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هتدؼ ىذه الدراسة إىل إبراز أثر تغًنات سعر الصرؼ على أرصدة ميزاف املدفوعات يف اجلزائر من خالؿ معطيات سنوية  :ملخص
( وذلك باستخداـ املنهج القياسي وبالتحديد سماذج أشعة االرمدار الذايت، حتليل  التباين ودواؿ 2015-1990تغطي الفرتة )

واعتمدت الدراسة على متغًنين شما سعر الصرؼ الرمسي وأسعار النفط يف تفسًن كل من رصيد امليزاف التجاري  االستجابة لرد الفعل،
عتمدت على متغًني سعر الصرؼ وخدمة املديونية اخلارجية يف تفسًن حتركات رصيد و الرصيد الكلي مليزاف املدفوعات،بينما ا

حساب رأس املاؿ، وتوصلنا إىل نتيجة مفادىا عدـ وجود تأثًن يذكر لتغًنات سعر الصرؼ على رصيد حساب رأس املاؿ، وبينت 
امليزاف التجاري والرصيد الكلي، عكس متغًن نتائج حتليل التباين أف مساشمة سعر الصرؼ متوسطة يف تفسًن خطأ التنبؤ برصيد 

أسعار النفط الذي لو قدرة تنبؤية كبًنة يف تفسًن ذلك ومساشمة أكرب يف استقرار ميزاف املدفوعات ،وىذا راجع لكوف االقتصاد 
 اجلزائري اقتصاد ريعي .
 ،حتليل التباين .   VARأسعار النفط ، سعر الصرؼ،ميزاف املدفوعات ،اقتصاد اجلزائر، الكلمات المفتاحية:

Abstract: This study aims at highlighting the impact of exchange rate changes on balance of 

payments balances in Algeria through annual data covering the period 1990-2015 using the 

standard approach , vector regression models, variance analysis and response functions. The 

study was based on two variables The official exchange rate and oil prices in the interpretation 

of both balance of trade balance and total balance of payments balance, while based on the 

exchange rate variables and external debt service in the interpretation of movements of capital 

account balance, and we concluded that there is little impact of exchange rate changes on 

balance Header account The results of the variance analysis showed that the contribution of the 

exchange rate is moderate in explaining the error of forecasting the balance of trade and the 

total balance, in contrast to the oil price variable, which has a great predictive ability to explain 

this and a greater contribution to balance of payments stability, This is because the Algerian 

economy is a oil economy  .  

Keyes words: Exchange rate, Balance of Payments, Economy of Algeria, Oil prices, VAR, 

Variance analysis. 

  :مقدمة
حتتػاج أللػػمل املعػامالت االقتصػػادية الدوليػػة مػن عمليػػات تصػدير واسػػتًناد للسػػلع و اخلػدمات وحتويػػل ر وس ا مػػواؿ إىل 
النقػد ا جنػػغ لغػرض التسػػوية ،باعتبػار كػػل عمليػة ينػػتج عنهػا إمػػا دخػوؿ للعمػػالت ا جنبيػة أو خروجهػػا،  يػ  يػػت  تسػجيل ىػػذه 

و الػذي يعطػػي صػورة مفسػػرة عػن ىػػذه املعػامالت والػػه قػد ينػػتج عنهػا اخػػتالؿ يف امليػزاف دمػػا العمليػات يف سػػجل ميػزاف املػػدفوعات 
يسػػتدعي تػػدخل الدولػػة اعػػادة التػػوازف وذلػػك بانتهػػاج عػػدة سياسػػات ،وشػػكلت سياسػػة سػػعر الصػػرؼ أشمهػػا، باعتبارىػػا مػػن أىػػ  

مكػن التعػرض .ػػا. واختلفػت الػدوؿ يف تطبيػ  ىػػذه أدوات السياسػة االقتصػادية ذات الفعاليػة يف ةايػة االقتصػػاد مػن الصػدمات امل
السياسػػة وفقػػا ملميزاهتػػا و روفهػػا االقتصػػادية و ا ىػػداؼ املرجػػوة منهػػا، فتعػػددت بػػٌن الرقابػػة علػػى الصػػرؼ والػػتحك  يف املعػػروض 

ة كػػأداة النقػػدي وبػػٌن أسػػعار الصػػرؼ املتعػػددة بػػاختالؼ ا نةػػطة االقتصػػادية ولكػػن مع مهػػا اشػػرتكت يف سياسػػة  فػػي  العملػػ
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لتصػحي  االخػتالؿ و إعػادة التػوازف مليػػزاف املػدفوعات، واجلزائػر كونػا دولػػة نفطيػة شػهدت أزمػات كبػػًنة نارػة مػن صػدمات أسػػعار 
النفط ما دفعها  لتبين جمموعة إصالحات من شأنا إعادة االستقرار إىل االقتصاد الوطين، حيػ  اعتمػدت سياسػة  فػي  العملػة 

ت اخلارجيػػػة،  ػػػدؼ تةػػػجيع ورفػػػع حجػػػ  الصػػػادرات وانػػػد مػػػن الػػػواردات ،ومػػػن ىنػػػا نصػػػل إىل مػػػا ىػػػي مػػػن أجػػػل حتقيػػػ  التوازنػػػا
انعكاسات ىذه السياسة على االقتصاد اجلزائري وعلى وضعية ميزاف املدفوعات  بصفة خاصة من خالؿ صيالة ااشكالية التالية 

: 
 ؟ ات في الجزائرما مدى تأثير تقلبات سعر الصرف على وضعية أرصدة ميزان المدفوع

يف استقرار أرصدة  2015-1990تكمن أشمية الدراسة يف بياف تأثًن  تغًنات سعر الصرؼ الرمسي خالؿ الفرتة أهمية الدراسة :
 ميزاف املدفوعات يف اجلزائر إضافة إىل تأثًن بع  املؤشرات االقتصادية ا خرى عليو )أسعار النفط ،خدمة املديونية اخلارجية(.

 راسة أهداف الد
 حتديد املفاىي  اخلاصة بسعر الصرؼ وميزاف املدفوعات . -
 إ هار تطور كل من سعر الصرؼ و أرصدة ميزاف املدفوعات يف اجلزائر خالؿ فرتة الدراسة. -
 حتليل أثر سياسة سعر الصرؼ  على وضعية أرصدة ميزاف املدفوعات اجلزائري. -

لى املنهج الوصفي واملنهج التحليلي إضافة إىل أسلوب القياس يف تكوين مت االعتماد ع منهج الدراسة و األدوات المستخدمة :
 يف التحليل . Eviewsالنموذج و برنامج 
 مت تناوؿ املوضوع من خالؿ ثالثة حماور.هيكل البحث: 
 .ااطار الن ري لسعر الصرؼ و ميزاف املدفوعاتالمحور األول:
 يف اجلزائر. تطور سعر الصرؼ و ميزاف املدفوعاتالمحور الثاني:

 .القياسية الدراسةلمحور الثالث: ا

 المحور األول :اإلطار النظري لسعر الصرف و ميزان المدفوعات
 سعر الصرف-1
يقصد بسعر الصرؼ يف بلد ما ذلك املعدؿ الذي يت  مبوجبو تبادؿ عملة مع عمالت بػاقي دوؿ العػا ، أي عػدد  تعريف: 1-1

  1مقابل انصوؿ على و حدات من عمالت البلداف ا خرى.الوحدات اله تدفع من عملة بلد ما 
 2أشكال سعر الصرف : 1-2
: يعرؼ سعر الصرؼ االمسي الثنائي بأنو مقياس لقيمة عملة بلد ما ظمكن تباد.ا بقيمة عملػة بلػد رخػر سعر الصرف االسمي - أ

صرؼ ا جنغ يف ن ة زمنية ما ، و ذا ، حي  تتحدد ىذه ا خًنة على أساس تعادؿ عنصري الطلمل والعرض عليها يف سوؽ ال
 يتغًن بتغًن الطلمل والعرض حسمل ن اـ سعر الصرؼ املعموؿ بو يف البلد .

يعرب عن الوحدات من السلع ا جنبية الالزمة لةراء وحدة واحدة من السلع احمللية، فهو بذلك  سعر الصرف الحقيقي: - ب
 يد أصحاب القرار من املتعاملٌن االقتصاديٌن وضمسمل وف  املعادلة:يأخذ بعٌن االعتبار مستوى ا سعار يف البلدين، ويف

Et=E.P*/P 
 حي :     

E سعر الصرؼ االمسي : 
Et سعر الصرؼ انقيقي : 
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P*  سعر املنتج ا جنغ بالعملة ا جنبية : 
P  سعر املنتج احمللي بالعملة الوطنية : 

شر الذي يقيس متوسط التغًن يف سعر صرؼ لعملة ما بالنسبة يعرب سعر الصرؼ الفعلي عن املؤ  سعر الصرف الفعلي :  - ج
لعدة عمالت أخرى يف فرتة زمنية ما ، وبالتايل مؤشر سعر الصرؼ الفعلي يساوي متوسط أسعار صرؼ ثنائية ، وىو يدؿ على 

 مدى حتسن أو تطور عملة بلد بالنسبة جملموعة أو سلة من العمالت ا جنبية.
: ىو سعر الصرؼ الفعلي االمسي بعد خضوعو إىل التصحي  بإزالة أثر تغًنات ا سعار النسبية يسعر الصرف الفعلي الحقيق - د

، وىو مؤشر ذو داللة على تنافسية البلد راه اخلارج ، كونو  يأخذ بعٌن االعتبار االختالؼ بٌن معدؿ التضخ  للدولة واملتوسط 
 املرج  ملعدالت التضخ  ا جنبية .

ويعرؼ ن اـ الصرؼ بأنو جمموعة القواعد احملددة لتدخل السلطات النقدية يف سوؽ الصرؼ بغرض  :فأنظمة سعر الصر  3 -1
 التأثًن على سلوؾ سعر الصرؼ، ويض  أن مة ثابتة، وسيطة ومرنة. 

