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مقدمة
نظرا لعبلقات التبادؿ الدولية وارتباط
إ ّف التحكم يف بعض الظواىر االقتصادية ليس باألمر السهل ً
بعيدا عن بعض االختبلالت
االقتصاديات بعضها ببعض ،غَت أ ّف االقتصػاد الػجزائري هبياكلو وتركيبتو مل يكن ً
اؽبيكلية اليت بدورىا انعكست على قيمة العملة الوطنية اػبارجية.
جدا وىذا ما ىو إال نتيجة حتمية ومنطقية لظهور السوؽ
فالواقع يُ ِبُت أف قيمة الدينار اعبزائري متدىورة ً
اؼبوازي اليت كانت بوادرىا يف منتصف السبعينات بسبب الطلب اؼبتزايد على العملة الصعبة وأزمة البًتوؿ يف
 ، 1986حيث بدأ التوجو كبو اقتصاد السوؽ من أجل الوصوؿ بالدينار كبو السعر التوازين ،فسياسة االذباه كبو
ربرير سعر الصرؼ اؼبنتهجة ؽبا آثار إهبابية على حركة األمواؿ لتقليص الفارؽ بُت السعر الرظبي واؼبوازي فبّا هبذب

اؼبتعاملُت لتحويل أمواؽبم عرب قنوات البنوؾ بدؿ السوؽ اؼبوازي لتمي ِزىا بالضماف واألماف ومن مث دخوؿ كتلة ىائلة
من األمواؿ الصعبة إىل حلقة االدخار واالستثمار والدورة النقدية وذلك مع االستمرار يف إصبلح النظاـ البنكي
وعصرنتو وجعلو يندمج مع تقنيات العوؼبة.
إ ّف ربويل عملة ما من حيث اؼببدأ ىو مفهوـ بسيط وىو يعٍت حرية أي حامل مقيم أو غَت مقيم لعملة وطنية
يف التحويل إىل أي عملة أجنبية بالكمية اليت يرغب فيها ،وأين ومىت يشاء دوف التعرض ألي قيود للصرؼ ،ومع
اعتمادا على القيود األكرب أو األصغر على معامبلت الصرؼ األجنيب
ذلك ىناؾ عدة درجات من قابلية التحويل
ً

حيث يعتمد األمر على أنبية التدابَت اليت ازبذهتا التشريعات لتقييد ىذه العمليات.
اإلشكالية:

بعد تقدًن موضوع العمل بشكل عاـ ال يبكن االستغناء عن تفاصيل إشكالية اؼبوضوع ،واليت ستخدمنا كمبدأ
توجيهي وستساعدنا يف ربديد ؾباؿ العمل وربقيق االستخداـ األمثل ؼبختلف األساليب والطرؽ لئلجابة عنها
واليت ستكوف كاآليت:
ما مدى قابلية الدًنار الجسائري للتحويل ومادورها في الحد من اللجوء إلى السوق املوازي؟
ينبثق من ىذا التساؤؿ اعبوىري ؾبموعة من األسئلة الفرعية كالتايل:
 ىل رفع الرقابة على الصرؼ وبد من اللجوء إىل سوؽ الصرؼ اؼبوازي؟
 ىل التحرير الكلي غبركة رؤوس األمواؿ وبقق سعر الصرؼ التوازين؟
خطرا على وضعية االقتصاد الوطٍت؟
 ىل قابلية ربويل الدينار اعبزائري بشكل كلي لن يشكل ً
أ
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 ىل إعادة تسمية الدينار اعبزائري يقضي على سوؽ الصرؼ اؼبوازي؟
 ماىي أىم الدروس اؼبستفادة من التجربة الًتكية والتجربة اؼبغربية والتجربة التونسية؟
فرضيات الدراسة:
انطبلقًا من اإلشكالية والتساؤالت اؼبطروحة يبكن طرح الفرضيات التالية:
 .2إعادة تسمية العملة سبثل اغبل األمثل السًتجاع الكتلة النقدية اؼبتداولة يف السوؽ اؼبوازي؛
 .1إختبلؿ سعر الصرؼ اغبقيقي يكافئ منطقيًا تواجد سوؽ موازي للصرؼ؛

 .3االنتقاؿ إىل التحويل الكلي للعملة يف ظل نظاـ صرؼ مرف مرفوؽ بتحرير حسابات رؤوس األمواؿ ووجود
ٍ
خطرا على وضعية االقتصاد الوطٍت؛
احتياطي صرؼ كاؼ لن يشكل ً
 .4يبكن االستفادة من التجربة الًتكية والتجربة اؼبغربية والتجربة التونسية يف التعامل مع اإلشكالية اؼبطروحة.
أىمية الدراسة:
 تتجلى أنبية الدراسة انطبلقًا من اؼبكانة اليت ربتلها القضايا النقدية الدولية يف االقتصاديات اؼبعاصرة يف ظل
التحوؿ الكبَت كبو أنظمة الصرؼ اؼبرنة ،واآلثار اليت زبلفها التغَتات اليت تشهدىا أسعار الصرؼ على االقتصاد،
وتزداد ىذه األنبية أكثر خاصة يف االقتصاديات اؼبتحولة من اقتصاد ـبطط إىل اقتصاد السوؽ؛
 ؿباولة تتبع تغَتات سعر الصرؼ من أجل الوصوؿ إىل سعر الصرؼ األمثل الذي يساعد بدوره على استقرار
حركية االقتصاد ويعمل على إبراز القيمة اغبقيقية للعملة الوطنية؛
 معرفة أثر ربرير الدينار اعبزائري على مؤشرات االقتصاد اعبزائري.
 معرفة ما إذا كاف لدرجة قابلية ربويل الدينار اعبزائري أثر على إلغاء سوؽ الصرؼ اؼبوازي؛
أىداف الدراسة:
يهدؼ ىذا البحث إىل معرفة أثر قابلية ربويل الدينار اعبزائري على الوضعية االقتصادية واؼبالية ومدى قدرة
نظاـ الصرؼ اؼبتبع يف االقتصاد اعبزائري على تقليص الفجوة بُت سعري الصرؼ الرظبي واؼبوازي ،من خبلؿ
استخبلص دروس من ذبارب بعض البلداف اليت ازبذت سياسات خاصة يف التعامل مع السوؽ اؼبوازي؛ باإلضافة
إىل اغبد من نشاط وتوسع سوؽ الصرؼ اؼبوازي ،وىذا عن طريق ربسُت وتكثيف العمليات اليت سبارسها البنوؾ
اػباصة بالتحويل والصرؼ بأقل تكلفة ،ىذا ما يزيد من تشجيع األعواف االقتصاديُت للتقرب أكثر إىل ىذه
السوؽ اليت أصبح فيها سعر الصرؼ الرظبي غَت بعيد عن سعر الصرؼ اؼبوازي أي تقريب قيمة الدينار اعبزائري
من قيمتو اغبقيقية.
ب
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أسباب اختيار الموضوع:
 أنبية اؼبوضوع وحداثتو وقلة الدراسات فيو؛
 يعترب من اؼبواضيع اغبيوية واؼبهمة يف مظهرىا واؼبعقدة يف ربليلها ودراستها؛
 اؼبكانة اليت ربتلها نظرية سعر الصرؼ يف التجارة الدولية والتحوالت االقتصادية اليت يشهدىا العامل ،حيث
َكثُرت اآلراء حوؿ إعادة النظر يف النهج االقتصادي اؼبتبع واالنتقاؿ إىل اقتصاد السوؽ ،ومن مث تغيَت مبط نظاـ
الصرؼ ودرجة قابلية ربويل الدينار اعبزائري؛

 تسليط الضوء على اإلصبلحات االقتصادية واؼبالية والنقدية اليت جاءت هبا السلطات وؿباولة تفعيل قباعتها
ومن مث دخوؿ اعبزائر إىل اقتصاد السوؽ تدرهبيًا بتغيَت اؽبيكل االقتصادي ومنو إعطاء صورة حقيقية لسعر صرؼ
الدينار عكس الدينار الرظبي اؼببالغ فيو؛

عموما والدينار اعبزائري
 ؿباولة إبراز أثر تقريب سعر الصرؼ الرظبي واؼبوازي على النشاط االقتصادي واؼبايل ً
بشكل خاص.
منهج الدراسة :من أجل اإلجابة على اإلشكالية اؼبطروحة والتأكد من الفرضيات اؼبوضوعة ومن مثّ الوصوؿ إىل
األىداؼ اؼبسطرة مت االعتماد يف ىذه الدراسة على :منهج الوصف والتحليل يف سبيل التشخيص السليم

والوصف الدقيق ؼبوضوع الدراسة من ـبتلف جوانبو باإلضافة إىل منهج دراسة الحالة فيما ىبص التجربة الًتكية
واؼبغربية والتونسية يف تعاملها مع إشكالية قابلية ربويل العملة.
الدراسات السابقة:
 الدراسة األولى:
 MESSAR Moncef, La convertibilité totale du dinar algérien est – elle possible et
souhaitable?, Revue des Sciences économiques de Gestion et de Commerce, N° 27 vol
2 – 2013.

هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربليل إشكالية التحويل الكلي للدينار اعبزائري يف إطار ربوؿ االقتصاد اعبزائري كبو
اقتصاد السوؽ ،حيث الحظ الباحث أ ّف ىذه اإلشكالية ليست يف سجبلت اإلصبلحات اؼبالية والنقدية
للحكومة اعبزائرية رغم ما يفرضو واقع ـبتلف األعواف االقتصاديُت ،وتوصل الباحث إىل أنّو ال إعادة التقييم وال
التحويل الكلي يبكنو معاعبة التسعَت يف سوؽ الصرؼ أل ّف اإلشكالية اليت هبب معاعبتها ىي كيفية ربويل
االقتصاد اعبزائري من اقتصاد ريعي إىل اقتصاد قائم على خلق الثروات وتنويع الصادرات.
ج

مقدمة

إشكالية قـابلية تحويل الدينار الجزائري ودورها في الحد من اللجوء إلى السوق الموازية

 الدراسة الثانية:
 M .Zouheir el kadhi, la Convertibilité du dinar tunisien, institut tunisien de la
compétitivité et des études quantitatives, février 2011.

إ ّف اؽبدؼ األساسي من ىذه الدراسة ىو ربليل إهبابيات وـباطر التحويل الكلي للدينار التونسي ،حيث يشرح
ىذا العمل التفاعل بُت السياسة النقدية وسياسة سعر الصرؼ يف إطار قابلية التحويل الكلي للدينار التونسي،
حيث قاـ الباحث بدراسة أثر التحويل على متغَتات االقتصاد الكلي من أجل البحث يف عناصر تُغذي ىذا
اؼبوضوع شديد التعقيد وتقييم الفوائد احملتملة ؽبذه العملية .وقد توصل الباحث يف إطار االعتماد على فرضية أ ّف
تونس لديها القدرة على االستفادة من قابلية التحويل الكلي للدينار التونسي وبناءًا على مؤشرات االقتصاد الكلي

ونسب الدين واالحتياطي إىل أ ّف تونس سبلك الشروط األساسية لبلنتقاؿ إىل قابلية التحويل الكلي ،إالّ أ ّف
اؼبؤشرات اؼبالية ال سيما ىشاشة البنوؾ وضيق سوؽ األوراؽ اؼبالية تزيد من الشك يف ربقيق فوائد قابلية التحويل
الكلي ،كما أ ّف الديوف القديبة اليت مل يتم استيعاهبا باإلضافة إىل الديوف اعبديدة لعائلة الرئيس اؼبخلوع سوؼ
يُضعِف ببل شك النظاـ اؼبصريف ويبطئ عملية االنتقاؿ إىل التحويل الكلي إىل تاريخ بعيد ،فاؼبشكل ليس يف
االنتقاؿ إىل التحويل الكلي للدينار التونسي وإّمبا يف استدامتو ،والتحدي اآلف يتمثل يف وضع آليات تُقلِل
التكاليف واؼبخاطر وتزيد من فرص قابلية التحويل الكلي إىل أقصى حد ،أل ّف العودة إىل عملية الرقابة على رؤوس
األمواؿ دبجرد بدء عملية التحويل سيكوف لو أثر سليب على النشاط االقتصادي ومصداقية السياسات االقتصادية
اؼبتّبعة ،فقد حاف الوقت لًتؾ الدينار التونسي معوـ أكثر باإلضافة إىل النظر يف التدابَت اليت تنص على توجيو
سوؽ الصرؼ األجنيب.
 الدراسة الثالثة:
 Benjelloun Mounia, la convertibilité du dirham, rapport de recherche présenté à la
faculté d’études supérieures en vue de l’obtention du grade de maitrise ès sciences,
université de Montréal, Aout 1994.

هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربليل أثر قابلية ربويل الدرىم أو بشكل عاـ أثر برنامج التعديل اؽبيكلي على االقتصاد
اؼبغريب ،حيث تطرؽ الباحث إىل السياسة االقتصادية اؼبتّبعة يف اؼبغرب بعد برنامج التعديل اؽبيكلي دبا فيها
التجارية واؼبالية والنقدية ،ودراسة أثرىا على االقتصاد اؼبغريب ،باإلضافة إىل التطرؽ ؼبفهوـ التحويل وربليل آثاره
وأىدافو ومراحل ربقيقو يف اؼبغرب ،وقد توصل الباحث إىل أنّو توجد ع ّدة قيود تثبط من اإلصبلحات اؼبتخذة

د
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عموما والتحويل بشكل خاص ،من بينها قبد استخداـ السلطات النقدية لسعر الصرؼ
لتحرير االقتصاد اؼبغريب ً

صعب ربرير االقتصاد اؼبغريب وربقيق التحويل الكلي للدرىم.
من أجل مواجهة اؼبنافسة األجنبية ،وىو ما ّ

جادة يف عملية التحرير واليت تعٍت اندماج
ولكن رغم عدـ التوازف اػبارجي ،إالّ أ ّف إشكالية التحويل تعترب خطوة ّ
االقتصاد اؼبغريب يف االقتصاد العاؼبي.

محتوى الدراسة:
مت تقسيم الدراسة إىل جزئُت جزء نظري وجزء تطبيقي كالتايل:
الجزء النظري :مت تقسيمو إىل فصلُت:
الفصل األول  :ربت عنواف اؼببادئ األساسية حوؿ سعر الصرؼ ،من خبلؿ تقسيمو إىل ثبلث مباحث سيتم
التطرؽ فيها إىل مفاىيم عامة حوؿ سعر الصرؼ (ماىيتو ،أشكالو والنظريات اؼبفسرة لو) ،مث أنظمة سعر الصرؼ
أخَتا
( واقع األنظمة اؼبتعارؼ عليها ،واقع أنظمة الصرؼ الراىنة ،بعض التصنيفات ألنظمة الصرؼ الراىنة) و ً
سعر الصرؼ كسياسة اقتصادية (أنواع سياسة سعر الصرؼ ،أدواهتا ،أىدافها وعبلقتها بالسياسات االقتصادية
األخرى).
الفصل الثاني :ربت عنواف اإلطار النظري للتحويل وسوؽ الصرؼ ،من خبلؿ تقسيمو إىل أربعة مباحث حيث
سيتم التطرؽ فيها إىل سوؽ الصرؼ الرظبي (ماىيتة ،تنظيمو ،وظائفو) ،مث سوؽ الصرؼ اؼبوازي (ماىيتو ،ؿبددات
سعر الصرؼ يف سوؽ الصرؼ اؼبوازي ،مبوذج أجينور يف تفسَت ظهور سوؽ الصرؼ) وبعدىا النماذج القياسية
أخَتا التحويل ( مفهومو ،تصنيفاتو ،شروط االنتقاؿ من التحويل اعبزئي
احملددة لسوؽ الصرؼ الرظبية واؼبوازية ،و ً
إىل التحويل الكلي باإلضافة إىل عبلقتو بالسياسات األخرى).
الجزء التطبيقي :تضمن فصل واحد ىو:
الفصل الثالث :سيتم فيو دراسة حالة تركيا وبعض الدوؿ العربية حيث سيتم تسليط الضوء يف األوؿ على دولة
مرت هبا ربت ضغط األزمات
تركيا من خبلؿ استعراض مدى قدرهتا على إصبلح عملتها يف ظل التقلبات اليت ّ

اليت شهدىا االقتصاد الًتكي ما خلق فجوة كبَتة بُت سعري الصرؼ الرظبي واؼبوازي ،مث سيتم التعرض لدراسة

ذبربة اؼبغرب دبا أ ّف ىذا األخَت خطا خطوات كبَتة يف ىذا االذباه من خبلؿ ربليل ظاىرة التحرير اؼبايل هبدؼ
الوصوؿ إىل ربويل حساب رأس اؼباؿ (التحويل الكلي للدرىم اؼبغريب) بالنسبة غبالة اؼبغرب ،بعدىا ستتم دراسة
مر هبا الدينار التونسي وتطور إشكالية
ذبربة تونس اليت ىي األخرى كاف ؽبا تأثَت كبَت يف التعامل مع األزمات اليت ّ
ه

مقدمة

إشكالية قـابلية تحويل الدينار الجزائري ودورها في الحد من اللجوء إلى السوق الموازية

قابلية ربويلو ،وبعدىا سوؼ يتم ؿباولة إع طاء نظرة عامة حوؿ االقتصاد اعبزائري وتطور إشكالية ربويل الدينار
اعبزائري يف ظل ىيمنة السوؽ اؼبوازي ،حىت تتمكن من وضع النقاط اإلهبابية اليت خرجت هبا يف ضوء ذبارب
البلداف ؿبل الدراسة ،ويف األخَت إعطاء بعض االقًتاحات اليت ترى أنّو بإمكاهنا إثراء اؼبوضوع ؿبل الدراسة.
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سبهيد
إ ّف كل مر ٍ
الفعاؿ للعملة ،واليت سبثل يف أصلها قيمة معينة أو
اقب للحياة االقتصادية يستطيع أف ّ
يتبُت الدور ّ
سعر معُت لسلعة أو خدمة ما ،فعند تبادؿ ىذه السلع أو اػبدمات يتم استخداـ ع ّدة عمبلت جملموعة من
الدوؿ وفق ما يعرؼ بسعر الصرؼ ،ىذا األخَت يبثل أداة ربط بُت االقتصاد احمللي وباقي االقتصادات ،حيث
تزداد أنبيتو يف أ ّف التقلبات اليت سبسو قد تؤدي إىل اهنيار االقتصاد ككل.
وحىت يتم التعرؼ أكثر على سعر الصرؼ مت التطرؽ يف ىذا الفصل إىل اؼببادئ األساسية لسعر الصرؼ من
خبلؿ تقسيمو إىل ثبلث مباحث ،حيث مت التطرؽ يف اؼببحث األوؿ إىل مفاىيم عامة حوؿ سعر الصرؼ ،ويف
اؼببحث الثاين أنظمة سعر الصرؼّ ،أما اؼببحث الثالث فتم فيو النظر يف سياسة سعر الصرؼ كسياسة اقتصادية
وعبلقتها بالسياسات األخرى.
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المبحث األول :مفاىيم عامة حول سعر الصرف
من خبلؿ ىذا اؼببحث سيتم دراسة سعر الصرؼ كمتغَت اقتصادي من أىم جوانبو دبا أنّو أصبح أداة مهمة
موما والتجارية
وأساسية يف تسوية اؼبدفوعات الدولية واالنفتاح على العامل اػبارجي ومواكبة تطوراتو االقتصادية ع ً
واؼبالية باػبصوص ،كما سيتم دراسة سياسة الصرؼ وعبلقتها بالسياسات االقتصادية األخرى ،وقبل ىذا هبب
التطرؽ إىل مفهوـ العملة ووظائفها وكذا مراحل تطورىا وذلك كما يلي:
المطلب األول :عموميات حول العملة
إ ّف صبيع العبلقات االقتصادية بُت األفراد تقوـ بالنقود ،فقد نشأت العملة وتطورت مع تطور اقتصاد اؼببادلة،
دائما يف كل اجملتمعات وإّمبا ُوجدت مع ظهور اؼببادلة وتطورت عرب تارىبها ،فمن خبلؿ
ومن مث فهي مل تتواجد ً
ىذا اؼبطلب يبكن القياـ بإعطاء بعض التعاريف اؼبتعلقة بالعملة ووظائفها اؼبختلفة باإلضافة إىل أسباب ظهورىا

ومراحل تطورىا.
أوالً :مفهوم العملة
نظرا للتطور الذي عرفتو منذ القدـ ،لذا سوؼ يتم
يعترب مفهوـ العملة من أىم اؼبفاىيم يف النشاط االقتصادي ً

التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل التعريف هبذا اؼبصطلح وربديد صفاتو اؼبميزة ووظائفو اؼبتنوعة كما يلي:

نظرا لتشابك ـبتلف العوامل
 -2تعريف العملة :إ ّف وضع تعريف دقيق وواضح للعملة ليس باألمر السهل ً
االقتصادية واالجتماعية والتطور الذي تعرفو البشرية حيث قبد تعاريف متعددة منها تعريف اؼبؤرخ فرانس سيماف
يف كتاب تاريخ النقود الذي نشره عاـ " 1934أ ّف النقود ظاىرة اقتصادية ،فالعملة عقيدة اجتماعية أو بلفظ أخر
َوْىم اجتماعي أل ّهنا سلعة ليست كالسلع األخرى ولو ظهرت على شكل ذىب"1؛ لذا يبكن تعريف العملة على

أ ّهنا ورقة ذات قيمة نقدية معينة تستخدـ يف عملية البيع والشراء أي ّأهنا وسيلة للتبادؿ التجاري بُت الدوؿ بعضها
البعض وليس للعملة قيمة جوىرية لكن يتم تداوؽبا نتيجة للثقة يف قيمتها اؼبسجلة.
 -1خصائص العملة :يبكن تلخيص خصائص العملة فيما يلي:2
 القبول العام :أي أ ّف اجملتمع على استعداد لقبوؿ السلع اؼبختارة كوسيلة لسداد الديوف وسداد قيمة سلعة
أخرى؛ فتتميز بصفة العمومية اليت سبنحها خاصية اإللزاـ؛
 1أضبد ىٍت ،العملة والنقود ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،1999 ،ص.07 :

 2سلماف بوذياب ،اقتصاديات النقود والبنوك ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت ،لبناف ،1996 ،ص.40 :
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 الدوام والثبات :يعٍت ّأهنا تلعب وظيفتها كمخزف للقيمة أو كوسيلة لتسديد الديوف ،بافًتاض شخص
اقًتض من شخص آخر مبلغ من اؼباؿ مث حل وقت التسديد يف فًتة الحقة فيجد أ ّف قيمة النقود قد ارتفعت أو
ملزم ا بدفع قوة شرائية حقيقية أكثر أو أقل فبا اقًتضو ونفس الوضع ينطبق على
البفضت ،عندئذ هبد نفسو ً
اؼبقرض فتصبح النقود عنصر أماف ومطلوبة لذاهتا؛
 الندرة :حيث كاف اختيار الفضة والذىب كأشكاؿ أوىل للنقود مث تطبيق القاعدة اليت يتم هبا فرض قيود على
صدرة بنسبة معينة من الذىب
اإلصدار النقدي الورقي ،إذ اش ًِتط يف بعض اغباالت ضرورة تغطية كمية النقود اؼب َ
ُ
أو العمبلت األجنبية الصعبة؛
 قابلة للتجزئة :تكوف النقود قابلة لبلنقساـ أو التجزئة إىل وحدات مبلئمة تسهل اؼبعامبلت الصغَتة ويتبع
ىذا التقسيم التكافؤ أو اؼبساواة بُت قيمة ؾبموع األجزاء اؼبنقسمة ووحدة النقد الكلية؛
 التوحيد والتصنيف للوحدات النقدية وسهولة التعرؼ لقابلية التخزين وصعوبة التلف وعدـ احتواءىا ؼبواد
ضارة.
 -3وظائف العملة :للعملة النقدية وظائف تقليدية واقتصادية نذكر منها ما يلي:
أ -الوظائف التقليدية :تتمثل فيما يلي:1
 العملة كمقياس للقيمة :ىي ؿباولة تقسيم السلع واػبدمات دوف النظر إىل عبلقتها التبادلية مع السلع
األخرى ،حيث قبد نوعُت القياس السلعي وىو قياس سلعة بالنسبة للسلع األخرى والقياس النقدي يعٍت عدد
الوحدات البلزمة للحصوؿ على سلعة أو خدمة ،إذ تعترب العمبلت النقدية وحدات قيػػاس مشػػًتكة عبػػميع
السلع واػبدمات ،وفبيزات ىذه الطريقة بالنسبة لغَتىا تتمثل يف توحيد أدوات القياس يف أداة واحدة ىي العملة
النقدية ومن مث تبسيط اؼبعامبلت باإلضافة إىل ترصبة التغَتات يف قيم السلع وكذلك التقلبات الذاتية للقوة
الشرائية للعمبلت اؼبستعملة؛
 العملة كوسيط للتبادل :ىي الوظيفة اليت ارتبطت تارىبيًا بإهناء نظاـ اؼبقايضة ،وقباحها يتوقف على خاصية
العمومية أو اإلقباؿ العاـ؛

 العملة كأداة للدفع :سبثل العملة قوة شرائية يف ذاهتا مقبولة من اعبميع ،فعملية اإلقراض تتم عن طريق تقدًن
كمية من العمبلت النقدية وعملية التسديد تتم هبا كذلك أي تربئة الذمة ،كما أ ّف العمبلت النقدية يف الواقع
M. BOSSON, A. BIOTONE, théorie et politique, université d’aix– MARSEEILLE, SIVEY, 1994, P: 7
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أداة لتسديد كافة االلتزامات غَت الناشئة عن معامبلت اإلقراض كدفع الضرائب ودفع اؼبرتبات وتسديد قيمة
الصفقات التجارية؛
أساسا خباصية الثبات والدواـ وىي مكملة للوظائف السابقة،
 العملة كمخزن للقيمة :ترتبط ىذه الوظيفة ً
ومعٌت ـبزف للقيمة أ ّف العملة النقدية دبا سبثلو من قوة شرائية يبكن أف تكتنز يف غبظة أو فًتة معينة ،أي أ ّف
وبتفظ هبا سائلة لتنفق يف فًتة تالية وبذلك تُربط قيمة السلع بفكرة الزمن والعملة بفكرة اؼبضاربة ،وتلعب
ىاما يف ربقيق االدخار وتراكم رؤوس األمواؿ ،إالّ أ ّف أنبية ىذه الوظيفة
دورا ً
العمبلت النقدية يف وقتنا اغباضر ً

تنخفض عندما يتعرض االقتصاد للتضخم.
ب -الوظائف االقتصادية:

وتتمثل ىذه الوظائف يف دور العمبلت النقدية على الصعيد الفردي واحمللي والعاؼبي:1
اختيارا لصاحبها بُت االدخار واإلنفاؽ وبُت الشراء ؽبذه السلعة أو
 القدرة على اػبيار بالنسبة لؤلفراد تعترب
ً
تلك واغبصوؿ على ىذه اػبدمة أو تلك ،أي ربقق اػبيار يف الزماف واؼبكاف ،فتُتخذ قرارات ألولويات
اإلشباع ومع ىذا فإ ّف األمر نِسيب وؿبكوـ بظروؼ السوؽ والنظاـ االقتصادي؛
 اختيار توزيع اؼبواد بالنسبة للدولة واؼبشاريع فاإلنفاؽ النقدي ال وبدد كمية العمبلت النقدية إّمبا وبدد أين
تذىب إىل األجور أو الفوائد أو االستهبلؾ أو إىل االدخار أو اإلنفاؽ االستثماري أو إىل قطاع الزراعة أـ
الصناعة أـ اػبدمات ،وعلى ىذا األساس فإ ّف إعداد موازنات اغبكومة واؼبشاريع يتم يف صورة نقدية موزعة
بُت اؼبداخيل أو اإليرادات واؼبصاريف أواإلنفاؽ؛
 الدور اإلقليمي والدويل للعملة النقدية :يبدو دورىا يف إطار العبلقات اإلقليمية ألجل ربقيق التكامل
االقتصادي بُت األقاليم اؼبتجاورة ،فهي تساعد على زيادة التعاوف واؼببادلة وىذا ما يفسر كيف أ ّف ؾبموعة
إقليمية معينة تسعى إىل ربط معدالت صرؼ ثابتة بُت عمبلهتا بغرض ربقيق االستقرار التباديل.
ثانيًا :أسباب ظهور العملة ومراحل تطورىا

تعود أسباب ظهور العملة ومراحل تطورىا إىل:

 -2أسباب ظهور العملة :ترجع أسباب ظهور العملة إىل بعض النقاط التالية:2
 اؼبقايضة :فاؼبقايضة تتطلب مقارنة وحساب من أجل تبادؿ السلع؛
1

سلماف بوذياب ،مرجع سابق :ص.44 :
 2أضبد ىٍت ،مرجع سابق ،ص .11
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 يف أي ؾبتمع تكوف العملة مرتبطة بالنشاط االقتصادي والتبادؿ وؽبا عبلقة أساسية بنظاـ اؼبداخيل واألسعار
مهما كاف شكلها ذىب أو ورؽ أو كتابية أو إلكًتونية؛
 تظهر العملة لغرض تنظيم اجملتمع (تبادؿ السلع واػبدمات بُت األفراد)؛
 سبثل أداة لتسيَت التبادؿ واؼبعاملة االجتماعية بُت األفراد؛
 اليستطيع الفرد الواحد القياـ جبميع األعماؿ لتسديد حاجاتو فبل بد من تبادؿ األفراد جهودىم يف إطار
ؾبتمع ،وعملية تقسيم اعبهد تتطلب إهباد الوسيلة اليت تسمح باؼبعاملة والتبادؿ النظامي بُت األفراد حىت
يتقاظبوا الثروة بينهم وىذه الوسيلة اجملردة أو اؼبادية ىي

العملة.

 -2مراحل تطور العملة:كانت تظهر العملة يف اجملتمعات البدائية ،فقد كانت الشعوب اؼبزارعة مثبلً تستعمل
اغببوب كوسيلة معاملة ّأم ا اجملتمعات اليت كانت تعمل بالصيد أو تربية اغبيواف تستعمل اغبيواف كوسيلة للتبادؿ،

فتوسعت ىذه العملية بتنوع اػبَتات وتطور إنتاجها وكذا اختبلط اجملتمعات اؼبختلفة سواء بسبب الغزوات
واغبروب أو بالتبادؿ السلمي ،ومراحل تطور العملة تكمن فيما يلي: 1
 استعماؿ خَت من اػبَتات يف اؼبعاملة وتسمى ىذه اؼبرحلة اؼبقايضة؛
 اختيار خَت من اػبَتات وجعلو وسيلة معروفة ومقبولة وشاملة يف سبثيل الثروة وتنمية العملة؛
 استعماؿ اؼبعادف النفسية كالذىب يف اؼبعاملة؛
 بعد تعميم استعماؿ رمز واحد للثروة واستقرار األنظمة السياسية حصل تطور يف إنتاج اػبَتات وكاف ىذا
التطور يتطلب وسائل معاملة جديدة فظهرت العملة؛
 تعميم وتوحيد وسائل اؼبداولة واؼبعاملة إىل حد مل تعرفو البشرية وبدأت تكتسي حقيقتها ووظيفتها األساسية
أي أ ّهن ا وسيلة رمزية لتسيَت العبلقات االجتماعية وليس بالضروري أف تتجسد يف مادة فأصبحت العملة إشارة
إلكًتونية؛
 ويف تاريخ الوظائف األساسية للعملة هبب تقدًن النوعُت األساسُت اللّذين مت استعماؽبما نبا النوع اؼبعدين
والنوع الورقي الكتايب ،وإذا كاف االختيار مابُت أوراؽ نقدية ـبتلفة صادرة من عدة بلداف فسيفضل الورؽ الذي
وبمل رمز دولة يظنها الفرد قوية ويتجنب الورؽ الصادر عن بلد يظنو متخل ًفا وىكذا يتجسد يف ذىن و إدراؾ
األفراد االرتباط بُت قيمة النقود ومتانة وصحة وقوة السلطة السياسية اليت أصدرهتا ورظبت رموز عليها.

