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 تأثير الصدمات النقدية ىلع سعر صرف الدينار الجزائري
 

 :  ملخصال

ٜتأثس ضعس ايضسف بايعدٜد َٔ املتػريات 

فٗٛ غدٜد اسبطاض١ٝ  ،ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ

ساٚيٓا  ،َٔ خالٍ حبجٓا ٖرا .يًُعًَٛات

 ،ايٓكد١ٜ ري ايضدَاتتأث دزاض١

ٚباشبضٛظ ايداخ١ًٝ ع٢ً ضعس صسف 

ايدٜٓاز ازبصا٥سٟ باضتدداّ منٛذز 

خالٍ ايفرت٠ املُتد٠   VARاالعبداز ايراتٞ

، َع 0242 ض١ٓ ىل غا١ٜإ 4991 ض١ٓ َٔ

ذبًٌٝ ايتبأٜ ٚذبًٌٝ األخر بعني االعتباز 

 دٚاٍ االضتذاب١. 

ضٓدترب تأثري  ،فُٔ خالٍ ٖرا ايبشح

ايهت١ً ايٓكد١ٜ، ) ايٓكد١ٜ ضدَاتاي

ايتغدِ، املتٛضط ايعاّ يالضتٗالى ٚضعس 

ع٢ً تكًبات أضعاز ايضسف يف  (ايفا٥د٠

 ايبًد أصٌ ايضد١َ. 
عس ايضسف، ايهًُات املفتاس١ٝ: ض

ايضدَات ايٓكد١ٜ، منٛذز االعبداز 

 ايراتٞ، ايهت١ً ايٓكد١ٜ.

 
Résumé : 
 

Le taux de change est influencé 

par plusieurs variables interne –

externe, il est considéré comme 

très sensible aux informations. A 

travers cette recherche, nous avons 

essayé d’étudier l’effet des chocs 

monétaires, notamment internes, 

sur le taux de change du dinar 

algérien en utilisant le modèle 

VAR au cours de la période allant 

de l’année 1994 jusqu'à l’année 

2010, en prenant en compte, 

l’analyse de variance et l’analyse 

des fonctions de réponse. 

De par cette recherche, nous 

allons tester l’effet des chocs 

monétaires (masse monétaire, 

inflation,    et taux d’intérêt) sur les 

variations des taux de change du 

pays à l’origine du choc. 

Mot clés : taux de change, les 

chocs monétaires, le modèle VAR, 

la masse monétaire. 
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 مقذمت: 

ٜطتددّ ضعس ايضسف نٗدف يًطٝاض١ ايٓكد١ٜ ذيو إٔ اغبفاض أضعاز ايضسف 

ٜعٌُ ع٢ً ذبطني ٚعع١ٝ َٝصإ املدفٛعات، نُا إٔ اضتكساز ضعس ايضسف ٜػهٌ 

عُاْا الضتكساز ٚعع١ٝ ايبالد ادباٙ اشبازز، ٚمبا إٔ ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ تطتددّ نأدا٠ 

ريات ايٓكد١ٜ ٜطتٛدب إٔ ٜهٕٛ يًتشهِ يف ضعس ايضسف فإٕ أٟ صد١َ تٛادٗٗا املتػ

 هلا أثس ع٢ً تكًب ضعس ايضسف يف املد٣ ايكضري ٚنرا يف املد٣ املتٛضط ٚايبعٝد. 

باختالف ْعاّ ايضسف املتبع )ْعاّ ايضسف ايجابت، ٚأثس ايضدَات ايٓكد١ٜ ؽبتًف 

ايضدَات ايٓكد١ٜ فإْ٘ ؼببر ْعاّ ايضسف املعّٛ، ايٓعِ ايٛضٝط١ٝ( ففٞ َٛاد١ٗ 

ع٢ً ضعس ايضسف ايجابت يتجبٝت ايدخٌ. ٚايهت١ً ايٓكد١ٜ يف ٖرا ايٓعاّ ٖٞ  االعتُاد

َتػري داخًٞ، ٜٚتِ اَتضاظ ايضدَات يف تكًب طبصٕٚ ايضسف دٕٚ ايتأثري ع٢ً 

بر إٔ ٜهٕٛ ثابتا إذا ايعسض ٚايطًب يف ضٛم ايطًع ٚاشبدَات، ٚإٕ ضعس ايضسف ؼب

ايضسف َس١ْ فإْٗا تهٕٛ فعاي١ ناْت ايضد١َ ايٓكد١ٜ ضب١ًٝ، ٚعٓدَا تهٕٛ أضعاز 

 يف عصٍ ايضدَات اشبازد١ٝ. 

 ايبشح املُهٔ صٝاغتٗا ناآلتٞ: إغهاي١ٝٚاْطالقا َٔ ٖرا ايطسح تربش 
 نٝف تؤثس ايضدَات ايٓكد١ٜ ع٢ً ضعس ايضسف يف ايبًد أصٌ ايضد١َ ؟

 ولغرض معاجلة إشكالية البحث، نطرح الفرضيات التالية:
 .تلعب الكتلة النقدية دور مهم للغاية يف تقلبات أسعار الصرف  -
معدل التضخم واملتوسط العام لالستهالك داخل البلد يؤثر على تقلبات  -

  . أسعار الصرف
 معدالت الفائدة هلا أتثريات على تقلبات أسعار الصرف . -
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 : ماهيت سعر الصرف

بٓفظ ايتط١ُٝ ألضعاز ايبغا٥ع إٕ أضعاز ايعُالت األدٓب١ٝ يف دٚي١ َا تط٢ُ عاد٠ 

بأْ٘ عدد  Bبايٓطب١ يًع١ًُ  A ٜٚعسف ضعس ايضسف يًع١ًُ 4ٚاشبدَات يف ايطٛم،

  0 ، ٚي٘ عد٠ أغهاٍ:Aاملدفٛع١ َكابٌ اسبضٍٛ ع٢ً ٚسد٠ ٚاسد٠ َٔ  Bايٛسدات َٔ 

 شعر الصرف االمسي:

ٚسدات َٔ ٜعسف ضعس ايضسف االمسٞ ايجٓا٥ٞ ع٢ً أْ٘ ضعس ايع١ًُ األدٓب١ٝ بدالي١ 

ٚميهٔ إٔ ٜعهظ ٖرا ايتعسٜف سبطاب ايع١ًُ احمل١ًٝ بدالي١ ٚسدات  3ايع١ًُ احمل١ًٝ،

َٔ ايع١ًُ األدٓب١ٝ. ٚاملكضٛد بريو ٖٛ إٔ ضعس ايضسف االمسٞ أٟ ضعس ايع١ًُ ازبازٟ 

 ال ٜأخر بعني االعتباز ايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥ يًطًع ٚاشبدَات َا بني بًدٜٔ.
 شعر الصرف احلكيكي:

ضعس ايضسف اسبكٝكٞ ٜطُح مبعسف١ تكًبات ضعس ايضسف َع األخر بعني االعتباز 

ٚفل  ايتبأٜ يف َعّدالت ايتغدِ َا بني ايبًد احملًٞ ٚايبًدإ اييت ٜتعاٌَ َعٗا. ٜٚعسف

 1ايعالق١ ايتاي١ٝ:

                        
    ميجٌ:سٝح 

P* : ضعس ايطًع األدٓب١ٝ 

P   :  ضعس ايطًع احمل١ًٝ 

e    : ٞضعس ايضسف االمس ٖٛ 

E   :  ٞضعس ايضسف اسبكٝك 

 

                                                             
1
ت والخطبيم" ألاسدن، الطبعت ألاولى، ماهش هىج شىشي، مشوا   205، ص 2004ن عىض، " املاليت الذوليت والعمالث ألاجىبيت واملشخلاث املاليت بين الىظٍش

2
 Y. SIMON, « Marché des changes: et gestion de risque de change », Paris, Dalloz, 1995, pp 11-12. 

3
  15، ص 2008بى ثلجت عبذ الىاصش، أطشوحت دهخىساه، "دوس املعلىماث في جحذًذ سعش الصشف"، جامعت جلمسان،  
   .ًشجفع سعش الصشف الحليلي باسجفاع ألاسعاس ألاجىبيت واهخفاض ألاسعاس املحليت والعىس بالعىس 

4 J. L. MUCHEILLLI, T. MOYER « Economie internationale », Paris, Dalloz, 2005, p 75  

  إن اسجفاعe  ملت ٌعني اسجفاع سعش أي سعش الصشف الاسمي ًؤدي إلى اهخفاض كيمت العملت املحليت، فئن الخحسً في كيمت العملت ٌعني اهخفاض سعش الصشف والخذهىس في كيمت الع

 الصشف.