ل ىذا متثل ن   لربط العملة النقدية احمللية مع عملة صعبة أجنبية مبعدؿ تكافؤ ثابت ويف مث وأنظمة الصرف الثابتة: 1-3-1
تصنف إىل أن مة الربط احملك  )الدولرة ،  الن اـ فإف املعدالت تكوف ثابتة أو ظمكنها كذلك التقلمل يف داخل مساحة ضيقة.و

 جمالس العملة وااحتاد النقدي( والتثبيت التقليدي )الربط بعملة أخرى والربط بسلة العمالت( .
ة الػه رمػع بػٌن بعػ  خصػائظ الػن   الثابتػة واملرنػة، و تتمحػور وىػي تلػك الػن   ا.جينػأنظمةة الصةرف الوسةي:ة :  1-3-2

 فكرهتا الرئيسية يف وجود قيمة ركز ثابت لسعر صرؼ مع السماح بتحركو حل ىذه القيمة يف  ل حدود معينة. 
للعػػرض تػػت  التسػػوية يف ن ػػاـ الصػػرؼ املػػرف أو العػػائ ، يف السػػوؽ علػػى أسػػاس انركػػة انػػرة  أنظمةةة الصةةرف المرنةةة : 1-3-3

ويعتػرب التعػوًن حػراً إذا   تتػدخل السػلطة النقديػة يف  3والطلمل . لكن يف انيػاة العمليػة تتػدخل البنػوؾ املركزيػة يف بعػ  انػاالت ،
حي   4سوؽ الصرؼ من أجل مساندة عملتها الوطنية أو تتخذ قرارات اقتصادية مدفوعة باعتبارات تتعل  بسعر صرؼ عملتها ،

ن التعػوًن املػدار و رونتها وقابليتها للتعديل على أساس بع  املؤشرات االقتصادية وتض  ىػذه ا ن مػة كػل مػتتميز ىذه ا ن مة مب
 .التعوًن انر

  سياسة سعر الصرف  1-4
تعرب سياسة سعر الصرؼ عن جمموع التوجيهات والتصرفات اله تبديها السلطات النقدية واله .ا انعكاسات  :تعريف 1-4-1

 اقع سعر الصرؼ.على ن اـ وو 
ردر ااشارة إىل أف سياسة سعر الصرؼ تعترب من أى  السياسات االقتصادية اله تؤثر على لًنىا من السياسات 
االقتصادية فعلى سبيل املثاؿ فإف سياسة  في  سعر الصرؼ تؤدي إىل ارتفاع ا سعار احمللية يف الدوؿ النامية دما يؤدي إىل 

يت  اعتماد سياسة سعر الصرؼ مبا يتالءـ مع ال روؼ االقتصادية بغية  فيف حدة التضخ  و  و ذا 5حدوث ضغوط تضخمية.
 منع الكساد و احملاف ة على استقرار االقتصاد الوطين .

تستعمل السلطات العديد من ا دوات والوسائل لتحقي  وتنفيذ سياسة سعر الصرؼ  أدوات سياسة سعر الصرف: 1-4-2
 أشمها:

عادة ما يكوف من أجل تعديل توازف ميزاف املدفوعات وذلك بتخفي  العملة وإعادة تقوظمها،  ف العملة:تعديل سعر صر  .أ 
 وىذا يف  ل ن اـ الصرؼ الثابت، أما يف ن اـ الصرؼ العائ  فتعمل على حتسٌن أو تدىور قيمة العملة.
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رة حىت حتافظ السلطات النقدية على ويت  ذلك يف  ل ن اـ أسعار صرؼ ثابتة أو شبو مدااستخدام احتياطات الصرف : .ب 
سعر  صرؼ عملتها، فعند انيار العملة احمللية تقـو ببيع العمالت ا جنبية املتواجدة يف احتياطاهتا و عندما تتحسن تقـو بعملية 

 الةراء، أما إذا كانت االحتياطات لًن كافية يلجا البنك املركزي إىل إجراء  في  العملة .
قتضي ىذه ا داة إخضاع مةرتيات و مبيعات العملة الصعبة للرقابة عن طري  الرتخيظ، و تستخدـ  ت مراقبة الصرف : .ج 

 كذلك ملقاومة هتريمل ر وس ا مواؿ للخارج . 
عندما تكوف العملة متدىورة يعمل البنك املركزي على اعتماد سياسة سعر الفائدة املرتفعة من أجل  استخدام سعر الفائدة: .د 

 .ار العملةتعوي  خماطر اني
تسعى السلطات النقدية من إتباع ىذا الن اـ إىل حماولة تقليل حدة التقلبات يف ا سواؽ وتوجيو  إقامة سعر صرف متعدد: .ه 

السياسة التجارية خلدمة بع  ا لراض احملددة.ومن أى  وسائلها اعتماد الن اـ الثنائي أو أكثر لسعر الصرؼ  ي  يكوف 
املعامالت الضرورية للواردات ا ساسية أو القطاعات املرلوب يف ترقيتها ، أما القطاعات ا خرى من أحدشما مغايل فيو ويتعل  ب

، إال أف ىذا ا سلوب صعمل التطبي  يف  ل 6واردات لًن أساسية وسلع حملية موجهة للتصدير فتخضع لسعر الصرؼ العادي 
 سعار الصرؼ .شروط صندوؽ النقد الدويل ، اله تقتضي بعدـ إمكانية تعدد أ

تسعى السلطات النقدية إىل التخفي  من قيمة عملتها أو الرفع منها  دؼ حتقي  أنواع سياسة سعر الصرف :  1-4-3
 : جمموعة من ا ىداؼ اله ترمي إليها مع توفر جمموعة من الةروط

مع العمالت ا جنبية،  ي  تصب   ىو جلوء السلطات النقدية إىل  في  قيمة عملتها باملقارنةسياسة تخفيض قيمة العملة: .أ 
وعليو فهو قرار إداري تقـو بو السلطات النقدية بغية الوصوؿ إىل أىداؼ إعادة التوازف  7تساوي عدد أقل دما كانت عليو من قبل.

مة مليزاف املدفوعات من خالؿ الدور الذي يلعبو يف تةجيع الصادرات و التقليظ من حج  الواردات، ويرتبط التخفي  بأن 
الصرؼ الثابتة عكس ازمفاض قيمة العملة الذي تتحك  فيو قوى السوؽ من خالؿ العرض و الطلمل على العملة والذي يكوف يف 

  8ن اـ الصرؼ العائ . ولكي تتحق  أىداؼ التخفي  البد من توفر جمموعة من الةروط :
 وجود طلمل خارجي على السلع و اخلدمات الوطنية؛ -
 ة بغية مواجهة الطلمل اخلارجي؛وجود طاقة إنتاجية عالي -
 عدـ قياـ البلداف املنافسة بتخفي  قيمة عمالهتا ملا يعي  ا ىداؼ املرجوة من العملية؛ -
 عدـ ارتفاع أسعار السلع و اخلدمات احمللية بالنسبة للبلد الذي يقـو بعملية التخفي ؛ -
 ية الضرورية للتصدير؛استجابة السلع املصدرة ملواصفات اجلودة و املعايًن الصحية و ا من -

تعترب ىذه العملية مقابلة لعملية التخفي ، حي  هتدؼ أساسا إىل  في  الفائ  سياسة الرفع من قيمة العملة:  .ب 
التجاري، فالفائ  املستمر يف ميزاف املدفوعات يؤدي إىل تدف  السيولة و اله تعترب من العوامل املؤدية للتضخ ، إضافة إىل ذلك 

عندما تقود املضاربة يف أسواؽ الصرؼ إىل اجتذاب ر وس ا مواؿ قصًنة ا جل رمو بلداف ذات العمالت اله  فاخلطورة تزداد
  9تقي  على إنا دوف قيمتها انقيقية بانت ار رفع تلك القيمة الحقا.

 ميزان المدفوعات-2
قود يف االراه العكسي و النارة عن أطل  االقتصاديوف على تسجيل تدفقات السلع و اخلدمات، و تدف  النتعريف :  2-1

عمليات االستًناد و التصدير و حتركات ر وس ا مواؿ، مبا يسمى ميزاف املدفوعات، و الذي ىو سجل معامالت الدولة مع 
وعليو فميزاف املدفوعات ىو عبارة عن بياف إحصائي شامل يلخظ و بطريقة منهجية كل املعامالت االقتصادية  10الدوؿ ا خرى.
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 له تت  بٌن املقيمٌن يف الدولة املعنية و املقيمٌن يف الدوؿ ا خرى، خالؿ فرتة زمنية عادة ما تكوف سنة و يقـو باذماز ىذه الوثيقةا
 11البنك املركزي نساب  كومة .

 أرصدة ميزان المدفوعات  2-2
الواردات الدولية، وىي تزيد من  وىو ظمثل حصيلة الفرؽ بٌن جممل الصادرات و جمملرصيد الميزان التجاري:  2-2-1

  12االدخار و القدرة على سمو االقتصاد عندما تكوف نتيجة الفرؽ موجبة، وتنقصها عندما تكوف سالبة.
:ىو نتيجة املعامالت اجلارية يف السلع و اخلدمات و التحويالت بدوف مقابل خالؿ فرتة  رصيد العمليات الجارية 2-2-2

 بلداف العا  . حمددة، مابٌن البلد و بقية
وىو ظمثل الفرؽ بٌن جمموع التدفقات الرأمسالية اخلارجة من اقتصاد البلد و جمموع رصيد حساب رأس المال : 2-2-3

 التدفقات الداخلة إليو؛
وىو جمموع رصيد العمليات اجلارية و تدفقات ر وس ا مواؿ، و يعرب عن الرصيد اإلجمالي لميزان المدفوعات : 2-2-4

ت املطبقة على أسعار الصرؼ، باعتبار أف العمليات املسجلة يف اجلانمل الدائن متثل طلمل على العملة احمللية و بالتايل التأثًنا
 13حتسن قيمتها، و العمليات املسجلة يف اجلانمل املدين متثل عرض للعملة احمللية و بالتايل تدىور يف قيمتها.

 14تعرب عن ا حواؿ االقتصادية للبلد أشمية بالغة  من خالؿ : تعكس بياناتو واله :وعاتأهمية ميزان المدف 2-3
 ميزاف املدفوعات يعكس قوة االقتصاد الوطين من خالؿ حج  كل من الصادرات و املنتجات و لًن ذلك . -
إف ميزاف املدفوعات ي هر القوة احملددة لسعر الصرؼ من خالؿ  روؼ العرض و الطلمل على العمالت ا جنبية و كذا  -

 التجارة اخلارجية من خالؿ حج  املعدالت و نوع سلع التبادؿ. ىيكل
 يعترب مرجع املعلومات و تتخذ على أساسو القرارات النقدية و املالية . -
 يعترب ميزاف املدفوعات أداة ىامة للتحليل االقتصادي  نو يبٌن املركز الذي دولة ما يف االقتصاد العاملي . -
ة اآلنية ملركز االقتصاد الدويل لبلد ما بل انو يتحدد ىذا املركز يف ناية فرتة معينة عادة ما ميزاف املدفوعات ال يكةف الصور  -

 تكوف سنة.
إما ىيكل ىذه املعامالت ىي تعكس قوة االقتصاد الوطين و قابليتو للمنافسة و درجة استجابتو للتغًنات اناصلة يف االقتصاد  -

اج و العوامل املؤثرة فيو من حج  االستثمارات، درجة التو يف و مستوى الدويل،  نو يعكس حج  و ىيكل كل من اانت
 .ا سعار و التكاليف ....اخل

يعترب ميزاف املدفوعات مبثابة املررة اله تعكس وضعية اقتصاد البلد، حي  مع ناية كل : االختالل في ميزان المدفوعات 2-4
طريقة القيد املزدوج، و ىذا ال ظمنع من وجود حالة االختالؿ سواء كانت عجزا  فرتة تغلمل حتمية حالة التوازف اله تأيت من إتباع

 أو فائضا.
يعرب عن انالة ا كثر مالزمة مليزاف املدفوعات خصوصا يف الدوؿ النامية، وعند قولنا ىناؾ اختالؿ  مفهوم االختالل: 2-4-1

ه ترتتمل عن الدوؿ ا خرى و مطلوباهتا لتلك الدولة، ويقصد يف ميزاف املدفوعات معناه حالة أال توازف بٌن حقوؽ الدولة ال
 15باالختالؿ حاله الفائ  و العجز و املقصود بذلك ىو رصيد موجمل أو سالمل لعدد معٌن من بنود ميزاف املدفوعات .