 1اؼبرجع السابق ،ص.14 :
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المطلب الثاني :ماىية سعر الصرف
من خبلؿ ىذا اؼبطلب سوؼ يتم التطرؽ لتعريف سعر الصرؼ من عدة جوانب والنظر يف أنبيتو كالتايل:
أوالً :تعريف سعر الصرف وأىميتو
لقد تعددت التعاريف حوؿ سعر الصرؼ حيث كانت كما يلي:
 .2تعريف سعر الصرف :يُعرؼ على أنّو:

أ -عدد الوحدات اليت هبب دفعها من عملة معينة للحصوؿ على وحدة واحدة من عملة أخرى1؛

ب -هب ِسد أداة الربط بُت االقتصاد احمللي وباقي االقتصاديات ،فضبلً عن كونو وسيلة ىامة للتأثَت على
زبصيص اؼبوارد بُت القطاعات االقتصادية وعلى رحبية الصناعات التصديرية وتكلفة اؼبواد اؼبستوردة ومن مث
التضخم والناتج والعمالة ،فهو بذلك يربط بُت أسعار السلع يف االقتصاد احمللي وأسعارىا يف السوؽ العاؼبية،2
حيث يستخدـ سعر الصرؼ كسياسة اقتصادية من قِبل الدوؿ لتحقيق األىداؼ االقتصادية اؼبختلفة؛
ج -إ ّف ا لطلب على النقد األجنيب ىو طلب مشتق من الطلب على السلع واػبدمات ،فالطلب اعبزائري على
السلع األمريكية ىو طلب للدوالر األمريكي وىو عرض للدينار اعبزائري يف نفس الوقت ،إذف فهو عدد
الوحدات من العملة الوطنية البلزمة لشراء وحدة واحدة من العملة األجنبية3؛
د -ىو شبن عملة دولة ما ُمقومة يف شكل عملة دولة أخرى ،أو ىو نسبة مبادلة عملتُت4؛

ه -تتطلب عملية ربويل العمبلت لبعضها معرفة الوسائل واألساليب وكذا ـبتلف القوى اليت تؤثر يف ربديد
نسب مبادلة عمبلت الدوؿ اؼبختلفة ومن مث معرفة معدؿ أو سعر العملة الوطنية دبا تساويو أو تعادلو من
وحدات العملة األجنبية ،5ويعترب اغبصوؿ على العملة األجنبية دبثابة ائتماف ذباه البلد اؼبعٍت ،ويعترب الفرد
اؼبتحصل على العملة األجنبية بأنّو دائن لذلك البلد بقيمة ما حبوزتو من وحدات نقدية.6

من خبلؿ ما سبق يبكن تعريف سعر الصرؼ على أنّو عدد الوحدات من العملة األجنبية اليت تدفع مقابل
اغبصوؿ على وحدة واحدة من العملة الوطنية ،حيث تعترب العمبلت األجنبية مثل بقية السلع وبدد شبنها بعدد من

1

عادؿ أضبد حشيش وؾبدي ؿبمود شهاب ،أساسيات االقتصاد الدولي ،منشورات اغبليب اغبقوقية ،لبناف ،2003 ،ص.176 :

2

قدي عبد اجمليد ،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية-دراسة تحليلية تقييمية ،-ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،2005 ،ص.103 :

3

موسى سعيد مطر وآخروف ،التمويل الدولي ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،ط ،2008 ،1ص.43 :

زينب حسُت عوض اهلل ،العالقات االقتصادية الدولية ،دار اعبامعة اعبديدة للنشر ،2008 ،ص.44 :
5
D.BERNARD, la monnaie: comprendre les mécanismes monétaires, édition d’organisation, Paris, 1987, p:
63.
6
A. SIAENS, Monnaie et Finance, édition A de Boeck, Bruxelles, 1981, p: 237.
4
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وحدات النقد الوطٍت الذي يتغَت حسب ظروؼ العرض والطلب .ويف الواقع ىناؾ طريقتاف لتسعَت العمبلت نبا
التسعَت اؼبباشر والتسعَت غَت اؼبباشر ،حيث يبكن توضحيهما كالتايل:
أ -التسعير المباشر (التسعير المؤكد) :ىو عدد الوحدات من العملة األجنبية اليت هبب دفعها للحصوؿ على
وحدة واحدة من العملة الوطنية ، 1وأىم الدوؿ اليت تستعمل ىذه الطريقة ىي بريطانيا ،حيث يقاس اعبنيو
اإلسًتليٍت مثبلً كما يلي 1 :2جنيو إسًتليٍت=  37476أورو؛
فقد ُظبيت بالتسعَتة اؼبؤكدة أل ّهن ا تشَت إىل ثبات الثمن الذي يدفع من العملة الوطنية بالنسبة للكمية اؼبتغَتة اليت
يبكن اغبصوؿ عليها هبذا الثمن من العمبلت األجنبية.
ب -التسعير غير المباشر (التسعير غير المؤكد) :ىو عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها
للحصوؿ على وحدة واحدة من العملة األجنبية ،ومعظم الدوؿ يف العامل تستعمل ىذه الطريقة يف التسعَت دبا يف
ذلك اعبزائر ،3ومن مث فإنّو بالنسبة للتسعَتة اؼبؤكدة للصرؼ يعرؼ الغَت بالنسبة لناّ ،أما بالنسبة للتسعَتة غَت
تعرباف على حقيقة واحدة.
اؼبؤكدة للصرؼ فإنّنا نعرؼ أنفسنا بالنسبة للغَت إالّ أ ّف ىاتُت الصيغتُت ِ
يف الواقع إ ّف عملية الصرؼ األجنيب ال تقتصر على عملتُت ،فإىل جانب سعر الصرؼ ما بُت الدوالر والدينار
مثبلً ىناؾ سعر الصرؼ ما بُت الدوالر واؼبارؾ األؼباين أو األورو ،لذا قبد نوع آخر من التسعَت وىو التسعَت
اؼبتقاطع أو سعر الصرؼ التقاطعي.
ج -األسعار المتقاطعة :عند تبادؿ العمبلت يف مركز مايل معُت ،قد يكوف سعر عملتُت مقابل بعضهما البعض
غَت متوفر ،ولضرورة التبادؿ هبب ربديد سعر تبادؽبما ،ويتم ذلك بناءًا على عبلقة العملتُت بعملة ثالثة ،وتسمى
األسعار احملسوبة هبذه الطريقة باألسعار اؼبتقاطعة.

مثالً :إ ّف تسعَت األورو مقابل الُت ينتج عن تسعَتات األورو والُت مقابل الدوالر األمريكي حسب العبلقة
التالية:4

EUR/JPY= EUR/USD × USD/JPY

إ ّف االنطبلؽ من سعر العمبلت يف اؼبراكز اؼبالية يب ِكننا أف كب ُسب سعر أي عملة بداللة عملة أخرى ،كما يف
اؼبثاؿ التايل :يف اعبزائر)1USD = 1.1294 EUR//// 1USD = 105.7518 DZD :(08/10/2015
من خبلؿ ىذه اؼبعطيات يبكن حساب صرؼ الدينار مقابل األورو كما يلي:
1

D. PLIHON, les taux de change, 3éme édition, Paris, 2001, p: 12.
2
لطرش الطاىر ،تقنيات البنوك ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،ط ،2003 ،6ص.96 :
3
M. JURA, les techniques financières internationales, 2éme édition, Dunod, Paris, 2003, p: 77.
4
L. DHONI, C.Hainaut, les taux de change, de Boeck, Bruxelles, 2004, p: 16
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1DZD=105.7518/1.1294=119.4361

مهما ألنّو يؤثر يف األسعار النسبية للسلع احمللية مقارنة بالسلع
 .1أىمية سعر الصرف :يعترب سعر الصرؼ ً
صنعت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية بواسطة عاملُت نبا سعر ىذه
األجنبية ،حيث يتحدد السعر باألورو لسلعة ٌ
السلعة بالدوالر وسعر صرؼ األورو بالدوالر .ويبكن شرح ذلك من خبلؿ اؼبثاؿ التايل:1

نفًتض أ ّف فرنسي قرر شراء حاسوب دببلغ  2000دوالر يف الواليات اؼبتحدة األمريكية :إذا كاف سعر صرؼ
األورو بالدوالر يساوي ( 1.1789مثبلً بتاريخ  4جانفي  )2015فإ ّف ىذا اغباسوب سيكلفو بفرنسا  1696أورو
)(1.1789 /2000؛
نفًتض مرة أخرى أ ّف ىذا الفرنسي سينتظر إىل غاية  26أكتوبر  2015لينفذ عملية الشراء ،يف حُت أ ّف سعر
صرؼ األورو البفض إىل ( 0.8252يف نفس اؼبنتوج) :نفس اغباسوب (مع افًتاض أف سعره بالدوالر يبقى ثابتًا)
سيكلفو أكثر ،أي  2424أورو ) ،(0.8252/2000إ ّف ىذا التدىور يف األورو متوافق مع التحسن يف الدوالر
الذي خفض سعر السلع األوروبية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية.
نفًتض أف أمريكي قاـ بشراء قارورة عطر دببلغ  1000أورو بفرنسا ،لذا فإنّو سيدفع  1178دوالر إذا اشًتى يف
بداية سنة  (1.1789×1000) 2015مقابل فقط

825

دوالر ) (0.8252×1000إذا انتظر إىل غاية أكتوبر

.2015

عقب ربسن األورو ،األوروبيوف سيدفعوف أقل لشراء السلع األمريكية :يف  31ديسمرب  2015يف حُت أ ّف سعر
صرؼ األورو قد ارتفع إىل  1.3621فإ ّف سعر اغباسوب ال يساوي إال  1468أورو ) ،(1.3621/2000وبالعكس
األمريكيوف سيدفعوف أكثر لقاء شراء السلع األوروبية ،يف نفس التاريخ سعر قارورة العطر يرتفع إىل  1326دوالر
).(1.3621×1000

ىذا االستدالؿ يقودنا إىل اػببلصة التالية :عندما تتحسن عملة اقتصاد ما يعٍت أ ّف قيمتها النسبية ترتفع مقارنة
بالعمبلت األخرى) فإ ّف السلع احمللية ؽبذا االقتصاد اليت تباع إىل األجانب ستصبح أكثر غبلء والسلع األجنبية
اؼبستوردة ستصبح أقل غبلء وبالعكس عندما تتدىور عملة اقتصاد ما فإ ّف سعر صادراتو سينخفض يف حُت أف
سعر وارداتو سَتتفع.
إذا تدىورت قيمة عملة اقتصاد ما فإ ّف مبيعات مؤسساتو للخارج ستصبح سهلة يف حُت أ ّف السلع األجنبية
ستصبح أقل تنافسية بالنسبة لو ،لذا فالتدىور العنيف الذي شهده األورو مقابل الدوالر بُت بداية سنة

2015

F. MISKIN et autre, monnaie et marchés financières, Person éducation, France, 8éme édition, 2007, p: 593.
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وشهر أكتوبر  2015قد سهل اؼببيعات إىل اػبارج بالنسبة للمؤسسات األوروبية ولكن قد عاقب مستهلكي منطقة
األورو الذين سيدفعوف أكثر مقابل السلع اؼبستوردة كما سيتحملوف تكاليف أكرب لقاء قضائهم عطل يف الو ـ أ.
ثانيًا :أنواع سعر الصرف ووظائفو

يبكن التطرؽ إىل أنواع سعر الصرؼ ووظائفو كما يلي:
 .2أنواع سعر الصرف :لسعر الصرؼ عدة أنواع ويبكن تصنيفها من حيث الشكل ومن حيث اؼبعامبلت:
أ .من حيث الشكل :قبد نوعُت:1
 الصرف اليدوي  :change manuelىو الذي تتم عملية اؼببادلة فيو ما بُت وحدات من النقد الوطٍت
يدا بيد ما بُت البائع واؼبشًتي؛
مقابل وحدات من النقد األجنيب ً
 الصرف المسحوب

:change tiré

وىو الذي تتم عملية اؼببادلة فيو على أوراؽ مسحوبة على اػبارج

وتعطي غباملها اغبق يف ربويلها يف اػبارج إىل نقود أجنبية مثل الكمبياالت اؼبسحوبة على اػبارج واغبواالت
اؼبصرفية بأنواعها اؼبختلفة.
ب .من حيث المعامالت :قبد نوعُت:
 سعر الصرف العاجل أو الحالي  :le change au comptantسعر الصرؼ العاجل أو ما يسمى ب ػ ػ ػ
""spot

ىو مبادلة عملة ؿبلية بعملة أجنبية (بُت الزبوف وبنكو) شريطة أف تكوف عملية دفع واستبلـ شبن

العملتُت فورية أو يف خبلؿ يومي عمل بعد اليوـ الذي سبت فيو اؼبعاملة ،2وذبدر اإلشارة ىنا إىل أف سعر
تبعا لعرض العمبلت والطلب عليها ويقوـ وكبلء الصرؼ بإعبلـ زبائنهم
الصرؼ يتغَت باستمرار خبلؿ اليوـ ً
هبذه األسعار والسهر على تنفيذ أوامرىم فيما يتعلق بإجراء عمليات الصرؼ ،ومن اؼبهم أف نفرؽ بُت نوعُت
من الصرؼ :3سعر الشراء وسعر البيع ،فسعر الشراء ىو عدد الوحدات من العملة الوطنية اليت يدفعها البنك
لشراء وحدة واحدة من العملة األجنبية ،بينما سعر البيع ىو عدد الوحدات من العملة الوطنية اليت يطلبها
دوما أكرب من سعر الشراء ،ويبثل ىامش
البنك لبيع وحدة واحدة من العملة األجنبية ،ويكوف سعر البيع ً
البنك الفرؽ بينهما؛
 سعر الصرف اآلجل  :le change à termeتعترب عملية الصرؼ ألجل إذا كاف تسليم واستبلـ العمبلت
سعرا للصرؼ وبسب بناءًا على سعر الصرؼ السائد غبظة
يتم بعد فًتة معينة من تاريخ إبراـ العقد ،مطبقُت ً
1

مشعوف مشعوف ،بورصة الجزائر ،أطلس للنشر ،1993 ،ص.139 :
2
J. PEYRARD, risque de change, Librairie Vuibert, Paris, 1986, p: 35.
3
M. JURA, techniques financières internationales, édition Dunod, Paris, 2éme édition, 2003, p: 82.
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إبراـ العقد كالتايل :سعر الصرؼ اآلجل= سعر الصرؼ الفوري  +شبن التأجيل ،ويسمى سعر الشراء يف ىذه
اغبالة بسعر الصرؼ اآلجل أو اؼبستقبلي ،حيث تًتاوح فًتات ىذه العقود ما بُت شهر واحد إىل غاية اثٍت
شهرا للتسليم اؼبستقبلي.1
عشر ً

 .1وظائف سعر الصرف :يقوـ سعر الصرؼ بوظائف عديدة تتمثل يف:2
أ -وظيفة قياسية :حيث يعتمد اؼبنتجوف احملليوف على سعر الصرؼ لغرض قياس ومقارنة األسعار احمللية
باألسعار العاؼبية؛
ب -وظيفة تطويرية :أي يستخدـ سعر الصرؼ يف تطوير صادرات مناطق معينة إىل مناطق أخرى ،من
خبلؿ دوره يف تشجيع تلك الصادرات ،كما يبكن أف تؤدي إىل االستغناء أو تعطيل فروع صناعية معينة أو
االستعاضة عنها بالواردات اليت تكوف أسعارىا أقل من األسعار احمللية ومن مث يؤثر سعر الصرؼ على
الًتكيب السلعي واعبغرايف للتجارة اػبارجية؛
ج -وظيفة توزيعية :وذلك من خبلؿ ارتباطو بالتجارة اػبارجية ،حبيث تقوـ ىذه األخَتة بإعادة توزيع
الدخل القومي العاؼبي والثروات الوطنية بُت أقطار العامل.
المطلب الثالث :أشكال سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيو
سوؼ يتم التطرؽ من خبلؿ ىذا اؼبطلب إىل أشكاؿ سعر الصرؼ والعوامل اؼبؤثرة فيها كالتايل:
أوالً :أشكال سعر الصرف :توجد عدة أشكاؿ لسعر الصرؼ وىي كالتايل:
 .2سعر الصرف االسمي :يٌعرؼ سعر الصرؼ اإلظبي على أنّو سعر عملة أجنبية بداللة وحدات عملة ؿبلية،
ويتم تبادؿ العمبلت أو عمليات شراء وبيع العمبلت حسب أسعار ىذه العمبلت بُت بعضها البعض ،ويتم
تبعا للطلب والعرض عليها يف سوؽ الصرؼ يف غبظة زمنية ما ،وينقسم
ربديد سعر الصرؼ االظبي لعملة ما ً
سعر الصرؼ االظبي إىل سعر صرؼ رظبي أي اؼبعموؿ بو فيما ىبص اؼببادالت اعبارية الرظبية ،وسعر صرؼ

موازي ىو السعر اؼبعموؿ بو يف األسواؽ اؼبوازية لنفس العملة يف نفس البلد3؛
 .1سعر الصرف الحقيقي :يعرؼ سعر الصرؼ اغبقيقي بُت عملتُت لبلدين على أنّو القوة الشرائية النسبية
ؽباتُت العملتُت ،حيث أ ّف القوة الشرائية لعملة تساوي مقلوب مستوى األسعار يف بلد ىذه العملة.

1
2
3

وليد صايف ،أنس البكري ،األسواق المالية والدولية ،دار اؼبستقبل للنشر والتوزيع ،ط ،2009 ،1ص.184 :

بيًتكويرؾ ،أنظمة سعر الصرف ودورىا في مكافحة التضخم ،مجلة التمويل والتنمية ،صندوؽ النقد الدويل ،ع ،1مارس  ،1996ص.44 :
العباس بلقاسم ،سياسات أسعار الصرف ،مجلة جسر التنمية ،اؼبعهد العريب للتخطيط ،الكويت،ع ،23نوفمرب  ،2003ص.04 :
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وبصفة عامة إ ّف سعر الصرؼ الثنائي اغبقيقي بُت عمليت البلدين  iو( jالتسعَت غَت مؤكد بالنسبة للبلد )i

يكتب على الشكل التايل:1
حيث أف:
 :Rijtسعر الصرؼ اغبقيقي
 :Sijسعر الصرؼ االظبي
 :Pj.tمؤشر األسعار بالبلد

j

 :Pi.tمؤشر األسعار بالبلد

i

فلو أخذنا بلدين كأؼبانيا والو ـ أ يكوف سعر الصرؼ كاآليت:2
الطريقة األولى:

 = ep* / pسعر الصرف الحقيقي

 :eسعر الصرؼ االظبي بُت الدوالر واليورو.
* :Pمتوسط سعر السلع يف منطقة اليورو.
 :Pمتوسط سعر السلع يف أمريكا.
وتستعمل عدة مقاييس إحصائية غبساب سعر الصرؼ اغبقيقي ،كاغبساب الشائع اؼبعتمد على مؤشرات أسعار
االستهبلؾ ،أما اؼبقياس الثاين فهو السعر النسيب للسلع القابلة لئلهبار والسلع غَت القابلة لئلهبار ،وىناؾ مقياس
ثالث ،ىو قيمة األجور النسبية احملسوبة بالدوالر ،ويستعمل ىذا اؼبعيار لتفادي مشكلة اؼبؤشرات النسبية اليت
تتغَت من دولة ألخرى. 3
الطريقة الثانية :إ ّف ارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج اؼبواد اؼبصدرة بنفس اؼبعدؿ ال
يدفع إىل التفكَت يف زيادة الصادرات ،ألف ىذا االرتفاع يف العوائد مل يؤد إىل أي تغيَت يف أرباح اؼبصدرين وإف
ارتفعت مداخيلهم االظبية بنسبة عالية ،4فلو أخذنا بلدين كاعبزائر والو ـ أ يكوف سعر الصرؼ اغبقيقي كالتايل:
TCR = TCN/PDz = TCN.Pus
1S/Pus
PDz

L. DOHNI, C. HAINAUT, op.cit, p: 16.
2
لويس أفكاتو ،لماذا أسعار الصرف الحقيقية ،مجلة التمويل والتنمية ،صندوؽ النقد الدويل ،واشنطن ،اجمللد  ،44ع ،3سبتمرب  ،2007ص.47 :

1

3

العباس بلقاسم ،مرجع سابق ،ص.05 :
4
عبد اجمليد قدي ،مرجع سابق ،ص.104 :
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حيث تعطي 1S/Pus :القوة الشرائية للدوالر األمريكي يف أمريكا ،أما  TCN/PDzفتعطينا القوة الشرائية
للدوالر يف اعبزائر.
 :TCRسعر الصرؼ اغبقيقي
 :TCNسعر الصرؼ االظبي
 :Pusمؤشر األسعار بأمريكا
 :PDzمؤشر األسعار باعبزائر
وعليو فإ ّف سعر الصرؼ اغبقيقي للدينار اعبزائري مقابل الدوالر يعكس الفرؽ بُت القوة الشرائية يف أمريكا والقوة
الشرائية يف اعبزائر ،وكلّما ارتفع سعر الصرؼ اغبقيقي كلّما زادت القوة التنافسية للجزائر.
 .3سعر الصرف الفعلي :ىو عبارة عن الرقم القياسي أو متوسط سعر عملة ما بالنسبة جملموعة من العمبلت
األجنبية ،حيث ترجع كل عملة بوزف معُت طب ًقا ألنبيتها يف التجارة اػبارجية ،فالعمبلت اليت ال سبثل أنبية كبَتة
منخفضا ،بينما تعطي عمبلت الدوؿ اؽبامة يف التجارة الدولية وزنًا أكرب ،غالبًا ما
يف التجارة الدولية تعطي وزنًا
ً
تستعمل سلة من العمبلت األجنبية يًتاوح عددىا بُت  20و 25عملة أجنبية من العمبلت الرئيسية ،وهبذا فإ ّف

الفعاؿ يتحدد بعاملُت نبا عدد العمبلت األجنبية اؼبختارة واألوزاف النسبية اليت تُعطَى لكل عملة،1
سعر الصرؼ ّ
عموما عن الوزف النسيب غبصة كل دولة أجنبية يف التجارة اػبارجية الكلية للبلد اؼبعٍت.2
ويعرب الًتجيح ً

ومن مث ،فمؤشر سعر الصرؼ الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرؼ ثنائية ،وىو يدؿ على مدى ربسن أو

تطور عملة بلد ما بالنسبة جملموعة أو سلة من العمبلت األخرى.
إ ّف الغرض من الًتجيحات ىو التعبَت عن األنبية النسبية لكل عملة أجنبية بالنسبة للبد احمللي ،ومع تواجد
العديد من األوزاف اليت يبكن أف تستخدـ يف حساب اؼبتوسط فإ ّف اختيارىا اؼببلئم متعلق بالغرض الذي يستخدـ
من أجلو مؤشر سعر الصرؼ الفعلي ،فإذا كاف اؽبدؼ اؼبقصود ىو تقييم أثر سعر الصرؼ على اؼبيزاف التجاري
ٍ
عندئذ ىي اآلثار النسبية لتغَتات أسعار العمبلت األجنبية يف اؼبيزاف التجاري
للبلد اؼبعٍت فإ ّف الًتجيحات اؼبثالية
أيضا حساب مؤشرات
للبلد األصلي ،وال يبكن تقدير ىذه الًتجيحات إالّ بواسطة الطرؽ الكمية ،ومن الشائع ً

سعر الصرؼ الفعلي باستخداـ حصص التجارة اػبارجية الثنائية كًتجيحات حصص االستَتاد أو حصص

الصادرات أو متوسط اإلثنُت.3
L. DOHNI, C. HAINAU, op.cit, p: 17.
2

ؿبمود ضبيدات ،مدخل للتحليل النقدي ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،2005 ،ص.82 :
Ph. DARVISENET, finance international, Dunod, Paris, 2008, p: 197.

1

3
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ويبكن لعملة ما أف تتدىور مقابل عمبلت كما أ ّهنا تتحسن مقابل عمبلت أخرى ،حيث أ ّف تطور سعر الصرؼ
الفعلي ُيب ِكن من قياس التطور الكلي ؽبذه العملة مقابل العمبلت كلها.1

 .4سعر الصرف الفعلي الحقيقي :ىو سعر اظبي ألنّو عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرؼ ثنائية ،فهو القيمة
اغبقيقية للعملة األجنبية ،أي القدرة الشرائية للعملة الوطنية بالنسبة لدولة أجنبية ،ووبدد على أساس تعادؿ القدرة
الشرائية النسبية يف الدولتُت ،فمن أجل أف يكوف ىذا اؼبؤشر ذو داللة مبلئمة على تنافسية البلد ذباه اػبارج البد
أف ىبضع ىذا اؼبعدؿ االظبي إىل التصحيح بإزالة أثر تغَتات األسعار النسبية ،أي مع األخذ يف اغبسباف
االختبلؼ بُت معدؿ التضخم لدولة ما واؼبتوسط اؼبرجح ؼبعدالت التضخم األجنبية.2
ثانيًا :العوامل المؤثرة في سعر الصرف

يبكن اإلشارة إىل أىم العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل تغَت سعر الصرؼ كالتايل:

 .1التغيرات في قيمة الصادرات والواردات :فحينما ترتفع الصادرات نسبة إىل الواردات ستتجو قيمة العملة
إىل االرتفاع نتيجة لتزايد الطلب األجنيب على ىذه العملة وسيعمل ذلك على تشجيع االستَتاد من اػبارج فبا
يؤدي إىل عودة حالة التوازف إىل سعر الصرؼ3؛
 .2تغير معدالت التضخم :يؤدي التضخم احمللي إىل البفاض يف قيمة العملة يف سوؽ الصرؼ ،فاألسعار احمللية
اؼبرتفعة نتيجة التضخم ستعمل على تقليل االستَتاد األجنيب من سلع ذلك البلد ومن مث يَِقل الطلب على عملة
ىذا البلد يف سوؽ الصرؼ مقابل تزايد عرض ىذه العملة ،فبا يعٍت أف غبالة التضخم أثر تغَت سعر صرؼ
العمبلت اؼبختلفة4؛
 .3التغير في معدالت الفائدة :فالبلداف اليت تتمتع دبعدالت فائدة مرتفعة (حقيقية) سوؼ ذبذب رأس اؼباؿ
األجنيب فبا يؤدي إىل ارتفاع قيمة العملة يف سوؽ الصرؼ األجنيب5؛
 .4التدخالت الحكومية :وربصل ىذه التدخبلت عندما وباوؿ البنك اؼبركزي تعديل سعر العملة حىت يكوف
متبلئم مع سياستها اؼبالية واالقتصادية ومن مث اغبد أو التقليل من التدىور يف سعر صرفها6؛

Idem.
2

عبد اجمليد قدي ،مرجع سابق ،ص.108 :

3

غبلو موسى بوخاري ،سياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية ،مكتبة حسُت العصرية للطباعة والنشر ،ط ،2010 ،1بَتوت ،ص.125 :

4
5
6

1

عبد النعيم مبارؾ ،ؿبمود يونس ،اقتصاديات النقود والصرف والتجارة الدولية ،الدار اعبامعية اإلسكندرية ،1996 ،ص.470 :
سعود جايد مشكور العامري ،المالية الدولية ،دار زىراف للنشر والتوزيع ،ط ،2008 ،1ص.148 :
عبد النعيم مبارؾ ،مرجع سابق ،ص.470 :
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 .5العوامل السياسية والعسكرية :فمن منطلق اؼبقولة اليت تقوؿ أ ّف رأس اؼباؿ جباف فإ ّف أي اضطراب سيؤثر
على تدفقات رأس اؼباؿ من وإىل الدولة ،وربجم رؤوس األمواؿ عن التوجو إىل اؼبناطق اليت يشوهبا االضطراب
وعدـ االستقرار.1
المطلب الرابع :النظريات المفسرة لسعر الصرف واالنحرافات الصرفية
من خبلؿ ىذا اؼبطلب سيتم التطرؽ إىل أىم النظريات اؼبفسرة لسعر الصرؼ واالكبرافات الصرفية كالتايل:
أوالً :النظريات المفسرة لسعر الصرف

إف ىذه النظريات تَع ِرض ؾبموعة من عبلقات التوازف اليت تتواجد بُت أسعار السلع وأسعار الصرؼ وسوؼ يتم
توضيحها فيما يلي:
 .2نظرية تعادل القوى الشرائية ( :)PPPإ ّف الفكر االقتصادي قد عرؼ منذ هناية احل ع  1نظرية كاتب
سويدي إظبو "جوستاؼ كاسل"  ،1916وعُ ِرفت باسم "نظرية تعادؿ القوى الشرائية purchasing power
 ، "parity théorieوىي نظرية حاولت أف تبُت كيف يتكوف سعر الصرؼ يف ظل العملة الورقية ،وخبلصتها ىو

أ ّف القوى الشرائية للعملة داخل البلد ىي اليت ربدد قوهتا الشرائية خارجو ،أي أ ّف األسعار الداخلية ىي اليت ربدد
سعر الصرؼ اػبارجي ،فقد كانت تقلبات األسعار الداخلية عقب اغبرب العاؼبية األوىل كبَتة إىل اغبد الذي عمل
فيو كاسل على تفسَت حركة أسعار الصرؼ بالتقلبات يف القوة الشرائية ،وبُت أ ّف تدىور أسعار الصرؼ ناتج عن
تدىور القوة الشرائية اؼبصاحب للتضخم ،وقد ػبص فكرتو يف قولو:2

اجعا غبقيقة أف ىذه العملة سبتلك
" إ ّف استعدادنا لدفع مبلغ معُت مقابل عملة أجنبية هبب يف النهاية أف يكوف ر ً

قوة شرائية على السلع واػبدمات يف البلد األجنيب ،ومن ناحية أخرى عندما نعرض كمية أخرى من عملتنا كبن

نعرض بالفعل قوة شرائية على السلع واػبدمات يف بلدنا ،فتقويبنا للعملة األجنبية يتوقف على القوة الشرائية
النسبية للعملتُت يف بلديهما"؛
أي أ ّف سعر صرؼ عملة ما يتحدد على أساس ما يبكن أف تشًتيو ىذه العملة يف الداخل ويف اػبارج ،أي أنّو
عبارة عن النسبة بُت مستوى األسعار يف كل من الدولتُت ،ويف حالة ارتفاع مستوى األسعار احمللية يف دولة ما
(حالة التضخم) ،البد من البفاض سعر صرؼ ىذه الدولة للحفاظ من جديد على تعادؿ القوى الشرائية.
وعلى سبيل اؼبثاؿ:3
1

غبلو موسى بوخاري ،مرجع سابق ،ص.126 :

2

ؾبدي ؿبمود شهاب ،سوزي عديل ناثر ،أسس العالقات االقتصادية الدولية ،منشورات اغبليب اغبقوقية ،ط ،2006 ،1بَتوت ،ص.138 :