P

eP
E

*
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 شعر الصرف الفعلي احلكيكي:

ٖٚٛ َؤغس ٜكٝظ إىل سد َا َتٛضط ايتػري يف ضعس ايضسف يبًد َا َكابٌ مجٝع 

ٖرا املفّٗٛ ع٢ً ْعس١ٜ تعادٍ إىل فرت٠ أضاع، ٜٚعتُد  ايعُالت األخس٣، باالضتٓاد

 5.ايك٣ٛ ايػسا١ٝ٥

َٔ أدٌ سطاب ضعس ايضسف ايفعًٞ اسبكٝكٞ فإٕ نٌ ع١ًُ تكدز ْطب١ إىل ٚشْٗا 

 6.يف املبادالت فٗٛ ْطب١ ايتدفكات ايتذاز١ٜ املك١َٛ بايع١ًُ احمل١ًٝ

شعر الصرف التوازىي:
7
  

أٟ إٔ ضعس ايضسف االقتضاد، ٖٛ ايطعس ايضسف املتٛافل َع ايتٛاشٕ ايهًٞ يف 

ايتٛاشْٞ ميجٌ تٛاشْا َطتدميا ملٝصإ املدفٛعات عٓدَا ُٜٓٛ االقتضاد مبعدٍ طبٝعٞ، 

ٜٚعتُد ذبدٜد ضعس ايضسف ايتٛاشْٞ ع٢ً َعسف١ نٝف١ٝ تػري ضعس ايضسف اسبس َع 

  .تػريات ايٛعع االقتضادٟ

 العوامل المؤثرة في سعر الصرف:

تتأثس بايعٛاٌَ ٚايطٝاضات االقتضاد١ٜ أضعاز صسف ايعُالت  ٕأمما ال غو فٝ٘ 

 احملٝط١ بٗا ٚيريو ضٝتِ ايتطسم إىل ايعٛاٌَ االقتضاد١ٜ اييت تؤثس ع٢ً ضعس ايضسف:
 :  العوامل االقتصادية  املؤثرة يف شعر الصرف

 :أٟ ٚعع ايضادزات ٚايٛازدات  ْاتر سطاب ايعًُٝات ازباز١ٜ يف َٝصإ املدفٛعات

يف َٝصإ املدفٛعات ٜصٜد َٔ ايطًب ع٢ً ايعُالت  َٔ ايطًع ٚاشبدَات، فايعذص

األدٓب١ٝ ٖٚرا ٜؤدٟ إىل ربفٝض ق١ُٝ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ يف ايطٛم بُٝٓا ايفا٥ض فٝ٘ 

 ٜؤدٟ إىل زفع ق١ُٝ ايع١ًُ احمل١ًٝ.

 :ٜٚكضد بٗا َكداز  ْاتر سطاب ايعًُٝات ايسأمساي١ٝ يف َٝصإ املدفٛعات

ربسز َٓٗا، فاْتكاٍ زؤٚع األَٛاٍ َٔ دٚي١  االضتجُازات اييت تدخٌ إىل ايدٚي١ أٚ

                                                             
محمىد حميذاث 5

،
ىان املطبىعاث الجامعيت،  "مذخل للخحليل الىلذي"، ًد

 
 79، ص 2000، 2الجضائش، طبعت 

6
 P. DARRISENT, «  Finance internationale », Dunod, 2

éme
 éd, 2008, p 198 

7
ل الذولي " سىسٍا، امليشىساث الجامعيت حلب،    .2008هضاع مفلح، " الخمٍى
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إىل دٚي١ أخس٣ ٜصٜد سذِ ايطًب ع٢ً ع١ًُ ايدٚي١ اييت اْتكًت إيٝٗا زؤؤع األَٛاٍ 

 8.بايتايٞ تستفع قُٝتٗا ٜٚٓدفض ضعس صسفٗا

 تؤدٟ املغازب١ يف األضٛام ايدٚي١ٝ يًعُالت إىل ايتأثري يف صسف ايعُالت  9:املغازب١

د٣ ايكضري، فإذا تٛقع املغازبٕٛ إٔ ق١ُٝ ايع١ًُ يدٚي١ َا ايٓكد١ٜ ٚخاص١ ع٢ً امل

ٕ إىل اقتٓا٤ ٖرٙ ايع١ًُ َٚٔ مت ٜصداد ايطًب عًٝٗا ٜٚستفع ٚضرتتفع فإِْٗ ضًٝذؤ

قُٝتٗا، أَا إذا تٛقع املغازبٕٛ إٔ ق١ُٝ ٖرٙ ايع١ًُ ضتٓدفض يف املطتكبٌ فإِْٗ 

 ٕ إىل بٝعٗا َٚٔ مت تٓدفض قُٝتٗا.ٚضًٝذؤ
  42.إىل تأثري بعض ايطٝاضات االقتضاد١ٜ يف ضعس صسف ايع١ًُٖٚرا إعاف١ 

  : الصياشات االقتصادية املؤثرة يف شعر الصرف

 :أثس ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ ع٢ً ضعس ايع١ًُ  ٟاألدٚات اييت ٜطتددَٗا ايبٓو املسنص

 يًتأثري ع٢ً عسض ايٓكد ٚبايتايٞ ع٢ً ايتأثري ع٢ً ضعس ايع١ًُ ٖٞ عدٜد٠ .

شٜاد٠ ْطب١ االستٝاطٞ ايٓكدٟ ٜؤثس ع٢ً قدز٠  :ايٓكدْٟطب١ االستٝاطٞ  -

ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ع٢ً اإلقساض َٚٓح اال٥تُإ مما ٜؤدٟ إىل اغبفاض عسض 

أَا ربفٝض  ايٓكٛد، ٚبايتايٞ ْكط يف عسض ايع١ًُ ترتتب عًٝٗا شٜاد٠ قُٝتٗا.

ْطب١ االستٝاطٞ ايٓكدٟ تؤدٟ إىل شٜاد٠ قدز٠ ايبٓٛى ع٢ً َٓح اال٥تُإ، 

 بايتايٞ شٜاد٠ عسض ايٓكد، َٚٓ٘ اغبفاض ق١ُٝ ايع١ًُ.ٚ

زفع ضعس اشبضِ ٜؤدٟ غ٢ً ْكط َكدز٠ ايبٓٛى  :تػري ضعس إعاد٠ اشبضِ -

ايتذاز١ٜ ع٢ً اإلقساض ٜٚؤدٟ أٜغا إىل زفع ضعس ايفا٥د٠ ٚبايتايٞ ازتفاع ق١ُٝ 

 ايع١ًُ، ٚاغبفاض ضعس صسفٗا ٚايعهظ يف ساي١ خفض ضعس اشبضِ. 