 صور االختالل 2-4-2
اجلانمل الدائن)دخوؿ النقد ا جنغ  وىو يعرب عن انالة اله يكوف الرصيد فيها موجمل أي أف االختالل في صورة الفائض : - أ

 كما يف حالة لصادرات( يزيد عن اجلانمل املدين)خروج نقد أجنغ لالستًناد(.
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مبعىن أف انقوؽ اله متتلكها الدولة ىي لًن كافية للوفاء بالتزاماهتا فقد تنخف  الصادرات من االختالل في صورة العجز: - ب
تايل يكوف عجز يف امليزاف التجاري بقيمة الفرؽ بٌن الصادرات و الواردات و يت  السلع و اخلدمات عن وارداهتا من شما و بال

تغطية ىذا الفرؽ بتحويالت نقدية من اخلارج بنفس قيمة العجز كما يدؿ على عدـ مقدرة الدولة تسديد قيمة وارداهتا دما يؤدي 
 16بيات و خماطر.إىل زيادة مديونية الدولة راه العا  اخلارجي و ما يرتتمل عنها من سل

ظمثل الطلمل على العملة ا جنبية عرض املواطنٌن للعملة الوطنية الذي يستمد  عالقة سعر الصرف بميزان المدفوعات: 2-5
مصدره من خمتلف املعامالت اله ت هر يف اجلاين املدين مليزاف املدفوعات، وعليو فاف التوازف يف سوؽ الصرؼ انر إسما يرتبط 

دفوعات، وفقا ملا يعرؼ بالتوازف السوقي، حي  تعمل التغًنات يف سعر الصرؼ على تصحي  االختالؿ يف ميزاف بتوازف ميزاف امل
املدفوعات بصورة تلقائية دوف اناجة لالحتفاظ با رصدة الدولية، حي  ظمثل العجز فائ  عرض العملة احمللية يف سوؽ الصرؼ، 

يعطي بدوره ميزة تنافسية للسلع و اخلدمات و ا صوؿ املالية، اله تصب  أرخظ دما يعمل على ازمفاض القيمة اخلارجية .ا و 
نسبيا فيةجع ذلك على الصادرات و يقلل الواردات، ويفرتض استمرار ازمفاض القيمة اخلارجية للعملة الوطنية حىت طمتفي 

  17العجز.و العكس يف حالة الفائ .

 وعاتالمحور الثاني:ت:ور سعر الصرف و ميزان المدف
    ت:ور نظام الصرف و تسعيرة الدينار الجزائري  1

عرؼ االقتصاد اجلزائري تطبي  عدة ن   لسعر الصرؼ ارتبطت بكل مرحلة من مراحل التنمية ، بداية من سعر الصرؼ 
 الثابت، مث الربط بسلة من العمالت وصوال إىل التعوًن املدار لسعر الصرؼ .

بعد االستقالؿ مباشرة ،أصبحت اجلزائر تابعة إىل منطقة الفرنك الفرنسي  (:1973-1964نظام الربط بعملة واحدة ) 1-1
إىل  1963،وكانت العملة قابلة إىل التحويل ، ومع االقتصاد ا.ش رنذاؾ وىروب ر وس ا مواؿ إىل اخلارج مت اللجوء يف سنة 

يف ابريل  -الدينار-انت متبوعة بإنةاء العملة الوطنية مراقبة الصرؼ على كل العمليات ومع خمتلف دوؿ العا .ىذه ااجراءات ك
  FN1=DA1 .18ملغ من الذىمل اخلالظ. فحل الدينار حمل الفرنك اجلديد بتعادؿ   180و الذي مت حتديده ب  1964

سعر صرؼ حي  تبنت اجلزائر ن اـ الصرؼ الثابت  نو خالؿ ىذه الفرتة كاف الن اـ النقدي يعتمد اتفاقيات برينت وودز. بقي 
%، واستمر ربط 11.10تاريخ  في  قيمة الفرنك الفرنسي مقابل الدوالر ا مريكي بنسبة  1969الدينار ثابتا إىل لاية 

الدينار بالفرنك رل  انو   يتبعو عند التخفي ،وخالؿ ىذه الفرتة شرعت اجلزائر يف تطبي  خمططها التنموي الثالثي الذي يةرتط 
فرنك . كاف من شأف ىذا االرتباط  1.25دينار يساوي  1بقيت العالقة ثابتة بٌن الفرنك و الدينار استقرار أسعار الصرؼ ،و 

نتيجة الضعف املتواصل للفرنك الفرنسي أف عرؼ الدينار ازمفاضا مستمرا ،مقابل أى  العمالت للبلداف اله تتعامل اجلزائر معها 
 عوًن العمالت أخذت اجلزائر بن اـ جديد لتسعًنة الدينار .راريا ،ومع انيار ن اـ برينت وودز وإقرار مبدأ ت

مت حتديد قيمة الدينار اجلزائري خالؿ ىذه املرحلة على أساس سلة  (: 1987-1974نظام الترجيح بسلة عمالت ) 1-2
ساس وزنا مكونة من أربعة عةرة عملة من ضمنها الدوالر ا مريكي ؛ منحت لكل عملة من ىذه العمالت ترجي  حمدد على أ

 19يف التسديدات اخلارجية كما ت هر يف ميزاف املدفوعات .
واله أرلمت انكومة على  1986عقمل ا زمة البرتولية لعاـ  20(:1994-1987مرحلة تعديل الدينار الجزائري) 3-1

ينار اجلزائري لقيمتو تبين خطى سريعة من أجل تغًن وجهة الن اـ االقتصادي إىل اقتصاد السوؽ، حي  أخذ موضوع استعادة الد
انقيقة حصة ا سد من الربامج ااصالحية فت  إدخاؿ تعديل على معدؿ الصرؼ الرمسي بغية إيصالو إىل مستوى توازف الطلمل 
الوطين على السلع و اخلدمات ا جنبية مع املتاح من العملة الصعبة و اجراء عملية التعديل، تبنت السلطة النقدية سياسة 
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، اله رافقتها جهود من أجل إعادة الن ر يف حترير التجارة اخلارجية 1991إىل بداية  1987تدرصمي للدينار من ناية االنزالؽ ال
% ،و مبوجمل 22ووف  التفاؽ مع صندوؽ النقد الدويل مت التخفي  ب  30/09/1991و تدفقات ر وس ا مواؿ، و بتاريخ 
%.لتصل عدد الوحدات املقابلة  40.17قضى بتخفي  ثاين مبقدار الذي أ 16/04/1994اتفاؽ رخر مع صندوؽ النقد يف 

 . دينار 36للدوالر ا مريكي إىل 
مت تغيًن سياسة التخفيضات رمو منهجية مربرة تكمن يف انتهاج تقنية جلسات التسعًن باملزاد العلين  :1994المرحلة بعد  4-1

صمتمع مبقر البنك املركزي يوميا بعدما كاف أسبوعيا يف بداية ىذه حي   1995و إىل ناية السنة اجلارية يف  1994يف أكتوبر 
التقنية كل من دمثلو البنوؾ التجارية و البنك املركزي العارض للعملة الصعبة ،ويت  من خالؿ ىذه اجللسات حتديد سعر صرؼ 

جنغ يف حتديد أسعار الصرؼ مت تأسيس ون را  شمية سوؽ الصرؼ ا  21. الدينار اجلزائري أماـ الدوالر باعتباره عملة ارتكازية
كبداية لتبين ن اـ التعوًن املوجو و الذي من خاللو أصب  الدينار خاضع لقوى العرض   02/01/1996سوؽ ما بٌن لبنوؾ يف 

التدخل  والطلمل يف السوؽ بٌن كل من البنوؾ التجارية و البنك املركزي و املؤسسات املالية ،مع انفاظ على ح  البنك املركزي يف
%، وتبعو 20ارتفع سع الصرؼ انقيقي للديار اجلزائري بأكثر من  1998و 1995من أجل ةاية الدينار من التدىور. فبٌن 

على  2003كما أقدـ بنك اجلزائر يف  2002.22وتواصل ىذا االزمفاض إىل  2001و  1998% بٌن 13ازمفاض يقدر ب 
ة اند من تطور الكتلة النقدية املتداولة يف السوؽ خاصة بعد اتساع الفارؽ %،و ىذا بغي5% و 2 في  قيمة الدينار مبعدؿ 

قاـ بنك اجلزائر يف ديسمرب من نفس السنة  2008بٌن سعر الصرؼ الرمسي و املوازي يف السوؽ .وخالؿ ا زمة العاملية لسنة 
 الوطين وةايتو من رثار ا زمة.  دج/$ ،وىذا  جل ضماف استقرار االقتصاد 72.65بتخفي  قيمة الدينار ليصل حدود 

،تعمد السلطات إىل إجراء خف  الدينار بغية رفع حصيلة  2014نتيجة ازمفاض أسعار النفط يف ا سواؽ العاملية منذ جواف 
إىل  2014دج/$ يف  80.58مدا خيل النفط املقومة بالدوالر ا مريكي عند حتويلها للدينار،حي  تراجعت قيمة الدينار من

  % . 25مبعدؿ ازمفاض قدره  2015دج/$ يف  100.69
 (2115-1991لمدفوعات خالل الفترة)ت:ور ميزان ا 2

لقد عرفت فرتة التسعينات جهدا مبذوؿ من قبل السلطات بغية إصالح االقتصاد الوطين، وىذا باعتماد برامج إصالح 
السوؽ بديال عن التخطيط املركزي، إال أنا    مدعومة من طرؼ املن مات الدولية، و كانت جلها هتدؼ إىل اعتماد رليات

تستطع  ليظ االقتصاد الوطين من ىيمنة احملروقات ا مر الذي انعكس على وضعية ميزاف املدفوعات و اله بقيت رىينة تقلبات 
 أسعار النفط يف السوؽ العاملية و فيما يلي سنحاوؿ تتبع تطور أرصدتو :

يف بداية التسعينات عرؼ امليزاف التجاري ر صيد موجمل لكنو متناقظ، ويف سنة  :على مستوى الميزان التجاري 2-1
% ،كما ي هر استمرار 40.17مليوف $، حي  صادفت ىذه السنة  في  قيمة الدينار ب 260سجل عجز ب 1994

قدًن القروض الالزمة ،و بسبمل عجز املؤسسات الوطنية على االستًناد و امتناع البنوؾ عن ت 1995العجز يف املدى القصًن سنة 
مع استفادة اجلزائر من قروض يف  ل اتفاؽ القرض املوسع مع صندوؽ النقد الدويل ساعد على انتعاش امليزاف التجاري ،وكذا 

نتيجة ازمفاض سعار  1998ما عدى  1996ارتفاع أسعار البرتوؿ و حتسن قي  الدوالر حي  حق  فائ  مسمر منذ سنه 
بسبمل ا زمة العاملية و تأثًنىا على الطلمل العاملي للنفط، ويف  2009$للربميل( و سنة 12توياتو )اقل من البرتوؿ إىل أدىن مس

بسبمل  2015و 2014، ليعود لالزمفاض مع سنة 23عاد التحسن للميزاف التجاري مع تالشي تأثًنات ا زمة  2010سنة 
 تراجع عائدات النفط .