3

ؿبمد أضبد الكايد ،اإلدارة المالية الدولية والعالمية ،دار كنوز للمعرفة ،ط ،1عماف ،2010 ،ص.91 :
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إذا كاف سعر ؾبموعة دي يف دي ) (DVDمعينة يساوي ) (750يورو يف باريس ،فإ ّهنا هبب أف تكلف

500

دوالر يف شارلوت عندما يكوف سعر الصرؼ بُت منطقة اليورو والو ـ أ يساوي  1.5يورو  /دوالرّ ،أما إذا كاف

سعرىا يف باريس  700يورو فقط فإ ّف اؼبستهلكُت من شارلوت سيفضلوف شرائها من باريس ،وىنا شراء
اؼبستهلكُت األمريكيُت للبضائع األوروبية سَتفع من قيمة اليورو ومن مث الرفع من كلفة البضائع األوروبية عليهم،
وتستمر تلك العملية حىت تتساوى أسعار البضائع مرة أخرى.
وتعتمد ىذه النظرية على الصيغ التالية:
أ .الصيغة المطلقة  :la (ppa) Absolueتفًتض ىذه الصيغة أ ّف السوؽ تامة وغياب اغبواجز اعبمركية أماـ
حركات السلع ،إضافة إىل أ ّف اؼبعلومات تامة االنتقاؿ وتوافر سوؽ دولية يف ظل اؼبنافسة ،فضبلً عن ذبانس السلع
يف كل البلداف ،وتُبُت ىذه الصيغة أ ّف سعر الصرؼ التوازين لعملتُت ـبتلفتُت يساوي العبلقة بُت مستويات

األسعار ،أي أ ّف القوة الشرائية لعملة ما ىي فباثلة لقوهتا الشرائية يف بلد آخر1؛

ب .الصيغة النسبية ( :la ppa relative )PPArعلى عكس الصيغة اؼبطلقة ،فإ ّف الصيغة النسبية تبٌت على
أساس الفرضيات التالية:2

 األخذ يف االعتبار تكاليف النقل؛
 حرية انتقاؿ اؼبعلومات؛
معربا عنها بالعملتُت.
 إزالة اغبواجز التجارية اليت ربد من تكافؤ األسعار ً

واىتمت الصيغة النسبية بتحديد سعر الصرؼ التوازين من خبلؿ إدراج مؤشر التضخم ،حيث يعمل سعر الصرؼ
اإلظبي على إلغاء فوارؽ التضخم يف البلدين أو دبعٌت آخر ربقق توازف سعر الصرؼ عندما يتساوى معدؿ التغَت
يف سعر الصرؼ مع التغَت يف النسبة بُت األسعار ،فهذه الصيغة تنطلق من مبدأ أ ّف البلداف صاحبة معدالت
التضخم اؼبرتفعة مقارنة بالدوؿ اؼبتعاملة معها تقبل بتدىور قيمة عملتها مقابل عمبلت ىذه الدوؿ ،فبا يؤثر على
مبادالهتا التجارية.
ج .الصيغة النقدية  :PPMإ ّف نظرية تعادؿ القوة الشرائية قد ظهرت عند النقدويُت يف قالب آخر ،واالختبلؼ
الذي سبيز بو النقدويوف ىو وجوب التفرقة بُت نوعُت من السلع؛ فهناؾ سلع ُمتاجر هبا وسلع غَت ُمتاج ٍر هبا
وسلعا غَت قابلة للتبادؿ دوليًا تتميز خبصائص
سلعا منتجة ومستهلكة قابلة للتبادؿً ،
دوليًا ،حيث أ ّف لكل بلد ً
M. KABALOURIS, purchasing power parity and exchange rate overshooting, 1985, p: 129.
2
سي بوؿ ىالوود ،رونالد ماكد ونالد ،النقود والتمويل الدولي ،ترصبة ؿبمود حسن حسٍت ،دار اؼبريخ ،الرياض ،2007 ،ص.215 :

1
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تتعلق بذوؽ اؼبستهلكُت وطبيعة السلع يف حد ذاهتا مثل السكنات وتكاليف النقل وكل نوع من السلع تُؤخذ
لتكوف مكونًا لؤلسعار النسبية للسلع.
 .1النظرية الكمية :إ ّف احملتوى األساسي للنظرية الكمية يتلخص يف أ ّف الزيادة يف كمية النقود تؤدي إىل ارتفاع
األسعار يف الداخل ،فبا يؤدي إىل البفاض الطلب على السلع احمللية ومن مث نقص الصادرات وزيادة الواردات أل ّف
سعر السلع األجنبية يصبح أقل مقارنة بأسعار السلع احمللية بعد ارتفاع أسعارىا ،وىذا ما يؤدي إىل زيادة الطلب
على العمبلت األجنبية من أجل تسديد قيم الواردات ،والبفاض الطلب على العمبلت احمللية لتسديد قيمة
الصادرات1؛
 .3نظرية األرصدة :ترى ىذه النظرية أ ّف القيمة اػبارجية للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة موازين
اؼبدفوعات من تغيَت وليس على أساس كمية النقود وسرعة تداوؽبا ،فإذا كاف رصيد ميزاف مدفوعات الدولة موجبًا
فمعناه زيادة الطلب على العملة احمللية وارتفاع قيمتها اػبارجية ،أي ارتفاع سعر صرفهاّ ،أما إذا كاف سلبيًا فهذا
يدؿ على زيادة عرض العملة احمللية والبفاض قيمتها اػبارجية أي البفاض سعر صرفها؛

 .4نظرية سعر الخصم :يرى  Wickselأ ّف رفع سعر اػبصم يف بلد ما يؤدي إىل زيادة القيمة اػبارجية لعملة
ذلك البلد ،وذلك أل ّف رفع سعر اػبصم يؤدي إىل زيادة سعر الفائدة ،ما يعمل على جذب رؤوس األمواؿ
األجنبية وبذلك يزداد طلب األجانب على عملة ذلك البلد فبا يؤدي إىل ارتفاع يف سعر صرفها ،والعكس وبدث
إذا ما البفض سعر الفائدة فينخفض الطلب على عملة تلك الدولة ومن مث البفاض قيمتها اػبارجية أي البفاض
سعر صرفها2؛
 .5نظرية تعادل أسعار الفائدة :تؤثر معدالت الفائدة السائدة يف الدولتُت بعد فًتة معينة على سعر الصرؼ،
فالقاعدة العامة تقوؿ بأ ّف قيمة عملة بلد معُت تنخفض مقابل عملة بلد آخر إذا كاف معدؿ الفائدة يف البلد
الثاين أكرب من نظَته يف البلد األوؿ والعكس صحيح" ،ويوجد مظهرين لنظرية تعادؿ معدالت الفائدة ) (PTIنبا
نظرية معدالت الفائدة اؼبغطاة واليت تظهر لنا العبلقة بُت معدؿ الصرؼ العاجل واآلجل من خبلؿ الفرؽ بُت
معدالت الفائدة ،ونظرية معدالت الفائدة غَت اؼبغطاة تعرب عن التنبؤات بالقيمة اؼبستقبلية لسعر الصرؼ وىو
يساوي مدى أنبية عملية اؼبضاربة وأسواؽ الصرؼ.3

1

فليح حسن خلف ،العالقات االقتصادية الدولية ،مؤسسة الوراؽ للنشر ،ط ،1األردف ،2004 ،ص.228 :

2

صباؿ الدين لعويسات ،العالقات االقتصادية الدولية والتنمية ،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اعبزائر ،2000 ،ص.52 :
J. M. SIROEN, Finances internationales, Armand colin, Paris, 1993, p: 107.

3
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حسب ىذه النظرية للمستثمرين اغبصوؿ على معدالت مردودية مرتفعة يف اػبارج عن تلك اؼبمكن ربقيقها يف
السوؽ احمللي ،عند توظيفهم لؤلمواؿ يف دوؿ أين يكوف معدؿ الفائدة أكرب من ذلك السائد يف السوؽ احمللي،
ألف الفارؽ بُت معدالت الفائدة يتم تعويضو بالفارؽ بُت سعر الصرؼ العاجل وسعر الصرؼ اآلجل؛
 .6نظرية كفاءة السوق :إ ّف السوؽ الكفء ىو ذلك السوؽ الذي تعكس فيو األسعار كل اؼبعلومات اؼبتاحة،
وىو يفًتض أف كل اؼبتعاملُت يف السوؽ يبكنهم الوصوؿ إىل اؼبعلومات اليت تؤثر على أسعار الصرؼ اآلنية
واآلجلة ،فالسوؽ الكفء ىي السوؽ اليت تعكس فيو األسعار على وجو السرعة كل اؼبعلومات اؼبتاحة وبدوف
تكلفة1؛
 .7نظرية اإلنتاجية :تتلخص ىذه النظرية يف أ ّف القيمة اػبارجية لعملة دولة ما تتحدد على أساس مقدرة جهازىا
اإلنتاجي وزيادة اإلنتاجية دبا يف ذلك زيادة إنتاجية الفرد ومستواه اؼبعيشي ومنو ارتفاع مستويات الدخوؿ واألسعار
وىذا ما يؤدي إىل اغبد من الصادرات وزيادة الواردات ،أي زيادة الطلب على العملة األجنبية ،فبا يؤدي إىل
البفاض قيمة العملة احمللية والبفاض سعر صرفها وارتفاع قيمة العملة األجنبية وارتفاع سعر صرفها2؛
 .8نظرية تقلبات أسواق األصول المالية :هتتم ىذه النظرية بظروؼ الدوؿ اليت تعتمد كليةً على قوى السوؽ يف
ربقيق توازف سعر الصرؼ وميزاف اؼبدفوعات ،وتقوـ على أساس دراسة ؿبددات سعر الصرؼ يف األجل القصَت،
مث ضبط اؼبعدؿ الفعلي آلثار العوامل اؼبؤقتة بُغية الوصوؿ إىل تقدير سعر التوازف يف األجل الطويل ،ويتم دراستها

من خبلؿ أسس نظرية االحتياطات النقدية يف ربديد سعر الصرؼ اليت تركز على الدور التوازين الذي يلعبو سعر

الصرؼ يف موازنة الطلب األجنيب على األصوؿ اؼبالية احمللية والطلب احمللي على األصوؿ اؼبالية األجنبية.3
ثانيًا :االنحرافات الصرفية

إ ّف اهنيار نظاـ برينت وودز يف  ،1971أدى إىل عدـ استقرار أسعار الصرؼ ومنذ ذلك اغبُت تواجد تيارين فكريُت
حاوالَ شرح عدـ االستقرار ألسعار الصرؼّ ،أما التيار األوؿ يبثل نظرية رد الفعل اؼببالغ فيو ألسعار الصرؼ أو ما
يسمى نظرية رد الفعل اؼبفرط لدورنبوش والتيار الثاين يبثل نظرية فقاعات اؼبضاربة.

 .1نظرية رد الفعل المفرط لدورنبوش ) :)Overshootingقدمت ىذه النظرية سنة  1976من قِبل
طور ىذه النظرية على أساس الفكرة التالية :4إ ّف سرعة التعديل يف السوؽ اؼبايل
االقتصادي دورنبوش ،حيث ّ
قدي عبد اجملبد ،مرجع سابق ،ص.120 :
2
فليح حسن خلف ،مرجع سابق ،ص.229 :
1

3

غبلو موسى بوخاري ،مرجع سابق ،ص.131 :
D. PHIPHN, le taux de change, édition la découverte et Syros, Paris, 1991, p: 62.
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(سعر الصرؼ وسعر الفائدة) زبتلف عنو يف السوؽ اغبقيقي للسلع واػبدمات ،ويشَت دورنبوش إىل أ ّف سعر
وبدد وفق نظرية تعادؿ القوى الشرائيةّ ،أما يف اؼبدى القصَت فيحدد وف ًقا لنظرية تعادؿ
الصرؼ يف اؼبدى الطويل َ

نظرا للحركة السريعة لرؤوس األمواؿ يف اؼبدى القصَت؛
أسعار الفائدة وذلك ً

أساسا حبركات
 .2نظرية فقاعة المضاربة :تنص نظرية فقاعات اؼبضاربة على أ ّف تغَتات سعر الصرؼ تتعلق ً
ىاما للتوقعات ،حبيث تستطيع تغيَت اذباه سعر الصرؼ عن مساره األساسي،
دورا ً
أسواؽ األصوؿ ،فهي تعطي ً

وربدث فقاعات اؼبضاربة حينما يعتقد أغلبية اؼبتعاملُت يف السوؽ أ ّف سعر عملة أجنبية سينخفض عن قيمتو

األصلية احمل ددة وفق نظرية معينة ،وىي معرضة لبلنفجار يف أي وقت ،وتعود كلمة مضاربة لكوهنا موافقة لتنظيم
األسواؽ اؼبالية ،1فإ ّف ىذه النظرية تقوـ على فكرة إمكانية وجود فوارؽ دائمة بُت سعر الصرؼ (أو أسعار
األصوؿ اؼبالية) اؼببلحظة يف السوؽ وقيمة التوازف اؼبتعلق باألساسيات االقتصادية (ميزاف اؼبدفوعات ،التضخم،
الفائدة ،)...وىذا الفرؽ يُطلق عليو اسم فقاعة اؼبضاربة ،وقبد نوعُت من فقاعات اؼبضاربة ىي:2

أ -فقاعة المضاربة العقالنية :يطلق على فقاعة اؼبضاربة العقبلنية أي فقاعة ال تتعارض مع عقبلنية الوكبلء،
فهؤالء الوكبلء ولو ّأهنم يعلموف أ ّف سعر الصرؼ مبالغ فيو فلهم اؼبصلحة من وجهة نظر عقبلنية باالستمرار

يف شراء العملة طاؼبا أ ّف خطر اػبسارة الذي يعزي إىل اؼببالغة يف التقييم يبقى أدىن من الربح الذي يبكن أف
يتحقق من جراء عملية الصرؼ؛
ب -فقاعة المضاربة غير العقالنية :ويُقصد هبا اغبالة اليت يكوف فيها سعر الصرؼ خاضع لنفسية اؼبتعاملُت
كبَتا غَت قادرين على
وآرائهم اؼبتقلبة ،وتنشأ ىذه الفقاعة عندما يصبح اؼبتعاملوف الذين يواجهوف تشكي ًكا ً
التوقع الصحيح ،وذلك عند القياـ بتهميش التأثَت الذي ُرب ِدثو يف اؼبدى البعيد اؼبتغَتات األساسية للصرؼ.

وؽبذه النظرية ثبلثة نتائج فيما ىبص ذبربة األسواؽ اغبديثة:
 يف اؼبدى القصَت يبكن لسعر الصرؼ أف يعرؼ تعدد قوي غبلوؿ التوازف؛
 يتحدد سعر الصرؼ حسب قيمتو اؼبتوقعة؛
كبَتا.
 الفارؽ بُت سعر الصرؼ يف السوؽ وقيمتو األساسية يبكن أف يكوف ً

1

غبلو موسى بوخاري ،مرجع سابق ،ص.133 :
L.DOHNI, C.HAINAUT, Op.cit., p: 159.
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المبحث الثاني :أنظمة سعر الصرف

إ َف عملية اختيار نظاـ الصرؼ تأخذ أنبية كبَتة لدى الدوؿ لِما لو من عبلقة مع السياسات االقتصادية اؼبتبعة
والتوازنات الكلية ؽبذه الدوؿ ،كما ِ
ربدد أنظمة الصرؼ شروط اندماج االقتصاديات على اؼبستوى الدويل ،وعليو
يبكن تعريف نظاـ الصرؼ بأنّو " ؾبموع ة القواعد اليت ربدد تدخل السلطات النقدية يف سوؽ الصرؼ ،ومن مث
سلوؾ سعر الصرؼ".1

وبتطور وسائل االتصاؿ تعددت اػبيارات يف تقسيم نظم الصرؼ يف العامل من التثبيت التاـ إىل أسعار الصرؼ
العائمة اليت تتحدد بقوى العرض والطلب ،2حيث يتوزع بُت ىذين القطبُت عدة صور ـبتلفة سيتم التطرؽ إليها
فيما بعد ،وتارىبيًا يبكن إصباؿ نظم الصرؼ اليت تأخذ هبا الدوؿ يف عدة نظم أساسية يرتبط كل نظاـ منها
بقاعدة معينة من القواعد النقدية.
المطلب األول :أنظمة الصرف المتعارف عليها
يبكن ربديد أنظمة الصرؼ اؼبتعارؼ عليها كالتايل:
أوالً :نظام الصرف الثابت
ساد نظاـ الصرؼ الثابت يف ظل قاعدة الذىب يف صورة اؼبسكوكات الذىبية ( يبثل ىذا النظاـ الشكل األوؿ
لقاعدة الذىب حيث كاف النقد على شكل مسكوكة من الذىب أي قطعة ؽبا شكل معُت ووزف وعيار ؿبدداف)
يف أواخر القرف  19وأوائل القرف  20وحىت قياـ اغبرب العاؼبية األوىل ،وكذلك يف النصف الثاين من عشرينات
القرف اغبايل عندما عادت الدوؿ األوروبية إىل قاعدة الذىب يف صورة السبائك الذىبية والدوؿ اؼبتخلفة والتابعة
يف صورة الصرؼ بالذىب ،وتعتمد الدولة على قاعدة الذىب إذا ربطت عملتها الوطنية بوزف معُت من الذىب،
ويًتتب ع لى احتفاظ كل دولة بسعر ثابت للذىب بالنقد الوطٍت أف يتحقق سعر ثابت للعمبلت اؼبختلفة بعضها
ببعض.3
ومع ذلك فإ ّف سعر الصرؼ وعدـ تغَته ال يتحقق إالّ إذا توافر شرطُت :4أوؽبما أف يكوف سعر شراء وبيع
الذىب واحد يف كل دولة ،وثانيهما أف تكوف انتقاالت الذىب عديبة النفقة ،وإذا مل يتحققا فإنّو يسمح بتقلب
ىذا السعر وف ًقا لقوى العرض والطلب اػباصة بكل عملة من عمبلت الدوؿ األجنبية أو ما يسمى بقواعد لعبة
1

2

A. LAHRECHE, les régimes de change, édition la découverte, collection repères, Paris, 1999, p: 93.
مايكل بوردو ،المنظور التاريخي الختيار سعر الصرف"نظم وسياسات أسعار الصرف" ،صندوؽ النقد العريب  ،معهد السياسات االقتصادية ،اإلمارات العربية اؼبتحدة،

 ،2002ص.22 :
3
4

سامر بطرس جلدة ،النقود والبنوك ،دار البداية ،عماف ،2008 ،ص.30 :

فليح حسن خلف ،االقتصاد الكلي ،ط ،1عامل الكتاب اغبديث ،األردف ،2007 ،ص.437 :
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الذىب .وذبدر اإلشارة إىل أنّو يف ظل نظاـ ثبات الصرؼ ووف ًقا لقواعد لعبة الذىب تكوف الدولة ملزمة بأ ّْف
تُغلِب االستقرار والتوازف اػبارجي على االستقرار والتوازف الداخلي.
ثانيًا :نظام حرية الصرف

يُعرؼ نظاـ حرية الصرؼ يف ظل النقود الورقية غَت القابلة للتحويل إىل ذىب ،وقد عرفت الدوؿ ىذا النظاـ

عقب خروج اقبلًتا على قاعدة الذىب يف  21سبتمرب  1931وتبلىا بعد ذلك كافة الدوؿ حىت قياـ احل ع .12

وتعترب الدولة أ ّهنا على قاعدة األوراؽ القانونية أو اإللزامية إذا خرجت عن قاعدة الذىب وىذا بإهنائها للعبلقة
اؼبباشرة أو غَت اؼبباشرة بُت الذىب والعملة الورقية ،فبل عبلقة ىنا بُت اإلصدار النقدي الورقي واالحتياطات
الذىبية للدولة بشكل مباشر ،وإّمبا يبكن أف تدرج العملة الذىبية اؼبتوفرة للدولة ضمن موجودات جهازىا اؼبصريف
كأي موجود آخر من الغطاء النقدي للعملة ،2فأساس ىذا النظاـ ىو أف النقود الورقية أصبحت تتمتع بقوة إبراء
قانونية مطلقة ،وىنا وبق ربويلها إىل ما ال يساويها من ذىب أو معدف آخر.
حدودا
ّأما عن سعر الصرؼ فيكوف عُرضةً للتقلبات وف ًقا لقوى عرض وطلب الصرؼ األجنيب ،ومل يعد ىناؾ
ً

عُليا ودنيا تتحرؾ أسعار الصرؼ داخلها كما ىو اغباؿ بالنسبة غبدي تصدير واستَتاد الذىب يف ظل نظاـ
الذىب ،كما أ ّف مستوى التوازف لسعر الصرؼ ىو الذي تتعادؿ عنده الكمية اؼبطلوبة من العملة الوطنية مع
الكمية اؼبعروضة منها ،وىنا تؤدي التغَتات يف أسعار الصرؼ إىل ربقيق التوازف بُت طلب وعرض الصرؼ األجنيب
يف اؼبدى القصَت ،كما يتحقق التوازف يف العبلقة النقدية الدولية يف اؼبدى الطويل عن طريق التغَت يف أشباف السلع
نظرا اللبفاض قيمتها وإىل
الداخلة يف التجارة الدولية ،فزيادة سعر الصرؼ األجنيب يؤدي إىل تشجيع الصادرات ً
نظرا الرتفاع قيمتها ،والعكس يف حالة البفاض سعر الصرؼ األجنيب.3
اغبد من الواردات ً
لقد تعرض ىذا النظاـ إىل عدد من االنتقادات يبكن تلخيصها يف انتقادين رئيسيُت نبا:
 خطر الفوضى وعدـ االستقرار يف اؼبعامبلت اؼبالية والدولية؛
 خطر اإلفراط يف اإلصدار النقدي وما يًتتب عليو من تضخم نقدي.
ثالثًا :نظام الرقابة على الصرف
مت توجو معظم دوؿ العامل إىل األخذ بنظاـ الرقابة على الصرؼ بدالً من سعر الصرؼ الذي يتم ربديده وف ًقا
آللية السوؽ يف ظل استخداـ النقود الورقية بعد التخلي عن قاعدة الذىب.
A. LAHRECHE, op.cit., p: 94.
2
ىيل عجمي ،صبيل اعبنايب ،رمزي ياسُت أرسبلف ،النقود والمصارف والنظرية النقدية ،دار وائل للنشر ،عماف ،2009 ،ص.51 :
3
سامر بطرس جلدة ،مرجع سابق ،ص.41 :

1
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ويعٍت ىذا النظاـ إشراؼ الدولة وربكمها يف عرض الصرؼ األجنيب والطلب عليو ،لذلك فإ ّف الدولة ال تتيح
بيعا وشراءًا ،وإّمبا تقوـ حبد ذاهتا بذلك عن طريق ربديد التعامل بالصرؼ
لؤلفراد حرية التعامل بالصرؼ األجنيب ً
األجنيب بالشكل الذي وبقق األغراض واألىداؼ اليت تعمل الدولة على ربقيقها.1

ويف ىذا السياؽ يبقى الطلب على الصرؼ يف حدود الكمية اؼبعروضة منو ،ومن مث يبكن لسعر الصرؼ أف
يظل ثابتًا وذلك على الرغم من اؼبغاالة فيو ،ومن بُت األسباب لؤلخذ بنظاـ الرقابة على الصرؼ ما يلي:2

 .2ما ول ّدتو األزمة االقتصادية يف الثبلثينات من آثار أدت إىل عجز موازين مدفوعات الدوؿ واليت مل تنجح
الوسائل األخرى يف عبلجو ،ومن مث اللجوء إىل ىذا النظاـ يف ؿباولة لتحقيق ذلك؛
 .1توجو العديد من الدوؿ كبو األخذ بالتخطيط الشامل يف إدارة اقتصادياهتا قد دعم األخذ هبذا النظاـ؛
 .3نقص األرصدة الذىبية لدى معظم الدوؿ اليت يبكن أف تستخدـ كأساس للعملة يف ظل قاعدة الذىب قد
أدى إىل التخلي عن قاعدة الذىب؛
 .4التقلبات الواسعة يف أسعار الصرؼ اغبرة ،وما تؤدي إليو من آثار سلبية على الدوؿ.
ومن بين األغراض المستهدفة من اتباع ىذا النظام:3
 اغبفاظ على استقرار سعر التبادؿ لعملة الدولة واغبفاظ عليها من أي ضغوط قد تتعرض ؽبا من مصادر
خارجية؛
 اغبد من الواردات غَت الضرورية ومن مث اغبفاظ على توازف ميزاف اؼبدفوعات خاصة يف البلداف النامية؛
 ضباية القيمة اػبارجية للعملة من التدىور وخاصة إذا كانت الدولة صاحبة العملة مثقلة بالتزامات ذباه
العامل اػبارجي؛
 ىدؼ مايل يتمثل يف ربقيق إيرادات خبزانة الدولة ،وىذا باغبصوؿ على فروؽ أسعار الصرؼ ( بُت سعر
الشراء وسعر البيع)؛
 إتباع ىذا النظاـ يسمح بتضييق خطر أزمة الصرؼ.
وىذا مع األخذ بعُت االعتبار كل حدود سياسة الرقابة على الصرؼ حيث أ ّف:4

1

فليح حسن خلف ،التمويل الدولي ،مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع ،عماف ،2004 ،ص.79 :

2

اؼبرجع السابق ،ص.80 :

رضا عبد السبلـ ،العالقات االقتصادية الدولية ،اؼبكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،2007 ،ص.127 :
4
O .DAVANNE, instabilité du système financière international, la documentation Française, Paris, 1998, pp:
81; 82
3
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 هتديد رقابة الصرؼ اؼبشددة يبكن لو أف يسِرع يف األوؿ خروج رؤوس األمواؿ ،حيث أ ّف رجوع دولة إىل
تطبيق سياسة الرقابة على الصرؼ يبكنها من ربقيق فائدة مباشرة عن طريق كبح تسرب رؤوس األمواؿ
إىل اػبارج ،لكن ىذا األمر يفقدىا مصداقيتها ،حيث أ ّهنا زباطر بتسريع انبعاث األزمة؛
 تعترب إقامة رقابة مشددة على الصرؼ أحد أدوات مكافحة األزمات ،كما يؤدي ىذا األمر إىل أف تصبح
األزمات سهلة اؼبراقبة ،لكن ىناؾ خطر عودة األزمة بسبب عملية اؼبضاربة اليت يقوـ هبا اؼبضاربوف على
عملة ىذه الدولة وىذا قبل أف يصبح األمر صعبًا (قبل إقامة الرقابة على الصرؼ) ،وهبذا تفقد اغبكومة

ثقة اؼبستثمرين هبا ويصبح الرجوع إىل الوراء ورفع قياسات الرقابة على الصرؼ صعبًا؛
 لكي يصبح األمر فعاالً فيما ىبص وضع احتياطات قبل نشوب األزمات هبب أف توضع رقابة للصرؼ
على دخوؿ رؤوس األمواؿ ،حيث تركز أزمات الصرؼ على سلوكُت اثنُت نبا خروج رؤوس األمواؿ وكذا
دخوؽبما ،إذ يتم مراقبة دخوؿ ىذه األمواؿ عن طريق وضع حدود لدخوؽبا كلها أو جزء منها ،وىذا
كإجراءات احتياطية من الوقوع يف أزمات.
ّأما وسائل الرقابة على الصرؼ فنذكر منها ما يلي:1

 ربديد استَتاد السلع من اػبارج بقدر معُت؛
 ربديد أسعار صرؼ متعددة لبلستَتاد؛
 ذبميد األمواؿ األجنبية اؼبوجودة يف الدولة؛
 اللجوء إىل عقد اتفاقات دفع؛
 اتفاقيات اؼبقاصة؛
 اتفاقيات اؼبقايضة؛
 اللجوء إىل زبفيض قيمة العملة احمللية؛
 يبكن إنشاء صندوؽ موازنة يُستخدـ يف حالة حصوؿ تغَتات يف أسعار صرؼ العملة احمللية إزاء
العمبلت األجنبية.

1

فليح حسن خلف ،التمويل الدولي ،مرجع سابق ،ص.83 :
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ابعا :نظام استقرار أسعار الصرف
رً

بإنشاء صندوؽ النقد الدويل أتى اتفاؽ برينت وودز بنظاـ نقدي دويل جديد أُطلِق عليو "نظاـ استقرار أسعار

الصرؼ" ،ويف الواقع اعتمد ىذا النظاـ على القاعدتُت النقديتُت اؼبذكوتُت ساب ًقا "نظاـ ثبات أسعار الصرؼ
(قاعدة الذىب) ونظاـ حرية الصرؼ (قاعدة العمبلت الورقية)".
إ ّف ىذا النظاـ يعمل على جعل أسعار الصرؼ مستقرة عند أسعار التعادؿ للعمبلت خبلؿ فًتة فبتدة وغَت
ؿبدودة من الزمن مع إمكانية تعديل ىذه األسعار إذا ما دعت الضرورة لعبلج االختبلؿ يف ميزاف اؼبدفوعات دبا
ال يًتتب عليو الدخوؿ يف حلقة مفرغة من التخفيضات اؼبتبادلة ألسعار الصرؼ ،وتلتزـ الدوؿ األعضاء يف
الصندوؽ باحملافظة على التطبيق الفعلي لسعر التعادؿ الذي حددتو لعملتها ،مع وجود اغبرية اؼبطلقة ؽبا يف اتباع
الوسائل الكفيلة لتحقيق التطبيق الفعلي ؽبذا السعر فوؽ أراضيها شرط أف تكوف متفقة مع أحكاـ الصندوؽ.1
والستحالة تطبيق سعر صرؼ ثابت للعملة عند سعر التعادؿ ،فقد يسمح صندوؽ النقد الدويل أف تتم
اؼبعامبلت اعبارية على أساس سعر للصرؼ يزيد أو يقل دبقدار %1عن سعر التعادؿ حيث أصبح ىذا اؼبقدار
 %2سنة  1959مث  %2.25يف ديسمرب  1971طب ًقا التفاقية سيميثونياف.
عائما ،لكن
وكنتيجة لنظاـ سعر التعادؿ ،مل يسمح للدولة العضو يف الصندوؽ بأف تًتؾ سعر صرؼ عملتها ً

وجدت استثناءات أين اعًتؼ الصندوؽ بقياـ ىذا الوضع وبالتحديد بعد وقوع األزمة النقدية الدولية يف أوائل

السبعينات ،كما أنّو اعترب القابلية للتحويل (دبعناىا اؼبعاصر) ركنًا أساسيًا يف نظاـ استقرار أسعار الصرؼ ،ويف
ىذا اإلطار تعترب وحدة سعر الصرؼ أي عدـ تعدد أسعار صرؼ العملة الواحدة حبسب نوع اؼبعامبلت من
اػبصائص األساسية ؽبذا الركن اؼبميز لنظاـ استقرار سعر الصرؼ.
وقد ظبح كذلك صندوؽ النقد الدويل بإمكانية زبفيض قيمة كل عملة حبدود  %10من سعر التعادؿ األصلي
يف حالة وجود اختبلؿ أساسي يف ميزاف مدفوعات الدولة العضو ،وىذا بدوف أخذ موافقتو ،لكن هبب على
الدولة أف تأخذ موافقة الصندوؽ إذا كانت نسبة التخفيض اؼبقًتح تتجاوز

.%10

وذبدر اإلشارة ىنا إىل ميزة مهمة يف نظاـ استقرار أسعا ر الصرؼ تتمثل يف أف اغبق يف ربويل اؼبمتلكات من
الدوالر إىل ذىب بسعر  35دوالر لؤلوقية يعطي للسلطات النقدية العضوة يف الصندوؽ سلطة معتربة يف مراقبة
ِ
كثَتا من الدوالرات فبا ينجم عنو من
السياسة اؼبنفذة من قبل الو ـ أ ،حيث أنّو إذا أصدر اؼبسؤولوف األمريكيوف ً
تضخم فإ ّف الدوؿ األخرى ستطالب بتحويل فبتلكاهتا من الدوالر إىل ذىب2؛
P.D. GRAUWE, la monnaie international, De Boeck université, Paris, 1999, p: 43.
Idem.