ٖٚٞ عباز٠ عٔ قٝاّ ايبٓو املسنصٟ بػسا٤ ٚبٝع  :املفتٛس١عًُٝات ايطٛم  -

األٚزام املاي١ٝ، ٚذيو إَا يصٜاد٠ عسض ايٓكد َٔ ايع١ًُ احمل١ًٝ ٚبايتايٞ 

                                                             
8
ت،    125، ص 2010لحلى مىس ى بىخاسي، " سياست الصشف ألاجىبي وعالكتها بالسياست الىلذًت "، لبىان، مىخبت الحسين العصٍش
9
ت وجطبيم"، الطبعت ألاولى، عمان، داس صهشان،    150، ص 2008سعيذ جابش مشيىس العامشي " املاليت الذوليت: هظٍش
10
 99-88، ص ص 2010اليت الذوليت والخعامل بالعمالث"، ألاسدن، داس الصفا،، جىفيم عبذ الشحيم ًىسف حسً، " إلاداسة امل 
  لت التي ًدبعها البىً املشهضي للخأثير ع لت التي جذاس بها الىلىد واملؤسساث الىلذًت في الذولت، فهي الطٍش لى السيىلت الىلذًت املخاحت للخذاٌو في الاكخصاد السياست الىلذًت: هي الطٍش

 اللىمي.
 ت ًخىجب على البىىن الاحخفاظ بها في شيل هلىد سائلت واحخياطو  ي لذي البىً املشهضي.سبت الاحخياطي الىلذي: هي عباسة عً وسبت مً الىدائع لذي البىىن الخجاٍس
  ت وألارن الحيىميت لل تسعش إعادة الخصم هى سعش الفائذة الزي ًخلاضاه البىً املشهضي على إعادة خصم ألاوساق الخجاٍس  .بىىن الخجاٍس



 
 

 
 
 

208  
  واالجتماعيتللعلوم اإلنسانيت 

سحنون ،   د. عـدالة العجـال|    تأثير الصدمات النقدية ىلع سعر صرف الدينار الجزائري
 مريم

ISSN : 2410-1818 

 م2015 يوليو  ( 11( المجلذ )7العذد )

اغبفاض ق١ُٝ ايع١ًُ أٚ بػسا٤ األٚزام املاي١ٝ أٟ اَتضاظ عسض ايع١ًُ 

  .احمل١ًٝ ٚبايتايٞ زفع ق١ُٝ ايع١ًُ
تػريات ايطًب ع٢ً األصٍٛ املاي١ٝ َٔ أِٖ  ٜعترب االقتضادٜني إٔ :ضعس ايفا٥د٠ -

إٕ ٚ .األضباب اييت تكف ٚزا٤ ايتكًبات قضري٠ األدٌ يف أضعاز صسف ايعُالت

ايصٜاد٠ يف َعدالت ايفا٥د٠ اسبكٝك١ٝ، ضٛف دبرب زأمساٍ األدٓيب ٖٚرا َا 

 ٜؤدٟ إىل ازتفاع ق١ُٝ ايع١ًُ يف ضٛم ايضسف األدٓيب.
إٕ ايتغدِ ٜؤثس ع٢ً ضعس ايضسف، فايتغدِ ٖٛ االزتفاع املطتُس  ايتغدِ: -

يف األضعاز ايطًع ٚاشبدَات ٖٚٛ ميجٌ اغبفاض ايك٣ٛ ايػسا١ٝ٥ يًٓكٛد مما 

 .(ٜعين ععف ٚسد٠ ايٓكد ) تدٖٛز ق١ُٝ ايع١ًُ 
 تأثري ايطٝاض١ املاي١ٝ: 

تأثريٖا  ايصٜاد٠ يف ايغسٜب١ تأثس ع٢ً ضعس ايضسف بطسٜك١ َباغس٠ أٟ َٔ خالٍ

ع٢ً األْػط١ األخس٣ يف االقتضاد، فصٜاد٠ ايغسٜب١ تأثس ع٢ً قدز٠ األفساد يف 

اجملتُع ع٢ً اإلْفام ٖٚرا َٔ خالٍ تأثريٖا ع٢ً اغبفاض دخٛهلِ ٚبايتايٞ 

اغبفاض عسض ايع١ًُ ٚنريو اغبفاض األضعاز ٜرتتب عًٝ٘ شٜاد٠ يف ايطًب 

زٖا َكاز١ْ َع ايدٍٚ األخس٣، األدٓيب ع٢ً ايطًع احمل١ًٝ بطبب اغبفاض أضعا

 .اييت تهٕٛ فٝٗا األضعاز َستفع١ ٚبايتايٞ تستفع ق١ُٝ ايع١ًُ احمل١ًٝ

  :قتصادية املؤثرة يف شعر الصرفاالالعوامل غري 

  44 أُٖٗا: ٖٓاى عٛاٌَ أخس٣ تؤثس يف ضعس ايضسف

إٕ َٔ ايعٛاٌَ املؤثس٠ ع٢ً ضعس ايضسف ٚالضُٝا يف املد٣  اإلعسابات ٚاسبسٚب: -

ايكضري ٚأسٝاْا يف املد٣ ايبعٝد ٖٞ اإلعسابات ايطٝاض١ٝ ٚساالت اسبسٚب ايداخ١ًٝ 

ٚاشبازد١ٝ، ٚاييت تؤثس ع٢ً أٚعاع ايتذاز٠ ٚايضٓاع١ ٚايصزاع١ ٚاملاٍ ٚاييت َٔ 

 .ضعس ايضسفغأْٗا إٔ تػري ايطًب ع٢ً ايضسف األدٓيب ٚبايتايٞ تػري 

تعد اإلغاعات ٚاألخباز َٔ املؤثسات ايطسٜع١ عٌ ضعس ايضسف  اإلغاعات ٚاألخباز: -

األدٓيب ضٛا٤ ناْت صشٝش١ أٚ غري صشٝش١ فأسٝاْا تضدز بعض اإلغاعات َٔ 

                                                             
  الحيىمي واملىاصهت العامت للذولت حعني السياست املاليت جميع أوجه اليشاط واملسائل املاليت املخعللت باليشاط الحيىمي املالي الزي ًخجسذ في إلاهفاق الحيىمي وإلاًشاد. 
11
 83-82ص ، ص 2011اس الصفا،، عمان، دعبذ الحسً جليل الغالبي، "سعش الصشف وإداسجه في ظل الصذماث الاكخصادًت"،  
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بعض املتعاٌَ أْفطِٗ سٍٛ َطتكبٌ ع١ًُ َا ٚيهٔ ايتأثري ؼبدخ خالٍ ٚقت قضري 

 . ٚال تًبح ايطٛم إٔ تطتعٝد اضتكسازٖا

ٜكّٛ املتعإًَٛ يف ضٛم ايعُالت األدٓب١ٝ يف ع٤ٛ  خرب٠ املتعاًَني ٚأٚعاعِٗ: -

َٗازاتِٗ ٚخرباتِٗ بايطٛم ٚأسٛاي٘ بتشدٜد ادباٙ األضعاز ٚارباذ قسازاتِٗ بػأْٗا 

ٚذبدٜد َا إذا نإ َٔ ايغسٚزٟ تعدًٜٗا أٚ إبكا٥ٗا ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘، ٚبٓا٤ا عًٝ٘ 

 ٤ املتعاًَني ٚمبٗازاتِٗ.فإٕ األضعاز تتأثس خبرب٠ ٖؤال
 : تأثير الصذماث النقذيت على سعر الصرف

ايطٝاضات ايٓكد١ٜ هلا تأثريات دد ١َُٗ ع٢ً ضعس ايضسف، مبا يف ذيو ايتأثريات 

اييت ميهٔ إٔ ذبضٌ يف ضعس ايضسف َٔ دسا٤ ايضدَات، ايعدٜد َٓٔ ايُٓاذز 

(، ٖرٙ اإلغهاي١ٝ 4976) "دٚزاْبٛش"يتشدٜد ضعس ايضسف طٛزت ٚباشبضٛظ بعد 

 nouvelle" االقتضاد ايهًٞ املفتٛح ازبدٜد مناذز تأخرت َٓش٢ ددٜد ٚظٗس

macroéconomie ouverte"، ىل أِٖ ايُٓاذز يتشدٜد ضعس إيعٛد٠ ٚضٝتِ السكا ا

 ايضسف  َسنصٜٔ سٍٛ تأثري َٚٝهاْٝصَات ايضدَات  ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ.