و  1992ليتحسن سنه  1991إىل  1990ذا انساب تدىورا من عرؼ ى:على مستوى حساب رأس المال:  2-2
، 1998مت يتحسن نوعا ما يف السنوات الالحقة إىل  1995و 1994بالرل  من رصيده السلغ، ليعرؼ تفاق  سنه  1993
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ليار$ ما م 0.8ويعزى ىذا التحسن إىل ازمفاض صايف التدفقات الرأمسالية إىل اخلارج، وقد كاف التحسن حمسوس حي  قدر ب
مليار$ ليعرؼ العجز بعدىا استمرار وتوسعا إىل أف يصل  1.63ويصل إىل  1998و يعزز أكثر سنة  1996-1995بٌن 

مليار$ يف تلك السنة، وردر  10.93إثر التسديدات املسبقة للدين اخلارجي و اله بلغت  2006مليار$ يف سنة  11.22
 اله يكوف رصيد حساب رأس املاؿ موجبا، و ىذا حتت تأثًن االستثمارات ا جنبية تعترب املرة ا وىل 2008ااشارة أنو يف سنة 

أين سجل عجزا  2012ليستمر بعدىا الرصيد بقي  موجبة إىل لاية  24مليار$ يف ىذه السنة، 2.33املباشرة اله قدرت ب
 . 2015و 2014، 2013مليار$ مث بعدىا سالمل يف  0.25ب
حي  عرؼ وضعية لًن مستقرة و متذبذبة، انتقل فيها من الفائ  إىل لميزان المدفوعات:  على مستوى الرصيد الكلي 2-3

و يرجع ذلك إىل االزمفاض اناد يف سعر برميل النفط خالؿ ىذه  1995و  1994العجز و كاف أسوأ عجز يف سنه 
الذي رفع حصيلة الصادرات النفطية و تزامنا مع انتعاش أسعار النفط و  2000السنوات، مث يعرؼ بعدىا حتسن بداية من سنة 
 36.99مليار$ مقارنة ب  3.86سجل الرصيد تقهقر و ازمف  إىل  2009زاد من تراك  احتياطي الصرؼ، و يف سنة 

ويعود إىل  2013إىل  2010بسبمل تراجع أسعار النفط وتراجع حصيلة الصادرات ،مث يتحسن بعدىا من  2008مليار$ سنة 
 بسبمل تداعيات أزمة أسعار النفط يف ا سواؽ العاملية ا خًنة . 2015و  2014العجز يف 

 المحور الثالث : الدراسة القياسية
مالح ػػػة،مت انصػػػوؿ  26أي  2015إىل  1990إف منهجيػػػة ىػػػده الدراسػػػة تعتمػػػد علػػػى بيانػػػات سػػػنوية تغطػػػي الفػػػرتة 
زائػػر و النتػػائج مت انصػػوؿ عليهػػا باسػػتعماؿ برنػػامج عليهػػا مػػن معطيػػات البنػػك الػػدويل وكػػذا التقػػارير و النةػػرات الدوريػػة لبنػػك اجل

views 9    
 تقدير نموذج الدراسة: -1

( والػػه تعطػػى بالصػػيالة الن ريػػة للو يفػػة االقتصػػادية VARسػػوؼ نعتمػػد يف دراسػػتنا علػػى تقنيػػة أشػػعة االرمػػدار الػػذايت )
،وىػي عبػارة  VARأوؿ مػن جػاء بفكػرة يمس سعلى شكل معادالت تعطي كل منها تفسًنات سببية ل واىر اقتصادية ،و يعترب 

 عن ن اـ جملموعة متغًنات ،تعترب كل متغًنة دالة خطية لقيمها املاضية و قي  املتغًنات ا خرى .
، الرصػػيد الكلػػي مليػػزاف  BCA، رصػػيد حسػػاب رأس املػػاؿ BCسػػيت  اعتمػػاد أرصػػدة ميػػزاف املػػدفوعات )رصػػيد امليػػزاف التجػػاري 

يف اجلزائػػر كمتغػػًن مسػػتقل مػػع  TCHكمتغػػًن تػػابع يف كػػل سمػػوذج علػػى حػػدا ،و سػػعر الصػػرؼ ا لرمسػػي  (يف اجلزائػػر BPاملػػدفوعات
يف سموذج رصيد امليزاف التجاري و الرصيد OIL إضافة متغًن مفسر رخر يف كل سموذج ، حي  مث إضافة متغًن أسعار النفط اخلاـ  

وذج رصػػيد حسػػاب رأس املػػاؿ مت إضػػافة متغػػًن خدمػػة املديونيػػة اخلارجيػػة الكلػػي مليػػزاف املػػدفوعات باعتبػػاره يػػؤثر يف تغػػًناهت  ،أمػػا سمػػ
 . 2015-1990باعتباره متغًن يندرج يف حساب رأس املاؿ و يؤثر عليو ،وىذا خالؿ الفرتة 

 وعلى ضوء ما سب  نقـو بصيالة ثالث سماذج لتفسًن أثر تغًن سعر الصرؼ على أرصدة ميزاف املدفوعات:
BC =f(TCH ,OIL) 

BCA=f(TCH ,SD) 

BP=f(TCH ,OIL) 

 سالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة اختبار استقرارية ال -2
من الضروري التأكد من استقرارية السالسل الزمنية لكل متغًنات الدراسة و للكةف عن اختبار جذر الوحدة سوؼ 

 :(1-3  اجلدوؿ)نعتمد على اختبار ديكي فولر املتطور و فيليبس بًنوف و النتائج مبينة يف
 %5( :اختبار استقرارية السالسل الزمنية عند مستوى معنوية 1-3الجدول )
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 JFBE 183 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 PPاختبار ADFاختبار 
مستوى  السلسلة

 االختبار
Tc Tt مستوى  االحتماؿ النتيجة

 االختبار
Tc Tt االحتماؿ النتيجة 

 

TCH 

 0.6048 غ مستقرة 3.60- 1.93- املستوى 0.6048 غ مستقرة 3.60- 1.93- املستوى
 0.4835 غ مستقرة 3.61- 2.17-         1الفرؽ  0.4409 غ مستقرة 3.61- 2.25-         1الفرؽ 
 0.0010 مستقرة  3.62- 5.50- 2الفرؽ  0.0019 مستقرة  3.63- 5.24- 2الفرؽ 

 

OIL 

 0.5559 غ مستقرة 3.60- 2.03- املستوى 0.6063 غ مستقرة 3.60- 1.93- املستوى
 0.0791 غ مستقرة 3.61- 3.37-         1الفرؽ  0.0651 غ مستقرة 3.61- 3.47-         1الفرؽ 
 0.0000 مستقرة  3.62- 13.6- 2الفرؽ  0.0299 مستقرة  3.67- 3.95- 2الفرؽ 

BC 
 0.9534 غ مستقرة 3.60- 0.78- املستوى 0.9534 غ مستقرة 3.60- 0.78- املستوى
 0.0036 مستقرة  3.61- 4.86-         1الفرؽ  0.0035 تقرةمس  3.61- 4.87-         1الفرؽ 

BP 
 0.9890 غ مستقرة 3.60- 0.20- املستوى 0.9708 غ مستقرة 3.60- 0.58- املستوى
 0.0023 مستقرة  3.61- 5.06-         1الفرؽ  0.0023 مستقرة  3.61- 5.06-         1الفرؽ 

BCA 
 0.1492 غ مستقرة 3.60- 3.01- املستوى 0.1720 غ مستقرة 3.60- 2.92- املستوى
 0.0013 مستقرة  3.61- 5.32-         1الفرؽ  0.0025 مستقرة  3.61- 5.02-         1الفرؽ 

SD 

 

 0.7104 غ مستقرة 3.61- 1.72- املستوى 0.3615 غ مستقرة 3.62- 2.41- املستوى
 0.1351 غ مستقرة 3.62- 3.07-         1 الفرؽ 0.1020 غ مستقرة 3.62- 3.23-         1الفرؽ 
 0.0000 مستقرة  3.63- 11.9- 2الفرؽ  0.0020 مستقرة  3.63- 5.22- 2الفرؽ 

 %5مت االختبار بوجود قاطع و اراه عاـ عند مستوى معنوية                              
 Eviews 9خمرجات  المصدر:

 ل ليست متكاملة من نفس الدرجة  ي :من خالؿ نتائج اجلدوؿ نالحظ أف السالس
بالتايل فهي متكاملة  مجيع سالسل أرصدة ميزاف املدفوعات مستقرة عند املستوى ا وؿ حسمل نتائج االختبارين، و  -

 .I(1)من الدرجة ا وىل 
ين، وىي سلسلة سعر الصرؼ الرمسي، خدمة املديونية و أسعار النفط مستقرة عند الفرؽ الثاين حسمل نتائج االختبار  -

 I(2)متكاملة من الدرجة الثانية 
 الصرف على رصيد الميزان التجاري الدراسة القياسية ألثر سعر  3
 VARاختبار عدد مدد التباطؤ الزمني لنموذج  3-1

،معيػار خطػأ التنبػؤ  (SC)و شػوارتز(AIC)إف عدد مدد التباطؤ الزمين يعتمػد يف حتديػدىا علػى معػايًن كػل مػن أكايػك 
و زمتار  الفرتة اله تكوف فيها أقل قي  مةػاىدات .ػذه املعػايًن ،ونتػائج ىػذا االختبػار  )  (HQمعيار ىاناف كوين (FPE)النهائي