1
2

24

الفصل األول :المبادئ األساسية لسعر الصرف

خامسا :نظام أسعار الصرف المعومة
ً

عقب االنتشار الواسع يف اتباع قاعدة الذىب لعدة سنوات مل يكن ينظر بالتقدير لؤلسعار اؼبعومة ،ففي أوائل

أساسا كإجراء مؤقت أثناء الفًتات اليت كانت تتميز بعدـ استقرار كبَت ،وحىت بداية
القرف السابق كانت تستخدـ ً
جدا باعتبارىا سياسة دائمة.
السبعينات من ىذا القرف كانت األسعار اؼبعومة تستخدـ يف حاالت قليلة ً

غَتت الوضع بطريقة ملحوظة وتضمنت
مرت بالعامل فًتة تفشت هبا األزمة يف أسواؽ النقد األجنيب ّ
بعد ذلك ّ

األزمة فشل احملاوالت الربيطانية عاـ  1966يف احملافظة على قيمة اعبنية اإلسًتليٍت ،وبعد ذلك فشل فرنسي فباثل

أيضا ضعف الدوالر األمريكي يف أواخر الستينات وأوائل التسعينات
مع الفرنك عاـ  ،1969وتضمنت األزمة ً
وأزمة البًتوؿ عاـ  1973يف ىذه األجواء تولد اضطراب كبَت يف أسواؽ النقد األجنيب وأصبحت ربركات العمبلت
بُت الدوؿ بغرض اؼبضاربة ضخمة بدرجة يصعب معها التحكم يف سعر الصرؼ عن طريق التدخل النقدي فبا
أدى إىل قياـ الدوؿ بالسماح بتعوًن عمبلهتا ،وحدث إثر ذلك ؿباوالت عديدة إلعادة إنشاء أسعار تعادؿ ثابتة
فعموما يبكن القوؿ أ ّف "السبب اؼبباشر الهنيار
بُت العمبلت ولكن ثبت أف ىذه احملاوالت كلها غَت عملية،1
ً
نظاـ بريتوف وودز ىو العجز الكبَت يف ميزاف اؼبدفوعات األمريكي بينما السبب األساسي يكمن يف وجود اؼبشاكل
اؼبتصلة بالسيولة ويف تسوية ميزاف اؼبدفوعات والثقة" ،فعلى إثر ىذه اؼبشاكل زبلت البنوؾ اؼبركزية سواء يف
خطوات فردية أو مشًتكة على مساندة أسعار التعادؿ لعمبلهتا الوطنية وتركت أسعار صرؼ عمبلهتا تتحدد وف ًقا
لقوى العرض والطلب.
المطلب الثاني :واقع أنظمة الصرف الراىنة
منذ مارس  1973يتسم نظاـ النقد الدويل بكونو خليطًا بُت أسعار الصرؼ الثابتة واغبرة ،إذ ربتوي صبلة
سباما وبُت ىذين القطبُت
سباما أو مرف ً
أنظمة الصرؼ على قطبُت متمايزين أين يكوف سعر الصرؼ ّإما ثابت ً
توجد األنظمة الوسيطة.
أوالً :نظام سعر الصرف الثابت
استنادا
ىو نظاـ يقتضي تعريف نسبة تعادؿ مرجعية بُت عملة بلد ما وعملة أجنبية (أو سلة من العمبلت) ،و ً

حرا فإ ّف احًتاـ البنك اؼبركزي ؽبذا االلتزاـ
إليها يلتزـ البنك اؼبركزي بتبديل عملتو فعندما يكوف سوؽ الصرؼ ً
يفرض عليو التدخل يف سوؽ الصرؼ دبجرد أف يتغَت أو يبتعد عن نسبة التعادؿ القائمة عن طريق بيع العملة
الوطنية إذا اذبهت ىذه األخَتة كبو التدىور يف سوؽ الصرؼ أو عن طريق شرائها يف اغبالة اؼبعاكسة ،وعندما
1

سامي خليل ،االقتصاد الدولي ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2007 ،ص.1303 :
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يكوف سوؽ الصرؼ مراقب وتكوف العملة غَت قابلة للتحويل فإ ّف نسبة التعادؿ تُعرؼ كيفيًا (أي عن طريق ربكم

تبعا ألىدافو) ويتم اغبفاظ أو الدفاع عنها بتصنع.1
البنك اؼبركزي ً
وكما مت الذكر يف ظل ىذه األنظمة يتم تثبيت سعر العملة إىل:2

 .2إما عملة واحدة :تتميز دبواصفات معينة كالقوة واالستقرار ،ويف ىذا اإلطار تعمل االقتصاديات على تثبيت
عمبلهتا إىل تلك العملة دوف إحداث تغيَت إالّ يف بعض اغباالت ،ويتم إصدار العمبلت احمللية فقط عندما تكوف
مغطاة بنسبة  %100من عملة الربط ،لكن معظم الدوؿ تقوـ بربط عملتها يف ظل تدخل حكومي؛
 .1سلة من العمالت :باستخداـ عمبلت الشركاء التجاريُت الرئيسيُت يف سلة ـبتارة والبعض اآلخر يقوـ بربط
عملتو حبقوؽ السحب اػباصة يف صندوؽ النقد الدويل ) (SDRواليت مت تقسيمها على متوسط مرجح للدوالر
والُت واليورو واعبنية اإلسًتليٍت ،ويتم إعبلف سعر الدوالر اؼبعادؿ ؿ  SDRمن قبل صندوؽ النقد الدويل ،ومن مث
تقوـ الدوؿ اؼبعنية بالتعديل يف سعر عملتها بالدوالر لتحقيق سعر صرؼ ثابت بالنسبة غبقوؽ السحب اػباصة.3
ثانيًا :نظام تعدد سعر الصرف

تبعا الختبلؼ أنواع العمبلت ،وسعر الصرؼ اؼبتعدد لو مظهرين أساسيُت ّإما
إ ّف سعر الصرؼ اؼبتعدد يكوف ً

معا.
أف يكوف يف بيع النقد األجنيب أو يف شرائو أو يف كليهما ً

 .1من حيث بيع النقد األجنبي :تقوـ السلطات النقدية بوضع متعدد إذا رغبت يف تنظيم الواردات حسب
معايَت معينة للمفاضلة ،حيث تقوـ حبماية الصناعات الوطنية من السلع األجنبية اؼبنافِسة عن طريق فرض سعر
ُ
صرؼ مرتفع للنقد األجنيب البلزـ بالنسبة ؽبذه اؼبواد ،كما ترفع سعر العملة الوطنية ؼبواجهة الدوؿ الدائنة عندما
ترغب يف زبفيف عبء الديوف األجنبية ،كما يتم تطبيقو للحد من الضغط على اؼبيزاف التجاري؛
 .2من حيث شراء النقد األجنبي :تقوـ السلطات النقدية بتطبيق سعر صرؼ متعدد على ما يعرض عليها من
عمبلت أجنبية بغرض اغبصوؿ على دخل أو لتشجيع أنواع معينة من الصادرات.
أ -للحصوؿ على دخل تلجأ الدولة إىل رفع سعر عملتها إذا رغبت يف مشاركة الشركات األجنبية اؼبستغلة
ؼبوارد وطنية كالبًتوؿ واؼبعادف ؼبا ربققو ىذه الشركات من أرباح.

1

عبد اجمليد قدي ،مرجع سابق ،ص.115 :

2

موردخاي كريانُت ،االقتصاد الدولي  ،ترصبة ؿبمد إبراىيم منصور وعلي مسعود عطية ،دار اؼبريخ ،اؼبملكة العربية السعودية ،2007 ،ص.288 :
B. Michel et autres, l’essentiel sur l’économie, 4éme édition, BERTI édition, Paris, 2006, p: 240.

3
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ب -تشجيع بعض أنواع الصادرات تقوـ الدولة بتخفيض سعر عملتها مقارنة بصادرات أخرى ،وىذا
لتشجيع صناعات معينة ،فتقوـ بتخفيض سعر عملتها بالنسبة للصادرات ذات الطلب اؼبرف وتقوـ برفعو
بالنسبة للصادرات ذات الطلب غَت اؼبرف ،فًتتفع بذلك اغبصيلة من النقد األجنيب.
ثالثًا :نظام أسعار الصرف العائمة
تعرؼ سياسة التعوًن بعدـ السماح للسلطات النقدية بالتدخل يف سوؽ الصرؼ من أجل مساندة عملتها
جدا من
الوطنية ،ففي الدوؿ اليت تطبق ىذا النظاـ هبب أف يكوف سوؽ الصرؼ واألسواؽ اؼبالية األخرى متطورة ً
أجل امتصاص الصدمات بدوف تغَتات كبَتة لسعر الصرؼ ،وزيادة إىل ذلك هبب أف تكوف متوفرة أدوات مالية
من أجل ذبنب األخطار اؼبربوطة بتذبذبات سعر الصرؼ ،وتقريبًا كل االقتصاديات اؼبتقدمة تنتهج أنظمة معومة
وكذلك أغلبية اقتصاديات األسواؽ الناشئة.1

والسبب وراء تعوًن أسعار الصرؼ خبلؿ الفًتة من هناية الستينات إىل منتصف السبعينات ىو أ ّف السلطات
النقدية مل يتبق لديها ذىب أو نقد أجنيب لتحقيق استقرار أسعار الصرؼ ،وكاف ال يبكنها أو ال ترغب يف
استخداـ الرقابة على الصرؼ.2
يأخذ ىذا النظاـ ثبلثة أشكاؿ لنظاـ أسعار الصرؼ وىي كالتايل:
 .1نظام سعر الصرف المختلط (الوسطي) :يوجد بُت القطبُت سعر الصرؼ الثابت وسعر الصرؼ اؼبرف أنظمة
وسطية تتمايز حسب ىوامش التذبذب حوؿ نسبة التعادؿ اؼبرجعية اليت يرخصها البنك اؼبركزي ،حيث يتم
احملافظة على ثبات قيمة مع وجود ىوامش معينة يكوف مسموح فيها بتقلبات سعر الصرؼ ،3وحسب تردد التغَت
يف نسبة التعادؿ قبد من بُت ىذه األنظمة ؾبالس العملة اليت ال تقدر مسب ًقا أي تغَت يف سعر التعادؿ ،حيث
تعتمد عملية خلق النقود بصرامة على احتياطي الصرؼ من عملة الربط.
وال سبتلك ال سياسة النقدية أي استقبللية تسمح ؽبذه األنظمة بوجود تداوؿ نقدي مزدوج (كالبيسو والدوالر يف
األرجنتُت) ،وىي تتناقض مع نظاـ الربط الزاحف الذي يقدر مسب ًقا سلسلة من التغَتات ونسب صغَتة للتعادؿ
أيضا النظاـ اؼبستجدي زحفو ،حيث يف ظل ىذا النظاـ قيم التعادؿ تتغَت دبقدار
عرب فًتات متعددة ،ويسمى ً
صغَت أو نسب صغَتة دوف سابق إعبلف يف فًتات متعددة ؿبددة ،ولتكن مثبلً كل شهر حىت يبكن الوصوؿ إىل
سعر صرؼ التوازف ،وتستطيع الدولة أف سبنع اؼبضاربات اؼبؤدية لعدـ االستقرار بإحداث التغَتات اؼبطلوبة يف سعر
M. STONE et autre, régime de change: fixe ou flottant?, Finance et développment, Mars 2008, p: 42.
2
ؿبمد فوزي أبو السعود ،مقدمة في االقتصاد الكلي ،جامعة اإلسكندرية ،2004 ،ص.232 :
3

1

سعود جايد مشكور العامري ،مرجع سابق ،ص.100 :
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الفائدة قصَت األجل حىت يتحقق اغبياد يف األرباح اليت كانت من اؼبمكن أف تتحقق للمضاربُت من اؼبتغَتات
اجملدولة يف سعر الصرؼ1؛ وكذلك االرباد النقدي ىو الشكل األكثر صرامة ،حيث يتم تثبيت أسعار الصرؼ
للمسانبُت يف االرباد النقدي بطريقة ال يبكن إبطاؽبا ويبكن تعويض العمبلت احمللية بعملة واحدة ،ومن أمثلتو
النظاـ النقدي األورويب القدًن واغبايل يتواجداف بُت ىذين القطبُت ،حيث التغَتات يف سعر التعادؿ فبكنة وتتم
على أساس التباينات التضخمية.
تتميز ىذه األنظمة بثبلث عناصر:2
 سعر صرؼ ثابت مع عملة الربط؛
 التحويل اآليل؛
 صدؽ التزاـ السلطات النقدية.
منذ منتصف التسعينات كانت األنظمة الوسيطة يف مركز األزمات اليت أصابت الدوؿ الناشئة ذلك أ ّهنا تبدو
ضعيفة أماـ اػبروج اؽبائل لرؤوس األمواؿ فبا يؤدي ػبسارة احتياطي الصرؼ وارتفاع كبَت يف معدؿ الفائدة الذي
يؤدي إىل وجود ركود اقتصادي.3
لذا هتدؼ إىل:4
 إقامة مصداقية اقتصادية؛
 ؿباربة التضخم؛
 زبفيض اؼبستوى اؼبتوسط ؼبعدالت الفائدة احمللية.
 .1نظام التعويم المدار :يتم من خبللو ربديد قيمة العملة وفق مؤشرات سوؽ الصرؼ األجنيب ،وتقوـ السلطات
النقدية بالتدخل يف سوؽ الصرؼ األجنيب ،عندما يتطلب األمر ذلك ،دبا يعمل على ربسُت وضع اؼبيزاف التجاري
واالحتياطات من الصرؼ األجنيب ،واعبزائر من بُت الدوؿ اليت تتبع ىذا النظاـ.5
ويف ظل التعوًن اؼبدار يقوـ البنك اؼبركزي بتحديد سعر الصرؼ مع وجود مرونة بتغيَته حسب اؼبؤشرات التالية:
 التغَت يف حجم االحتياطات الدولية؛
 التغَت يف سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي؛
سامي خليل ،االقتصاد الدولي ،مرجع سابق ،ص.1359 :
2
M. LELART, T. MONTALIEN, régime de change et développement, de Boeck et Larcier, 2005, p: 08.
3
H. GUARBI, la gestion des taux de change dans les pays émergents- la leçon des expériences récentes-,
OFCE, observatoire Français des conjoncture économique, Université Paris-Dauphine, 2005, p: 06
4
Idem
5
عبد اؽبادي عبد القادر سويفي ،قراءات في اقتصاديات الوطن العربي ،ط ،2بدوف دار نشر ،القاىرة ،2007 ،ص.183 :
1
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 التطورات يف أسواؽ النقد اؼبوازية.
 .3نظام التعويم الحر :يتحدد سعر الصرؼ يف ىذا النظاـ وفق قوى السوؽ ،أي العرض والطلب من النقد
األجنيب ،ويكوف التدخل الرظبي يف سوؽ الصرؼ األجنيب على أساس اضطراري وال وبدث بشكل متكرر ،وعادة
ؿبدودا يف معدؿ تغَت سعر الصرؼ واغبيلولة دوف تقلباتو اؼبفرطة ،وليس ربديد معُت لو ،لذا
خفضا
ما يستهدؼ ً
ً
فالواقع العملي يؤكد أ ّف السلطات النقدية واؼبالية تتخذ ما تراه مناسبًا من اإلجراءات للتأثَت على سعر الصرؼ يف

االذباه الذي ترغب فيو تفاديًا غبدوث أزمات داخل اقتصادىا.1

ومن تلك اإلجراءات ما يسمى بالتعوًن النظيف (أو النقي) والتعوًن غَت النظيف (أو غَت النقي) كالتايل:

حرا أي وفق قانوف العرض والطلب،
أ -التعويم النظيف :يف ىذه اغبالة تًتؾ السلطات النقدية سعر الصرؼ ً
لكنّها تقوـ بإنشاء ما يعرؼ بأمواؿ موازنة الصرؼ ،وىذا بتخصيص أرصدة من االحتياطات النقدية والذىب
تسمح للسلطات النقدية بالتدخل يف سوؽ الصرؼ األجنيب عن طريق البيع والشراء حسب اغبالة ،وىذا غبماية
سعر صرؼ عملتها من التغَتات العارضة أو اؼبؤقتة أو اليت تسببها عمليات اؼبضاربة ،وتعترب أمواؿ موازنة وطرؽ
استخدامها قواعد اللعبة يف ظل أسعار الصرؼ اغبرة.2
ب -التعويم غير النظيف :يتمثل يف تدخل السلطات النقدية يف أسواؽ الصرؼ األجنيب عن طريق البيع أو
الشراء قصد التأثَت على قيمة عملتها لتحقيق ىدؼ معُت ،ومن ذلك:3
 بيع العملة احمللية هبدؼ زيادة اؼبعروض منها وزبفيض قيمتها من أجل زبفيض أسعار صادراهتا بغرض
زيادة الطلب العاؼبي عليها؛
 شراء عملتها احمللية لزيادة الطلب عليها ومن مث زيادة قيمتها ؼبنع رؤوس األمواؿ من التسرب إىل اػبارج.
أخَتا يبكن إحصاء أنظمة الصرؼ حسب تصروبات السلطات النقدية لدى صندوؽ النقد الدويل يف اعبدوؿ
و ً
التايل:

الجدول رقم ( :)02تصنيف أنظمة الصرف

1
2

روبادو تاغوبتا وآخروف ،التحرك نحو مرونة سعر الصرف ،كيف ومتى وبأي سرعة؟ ،مجلة قضايا اقتصادية ،صندوؽ النقد الدويل ،واشنطن ،ع  ،2006 ،38ص.04 :

بوؿ.أ.سامويلسوف ،العالقات التجارية والمالية الدولية ،ج ،6ترصبة مصطفى موفق ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،1993 ،ص.192 :

راتوؿ ؿبمد ،تحوالت الدينار الجزائري وإشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات ،اؼبلتقى الوطٍت حوؿ اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية والتحوالت االقتصادية-
الواقع والتحديات ،-كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت ،جامعة الشلف ،اعبزائر ،ديسمرب  ،2004ص.344 :
3
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النظام
التعوًن اغبر

Free float

التعوًن اؼبدار Hanged float

الربط مع الزحف

Crawling peg

الوصف

المالحظات

حرية كاملة لقوى السوؽ

رغم إمكانية تطبيقو من الناحية النظرية إالّ أنّو عمليًا من النادر
استمراره لفًتة طويلة ،حيث يتدخل البنك اؼبركزي.

يتدخل البنك اؼبركزي ولكن عادة للحد من شائع الوجود ،اؼبشكلة أف البنك اؼبركزي ال يعرؼ ما إذا كانت
حركة سعر الصرؼ ىي تقلب قصَت األجل أـ عبلمة على
التقلبات فقط
وجود اذباه أساسي.
شيوعا ولكن مستمر يف حالة اتفاؽ السوؽ
يتدخل البنك اؼبركزي يف ربقيق تعديل خاضع موجود بصورة أكثر ً
للسيطرة يف سعر الصرؼ وعادة ما يكوف مع رؤية البنك اؼبركزي لتعديل مسار اؼبعدؿ ،ويبكن أف تكوف
اإلصبلحات وف ًقا لصيغة ما؛
ذلك بصورة مستمرة.

ثابت مع ىامش أو منطقة يسمح لو بالتقلب يف حدود ىذا اؽبامش مثل نظاـ النقد األورويب الذي يعمل يف ظل ىامش يًتاوح بُت
 Fixed withولكن يتدخل البنك اؼبركزي ؼبنع اؼبعدؿ من  %10،5و  %15فإذا اقًتب اؼبعدؿ أو وصل اغبد فإ ّف
مستهدفة
البنك اؼبركزي يواجو اختيارات أو ربديات كما ىو اغباؿ يف
تعدي ىذا اؽبامش.
margin or target zone
نظاـ الصرؼ الثابت.
ثابت ولكن قابل للتعديل  Fixedثابت ( ويتدخل البنك اؼبركزي إذا لزـ ذلك) نظاـ بريتوف وودز ،حيث كاف اغبد األقصى ؽبامش تقلباتو
لفًتات فبتدة ،وىو إف كاف يف حدود ىوامش  %1على أي من جانيب النسبة اؼبعلنة مقابل الدوالر ،وقد
but ajustable
ضيقة إال أنو قابل للتعديل يف حالة عدـ توازف شاع استخداـ ىذا النظاـ يف الفًتة .1971-1945
أو يف حالة وجود ضغوط ال يبكن ربملها.
يعد نسخة أكثر صرامة وشدة من نظاـ ثابت بقصد الثبات الدائم ولكن ال يبكن ضمانو قد يكوف اإلصبلح
ثابت من قِبل BC
وقابل للتعديل

ضروريًا حىت وإف يتم صراحة االعًتاؼ بإمكانية قياسو.

ثابت دبجلس النقد (معيار الذىب) النقود األساسية :العملة+ميزانية البنوؾ لدى نظاـ آيل وصارـ يضمن ربوؿ النقود األساسية عند معدؿ ثابت
 Fixed by currency board orالبنك اؼبركزي والبد من تغطيتها بالكامل ومن مث باؼبراجعة واؼبوازنة يتضمن سعر قريب من معدؿ السوؽ،
a gold standard
بالعملة األجنبية ( الذىب) عند معدؿ ثابت .إالّ أ ّف الضغط على مكاف آخر داخل االقتصاد(البنوؾ،
األنشطة ،األسعار) قد يزيد الضغوط السياسية لتغيَت اؼبعدؿ.
عملة موحدة  Unified currencyالتنازؿ عن العملة اؼبستقلة واتباع عملة أخرى

ىنا يظهر التساؤؿ حوؿ ما إذا كانت الدولة تابعة بالكامل
لدولة أخرى يف ربديد السياسة النقدية ونيل الرسوـ أو تابعة
حبصة فقط

المصدر :بربري ؿبمد أمُت ،مبررات ودوافع التوجو الحديث ألنظمة الصرف الدولية-دراسة حالة سعر صرف الدينار
الجزائري ،-األكاديبية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،جامعة الشلف ،اعبزائر ،ص.80 :

المطلب الثالث :بعض التصنيفات ألنظمة الصرف الراىنة
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ٍ
ؼببلحظ أ ّف نظاـ سعر صرؼ معُت ىو نظاـ مرف يف حُت قد يبدو آلخر أنّو ثابت أو مغلق ،وىذا ما
قد يظهر
يعكس باألخص نقص تواجد اؼبعلومة عن ـبتلف اؼبتدخلُت يف سوؽ الصرؼ أو يف عمليات الشراء والبيع
لعمبلت البنوؾ اؼبركزية.
لقد وضع صندوؽ النقد الدويل مصطلحات تستعمل فيما ىبص تصنيف أنظمة الصرؼ وىذا يف إطار مهمتو يف
مراقبة سياسات الصرؼ للدوؿ األعضاء ،وتارىبيًا تتعلق األنظمة احملصاة من طرؼ الصندوؽ بالتصنيفات اليت
أقيمت من قِبل الدوؿ نفسها (أنظمة الصرؼ اؼبعلنة) ،لكن ابتداءًا من سنة  1999بدأت اؼبؤسسة  FMIيف

إحصاء أنظمة الصرؼ الفعلية (األنظمة اليت تبلحظ) وىذا بتقييم اؼبعلومات اؼبتوفرة ،واؼبقارنة بُت أنظمة معلنة

وأخرى غَت فعلية تظهر بعض التباينات والتناقضات ،فبعض الدوؿ مثبل صرحت يف أواخر التسعينات بأنظمة
صرؼ عائمة ولكن صنفت ىذه األخَتة فعليًا على أ ّهنا أنظمة ربط ،وقد تبنت فيما بعد بعض ىذه الدوؿ أنظمة

معومة فعليًا ربت ضغوط السوؽ.1

أوالً :تصنيف صندوق النقد الدولي( )FMIألنظمة الصرف بين

:2996-2974

أساسا على التصروبات الرظبية للدوؿ األعضاء ،ويبكن
إ ّف التصنيفات اليت ق ّدمها الصندوؽ يف ىذه الفًتة ترتكز ً

أف نذكر ىذه األنظمة كالتايل:2

 .2في سنة  :2974قبد يف ىذه السنة:
أ -نظاـ يتم فيو اغبفاظ على سعر الصرؼ داخل ىوامش ضيقة نسبيًا مقابل (الدوالر األمريكي ،اعبنيو
اإلسًتليٍت ،الفرنك الفرنسي ،ؾبموع عمبلت متوسط أسعار صرؼ أىم الشركاء التجاريُت)؛
ب -نظاـ ال يتم فيو اغبفاظ على سعر الصرؼ داخل ىوامش ضيقة نسبيًا.
 .1ما بين :2978-2975
أ .نظاـ يتم فيو اغبفاظ على سعر الصرؼ داخل ىوامش ضيقة نسبيًا مقابل( الدوالر األمريكي ،اعبنيو
اإلسًتليٍت ،الفرنك الفرنسي ،الرند عبنوب إفريقيا ،البست اإلسباين)؛
ب .نظاـ ال يتم فيو اغبفاظ على سعر الصرؼ داخل ىوامش ضيقة نسبيًا.
 .3ما بين

:2983-2979

1

M. STONE et autre, op.cit, p: 43.
S. M. DALY, le choix du régime de change pour les économies émergents, FSEQ, Tunis, Mai 2007, p p: 89.
2
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أ .نظاـ يتم فيو اغبفاظ على سعر الصرؼ داخل ىوامش ضيقة نسبيًا مقابل( الدوالر األمريكي ،اعبنيو
اإلسًتليٍت ،الفرنك الفرنسي ،الرند عبنوب إفريقيا ،البست اإلسباين ،الدوالر األسًتايل ،اإلسكود الربتغايل،
ؾبموع عمبلت أو مؤشرات)؛
ب .نظاـ ال يتم فيو اغبفاظ على سعر الصرؼ داخل ىوامش ضيقة نسبيًا.
 .4ما بين  :2996-2983أسعار صرؼ ؿبدد على أساس:
أ .الربط مقابل :الدوالر األمريكي ،اعبنيو اإلسًتليٍت ،الفرنك الفرنسي أو عمبلت أخرى؛
ب .مرونة ؿبدودة مقابل :عملة ،ترتيبات تعاونية؛
ت .ترتيبات بأكثر مرونة وقابلة للتصحيح حسب بعض اؼبؤشرات وأخرى تعوًن مدار؛
ث .التعوًن اغبر.
 .5ما بين

:2999-2996

أ .الربط ب :عملة ،سلة من العمبلت؛
ب .مرونة ؿبدودة؛
ت .التعوًن اغبر؛
ث .التعوًن اؼبدار.
ابتداءا من سنة 1999
ثانيًا :تصنيف صندوق النقد الدولي ألنظمة الصرف الدولية
ً

منذ سنة  1999ميز  FMIبُت شبانية أصناؼ ألنظمة الصرؼ:1
 .2حالة غياب عملة قانونية خاصة :يغطي ىذا النوع حالتُت:

أ .في الحالة األولى :تكوف ىناؾ عملة أجنبية واحدة سبتلك سعر قانوين يف البلد أي التخلي عن عملة
الدولة وإحبلؿ عملة رئيسية مثل الدوالر ؿبلها ،وىذا ما فعلتو كل من اإلكوادور والسلفادور والبناما ،فنحن
أيضا منتنيقرو
نتكلم ىنا عن الدولرة ،ويوجد دوؿ أخرى تبنت عمبلت أخرى مثل اؼبارؾ األؼباين وىذا ما فعلتو ً

والكسوفو (قبل األخذ باألورو)؛

ب .أما في الحالة الثانية :تكوف الدولة عضو يف ارباد النقدي (مثل االرباد األورويب) أو يف ميكانيزـ تعاوف
نقدي (منطقة الفرنك )CFAحبيث تتبٌت ىذه الدوؿ عملة مشًتكة ؽبا سعر قانوين يف كل منها.

