الصادرات بنسبة تقل عن الواحد؛
بالنسبة لدالة الواردات متيزت بعدم املرونة بالنسبة لسعر الصرف اإلمسي، حيث ليس هلا معنوية اقتصادية  -

 أو إحصائية، ما يدل على عدم تأثريه عليها.
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نظرا للدور الذي يلعبه سعر الصرف يف التأثري على خمتلف نواحي البنية االقتصادية يعد املرآة اليت ينعكس       
عليها مركز الدولة التجاري مع العامل اخلارجي، فاجلزائر كغريها من الدول النامية تبنت خطوات تدرجيية تتجلى 

دويل اختالالت هيكلية حتت وصاية صندوق النقد ال يف إصالح نظام سعر صرف عملتها بعدما كانت تعاين من
اليت كانت بداية تبنيها لسياسة التخفيض احملسومة اليت   1699يف بداية التسعينات، خاصة بعد أزمة البرتول سنة 

، أين استطاعت السلطة النقدية أن تقرب 1669كان آخرها الدخول يف تطبيق نظام التعومي املدار بداية من 
يث ح ينار من قيمته احلقيقية وتعزز من ثقة املتعاملني احملليني واألجانب اجتاه العملة الوطنية،سعر صرف الد

أثبتت النظريات االقتصادية أن تطبيق سياسة ختفيض قيمة العملة من شأهنا إعادة التوازن إىل االقتصاد يف حالة 
رضيات اليت مت صياغتها وباالعتماد على الفوبناء على األهداف املتوخاة من هذه الدراسة واإلشكالية اختالله، 

مت تناول املوضوع من خالل إدراج عدة عناصر فرعية طبقا ملا نراه ملم أو يشمل اخلطوط العريضة  ،املوضوعة هلا
للظاهرة املدروسة وعالقتها باملثؤشرات الكلية للتوازن االقتصادي املتمثلة يف: النمو االقتصادي، معدل البطالة، 

 خم ورصيد ميزان املدفوعات الذي كان ضمن مجلة األسباب اليت دفعت وعجلت بفكرة التخفيض.معدل التض

 نتائج البحث: 
بعد قياس وحتليل األثر الذي أحدثه التخفيض من قيمة الدينار على هذه املثؤشرات بتطبيق منوذج االحندار       

املتعدد، حيث مت تكوين معادلة لكل مثؤشر على حدا واليت تضم جمموعة من املتغريات املثؤثرة فيه حسب ما 
ة من النتائج حمور الدراسة، مت اخلروج جبمل جاءت به النظريات االقتصادية باإلضافة إىل سعر الصرف باعتباره

 مع التذكري مببدئ حتقق الفرضيات املوضوعة يف مقدمة الدراسة وفق النقاط املوالية:

إن سعر الصرف هو املرآة اليت ينعكس عليها مركز الدولة مع العامل اخلارجي، إذ يعترب قوة االقتصاد من  -
مرحلة  اتباع سياسة التخفيض اليت يعد توفر شروطها أهم خالل إعطاء تنافسية للدولة عامليا عن طريق

إلعادة التوازنات االقتصادية واملالية، وذلك بتخفيض حصيلة الواردات اليت تصبح أسعارها أعلى مقومة 
بالعملة األجنبية ورفع حصيلة الصادرات اليت تصبح أسعارها منخفضة يف السوق الدويل مقارنة مع 

 نبية، بالتايل يزول العجز يف ميزان املدفوعات يف املدى الطويل والذي يعتربمنافسيها من السلع األج
أهم هدف لربامج التصحيح اهليكلي جراء الفائض احملقق يف امليزان التجاري الذي يشكل رصيده أعلى 

 نسبة من رصيد ميزان املدفوعات، هذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل؛
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فوعات إجيابية مع معديل النمو االقتصادي والبطالة ورصيد ميزان املديرتبط ختفيض قيمة العملة بعالقة  -
وبعالقة سلبية مع معدل التضخم، حيث أن اتباع هذه السياسة سيدفع الدول األجنبية إىل زيادة طلبها 
على سلع الدولة صاحبة التخفيض نتيجة اخنفاض قيمتها مقابل النقد األجنيب من جهة، ومن جهة 

لب احمللي على السلع املستوردة بسبب ارتفاع قيمة النقد األجنيب مقابل العملة أخرى سينخفض الط
احمللية، ما يدفع الدولة إىل انتهاج سياسة إحالل الواردات بزيادة إنتاجها، األمر الذي يستدعي خلق 
مناصب شغل جديدة جملاراة وإشباع الطلب احمللي من السلع، هذا ما يساعد على امتصاص البطالة 

نه تدنئة معدهلا، لكن هذا سيثؤدي إىل زيادة أسعار هذه السلع ومنه يتفاقم معدل التضخم، كما وم
تزيد حصيلة الصادرات وتقل الواردات مما يرفع من قيمة الناتج احمللي اإلمجايل الذي يرتجم ارتفاع معدل 

زان املدفوعات يالنمو االقتصادي، كذلك حتقيق فائض يف امليزان التجاري الذي ينعكس على رصيد م
بالتحسن كونه ميثل أعلى نسبة منه، وال يتحقق هذا إال إذا كانت الدولة صاحبة التخفيض تتمتع مبرونة 

 يف جهازها اإلنتاجي، هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية؛
سياسة ختفيض قيمة العملة غري مالئمة لكل اقتصاديات العامل وفرضها من طرف صندوق النقد الدويل   -

ن أجل مساعدة الدول اليت تعاين من اختالالت يف توازناهتا الداخلية واخلارجية، إال أهنا يعاب كان م
عليها أهنا سياسة تثؤدي إىل زيادة التضخم الذي يتعارض والسياسة احلكومية املتعلقة بتخفيض هذه 

 الظاهرة؛
أوضحت نتائج االختبار القياسي أن هناك عالقة طردية قوية بني أسعار البرتول والناتج احمللي اإلمجايل  -

يزيد الناتج احمللي اإلمجايل  %1، حيث كلما ارتفعت أسعار احملروقات بـ %69الذي يرتبط به بنسبة 
 ؛%1.99بنسبة 