 فرتات للتباطؤ الزمين . 5(أشارت إىل اختيار  2-3حسمل اجلدوؿ) 
 
 
 
 
 
 

 (:اختبار مدد التباطؤ الزمني2-3الجدول)
VAR Lag Order Selection Criteria     
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 JFBE 184 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

Endogenous variables: BC TCH OIL      

Exogenous variables: C      

Date: 08/19/17   Time: 18:27     

Sample: 1990 2015      

Included observations: 21     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -243.6320 NA 10322325 24.66320 24.81256 24.69236 

1 -176.7336 107.0375 32084.35 18.87336 19.47080 18.98999 

2 -171.3931 6.942667 49928.12 19.23931 20.28483 19.44340 

3 -160.0303 11.36281 48302.24 19.00303 20.49663 19.29459 

4 -153.6914 4.437224 99438.97 19.26914 21.21082 19.64817 

5 -91.63045 24.82437* 1395.611* 13.96304* 16.35280* 14.42955* 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

 Eviews 9خمرجات  المصدر :

 لتكامل المشترك واختبار السببية اختبار ا 3-2
 اختبار جوها نسن للتكامل المشترك  3-2-1

من شروط إجراء ىذا االختبار أف تكوف مجيع السالسل الزمنيػة ملتغػًنات الدراسػة مسػتقرة عنػد نفػس املسػتوى، وعليػو مبػا 
 تطبي  التكامل املةرتؾ الذي ضمدد العالقة بٌن املتغًنات يف املدى الطويل.  أنا متكاملة من درجات خمتلفة فانو ال ظمكن

 ((Granger Causality testاختبار السببية لغرا نجر  3-2-2
السببية يف االقتصاد ىػي قػدرة أحػد املتغػًنات يف التنبػؤ مبتغػًن رخػر ،حيػ  يركػز علػى العالقػة املباشػرة بػٌن املتغػًنات و اراىهػا ومػن 

 لسببية لغرا ذمر وحسمل نتائج املوضحة يف اجلدوؿ من خالؿ خمرجات افيوس تبٌن عالقة سببية واحدة:خالؿ ا
 %. 5أسعار النفط تسبمل يف تغًن رصيد امليزاف التجاري عند مستوى معنوية  -

 (:اختبار السببية لرصيد الميزان التجاري3-3الجدول )
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 08/19/17   Time: 22:54  

Sample: 1990 2015   

Included observations: 21  

    
        

Dependent variable: BC  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    TCH  5.753246 5  0.3310 

OIL  12.15081 5  0.0328 

    
    All  17.74896 10  0.0593 
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 (Vector Auto Regression)VAR تقدير نموذج  3-3
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 JFBE 185 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 :VAR(5)وفقا لفرتة التباطؤ الزمين احملددة و اله كانت درجة واحدة بالتايل سوؼ نقـو بتقدير سموذج 
BC = 2.12329000754*BC(-1) - 1.00480464195*BC(-2) + 0.0200422946976*BC(-3) - 2.07629678832*BC(-4) + 

0.80069845679*BC(-5) - 0.34623706848*TCH(-1) - 1.1239012714*TCH(-2) + 1.19608882902*TCH(-3) - 

1.77718291835*TCH(-4) + 2.06581182443*TCH(-5) - 1.58978648308*OIL(-1) + 0.678659015041*OIL(-2) + 

0.10488671958*OIL(-3) + 1.59875880448*OIL(-4) - 0.427238021253*OIL(-5) + 25.6946957633 

 R-squared  0.959072 

 Adj. R-squared  0.805590 

 F-statistic  6.248772 

 Eviews 9خمرجات  المصدر : 
 التقييم اإلحصائي للنموذج : 3-4
وىذا دليل على االرتباط القوي بٌن املتغًنات: سػعر الصػرؼ وأسػعار الػنفط املفسػرة   R²=90.95بلغت قيمة معامل التحديد  -

ية للمتغػػًنات املسػػتقلة مػػا يػػدؿ علػػى أف القػػوة التفسػػًن  55.80لرصػػيد امليػػزاف التجاري.أمػػا معامػػل التحديػػد املصػػح  بلغػػت قيمتػػو  
 والباقي راجع اىل متغًنات أخرى تؤثر يف امليزاف التجاري   تدرج يف النموذج. %55.80بلغت 

 ( و ىذا دليل على أف للنموذج معنوية إحصائية.24.06>4.25أي)   (Fc>Ft)كما أف قيمة إحصائية فيةر  -
 ايت بٌن ا خطاء .تدؿ على أنو ال وجود الرتباط ذ  Dw=2.13قيمة داربن واتسن  -
يؤدي عدـ اسػتقرارية النمػوذج إىل الوصػوؿ إىل نتػائج مضػللة و لػًن صػحيحة لػذلك ال بػد مػن  :اختبار استقرارية النموذج 3-5

أف مجيع اجلذور تقع داخل الدائرة ا حاديػة، و ىػذا ) 1-3(إجراء اختبار االستقرارية و الذي يوض  لنا كما ىو مبٌن يف الةكل 
 لنموذج ال يعاين من مةكلة عدـ رانس التباين.ما يعين أف ا

 (:اختبار استقرارية النموذج لرصيد الميزان التجاري1-3الشكل )
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 التفسير االقتصادي للنموذج  3-6
القصًن و ىذا يعين أنو يف حالة ارتفاع)حتسن( الرصػيد ىناؾ عالقة طردية بٌن رصيد امليزاف التجاري و قيمتو املؤخرة  يف املدى  -

% ، لكػػػن يف السػػػنة الثانيػػػة صػػػارت 0.45% فإنػػػو مػػػن املتوقػػػع أف يسػػػتمر االرتفػػػاع و التحسػػػن يف السػػػنة املقبلػػػة ب1لسػػػنة مػػػا ب
التجػػاري و قيمػػو عكسػية واسػػتمر التػػأثًن بااصمػػاب و السػلمل علػػى التػػوايل و ىػػو مػػا يعكػس صػػعوبة تفسػػًن تػػأثًن تغػًن رصػػيد امليػػزاف 

  املؤخرة .
ىنػػػاؾ عالقػػػة عكسػػػية بػػػٌن سػػػعر الصػػػرؼ الرمسػػػي و رصػػػيد امليػػػزاف التجػػػاري  يف املػػػدى القصػػػًن و ىػػػي ال توافػػػ  منطػػػ  الن ريػػػة  -

االقتصادية ، مث حتولت إىل عالقة طردية  يف املدى املتوسط  و ىو ما يفسر أف نتػائج  فػي  العملػة ال ظمكػن أف ت هػر يف املػدى 
ظمكن أف ت هػر نتػائج اصمابيػة علػى املػدى املتوسػط و حتقػ  ا ىػداؼ املرجػوة منهػا يف عػالج العجػز يف امليػزاف التجػاري و  القصًن و

 لكن مستقبال.
ىناؾ عالقة عكسية بٌن رصيد امليزاف التجاري و أسعار النفط املؤخرة بفرتة واحدة و ىي ال تواف  منط  الن ريػة االقتصػادية ،  -

ة طرديػػة مػػع فػػرتات التػػأخًن الثانيػػة والثالثػػة و الرابعػػة حيػػ  عنػػد ارتفػػاع أسػػعار الػػنفط يػػؤدي اىل ارتفػػاع قيمػػة لكػػن حتولػػت إىل عالقػػ
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 JFBE 186 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

الصادرات كوف االقتصاد اجلزائري يعتمد بصفة شبو كلية على عائدات النفط يف الصادرات وعليو يكوف .ا تأثًن اصمايب على رصيد 
  ة.امليزاف التجاري ابتداء من الفرتة الثاني

يوضػ  حتليػل التبػاين العالقػة بػٌن املتغػًنات و تػأثًن كػل منهػا علػى بعضػها الػبع  مػن خػالؿ حتديػد مقػدار : تحليةل التبةاين 3-7
(يوض  حتليل  4-3التباين يف التنبؤ لكل متغًن و الذي يعود إىل خطأ التنبؤ يف املتغًن نفسو و باقي املتغًنات ا خرى ،واجلدوؿ) 

 امليزاف التجاري: التباين لنموذج رصيد
 ( :تحليل التباين لرصيد الميزان التجاري4-3الجدول )

 Period S.E. BC TCH OIL 

     
     
 1  9.214067  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  9.417075  98.75962  0.946532  0.293847 

 3  9.829868  92.58528  2.434337  4.980385 

 4  12.15122  88.88566  5.986385  5.127954 

 5  16.63535  73.92100  4.540220  21.53878 

 6  17.27996  71.06788  7.127053  21.80507 

 7  19.65825  69.17339  11.48313  19.34349 

 8  27.40970  70.77941  5.917244  23.30335 

 9  39.05842  69.31299  3.110968  27.57605 

 10  40.77977  65.51976  4.738258  29.74198 

     
 Eviews 9خمرجات  المصدر :     

% من خطأ التنبؤ يف 100، أف 4-3تبٌن نتائج حتليل مكونات التباين لرصيد امليزاف التجاري املوضحة يف اجلدوؿ 
من خطأ التنبؤ ترجع للمتغًن نفسو يف  %98.75تباين الرصيد خالؿ الفرتة ا وىل تنسمل للمتغًن نفسو، أما يف الفرتة الثانية فإف 

%، ويستمر ىذا التذبذب يف النسمل إىل لاية السنة 0.29% و أسعار النفط ب0.94حٌن يساى  متغًن سعر الصرؼ ب 
%  سعار النفط،ومن خالؿ ىذا التحليل ذمد 29.74% لسعر الصرؼ و4.73% للمتغًن نفسو،  65.51العاشرة لتصب  

ن يف تفسًن خطأ التنبؤ لرصيد امليزاف التجاري لفرتة مستقبلية ب عةر سنوات كانت ضعيفة بالنسبة ملتغًن أف نسمل مساشمة املتغًني
 سعر الصرؼ ومساشمة قوية  سعار النفط .