L. DOHNI, C. HAINAUT, Op.cit., p p: 19-20.

1
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 .1نظام مجلس العملة :يف ىذ ه األنظمة تعتمد عملية خلق النقود بصرامة على احتياطي الصرؼ من عملة
الربط؛
 .3أنظمة أسعار تعادل ثابتة تقليدية :يف ىذه اغبالة تربط الدوؿ عملتها فعليًا بعملة واحدة (أحصى  FMIأكثر

من  30عملة) أو سلة عمبلت ( أكثر من  13حالة) ،ويتذبذب سعر الصرؼ داخل شريط ضيق

%1+و%1-

حوؿ سعر مركزي ثابت؛
 .4أنظمة ىوامش تذبذب ثابتة  :يف ىذا النظاـ يتم االحتفاظ بسعر الصرؼ للعملة داخل ىامش (شريط)
تذبذب ثابت أكرب من  %1من جهة ،ومن جهة أخرى يكوف لو سعر مركزي كذلك ثابت (فعليًا) ،وىذا كحالة
الدامبارؾ ( يتذبذب الكوروف الدامباركي داخل ىامش  %2725مقابل األورو)؛

 .5أنظمة ىوامش تذبذب متحركة :يف ىذا النظاـ يتم االحتفاظ بسعر الصرؼ للعملة داخل بعض ىوامش
التذبذب ،ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى يكوف لسعر الصرؼ سعر مركزي يصحح دوريًا بالنسبة إىل سعر ثابت

معلن ساب ًقا أو بالنسبة إىل تغَتات بعض اؼبؤشرات االقتصادية؛

 .6أنظمة أسعار تعادل متحركة :يف ظل ىذا النظاـ يصحح سعر العملة دوريًا وبنسب صغَتة إىل سعر معلن
مسب ًقا أو استجابة إىل تغَتات بعض اؼبؤشرات االقتصادية ،وىذا بدوف ربديد سعر مركزي أو ىوامش تذبذب؛
 .7أنظمة التعويم المدار :يف ظل ىذا النظاـ يًتؾ سعر الصرؼ وبدد وفق العرض والطلب يف سوؽ الصرؼ
لكن يتدخل البنك اؼبركزي بالبيع أو الشراء إذا ل ِزـ األمر؛
 .8التعويم المستقل :ويكوف التعوًن مستقبلً عندما ال يرتبط سعر صرؼ العملة الوطنية يف ارتفاعو والبفاضو
بأسعار صرؼ أية عملة أو عمبلت أخرى؛
 .9التعويم المشترك :ويكوف التعوًن مشًتًكا إذا ما حدث االرتباط بُت سعر صرؼ العملة الوطنية يف ارتفاعو
معا بالنسبة ؼبا
والبفاضو بأسعار صرؼ أية عملة أو عمبلت أخرى ،حبيث تشًتؾ ؾبموعة معينة من العمبلت ً
وبدث من تغَتات يف أسعار صرفها ،فًتتفع ىذه األسعار سويًا أو تنخفض سويًا.
ثالثًا :محددات اختيار نظام الصرف

توجد العديد من اؼبعايَت اؼبستخدمة يف اختيار نظاـ صرؼ معُت أنبها ما يلي:1

 .2المناطق النقدية المثلى

(:)Optimum currency Area

يصفها معظم االقتصاديوف بأ ّهنا توفر أفضل

عمليات التكيف استجابة لبلضطرابات الداخلية واػبارجية ،وتكمن أنبيتها يف توضيح مدى التعارض بُت نظاـ
1

غبلو موسى بوخاري ،مرجع سابق ،ص ص.139-138 :
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عموما ىي ؾبموعة من الدوؿ األعضاء اليت ترتبط عملتها الوطنية بالنظاـ
الصرؼ الثابت واؼبرف .ومنطقة العملة ً
الثابت وباؼبقابل تربط عمبلت الدوؿ األعضاء يف اؼبنطقة النقدية بنظاـ صرؼ مرف.
إ ّف ربليل  Mundellفيما ىبص التحكيم بُت سعر الصرؼ الثابت وسعر الصرؼ العائم داخل اؼبنطقة االقتصادية
خضع لعدة تطورات كما يضيف  Mac kinonعامل درجة االنفتاح كعامل للمثالية ،فكلّما كاف االقتصاد منفتح
كلما كاف لسعر الصرؼ الثابت مزايا ألنّو يسمح باستقرار االقتصاديات اؼبتعرضة لتقلبات الصرؼ،
حسب Scicovsky &Ingramفإ ّف إدخاؿ العامل اؼبايل ّبُت أ ّف التكامل اؼبايل القوي ىو من عوامل اؼبثالية ،ىذا
التكامل اؼبايل الذي يؤمن التحويبلت اؼبالية الضرورية لتعديل االختبلالت (خاصة اختبلالت ميزاف اؼبدفوعات).
 .1طبيعة الصدمات :يكوف نظاـ الصرؼ ىنا حسب طبيعة الصدمات اليت يواجهها االقتصاد ،ويبيز
االقتصاديوف من جهة بُت الصدمات اغبقيقية واليت تتضمن التغَتات يف معدالت التبادؿ التجاري (الفرؽ بُت
الزيادة يف أسعار الصادرات وأسعار الواردات) والتباينات يف الطلب اػبارجي على صادرات السلع واػبدمات
والتغَت يف مبو اإلنتا جية مقارنة بالشركاء التجاريُت وغَتىا ،ومن جهة أخرى الصدمات االظبية الناشئة عن النظاـ
النقدي واؼبايل احمللي واليت تنشأ باألساس عن عدـ استقرار الطلب على النقود؛
 .3درجة التكامل مع األسواق الدولية :يعود أصل ىذا االذباه إىل ما يعرؼ بالثبلثية اؼبستحيلة ؼبندؿ واليت تنص
على عدـ التوافق بُت زيادة التكامل اؼبايل الدويل اؼبتمثل يف حرية حركة رأس اؼباؿ وأسعار الصرؼ الثابتة وسياسة
نقدية مستقلة ،إذ يتعُت على البلداف الدخوؿ يف خيار ثنائي القطب ،ويزداد اإلقرار اليوـ بأ ّف الثبلثية اؼبستحيلة
ىي السبب يف اهنيار وسقوط كل من قاعدة الذىب ونظاـ برينت وودز ،ومع زيادة التكامل اؼبايل الدويل فاػبيار
ىو يف اغبقيقة بُت االستقبلؿ النقدي واستقرار سعر الصرؼ.
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المبحث الرابع :سعر الصرف كسياسة اقتصادية
تظهر أنبية سياسة سعر الصرؼ يف االقتصاد من يوـ آلخر من خبلؿ سبيزىا بأىدافها وأدواهتا ،وىي تسعى
كباقي السياسات األخرى إىل ربقيق صبلة من األىداؼ اليت تنصب يف مصلحة االقتصاد الوطٍت وذلك من خبلؿ
ؾبموعة من األدوات.
اتبعت الدوؿ سياسات ووسائل ـبتلفة لدعم عملتها وجعلها أكثر استقر ًارا ،فكانت سياسة سعر الصرؼ
يوما بعد يوـ من خبلؿ سبيزىا بأىدافها وأدواهتا ،ومن أجل
أنبها ،حيث أظهرت استقبلليتها عن السياسة النقدية ً

اإلؼباـ هبذه النقطة سيتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل أنواع ىذه السياسة وأىدافها وأدواهتا باإلضافة إىل عبلقتها

بالسياسات االقتصادية األخرى.
المطلب األول :أنواع سياسة سعر الصرف
إذا كاف ميزاف مدفوعات بلد ما يف حالة اختبلؿ ىيكلي أو دائم فإنّو من الواجب على السلطات اؼببادرة بازباذ
واتباع سياسات كفيلة ؼبواجهة ىذه االختبلالت ،ذلك أنو لو ذباىلت أو تباطأت يف اتباع السياسات الكفيلة
بتصحيحها الانتهى األمر باستنفاذ االحتياطات اػبارجية للبلد أو بدخوؿ البلد يف قفص اؼبديونية اػبارجية.
ومن بُت ىذه السياسات اليت تتبعها الدولة ىي إجراء تغَتات يف سعر الصرؼ سواء عن طريق زبفيض قيمة
العملة يف حالة وجود عجز يف ميزاف اؼبدفوعات ،أو رفع قيمة العملة يف حالة وجود فائض فيو .وبناءًا على ما
سبق مت تقسيم اؼبطلب إىل ما يلي:
أوالً :سياسة تخفيض قيمة العملة
 .2تعريف تخفيض قيمة العملة :يقصد بتخفيض قيمة العملة ) (Dévaluationقياـ الدولة بتخفيض قيمة
عملتها مقارنة مع العمبلت األجنبية ،وىو إجراء ىبفض سعر صرؼ العملة ومن مث قوهتا الشرائية يف اػبارج.1
ّأما مصطلح البفاض العملة فيقصد بو البفاض عملة بلد ما إزاء العمبلت األجنبية األخرى يف سوؽ الصرؼ
األجنيب ،نتيجة تعارض قوى العرض والطلب ،وىذا يعٍت أ ّف االلبفاض اؼبذكور وبصل يف حالة نظاـ الصرؼ
العائم ،والعوامل اؼبؤدية إىل البفاض القيمة اػبارجية لعملة البلد وىي:2
أ -زيادة الواردات والبفاض الصادرات؛
ب -ارتفاع معدؿ التضخم احمللي مقارنة باؼبعدؿ اؼبذكور للشركاء التجاريُت؛
1
2

ؾبدي ؿبمود شهاب وسوزي عديل ناشر ،أسس العالقات االقتصادية الدولية ،ط ،1منشورات اغبليب اغبقوقية ،بَتوت ،2006 ،ص.143 :
عرفاف تقي اغبسٍت ،التمويل الدولي ،عماف ،1999 ،ص.154 :
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ج -البفاض أسعار الفائدة اغبقيقية احمللية؛
د -ارتفاع أسعار الفائدة اغبقيقية يف اػبارج.
 .1أسباب تخفيض قيمة العملة :ىناؾ أسباب عديدة لتخفيض قيمة العملة ،من بينها:1
أ -معاعبة العجز يف ميزاف اؼبدفوعات ،وذلك بتشجيع الصادرات وتقييد الواردات؛
ب -العمل على اغبد من تصدير رؤوس األمواؿ إىل اػبارج والتشجيع على العكس؛
ج -قد يكوف التخفيض هبدؼ زيادة دخل بعض الفئات اؼبنتجة وزبفيف عبء مديونيتها وذلك
لتسهيل تصريف منتجاهتا يف األسواؽ اػبارجية أو لتدىور أشباهنا يف األسواؽ العاؼبية؛
د -ضباية الصناعة الناشئة باإلضافة إىل عبلج مشكلة البطالة يف االقتصاد الوطٍت ،حيث ينتج عنو
تشجيع التوسع يف الصناعات التصديرية؛
ه -قد يبس التخفيض أحيانًا أخرى زيادة موارد اػبزانة العامة للدولة دبا يتضمنو من إعادة تقوًن
الرصيد الذىيب اؼبتاح لديها وفق اسم جديد.
 .3شروط نجاح عملية تخفيض قيمة العملة :يف الواقع ىناؾ عوامل يتوقف عليها قباح عملية التخفيض ،إذ
تتوقف أنبية ىذا التخفيض يف تشجيع الصادرات وتقليل الواردات وىي:2
أ -اتساـ الطلب العاؼبي على اؼبنتجات بقد ٍر ٍ
كاؼ من اؼبرونة (زبفيض قيمة العملة يؤدي إىل زيادة
الطلب العاؼبي على اؼبنتجات اؼبصدرة)؛
ب -استجابة اعبهاز اإلنتاجي لبلرتفاع يف الطلب العاؼبي الناتج عن زيادة الصادرات؛
ج -هبب توفر استقرار يف األسعار احمللية؛
د -عدـ قياـ الدوؿ اؼبنافسة بنفس اإلجراء (زبفيض عملتها) ،أو ما يسمى باؼبعاملة باؼبثل؛
ه -استجابة السلع اؼبصدرة للمواصفات ( اعبودة ،اؼبعايَت الصحية)...؛

1
2

زينب حسُت عوض اهلل ،العالقات االقتصادية الدولية ،الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.304 :

بلعزوز بن علي ،ؿبمد الطيب ؿبمد ،دليلك في االقتصاد ،دار اػبلدونية ،اعبزائر ،2008 ،ص.96 :
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ثانيًا :سياسة رفع قيمة العملة

يبكن التطرؽ إىل سياسة رفع قيمة العملة من خبلؿ النقاط التالية:
 .2تعريف رفع قيمة العملة :إ ّف عملية رفع قيمة العملة ) (Réévaluationتشَت إىل زيادة عدد الوحدات من
العمبلت األجنبية مقابل الوحدة النقدية الوطنية الواحدة ،وهتدؼ ىذه العملية إىل زبفيض الفائض التجاري بعد
رفع سعر النواتج اؼبصدرة وزبفيض سعر النواتج اؼبستوردة.1
نظرا
إ ّف فائض ميزاف اؼبدفوعات اؼبستمر ألمد طويل نسبيًا سبثل فعليًا بالنسبة للدولة اليت تسجل مساوئ ع ّدة ً
لكونو يسبب تدفق للسيوالت اليت تعترب ضمن العوامل التضخمية ،باإلضافة لذلك فإ ّف اػبطورة تتفاقم عندما
تقود اؼبضاربة يف أسواؽ الصرؼ إىل اجتذاب رؤوس األمواؿ قصَتة األجل كبو البلداف ذات العمبلت اليت تُقيم

على ّأهنا دوف قيمتها اغبقيقية بانتظار رفع تلك القيمة الح ًقا.2

ّأما مصطلح ارتفاع العملة فهو يشَت إىل ارتفاع سعر العملة احمللية لبلد ما إزاء العمبلت األجنبية األخرى ،وال
شك أ ّف العوامل اؼبؤدية إىل ارتفاع قيمة العملة يف سوؽ الصرؼ األجنيب ستعاكس تلك اؼبؤدية إىل البفاض قيمة
العملة.
 .1أسباب رفع قيمة العملة :إ ّف أىم األسباب اليت تدعو السلطات النقدية لرفع القيمة اػبارجية لعملتها ىي:3
أ -وجود فائض يف ميزاف اؼبدفوعات؛
ب -معادلة االرتفاع اغباصل يف األسعار العاؼبية لسلعة إسًتاتيجية ،كما قامت بو فرنسا حينما عملت على
رفع قيمة الفرنك الفرنسي ؼبواجهة االرتفاع يف أسعار النفط خبلؿ فًتة التسعينات؛
ج -لتدعيم العمبلت األجنبية األخرى ،كما فعلت أؼبانيا والياباف حينما رفعتا قيمة عملتانبا لدعم الدوالر
األمريكي عندما امتنعت الو ـ أ عن زبفيض قيمة الدوالر ألسباب معنوية تتعلق بسمعتها؛
دائما إىل اآلثار اؼبوجودة ،إذ أ ّف قباح العملية يرتبط باآلثار
ومنو فإ ّف زبفيض سعر صرؼ العملة أو رفعو ال يؤدي ً
على مستوى الدخل وكذا مستوى األسعار اليت تعقب تعديل سعر الصرؼ االظبي.

1

عرفاف تقي اغبسٍت ،مرجع سابق ،ص.154 :

وساـ مبلؾ ،الظواىر النقدية على المستوى الدولي ،دار اؼبنهل البناين ،بَتوت ،2001 ،ص.293 :
3
عرفاف تقي اغبسٍت ،مرجع سابق ،ص.155 :
2
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المطلب الثاني :أىداف سياسة سعر الصرف
هتدؼ سياسة سعر الصرؼ إىل ربقيق أىداؼ السياسة العامة باالعتماد على أدواهتا ،وؽبذا سيتم التطرؽ يف ىذا
اؼبطلب إىل الدور الذي تقوـ بو سياسة سعر الصرؼ يف ربقيق أىداؼ السياسة العامة للدولة على النحو التايل:
أوالً :دور سياسة سعر الصرف في تحقيق االستقرار االقتصادي
من أىم األىداؼ اليت تسعى كل الدوؿ إىل ربقيقها ىي االستقرار االقتصادي ،أي ربقيق العمالة الكاملة دوف
تضخم والتوصل إىل حجم أكرب من الناتج أو الدخل الوطٍت اغبقيقي من خبلؿ االستغبلؿ األمثل للموارد
االقتصادية اؼبتاحة يف االقتصاد الوطٍت.1
فتحقيق االستقرار االقتصادي هبنِب اجملتمع اآلثار السلبية أو السيئة اليت تًتتب عن التضخم واليت من أنبها
البفاض القوة الشرائية للنقود واإلضرار البالغ دبستوى اؼبعيشة لذوي الدخل احملدود ،باإلضافة إىل اآلثار اؼبًتتبة عن
الكساد أو الركود واليت من أنبها ارتفاع معدالت البطالة وتراجع النشاط اإلنتاجي.
من صور التوازف االقتصادي التوازف بُت الطلب الكلي (اإلنفاؽ الكلي) والعرض الكلي (الناتج الوطٍت) ،فإذا
مل يكن اإلنفاؽ الوطٍت كافيًا ؼبقابلة الناتج الوطٍت استلزـ زيادة العرض الكلي عن الطلب الكلي ،حيث سبثل ىذه

اغبالة اال نكماش االقتصادي ،ومن أىم مظاىره البفاض األسعار وظهور البطالة وعلى العكس إذا كاف اإلنفاؽ
زائد عن الناتج الوطٍت أدى ذلك إىل زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي يف االقتصاد ،وينتج عن ذلك
التضخم والذي تتمثل مظاىره يف ارتفاع اؼبستوى العاـ لؤلسعار (السلع واػبدمات) ،2ومن مظاىر التوازف
أيضا تعادؿ االستثمار الوطٍت مع االدخار الوطٍت وتعادؿ الصادرات مع الواردات ومن مث توازف اؼبيزاف
االقتصادي ً

التجاري والذي يساىم يف توازف ميزاف اؼبدفوعات وتعادؿ النفقات العامة مع اإليرادات العامة وتبلشى العجز

باؼبوازنة العامة للدولة ،وكذا تعادؿ معدؿ النمو االقتصادي مع معدؿ النمو السكاين.
وتعتمد بعض البلداف توظيف أسعار الصرؼ حملاربة التضخم وزبفيض معدالتو ،وتعترب برامج التثبيت باستعماؿ
سعر الصرؼ من برامج ؿباربة التضخم ،3حيث يؤدي التحسن يف سعر الصرؼ إىل البفاض يف مستوى التضخم
اؼبستورد ورب سن تنافسية اؼبؤسسات ،وتتضاعف أرباح اؼبؤسسات دبا يبكنها من ترشيد أداة اإلنتاج يف اؼبدى
اؼبتوسط ،وىكذا وبقق عوائد إنتاجية مع ربسُت جودة منتجاهتا دبا يعٍت زيادة تنافسيتها ،وتسمى ىذه الظاىرة

1

فرحي ؿبمد ،التحليل االقتصادي الكلي ،دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع ،اعبزائر ،2004 ،ص.28 :

2

اؼبرجع السابق ،ص.29 :

3

بلقاسم العباس ،سياسات أسعار الصرف ،جسر التنمية،اؼبعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،ع ،23نوفمرب  ،2003ص.19 :
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باغبلقة الفاصلة للعملة القوية ،ومت اعتمادىا كأساس للسياسة اؼبناىضة للتقدـ اليت تبنتها فرنسا انطبلقًا من سنة
.1983
الشكل رقم ( :)02مقاومة التضخم باالعتماد على سياسة سعر الصرف
التنافسية الهيكلية(خارج األسعار)
ارتفاع األسعار عند التصدير
بالعملة الصعبة

المحافظة على حجم الصادرات

تحسن العملة
انخفاض األسعار عند االستيراد

المحافظة على حجم الواردات

المصدر :قدي عبد اجمليد ،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية-دراسة تحليلية تقييمية ،-ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،
فائضائر ،2004 ،ص.132:
اعبز

استمرار التضخم

نبلحظ أ ّف التحسن يف قيمة سعر الصرؼ يؤدي إىل البفاض األسعار عند االستَتاد مع ارتفاع أسعار التصدير،

لكن يف اؼبقابل يتحسن مستوى تنافسية اؼبؤسسات وذلك بتنافسية ىيكلية (خارج األسعار) ،ففي اؼبدى القصَت
يكوف اللبفاض تكاليف االستَتاد أثر إهبايب على البفاض مستوى التضخم وتضاعف أرباح اؼبؤسسات دبا يبكنها
من ترشيد اإلنتاج يف اؼبدى اؼبتوسط وىكذا ربقق اؼبؤسسات عوائد إنتاجية وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة
عالية ،دبا يعٍت ربسُت تنافسيتها ومن مث احملافظة على حجم الصادرات ومن مث فائض يف اؼبيزاف التجاري ،وبعدىا
ربسُت قيمة العملة مرة أخرى ،وباؼبقابل فإ ّف ذلك يؤدي إىل زيادة الواردات اللبفاض أسعارىا.
ثانيًا :دور سياسة سعر الصرف في تخصيص الموارد

يُقصد بتخصيص اؼبوارد االقتصادية عملية توزيع اؼبوارد اؼبادية والبشرية بُت األغراض أو اغباجات اؼبختلفة
بغرض ربقيق أعلى مستوى فبكن من الرفاىية ألفراد اجملتمع ،وتتلخص مشكلة التخصيص يف االختيار بُت العديد

من البدائل ،وىناؾ وسيلتاف الزباذ القرارات اؼبتعلقة بتخصيص اؼبوارد ،فالوسيلة األوىل ىي جهاز السوؽ ويبيزىا
قوى العرض والطلب ونظاـ الثمن اؼببنياف على مبدأ سيادة اؼبستهلك واختيارهّ ،أما الوسيلة الثانية فهي تتمثل يف

تدخل الدولة حيث يبيزىا فرض الضرائب والقياـ بالنفقات العامة وصياغة السياسة اؼبالية يف إطار اؼبوازنة العامة

وسياسة سعر الصرؼ . 1ويؤدي سعر الصرؼ اغبقيقي الذي هبعل االقتصاد أكثر تنافسية إىل ربويل اؼبوارد إىل
دراوسي مسعود ،السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي-حالة الجزائر ،2004-1999:أطروحة دكتوراه ،غ ـ ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت،
جامعة اعبزائر ،2006-2005 ،ص.84 :
1
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قطاع السلع الدولية اؼبوجهة للتصدير ،ويزيد إنتاج السلع اليت كانت تستورد ؿبليًا ،ومن مث يقل عدد السلع اليت
يتم استَتادىا كما ينعكس أثر تغيَت سعر الصرؼ اغبقيقي يف إعادة زبصيص اؼبوارد يف أسواؽ عوامل اإلنتاج إذ
يؤدي البفاضها إىل ارتفاع استخداـ عنصري العمل ورأس اؼباؿ يف قطاع التصدير ويف الصناعات اؼبنافسة
لبلستَتاد.
ثالثًا :دور سياسة سعر الصرف في إعادة توزيع الدخل
إ ّف عملية توزيع الدخل تتأثر بتوزيع ملكية عوامل اإلنتاج وقد ال يكوف توزيع الدخل بُت األفراد عادالً من
وجهة نظر اجملتمع ،ويقصد بإعادة توزيع الدخل والثروة إدخاؿ تعديبلت على التوزيع األويل ؽبما بغرض تقليل
التفاوت يف اجملتمع.1
ىاما يف توزيع الدخل بُت الفئات أو بُت القطاعات احمللية ،فعند ارتفاع القدرة
دورا ً
ويؤدي سعر الصرؼ ً
التنافسية لقطاع التصدير التقليدي (مواد أولية ،زراعة) نتيجة البفاض سعر الصرؼ اغبقيقي ،فإ ّف ذلك هبعلو أكثر
رحبية ،ويعود الربح من ىذا الوضع إىل أصحاب رؤوس األمواؿ يف الوقت الذي تنخفض فيو القدرة الشرائية
للعماؿ ،وعند البفاض القدرة التنا فسية الناصبة عن البفاض سعر الصرؼ اإلظبي وارتفاع سعر الصرؼ اغبقيقي
فإ ّف ذلك يؤدي إىل ارتفاع القدرة الشرائية لؤلجور يف الوقت الذي تنخفض فيو رحبية الشركات العاملة يف قطاع
السلع الدولية فتقلص استثماراهتا ،ويلجأ أصحاب القرار أحيانًا إىل اعتماد أسعار صرؼ متعددة مثل سعر صرؼ
الصادرات ،سعر صرؼ الواردات...
ابعا :دور سياسة سعر الصرف في التنمية االقتصادية
رً

تعرؼ التنمية االقتصادية كسياسة اقتصادية طويلة األجل لتحقيق النمو االقتصادي بأ ّهنا عملية يزداد بواسطتها

الدخل الوطٍت اغبقيقي لبلقتصاد خبلؿ فًتة زمنية طويلة ،وإذا كاف معدؿ التنمية أكثر من معدؿ مبو السكاف فإ ّف
متوسط دخل الفرد اغبقيقي سَتتفع ،فالتنمية االقتصادية هتدؼ إىل ربقيق زيادة سريعة ودائمة يف متوسط الدخل
اغبقيقي عرب فًتة فبتدة من الزمن ،ومنو فالتنمية االقتصادية ترمي إىل زيادة العناصر اإلنتاجية اؼبستخدمة يف
النشا ط االقتصادي مع رفع إنتاجية وكفاءة استخداـ كل منها ،وذلك عن طريق إعادة توزيعها بُت القطاعات
استخداما أمثبلً أو عن طريق إجراء تغيَتات جذرية ترمي إىل التخلص من
االقتصادية اؼبختلفة بغية استخدامها
ً
عبلقة التبعية االقتصادية والسياسية للعامل اػبارجي.2

1

اؼبرجع السابق ،ص.87 :
2
اؼبرجع السابق ،ص.90 :
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المطلب الثالث :أدوات سياسة سعر الصرف
تستعمل السلطات العديد من األدوات لتنفيذ سياسة سعر الصرؼ أنبها:
أوالً :تعديل سعر صرف العملة
تقوـ بعض الدوؿ بتعديل سعر صرؼ عملتها مقارنة بعمبلت الدوؿ األخرى ؼبعاعبة اػبلل يف ميزاف
اؼبدفوعات ،وذلك عن طريق اللجوء إىل استعماؿ سياسة زبفيض قيمة عملتها ،فتخفيض القيمة اػبارجية لعملة
دولة معينة يؤدي إىل البفاض أسعار سلعها مقومة بوحدات النقد األجنبية فبا يؤدي إىل تنشيط الصادرات ،كما
مقومة بعملة تلك الدولة تصبح مرتفعة فبا يؤدي إىل اغبد من الواردات.
أف أسعار السلع األجنبية ّ

وتتوقف النتيجة النهائية لسياسة تعديل سعر صرؼ عملة دولة ما على مدى مرونة عرض وطلب صادراهتا

ووارداهتا ،فإذا كاف الطلب اػبارجي على صادرات الدولة اليت قامت بالتخفيض مرنًا وكاف العرض من منتجاهتا

اؼبعدة للتصدير مرنًا ،فإف زبفيض قيمة العملة يؤدي إىل زيادة الصادرات ،1ويشًتط ىنا عدـ قياـ الدوؿ األخرى
خاصة اليت تتبادؿ معها بإجراءات فباثلة لتخفيض قيمة عمبلهتا فبا يزيل األثر اؼبًتتب عن زبفيض قيمة العملة،
كما يشًتط عدـ تردد الشك يف األسواؽ النقدية بأ ّف ىذا التخفيض سيعقبو زبفيض آخر ،فإذا حدث ىذا تزوؿ
اؼبزايا اليت تتحصل عليها الدولة ِ
اؼبخفضة.
واؼبخطط النظري للتعديل التلقائي ؼبيزاف اؼبدفوعات ىو كما يلي:
الشكل رقم ( :)01التعديل التلقائي في ميزان المدفوعات
عجز خارجي

زيادة الطلب على العملة األجنبية مقابل العملة المحلية

انخفاض القيمة الخارجية للعملة المحلية

1

ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة

انخفاض أسعار الصادرات مقومة

األجنبية

بالعملة المحلية

ؿبمد عبد اغبميد عجمية ،مدحت ؿبمد العقاد ،النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بَتوت -لبناف ،1979 ،ص.350 :

تسوية عجز ميزان المدفوعات
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Source: A. SAMUELSON, Economie internationale contemporaine, office des publications
universitaires, Algérie, 1993, p: 154.

إ ّف ىذه اآللية ال تكوف فعالة يف جعل الصادرات أكثر تنافسية إذا تسبب البفاض قيمة العملة احمللية يف تضخم
اؼبقومة بالعملة احمللية.1
مرتفع ،ىذا ما يلغي أثر البفاض أسعار الصادرات ّ

ثانيًا :استخدام احتياطات الصرف

يتم استخداـ احتياطات الصرؼ عن طريق تدخل السلطات النقدية يف سوؽ الصرؼ للحد من تغَته أو

تقلباتو سواء ببيع العمبلت الصعبة مقابل العملة احمللية للحد من اهنيار قيمة عملتها أو العكس يف حالة ارتفاع
قيمة العملة عن اغبد الذي ترغب السلطات النقدية فيو بشراء العمبلت األجنبية مقابل العملة احمللية ،ويتوقف
تطبيق ىذه الوسيلة على حجم احتياطي الصرؼ للدولة .2ويُقصد باالحتياطات الدولية تلك األمواؿ اػبارجية
اؼبتاحة يف أي وقت للسلطات النقدية واػباضعة لسيطرهتا ألغراض التمويل اؼبباشر الختبلؿ ميزاف اؼبدفوعات أو
ضبط حجمها بصورة غَت مباشرة عن طريق التدخل يف أسواؽ الصرؼ للتأثَت يف سعر صرؼ العملة.3
ويعترب صندوؽ موازنة الصرؼ من أىم الوسائل للتحكم يف سعر الصرؼ عن طريق التدخل للموازنة ،وبريطانيا
كانت أوؿ دولة أنشأت صندوؽ ؼبوازنة الصرؼ سنة  ،1932وجعلت مهمتو التدخل ؼبنع ارتفاع سعر اعبنيو
اإلسًتليٍت واغبفاظ على تواف سعر الصرؼ (منع اؼبضاربة يف حركات رؤوس األمواؿ قصَتة األجل من أف تؤثر
على قيمة اعبنيو) ،فصندوؽ موازنة الصرؼ ىو عبارة عن احتياطي مكوف من عمبلت وموضوع ربت تصرؼ
سلطة مركزية بغرض التدخل يف سوؽ الصرؼ ؼبنع التقلبات غَت اؼبناسبة ،4فمهمتو ىي أف يتدخل ليحتفظ بسعر
صرؼ العملة عند مستوى معُت.
ثالثًا :استخدام سعر الفائدة
عندما تكوف العملة احمللية ضعيفة تسعى السلطات النقدية لتحسُت قيمتها وذلك برفع معدؿ الفائدة
الستقطاب رؤوس األمواؿ األجنبية الباحثة عن أعلى عائد ،ومن مث ارتفاع الطلب على العملة احمللية فبا يساىم يف
ربسُت قيمة العملة احمللية ،فقد عبأت فرنسا إىل ىذا األسلوب عندما رأت أ ّف الفرنك الفرنسي أضعف من اؼبارؾ

1

A. Samuelson, Economie internationale contemporaine, office des publications universitaires, Algérie, 1993,
p: 155.
2
J. LONGATTE et autre, économie générale, Dunod, Paris, 2002, p: 116.
3
زاوي بلقاسم ،إدارة احتياطات الصرف وتمويل التنمية في الجزائر ،بحوث اقتصادية عربية ،ع  ،2008 ،41ص.09 :
4

ؾبدي ؿبمود شهاب ،االقتصاد الدولي المعاصر ،دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،2007 ،ص.265 :
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األؼباين وىذا برفع معدالت الفائدة يف فرنسا أعلى من اؼبعدالت اؼبوجودة يف أؼبانيا ،لكن معدالت الفائدة اؼبرتفعة
تؤثر سلبًا على النمو.1

ابعا :الرقابة على الصرف
رً

تستخدـ الرقابة على الصرؼ لتحقيق العديد من األغراض أنبها احملافظة على قيمة مرتفعة للعملة الوطنية وذلك

بتقنُت الكمية اؼبعروضة من النقد األجنيب ما بُت مصادر الطلب اؼبختلفة ،باإلضافة إىل منع خروج رؤوس األمواؿ
من الدولة ،ومن بُت أىدافها خاصة يف الدوؿ النامية اغبد من الواردات غَت الضرورية اليت سبيل الطبقات الغنية إىل
استَتادىا واليت تساىم يف تنمية االقتصاد الوطٍت ،ىذا باإلضافة إىل سبويل االقتصاد الوطٍت عن اػبارج حىت يبكن
ربقيق سياسة العمالة الكاملة يف الداخل دوف اإلخبلؿ بالتوازف اػبارجي للدولة ،كما يبكن أف يكوف الغرض من
الرقابة على الصرؼ ىو اغبصوؿ على إيرادات ػبزينة الدولة ،فضبلً عن زبفيض العبء اؼبايل الواقع على الدولة
وىي بصدد تسوية ديوهنا اػبارجية.2

خامسا :إقامة سعر صرف متعدد
ً

يبكن تطبيق نظاـ الصرؼ اؼبتعدد يف حالة نظاـ الرقابة على الصرؼ أو حالة احتكار الدولة لعمليات بيع وشراء

العملة الصعبة ،وذلك بوجود سعرين أو أكثر للعملة ،األوؿ ُمغاىل فيو ويتعلق باؼبعامبلت اػباصة بالواردات
الضرورية أو واردات القطاعات اؼبراد دعمها وترقيتهاّ ،أما السلع احمللية اؼبوجهة للتصدير أو الواردات غَت األساسية
فتخضع لسعر الصرؼ العادي ،وىناؾ من يرى ضرورة تعوًن سعر الصرؼ اؼبتعلق بالعمليات العادية وإخضاع