ينار اجلزائري، احمللي اإلمجايل وسعر صرف الدأثبتت الدراسة القياسية عدم وجود عالقة ارتباط بني الناتج  -
والسبب الرئيسي يتمثل يف ضعف أداء اجلهاز اإلنتاجي باعتباره مصدر للتأثري على قوى سوق الصرف 

 األجنيب حيث تسبب يف اخنفاض الطلب على الدينار اجلزائري مقارنة مع العرض؛
راجع إىل ارتفاع أسعار النفط يف األسواق  2111حتسن معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر منذ سنة   -

 2114-2111العاملية وحجم احتياطي الصرف األجنيب اللذان سامها يف جناح املخططني اخلماسيني )

( لإلنعاش االقتصادي ودعم النمو وليس إىل ختفيض قيمة العملة، حيث أن مصري 2116-2111و
 النفطية؛ النمو االقتصادي يف اجلزائر مازال مرهون باإليرادات
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أثبتت الدراسة القياسية أن معدل البطالة يرتبط بعالقة غري خطية ويتأثر بكل من الناتج احمللي اإلمجايل  -
على  1.19و 1.94ومعدل التضخم خالل فرتة الدراسة، حيث كانت مرونتهما أقل من الواحد بـ 

 الرتتيب؛
زائر ارتفاعا يف البطالة، حيث عرفت اجل إن الناتج احمللي اإلمجايل يساهم بنسبة كبرية يف ختفيض معدل -

ما رافقه ارتفاع يف معدل النمو االقتصادي، مما أدى إىل  2111الناتج احمللي اإلمجايل خاصة بعد سنة 
 ؛%6تقلص معدل البطالة بنسبة ملحوظة حوايل 

 1699وهذا ناجم عن اخنفاض أسعار البرتول عام  %26حبوايل  2111بلغ معدل البطالة ذروته سنة  -

ونتيجة لتطبيق برامج االستقرار والتعديل اهليكلي يف التسعينات املفروضة من قبل مثؤسسات بروتن وودز 
املتمثلة يف البنك العاملي وصندوق النقد الدويل، الذي فرض عليها سياسة تقشفية متثلت يف احلد من 

، 1666مال سنة االستثمار وغلق بعض املثؤسسات وخوصصت األخرى منها مما زاد من تسريح الع
بسبب ارتفاع عائدات صادرات احملروقات  2114إىل  2111لكن تراجع معدل البطالة ابتداء من سنة 

 نتيجة ارتفاع أسعار البرتول يف السوق العاملية؛
أثبتت الدراسة القياسية وجود عالقة عكسية بني سعر الصرف ومعدل التضخم يف اجلزائر خالل فرتة  -

فإن معدل التضخم سينخفض بـ  %1ن هناك زيادة يف سعر الصرف اإلمسي بـ الدراسة، مبعىن إذا كا
، فاجلزائر رغم استمرارها يف التخفيض التدرجيي من قيمة الدينار إال أهنا استطاعت التحكم يف 1.34%

 معدل التضخم؛
 النموذج يفمعدل التضخم بتخفيض قيمة العملة يف اجلزائر وهذا ما مت التوصل إليه وما مت إثباته  يتأثر -

 القياسي؛
بالرغم من أن كل من الواردات والكتلة النقدية تثؤثران وبعالقة طردية على معدل التضخم من الناحية  -

االقتصادية، إال أن النموذج القياسي أثبت عدم معنويتهما من الناحية اإلحصائية يف الواقع االقتصادي 
 اجلزائري؛

 ن املدفوعات حسب ما يلي:مت دراسة أثر ختفيض قيمة العملة على ميزا -
 :أثر ختفيض قيمة العملة على دالة الصادرات 

أوضحت نتائج االختبار القياسي أن الصادرات اجلزائرية على عالقة طردية بكل من سعر البرتول وسعر  -
 الصرف خالل فرتة الدراسة من الناحيتني االقتصادية واإلحصائية؛
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 %1يح أي غري مرنة، حيث أن ارتفاع سعر البرتول بنسبة مرونة أسعار احملروقات تقل عن الواحد الصح -

 ومنه تأثريها واضح جدا؛ %1.61يثؤدي إىل زيادة الصادرات بنسبة 
مرونة سعر الصرف قريبة من الصفر أي أهنا عدمية املرونة، حيث أنه كلما ارتفع سعر الصرف بنسبة  -

 ؛%1.29كلما زادت الصادرات بنسبة  1%
  على دالة الواردات:أثر ختفيض قيمة العملة 

من النموذج القياسي النهائي يتضح أن الناتج احمللي اإلمجايل على عالقة طردية مع الواردات وذو داللة  -
 إحصائية؛ 

أثبتت الدراسة القياسية مرونة الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة للواردات يف اجلزائر وهي أكرب من الواحد،  -
 يف اجلزائر؛ %1.2كلما زادت الواردات بنسبة  %1اإلمجايل بنسبة حيث أنه كلما زاد الناتج احمللي 

ا وليس له لرينر اقتصادي-إن سعر الصرف ال يثؤثر على الواردات اجلزائرية كما نص عليه شرط مارشال  -
 معنوية إحصائيا؛

النسبة بختفيض قيمة الدينار مل يثؤثر على كل من الصادرات والواردات اجلزائرية لعدم مرونة كل منهما  -
 لسعر صرف الدينار اجلزائري؛

حتسن وضعية رصيد ميزان املدفوعات اجلزائري عائد بالدرجة األوىل إىل ارتفاع أسعار احملروقات وليس  -
 إىل اتباع سياسة التخفيض؛

إن التحسن الذي عرفته معظم املثؤشرات االقتصادية الكلية يف اجلزائر يعود إىل التحسن الذي شهدته  -
ل، هذه األخرية تعد املتغري االقتصادي الوحيد الذي يثؤثر على توازن االقتصاد اجلزائري، أسعار البرتو 

فارتفاع أسعار احملروقات ينجم عنه زيادة عائدات النفط اليت تدفع بالقطاعات االقتصادية إىل األمام 
 بالتايل تعترب احملرك الوحيد والرئيسي لالقتصاد الوطين؛