اْطالم يالقتضاد ايهًٞ ايدٚيٞ اسبدٜح،  ايرٟ ميجٌ ْكط١ 4976 "دٚزْبٛش"َكاٍ 

ٜكرتح منرد١ يطعس ايضسف ٖٚرا  4976 "دٚزْٛش"، "َٓدٍ فًُٝٓر"نته١ًُ يُٓٛذز 

عكال١ْٝ، ٜٚعٗس إٔ ايضدَات ايٓكد١ٜ ميهٔ إٔ تهٕٛ َٔ ايبدَر فسع١ٝ ايتٛقعات 

د٣ أصٌ ظاٖس٠ ايتعدٌٜ ايصا٥دٟ يطعس ايضسف االمسٞ ْطب١ إىل قُٝت٘ ايتٛاش١ْٝ يف امل

 :عٓد سدٚخ ايضد١َ ٛضع١ٝ تؤدٟ إىل اغبفاض امسٞايت ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ، فايطٌٜٛ

"ايضدَات ايٓكد١ٜ ال تؤدٟ إىل اعبسافات ٚفكا يٓعس١ٜ تعادٍ ايك٣ٛ ايػسا١ٝ٥، ضعس 

ايضسف ايفعًٞ ٜعٛد إىل قُٝت٘ ايتٛاش١ْٝ ٚفكط  األضعاز ٚضعس ايضسف  االمسٞ اييت 

  40تعدٍ"

ري ايضدَات ع٢ً ضعس ايضسف ضٓشاٍٚ تكدِٜ أِٖ ثأتٚنٞ ٜتط٢ٓ يٓا تفطري 

 Mundell (1963)، Fleming (1962)،  Dornbuschايٓكاط ٚايٓتا٥ر اييت قدَٗا 

                                                             
12

 C. BLOT, «sensibilité du taux de change aux chocs monétaires et budgétaires: une analyse en termes de VAR des fluctuations eu ro /dollar », avril 2005, p93 
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 ٚ Obstfeld et Rogoff(1995)ثِ ضٓػري إىل أعُاٍ أخس٣ َكد١َ َٔ طسف (1976)

Betts et Devereux (2000). 

 :"ميدل فلينيج"منوذج 

َٔ أِٖ ايُٓاذز يف صباٍ دزاض١ اختٝاز ْعاّ ضعس ايضسف  "َٓدٍ فًُٓر"منٛذز  دٜع

( األخر بعني االعتباز سسن١ 4960)" دٕٛ فًُٓر"( 4964ٚ) "زٚبست َٓدٍ"فكد اقرتح 

( ايرٟ ISLMنته١ًُ أٚ اَتداد يُٓٛذز ) "َٓدٍ فًُٓر"فٝعترب منٛذز  ،زؤٚع األَٛاٍ

خس٣ بني ايعسض ٚايطًب ٜدزع ايتٛاشٕ بني االضتجُاز ٚاالدخاز َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أ

( أٟ BPع٢ً ايٓكٛد ٚشٜاد٠ ع٢ً ذيو فٗٛ ٜأخر بعني االعتباز نريو َٝصإ املدفٛعات )

( نهٌ فٗٛ منٛذز ضٌٗ ٜٚٓطبل ع٢ً طبتًف أْع١ُ ضعس IS-LM-BPع٢ً منٛذز )

 "َٓدٍ فًُٓر"ٚقد مسح منٛذز  ايضسف ٚفل دزدات طبتًف١ سبسن١ٝ زؤٚع األَٛاٍ،

ضٓتٓاٍٚ َٔ بٝٓٗا َعسف١ تأثري ايطٝاضات  د َٔ ْتا٥ر ٖا١َ،إىل ايٛصٍٛ إىل ايعدٜ

 باشبضٛظ ( يف نٌ ْعاّ صسف. االقتضاد١ٜ )ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ

 43ٚتتُجٌ فسعٝات ايُٓٛذز يف َا ًٜٞ:

 ISLM يف اقتضاد َفتٛح. 

 ثبات األضعاز ٚاألدٛز. 

 ٌَعدّ ايتػػٌٝ ايها. 

 ْٕعاّ صسف ثابت أٚ َس. 

 َٛاٍ.عدّ سس١ٜ أٚ سسن١ٝ زؤٚع األ 

ٕ فعاي١ٝ ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ أٚ أٜس٣  فٗٛ ;ص بني عد٠ ساالتٝبايتُٝ "َٓدٍ فًُٝٓر"قاّ 

ٚضٓسنص فُٝا  ،ي١ٝ ربتًف سطب ْعاّ ضعس ايضسف املتبع )ثابت أٚ عا٥ِ(اايطٝاض١ امل

 .يف ظٌ ضعس ايضسف ايجابت ًٜٞ ع٢ً تأثري ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ ع٢ً ضعس ايضسف

 يف ظل شعر الصرف الجابت: توشعيةاليكدية الصياشة التأثري 

 يف ساي١ سسن١ٝ زؤٚع األَٛاٍ:

                                                             
13

خ    ل الذولي"، داس املٍش  129، ص2007لليشش، اململىت العشبيت السعىدًت، س ي بىٌ هالىود، سوهالذ ماهذوهلذ، "الىلىد والخمٍى
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أٟ شٜاد٠ عسض ايٓكٛد ٚبايتايٞ اغبفاض ضعس ايفا٥د٠ مما ٜؤدٟ إىل اغبفاض أضعاز 

ْكد١ٜ تٛضع١ٝ  فبعد تبين ضٝاض١ ،ايفا٥د٠ اييت بدٚزٖا تؤدٟ إىل خسٚز زؤٚع األَٛاٍ

ٚيهٔ خسٚز زؤٚع األَٛاٍ ْتٝذ١  ،(B( عٓد ايٓكط١ )’LM( إىل ايُٝني )LMٜٓصاح )

( Aاغبفاض أضعاز ايفا٥د٠ تؤدٟ إىل ايعٛد٠ إىل ايٛعع ايتٛاشْٞ األٍٚ يف ايٓكط١ )

 ٚبايتايٞ يٝظ ٖٓاى تأثري.

يف ظل ثبات أشعار  "ميدل فلنيج"توشعية يف منوذج اليكدية الصياشة التأثري :  1 الشكل

 الصرف وحركية رؤوس األموال

 

 
 
 
 

 P. WANG, « The economics of foreign exchange and global finance,1962 Vol 9, p144 املصدر:

ٚاملالسغ أْ٘ يف ساي١ ْعاّ صسف ثابت ٚسس١ٜ سسن١ٝ زؤٚع األَٛاٍ فإٕ ايطٝاض١ 

 ايٓكد١ٜ غري فعاي١ .
 يف ساي١ عدّ سسن١ٝ زؤٚع األَٛاٍ : 

 ْصٚح٠ يف عسض ايٓكٛد إىل ٚايصٜاد (i)يف ٖرٙ اسباي١ ٜؤدٟ اغبفاض ضعس ايفا٥د٠ 

(LM)  إىل ايُٝني ٚصٛال إىل(LM’)  ( نُا ٖٛ َبني يف 4إىل ايٓكط١ ) 2َٔ ايٓكط١

 .0ايػهٌ 

يف ظل ثبات أشعار الصرف  "ميدل فلنيج"تأثري شياشة ىكدية توشعية يف منوذج  :2الشكل 

 وعدو حركية رؤوس األموال
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فع٢ً املد٣ ايكضري تطُح ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ بدخٌ أنرب ٚضعس فا٥د٠ أقٌ ٖٚٞ ساي١ 

ايرٟ ميجٌ  (FF)( تكع ذبت املٓش٢ٓ 4دٝد٠. ٚيهٔ ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ فإٕ ايٓكط١ )

تٛاشٕ َٝصإ املدفٛعات ٖٚرا َا ٜع٢ٓ إٔ ٖٓاى عذص يف َٝصإ املدفٛعات ألٕ شٜاد٠ 

ٚال تطتطٝع ايطًطات ايٓكد١ٜ متٌٜٛ ايعذص ملد٠  ايطًب تؤدٟ إىل عذص املٝصإ ازبازٟ

إىل ٚعع٘ األٍٚ ٚتضبح ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ  (’LM)ط١ًٜٛ يرا فع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ، ٜعٛد 

 غري فعاي١.
ٚعدّ سسن١ٝ زؤٚع األَٛاٍ فإٕ ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ  يف ساي١ ْعاّ ايضسف ايجابح

 .تهٕٛ فعاي١ ع٢ً املد٣ ايكضري ٚغري فعاي١ ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ

 : املرٌيف ظل شعر الصرف  توشعيةاليكدية الصياشة التأثري 

تػريات ضعس ايضسف ٖٞ اييت تطُح فإٕ  يف ْعاّ صسف َسٕ "َٓدٍ فًُٓر"منٛذز ٚ

مما ٜبني أْ٘ ضتهٕٛ اضتكالي١ٝ يف ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ بتشكٝل تٛاشٕ َٝصإ املدفٛعات 

 ٚزمبا فعاي١ٝ عهظ ْعاّ ايضسف ايجابت.