 تحليل دوال االستجابة الدفعية :3-8
رصػيد امليػزاف التجػاري و سنحاوؿ حتليل نتائج حدوث صدمة يف سعر الصرؼ و أسعار النفط  مبقدار ارمراؼ معياري واحد على 

 (:2-3مدى استجابتها .ذه الصدمات خالؿ فرتة تنبؤية ؿ عةر سنوات مقبلة و املوضحة يف الةكل )
 ( :نتائج دوال االستجابة الدفعية 2-3الشكل )
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 Eviews 9خمرجات  المصدر :

ارمػراؼ معيػاري واحػد يف سػعر الصػرؼ ،تقابلهػا اسػتجابة و سػلبية  إف الصػدمة ا.يكليػة مبقػدرأثر صةدمة فةي سةعر الصةرف : -
% و تتواىل االستجابة السلبية 0.30ابتداء من السنة الثانية اله تلي الصدمة ،حي  تؤدي إىل ازمفاض رصيد امليزاف التجاري ب 

مػػن السػػنة السادسػػة ،وتصػػل يف السػػنة % يف السػػنة اخلامسػػة، يف حػػٌن تبػػدأ االسػػتجابة اصمابيػػة ابتػػداء 1.25يف املػػدى املتوسػػط اىل
 %. 1.05العاشرة اىل

إف الصدمة ا.يكلية مبقدر ارمراؼ معياري واحد يف أسعار النفط ،تقابلها استجابة سالبة ابتداء  أثر صدمة في أسعار النفط : -
مل إىل اسػتجابة معنويػة %، وتنقلػ 4.65من السنة الثانية اله تلػي الصػدمة ،حيػ  تػؤدي إىل ازمفػاض رصػيد امليػزاف التجػاري  ب

 .% يف السنة العاشرة3.07-البعيد ب% يف السنة اخلامسة، يف حٌن تعود سلبية يف املدى  6.85موجبة يف املدى املتوسط إىل 
 الصرف على رصيد حساب رأس المال  الدراسة القياسية ألثر سعر 4
الزمين يعتمد يف حتديدىا على معايًن كل من إف عدد مدد التباطؤ :VARاختبار عدد مدد التباطؤ الزمني لنموذج  4-1

و زمتار  الفرتة اله تكوف فيها أقل  )  (HQمعيار ىاناف كوين (FPE)،معيار خطأ التنبؤ النهائي (SC)و شوارتز(AIC)أكايك 
 زمين.(أشارت إىل اختيار فرتة واحدة للتباطؤ ال 5-3قي  مةاىدات .ذه املعايًن ،ونتائج ىذا االختبار حسمل اجلدوؿ) 

 (:اختبار مدد التباطؤ الزمني لرصيد حساب رأس المال5-3الجدول)
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BCA TCH RDE      

Exogenous variables: C      

Date: 08/17/17   Time: 22:54     

Sample: 1990 2015      

Included observations: 24     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -202.2049 NA   5361.065  17.10040  17.24766  17.13947 

1 -161.6750   67.54982*   390.9967*   14.47291*   15.06194*   14.62918* 

2 -153.3244  11.82998  430.8339  14.52703  15.55783  14.80050 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     
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 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 Eviews 9خمرجات  المصدر:
 التكامل المشترك واختبار السببيةاختبار  4-2
من شروط إجراء ىذا االختبار أف تكوف مجيع السالسل الزمنية ملتغًنات  اختبار جوها نسن للتكامل المشترك: 4-2-1

أنا متكاملة من درجات خمتلفة فانو ال ظمكن تطبي  التكامل املةرتؾ الذي ضمدد الدراسة مستقرة عند نفس املستوى ،وعليو مبا 
 العالقة بٌن املتغًنات يف املدى الطويل . 

السػببية يف االقتصػاد ىػي قػدرة أحػد املتغػًنات يف التنبػؤ : ((Granger Causality testاختبار السببية لغرا نجةر  4-2-2
املباشػػرة بػػٌن املتغػػًنات و اراىهػػا ومػػن خػػالؿ السػػببية لغػػرا ذمػػر وحسػػمل نتػػائج املوضػػحة يف مبتغػػًن رخػػر ،حيػػ  يركػػز علػػى العالقػػة 

اجلدوؿ من خالؿ خمرجات افيوس تبػٌن عػدـ وجػود عالقػات سػببية بػٌن املتغػًنات مػا عػدى عالقػة واحػدة سػعر الصػرؼ يسػبمل يف 
 خدمات املديونية 

 النتائج اختبار السببية لرصيد حساب رأس الم (:6-3الجدول)
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/17/17   Time: 23:30 

Sample: 1990 2015  

Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     TCH does not Granger Cause BCA  24  0.15900 0.8541 

 BCA does not Granger Cause TCH  1.03648 0.3739 

    
     SD does not Granger Cause BCA  23  0.87539 0.4337 

 BCA does not Granger Cause SD  0.65807 0.5299 

    
     SD does not Granger Cause TCH  23  0.00772 0.9923 

 TCH does not Granger Cause SD  3.71981 0.0444 

    
 Eviews 9خمرجات  المصدر :    

 

 (Vector Auto Regression)VARتقدير نموذج   4-3
 :VAR(1)وفقا لفرتة التباطؤ الزمين احملددة و اله كانت درجة واحدة بالتايل سوؼ نقـو بتقدير سموذج 

BCA = 0.393128355454*BCA(-1) - 0.0160101895919*TCH(-1) - 1.24957880902*SD(-1) + 1.64816653469 

 R-squared  0.314431 

 Adj. R-squared  0.211595 

 F-statistic  3.057612 

 D w                                       1.777783 
 

 Eviews 9خمرجات  المصدر :
 التقييم اإلحصائي للنموذج  4-4
الصرؼ و خدمة  ىي مقبولة وىذا دليل على االرتباط القوي بٌن املتغًنات: سعر  R²=44.31بلغت قيمة معامل التحديد  -

مػا يػدؿ علػى أف القػوة  15.21قيمتػو  املديونيػة اخلارجيػة املفسػرة لرصػيد حسػاب رأس املػاؿ .أمػا معامػل التحديػد املصػح  بلغػت
 % و الباقي راجع إىل متغًنات أخرى مفسرة   تدرج يف النموذج.15.21التفسًنية للمتغًنات املستقلة بلغت 

 ( و ىذا يدؿ على أنو ليس للنموذج معنوية إحصائية.3.05<4.25ي) أ(Fc>Ft)كما أف قيمة إحصائية فيةر  -
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 تدؿ على أنو ال وجود الرتباط ذايت بٌن ا خطاء.  Dw=1.77قيمة داربن واتسن  -
 اختبار استقرارية النموذج  3-5

السػتقرارية و يؤدي عدـ استقرارية النموذج إىل الوصوؿ إىل نتائج مضللة و لًن صحيحة لذلك ال بد من إجراء اختبار ا
أف مجيع اجلذور تقع داخل الدائرة ا حادية و ىذا ما يعين أف النموذج ال يعاين ) 3-3(الذي يوض  لنا كما ىو مبٌن يف الةكل 

 من مةكلة عدـ رانس التباين .
 (: اختبار استقرارية نموذج حساب رأس المال3-3الشكل)
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 Eviews 9خمرجات  المصدر :

 التفسير االقتصادي للنموذج 4-6
ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػٌن رصػػيد حسػػاب رأس املػػاؿ و قيمتػػو املػػؤخرة و ىػػذا يعػػين أنػػو يف حالػػة ارتفاع)حتسػػن( الرصػػيد لسػػنة مػػا  -
 % ،  نو من املفرتض أف يساى  الرصيد املوجمل0.39% فإنو من املتوقع أف يستمر االرتفاع و التحسن يف السنة املقبلة ب1ب

 يف االستقرار و التحسن مستقبال .
ىناؾ عالقة عكسية بٌن سعر الصرؼ الرمسي و رصيد حساب رأس املاؿ و ىي ال تواف  منط  الن ريػة االقتصػادية ،حيػ  إف  -

% يػػػؤدي إىل ازمفػػػاض يف رصػػػيد حسػػػاب رأس املػػػاؿ ب  1ارتفػػػاع سػػػعر الصػػػرؼ الرمسػػػي أي ازمفػػػاض قيمػػػة العملػػػة لسػػػنة مػػػا ب 
املقبلة .وىذا راجع كوف تقيي  حركة ر وس ا مواؿ تت  بالدوالر ولعدـ قابلية الػدينار للتحويػل يف املبػادالت  % يف السنة 0.016

 الدولية، ن را للرقابة املفروضة على الصرؼ و على حركة ر وس ا مواؿ و القيود املفروضة عليها .
تواف  منط  الن رية االقتصادية ،حي  عند ارتفاع    ىناؾ عالقة عكسية بٌن خدمة املديونية و رصيد حساب رأس املاؿ و ىي -

% يػػػػؤدي إىل ازمفػػػػاض رصػػػيد حسػػػػاب رأس املػػػاؿ و اسػػػػتمرار عجػػػزه يف السػػػػنة املواليػػػػة  1خدمػػػة املديونيػػػػة اخلارجيػػػة لسػػػػنة مػػػا ب:
 %، وىدا العتبارىا تدفقات نقدية تدفع رمو اخلارج و تزيد من ازمفاض الرصيد وعجزه . 1.24ب
 ينتحليل التبا 4-7

يوض  حتليل التباين العالقة بٌن املتغًنات و تأثًن كل منها على بعضها البع  من خالؿ حتديػد مقػدار التبػاين يف التنبػؤ 
(يوض  حتليػل التبػاين لنمػوذج  7-3لكل متغًن و الذي يعود إىل خطأ التنبؤ يف املتغًن نفسو و باقي املتغًنات ا خرى ،واجلدوؿ) 

 رصيد حساب رأس املاؿ:
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 ( :تحليل التباين لرصيد حساب رأس المال4-3لجدول )ا
 Period S.E. BCA TCH SD 

     
      1  2.638954  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  2.850849  99.39641  0.134315  0.469278 

 3  2.888932  98.35290  0.320333  1.326766 

 4  2.906364  97.22380  0.469710  2.306485 

 5  2.922501  96.19243  0.559996  3.247578 

 6  2.937867  95.30773  0.602653  4.089615 

 7  2.951634  94.56247  0.616094  4.821439 

 8  2.963544  93.93440  0.615586  5.450015 

 9  2.973712  93.40123  0.611426  5.987343 

 10  2.982379  92.94452  0.609703  6.445772 

     
 Eviews 9 خمرجات المصدر :     

% من خطأ التنبؤ يف 100،أف  4-3تبٌن نتائج حتليل مكونات التباين لرصيد حساب رأس املاؿ املوضحة يف اجلدوؿ 
لمتغًن نفسو  % من خطأ التنبؤ ترجع ل99.36تباين الرصيد خالؿ الفرتة ا وىل تنسمل للمتغًن نفسو ،أما يف الفرتة الثانية فإف 

%، ويستمر ىذا التذبذب يف النسمل إىل لاية  0.46% و خدمة املديونية ب0.13يف حٌن يساى  متغًن سعر الصرؼ ب 
% خلدمة املديونية ،ومن خالؿ ىذا التحليل 6.44% لسعر الصرؼ و0.60% للمتغًن نفسو،  92.94السنة العاشرة لتصب  