العمليات اػباصة بالقطاعات اإلسًتاتيجية والواردات األساسية إىل سعر صرؼ ؿبدد إداريًا ،ولكن ىذا األسلوب
يبكن أف يؤدي إىل زعزعة الثقة يف العملة الوطنية ،3وىبضع سعر الصرؼ إىل مزاجية السلطات فضبلً عن صعوبة
اللجوء إىل تعدد أسعار الصرؼ الذي يهدؼ إىل زبفيض آثار حدة التقلبات يف األسواؽ وتوجيو السياسة
التجارية ػبدمة بعض األغراض احملددة.
المطلب الرابع :عالقة سعر الصرف بالسياسات االقتصادية
إ ّف اؽبدؼ األساسي للسياسة االقتصادية بصفة عامة ىو ربقيق التوازف االقتصادي وتتميز كل سياسة من
السياسات اليت تشملها بتأثَتاهتا اؼبختلفة عن األخرى ،كما تؤثر كل سياسة يف السياسات األخرى ،وؽبذا سيتم
التطرؽ إىل نوع العبلقة اؼبوجودة بُت كل من السياسة اؼبالية والسياسة النقدية وعبلقتهما بسياسة سعر الصرؼ.
1

قدي عبد اجمليد ،مرجع سابق ،ص.136 :

زينب حسُت عوض اهلل ،العالقات االقتصادية الدولية ،مرجع سابق ،ص.80 :
3
قدي عبد اجمليد ،مرجع سابق ،ص.137 :
2
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أوالً :سعر الصرف والسياسة النقدية
السياسة النقدية ىي تنظيم كمية النقود اؼبتوفرة يف اجملتمع بغرض ربقيق أىداؼ السياسة االقتصادية اؼبتمثلة يف
ربقيق التوازف الداخلي واػبارجي ،1حيث تؤثر يف أسعار الصرؼ من خبلؿ عاملُت أساسيُت نبا معدالت مبو
الناتج اغبقيقي وأسعار الفائدة اغبقيقية ،اللّذاف يتأثراف بتغَتات األسعار يف أسواؽ السلع واػبدمات ،فبا يؤدي إىل
سلسلة من التأثَتات بُت السياسة النقدية ومستويات األسعار واػبدمات ومعدالت الناتج اغبقيقي وأسعار الفائدة
اغبقيقية ومن مث أسعار الصرؼ األجنيب.
وتؤدي السياسة النقدية التوسعية غالبًا إىل ارتفاع اؼبستوى العاـ لؤلسعار ،والذي ينعكس على الناتج اغبقيقي
أيضا على أسعار الفائدة اغبقيقية بالتدىور ويف اغبالتُت تزداد الواردات وتقل
بالبفاض معدالت مبوه وينعكس ً

الصادرات ويتأثر صايف تدفق رؤوس األمواؿ سلبيًا ،حيث يدفع تصاعد معدالت التضخم رؤوس األمواؿ للهروب
وذلك للبحث عن فرص أفضل للرحبية ،وكل ىذا يُضعِف من قيمة سعر صرؼ العملة الوطنية ،ومنو فالتأثَت قصَت
األجل للسياسة النقدية التوسعية ىو البفاض قيمة العملة الوطنية.2
وباؼبقابل فإ ّف السياسة النقدية االنكماشية تؤثر على اؼبستوى العاـ لؤلسعار بااللبفاض فبا يؤدي إىل ارتفاع كل
من الناتج اغبقيقي وسعر الفائدة اغبقيقي وبذلك يتم تعزيز الصادرات وتقليل الواردات ،ىذا فضبلً عن جذب
اؼبزيد من رؤوس األمواؿ األجنبية إىل الداخل ،وىذا يؤدي إىل زيادة الطلب على العملة الوطنية فًتفع قيمتها.
ويبكن للسياسة النقدية أف تتخذ صيغًا ـبتلفة للتدخل يف سوؽ الصرؼ األجنيب منها:3
 .2شراء وبيع السندات يف سوؽ الصرؼ ،وذلك بغرض االحتفاظ بكميات مبلئمة من االحتياطات النقدية
الدولية؛
 .1التأثَت يف أسعار الفائدة اغبقيقية لتحقيق االستقرار يف سوؽ الصرؼ وذلك دوف استخداـ احتياطات نقدية
دولية؛
 .3فرض قيود على حركة رؤوس األمواؿ الدولية لتفادي أو تعديل الضغوط قصَتة األجل على أسعار الصرؼ دبا
وبمي االقتصاد من التدفقات الداخلة واػبارجة غَت اؼبستقرة لرؤوس األمواؿ وكذلك تعديل الضغوط طويلة األجل
عند ضعف العملة الوطنية.
ثانيًا :سعر الصرف والسياسة المالية
1

ضياء ؾبيد اؼبوساوي ،االقتصاد النقدي ،مؤسسة شباب اعبامعة ،مصر ،1998 ،ص.173 :

ىوشيار معروؼ ،تحليل االقتصاد الدولي ،ط ،1دار جرير ،األردف ،2006 ،ص.321 :
3
اؼبرجع السابق ،ص.322 :
2
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تؤثر السياسة اؼبالية يف أسعار الصرؼ من خبلؿ تأثَتىا اؼبباشر على اإلنفاؽ اغبكومي الصايف والذي ىو الفرؽ
بُت اإلنفاؽ اغبكومي واإليراد الضرييب ،حيث أف تغَت اإلنفاؽ الصايف بالزيادة مع ثبات العوامل األخرى يؤدي إىل
ارتفاع أو البفاض ال طلب اإلصبايل ،وىذا ما ينعكس على أسعار السلع واػبدمات واألصوؿ دبعدالت مضاعفة،
وزيادة الطلب يؤدي إىل زيادة الواردات والبفاض الصادرات ،حيث يُوجو جزء منها إىل السوؽ احمللي ،وىذا ما

يؤثر سلبًا على قيمة العملة احمللية بااللبفاض ،كما أف التغَت يف اإلنفاؽ اغبكومي الصايف يؤدي إىل ظهور عجز أو
فائض يف اؼبيزانية العامة للحكومة ،وىذا ما ينعكس على كميات النقد وعلى أسعار الفائدة ومن مث يؤثر على

االستثمار وأسعار السلع واػبدمات ،فتظهر ضغوط االنكماش والتضخم يف األسواؽ احمللية وتتغَت أسعار الفائدة
اغبقيقية وينعكس كل ذلك على حركة السلع واػبدمات ورؤوس األمواؿ األجنبية ،وىذا كلو يؤثر على عرض
العمبلت األجنبية مقابل العملة احمللية فتتغَت أسعار الصرؼ.1
وىبتلف التحليل يف األجل القصَت واؼبتوسط عنو يف األجل الطويل ،ففي األجل القصَت يبكن للتوسع اؼبايل أف
يؤثر بشكل أكرب يف اقتصاد مفتوح مع سعر صرؼ ثابت ،ولكن يف األجل الطويل فإ ّف التوسع اؼبايل الذي يزيد
الطلب اإلصبايل ومن مث يرفع مستويات األسعار واألجور وىو ما سيقلل يف نفس الوقت اؼبخزوف النقدي اغبقيقي
والكفاءة التنافسية السعرية ويرفع أسعار الفائدة فبا يؤدي إىل نقص الطلب على االستهبلؾ واالستثمار اػباص،
ومن مث يقلل صايف اإلنفاؽ األجنيب.
وقد تؤدي حركة رؤوس األمواؿ يف اقتصاد مفتوح إىل إزالة تأثَت السياسة النقدية قصَتة اؼبدى ،واليت يبكن
تنفيذىا يف اقتصاد مغلق ،كما أ ّف السياسة اؼبالية القتصاد مفتوح يف األجل القصَت تكوف أقوى فبا ىو القتصاد
مغلق حيث تقود إىل نتيجتُت ـبتلفتُت نبا التوسع اؼبايل وارتفاع أسعار الفائدة وىذا ما يؤدي إىل البفاض
معدالت مبو الناتج اغبقيقي.
ثالثًا :سعر الصرف والسياسة التجارية
يتم التمييز عادة بُت نوعُت من السياسات التجارية ىي سياسات حرية التجارة وسياسات ضباية التجارة،
حيث تعمل األوىل على إلغاء احملددات اإلدارية والقيود الكمية والتعريفات اعبمركية على التجارة اػبارجية على
عكس سياسات ضباية التجارة اليت تفرض القيود.2

1

اؼبرجع نفسو.
2
ؿبمد عبد العزيز عجمية ،مدحت ؿبمد العقاد ،مرجع سابق ،ص.373 :
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وتؤدي سياسة اغبماية يف البلداف النامية خاصة إىل عدة نتائج عكسية ،حيث تفرض على اؼبستهلكُت
منتجات ؿبلية بنوعيات أدىن وأسعار أعلى من اؼبنتجات اؼبستوردة فبّا يؤدي إىل اذباه اؼبستهلكُت كبو اؼبنتجات
اؼبستوردة سواء كاف االستَتاد بطرؽ مشروعة قانونيًا أو غَت مشروعة ،فبّا يؤدي إىل ظهور األسواؽ اؼبوازية ومن مث

كبَتا كما يعتمد تأثَت ذلك
قل نطاؽ اغبماية يف ؾباؿ ؿبدود فإ ّف تأثَتىا قد ال يكوف ً
سعر الصرؼ اؼبوازي ،وكلّما ّ
على مدى أنبية السلع اػباضعة للحماية.1

وتستخدـ أسعار الصرؼ يف اغبماية عن طريق تثبيت سعر الصرؼ بقيمة أدىن من قيمتو اغبقيقية فبّا يؤدي إىل
ارتفاع أسعار الواردات للمستهلكُت احملليُت والبفاض أسعار الصادرات للمستهلكُت األجانب فبّا يقلل من
الواردات ويرفع من الصادرات ،كذلك رقابة الدولة على سعر الصرؼ بتوزيعو على أوجو اإلنفاؽ اليت تراىا
ضرورية ،وىذا يؤدي إىل ظهور األسواؽ اؼبوازية للصرؼ األجنيب فيزداد تدىور قيمة العملة الوطنية.

1

اؼبرجع نفسو.
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اػببلصة
يُقصد بالصرؼ عملية ربويل عدد وحدات من عملة معينة بعدد وحدات من عملة أخرى ،حيث تتطلب
عملية ربويل العمبلت إىل بعضها البعض معرفة معدؿ أو سعر العملة دبا تساويو أو تعادلو من وحدات العملة
األجنبية ،فسعر الصرؼ يبثل أداة الربط بُت االقتصاد احمللي واالقتصادات األجنبية ،وعلى ىذا األساس فالصرؼ
األجنيب ىو ؾبموعة الوسائل اليت يتم اغبصوؿ عليها أو حيازهتا يف دولة ما ليتم استخدامها يف تسوية إلتزامات
ومدفوعات لدولة أخرى ،ويتم ىذا يف ظل نظاـ صرؼ يتحدد على أساسو قيمة سعر صرؼ كل دولة ،حيث
عرؼ ىذا األخَت عدة ؿبطات يف تطوره بداية من قاعدة الذىب إىل نظاـ صرؼ أكثر مرونة والذي اتبعتو العديد
من الدوؿ بعد التخلي عن نظاـ الرقابة على الصرؼ.
أما سياسة سعر الصرؼ فتلعب دور كبَت يف ـبتلف النظم االقتصادية فهي وسيلة ىامة للتأثَت على زبصيص
اؼبوارد بُت القطاعات االقتصادية ،وىي زبتلف من دولة ألخرى حسب الظروؼ االقتصادية السائدة ،فقد يتم
تعديل سعر الصرؼ أو التأثَت عليو من أجل زبفيض أو ربسُت عملة البلد اؼبعٍت،باإلضافة إىل استعماؿ احتياطي
الفعالة يف
الصرؼ أو سعر الفائدة ،وهبذا يبكن القوؿ أ ّف سعر الصرؼ واحد من أىم السياسات االقتصادية ّ
التأثَت على اؼبتغَتات االقتصادية سواء يف الدوؿ اؼبتقدمة أو النامية.
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تمهيد
عرؼ سوؽ الصرؼ بأنّو اإلطار التنظيمي الذي يتم من خبللو ربويل العمبلت لبعضها البعض من أجل تسوية
يُ ّ

ـبتلف اؼبعامبلت ،ومن فبيزات الدوؿ النامية وجود سوقُت للصرؼ سوؽ رظبي يُعد سوقًا حرة يتحدد فيها سعر

الصرؼ حسب قوى العرض والطلب على العملة ،وسوؽ الصرؼ اؼبوازي يبثل إحدى نتائج نظاـ الرقابة على

الصرؼ وعدـ قدرة البنك اؼبركزي على تلبية طلبات اؼبواطنُت من العمبلت الصعبة ،فكلّما كاف عرض العمبلت
الصعبة غَت ٍ
كاؼ ،كلّما ازدادت سعة السوؽ اؼبوازي أكثر والفرؽ بُت سعر الصرؼ الرظبي واؼبوازي يزداد وىو ما
يطرح إشكالية التحويل النقدي وعبلقتو بتوسيع ىذا الفارؽ.
فمن أجل اإلؼباـ أكثر هبذا اعبانب مت تقسيم ىذا الفصل ربت عنواف اإلطار النظري للتحويل وسوؽ الصرؼ
إىل أربعة مباحثّ ،أما اؼببحث األوؿ فقد مت فيو دراسة سوؽ الصرؼ الرظبي ،مث اؼببحث الثاين خاص بسوؽ
الصرؼ اؼبوازي ويف مبحث ثالث مت فيو التعرؼ على النماذج القياسية احملددة لسوقي الصرؼ الرظبي واؼبوازي،
واؼببحث الرابع مت فيو التطرؽ إىل التحويل من ـبتلف جوانبو.
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المبحث األول :سوق الصرف الرسمي
تظهر عملية الصرؼ عندما يتم تبادؿ ـبتلف العمبلت فيما بينها ،فلكل دولة عملتها الوطنية اػباصة
تستعملها يف عمليات الدفع الداخلية ،وتظهر الضرورة إىل استعماؿ العمبلت األجنبية (عمبلت دوؿ أخرى)
عندما تنشأ عبلقات ذبارية أو مالية بُت شركات أو أفراد يعملوف داخل الوطن وشركات أو أفراد يعملوف خارجو،
فالشركات اؼبستوردة ربتاج إىل عملة بلد الشركة اؼبصدرة لتسديد قيمة السلع أو اػبدمات اؼبستوردة.
إ ّف اؼببادالت التجارية بُت الدوؿ تستدعي تبادؿ عمبلت نقدية ( أو مبادلة ودائع بنكية مكتتبة دبختلف
العمبلت) ،حيث أ ّف العمليات اليت ذبري داخل ىذا السوؽ ربدد السعر الذي يتم دبوجبو تبادؿ العمبلت أي
سعر الصرؼ.
نظرا ألنبية السوؽ يف قباح وتوسع اؼببادالت التجاري ة اػبارجية سيتم معاعبة أربعة عناصر يف ىذا اؼببحث يتعلق
ً
األوؿ ببنية وعمل السوؽ من خبلؿ عرض أىم اؼبتعاملُت فيو وكذا فبيزاتو وآلية عملوّ ،أما العنصر الثاين فيخص

أخَتا ـبتلف اؼبعامبلت اعبارية
تصنيف أسواؽ الصرؼ إىل أسواؽ فورية وآجلة وثالثًا وظائف أسواؽ الصرؼ و ً
فيها.
المطلب األول :ماىية سوق الصرف الرسمي
مت التطرؽ من خبلؿ ىذا اؼبطلب إىل مفهوـ سوؽ الصرؼ الرظبي وفبيّزاتو وأنواعو كالتايل:

التعرؼ على سوؽ الصرؼ الرظبي من خبلؿ تعريفو
أوالً :مفهوم سوق الصرف الرسمي (تعريفو وأىميتو) :يبكن ُ
وأنبيتو كمايلي:

.2تعريف سوق الصرف الرسمي :يبكن تعريف سوؽ الصرؼ على أنّو:

أ" -السوؽ اليت يتم يف إطارىا ربويل العمبلت لبعضها البعض ،1حيث يتم التقاء عرض العمبلت الصعبة
للبيع مع طلب شرائها وذلك بعد ربديد أسعار الصرؼ للعملة الوطنية مقابل ىذه العمبلت إلجراء عملية

التبادؿ2؛
ب -ويعرؼ بأنّو" التقاء البائعُت واؼبشًتين للعمبلت اؼبختلفة بغض النظر عن الزماف واؼبكاف ،حسب
معلومات وآليات وأنظمة معينة لبلستفادة من فروقات األسعار أو لتحقيق احتياجات عمليات تبادؿ السلع
واػبدمات واألصوؿ اؼبالية واؼبوارد األخرى"1؛
1
2

ؿبمود يونس ،اقتصاديات دولية ،الدار اعبامعية للنشر ،االسكندرية ،2000 ،ص.238 :
غبلو موسى بوخاري ،مرجع سابق ،ص.122 :
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أيضا بأنّو" اإلطار اؼبؤسسايت الذي يتم من خبللو بيع إحدى العمبلت مقابل شراء عملة
ج -ويعرؼ ً
أخرى2؛
د -يعرؼ على أنّو سوؽ تامة باؼبعٌت النيوكبلسيكي :منافسة كبَتة ،أي تواجد اؼبعلومات بصفة شبو تامة
عند اؼبتعاملُت فيو ،وسرعة كبَتة يف أداء اؼبعامبلت3؛

من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن تعريف سوؽ الصرؼ الرظبي على أنّو ذلك اإلطار التنظيمي الذي يقوـ فيو
األفراد والشركات والبنوؾ بشراء وبيع العمبلت األجنبية مقابل عمبلت وطنية ،وإذا مت التبادؿ يف نفس اليوـ
يسمى "فوري"ّ ،أما إذا مت االتفاؽ والدفع يف اؼبستقبل يعرؼ بالصرؼ اآلجل.
الشكل رقم ( :)03سوق الصرف الرسمية
البنوك المركزية والسلطات النقدية،
التنظيم والضبط
تسعير العمالت وتشكيل سعر

سوق

الصرف بصفة مستمرة

محترفون( بنوك ،سماسرة )...من بين
ىذه البنوك الكبيرة ىي التي تشكل
السوق ىو سوق ما بين البنوك

مؤسسات أو أفراد

أمر شراء أو بيع
عمالت

Source : J. BOURGET et autres, monnaies et systèmes monétaires, Bréal, 9éme édition,
2002, p: 36.
4

 .1أىمية سوق الصرف الرسمي :يتمثل دور سوؽ الصرؼ يف :
أ -ربويل األمواؿ أو القوة الشرائية بُت الدوؿ؛

ب -تقدًن االئتماف للتجارة اػبارجية ،حيث يسمح االئتماف للمشًتي أف وبصل على وقت بيع اغبصوؿ
يوما للمستورد لكي يدفع ،ومع
على البضائع ودفع الثمن ،وبشكل عاـ فإ ّف اؼبصدرين يسمحوف بتسعُت ً 90

 1ىوشيار معروؼ ،مرجع سابق ،ص.281 :
 2وليد صايف ،أنس البكري ،مرجع سابق ،ص.182 :
3
J. BOURGET et autres, monnaies et systèmes monétaires, Bréal, 9éme édition, 2002, p: 36.
4
سعود جايد مشكور العامري ،مرجع سابق ،ص.111 :
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ذلك فإ ّف اؼبصدِر عادة ىبصم التزاـ اؼبستورد بالدفع لدى القسم اػبارجي لبنكو التجاري وكنتيجة لذلك
مؤخرا بتحصيل اؼبدفوع من اؼبستورد عند موعده؛
يتسلم اؼبصدر
ً
مدفوعا يف اغباؿ والبنك يقوـ ً

ثانيًا :مميزات سوق الصرف الرسمي:

إ ّف أسواؽ الصرؼ تقًتب يف الواقع أكثر من أي مثاؿ آخر من النماذج االقتصادية للمنافسة الكاملة ،وذلك

تاما بُت صبيع وحداهتا ،كما أ ّف أسعارىا تتماثل يف سوؽ الصرؼ
ذبانسا ً
أل ّف النقود (السلع اؼبتبادلة) تتجانس ً
الواحد ،وتتميز أسواؽ الصرؼ دبا يلي:
 .1من حيث وسائل الدفع المستعملة في سوق الصرف الرسمي :من أىم الوسائل اؼبستخدمة لتسوية
اؼبدفوعات الدولية قبد:1
أ -التحويالت البرقية :تسمح بإمكانية ربويل مبلغ معُت من أحد البنوؾ يف بلد ما إىل بنك يف بلد آخر
يف أي بقعة من العامل ،وذلك عن طريق استعماؿ الربقية أو التلكس؛
ب -التحويالت البريدية :تسمح بإمكانية ربويل مبلغ نقدي ألحد البنوؾ إىل حساب يف بنك آخر داخل
البلد وىذا عن طريق الربيد؛
ج -الشبكات والحواالت البنكية :قد تتم تسوية اؼبدفوعات الدولية عن طريق الشبكات واغبواالت
البنكية وىذه األخَتة ىي األكثر استعماالً ،واؼبقصود باغبوالة البنكية أ ّهنا صك مسحوب على أحد البنوؾ
بدالً من سحبو على اغبساب الشخصي للزبوف؛
د -االعتمادات المستندية :واؼبقصود باالعتماد اؼبستندي طلب اؼبستورد من بنكو فتح اعتماد مستندي
لصاحل اؼبصدر يف أحد البنوؾ ببلد اؼبصدر أو وثيقة يرسلها البنك بناءًا على طلب زبونو إىل بنك آخر يف
اػبارج ووبوؿ مباشرة عقد البيع بُت الزبوف والبائع فهو دبثابة تغطية بيع وشراء يتوسط البنك بُت طرفيها
لتنفيذىا؛
ه -كمبيالة الصرف األجنبي  :ىي عبارة عن أمر غَت مشروط من شخص ما مرسل إىل آخر يطلب منو
دفع مبلغ معُت عند الطلب أو يف اؼبستقبل ،وتتميز ىذه الكمبيالة األجنبية بأ ّف تاريخ استحقاقها يكوف من
تاريخ قبوؽبا من الطرؼ اآلخر وىذا بسبب طوؿ الفًتة اليت تستغرقها ىذه العملية ،كما قد تكوف ىذه
الكمبيالة األجنبية مسحوبة من ثبلث نسخ واحدة فقط ربمل اػبتم ومن مث تستحق الدفع ،ويُبلحظ بأ ّف
L. DHONI, C. HAINAUT, OP.cit, p: 14.

1
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الكمبيالة اؼبوثقة ىي األكثر استعماالً يف التجارة الدولية فهي عبارة عن كمبيالة للصرؼ األجنيب مرفقة هبا
وثائق الشحن اؼبختلفة.
 .1سوق الصرف الرسمي ىو سوق عالمي :إ ّف عمليات شراء وبيع العمبلت األجنبية يف سوؽ الصرؼ ال
يوجد ؽبا مكاف ؿبدد تتم فيو ،أي ال يوجد التقاء مادي بُت عارضي وطاليب الصرؼ األجنيب ،فعادة تتم العمليات
بُت البنوؾ بواسطة شبكات اتصاؿ مت إنشاؤىا من قِبل شركات اػبدمات اؼبالية ،حيث أ ّف ىذا الربط دبختلف
الطرؽ بُت أىم اؼبراكز العاؼبية هبعل كل مركز منهم كجزء من سوؽ عاؼبي وحيد1؛

 .3سوق يعمل باستمرار :يتصف سوؽ الصرؼ بأنّو األكثر سبيُػًزا فهو سوؽ تامة ،حبيث أ ّف أسعار الصرؼ
تعكس بسرعة كل اؼبعلومات اؼبتوفرة فيو2؛
 .4ىو سوق مابين البنوك :يوجد ؾبموعة من األعواف االقتصاديُت أو الفاعلُت يف سوؽ الصرؼ والذين يسانبوف
يف عملو منها اؼبؤسسات ومسَتي بعض الصناديق اؼبتخصصة واألفراد الذين يأتوف يف مقدمة ىذا السوؽ،
باإلضافة إىل السلطات النقدية باػبصوص البنوؾ اؼبركزية اليت من اؼبتوقع أف تتدخل يف السوؽ لضبط تذبذبات
األسعار ،كذلك البنوؾ التجارية والسماسرة الذين وبققوف العمل اليومي للسوؽ ،3حيث تعمل البنوؾ يف سوؽ
الصرؼ على تنفيذ أوامر زبائنها وكذا غبساهبا اػباص ،ففي أغلبية البلداف اؼبتطورة ال يستطيع األعواف من غَت
البنوؾ بلوغ سوؽ الصرؼ مباشرة ،فالبنوؾ تعترب كوسيط ضروري لتسوية عمليات الصرؼ ،كما أ ّف عدد قليل من
البنوؾ تساىم بشكل كبَت يف نشاط ىذا السوؽ ( صناع السوؽ).
 .5حجم سوق الصرف والمراكز المالية الرئيسية المتعامل فيها :يعترب حوايل  %5من اؼبعامبلت يف سوؽ
الصرؼ العاؼبي متعلق بتمويل مبادالت السلع واػبدماتّ ،أما النسبة الباقية فهي مرتبطة بعمليات التغطية
واؼبضاربة.4
ثالثًا :أنواع سوق الصرف الرسمي:
تصنف أسواؽ الصرؼ الرظبي إىل أسواؽ صرؼ آجلة وأسواؽ صرؼ فورية كاآليت:
.1أسواق الصرف الفورية ( :)spotيف أسواؽ الصرؼ الفورية تستلزـ اؼبعامبلت اغبالية للصرؼ األجنيب استبلـ
ودفع الصرؼ األجنيب حبدود يومُت بعد اليوـ الذي تتم فيو الصفقة ،حيث تتيح ىذه الفًتة وقت ٍ
كاؼ للمتعاملُت
1

P. KRUGMAN, M. OBSTFELD, économie internationale, de Boeck et Larcier, 3éme édition, 2001, p: 389.
D. PLIHON, les taux de change, La découverte et Syros, Paris, 3éme édition, 2001, p: 07.
3
Ibid, p: 08.
4
P. FONTAINE, gestion du risque de change, Edition économica, Paris, 1996, p: 13.
2
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لتسوية التزاماهتم اؼبالية عرب حساباهتم البنكية الدائنة واؼبدينة ،حيث تكوف شروط تبادؿ العمبلت من سعر وكمية
تكوف ؿبددة يف اليوـ الذي سبت فيو الصفقة ،تسمى ىذه العملية باؼبعامبلت الفورية ،كما أ ّف ىناؾ صرؼ يدوي

يقوـ بو األشخاص يف حُت يعرؼ الصرؼ الذي يستخدـ فيو الكمبيالة أو الشيك بالصرؼ اؼبسحوب .1ويتم

التسعَت يف سوؽ الصرؼ الفوري وفق أسلوبُت ـبتلفُت:2
أ .األسلوب األول :التسعير بشكل واضح  :cotation au certainسبثل عدد الوحدات من العملة
األجنبية البلزمة للحصوؿ على وحدة واحدة من العملة الوطنية ،وتعمل هبذا األسلوب كل من بريطانيا
وأسًتاليا وكندا (بيع)؛
ب .األسلوب الثاني :التسعير المبهم  :cotation à l’incertainىي عدد الوحدات من العملة احمللية
البلزمة للحصوؿ على وحدة واحدة من العملة األجنبية ،وتعمل هبذا األسلوب كل من أوروبا باستثناء
بريطانيا(شراء).
دائما سعر البيع أكرب من سعر الشراء ويبثل الفارؽ بينهما ىامش البنك.
حيث يكوف ىنا ً

ّأما ترميز العمبلت فيكوف وف ًقا لقواعد اؼبنظمة الدولية للمعايَت ،حيث ترمز  ISOالعملة بثبلث حروؼ التينية
األوالف يبثبلف رمز البلد والثالث رمز عملتو ،3ويتم التعبَت عن سعر العملة برقم متبوع بأربعة أرقاـ بعد الفاصلة
والرقم األخَت بعد الفاصلة يساوي نقطة ،أي أ ّف النقطة تساوي ) (10000/1من سعر صرؼ العملة ،4فمثبلً :إذا
كاف سعر صرؼ الدينار مقابل الدوالر قد انتقل من  105.7548إىل  105.7518فهذا يعٍت أف سعر صرؼ
الدينار قد ربسن ب  30نقطة ،كما يؤدي غياب الفارؽ الزمٍت بُت عمليات الشراء والبيع للعمبلت األجنبية يف
السوؽ اغباضرة إىل غياب اؼبخاطرة.5
 .1أسواق الصرف ألجل ( :)forwardىي األسواؽ اليت يتم فيها االستبلـ والتسليم حبلوؿ الفًتة الزمنية اؼبتفق
عليها ،وتعرؼ ىذه الفًتة بتاريخ التصفية ،6تسمى ىذه العملية باؼبعامبلت اآلجلة ويعرؼ سعر الصرؼ ىنا بسعر
بسعر الصرؼ اآلجل والذي ىبتلف عن سعر الصرؼ العاجل عند إسباـ عملية التبادؿ ،كما تتمثل أنبية ىذا

1

A. BELHAFSSI, extraversion économique et risque de change, revue sciences humaines, Université de
Constantine, n°: 16, décembre 2001, p: 95.
2
B.GUILLOCHON, A. KWECKI, économie international, 4éme édition, Dunod, Paris, 2003, p: 273.
3
S. OULOUNIS, gestion financière internationale, Alger: office des publications universitaire, 2005, p: 50.
4
عبد اجمليد قدي ،مرجع سابق ،ص.112 :
 5ؾبدي ؿبمود شهاب ،االقتصاد الدولي المعاصر ،دار اعبامعة اعبديدة ،االسكندرية ،مصر ،2007 ،ص.246 :
6
A. BENHALIMA, la réglementation prudentielle et les contraintes de financement des entreprises en
Algérie, Idara, 02-2001, n° 22 volume11, p: 124.
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السوؽ يف أنّو يسهل للمتعاقدين مباشرة صفقات مسبقة ومعلومة الشروط من حيث سعر وكمية الصرؼ األجنيب
الذي يُشًتي ويُباع منذ اليوـ األوؿ ،كما أ ّف اؼبتعاملُت يف ىذا السوؽ غَت ملزمُت بامتبلؾ كمية الصرؼ األجنيب
اليت سيتم تبادؽبا يف تاريخ تنفيذ الصفقة ،فهو يسهل إجراء الصفقات التجارية ويوفر عمليات التغطية واؼبضاربة.