هلا عالقة مبعاجلة االختالالت الداخلية واخلارجية، إال أهنا غري فعالة نظرا سياسة ختفيض قيمة العملة   -
لعدم توفر شروطها يف اقتصاد نام كاالقتصاد اجلزائري، الذي حتسن وضعية توازنه الداخلي واخلارجي 
مرهون بأسعار النفط وليس بتخفيض قيمة الدينار نظرا للنتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة 

 سية، وهذا ما يثبت عدم صحة الفرضية الثالثة؛القيا
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عرفت اجلزائر نوعا من الراحة املالية اليت مت استغالهلا يف بعث النشاط االقتصادي، من خالل سياسة  -
مالية تنموية عرب عنها بارتفاع حجم االنفاق من خالل خمطط االنعاش االقتصادي وخمطط دعم النمو،  

 ؛1666كل هذا بعد عودة ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية بداية من 
االقتصاد اجلزائري تتحكم فيه عوامل خارجية املتمثلة أساسا يف أسعار النفط، حيث متركز صادرات إن  -

اجلزائر على احملروقات واملواد األولية جعل من اقتصادها هشا ورهان أسعار البرتول اليت تتأرجح يف 
وأكرب دليل  اخلارجي،األسواق العاملية، واليت أصبحت هاجسا يهدد توازن االقتصاد اجلزائري الداخلي و 

اليت جرائها دقت اجلزائر ناقوس اخلطر، حيث مل تعد قادرة على حتمل  1699على ذلك أزمة النفط عام 
 أعباء ديوهنا من جهة وضعف منوها من جهة أخرى؛ 

إن اجلزائر مل تقم بتخفيض قيمة الدينار وإمنا التخفيض جاء كقرار يهدف إىل إعادة تقييم الدينار بعدما   -
مغاىل فيه ليعكس الواقع االقتصادي، ولتشجيع الصادرات خارج احملروقات اليت توجه عوائدها  كان

 لتسديد فواتري االسترياد من السلع االستهالكية على وجه التحديد.
 االقتراحات: 

ية لمن خالل النتائج اليت توصلنا إليها من دراسة أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري على املثؤشرات الك      
 لالقتصاد اجلزائري، ميكن أن نقدم االقرتاحات التالية:

الرتكيز على دعم البنية التحتية واهلياكل القاعدية جراء انتعاش أسعار البرتول يف األسواق العاملية ومنه  -
 ارتفاع حجم احتياطي الصرف العاملي؛

و املنتجات احمللية ولتقليل احمللي حنزيادة اإلنتاج احمللي وحتسني نوعيته خللق وضع تنافسي لتحويل الطلب  -
املستوردات من السلع االستهالكية خاصة، بالتايل حتسني وضعية امليزان التجاري ومنه رصيد ميزان 

 املدفوعات؛
 البحث عن بديل للصادرات النفطية بتوسيع القاعدة اإلنتاجية وتشجيع الصادرات احمللية؛ -
الصرف  اب املستثمرين األجانب، بالتايل زيادة حجم احتياطيحتسني مناخ االستثمار يف اجلزائر الستقط -

 األجنيب الذي يثؤدي بدوره إىل زيادة رصيد ميزان املدفوعات؛
ضرورة اخلروج من حلقة االقتصاد الريعية عن طريق االرتقاء بأداء اجلهاز اإلنتاجي اجلزائري يف ظل  -

الكلي ويف  للتأثري على مثؤشرات االقتصاد ارتفاع اإليرادات البرتولية وحجم احتياطي الصرف األجنيب
 مقدمتها النمو االقتصادي؛ 
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ضرورة توفري قاعدة بيانات حول كل املتغريات االقتصادية لتحفيز الباحثني على إجراء دراسات قياسية  -
 تساعد على دراسة الوضع االقتصادي للجزائر.

 آفاق البحث: 
هبا اهليئات  وصلنا إليها ونظرا ألمهية سياسة التخفيض اليت نادتمن خالل ما مت عرضه يف املوضوع والنتائج اليت ت

 الدولية، ميكن أن ميتد هذا البحث ليشمل جماالت أخرى: 

 أثر ختفيض قيمة الدينار على الشراكة األورو جزائرية؛ -
 دور التخفيض يف تقريب سعر الصرف املوازي من سعر الصرف احلقيقي التوازين؛ -
 على الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر؛ أثر ختفيض قيمة الدينار -
 أثر السياسات االقتصادية على التوازن االقتصادي يف اجلزائر؛ -
 فعالية أنظمة سعر الصرف يف حتقيق التوازن االقتصادي يف اجلزائر. -
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 (6102-0991: إحصائيات بعض المؤشرات االقتصادية )10الملحق رقم 