، ٜٚٓتر عٔ ضٝاض١ ْكد١ٜ (’LM)ٜٓصاح إىل ايُٝني  (LM)ٚيف ٖرٙ اسباي١ فإٕ 

تٛضع١ٝ اغبفاض ضعس ايفا٥د٠، ٖٚرا َا ٜؤدٟ إىل تدٖٛز َٝصإ املدفٛعات ٚذيو َٔ 

اغبفاض أضعاز ايفا٥د٠ ْٚكط تٓافط١ٝ ايضادزات خالٍ خسٚز زؤٚع األَٛاٍ ْتٝذ١ 

، ايرٟ ٜدٍ (FF)( اييت تكع ذبت َٓش٢ٓ 4ْتٝذ١ ازتفاع ايدخٌ ٚاملتُج١ً يف ايٓكط١ )

ىل اغبفاض ضعس ايضسف إع٢ً ٚدٛد عذص يف َٝصإ املدفٛعات فٗرٙ اسباي١ تؤدٟ 

 (FF)ٜٚتذ٘  (’Is)إىل ايُٝني  (Is)ٚبايتايٞ ٜٓصاح ، ٚبايتايٞ شٜاد٠ تٓافط١ٝ ايضادزات

يف ظٌ َس١ْٚ ضعس ٚ (.0ٚعبضٌ ع٢ً ايتٛاشٕ ازبدٜد يف ايٓكط١ ) (’FF)إىل األضفٌ 

 .ايضسف فإٕ ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ فعاي١ َُٗا ناْت دزد١ سسن١ٝ زؤٚع األَٛاٍ

 يف ظل مروىة شعر الصرف "ميدل فلنيج": تأثري شياشة ىكدية  توشعية يف منوذج  3الشكل 
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 التعديل السائدي لصعر الصرف:

فإٕ زد ايفعٌ املفسط يًضسف سٝاٍ األش١َ ايٓكد١ٜ ٜتٛعح َٔ  "دٚزاْبٛش"سطب 

خالٍ نٕٛ طبتًف األضعاز يف إطاز االقتضاد ال تضشح مجٝعٗا بٓفظ ايطسع١ عكب 

، أضٛام ايطًع فأضٛام ايضسف ٚاألصٍٛ املاي١ٝ تضشح بٛتري٠ أضسع َٔ ،إعساب َعني

ختالف يف ضسعات ايتضشٝح ضٝهٕٛ َضدز تطٛزات صسف١ٝ غري قاب١ً االٖرا ٚ

سٝح تكّٛ  41.يًتفطري يف ايُٓاذز اييت تفرتض املس١ْٚ ايتا١َ ٚايفٛز١ٜ زبُٝع األضعاز

 45ايتايٝتني:ايفسعٝتني " ع٢ً دٚززاْبٛش"ْعس١ٜ 

قابًر١ يالختبراز يف املرد٣ ايطٜٛرٌ     يف املد٣ ايطٌٜٛ ْعس١ٜ تعادٍ ايك٣ٛ ايػرسا١ٝ٥ ايٓطرب١ٝ    -

 .ٚنرا ايٓعس١ٜ ايه١ُٝ يًٓكٛد
 .ضٛم ايطًع ٚاشبدَات ٜطتذٝب ببط٤ يًضدَات بُٝٓا ايطٛم املايٞ ٜتأثس َباغس٠ -

َع ٚدرٛد ساير١ ترٛاشٕ يف املرد٣     َٓطكتني ْفرتض إٔ ايعامل ٜتهٕٛ َٔ يػسح ايٓعس١ٜ 

 تعاًَني املطتكب١ًٝ َطتكس٠.ايطٌٜٛ أٜٔ نٌ املتػريات االقتضاد١ٜ ثابت١ ٚتٛقعات امل

صررد١َ خازدٝرر١ ٚغرري َتٛقعرر١ َررٔ قبررٌ املتعرراًَني، ٖٚررٞ    tْفرسض سرردٚخ يف ايًشعرر١  

، ٖرررا االزتفرراع يررٔ ٜررؤدٟ َباغررس٠ إىل    %42 رررررب املٓطكرر١ األٚىلازتفرراع نُٝرر١ ايٓكررٛد يف   

، سٝرررح إٔ األضرررعاز تًرررو املٓطكررر١ازتفرراع املطرررت٣ٛ ايعررراّ يسضرررعاز يًطرررًع ٚاشبرردَات يف   

)ٚفكرا يٓعسٜر١     %42 رررررر يهٔ املتعاًَني ٜسٕٚ أْ٘ يف املد٣ ايبعٝد ضررتتفع ب .  ببط٤ضتتػري

 .ايه١ُٝ(

َٚٔ ، ra =   0.90 €:  َٚٓ٘ ضعس ايضسف ايتٛاشْٞ املتٛقع ازبدٜد يف املد٣ ايطٌٜٛ

ضعس . اغبفاض فٛزٟ يف َعدالت ايفا٥د٠إىل د١ٗ أخس٣ ازتفاع ن١ُٝ ايٓكٛد ٜؤدٟ 

ٜتعدٍ سطب ٖرا ايتػري ازبدٜد يف َعدالت ايفا٥د٠ َع األخر بعني االعتباز  rايضسف 

 raضعس ايضسف املتٛقع ازبدٜد 

  املُج١ً يف ايعالق١ ايتاي١ٝ: ٚمبٛدب ْعس١ٜ تعادٍ أضعاز ايفا٥د٠ ايػري َػطا٠

Taux d’intérêt de l’euro – taux d’intérêt de dollar  =( r
a 
– r)/r 

(r- 0.9)/r=6%                            : َ٘ٓٚ r= 0.85                   

                                                             
14

 R. DORNBUSCH, « Expectations and excahnge rate dynamics », the journal of political economy, vol 84.n°-(dec 1976), p1164 
15

 B. GUILLOCHON, « Economie internationale », 3
éme
 éd, Paris, Dunod, 2001, pp 237 - 238  
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ٕ ضًٛى املطتجُسٜٔ يف ضٛم املراٍ، ايريت ٖرٞ ْتٝذر١ الزتفراع نُٝر١ ايٓكرٛد يف        إسٝح 

، أنرب مما ٜتٛدب سدٚث٘ َرٔ أدرٌ تعرٜٛض ايفرازم     عًُتٗاؽبًل تدٖٛز يك١ُٝ  4املٓطك١ 

يف َعدالت ايتغدِ سطب ْعسٜر١ تعرادٍ ايكر٣ٛ ايػرسا١ٝ٥ ايٓطرب١ٝ ٖٚررٙ ايصٜراد٠ املفسطر١         

 تط٢ُ بسد ايفعٌ املفسط أٚ ايتعدٌٜ ايصا٥دٟ يطعس ايضسف.   

 "دورىبوشـــ "رد الفعل املفرط ل : 4الشكل 

 
B. GUILLOCHON, op. cit.,  p 238 :املصدر 

ٚيف املسس١ً اييت تتبع ٖرا ايتعدٌٜ املفسط ألضعاز ايضسف، اغبفاض أضعاز ايفا٥د٠ 

ايطًب ع٢ً ٚ ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ ايضادزات، ايع١ًُتدٖٛز ق١ُٝ ضٝٓػط االضتجُازات، إذٕ 