إ ّف اؽبدؼ األساسي للجوء إىل اؼبعامبلت اآلجلة ىو التغطية ضد خطر الصرؼ ،1الذي ينتج عن التقلبات
اليت تعرفها أسعار صرؼ العمبلت سواء باالرتفاع أو االلبفاض خبلؿ الفًتة من تاريخ القياـ بالعملية إىل تاريخ
التصفية أو االستحقاؽ . 2فإذا كاف من اؼبتوقع ارتفاع سعر العملة األجنبية اؼبراد التعاقد على شرائها بالنسبة للعملة
احمللية تضاؼ عبلوة إىل السعر اغباضر ،ويف حالة العكس يتم اػبصم من السعر اغباضر ،وىناؾ أنواع للعقود
اآلجلة ىي عقود لفًتة شهر واحد وثبلثة أشهر وستة أشهر وسنة ،كما أ ّف ىناؾ معامبلت العمبلت األكثر أنبية
قد تتم وفق مدة تتجاوز السنة ،ولكن حبجم أقل بكثَت من تلك اليت تتم وفق اؼبهل التقليدية.3

ويبثل سعر الصرؼ اآلجل سعر الصرؼ الفوري السائد عند إبراـ الصفقة مضافًا إليو فرؽ سعري الفائدة
السائدين يف األسواؽ النقدية الدولية على العملتُت ؿبل التبادؿ ،دبعٌت أ ّف الفرؽ بُت السعر الفوري والسعر اآلجل
ىو الفرؽ بُت سعري الفائدة على العمليتُت.
استنادا إىل ثبلث
ولذلك يبكن احتساب سعر الصرؼ اآلجل من اليوـ األوؿ لتحرير عقد الصرؼ اآلجل
ً
عناصر:4
 سعر الصرؼ الفوري السائد يف السوؽ عند إبراـ عقد الصفقة؛
 سعر الفائدة الذي يدفعو الزبوف إذا اقًتض قيمة العملة اؼبباعة اليت سيتم السداد هبا عند استحقاؽ العقد
اآلجل؛
 سعر الفائدة الذي وبصل عليو الزبوف إذا أودع قيمة العملة اؼبشًتاة يف وديعة ثابتة لفًتة العقد اآلجل.
يبكن أف ينتج عن التسعَتة اآلجلة ثبلث حاالت فبكنة:5
ّ إما أف يتساوى سعر صرؼ العملة األجنبية وسعر العملة الوطنية ،فتكوف أماـ حالة التعادؿ ما بُت السعر
اآلجل والسعر الفوري؛

B.GUILLOCHON, A. KWECKI, économie international, 3éme édition, Dunod, Paris, 2001, p: 223.
H. BOURGUINAT, Finance internationale, 4éme édition, presses universitaires de France, 1999, p: 263.
 3ؿبمود يونس ،مرجع سابق ،ص.238 :
 4مدحت صادؽ ،النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبي ،دار غريب للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط ،1998 ،1ص.151 :

A. BELHAFSSI, op.cit, p: 97.

1
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ّ إما أف يكوف سعر الصرؼ اآلجل أكرب من السعر الفوري ،وىنا سعر الصرؼ اآلجل قد حقق عبلوة أي

أ ّف :سعر الصرؼ اآلجل= سعر الصرؼ الفوري+العبلوة؛

ّ إما أف يكوف سعر الصرؼ اآلجل أقل من السعر الفوري وىنا سعر الصرؼ اآلجل يستعمل خصم أي أ ّف:
سعر الصرؼ اآلجل= سعر الصرؼ الفوري-اػبصم؛

تقيس كل من العبلوة أو اػبصم مقدار الفارؽ بُت السعر اآلجل والسعر الفوري وتسمى النسبة (العبلوة أو
اػبصم /السعر الفوري) بفارؽ الصرؼ ،ولتجنب فارؽ الصرؼ يبكن للبنك أف يتجنب ىذا اػبطر بواسطة فارؽ
أسعار الفائدة ،حيث يبكنو أف يوظف ما لديو من عمبلت أجنبية باستعماؿ عمليات اؼبقايضة على مستوى
السوؽ النقدي وؼبدة مساوية ؼبدة عملية الصرؼ ألجل.1
مطروحا منو اػبصم ويتوقف ربديد
لذا فإ ّف سعر الصرؼ اآلجل ىو سعر الصرؼ الفوري مضافًا إليو العبلوة أو
ً
السعر اآلجل على فروؽ أسعار الفائدة على العملتُت موضع التبادؿ.

المطلب الثاني :تنظيم سوق الصرف الرسمي
مت التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل أىم األطراؼ الفاعلة يف سوؽ الصرؼ الرظبي باإلضافة إىل اؼبعامبلت اليت تتم فيو
وكذا العوامل اؼبؤثرة على طلب وعرض العملة األجنبية كالتايل:
أوالً :المتدخلون في سوق الصرف الرسمي
بيعا وشراءًا وحىت
تعتمد التعامبلت الدولية على سوؽ الصرؼ األجنيب ،حيث لو أطراؼ متعددة تتعامل يف إطاره ً

متابعة وإشرافًا ،وتتمثل ىذه األطراؼ يف:

 .2البنك المركزي :قصد التأثَت على سعر الصرؼ يتدخل البنك اؼبركزي أحيانًا يف سوؽ الصرؼ لشراء وبيع
العمبلت األجنبية مقابل العملة احمللية ،وذلك من أجل تنفيذ أوامر الزبائن (اػبزينة ،البنوؾ اؼبركزية األجنبية )...من
جهة ،ومن جهة أخرى ؼبراقبة أو ضباية قيمة العملة احمللية.2
حيث يبكن للبنك أف يؤثر على سعر الصرؼ من خبلؿ قناتُت نبا:3
أ .قناة تغيير األسعار النسبية لألصول المحلية واألجنبية :حيث تقوـ السلطات النقدية بشراء السندات
احمللية؛
Ibid. p: 97.
M. CHERIF, les taux de change, revue banque édition, 2002, P: 38.
3
علي توفيق صادؽ وآخروف ،السياسات النقدية في الدول العربية ،معهد السياسات االقتصادية ،صندوؽ النقد العريب ،سلسلة حبوث ومناقشات حلقات العمل ،أبو ظيب،
ع  ،1996 ،02ص.27 :

1
2
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ب .قناة التوقعات :دبا أ ّف اؼبتعاملُت يعتقدوف أ ّف السلطات النقدية لديها معلومات أكثر من تلك اليت
حبوزهتم حوؿ أسواؽ الصرؼ ،فإ ّهنم مباشرة بعد شعورىم بتدخلها يف السوؽ يقوموف بتعديل توقعاهتم حوؿ
سعر الصرؼ ،وف ًقا الذباه اغبكومة ،فإذا كاف التدخل يف شكل شراء للعملة فإ ّف سعر الصرؼ ينخفض
والعكس صحيح.
 .1البنوك التجارية وبنوك االستثمار :تعترب البنوؾ التجارية وبنوؾ االستثمار مركز ثقل سوؽ الصرؼ وأىم
متدخل من ناحية عدد العمليات اليت تقوـ هبا ( عمليات غبساب زبائنها ،بيع وشراء العمبلت ،إقراض العمبلت،
عمليات غبساهبا اػباص ،عمليات التحكيم يف سوؽ الصرؼ ،سبويل احتياجات البنوؾ األجنبية بالعملة احمللية).1
وتستعُت البنوؾ التجارية بأنظمة اتصاؿ جد متطورة ،سبكنها وبطريقة سريعة من إهباد اؼبتعاملُت معها يف كل
العمليات اليت ربتويها قاعات الصرؼ (خطوط ىاتفية متعددة خاصة بالسماسرة والبنوؾ األخرى ،التلكس،
الشاشات اؼبتصلة بوكاالت األنباء) ،هبدؼ معرفة التسعَتة اؼبطبقة يف البنوؾ وكذا االطبلع على اؼبعلومات
واؼبؤثرات االقتصادية واؼبالية اليت سبكن الصَتيف من معرفة البنوؾ فيما بينها من خبلؿ السوؽ البيٍت
)(interbancaire

أين تتحدد أسعار صرؼ ال تستعملها ّإال البنوؾ وتسمى بأسعار صرؼ اعبملة

اليت تكوف أكثر مبلئمة بالنسبة ألسعار اػبواص

)(T.C.particuliers

)(T.C.Gros

والفرؽ بُت السعرين يبثل عبلوة عن

اػبدمات اليت يقدمها البنك2؛
دورا أساسيًا يف سوؽ الصرؼ كوسيط مايل حيث يعترب ظباسرة الصرؼ وسطاء
 .3السماسرة :يلعب السماسرة ً

نشطُت يقوموف بتجميع أوامر الشراء أو البيع للعمبلت الصعبة لصاحل عدة بنوؾ أو متعاملُت آخرين ،ويقوموف

بضماف االتصاؿ بُت البنوؾ وإعطاء معلومات عن التسعَتة اؼبعموؿ هبا يف البيع والشراء بدوف الكشف عن أظباء
اؼبؤسسات البائعة أو اؼبشًتية ؽبذه العمبلت.3
فإذا أراد أحد اؼبتعاملُت يف سوؽ الصرؼ األجنيب أف يشًتي أو يبيع عملة معينة فإنّو يقوـ بإببلغ السمسار
اؼبختص يف ىذه العملة يف مكتب السمسرة دبضموف طلبو ،ووبدد لو مبلغ العملة ؿبل الصفقة ،وبعدىا يقوـ
السمسار بإخطار البنوؾ اليت لو عبلقات معها على الفور دبضموف طلب الزبوف ،وبعد تلقيو إجابات من البنوؾ
اؼبختلفة ،فإنّو يقوـ باالتصاؿ بالزبوف ،فإذا مت االتفاؽ على السعر وقيمة الصفقة فإ ّف السمسار يتقاضى عمولة أو
Y. SIMON, S. MANAI, technique financières internationales, édition economica, 7éme édition, 2002, p: 12.
 2توفيق عبد الرحيم ،يوسف حسن ،اإلدارة المالية الدولية والتعامل بالعمالت األجنبية ،دار النشر والتوزيع ،عماف ،ط ،2010 ،1ص.57 :
 3قدي عبد اجمليد ،مرجع سابق ،ص.109 :
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رسم ظبسرة ،1فدور السمسار ىنا ىو أف يعمل كوسيط بُت طريف التعامل (البائعُت واؼبشًتين) ،وتقريب االتصاؿ
بينهما بسرعة وكفاءة كما يعمل على تعجيل اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبطلوبة من البنوؾ يف اؼبناطق اؼبختلفة؛
 .4المؤسسات المالية غير المصرفية :ابتداءًا من سنة  1990أصبحت اؼبؤسسات اؼبالية غَت البنكية تشكل
متدخل مهم يف سوؽ الصرؼ كما أ ّف اؼبستثمروف اؼبؤسساتيوف يُعتربوف أىم متدخل يف سوؽ الصرؼ واؼبتمثلوف
يف أمواؿ األجور وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمُت والشركات العاؼبية ،2...وتعترب اؼبعامبلت اليت يقوموف هبا

نظرا لتزايد نشاط ىذه اؼبؤسسات فبا يبُت أنبيتو يف سوؽ الصرؼ األجنيب.3
يف سوؽ الصرؼ ذات أنبية كبَتة ً

 .5المستخدمين التقليديين :كاؼبستوردين واؼبصدرين والسياح واؼبستثمرين الذين يبادلوف العملة احمللية بالعمبلت
األجنبية وذلك لتسوية معامبلهتم الدولية ،إضاف ًة إىل التجار واؼبضاربُت الذين يبحثوف يف اؼبتاجرة بالعمبلت على

األرباح قصَتة األجل4؛

 .6العمالء الخواص :ال يتدخل العمبلء اػبواص مباشرة يف سوؽ الصرؼ وإّمبا يقوموف بعمليات شراء وبيع
العمبلت الصعبة باسم أحد البنوؾ (غالبًا يكوف بنك ذباري) لو نشاط واسع وكبَت يف السوؽ ،ويتكوف العمبلء
اػبواص من ثبلث ؾبموعات ىي اػبواص واؼبؤسسات الصناعية والتجارية واؼبؤسسات اؼبالية اليت ليس ؽبا حضور
دائم يف سوؽ الصرؼ أو اليت سبلك رؤوس األمواؿ البلزمة للتدخل مباشرة يف سوؽ الصرؼ ،ويقوـ العمبلء
اػبواص بالتدخل يف سوؽ الصرؼ من أجل إشباع حاجاهتم من العمبلت الصعبة عن طريق القياـ بعمليات
ذبارية ومالية دولية (بيع وشراء ،أخذ ومنح قروض بالعمبلت الصعبة) كما يتدخلوف كمضاربُت يف السوؽ5؛
 .7المضاربون :إ ّف عنصر اؼبضاربة يف التعامل بالعمبلت األجنبية يرتبط باحتفاظ جهات ـبتلفة من اؼبتعاملُت
بالعمبلت األجنبية دبراكز ينتج عنها أخطار نتيجة ارتفاع أو البفاض السعر ،ويتميز اؼبضاربوف باػبربة يف فبارسة
العمليات ذات الصلة بالعملة وبالبنوؾ وؽبم معرفة وذبربة حوؿ ظروؼ السوؽ ،حيث يبكن أف مبيز بُت نوعُت من
اؼبضاربُت:

 1مدحت صادؽ ،مرجع سابق ،ص.123 :

 2موردخاي كريانُت ،االقتصاد الدولي ،مدخل السياسات ،ترصبة ؿبمد إبراىيم منصور ،دار اؼبريخ ،الرياض ،2007 ،ص.267 :
3
Y. SIMON, S. MANAI, op.cit, p: 16.
4
عرفاف تقي اغبسٍت ،مرجع سابق،ص.178 :
5
M. CHERIF, op.cit, p: 41.
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أ .المضارب المرتبط بالزبون  :يتمثل دوره يف تقدًن اؼبعلومات اؼبتعلقة بتقلبات أسعار الصرؼ لصاحل زبائنو
من مؤسسات أو أفراد ،ويف إطار اذباىات األسعار يقوـ ىؤالء بازباذ القرارات اؼبناسبة وذلك عن طريق قيامو
ببيع أو بشراء عمبلت معينة؛
ب .المضارب المرتبط بالسوق :يتمثل دوره يف مراقبة ومتابعة العمليات والتقارير حوؿ العمليات اليت قاـ هبا
اؼبضاربوف اؼبرتبطوف بالزبوف وذلك من أجل ؿباولة تقدير اذباىات ربركات أحواؿ السوؽ؛
 .8مؤسسات النصح واإلرشاد :ىناؾ مؤسسات كبَتة يف العامل متخصصة بالتكنولوجيا ونقل اؼبعلومات ،وىي
هتدؼ إىل نصح العمبلء وتقدًن اػبدمات اإلرشادية ؽبم مقابل رسوـ أو عموالت ـبتلفة ،بعض ىذه اؼبؤسسات
تزود العمبلء بنشرات أسعار العمبلت األجنبية مثل  Reutersو Telerateوبعضها تزود العمبلء بشرح أو تعليق
أو تفسَت ؼبا ينشر على شاشات العمبلت ،والبعض اآلخر يرسل بشكل منظم نشرة أخبار دبلخصات عن
األسواؽ وتوصيات قوية بالشراء أو البيع لعمبلت معينة.
ثانيًا :المعامالت الجارية في سوق الصرف الرسمي وأوضاع المتعاملين فيو

يوجد نوعُت من اؼبعامبلت اليت ذبري عرب أسواؽ الصرؼ ،حيث مبيّز بُت اؼبعامبلت التقليدية يف السوؽ ما بُت

البنوؾ اليت تغطي كبلً من اؼبعامبلت الفورية واؼبعامبلت اآلجلةّ ،أما النوع الثاين فيتمثل باستخداـ اؼبشتقات اؼبالية
واليت تتمثل يف كل من العقود اؼبستقبلية للصرؼ األجنيب وعقود اػبيار للصرؼ األجنيب ومقايضات العملة.

 .2المعامالت التقليدية :تغطي اؼبعامبلت الفورية للصرؼ األجنيب نسبة  %30من حجم ىذه اؼبعامبلت اؼبالية
التقليدية ككل ،إذ أ ّف أغلبية ىذه اؼبعامبلت تأخذ شكل التحويل أو الدفع من حساب إىل آخر بُت البنوؾّ ،أما

يف سوؽ الصرؼ اآلجل الذي تتم فيو اؼبعامبلت اآلجلة فإ ّف ىذه األخَتة تغطي حوايل  %62من حجم
اؼبعامبلت التقليدية ككل ،وتتم أغلبية ىذه العمليات من قِبل البنوؾ واليت تسمح من البداية دبعرفة السعر الذي
تتم دبوجبو شراء أو بيع النقد األجنيب مستقببلً ،كما تساعد على التغطية من خطر الصرؼ.1
إ ّف كبلً من سعري الصرؼ الفوري واآلجل مرتبطُت تقنيًا (مع سعر الفائدة) بواسطة عبلقة تسمى تعادؿ سعر
الفائدة اؼبغطاة.
 .1المعامالت باستخدام المشتقات المالية :تتعلق بوسائل وتقنيات حديثة للتغطية من خطر الصرؼ وكذا يف
ؾباؿ اؼبضاربة.
L. DHONI, C. HAINAUT, op.cit, p: 17.
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أ .العقود المستقبلية للصرف األجنبي  :currency futuresتعترب العقود اؼبستقبلية عقود قانونية مل ِزمة،
تعطى غباملها اغبق يف شراء أو بيع كمية مبطية ؿبددة من أحد األدوات اؼبالية اؼبعينة بذاهتا بسعر ؿبدد يف
وقت إبراـ العقد على أف يتم التسليم يف وقت الحق ،1فسوؽ العقود اؼبستقبلية ما ىو إالّ امتداد للسوؽ
الفوري وتستخدـ من أجل زبفيض ـباطر تقلبات أسعار الصرؼ ،لكن االختبلؼ بينهما يكمن يف أ ّف
اؼبعامبلت التقليدية تتم يف سوؽ الصرؼ بالًتاضيّ ،أما العقود اؼبستقبلية فتجري من خبلؿ مزاد علٍت مفتوح

يُقاـ يف سوؽ صرؼ منظم؛

ومن بُت استخدامات العقود اؼبستقبلية نذكر ما يلي:2
 استخدام العقود المستقبلية للتجارة :فالتجارة تعٍت اؼبضاربة على تغَتات األسعار يف اؼبستقبل فباّ
يتيح الفرصة للمضاربُت لتحقيق بعض األرباح عند بيع عقود مالية مستقبلية وف ًقا لتنبؤاهتم بالنسبة الذباه
ربركات األسعار ،فإذا تنبأ اؼبضارب بأ ّف أسعار العقود اؼبستقبلية على أصل معُت بتاريخ تسليم معُت
ست كوف أقل من السعر الذي يكوف عليو األصل ؿبل التعاقد يف السوؽ اغباضر يف نفس تاريخ تنفيذ
العقد اؼبستقبلي ،لذا يقوـ بشراء تلك العقود اؼبستقبلية يف تاريخ التسليم بسعر أعلى من السعر الذي
سيكوف عليو األصل ؿبل التعاقد يف السوؽ اغباضر يف نفس التاريخ؛
 استخدام العقود المستقبلية للتغطية :وتستخدـ ىذه العقود كذلك للتغطية ضد ـباطر اػبسائر
اؼبستقبلية الناصبة عن التقلبات السعرية اؼبعاكسة يف أسعار الفائدة وأسعار الصرؼ أو أسعار األسهم
سباما للمركز اغبايل الذي يُراد تغطيتو
وذلك عن طريق أخذ مركز مضاد يف سوؽ العقود اؼبستقبلية ومسا ٍو ً

فإذا أراد أحد اؼبتعاملُت شراء عقد يف السوؽ اغباضر يف فًتة مستقبلية ،فإنّو يستطيع أف يثبت سعر أو
مردود مايل مناسب ،وذلك بشراء عقود مستقبلية ،حبيث إذا ارتفع السعر يف السوؽ اغباضر يف تلك

الفًتة ،فإ ّف أي خسارة تًتتب على ذلك سوؼ يقابلها ربقيق ربح عند بيع ىذه العقود؛
ب .عقود الخيار للصرف األجنبي  :optionيعرؼ خيار العمبلت بأنّو عقد قانوين يعطي غباملو اغبق يف
شراء أو بيع عمبلت بسعر يعرؼ بسعر ؿبدد خبلؿ فًتة زمنية معينة ربدد عادة بثبلث أشهر ،وعقود اػبيار
ىي عمليات آجلة وعمليات مستقبلية إالّ أ ّف أىم ما يبيّزىا ىو أ ّف الطرؼ اؼبشًتي يف العقد لو اغبق يف

 1مدحت صادؽ ،مرجع سابق ،ص.178 :
 2عرفاف تقي اغبسٍت ،مرجع سابق ،ص.184:
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االختيار بُت إسباـ العملية أي تنفيذ مضموف العقد واستبلـ العمبلت بالسعر اؼبتفق عليو أو التخلي على
مقدما عند التعاقد.1
العملية مقابل عبلوة غَت قابلة للرد يدفعها للبائع ً
وقد أنشئ سوؽ خيارات العملة سنة  1982من قِبل بورصة فيبلديلفيا ،وىو يوفر فرص مرحبة للتغطية،2
ؿبددا وتارىبًا للتنفيذ
سعرا ً
وينشأ بو خيار العمبلت مع اػبيار يف سوؽ األسهم من حيث أف اػبيار يتضمن ً

وعبلوة ،غَت أنّو إذا كاف العقد يتعلق بعملة أجنبية فإ ّف التسليم يتم عادة عن طريق إيداع القيمة يف حساب
جاري لدى أحد البنوؾ .ويوجد نوعاف من خيارات العملة:3

 خيار البيع ( :)put optionوالذي يسمح ببيع عملة أجنبية بسعر ؿبدد يف تاريخ ؿبدد؛
 خيار الشراء ( :)call optionوالذي يسمح بشراء عملة أجنبية بسعر ؿبدد خبلؿ فًتة زمنية معينة
(اػبيار األمريكي) أو يف تاريخ استحقاؽ ؿبدد (اػبيار األورويب) ،وللمشًتي اغبق يف إسباـ العملية أو
تركها مقابل دفع عبلوة للبائع ال ترد سواء مارس اؼبشًتي حقو يف اػبيار أـ مل يبارسوّ ،أما البائع فإنّو ال

يبلك ىذا اغبق ،وعليو االنتظار حىت تاريخ استحقاؽ العقد وهبمع أوامر بيع أو شراء خيارات العملة إىل

البورصة للتعامل من خبلؿ السماسرة.4
وىناؾ عوامل ؿبددة لقيمة عقود اػبيار تتمثل فيما يلي:5
 مدى تقلب سوق الصرف :حيث أ ّف اؼبدى الذي يصل إليو التذبذب اليومي ألسعار الصرؼ لو
كبَتا كلّما زادت قيمة العبلوة؛
تأثَت مباشر على حجم العبلوة ،أي كلّما كاف التذبذب ً

 القيمة الذاتية :وسبثل العبلقة بُت سعر الصرؼ يف السوؽ والسعر احملدد يف عقد اػبيار (سعر التنفيذ)
حبيث يكوف اػبيار ُمرحبًا إذا كاف سعر التنفيذ يف عقد خيار الشراء أقل من سعر السوؽ أو إذا كاف سعر
التنفيذ يف عقد خيار البيع أعلى من سعر السوؽ ،ويكوف اػبيار غَت مربح إذا كاف سعر التنفيذ يف عقد

خيار الشراء أكرب من سعر السوؽ أو إذا كاف سعر التنفيذ يف عقد خيار البيع أقل من سعر السوؽ؛
 عنصر الوقت :حيث أ ّف العبلوة تتضمن القيمة الزمنية ،وتزداد قيمة العبلوة كلّما طالت اؼبدة حىت
تاريخ انتهاء عقد اػبيار ،والعكس فإ ّف العبلوة تنخفض كلّما كانت اؼبدة قصَتة حىت تاريخ انتهاء العقد؛

1

مدحت صادؽ ،مرجع سابق ،ص.164 :
édition, op.cit, p: 273

 4مدحت صادؽ ،مرجع سابق ،ص.168 :
 5عرفاف تقي اغبسٍت ،مرجع سابق ،ص.184 :

éme

B. GUILLOCHON, A.KWECKI, économie international, 4
P. KRUGMAN, M. ODSTFELD, op.cit, p: 389.

2
3
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 العرض والطلب :تتأثر أسعار خيارات العملة بقوة العرض والطلب يف السوؽ فإذا كاف العرض أكرب
من الطلب فإ ّف العبلوة تنخفض والعكس إذا كاف الطلب أكرب من العرض.
ج .عقود المبادلة  swapsأو عقود تبادل العمالت ( :)les contrats d’échange de devisesيعرؼ
السواب على أنّو اتفاقية ؼبنح قروض بُت بلدين أو أكثر وتستخدـ عمليات السواب يف استبداؿ عملة وطنية
بعملة أجنبية ،1وقد أ ِ
ُدخل السواب يف التعامل يف بداية التسعينات ) (1971كنتيجة لبلنتقاؿ من العمل
بأسعار الصرؼ الثابتة إىل العمل بأسعار الصرؼ العائمة على أساس التعامل بالعقود اآلجلة ،وبُغية عدـ
الدخوؿ يف ـباطرة أسعار الصرؼ يلجأ الصرافوف إىل اؼببادالت النقدية اؼبسماة بصرايف سوابس ،الذين يقوموف
بإقراض عملة نقدية معينة لفًتة قصَتة أو إقراض عملة نقدية أخرى دببلغ مكافئ للفًتة نفسها ،ويعترب سوؽ
السوابس ثاين أىم سوؽ بعد سوؽ الصرؼ الفوري كما أنّو يقتصر فقط على العمليات اليت تتم بالًتاضي على
خبلؼ العقود اؼبستقبلية وعقود اػبيار.
إ ّف عمليات اؼببادلة تتضمن ربرير عقدين متزامنُت أحدنبا عقد شراء واآلخر عقد بيع ،حبيث أ ّف قيمة كل من
العقدين واحدة ّإال أ ّف تارىبي استحقاقهما ـبتلفُت ويفصل بينهما فًتة زمنية ،ويسمى الفرؽ بُت سعر الشراء
وسعر البيع بسعر اؼببادلة أو ىامش السعر اآلجل وىي قيمة العبلوة ،وسعر اؼببادلة ال يبثل سعر الصرؼ وإّمبا يبثل
الفرؽ بُت السعر الفوري والسعر اآلجل للعملة (فرؽ سعر الصرؼ) ،لذلك يعترب سعر اؼببادلة يف سوؽ الصرؼ
مقاببلً لفرؽ أسعار الفائدة يف السوؽ النقدي.2
وىناؾ نوعاف من عمليات اؼببادلة:
 عمليات المبادلة التامة :واليت يتم فيها الشراء والبيع يف نفس الوقت وبُت نفس األطراؼ ومثاؽبا:
 les swaps de trésorerieحيث يتم التعامل هبا خاصة من قِبل البنوؾ كأداة للتغطية من خطر
الصرؼ ،حيث تتمثل ىذه العقود يف عملية التبادؿ بُت طرفُت (خاصة البنوؾ) ؼببلغ ُمعطى من الصرؼ

األجنيب وبسع ر صرؼ فوري ،مع االلتزاـ بإجراء العملية اؼبعاكسة يف تاريخ الحق وبسعر صرؼ معروؼ
من البداية ،تعترب ىذه العقود كعمليات يف اؼبدى القصَت3؛

 1بساـ اغبجار ،نظام النقد العالمي وأسعار الصرف ،دار اؼبنهل اللبناين ،بَتوت ،ط ،2009 ،1ص.168 :
PH. DARVISENET, J.P. PETIT, échanges et finance internationale, la revue banque édition, 1996, p: 343.
3
عرفاف تقي اغبسٍت ،مرجع سابق ،ص.187:

2
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 عمليات المبادلة الموجهة :واليت يتم فيها شراء العملة شراءًا فوريًا من جهة ما ،مث يتم بيعها آجبلً
عبهة أخرى ،إالّ أنّو يُشًتط تساوي مبلغي عقدي الشراء والبيع فيها وتُعرؼ دبقايضات العملة
 swaps de deviseوىي عملية بيع فوري للعملة مرتبط مع شراء آجل للعملة ذاهتا ضمن عملية واحدة
les

يعٍت أ ّف الطرفُت (بنوؾ أو مؤسسات) يلتزماف بتبادؿ تدفقات مالية من عملتُت ـبتلفتُت وبأسعار ثابتة.1
مثالً :نفرض أ ّف بنك تونسي تسلم مبلغ مليوف دوالر اليوـ وذلك غباجتو إليو خبلؿ ثبلثة أشهر ،ولكنو يف نفس
الوقت حباجة إىل استثمار نفس اؼببلغ بأصوؿ أخرى كاألسهم األجنبية ،فهنا دبقدور البنك أف يقايض اؼببلغ
اؼبذكور باألسهم األجنبية من خبلؿ بنك أجنيب معُت ضمن عملية واحدة بدالً من بيع العملة لغرض شراء
األسهم يف السوؽ اآلجل واستبلمو يف ثبلث أشهر ضمن عمليتُت منفصلتُت.
يف بداية العقد يقوـ الطرفُت اؼبتعاقدين بتبادؿ اؼببلغ اػباص من كبل العملتُت وفقط سعر اؼبقايضة سيُدفع يف
هناية مدة العقد ،حيث وبدد سعر اؼبقايضة عادة على أساس مستوى الفرؽ بُت السعر الفوري واآلجل من خبلؿ
مقايضة العملة ،ويف النهاية يقوـ كِبل الطرفُت بتسديد أصل اؼببلغ يف هناية مدة عقد اؼبقايضة ،كما تتم العمليات
يف فًتات طويلة األجل على عكس النوع األوؿ من اؼبقايضة ،وتعترب كذلك عملية مقايضة العملة كعنصر جديد
إلهباد تسهيبلت للتسليف على الصعيد الدويل ،حيث مارستها البنوؾ اؼبركزية اليت تعاين من صعوبات مالية وذلك
لضماف أصوؽبا ضد تقلبات أسعار الصرؼ.
فمن فوائد مقايضة العملة:2
 زبفيض تكاليف االستدانة من خطر الصرؼ؛
 سبكُت اؼبؤسسات من دخوؿ واستعماؿ أسواؽ مل تكن سهلة البلوغ.
وسبارس عمليات اؼببادلة يف اغباالت التالية:3
 ربويل عملة ما إىل عملة أخرى بشكل مؤقت وبدوف االحتفاظ دبركز العملة األجنبية ويستعمل ىذا
األسلوب يف عمليات الًتجيح اؼبغطى بأسعار الفائدة؛
 تستعمل كذلك ػبلق وضع مضاد للوضع السابق بعد جٍت األرباح اليت ربققت نتيجة تغَت أسعار الفائدة
لصاحل اؼبتعامل؛

 1سعود جايد مشكور العامري ،مرجع سابق ،ص.131 :
D. PLIHON, op.cit, p: 29.
3

2

مدحت صادؽ ،مرجع سابق ،ص ص.156-155 :
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 تستعمل إذا مل يكن فبكنًا اقًتاض أو إقراض عملة ما خبلؿ فًتة ؿبددة بسبب عدـ تواجد اؼبقرض أو
اؼبقًتض الذين تتفق ظروؼ كل منهما مع اآلخر من حيث قيمة ومدة القرض اؼبطلوب؛
 لتجنب ـباطر تغَت سعر الصرؼ عند خروج رأس اؼباؿ لبلستثمار يف اػبارج بالعملة األجنبية مث إعادة
ربويلو إىل العملة الوطنية؛
 كما تستخدمو البنوؾ اؼبركزية لتثبيت أسعار صرؼ عمبلهتا عندما تتعرض لضغوط بسبب اؼبضاربة ،كما
تستعمل ها لتوفَت السيولة يف االقتصاد الوطٍت أو التخلص من فائض السيولة فيو إذا ما دعت اغباجة
لذلك.
أوضاع المتعاملين في سوق الصرف :يكوف للمتعاملُت يف سوؽ الصرؼ أحد األوضاع التالية:1
 الوضع المتوازن :ويكوف ىذا الوضع عندما تكوف مشًتيات ومبيعات اؼبتعامل من أية عملة يف هناية كل
يوـ عمل متساوية؛
 الوضع الطويل :ويسمى بوضع اؼبشًتيات ،وىو عندما يكوف ما مت شراؤه من عملة معينة أكثر فبّا مت بيعو
من نفس العملة؛
 الوضع القصير :وىو وضع البائع ،عندما يكوف ما مت بيعو من عملة معينة أكثر فبا مت شراؤه من نفس
العملة.
ثالثًا :العوامل المؤثرة على طلب وعرض العملة األجنبية