أ التنبؤ لرصيد حساب رأس املاؿ تكاد تكوف منعدمة على املدى القصًن،  ذمد أف نسمل مساشمة سعر الصرؼ يف تفسًن خط
املتوسط و البعيد و ىو ما يثبت انعداـ التأثًن على تغًنات رصيد حساب رأس املاؿ ،يف حٌن تساى  متغًنة خدمة املديونية يف 

 التفسًن كونا باعتبارىا تدخل يف حسابو  .
 تحليل دوال االستجابة الدفعية  4-8

سػػنحاوؿ حتليػػػل نتػػػائج حػػدوث صػػػدمة يف سػػػعر الصػػػرؼ و خدمػػة املديونيػػػة  مبقػػػدار ارمػػػراؼ معيػػاري واحػػػد علػػػى رصػػػيد 
 : 5-3حساب رأس املاؿ و مدى استجابتها .ذه الصدمات خالؿ فرتة تنبؤية ؿ عةرة سنوات مقبلة و املوضحة يف الةكل 

 ( :نتائج دوال االستجابة الدفعية5-3الشكل )
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 Eviews 9خمرجات  المصدر :
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إف الصػػدمة ا.يكليػػة مبقػػدر ارمػػراؼ معيػػاري واحػػد يف سػػعر الصػػرؼ ،تقابلهػػا اسػػتجابة  سػػلبية أثةةر صةةدمة فةةي سةةعر الصةةرف : -
% و تتػػواىل االسػػتجابة  0.10ابتػػداء مػػن السػػنة الثانيػػة الػػه تلػػي الصػػدمة ،حيػػ  تػػؤدي إىل ازمفػػاض رصػػيد حسػػاب رأس املػػاؿ ب

% يف السنة اخلامسة، يف حٌن تبدأ نسبة االستجابة السلبية تتقلظ إىل أف تصب  موجبة على 0.09لبية يف املدى املتوسط بالس
 %.  0.012املدى البعيد حي  تصل يف السنة العاشرة إىل: 

لهػا اسػتجابة معنويػة إف الصػدمة ا.يكليػة مبقػدر ارمػراؼ معيػاري واحػد يف خدمػة املديونيػة ،تقاب أثر صةدمة خدمةة المديونيةة : -
%، و يتػػػواىل  0.19سػػالبة ابتػػداء مػػػن السػػنة الثانيػػػة الػػه تلػػػي الصػػدمة ،حيػػػ  تػػؤدي اىل ازمفػػػاض رصػػيد حسػػػاب  رأس املػػاؿ ب

االزمفػاض يف املػدى املتوسػط و البعيػد تقريبػػا بػنفس النسػبة و ىػو مػػا يثبػت تػأثًن ىػدا املتغػػًن يف تفسػًن تغػًنات رصػيد حسػػاب رأس 
 عجزه.املاؿ و استمرار 

 الرصيد الكلي لميزان المدفوعات  الدراسة القياسية ألثر سعر الصرف على 5
 VARاختبار عدد مدد التباطؤ الزمني لنموذج  5-1

،معيار خطأ التنبؤ  (SC)و شوارتز(AIC)إف عدد مدد التباطؤ الزمين يعتمد يف حتديدىا على معايًن كل من أكايك 
و زمتار  الفرتة اله تكوف فيها أقل قي  مةاىدات .ذه املعايًن ،ونتائج ىذا االختبار )  (HQمعيار ىاناف كوين (FPE)النهائي

 .فرتات للتباطؤ الزمين 5 اختيار (أشارت إىل 2-3حسمل اجلدوؿ) 
 (:اختبار مدد التباطؤ الزمني للرصيد الكلي لميزان المدفوعات8-3الجدول)

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BP TCH OIL      

Exogenous variables: C      

Date: 08/19/17   Time: 19:37     

Sample: 1990 2015      

Included observations: 21     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -262.7224 NA  19647922  25.30690  25.45611  25.33928 

1 -201.0899 99.78592  132558.5  20.29428  20.89115  20.42382 

2 -199.9127 1.569633  298079.8  21.03931  22.08383  21.26599 

3 -183.8666 16.81026  180908.3  20.36824  21.86042  20.69208 

4 -173.9218 7.576988  240651.0  20.27826  22.21809  20.69926 

5 -121.0994 25.15350*   8300.632*   16.10471*   18.49219*   16.62285* 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 Eviews 9خمرجات  المصدر :
 ((Granger Causality testاختبار السببية لغرا نجر  5-2

  يركػز علػى العالقػة املباشػرة بػٌن املتغػًنات و اراىهػا السببية يف االقتصاد ىػي قػدرة أحػد املتغػًنات يف التنبػؤ مبتغػًن رخػر ،حيػ
 ( من خالؿ خمرجات افيوس تبٌن:9-3ومن خالؿ السببية لغرا ذمر وحسمل نتائج املوضحة يف اجلدوؿ )

 %. 5أسعار النفط تسبمل يف تغًن رصيد ميزاف املدفوعات عند مستوى معنوية  -
 سعر الصرؼ يف اجلزائر.أسعار النفط و رصيد ميزاف املدفوعات تسبمل يف تغًن  -
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 (:اختبار السببية للرصيد الكلي لميزان المدفوعات9-3الجدول)
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 08/19/17   Time: 23:25  

Sample: 1990 2015   

Included observations: 21  

    
        

Dependent variable: BP  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    TCH  1.986346 5  0.8510 

OIL  13.04106 5  0.0230 

    
    All  16.63132 10  0.0829 

    
        

Dependent variable: TCH  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    BP  64.81022 5  0.0000 

OIL  78.06219 5  0.0000 

    
    
All  114.0754 10  0.0000 
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 (Vector Auto Regression)VARتقدير نموذج   5-3

 :VAR(5)وفقا لفرتة التباطؤ الزمين احملددة و اله كانت درجة واحدة بالتايل سوؼ نقـو بتقدير سموذج 

BP =  - 0.421141596873*BP(-1) - 0.84653851624*BP(-2) + 2.17188606596*BP(-3) + 0.707341188556*BP(-4) 

- 0.27672533939*BP(-5) - 0.823720888901*TCH(-1) + 0.363825831368*TCH(-2) + 1.01489628279*TCH(-3) - 

1.44944038922*TCH(-4) + 0.864545862647*TCH(-5) + 0.428025511328*OIL(-1) + 0.5385944205*OIL(-2) - 

1.22964527199*OIL(-3) - 0.4757577782*OIL(-4) - 0.00392385502731*OIL(-5) + 27.7899309642 

 R-squared  0.882153 

 Adj. R-squared  0.528612 

 F-statistic  5.596167 

 Eviews 9خمرجات  المصدر :
  التقييم اإلحصائي للنموذج 5-4
ا دليل على االرتباط القوي بٌن املتغػًنات: سػعر الصػرؼ و أسػعار ىي مقبولة وىذ  R²=88.21بلغت قيمة معامل التحديد -

مػػا يػػدؿ علػػى أف القػػوة  86.52قيمتػػو    الػػنفط املفسػػرة للرصػػيد الكلػػي مليػػزاف املػػدفوعات .أمػػا معامػػل التحديػػد املصػػح  بلغػػت
الرصػػػػيد الكلػػػػي مليػػػػزاف % و البػػػػاقي راجػػػػع إىل متغػػػػًنات أخػػػػرى مفسػػػػرة  تػػػػؤثر يف  86.52التفسػػػػًنية للمتغػػػػًنات املسػػػػتقلة بلغػػػػت 

 املدفوعات   تدرج يف النموذج .
 ( و ىذا دليل على أف للنموذج معنوية إحصائية.59.05>4.25أي)   (Fc>Ft)كما أف قيمة احصائية فيةر  -
 تدؿ على أنو ال وجود الرتباط ذايت بٌن ا خطاء.  Dw=1.60قيمة داربن واتسن  -
 اختبار استقرارية النموذج  5-5
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سػتقرارية النمػوذج إىل الوصػوؿ إىل نتػػائج مضػللة و لػًن صػحيحة لػذلك ال بػػد مػن إجػراء اختبػار االسػتقرارية و الػػذي يػؤدي عػدـ ا 
 أف مجيع اجلذور تقع داخل الدائرة ا حادية ، مةكلة عدـ رانس التباين .) 6-3(يوض  لنا كما ىو مبٌن يف الةكل 

 
 لميزان المدفوعات(:اختبار استقرارية نموذج الرصيد الكلي 6-3الشكل )
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 التفسير االقتصادي للنموذج 5-6
ىناؾ عالقة عكسية بٌن الرصيد الكلي مليزاف املدفوعات و قيمتو املؤخرة ا وىل و الثانية و ىذا يعين أنو يف حالة ارتفاع الرصيد  -

 اين من االزمفاض يف السنتٌن املواليتٌن ، مث يساى  يف التحسن بعدىا يف املدى املتوسط .% فإنو من املتوقع أف يع1لسنة ما ب
ىناؾ عالقة عكسية بٌن سعر الصرؼ الرمسي و الرصيد الكلي مليزاف املدفوعات يف املدى القصًن و ىي ال تواف  منط  الن رية  -

لعملة من شأنو أف يؤدي إىل حتسن وارتفاع يف الرصيد الكلي االقتصادية ،حي  إف ارتفاع سعر الصرؼ الرمسي أي ازمفاض قيمة ا
 ولكن ابتداء من السنة الثانية حسمل نتائج الدراسة.

ىناؾ عالقة طردية بٌن أسعار النفط و رصيد امليزاف التجػاري يف املػدى القصػًن و ىػي توافػ  منطػ  الن ريػة االقتصػادية ،حيػ   -
مة الصادرات كػوف االقتصػاد اجلزائػري يعتمػد بصػفة شػبو كليػة علػى عائػدات الػنفط يف عند ارتفاع أسعار النفط يؤدي إىل ارتفاع قي

الصادرات وعليو يفرتض تأثًن اصمايب .ا على الرصيد الكلي مليزاف املدفوعات .مث تتحوؿ إىل عالقة عكسية ابتداء من السػنة الثالثػة  
  وتستمر حىت املدى املتوسط.