 Tch Inf Tc EX IM BP Tx PP PIB M2 IDEI السنوات

1990 19,8 16,7 0,8 11,30 9,68 -0,24 8,96 23,19 62,04 343,01 0,00 

1991 20,6 25,9 -1,2 12,10 7,68 0,53 18,47 20,2 45,72 415,27 0,01 

1992 23 31,7 1,8 10,84 8,41 0,23 21,84 19,25 48,01 515,90 0,03 

1993 23,2 20,5 -2,1 10,09 8,79 -0,01 23,35 16,75 49,95 627,43 0,00 

1994 24,2 29 -0,9 8,34 9,37 -4,38 35,06 15,66 42,54 723,51 0,00 

1995 27,9 29,8 3,8 10,24 10,76 -6,32 47,66 16,75 41,76 799,56 0,00 

1996 27,99 18,7 4,1 13,38 9,10 -2,09 54,75 20,46 46,94 915,06 0,27 

1997 25,43 5,7 1,1 13,89 8,69 -1,16 57,71 18,64 48,18 1 081,52 0,26 

1998 28 5 5,1 10,21 9,40 -1,74 58,74 11,91 48,19 1 592,46 0,61 

1999 29,3 2,6 3,2 12,52 9,16 -2,38 66,57 16,56 48,64 1 789,35 0,29 

2000 29,77 0,3 2,2 22,03 9,17 7,57 75,26 27,39 54,79 2 022,50 0,28 

2001 27,3 4,2 4,6 19,13 9,94 6,19 77,22 23 54,74 2 473,50 1,11 

2002 25,2 1,4 5,6 18,83 12,01 3,65 79,68 22,81 56,76 2 901,50 1,06 

2003 23,7 4,3 7,2 24,61 13,53 7,47 77,39 27,69 67,86 3 299,50 0,64 

2004 17,7 4 4,3 32,08 18,31 9,25 72,06 37,66 85,32 3 644,30 0,88 

2005 15,3 1,4 5,9 46,00 20,36 16,94 73,28 50,04 103,2 4 070,40 1,16 

2006 12,27 2,3 1,7 54,61 21,46 17,73 72,65 58,3 117 4 933,70 1,84 

2007 13,8 3,7 3,4 60,16 27,63 29,55 69,29 64,2 135 5 994,60 1,69 

2008 11,3 4,9 2 79,30 39,48 36,99 64,58 91,48 171 6 955,90 2,64 

2009 10,2 5,7 1,6 45,19 39,29 3,86 72,65 53,48 137,2 7 173,10 2,75 

2010 10 3,9 3,6 57,05 40,47 15,33 74,39 71,21 161,2 8 280,70 2,30 

2011 9,8 4,5 2,8 73,49 47,35 20,06 72,94 112,3 200 9 929,20 2,57 

2012 9,7 8,9 3,3 71,87 50,38 12,06 77,54 111,2 209,1 11 076,60 1,50 

2013 9,3 3,3 2,8 65,92 54,85 0,13 79,37 108,9 209,7 11 258,97 1,69 

2014 9,5 2,9 3,8 65,18 71,25 0,52 80,58 99,19 213,5 13 663,91 1,50 

Source : - la banque mondiale, la banque d’Alger, OPEC, ONS, IMF, صندوق النقد العريب. 

BP (؛دوالر: رصيد ميزان املدفوعات )مليار Tch( ؛%: معدل البطالة) 
Tx /(؛دوالر: سعر الصرف )دج Inf(؛%) : معدل التضخم 
PP( ؛دوالر: سعر برميل البرتول) Tc (؛%) النمو االقتصادي: معدل 

PIB (؛دوالر: الناتج احمللي اإلمجايل )مليار EX ؛ (دوالر: الصادرات )مليار 
M2الكتلة النقدية )مليار دج(؛ : IM (؛دوالر: الواردات )مليار 

IDEI االستثمار األجنيب املباشر الوافد )مليار :
 (.دوالر

 

 



 

  

 (6102-0991بعض المؤشرات االقتصادية ) لوغاريتم : إحصائيات16الملحق رقم 

 LnTch LnInf LnEX LnIM LnTx LnPP LnPIB LnM2 السنوات

1990 2,99 2,28 2,43 2,27 2,19 3,14 4,13 5,84 

1991 3,03 3,25 2,49 2,04 2,92 3,01 3,82 6,03 

1992 3,14 3,46 2,38 2,13 3,08 2,96 3,87 6,25 

1993 3,14 3,02 2,31 2,17 3,15 2,82 3,91 6,44 

1994 3,19 3,37 2,12 2,24 3,56 2,75 3,75 6,58 

1995 3,33 3,39 2,33 2,38 3,86 2,82 3,73 6,68 

1996 3,33 2,93 2,59 2,21 4,00 3,02 3,85 6,82 

1997 3,24 1,74 2,63 2,16 4,06 2,93 3,87 6,99 

1998 3,33 1,61 2,32 2,24 4,07 2,48 3,88 7,37 

1999 3,38 0,96 2,53 2,22 4,20 2,81 3,88 7,49 

2000 3,39 -1,2 3,09 2,22 4,32 3,31 4,00 7,61 

2001 3,31 1,44 2,95 2,30 4,35 3,14 4,00 7,81 

2002 3,23 0,34 2,94 2,49 4,38 3,13 4,04 7,97 

2003 3,17 1,46 3,20 2,60 4,35 3,32 4,22 8,10 

2004 2,87 1,39 3,47 2,91 4,28 3,63 4,45 8,20 

2005 2,73 0,34 3,83 3,01 4,29 3,91 4,64 8,31 

2006 2,51 0,83 4,00 3,07 4,29 4,07 4,76 8,50 

2007 2,62 1,31 4,10 3,32 4,24 4,16 4,91 8,70 

2008 2,42 1,59 4,37 3,68 4,17 4,52 5,14 8,85 

2009 2,32 1,74 3,81 3,67 4,29 3,98 4,92 8,88 

2010 2,30 1,36 4,04 3,70 4,31 4,27 5,08 9,02 

2011 2,28 1,5 4,30 3,86 4,29 4,72 5,3 9,20 

2012 2,27 2,19 4,27 3,92 4,35 4,71 5,34 9,31 

2013 2,23 1,19 4,19 4,00 4,37 4,69 5,35 9,33 

2014 2,25 1,06 4,18 4,27 4,39 4,6 5,36 9,52 

 .EXCEL 2013( وبرنامج 11امللحق رقم )من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر: 

 

 

 

 

 

 



 

  

 للناتج المحلي االجمالي. : نتائج تقدير النموذج الخطي13الملحق رقم 
Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 06/28/16   Time: 06:36   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 17.63790 6.118969 2.882495 0.0092 

EX -0.353284 0.408214 -0.865438 0.3971 

IDEI 9.137533 5.032874 1.815570 0.0845 

PP 1.836217 0.228876 8.022755 0.0000 

TX -0.001251 0.116786 -0.010710 0.9916 
     
     

R-squared 0.980503     Mean dependent var 98.33400 

Adjusted R-squared 0.976604     S.D. dependent var 62.17036 

S.E. of regression 9.509434     Akaike info criterion 7.519302 

Sum squared resid 1808.587     Schwarz criterion 7.763077 

Log likelihood -88.99128     Hannan-Quinn criter. 7.586915 

F-statistic 251.4535     Durbin-Watson stat 1.914876 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 Txو EXللناتج المحلي اإلجمالي بعد إزالة  النموذج الخطي: نتائج تقدير 12الملحق رقم 
Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/16   Time: 21:34   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 16.86971 3.105915 5.431478 0.0000 

PP 1.654771 0.089747 18.43811 0.0000 

IDEI 6.111729 3.349927 1.824437 0.0817 
     
     