١ يع١ًُ يف ٖرٙ املسس١ً األزصد٠ اسبكٝكٝ. ايطًع ٚاشبدَات ضٝتعسض أٜغا يًتغدِ

إىل املطت٣ٛ ايداخًٞ يًضد١َ ايٓكد١ٜ، ٖرا االغبفاض يف ضتٓدفض ٚتعٛد املٓطك١ 

األزصد٠ اسبكٝك١ٝ ٜعٌُ ع٢ً زفع َعدالت ايفا٥د٠ )ايطًٛى ايهٝٓصٟ يتفغٌٝ ايطٝٛي١( 

ضٝٓدفض ٚضعس تني ٓطكاملٚايفازم بني املعدالت يف ، %42إىل   %1فريتفع املعدٍ َٔ 

ٖٚٛ ميجٌ تفطريات إػباب١ٝ ايضسف ٜستفع. ٖرا ايُٓٛذز ٜستهص ع٢ً ايطًٛى ايٓكدٟ 

 يطعس ايضسف.
 :"روقوف""أوبصتفالد و أعنال

سٍٛ اْتكاٍ طبتًف ايضدَات يف  "أٚبطتفايد ٚ"زٚقٛف" األعُاٍ املكد١َ َٔ طسف

إطاز منٛذز َهٕٛ َٔ دٚيتني، اهلدف َٓٗا مل ٜهٔ ٚعع حبح ْعسٟ َفضٌ ألدبٝات 

بعض املكاالت اييت ٚععت َبادئ ٖرٙ املكازب١، باملٛعٛع ٚيهٔ ببطاط١ االضتدالٍ 

ٜطتًُٕٗٛ َٔ أعُاٍ املكد١َ َٔ طسف  obstfeld et rogoff1995سٝح إٔ 

svennsson 1987 ،sevensson et van wijnbergen 1989ٚ ،rankin 1990  
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ضظ االقتضاد ازبص٥ٞ، ٚمت أايرٜٔ قاَٛا بتطٜٛس مناذز ايالتٛاشٕ َعتُدٜٔ ع٢ً 

 ٚاملٓافط١ االستهاز١ٜ.  جبات االمسٞيسعٝتني ُٖٚا ااالزتهاش ع٢ً ف

 5Obstfeld et Rogoff 199 ٚايٓتا٥ر احملضٌ عًٝٗا فُٝا ؽبط أحباخ     

ٚبايتشدٜد سٍٛ اضتذاب١ ضعس ايضسف يًضدَات ايٓكد١ٜ ٖٞ قسٜب١ يتًو ايُٓاذز َٔ 

دٟ إىل ؤ، حبٝح ٜبني إٔ ايطٝاض١ ايٓكد١ٜ ايتٛضع١ٝ ت"دزْبٛش"ٚ "َٓدٍ فًُٝٓر"ْٛع 

يف ْفظ ايٛقت، ضعس ايضسف ٜتعدٍ تدزػبٝا ٜٚعٛد إىل قُٝت٘ ٚاغبفاض امسٞ، 

طعس ايتعدٌٜ ايصا٥دٟ، ٖٚرا ٚفكا  يكإْٛ ًازبدٜد٠ ايتٛاش١ْٝ ٚال ٜالسغ أٟ ظاٖس٠ ي

ايٛاسد، سٝح إٔ أضعاز ْفظ ايطًع١ املطتع١ًُ يف دٚيتني طبتًفتني ُٖا َتطابكني 

ا يف ذيو تكِٜٛ ض١ً َٔ ايطًع املتػاب١ٗ يف دٚيتني ٚبٗرا مب مبذسد تكٛميِٗ بٓفظ ايع١ًُ

 تعُِٝ ْعس١ٜ تعادٍ ايك٣ٛ ايػسا١ٝ٥.

دٟ إىل ؤإٔ ازتفاع عسض ايٓكٛد ٜ Obstfeld et Rogoff نُا أظٗس نٌ َٔ 

ىل قُٝت٘ اسبكٝك١ٝ بعهظ مسٞ، بُٝٓا ضعس ايضسف ٜتعدٍ تدزػبٝا إاالغبفاض اال

مبا أْ٘ ال ٜٛدد أٟ اعبساف  4976" دٚزْبٛش"ْعس١ٜ ايتعدٌٜ ايصا٥دٟ املكد١َ َٔ طسف 

غبفاض ٜصٜد ايطًب املٛد٘ يًُٓتذني احملًٝني اال)تػٝري( يطعس ايضسف ايفعًٞ، ٖرا 

غري ْتكاٍ ايدٚيٞ يًضد١َ يف ٖرٙ اسباي١ ٚاالٚبايتايٞ اإلْتاز احملًٞ يف املد٣ ايكضري، 

 46.)غاَض (  ؤندَ

تٓافط١ٝ األَس ايرٟ ٜؤدٟ اغبفاض ايقدزتِٗ َٔ ْاس١ٝ أخس٣ املٓتذني األداْب تكٌ 

َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ اغبفاض َعدالت ايفا٥د٠ ٜصٜد َٔ االضتٗالى ايعاملٞ األَس  ،إْتادِٗ

َٔ املؤند إٔ اإلْتاز احملًٞ ايرٟ ًٜح َععِ املٓتذني ع٢ً إْتاز نُٝات أنرب، بُٝٓا 

خس ٜتغح إٔ تٛادد تأثري ايٛفس٠  املستبط آَٔ داْب  ٜتصاٜد ْطب١ إىل اإلْتاز األدٓيب.

ضدَات تأثريات يًإٔ ع٢ً ثس ٜٓط األبعٗٛز فا٥ض يف اسبطاب ازبازٟ احملًٞ، ٖرا 

 َتتاي١ٝ.

بإسداخ تػٝريات ع٢ً اإلطاز املكدّ َٔ  Betts et Devereux (2000)ٚقد قاّ 

َر فسعٝتني إعافٝتني، ٜفسض َٔ ْاس١ٝ إٔ دعٔ طسٜل  Obstfeld et Rogoffطسف 

ٖرٙ ايفسعٝات . َٓتذاتِٗ املٓتذني ميٝصٕٚ َا بني طبتًف األضٛام اييت تباع َٔ خالهلا

                                                             
16

 M. OBSTFELD et K. ROGOFF (1995), « Exchange rate dynamics redux », Journal of Political Economy vol.103 n°3,         p 624-660 
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-localٚأخس٣ َه١ًُ هلا اييت َٔ خالهلا بعض األضعاز ذبسز بايع١ًُ املػرتٟ 

currency –pricing . 

ضري، ٚاغبفاض ايع١ًُ احمل١ًٝ ال تتغُٔ فاألضعاز ٜفرتض أْٗا ثابت١ يف املد٣ ايك

ٖرٙ ايفسعٝتني تطُح بتٛعٝح قإْٛ ايطعس  بايغسٚز٠ ازتفاع أضعاز ايطًع األدٓب١ٝ.

ايٛاسد ايٓاتر عٔ عالق١ ْعس١ٜ تعادٍ ايك٣ٛ ايػسا١ٝ٥، ايضدَات ايٓكد١ٜ إذٕ تؤدٟ إىل 

نجس ق٠ٛ َٔ ٕ ٜهٕٛ أأٗرا ػبب فيطعس ايضسف، ٚبايتايٞ  أق٣ٛ (volatilité)تطاٜس 

بُٝٓا ضعس  تا١َ،اياعبسافات ايضسف ع٢ً أضعاز ايطًع املطتٛزد٠ غري عهاع ْا

ايضسف االمسٞ ميهٔ ي٘ ذبت بعض ايػسٚط إٔ ؽبغع يعاٖس٠ ايتعدٌٜ ايصا٥دٟ 

 يكُٝت٘ يف  املد٣ ايطٌٜٛ.

تٓط ع٢ً اْعهاع اعبسافات ضعس  PTM-LCPٕ فسع١ٝ أَٔ داْب آخس مبا 

اغبفاض ايع١ًُ احمل١ًٝ ال ٜتغُٔ فتا١َ، ايايضسف االمسٞ يسضعاز ايٓطب١ٝ يًطًع غري 

، اغبفاض َعدٍ ايفا٥د٠ نيْعاَٝا أثس اْعهاع ايطًب ع٢ً أزباح املٓتذني احملًٝ

احملًٞ، ازتفاع عسض ايٓكٛد، ٚشٜاد٠ اضتٗالى احملًٞ ٚبايتايٞ ايطًب املٛد٘ ع٢ً 

َستفع١ نًُا قٌ أ١ُٖٝ   pricing –to marketٚنًُا ٜهٕٛ دزد١ صبُٛع املٓتذني، 

استُاٍ االْعهاع اإلػبابٞ يًضدَات ايٓكد١ٜ ازتفع تأثري اْعهاع ايطًب ٚنًُا 

 ايتٛضع١ٝ.