تبػاين العالقػة بػٌن املتغػًنات و تػأثًن كػل منهػا علػى بعضػها الػبع  مػن خػالؿ حتديػد مقػدار يوضػ  حتليػل ال: تحليةل التبةاين 5-7
(يوضػػ   10-3التبػػاين يف التنبػػؤ لكػػل متغػػًن و الػػذي يعػػود إىل خطػػأ التنبػػؤ يف املتغػػًن نفسػػو و بػػاقي املتغػػًنات ا خػػرى ،واجلػػدوؿ) 

 حتليل التباين لنموذج الرصيد الكلي مليزاف املدفوعات:
 (:تحليل التباين للرصيد الكلي لميزان المدفوعات11-3الجدول )

 Period S.E. BP TCH OIL 

     
      1  9.444907  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  10.93157  88.56206  5.681268  5.756674 

 3  14.48678  57.11916  18.29028  24.59056 

 4  16.33104  62.93486  15.36776  21.69738 

 5  17.84326  68.70320  13.11624  18.18056 

 6  18.61394  66.32283  14.11757  19.55959 

 7  20.58166  56.94597  18.45172  24.60232 

 8  25.33371  41.80568  22.94170  35.25262 

 9  31.82000  26.94935  27.86436  45.18629 

 10  36.65214  32.26167  25.39282  42.34551 

     
 Eviews 9خمرجات  المصدر :     
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% من خطأ 100( ،أف 10-3تبٌن نتائج حتليل مكونات التباين للرصيد الكلي مليزاف املدفوعات املوضحة يف اجلدوؿ )
التنبؤ ترجع للمتغًن  % من خطأ88.56التنبؤ يف تباين الرصيد خالؿ الفرتة ا وىل تنسمل للمتغًن نفسو ،أما يف الفرتة الثانية فإف 

%، ويستمر ىذا التذبذب يف النسمل إىل 5.75% و أسعار النفط ب5.68نفسو  يف حٌن يساى  متغًن سعر الصرؼ ب 
%  سعار النفط ،ومن خالؿ ىذا 42.34% لسعر الصرؼ و25.39% للمتغًن نفسو،  32.26لاية السنة العاشرة لتصب  

تفسًن خطأ التنبؤ للرصيد الكلي مليزاف املدفوعات لفرتة مستقبلية ب عةرة سنوات   التحليل ذمد أف نسمل مساشمة املتغًنين يف
كانت قوية و أف متغًن أسعار النفط لو قدرة تنبؤية أعلى يف تفسًن خطأ التنبؤ بالرصيد الكلي مليزاف املدفوعات ،و ىدا متوقع  ملا 

 ي .حتتلو الصادرات النفطية من مكانة يف ميزاف املدفوعات اجلزائر 
سػػنحاوؿ حتليػػل نتػػائج حػػدوث صػػدمة يف سػػعر الصػػرؼ وأسػػعار الػػنفط  مبقػػدار ارمػػراؼ : تحليةةل دوال االسةةتجابة الدفعيةةة 3-8

يف  كمػاىو ،اتمعياري واحد على الرصيد الكلي مليزاف املػدفوعات ومػدى اسػتجابتو .ػذه الصػدمات خػالؿ فػرتة تنبؤيػة لعةػر سػنو 
 :                        8-3الةكل 

 ( :نتائج دوال االستجابة الدفعية8-3شكل )ال
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إف الصدمة ا.يكلية مبقدر ارمراؼ معياري واحد يف سعر الصرؼ ،تقابلها استجابة سلبية ابتداء أثر صدمة في سعر الصرف : -
و تتػػواىل االسػػتجابة %  2.60اض الرصػػيد الكلػػي مليػػزاف املػػدفوعات بمػػن السػػنة الثانيػػة الػػه تلػػي الصػػدمة ،حيػػ  تػػؤدي إىل ازمفػػ

يف السنة اخلامسة، مث تتحوؿ إىل استجابة اصمابية ابتداء من السنة السادسة  % 0.87السلبية يف االزمفاض يف املدى املتوسط إىل: 
 %. 7.68،وتستمر يف ذلك حىت السنة العاشرة ب:

مة ا.يكليػػة مبقػػدر ارمػػراؼ معيػػاري واحػػد يف أسػػعار الػػنفط ،تقابلهػػا اسػػتجابة معنويػػة إف الصػػد أثةةر صةةدمة فةةي أسةةعار الةةنفط : -
، و تتجػو %2.62موجبة ابتداء من السنة الثانية اله تلي الصػدمة ،حيػ  تػؤدي إىل ارتفػاع الرصػيد الكلػي مليػزاف املػدفوعات  ب: 

كس اىل اسػػػتجابة سػػػلبية ابتػػػداء مػػػن السػػػنة السادسػػػة يف السػػػنة اخلامسػػػة، مث تػػػنع % 0.12رمػػػو االزمفػػػاض يف املػػػدى املتوسػػػط إىل 
 %. 10.55وتستمر يف ىذا االراه يف املدى البعيد  إىل لاية السنة العاشرة بازمفاض قدره 

 :خاتمة
نتيجػػة اعتمػػاد االقتصػػاد اجلزائػػري و بصػػفة شػػبو كليػػة علػػى عائػػدات احملروقػػات، و مػػع التػػدىور املفػػاج   سػػعار البػػرتوؿ سػػنة 

ىل دخػػوؿ اجلزائػػر يف أزمػػات اقتصػػادية و عػػرؼ ميػػزاف املػػدفوعات عجػػزا مػػع مطلػػع التسػػعينات، ويف حماولػػة منهػػا ، أدت إ1986
لتصحي  االختالؿ و احتواء ا زمة قامت السلطات باعتماد جمموعػة سياسػات و إبػراـ اتفاقيػات مػع املؤسسػات النقديػة الدوليػة 
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يػػر ا سػػعار و التجػػارة اخلارجيػػة، و يف حماولػػة منػػا ملعرفػػة مػػدى تػػأثًن ىػػذا والػػه كانػػت أىػػ  شػػروطها : فػػي  العملػػة الوطنيػػة وحتر 
 التخفي  وتقلبات سعر الصرؼ على أرصدة ميزاف املدفوعات و من خالؿ االختبارات القياسية توصلنا إىل النتائج التالية:

دى القصػػػًن وإسمػػػا  هػػػر يف املػػػدى   يكػػػن ىنػػػاؾ تػػػأثًن مباشػػػر لتغػػػًنات أسػػػعار الصػػػرؼ يف حتسػػػن رصػػػيد امليػػػزاف التجػػػاري يف املػػػ -
 املتوسط.

ال توجػػد عالقػػة مباشػػرة بػػٌن تغػػًنات سػػعر الصػػرؼ ورصػػيد حسػػاب رأس املػػاؿ وىػػذا بسػػبمل الرقابػػة علػػى الصػػرؼ وحركػػة ر وس  -
 ا مواؿ.

ة عجزه، عرؼ حساب رأس املاؿ عجز طواؿ فرتة الدراسة وأثبتت الدراسة ارتباطو خبدمة املديونية اخلارجية و اله زادت يف حد -
 مع قلة ر وس ا مواؿ الداخلة للجزائر .

اسػتقرار سػعر الصػرؼ أسػػاس اسػتقرار ميػزاف املػدفوعات يف املػػدى الطويػل حيػ  أ هػرت نتػػائج حتليػل التبػاين أف سػعر الصػػرؼ  -
 % يف تفسًن خطأ التنبؤ بالرصيد الكلي مليزاف املدفوعات . 25.39يساى  ب

زاف املػػدفوعات يف أللػػمل سػػنوات الدراسػػة راجػػع لتحسػػن أسػػعار الػػنفط ،وىػػذا مػػا أثبتػػو إف الفػػائ  احملقػػ  يف الرصػػيد الكلػػي مليػػ -
 % يف تفسًن خطأ التنبؤ بو.42.34حتليل التباين حي  يساى  ب 

إف اعتماد اجلزائر على اقتصاد الريع جعلػو عرضػة لالزمػات و الصػدمات النامجػة عػن تقلبػات أسػعار الػنفط يف ا سػواؽ العامليػة  -
 يف اختالؿ التوازنات اخلارجية.وكاف لو أثر 
 :التوصيات

 على السلطات تبين وإتباع سياسات اقتصادية مناسبة لتحقي  أسعار الصرؼ وميزاف املدفوعات. -
البح  عن مصادر متنوعػة للػدخل الػوطين للخػروج مػن تبعيػة احملروقػات، بتوسػيع القاعػدة االقتصػادية وحتفيػز قطاعػات اانتػاج  -

 وخل  الثروة.
 هتيئة ال روؼ املناسبة لتةجيع االستثمار ا جنغ لغرض استقطاب ر وس ا مواؿ ا جنبية . العمل على -
 تقليظ فاتورة الواردات.لدع  الصادرات خارج احملروقات وتةجيع املنتج احمللي ليحل حمل السلع املستوردة  -
وحتقيػ  قابليػة حتويػل الػدينار علػى املسػتوى العمل من أجل الوصوؿ إىل اقتصاد قوي،مرف ومتنوع ال يتأثر با.زات والصدمات،  -

 الدويل.
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 2115-1991ملحق متغيرات الدراسة: ت:ور متغيرات الدراسة خالل الفترة 
TCH(DA/$) BCA(M $) BP(M $) BC(M $) OIL $ SD(M $) السنوات 

8,96 -1,57 -1,71 4,178 24,34 2,03 1990 

18,47 -1,89 0,26 5,468 21,04 1,95 1991 

21,84 -1,07 0,23 3,2 20,03 2,09 1992 

23,35 -0,81 -0,01 2,42 17,5 1,78 1993 

35,06 -2,54 -4,38 -0,26 16,19 1,56 1994 

47,66 -4,1 -6,32 0,16 17,4 1,83 1995 

54,75 -3,35 -2,1 4,13 21,33 2,11 1996 

57,71 -2,29 1,16 5,69 19,62 2,05 1997 

58,74 -0,83 -1,74 1,51 13,02 1,99 1998 

66,57 -2,4 -2,38 3,36 18,12 1,82 1999 

75,26 -1,36 7,57 12,3 28,77 1,66 2000 

77,22 -0,87 6,19 9,61 24,74 1,42 2001 

79,68 -0,71 3,65 6,7 24,91 1,22 2002 

77,39 -1,37 7,47 11,14 28,73 1,09 2003 

72,06 -1,87 9,25 14,27 38,35 1,04 2004 

73,28 -4,24 16,94 26,47 54,24 0,93 2005 

72,65 -11,22 17,73 34,06 66,05 0,63 2006 

69,29 -0,99 29,55 34,24 74,66 0,23 2007 

64,58 2,54 36,99 40,52 98,96 0,19 2008 

72,65 3,45 3,86 7,78 62,35 0,15 2009 

74,39 3,42 15,58 18,21 80,35 0,12 2010 

72,94 2,38 20,14 25,96 112,92 0,10 2011 

77,54 -0,25 12,06 20,17 111,49 0,12 2012 

79,37 -0,72 0,13 9,88 109,54 0,07 2013 

80,58 -1,35 -5,88 0,46 100,2 0,06 2014 

100,69 -0,25 -27,54 -18,08 53,1   2015 

ومعطيات بنك اجلزائر من خالؿ املوقع ، http://databank.albankaldawli.orgمعطيات البنك الدويل من خالؿ املوقع    لمصدر:ا
http://www.Bank-of-algeria.dz   . 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://databank.albankaldawli.org/
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