R-squared 0.979758     Mean dependent var 98.33400 

Adjusted R-squared 0.977917     S.D. dependent var 62.17036 

S.E. of regression 9.238637     Akaike info criterion 7.396832 

Sum squared resid 1877.753     Schwarz criterion 7.543098 

Log likelihood -89.46041     Hannan-Quinn criter. 7.437400 

F-statistic 532.4157     Durbin-Watson stat 1.806100 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 

 



 

  

 TXو EX ،IDEIللناتج المحلي اإلجمالي بعد إزالة  : نتائج تقدير النموذج الخطي05الملحق رقم 
Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 07/01/16   Time: 10:43   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 17.09655 3.256737 5.249593 0.0000 

PP 1.784482 0.057477 31.04697 0.0000 
     
     

R-squared 0.976695     Mean dependent var 98.33400 

Adjusted R-squared 0.975682     S.D. dependent var 62.17036 

S.E. of regression 9.695034     Akaike info criterion 7.457723 

Sum squared resid 2161.855     Schwarz criterion 7.555233 

Log likelihood -91.22154     Hannan-Quinn criter. 7.484768 

F-statistic 963.9141     Durbin-Watson stat 1.809644 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 لنموذج الناتج المحلي االجمالي. White: نتائج اختبار وايت 06الملحق رقم 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 2.841997     Prob. F(2,22) 0.0798 

Obs*R-squared 5.132925     Prob. Chi-Square(2) 0.0768 

Scaled explained SS 6.318237     Prob. Chi-Square(2) 0.0425 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/01/16   Time: 10:48   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -82.64264 92.67653 -0.891732 0.3822 

PP^2 -0.038772 0.034566 -1.121696 0.2741 

PP 6.449233 4.272806 1.509367 0.1454 
     
     

R-squared 0.205317     Mean dependent var 86.47418 

Adjusted R-squared 0.133073     S.D. dependent var 150.5198 

S.E. of regression 140.1473     Akaike info criterion 12.83543 

Sum squared resid 432108.0     Schwarz criterion 12.98170 

Log likelihood -157.4429     Hannan-Quinn criter. 12.87600 

F-statistic 2.841997     Durbin-Watson stat 1.587849 

Prob(F-statistic) 0.079824    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (05من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 



 

  

 لنموذج الناتج المحلي اإلجمالي DW: تحليل نتائج 07 المرجع رقم
       0                  dL=1.17      dU=1.54     DW=1.81        2.46        2.83                         4 

منطقة رفض 
𝑃الفرض  < 0 

 ارتباط ذايت سالب

منطقة 
غري 
 حمددة

 منطقة قبول الفرض
 𝑃 = 0  

 عدم وجود ارتباط ذايت

منطقة 
غري 
 حمددة

منطقة رفض 
𝑃الفرض  > 0 

  ارتباط ذايت موجب
 (.05من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 لمعدل البطالة نتائج تقدير النموذج الخطي :08الملحق رقم 
Dependent Variable: TCH   

Method: Least Squares   

Date: 07/05/16   Time: 05:59   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 25.96383 4.119236 6.303070 0.0000 

PIB -0.203112 0.063519 -3.197651 0.0045 

PP 0.144983 0.113694 1.275205 0.2169 

INF 0.069442 0.106030 0.654924 0.5200 

TX 0.101006 0.051300 1.968926 0.0630 
     
     

R-squared 0.876860     Mean dependent var 19.37040 

Adjusted R-squared 0.852232     S.D. dependent var 7.514544 

S.E. of regression 2.888633     Akaike info criterion 5.136300 

Sum squared resid 166.8840     Schwarz criterion 5.380075 

Log likelihood -59.20375     Hannan-Quinn criter. 5.203913 

F-statistic 35.60428     Durbin-Watson stat 0.684275 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 

 

 

 

 

 



 

  

 لمعدل البطالةنتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي : 09الملحق رقم 
Dependent Variable: LNTCH   

Method: Least Squares   

Date: 06/29/16   Time: 07:36   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 6.037555 0.325912 18.52512 0.0000 

LNPIB -0.793949 0.172654 -4.598497 0.0002 

LNPP 0.025401 0.141826 0.179097 0.8597 

LNINF -0.046079 0.023097 -1.995046 0.0598 

LNTX 0.083017 0.048657 1.706151 0.1035 
     
     

R-squared 0.961791     Mean dependent var 2.880000 

Adjusted R-squared 0.954150     S.D. dependent var 0.435163 

S.E. of regression 0.093180     Akaike info criterion -1.731710 

Sum squared resid 0.173650     Schwarz criterion -1.487934 

Log likelihood 26.64637     Hannan-Quinn criter. -1.664097 

F-statistic 125.8606     Durbin-Watson stat 2.080598 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 .Infو PP ،Txـ بعد حذف ال لمعدل البطالة: نتائج تقدير النموذج الخطي 10الملحق رقم 
Dependent Variable: TCH   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/16   Time: 22:45   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 30.19922 1.201756 25.12924 0.0000 

PIB -0.110123 0.010389 -10.59964 0.0000 
     
     

R-squared 0.830073     Mean dependent var 19.37040 

Adjusted R-squared 0.822685     S.D. dependent var 7.514544 

S.E. of regression 3.164283     Akaike info criterion 5.218348 

Sum squared resid 230.2918     Schwarz criterion 5.315859 

Log likelihood -63.22936     Hannan-Quinn criter. 5.245394 

F-statistic 112.3524     Durbin-Watson stat 0.554534 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 

 

 



 

  

 .Txو PPـ بعد إزالة ال لمعدل البطالة: نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي 11الملحق رقم 
Dependent Variable: LNTCH   

Method: Least Squares   

Date: 07/05/16   Time: 06:27   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 6.273148 0.165593 37.88294 0.0000 

LNPIB -0.742005 0.034315 -21.62357 0.0000 

LNINF -0.071008 0.018274 -3.885807 0.0008 
     
     

R-squared 0.956193     Mean dependent var 2.880000 

Adjusted R-squared 0.952211     S.D. dependent var 0.435163 

S.E. of regression 0.095130     Akaike info criterion -1.754980 

Sum squared resid 0.199093     Schwarz criterion -1.608715 

Log likelihood 24.93725     Hannan-Quinn criter. -1.714412 

F-statistic 240.1023     Durbin-Watson stat 1.841984 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:
 لنموذج معدل البطالة. White: نتائج اختبار وايت 12الملحق رقم 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 0.704566     Prob. F(5,19) 0.6270 