  " ٕ فسع١ٝأتعٗس  betts et devereux 2001غاز٠ إٔ اإلدز دبٚيف األخري 

"pricing-to-market  ٕيٝطت أضاض١ٝ َٔ أدٌ ذبًٌٝ ايضدَات املاي١ٝ، ٚظبد إذ

، فاالغبفاض املتعًل obstfeld et rogoff 1995عُاٍ املكد١َ َٔ طسف األتػاب٘ َع 

ضتٗالى احملًٞ ٜؤدٟ إىل اغبفاض امسٞ عسٚزٟ يًتعدٌٜ يف ضٛم ايضسف، ٖرا البا

ات ع٢ً اإلْتاز ٚايتأثري betts et devereux 2001االغبفاض ٖٛ سكٝكٞ أنجس عٓد 

 47.ٖٛ غري أنٝد حبٝح ٖٛ َستبط ايتطٛز املستبط باالضتٗالى ايعاملٞ ايعاّ ٚاشباظ

أظٗست إٔ ايضدَات ايٓكد١ٜ ٚاملاي١ٝ   obstfeld et rogoff 1995ٚندالص١

ايتٛضع١ٝ تؤدٟ يف املد٣ ايكضري إىل ازتفاع ْطيب يإلْتاز يف ايبًد األصٌ يًضد١َ، ْفظ 

تؤثس يف املد٣ ايطٌٜٛ ع٢ً أضاع تٛادد أثس ايٛفس٠ يف ْفظ  ٖرٙ ايضدَات ميهٔ إٔ

                                                             
17

 C. BETTS et M. DEVEREUX (2000): « Exchange rate dynamics in a model of pricing-tomarket», Journal of International Economics 50, pp 215-244 
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ايٛقت، ْعس١ٜ تعادٍ ايك٣ٛ ايػسا١ٝ٥ دبرب ع٢ً تعدٌٜ ضعس ايضسف اسبكٝكٞ مما ال 

تٛصًٛا إىل ْفظ   Betts et Devereux 2000ٚ .ٜطُح بايتطاٜس املفسط يطعس ايضسف

ايصا٥دٟ يطعس ايضسف  فُٝا ؽبط ايتعدٌٜ  Dornbusch 1976ايٓتا٥ر اييت ٚصٌ إيٝٗا

 يضدَات ايٓكد١ٜ.

 الذراست التطبيقيت:

َٔ خالٍ ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ ضٓشاٍٚ دزاض١ تأثري ايضدَات ايٓكد١ٜ ع٢ً ضعس 

ٖٚٞ َٓتكا٠ َٔ َٛقع   0242ٚ 4991ايضسف يف ازبصا٥س خالٍ ايفرت٠ املُتد٠ َا بني 

 ايبٓو ايعاملٞ ٚصٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ .

 االقتضاد١ٜ فُٝا ًٜٞ:تُجٌ املتػريات ٚت

- IPC )ِاملؤغس ايعاّ ألضعاز االضتٗالى )ايتغد; 

- M2 )ايهت١ً ايٓكد١ٜ )املتُج١ً يف ن١ُٝ ايٓكٛد ايع١ٝٓٝ املتداٚي١ ٚأغباٙ ايٓكٛد; 

- TC )ٞضعس ايضسف )ضعس صسف ايدٜٓاز ازبصا٥سٟ َكّٛ بايدٚالز األَسٜه; 

- TI  َعدٍ ايفا٥د٠. 

ايٓكد١ٜ ع٢ً تكًبات أضعاز ايضسف باضتدداّ منٛذز ضٓكّٛ باختباز تأثري ايضدَات 

ٚبايتشدٜد ضٓعتُد ع٢ً ذبًٌٝ ايتبأٜ ٚدٚاٍ االضتذاب١ الختباز   VARاعبداز ايراتٞ

 ُٓٛذزٚصٝػ١ اي فسعٝات ايدزاض١ ٖٚرا ضباٚي١ َٓا يإلداب١ ع٢ً إغهاي١ٝ ايدزاض١،

 :ٖٞ ناآلتٞ

Xt =f (TC, IPC,M2, TI) =  

 :املضفٛف١ ايتاي١ٝٚميهٔ تًدٝض٘ يف غهٌ 

 
 شتكرارية الصالشل السميية:ا اختبار

0 ْكّٛ بتكدٜس ايُٓاذز ايكاعد١ٜ ايجالخ حبٝح غبترب ايفسع١ٝ ايتاي١ٝ : 1: 1H   

 حبٝح ٜهٕٛ ايكساز اإلسضا٥ٞ ناآلتٞ:  
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tabإذا ناْررررت  - jt t  ضررررفس١ٜ: ْكبررررٌ ايفسعرررر١ٝ اي (H0 ٕأٟ أ :) ايطًطرررر١ً

 ;ايص١َٝٓ يًُتػريات االقتضاد١ٜ غري َطتكس٠، ٚذيو يٛدٛد درز أسادٟ

tabإذا ناْت  - jt tْ : كبٌ ايفسع١ٝ ايبدًٜر١ (H1   أٟ إٔ ايطًطر١ً ايصَٓٝر١ :)

 يًُتػريات االقتضاد١ٜ ال ٜٛدد بٗا درز أسادٟ، ٚبايتايٞ فٗٞ َطتكس٠.

 Perronو  Phillips  باشتخداو إحصائية: ىتائج اختبار االشتكرارية 1جدول 

 
 SPSSاملضدز: َٔ إعداد ايباسجني بٓا٤ ع٢ً طبسدات بسْاَر 

ٚضًط١ً ضعس  IPC ْالسغ إٔ نٌ َٔ ضًط١ً ايتغدِ َٚتٛضط ايعاّ يالضتٗالى

َطتكس٠ َٔ ايدزد١ األٚىل بُٝٓا ضًط١ً  M2ٚضًط١ً ايهت١ً ايٓكد١ٜ  TCايضسف 

 َٔ ايدزد١ ايضفس.فٗٞ َطتكس٠   TIَعدٍ ايفا٥د٠

 حتليل التبايً:

يف تفطري تكًبات ضعس ايضسف، ٚسطب  ٠ضٓكّٛ بتٛعٝح تأثري نٌ صد١َ ع٢ً سد

ٕ َععِ ايتكًبات ايعسف١ٝ زبُٝع أَا تػري إيٝ٘ ْتا٥ر ذبًٌٝ تبأٜ األخطا٤، ْالسغ 

 ٣املتػريات يف املد٣ ايكضري تطاِٖ بٓطب ععٝف١ يف تكًبات ضعس ايضسف َا عد

كد١ٜ ٖٞ اييت هلا أنرب َفطس يطعس ايضسف يف ازبصا٥س ٜٚكدز تأثريٖا ايهت١ً ايٓ

ايتغدِ َٚتٛضط أضعاز االضتٗالى بٓطب١ ع١ًٝ٦ تكدز  IPC  ثِ تًٝٗا  %33,15بٓطب١ 

 .%2,00بُٝٓا ٜطاِٖ َعدٍ ايفا٥د٠ بٓطب١ دد ع١ًٝ٦ ال تتذاٚش  %40,68رررب

 حتليل تبايً األخطاء: ىتائج 2جدول 

 Variance 

Decompositi

on of 

D(TC): 

     

Period S.E. D(TC) D(IPC) D(M2) TI 

 1  0.069885  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 
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 2  0.095316  57.47377  9.996755  32.50030  0.029171 

 3  0.102594  58.14183  12.18038  29.47199  0.205799 

 4  0.104886  55.62894  12.08221  32.08760  0.201244 

 5  0.107177  54.38621  12.69442  32.70747  0.211896 

 6  0.108098  53.57573  12.74483  33.45736  0.222080 

 7  0.108826  53.02940  12.68782  34.06166  0.221128 

 8  0.109069  52.97489  12.86296  33.93491  0.227246 

 9  0.109345  52.71812  12.79810  34.25760  0.226176 

 10  0.109460  52.69138  12.85609  34.22462  0.227903 

 SPSSاملضدز: َٔ إعداد ايباسجني بٓا٤ ع٢ً طبسدات بسْاَر 

 دوال االشتجابة الفورية:

اضتذاب١ ايضدَات بايٓطب١ يطعس ايضسف ٚسذِ تأثريٖا خالٍ  (5ايػهٌ )ٛعح ٜ

 .ضٓٛات العبساف َعٝازٟ ٚاسد يًُتػريات االقتضاد١ٜ املفطس٠ يف منٛذدٓا 42

َٔ املالسغ إٔ ضعس ايضسف ٜطتذٝب إىل ايضدَات اييت ذبدخ يف املتػريات املفطس٠ ٚ

 ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

ضٝهٕٛ ي٘ تأثري  IPC ٟ صد١َ يفأ: PCIرررر بايٓطب١ الضتذاب١ ضعس ايضسف ي -

إػبابٞ خالٍ ايفرتات املٛاي١ٝ )ايفرتات األٚىل يًدزاض١( ٖٚرا ست٢ ايفرت٠ ايسابع١ 

يٝضبح ي٘ تأثري ضًيب يًفرت٠ احملضٛز٠ َا بني ايفرت٠ ايسابع١ إىل غا١ٜ ايفرت٠ ايطابع١ 

 .ايفرت٠ األخري٠ فٝؤثس بػهٌ ضًيب يٝعٛد ٜٚؤثس إػبابا ست٢ ايفرت٠ ايتاضع١ أَا خالٍ

: ال ٜطتذٝب ضعس ايضسف يضدَات اييت  M2ررر بايٓطب١ الضتذاب١ ضعس ايضسف ي -

ذبدخ يف ايهت١ً ايٓكد١ٜ خالٍ ايفرتات األٚىل يًدزاض١ ْٚالسغ اضتذاب١ إػباب١ٝ 

َا بني ايفرت٠ ايجايج١ ٚايسابع١ ٚال تٛدد أٟ اضتذاب١ خالٍ ايفرتات املٛاي١ٝ يٝطتذٝب 

 .بػهٌ ضًيب خالٍ ايفرت٠ ايطادض١ ٚبػهٌ إػبابٞ خالٍ ايفرت٠ ايجا١َٓ

: ْالسغ إٔ ضعس ايضسف ال ٜطتذٝب ْٗا٥ٝا TIرررر يٓطب١ الضتذاب١ ضعس ايضسف يبا -

 .يتػريات ضعس ايفا٥د٠ طٛاٍ فرت٠ ايدزاض١
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 اشتجابة الصدمات باليصبة لصعر الصرف وحجه تأثريٍا (:5الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمت:

 ٚثٝكا ازتباطا ازتبطت ايضسف يطعس ْعِ عد٠ تطبٝل ازبصا٥سٟ االقتضاد عسف
 ايضسف ضعس إىل ٚصٛال ايجابت ايضسف ضعس َٔ بدا١ٜ ايت١ُٝٓ َساسٌ َٔ َسس١ً بهٌ

 َٔ ابتدا٤ َتفا١ً٥ ْتا٥ر ايهًٞ االقتضادٟ ايتٛاشٕ َؤغسات عسفتٕ، حبٝح املس
 ايٛعع١ٝ ٚذبطٔ املدفٛعات َٝصإ فتعدٌٜ ،اتٝايتطعٝٓ ضٓٛات َٔ ايجاْٞ ايٓضف
 أضعاز بتطبٝل اهلٝه١ًٝ اإلصالسات ٚعُٝل اسبكٝكٞ ايضسف َعدٍ ٚاضتكساز ايعا١َ
 .األدٓيب ايضسف َٔ تٗااستٝاطا بسفع يًذصا٥س مسحقد  سكٝك١ٝ َٛدب١ فا٥د٠

إٕ أٟ صد١َ ذبدخ يف االقتضاد إال ٚهلا تأثريات ع٢ً تكًبات أضعاز ايضسف 

نصٜاد٠ ن١ُٝ ايٓكٛد أٚ غريٖا ٚيهٔ ايطٝاض١ ضعس ايضسف املتبع١ َٔ طسف ايدٚي١ 
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ذبد َٔ ٖرٙ ايتكًبات، ٚازبصا٥س اتبعت خالٍ ايفرت٠ املأخٛذ٠ يًدزاض١ ْعاّ ضعس 

ايضسف املعّٛ املداز ٚاملعسٚف إٔ ٖرا ايٓعاّ ٜطُح يًطًطات ايٓكد١ٜ ايتدخٌ 

باضتدداّ َا متًه٘ َٔ استٝاطات َٔ أدٌ ذبكٝل أٖدافٗا االقتضاد١ٜ ٚهلرا ايطبب 

  ٓكد١ٜ ع١ًٝ٦ إىل سد َا.ْالسغ إٔ ايتأثريات َتػريات ايطٝاض١ اي

 : جعاقائمت المر

 قائنة املراجع باللغة العربية:

 ،" اإلداز٠ املاي١ٝ ايدٚي١ٝ ٚايتعاٌَ بايعُالت" ،تٛفٝل عبد ايسسِٝ ٜٛضف سطٔ .4

 ;0242األزدٕ، داز ايضفا٤، 

" املاي١ٝ ايدٚي١ٝ :ْعس١ٜ ٚتطبٝل"، ايطبع١ األٚىل،  ،ضعٝد دابس َػهٛز ايعاَسٟ .0

 ;0228، إعُإ، داز شٖس

، داز املسٜذ يًٓػس ،"ايٓكٛد ٚايتٌُٜٛ ايدٚيٞ"، زْٚايد َاندًْٚد، ضٞ بٍٛ ٖايٛٚد .3

 ;0227 ،ملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜا

 ،قتضاد١ٜ""ضعس ايضسف ٚإدازت٘ يف ظٌ ايضدَات اال، عبد اسبطٔ دًٌٝ ايػاييب .1

 ;0244عُإ، داز ايضفا٤ 

 ،ٚعالقتٗا بايطٝاض١ ايٓكد١ٜ""ضٝاض١ ايضسف األدٓيب ، سبًٛ َٛض٢ بٛخازٟ .5

 ;0242يبٓإ، َهتب١ اسبطني ايعضس١ٜ، 

َسٚإ عٛض، "املاي١ٝ ايدٚي١ٝ ٚايعُالت األدٓب١ٝ ٚاملػتكات  َاٖس نٓر غهسٟ، .6

 ;0221األزدٕ، ايطبع١ األٚىل،  ،املاي١ٝ بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل"

ازبصا٥س،  "َدخٌ يًتشًٌٝ ايٓكدٟ"، دٜٛإ املطبٛعات ازباَع١ٝ، ،ضبُٛد محٝدات .7

 ;0222، 0طبع١ 

 ; 0228 سًب، ،ضٛزٜا، املٓػٛزات ازباَع١ٝ ،"ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ" ،ٖصاع َفًح .8
، "دٚز املعًَٛات يف ذبدٜد ضعس ايضسف"دنتٛزاٙ، أطسٚس١ ، ثًذ١ عبد ايٓاصس بٛ .9

 .0228 داَع١ تًُطإ،

 :باللغة األجيبية جعاقائنة املر

1. B. GUILLOCHON, «  Economie internationale », 3
éme

 éd, Pparis, 

Dunod, 2001 ; 



 
 

 
 
 

222  
  واالجتماعيتللعلوم اإلنسانيت 

سحنون ،   د. عـدالة العجـال|    تأثير الصدمات النقدية ىلع سعر صرف الدينار الجزائري
 مريم

ISSN : 2410-1818 

 م2015 يوليو  ( 11( المجلذ )7العذد )

2. C. BETTS et M. DEVEREUX (2000), « Exchange rate dynamics 

in a model of pricing-tomarket», Journal of International 

Economics 50; 

3. C. BLOT, « Sensibilité du taux de change aux chocs monétaires et 

budgétaires: une analyse en termes de VAR des fluctuations 

euro /dollar », avril 2005 ; 

4. J. L. MUCHEILLLI, T. MOYER, « Economie internationale » 

Paris, Dalloz, 2005 ; 

5. M. OBSTFELD et K. ROGOFF (1995), « Exchange rate dynamics 

redux », Journal of Political Economy vol.103 ; 

6. P. DARRISENT, «  Finance internationale »,  2
éme

 éd, Paris, 

Dunod, 2008 ; 

7. P. WANG, « The economics of foreign exchange and global 

finance –second éd. –springer mundell R.A the appropriate use of 

monetary and fiscal policy for international and external stability, 

imfstaff papers, 1962, vol 9. 

8. R. DORNBUSCH, «Expectations and excahnge rate dynamics », 

the journal of political economy, 1976, vol 84; 

9. Y. SIMON, « Marché des changes et gestion de risque de change », 

Paris, Dalloz, 1995. 
 