Obs*R-squared 3.910288     Prob. Chi-Square(5) 0.5624 

Scaled explained SS 1.321674     Prob. Chi-Square(5) 0.9327 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/05/16   Time: 07:00   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -2.274176 11.86447 -0.191679 0.8500 

PIB^2 -0.001191 0.000771 -1.543970 0.1391 

PIB*INF 0.001618 0.011505 0.140617 0.8897 

PIB 0.286601 0.202405 1.415978 0.1730 

INF^2 0.010834 0.030980 0.349725 0.7304 

INF -0.461155 1.337148 -0.344879 0.7340 
     
     

R-squared 0.156412     Mean dependent var 8.691558 

Adjusted R-squared -0.065585     S.D. dependent var 8.288046 

S.E. of regression 8.555518     Akaike info criterion 7.336593 

Sum squared resid 1390.741     Schwarz criterion 7.629123 

Log likelihood -85.70741     Hannan-Quinn criter. 7.417729 

F-statistic 0.704566     Durbin-Watson stat 2.050002 

Prob(F-statistic) 0.627027    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:



 

  

 لنموذج معدل البطالة DW: تحليل نتائج 13 المرجع رقم
       0                  dL=1.21     dU=1.55       DW=1.84      2.45         2.79                         4 

منطقة رفض 
𝑃الفرض  < 0 

 ذايت سالبارتباط 

منطقة 
غري 
 حمددة

 منطقة قبول الفرض
 𝑃 = 0  

 عدم وجود ارتباط ذايت

منطقة 
غري 
 حمددة

منطقة رفض 
𝑃الفرض  > 0 

  ارتباط ذايت موجب
 (.11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 لمعدل التضخمنتائج تقدير النموذج الخطي  :14الملحق رقم 
Dependent Variable: INF   

Method: Least Squares   

Date: 06/29/16   Time: 08:37   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 28.05048 6.567073 4.271381 0.0003 

M2 -0.002505 0.002786 -0.899048 0.3788 

IM 0.509287 0.546706 0.931556 0.3622 

TX -0.318641 0.106469 -2.992812 0.0069 
     
     

R-squared 0.702506     Mean dependent var 9.652000 

Adjusted R-squared 0.660007     S.D. dependent var 10.11266 

S.E. of regression 5.896580     Akaike info criterion 6.532269 

Sum squared resid 730.1628     Schwarz criterion 6.727289 

Log likelihood -77.65336     Hannan-Quinn criter. 6.586359 

F-statistic 16.52993     Durbin-Watson stat 1.225841 

Prob(F-statistic) 0.000010    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 

 

 

 

 

 



 

  

 اللوغاريتمي لمعدل التضخمنتائج تقدير النموذج  :15الملحق رقم 
Dependent Variable: LNINF   

Method: Least Squares   

Date: 06/29/16   Time: 08:38   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 10.69560 1.356351 7.885571 0.0000 

LNM2 -2.867696 0.743827 -3.855324 0.0009 

LNIM 3.108257 0.803817 3.866869 0.0009 

LNTX 1.165397 0.729784 1.596906 0.1252 
     
     

R-squared 0.686680     Mean dependent var 1.723600 

Adjusted R-squared 0.641920     S.D. dependent var 1.127622 

S.E. of regression 0.674767     Akaike info criterion 2.196748 

Sum squared resid 9.561523     Schwarz criterion 2.391768 

Log likelihood -23.45935     Hannan-Quinn criter. 2.250839 

F-statistic 15.34136     Durbin-Watson stat 2.344840 

Prob(F-statistic) 0.000016    
     
     

  .Eviews8وبرنامج  (12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 M2بعد إزالة  لمعدل التضخمنتائج تقدير النموذج الخطي  :16الملحق رقم 
Dependent Variable: INF   

Method: Least Squares   

Date: 06/29/16   Time: 08:42   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 33.01760 3.534452 9.341648 0.0000 

IM 0.022625 0.076297 0.296541 0.7696 

TX -0.394816 0.064190 -6.150717 0.0000 
     
     

R-squared 0.691056     Mean dependent var 9.652000 

Adjusted R-squared 0.662970     S.D. dependent var 10.11266 

S.E. of regression 5.870832     Akaike info criterion 6.490036 

Sum squared resid 758.2667     Schwarz criterion 6.636301 

Log likelihood -78.12545     Hannan-Quinn criter. 6.530604 

F-statistic 24.60516     Durbin-Watson stat 1.144988 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 

 

 



 

  

 M2و IMبعد إزالة  لمعدل التضخمنتائج تقدير النموذج الخطي  :17الملحق رقم 
Dependent Variable: INF   

Method: Least Squares   

Date: 06/29/16   Time: 08:43   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 32.93455 3.452771 9.538584 0.0000 

TX -0.384965 0.053826 -7.151976 0.0000 
     
     

R-squared 0.689821     Mean dependent var 9.652000 

Adjusted R-squared 0.676335     S.D. dependent var 10.11266 

S.E. of regression 5.753251     Akaike info criterion 6.414026 

Sum squared resid 761.2975     Schwarz criterion 6.511536 

Log likelihood -78.17532     Hannan-Quinn criter. 6.441071 

F-statistic 51.15077     Durbin-Watson stat 1.130469 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

 .Eviews8وبرنامج  (11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 LnIMو LnM2لوغاريتمي لمعدل التضخم بعد حذف نتائج تقدير النموذج ال :18الملحق رقم 
Dependent Variable: LNINF   

Method: Least Squares   

Date: 06/29/16   Time: 08:44   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 7.086361 1.223447 5.792128 0.0000 

LNTX -1.343916 0.303648 -4.425901 0.0002 
     
     

R-squared 0.459949     Mean dependent var 1.723600 

Adjusted R-squared 0.436469     S.D. dependent var 1.127622 

S.E. of regression 0.846492     Akaike info criterion 2.581185 

Sum squared resid 16.48060     Schwarz criterion 2.678695 

Log likelihood -30.26482     Hannan-Quinn criter. 2.608230 

F-statistic 19.58860     Durbin-Watson stat 1.312230 

Prob(F-statistic) 0.000195    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 

 

 

 



 

  

 لنموذج معدل التضخم White: نتائج اختبار وايت 19الملحق رقم 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 4.736092     Prob. F(2,22) 0.0195 

Obs*R-squared 7.524251     Prob. Chi-Square(2) 0.0232 

Scaled explained SS 10.16618     Prob. Chi-Square(2) 0.0062 
     
     

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/29/16   Time: 22:37   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 67.63216 54.01107 1.252191 0.2236 

TX^2 -0.025587 0.026973 -0.948603 0.3531 

TX 1.126054 2.626912 0.428661 0.6723 
     
     

R-squared 0.300970     Mean dependent var 30.45190 

Adjusted R-squared 0.237422     S.D. dependent var 55.53328 

S.E. of regression 48.49484     Akaike info criterion 10.71296 

Sum squared resid 51738.48     Schwarz criterion 10.85922 

Log likelihood -130.9120     Hannan-Quinn criter. 10.75353 

F-statistic 4.736092     Durbin-Watson stat 1.876273 

Prob(F-statistic) 0.019474    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (17من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 لنموذج معدل التضخم DW: تحليل نتائج 20 المرجع رقم
       0    DW=1.13     dL=1.29       dU=1.45                     2.55        2.71                         4 

منطقة رفض 
𝑃الفرض  < 0 

 ارتباط ذايت سالب

منطقة 
غري 
 حمددة

 منطقة قبول الفرض
 𝑃 = 0  

 عدم وجود ارتباط ذايت

منطقة 
غري 
 حمددة

منطقة رفض 
𝑃الفرض  > 0 

  ارتباط ذايت موجب
 (.17من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 
 
 
 
 



 

  

 تقدير النموذج اللوغاريتمي للصادرات نتائج :21الملحق رقم 
Dependent Variable: LNEX   

Method: Least Squares   

Date: 07/11/16   Time: 06:40   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.234793 0.204262 -6.045153 0.0000 

LNPP 0.957253 0.043446 22.03329 0.0000 

LNTX 0.267041 0.055898 4.777293 0.0001 
     
     

R-squared 0.972705     Mean dependent var 3.234800 

Adjusted R-squared 0.970223     S.D. dependent var 0.795268 

S.E. of regression 0.137231     Akaike info criterion -1.022132 

Sum squared resid 0.414313     Schwarz criterion -0.875866 

Log likelihood 15.77664     Hannan-Quinn criter. -0.981564 

F-statistic 391.9971     Durbin-Watson stat 0.450974 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:
 للصادرات White: نتائج اختبار وايت 22الملحق رقم 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 1.707344     Prob. F(5,19) 0.1813 

Obs*R-squared 7.750305     Prob. Chi-Square(5) 0.1705 

Scaled explained SS 3.186299     Prob. Chi-Square(5) 0.6713 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/11/16   Time: 08:28   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.030236 0.635856 0.047551 0.9626 

LNPP^2 0.004422 0.010201 0.433554 0.6695 

LNPP*LNTX 0.011798 0.044650 0.264242 0.7944 

LNPP -0.068963 0.174830 -0.394458 0.6976 

LNTX^2 -0.013470 0.013328 -1.010666 0.3249 

LNTX 0.055732 0.196531 0.283576 0.7798 
     
     

R-squared 0.310012     Mean dependent var 0.016573 

Adjusted R-squared 0.128436     S.D. dependent var 0.017429 

S.E. of regression 0.016271     Akaike info criterion -5.193280 

Sum squared resid 0.005030     Schwarz criterion -4.900749 

Log likelihood 70.91599     Hannan-Quinn criter. -5.112144 

F-statistic 1.707344     Durbin-Watson stat 1.433501 

Prob(F-statistic) 0.181320    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (21من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:



 

  

 لنموذج الصادرات DW: تحليل نتائج 23 المرجع رقم
       0   DW=0. 411   dL=1.29   dU=1.45                          2.55        2.71                         4 

منطقة رفض 
𝑃الفرض  < 0 

 بسالارتباط ذايت 

منطقة 
غري 
 حمددة

 منطقة قبول الفرض
 𝑃 = 0  

 عدم وجود ارتباط ذايت

منطقة 
غري 
 حمددة

منطقة رفض 
𝑃الفرض  > 0 

  ارتباط ذايت موجب
 (.21من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي للصادرات :24الملحق رقم 
Dependent Variable: LNIM   

Method: Least Squares   

Date: 07/11/16   Time: 06:37   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -2.639492 0.238238 -11.07920 0.0000 

LNPIB 1.163405 0.053416 21.78000 0.0000 

LNTX 0.088814 0.056368 1.575598 0.1294 
     
     

R-squared 0.967534     Mean dependent var 2.843200 

Adjusted R-squared 0.964582     S.D. dependent var 0.735911 

S.E. of regression 0.138496     Akaike info criterion -1.003787 

Sum squared resid 0.421984     Schwarz criterion -0.857522 

Log likelihood 15.54734     Hannan-Quinn criter. -0.963219 

F-statistic 327.8115     Durbin-Watson stat 1.052488 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 

 

 

 

 

 



 

  

 Txنتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي للواردات بعد إزالة  :25الملحق رقم 
Dependent Variable: LNIM   

Method: Least Squares   

Date: 07/11/16   Time: 09:18   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -2.460366 0.216005 -11.39033 0.0000 

LNPIB 1.203168 0.048572 24.77075 0.0000 
     
     

R-squared 0.963870     Mean dependent var 2.843200 

Adjusted R-squared 0.962299     S.D. dependent var 0.735911 

S.E. of regression 0.142890     Akaike info criterion -0.976870 

Sum squared resid 0.469601     Schwarz criterion -0.879360 

Log likelihood 14.21088     Hannan-Quinn criter. -0.949825 

F-statistic 613.5903     Durbin-Watson stat 1.054896 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 للواردات White: نتائج اختبار وايت 26الملحق رقم 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 0.440904     Prob. F(2,22) 0.6490 

Obs*R-squared 0.963437     Prob. Chi-Square(2) 0.6177 

Scaled explained SS 1.009379     Prob. Chi-Square(2) 0.6037 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/11/16   Time: 09:29   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.576152 0.597537 0.964212 0.3454 

LNPIB^2 0.027096 0.029399 0.921663 0.3667 

LNPIB -0.248012 0.267249 -0.928018 0.3635 
     
     

R-squared 0.038537     Mean dependent var 0.018784 

Adjusted R-squared -0.048868     S.D. dependent var 0.030165 

S.E. of regression 0.030893     Akaike info criterion -4.004424 

Sum squared resid 0.020996     Schwarz criterion -3.858158 

Log likelihood 53.05529     Hannan-Quinn criter. -3.963856 

F-statistic 0.440904     Durbin-Watson stat 1.838687 

Prob(F-statistic) 0.649017    
     
     

 .Eviews8وبرنامج  (25من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:

 



 

  

 لنموذج الواردات DW: تحليل نتائج 27 المرجع رقم
       0    DW=1.055   dL=1.29   dU=1.45                         2.55        2.71                         4 

منطقة رفض 
𝑃الفرض  < 0 

 ارتباط ذايت سالب

منطقة 
غري 
 حمددة

 منطقة قبول الفرض
 𝑃 = 0  

 عدم وجود ارتباط ذايت

منطقة 
غري 
 حمددة

منطقة رفض 
𝑃الفرض  > 0 

  ارتباط ذايت موجب
 (.25من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم ) المصدر:



 

  

 : المتغيرات التي تؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي في النموذج الخطي28الملحق رقم 
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 .EVIEWS 8( وبرنامج 11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم )المصدر: 



 

  

 : المتغيرات التي تؤثر على معدل البطالة في النموذج الخطي  29الملحق رقم 
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 .EVIEWS 8( وبرنامج 11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم )المصدر: 



 

  

 : المتغيرات التي تؤثر على معدل البطالة في النموذج اللوغاريتمي31الملحق رقم 
 الناتج احمللي اإلمجايل
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 .EVIEWS 8( وبرنامج 12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم )المصدر: 



 

  

 : المتغيرات التي تؤثر على معدل التضخم في النموذج الخطي30الملحق رقم 
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 .EVIEWS 8( وبرنامج 11من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم )المصدر: 



 

  

 : المتغيرات التي تؤثر على معدل التضخم في النموذج اللوغاريتمي 36الملحق رقم 
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 .EVIEWS 8( وبرنامج 12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم )المصدر: 



 

  

 : المتغيرات التي تؤثر على الصادرات في النموذج اللوغاريتمي 33الملحق رقم 
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 : المتغيرات التي تؤثر على الواردات في النموذج اللوغاريتمي 32الملحق رقم 
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.EVIEWS 8( وبرنامج 12من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم )المصدر: 



 

  

 الملخص
هليئات الدولية، امن خالل األمهية اليت أولتها له  يعد موضوع ختفيض قيمة العملة من املواضيع األكثر شيوعا      

حيث ترى أن تطبيقها كسياسة إصالحية كفيل بتحقيق التوازن اخلارجي كوهنا تزيد من تنافسية الدول عن طريق 
تنشيط الصادرات والتقليل من الواردات ومنه زيادة رصيد ميزان املدفوعات، األمر الذي ينعكس على التوازن الداخلي 

نه التأثري على معدالت البطالة فالنمو االقتصادي، إذ تبنت اجلزائر هذه للدولة وذلك بزيادة مستوى التشغيل وم
السياسة مع بداية التسعينات بسبب عجز ميزان مدفوعاهتا وتراكم ديوهنا اخلارجية، فقد أشارت الدراسة إىل عدم 

ال منوذج االحندار مجناعة انتهاج هذه السياسة إال يف ظل توفر شروطها لتحقيق التوازن الداخلي واخلارجي، وباستع
املتعدد مت التوصل إىل وجود عالقة عكسية بني سعر الصرف ومعدل التضخم يف اجلزائر على غرار باقي املتغريات اليت 

 ال تتأثر إال بأسعار احملروقات نظرا للطبيعة الريعية لالقتصاد اجلزائري.      
 .معدل البطالة، معدل التضخم، ميزان املدفوعاتختفيض قيمة العملة، النمو االقتصادي،  الكلمات المفتاحية:

Résumé  

      La question de la dévaluation est considérée comme l'un des sujets les plus répandu grâce à 

l'importance que lui accordent les institutions internationales. Ces institutions voient son 

application comme une politique de réforme visant à réaliser l'équilibre externe afin d'accroître 

la concurrence entre les pays en encourageant les exportations et en réduisant les importations et 

en augmentant le solde de la balance des paiements, ce qui a un impact négatif sur l'équilibre 

interne d'un pays en augmentant le niveau d'emploi qui influe sur le taux de chômage et donc la 

croissance économique. L'Algérie a suivi cette politique au cours des années 1990 en raison du 

déficit de la balance des paiements et de l'augmentation de sa dette extérieure, cette étude a 

montré que cette politique n'a réussi qu'à un certain nombre de conditions pour réaliser l'équilibre 

intérieur et extérieur, et en utilisant Le modèle de régression multiple, il a été constaté qu'il 

existait une relation contradictoire entre le taux de change et le taux d'inflation en Algérie, 

indépendamment des autres indicateurs qui ne sont affectés que par le prix du pétrole, compte 

tenu du caractère rentier de l'économie algérienne.  

Les mots clés : la dévaluation, la croissance économique, taux de chômage, taux d’inflation, 

balance des paiements. 

Abstract  

      The issue of devaluation is considered as one of the most important topics, considering the 

interest that international institutions give it. These institutions see its application as a reforming 

policy to realize external balance to increase competition among countries through encouraging 

exports and reduce imports, and as a result to increase the Balance of payments, an issue that 

impacts negatively on the internal balance of a country by raising the level of employment which 

impacts on the unemployment rate, and therefore the economic development. Algeria followed 

this policy during the 1990s owing to the Balance of payments deficit and the increase of its 

foreign debt, this study showed that this policy did not succeed unless, a number of conditions 

were met to realize the internal and external balance,  and by using the multiple regression model, 

it has been found that there was a contradictory relationship between the exchange rate and the 

inflation rate in Algeria, regardless of the other indicators which are only affected by the price of 

oil, considering the rentier nature of the Algerian economy 

The key words: devaluation, economic growth, unemployment rate, inflation rate, balance of 

payments. 
 