يتأثر طلب وعرض العملة األجنبية يف سوؽ الصرؼ بالعوامل التالية:2

 .1التغيرات في طلب االستيراد :إ ّف التغَتات يف االستَتاد سواء بالزيادة أو النقصاف تؤدي إىل تغَتات يف توازف
سوؽ الصرؼ ،فإذا ارتفعت واردات دولة ما فإ ّف الطلب على الصرؼ األجنيب يزداد ،ومن مث انتقاؿ منحٌت
الطلب من الوضع األصلي إىل وضع جديد أعلى منو ،ومن مث تغَت نقطة التوازفّ ،أما إذا البفضت واردات دولة ما

فإ ّف الطلب على الصرؼ األجنيب ينخفض ،ومن مث انتقاؿ منحٌت الطلب من الوضع األصلي إىل وضع جديد
أسفل منو ،ومن مث تغَت نقطة التوازف كما يوضحو الشكل اؼبوايل:
الشكل رقم ( :)04تغيرات الطلب على العملة األجنبية
1
2

خالد الراوي وآخروف ،نظرية التمويل الدولي ،دار اؼبناىج ،األردف ،2000 ،ص.544 :

طالب ؿبمد عوض ،التجارة الدولية  -نظريات وسياسات معهد الدراسات اؼبصرفية ،األردف ،1995 ،ص ص.360-358 :
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D1

R

سعر الصرف

D
B

R*1
A

D2
c

D1

كمية العملة األجنبية
المطلوبة

*R
R*2

D
D2

Qd
Q*1

*Q

Q*2

المصدر :طالب ؿبمد عوض ،التجارة الدولية ،نظريات وسياسات معهد الدراسات اؼبصرفية ،األردف ،1995 ،ص.358 :

من خبلؿ الشكل نبلحظ أنّو يف حالة زيادة االستَتاد فإ ّف ذلك يؤدي إىل زيادة الطلب على العملة األجنبية ومن
مث انتقاؿ منحٌت الطلب من ) (DDإىل منحٌت الطلب اعبديد ) ،( D1D1ومن مث انتقاؿ الكمية اؼبطلوبة من
العملة األجنبية من *Qإىل  Q*1وارتفاع سعر الصرؼ من * Rإىل  R*1فبا يؤدي إىل انتقاؿ نقطة التوازف من
النقطة ) (Aإىل النقطة )ّ ،(Bأما إذا البفضت الواردات فإ ّف الطلب على العملة األجنبية سوؼ ينخفض ومن مث

انتقاؿ منحٌت الطلب من ) (DDإىل منحٌت الطلب اعبديد ) ،(D2D2ومن مث البفاض سعر الصرؼ من * Rإىل

 R*2فبا يؤدي إىل انتقاؿ نقطة التوازف من النقطة  Aإىل النقطة .C
 .2التغيرات في عرض التصدير :إ ّف التغيَتات يف التصدير سواء بالزيادة أو النقصاف تؤدي إىل التغَتات يف توازف
سوؽ الصرؼ ،فإذا زادت صادرات دولة ما فإ ّف عرض الصرؼ األجنيب يزداد ومن مث انتقاؿ منحٌت العرض من
الوضع األصلي إىل وضع جديد ،فبا يؤدي إىل تغَت نقطة التوازفّ ،أما إذا البفضت صادراهتا فإ ّف عرض الصرؼ

األجنيب ينخفض ومن مث انتقاؿ منحٌت العرض من الوضع األصلي إىل وضع جديد ومن مث تغَت نقطة التوازف كما

يوضحو الشكل اؼبوايل:

الشكل رقم( :)05تغير عرض العملة األجنبية
S2

R

D
S

C

R*1

A

S1

سعر الصرف

S2

*R

B
S

كمية العملة األجنبية
المعروضة

R*2

S1

D

Qs
Q*1

*Q

Q*2
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المصدر :طالب ؿبمد عوض ،التجارة الدولية ،نظريات وسياسات معهد الدراسات اؼبصرفية ،األردف ،1995 ،ص.359 :

من خبلؿ الشكل نبلحظ أنّو يف حالة زيادة التصدير فإ ّف ذلك سيؤدي إىل زيادة عرض العملة األجنبية ،ومن مث
انتقاؿ منحٌت  SSإىل منحٌت العرض اعبديد  S1S1ومن مث زيادة الكمية اؼبعروضة من العملة األجنبية من * Qإىل
 Q*1والبفاض سعر الصرؼ من * Rإىل  R*2فبا يؤدي إىل انتقاؿ النقطة التوازنية من النقطة  Aإىل النقطة .B
ّأما إذا البفضت صادرات الدولة فإ ّف ذلك يؤدي إىل البفاض عرض العملة األجنبية ومن مث انتقاؿ منحٌت العرض
 SSإىل منحٌت العرض اعبديد  S2S2ومن مث البفاض الكمية اؼبعروضة من العملة األجنبية من * Qإىل

2

*Q

وارتفاع سعر الصرؼ من * Rإىل  R*1فبا يؤدي إىل انتقاؿ نقطة التوازف من النقطة  Aإىل النقطة .C
معا سواء بالزيادة أو
 .3التغيرات في طلب االستيراد وعرض التصدير ً
معا :إ ّف التغَتات يف االستَتاد والتصدير ً
النقصاف يؤدي إىل تغَت سعر الصرؼ سواءٌ بالزيادة أو النقصاف ،حيث يتوقف ذلك على درجة التغَت واذباىو
سواء بالنسبة ؼبنحٌت الطلب أو منحٌت العرض كما يوضحو الشكل التايل:

الشكل رقم( :)06تغيرات طلب وعرض العملة األجنبية
R

D1

S1

سعر الصرف

B

D
D1

S1

S

A

R*1
D2

S
D

S2

الكمية المطلوبة
والمعروضة من العملة
األجنبية

*R

C

R*2
S2

D2

Qd,Qs
Q*1

*

Q

Q*2

المصدر :طالب ؿبمد عوض ،التجارة الدولية ،نظريات وسياسات معهد الدراسات اؼبصرفية ،األردف ،1995 ،ص.359 :

معا من  DDو SSإىل منحٌت الطلب
من خبلؿ ىذا الشكل نبلحظ أنّو يف حالة تغَت الطلب والعرض بالزيادة ً

والعرض اعبديد بُت  D1D1و  S1S1فإ ّف الكمية اؼبطلوبة واؼبعروضة من العملة األجنبية تنتقل من * Qإىل

Q*1

وينتقل سعر الصرؼ من * Rإىل  R*1فبا يؤدي إىل انتقاؿ نقطة التوازف من النقطة  Aإىل النقطة ّ ،Bأما إذا تغَت
66

الفصل الثاني :اإلطار النظري للتحويل وسوق الصرف

معا من  DDو SSإىل منحٌت الطلب والعرض اعبديدين  D2D2و  S2S2فإ ّف الكمية
الطلب والعرض بالنقصاف ً

اؼبطلوبة واؼبعروضة من العملة األجنبية تنتقل من * Qإىل  Q* 2وينتقل سعر الصرؼ من * Rإىل  R*2فبا يؤدي

إىل انتقاؿ نقطة التوازف من النقطة  Aإىل النقطة .C
 .4التضخم وتغيرات األسعار النسبية :عندما يكوف معدؿ التضخم احمللي أعلى من معدالت التضخم األجنبية
فإ ّف ذلك يقلل من قدرة صادرات االقتصاد احمللي على اؼبنافسة يف األسواؽ الدولية ،ويف نفس الوقت هبعل
واردات االقتصاد احمللي أكثر جاذبية بسبب رخصها النسيب ،كل ذلك يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرؼ كما ىو
موضح يف الشكل اؼبوايل:
الشكل رقم ( :)07تأثير التضخم على سعر الصرف
D2

R

S2

سعر الصرف

D1

B
S1

R*1
S2
A
D2

R*2
الكمية المطلوبة
والمعروضة من
العملة األجنبية

Qd.QS

S1

D1

*Q

المصدر :طالب ؿبمد عوض ،التجارة الدولية ،نظريات وسياسات معهد الدراسات اؼبصرفية ،األردف ،1995 ،ص.361 :

من خبلؿ الشكل نبلحظ أ ّف الزيادة يف معدالت التضخم احمللية مع ثبات معدالت التضخم األجنبية تؤدي
إىل انتقاؿ منحٌت الطلب على العملة األجنبية من  D1D1إىل اؼبنحٌت  D2D2وانتقاؿ منحٌت العرض من

S1S1

إىل  S2S2فبا يؤدي إىل تغَت نقطة التوازف من النقطة  Aإىل النقطة  ،Bوىذا ما يعٍت ارتفاع سعر الصرؼ من
 R*2إىل  R*1أي البفاض قيمة العملة ،وتسمى العبلقة بُت سعر الصرؼ األجنيب ومعدؿ التضخم دببدأ القوة
الشرائية.
 .5الطلب على األصول الرأسمالية :يعتمد الطلب على األصوؿ الرأظبالية على ؾبموعة من العوامل اليت ؽبا
عبلقة بطبيعة األصوؿ اؼبالية كمعدؿ اؼبردودية ودرجة اؼبخاطرة واحتماالت األرباح أو اػبسائر الرأظبالية وربقق
األرباح الرأظبالية غبامل األصل يف حالة زيادة سعر األصل أو زيادة قيمة العملة اليت يقيم على أساسها ذلك
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األصل ،ويعترب الكثَت من االقتصاديُت أ ّف تغَتات الطلب على األصوؿ اؼبالية من أىم األسباب اليت تقف وراء
التقلبات قصَتة األجل من أسعار الصرؼ األجنيب.
الشكل رقم ( :)08أثر زيادة سعر الفائدة المحلية على سعر الصرف
D

R

S

سعر الصرف

A
S1

*R
B

S

R*1

D

الكمية المطلوبة
والمعروضة من

S1

Qd.QS

العملة األجنبية

*

Q1

*

Q

المصدر :طالب ؿبمد عوض ،التجارة الدولية ،نظريات وسياسات معهد الدراسات اؼبصرفية ،األردف ،1995 ،ص..361 :

إ ّف ارتفاع معدؿ اؼبردودية على األصوؿ احمللية (سعر الفائدة احمللية) مع بقاء اؼبردودية على األصوؿ األجنبية
ثابتًا ،سيؤدي إىل زيادة إقباؿ األجانب على طلب األصوؿ احمللية فبّا يؤدي إىل عرض الصرؼ األجنيب نتيجة
إقباؿ األجانب على شراء العملة احمللية للقياـ باالستثمار يف االقتصاد احمللي (تدفق نقدي لبلقتصاد احمللي) ،ومن
مث ينتقل منحٌت عرض العملة األجنبية من  SSإىل  S1S1فبا يؤدي إىل البفاض سعر الصرؼ األجنيب من * Rإىل
( R*1زيادة قيمة العملة احمللية).
المطلب الثالث :وظائف سوق الصرف الرسمي
ىناؾ ثبلث أنواع من العمليات اليت يبكن إجراءىا يف سوؽ الصرؼ أين يكوف مستوى اػبطر لكل واحدة منها
ـبتل ًفا عن األخرى ،فمتعاملي السوؽ يبكنهم إجراء عمليات التغطية واؼبضاربة والتحكيم سواء غبساهبم اػباص أو
غبساب زبائنهم.
أوالً :تسوية المدفوعات الدولية
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حيث ي تم عن طريق ىذه األسواؽ تسوية اغبسابات الدولية اؼبًتتبة على اؼببادالت التجارية (سلع وخدمات)
إضافة إىل التحويبلت الرأظبالية دبختلف صورىا (قروض ،استثمارات ،)...كما وبتاج السواح إىل استبداؿ عملتهم
احمللية بعمبلت أجنبية تعود لؤلقطار اليت يزوروهنا أو بعمبلت قيادية تقبل يف صبيع أقطار العامل.1
ثانيًا :المضاربة

يُقصد باؼبضاربة يف سوؽ الصرؼ اآلجل ىو شراء أو بيع آجل للعمبلت بقصد االستفادة من الفرؽ بُت السعر

اآلجل يوـ التعاقد والسعر اغباضر يوـ االستحقاؽ فاؼبضارب يهتم باالستفادة من توقع اختبلؼ سعر صرؼ
العمبلت يف السوؽ اغباضرة عن السوؽ اآلجلة فهو يتحمل خطر بأمل اغبصوؿ على أرباح بُت فروؽ األسعار
اغبالية واآلجلة.2
كما عرفها  .N kaldoعلى أ ّهنا " التعرض اإلرادي ػبطر الصرؼ هبدؼ ربقيق ربح"3؛
ققة لبلستقرار أو غَت ُؿب ِ
والسؤاؿ الذي يدور حوؿ اؼبضاربة يكمن يف كوف أ ّف اؼبضاربة ُؿب ِ
ققة لبلستقرار،
فاؼبضاربة احملققة لبلستقرار إّمبا تشَت إىل شراء العملة األجنبية عندما يكوف السعر احمللي للعملة األجنبية (سعر
منخفضا على أساس توقع أنّو سَتتفع قريبًا ومن مث وبقق رحبًا ،أو أ ّهنا تشَت إىل بيع العملة األجنبية
الصرؼ)
ً
عندما يكوف سعر الصرؼ مرتفعا على أساس توقع أنّو ينخفض قريبا ،فاؼبضاربة ِ
احملققة لبلستقرار هتدئ من
ً
ً
التقلبات يف أسعار الصرؼ عرب الزمن ،ومن جهة أخرى فإ ّف اؼبضاربة ِ
احملققة لعدـ االستقرار إّمبا تشَت إىل بيع
منخفضا على أساس توقع أنّو ينخفض أكثر يف اؼبستقبل وكذلك
العملة األجنبية عندما يكوف سعر الصرؼ
ً
بالنسبة لعملية الشراء ،ومن مث فإ ّف اؼبضاربة احملققة لعدـ االستقرار تزيد من تقلبات أسعار الصرؼ عرب الزمن.4

ويبكن أف مبيّز يف اغبالتُت:5

 يف نظاـ سعر الصرؼ الثابت اؼبضاربة غَت ِ
ؿبققة لبلستقرار ،حيث أ ّف توقعات اؼبضاربُت تكوف يف نفس
اذباه حالة العملة من حيث التحسن أو التدىور؛
 يف نظاـ سعر الصرؼ اغبر ،اؼبضاربة ؿبققة لبلستقرار ،حيث ال تكوف توقعات اؼبضاربُت يف نفس اذباه
حالة العملة من حيث التحسن أو التدىور.

1

A. CARTPANIS, les marché financière, édition la découverte, Paris, 2004, p: 31.
B. GUILLOCHON, A. KWECKI, économie international, 4éme édition, op.cit, p: 275
3
J. BOURGET et autre, op.cit, p: 47.
 4سامي خليل ،مرجع سابق ،ص.849 :
5
J. BOURGET et autre, op.cit, p: 47.
2
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ووف ًقا ؿ  Milton Friedmanفإ ّف اؼبضاربة ىي أحد اؼبيكانيزمات األساسية للتوازف يف نظاـ الصرؼ اغبر ،حيث
عندما يكوف سعر صرؼ العملة يرتفع فسيتم بيعها ،وعندما يكوف سعر صرؼ العملة ينخفض فسيتم شرائها.
يف حالة ما إذا كانت تنبؤات اؼبضارب خاطئة فإنّو يتحمل خسارة على مستويُت:1
 المستوى األول  :البفاض سعر العملة يف حد ذاهتا الذي يؤدي إىل دفع اؼبضارب لقيمة الفرؽ بُت سعر
الشراء وسعر البيع؛
 المستوى الثاني :عدـ االستفادة من سعر الفائدة الذي يبنحو البنك لو أف اؼبضارب وظّف أموالو
األصلية لدى ىذا األخَت ،باإلضافة إىل دفعو لسعر الفائدة مقابل اقًتاضو من البنك.
استنادا
كما أ ّف ىناؾ بعض العمبلت اليت تتعرض إىل ىجمات مضاربية مقارنة بعمبلت أخرى والسبب يف ذلك و ً

إىل الدراسات اؼبيدانية اليت توصلت إىل أ ّف اؽبجمات (سواء كانت ىذه اؽبجمات مباشرة أو ناذبة عن عدوى
ىجوـ العمبلت) تستهدؼ على األرجح عمبلت بلداف ؽبا ظبات معينة تتمثل يف:
 سعر الصرؼ اغبقيقي مبالغ يف قيمتو؛
 دين خارجي يُستحق يف اؼبدى القصَت؛
 مركز مايل ضعيف.

وتتمثل أىم العوامل اليت تدفع اؼبضاربُت إىل السعي كبو اؼبضاربة على عملة معينة مقابل أخرى يف:
 معدؿ الفائدة ما بُت العملتُت (الفرؽ بُت معدالت الفائدة)؛
 معدؿ التضخم ،حيث أ ّف ارتفاع اؼبستوى العاـ لؤلسعار يبكن أف يشجع اؼبضاربة؛
 الثقة يف السلطة االقتصادية.
وتتميز اؼبضاربة عن اؼبراجحة يف أ ّف األوىل ىدفها االستفادة من التباين يف سعر صرؼ العملة يف سوؽ واحدة
لفًتات زمنية ـبتلفة بينما اؼبراجحة هتتم باالستفادة من التباين يف سعر صرؼ العملة يف أسواؽ متعددة عند نقطة
2
انتشارا يف سوؽ الصرؼ ،إذ سبثل نسبة نشاط اؼبضاربة إىل جانب
األكثر
ىي
بة
ر
اؼبضا
وعمليات
.
زمنية واحدة
ً

اؼبراجحة  %95من اغبجم السنوي ؼببادالت الصرؼ اليت تتم عرب العامل ومنو فإ ّف اؼبضاربة تساىم بقسط كبَت يف
سيولة السوؽ.

ثالثًا :التغطية
 1عفيفي حامت سامل ،دراسات في االقتصاد الدولي ،الدار اؼبصرية اللبنانية ،القاىرة ،1987 ،ص.145 :
 2بكري كامل ،االقتصاد الدولي ،الدار اعبامعية ،بَتوت ،1989 ،ص.130 :
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يُقصد بالتغطية ذبنب اػبسارة يف سعر الصرؼ أي اػبسارة اؼبًتتبة عن تقلبات سعر الصرؼ ،وىو ما يطلق
عليو أحيانًا بتغطية الوضع اؼبفتوح للتعامل يف أسواؽ الصرؼ األجنبية دوف أف تتضمن ىذه العملية تسليم صرؼ
أجنيب أو دفع الثمن بالعملة احمللية يف اغباؿ وإّمبا ؾبرد اتفاؽ على بيع وشراء صرؼ أجنيب عن طريق بنك ذباري
يف سوؽ الصرؼ يُسلم مستقببلً بناءًا على شبن يُتفق عليو يف اغباؿ ،ومقابل ذلك يتقاضى البنك فائدة معينة
أيضا على أ ّهنا وسيلة للحماية من أخطار تقلبات أسعار الصرؼ أو تلك العمليات اليت تتم لتجنب ـباطر
وتُعرؼ ً
الصرؼ األجنيب أو تغطية وضع مفتوح

.1

إ ّف التغطية ىي أوؿ وأىم األسباب اليت ذبعل متعاملي سوؽ الصرؼ يتدخلوف فيو لتغطية خطر الصرؼ الذي
ربملو ـبتلف العمليات التجارية أو اؼبالية للتحصيل أو التسديد بالعمبلت الصعبة لتاريخ استحقاؽ معُت ،واليت
ذبري يف ىذا السوؽ ابتداءًا من تاريخ التغطية ،حيث أ ّف اؼبتعامل متأكد من اؼبقابل من العملة الصعبة لعملتو
الوطنية والذي يكوف تدفقو مستقببلً.
أيضا خطر أويل فبّا يدعو إىل ازباذ وضعية صحيحة ؼبواجهتو يف ىذا السوؽ وذلك إللغائو
ىذه التغطية ربتمل ً
هنائيا ،فأي تغَتات غَت م ِ
رضية ألسعار الصرؼ بالنسبة للوضعية األولية للمتعامل سوؼ تعوض بأرباح ربقق عند
ُ
ً
وضعية تغطية اػبطر .ففي الواقع بالرغم من أ ّف اؼبتعامل يسعى لتغطية خطر الصرؼ يف ىذه السوؽ ولكنّو ال

باحا عند هناية عملية الصرؼ.2
جبعلو يتبلشى بل ُوبولو إىل متعامل آخر يقبل ربملو هبدؼ ربقيق أر ً

مفتوحا فهو ّإما دائن لعوف اقتصادي آخر من بلد
وضعا
إ ّف العوف االقتصادي يتعرض ػبطر الصرؼ عندما يتخذ ً
ً

آخر (وضع طويل) أو مدين (وضع قصَت).

على سبيل اؼبثاؿ :تتم صفقة ما بعملة الدوالر ومصفوفة اغباالت اؼبمكنة ىي:3
الجدول رقم ( :)01عملية التغطية
الوضع القصير

الوضع الطويل

تحسن قيمة الدوالر

خسارة

ربح

تدىور قيمة الدوالر

ربح

خسارة

SOURCE: J. BOURGET et autres,monnaies et systèmes monétaires, Bréal, 9éme édition, 2002, p: 42.

ويتضح فبا سبق أ ّف عملية التغطية تشمل اغبالتُت اآلتيتُت:

 1دومينيك سالفاتور ،االقتصاد الدولي ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،1993 ،ص.147 :
J. BOURGET et autres, op.cit, p: 41.
Ibid, p: 42.

2
3
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 .2عندما يتوقع مضارب أو شركة ذبارية مدينة بعملة أجنبية ارتفاع سعر ىذه العملة مستقببلً عن سعرىا اغبايل،
فهنا باستطاعة ىذا اؼبضارب أو الشركة تأمُت نفسو ضد ىذا االرتفاع يف قيمة ىذه العملة عن طريق االقًتاض من
أحد البنوؾ مبلغ هبذه العملة بسعر يتفق عليو يف اغباؿ.
 .1عندما يتوقع مضارب أو شركة دائنة البفاض سعر العملة ،فيمكن ؽبذه الشركة تأمُت موقفها اؼبايل ضد
البفاض ىذه العملة عن طريق بيع ىذه العملة اليت يبكن أف تستلفها من أحد البنوؾ بسعر فائدة ؿبدد ،وعندما
تستلم الشركة مستحقاهتا تقوـ بتسديد اقًتاضاهتا من ذلك البنك بسعر يتفق عليو يف اغباؿ.
يبكن أف مبيّز ثبلث طرائق للتغطية:
 اؼبعامبلت اآلجلة؛

 العقود اؼبستقبلية للصرؼ األجنيب؛
 عقود اػبيار للصرؼ األجنيب.
زبتلف اؼبراحبة عن اؼبضاربة والتغطية ،فهي تتعلق بتوازف معدالت الفائدة احمللية ومعدالت الفائدة األجنبية ،وتشَت
إىل ربويل األرصدة السائلة من مركز نقدي وعملة نقدية إىل مركز آخر وعملة أخرى هبدؼ االستفادة من أسعار
فائدة أعلى وينتج عنها ـباطر عادية.
ابعا :عمليات التحكيم (الموازنة)
رً

وتسمى كذلك باؼبراجحة وىي عملية االستفادة من فروؽ أسعار العملة يف أسواؽ الصرؼ اؼبختلفة ،أي شراء

فورا يف سوؽ نقدي ،حيث أ ّف سعر
العملة يف اؼبركز النقدي الذي يكوف فيو سعرىا
ً
منخفضا بقصد إعادة البيع ً

تفاعا قصد ربقيق ربح ،1وتتمثل عمليات التحكيم يف ربقيق أرباح بدوف أي خطر
ىذه العملة يكوف أكثر ار ً
لوجود أسعار صرؼ موضحة على الشاشات يف تلك اللحظة واليت ذبري العملية هبا فهي عملية غَت اؼبضاربة،
فأي متعامل عقبلين ينظر إىل ىذه الشاشات فإنّو سيقرر الشراء عند سعر الصرؼ األقل والبيع عند أعلى سعر

فالتحكيم ىو عامل نظامي لتوازف سوؽ الصرؼ.2

1

سامي خليل ،مرجع سابق ،ص.850 :
J. BOURGET et autres, op.cit. p: 40.

2

72

الفصل الثاني :اإلطار النظري للتحويل وسوق الصرف

وترتبط عملية اؼبراجحة بفائدة تدفقات رؤوس األمواؿ قصَتة األجل اليت تسمح باغبصوؿ على عوائد مالية يف
مراكز مالية متباينة حيث أسعار الفائدة تكوف مرتفعة ومبيز ىنا بُت نوعُت من اؼبراجحة بفائدة:1
 .2تغطية المراجحة بفائدة :تُعرؼ بأ ّهنا انتقاؿ رؤوس األمواؿ اؼبستثمرة من سوؽ آلخر ومن أداة استثمارية
ألخرى من أجل اغبصوؿ على أسعار فائدة أعلى سواء داخل حدود الدولة أو إذا انتقلت رؤوس األمواؿ من دولة
ألخرى .وعلى اؼبستثمر الذي يرغب يف استثمار أموالو بفائدة أعلى وربويلها إىل اػبارج سعيًا وراء أعلى عائد
فبكن مراعاة األمور التالية:
 االستقرار اؼبايل واالقتصادي والسياسي يف الدولة اليت يرغب االستثمار فيها؛
 االستقرار النسيب ألسعار صرؼ العملة أو العمبلت اليت يرغب باالستثمار فيها؛
 عدـ وجود قيود على دخوؿ أو خروج العمبلت.
إ ّف نظرية مراجحة الفوائد تنص على أ ّف أسعار الفوائد لفًتة معينة يتم فيها مقارنة استثمارات قصَتة األجل يف
دوؿ ـبتلفة وعمبلت ـبتلفة هبب أف زبتلف بنفس اؼببلغ الذي ىبتلف فيو سعر الصرؼ العامل (اآلين) عن سعر
الصرؼ اآلجل ،فهي ال تعٍت أ ّف االختبلؼ بأسعار الصرؼ ىو تَػتَبُع االختبلؼ بأسعار الفائدة ،وال أ ّف
االختبلؼ بأسعار الفائدة ىو تتبع االختبلؼ بأسعار الصرؼ ولكنّها تعٍت أ ّف التغَت بأحدىم يعكس التماثل يف
التغَت باآلخر.
ىذه ىي الطريقة اليت تستثمر هبا األمواؿ قصَتة األجل ضمن الدولة الواحدةّ ،أما إذا كاف اؼبقًتضوف واؼبقرضوف

يقيموف يف بلداف ـبتلفة (يف مناطق عمبلت ـبتلفة) فإ ّف أحدىم هبب أف يتعامل بعملة أجنبية ،وعليو ربمل
ـباطرة تراجع أسعار الصرؼ لتلك العملة خبلؿ فًتة القرض وىذا هبعل االقًتاض أكثر كلفة مقارنة مع سعر
الفائدة اؼبستوىف وحده.
 .1عدم التغطية بفائدة :ويُقصد هبا ـباطر الصرؼ األجنيب ،حيث يرغب التجار بعدـ تغطية التحكيم أحيانًا،
وإّمبا تغطية خطر الصرؼ بُت وقت الشراء والبيع ووقت دفع قيمتها ،واؼبضاربوف على العمبلت ىم الذين يبكنهم
استخداـ سوؽ الصرؼ اآلجلة.
فعندما تكوف عملتاف ومركزاف نقدياف داخلُت يف عملية التحكيم فإنّو يكوف لدينا عملية ربكيم مزدوجة،
وعندما يكوف ثبلث عمبلت وثبلث مراكز نقدية داخلة يف عملية التحكيم فإنّو يكوف لدينا عملية ربكيم ثبلثية،
وبينما ىاتو األخَتة غَت شائعة فإ ّهنا تعمل بنفس الطريقة لتحقيق سعر صرؼ عكسي (أو تباديل) أو سعر صرؼ
1

سامي خليل ،مرجع سابق ،ص ص851 :؛ .852
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مناسب غَت مباشر بُت ثبلث عمليات يف ثبلث مراكز نقدية .ففي عملية التحكيم الثنائية عملية التحكيم سوؼ
منخفضا ،وزيادة عرض العملة يف اؼبركز الذي
تزيد الطلب على العملة يف السوؽ النقدي الذي يكوف فيو سعرىا
ً

يكوف فيو سعر العملة مرتفع ومن مث إزالة (وبسرعة) السعر العكسي(التباديل) غَت اؼبوافق وكذلك إزالة أي مكسب

ألي عمليات ربكيم أخرى.
وكنتيجة لذلك فإ ّف عمليات التحكيم تساوي وبسرعة أسعار الصرؼ لكل زوجُت من العمبلت ،ومن مث فإ ّف
عمليات التحكيم توحد صبيع اؼبراكز النقدية العاؼبية يف سوؽ عاؼبي واحد.
المبحث الثاني :سوق الصرف الموازي
إ ّف عبوء األشخاص سواء طبيعيُت أو معنويُت إىل األسواؽ اؼبوازية يعمل على تطوير ىاتو األسواؽ وزيادة
نظرا لتطورىا وإهباد حاجياهتم اليت مل يتحصلوا
أنبيتها ،وىو ما ىبلق يف نفوس اآلخرين الرغبة يف اإلقباؿ عليها ً
عليها من الطريق الرظبي بصفة غَت قانونية.
المطلب األول :ماىية سوق الصرف الموازي
إ ّف ظهور أسواؽ الصرؼ اؼبوازية ؽبا تأثَت على سعر الصرؼ الرظبي يف حد ذاتو من جهة ،وعلى نشاط البنوؾ
يف ؾباؿ عمليات الصرؼ األجنيب من جهة أخرى ،حيث أنّو يف ظل تضاعف ىذه األسواؽ فإ ّف النشاط البنكي
ظرا ألنبية ىذه النقطة سوؼ يتم التطرؽ من خبلؿ ىذا اؼبطلب إىل التعريف
سينحصر ويقل دوره يف االقتصاد ،ون ً

بسوؽ الصرؼ اؼبوازية من حيث ىدؼ تواجدىا وكيفية التمييز بينها وبُت السوؽ الرظبية مث أسباب ظهورىا

كالتايل:
أوالً :تعريف سوق الصرف الموازي
يبكن تعريفها على أ ّهنا:
 .2ذلك اإلطار غَت الرظبي الذي يفلت من الرقابة اغبكومية يف ؾباؿ شراء وبيع العمبلت األجنبية ،وال يقتصر
اؼبتعاملُت داخل ىذه السوؽ على األفراد فقط بل حىت على اؼبؤسسات والبنوؾ1؛
 .1إ ّف سوؽ الصرؼ اؼبوازي ىو سوؽ ىيكلي أين يتواجد فيو بانتظاـ العرض والطلب على العملة األجنبية
للحصوؿ على سعر توازين ىو سعر الصرؼ التوازين1؛
1

عزوز بن علي ،بوزياف عبد الباسط ،االقتصاد الموازي والسياسات المضادة لو في الجزائر ،ورقة مقدمة يف إطار اؼبلتقى الوطٍت حوؿ االقتصاد اؼبوازي ،جامعة حسيبة بن

بوعلي ،الشلف ،يومي  21/20أفريل  ،2007ص.11 :
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 .3تعترب سوؽ الصرؼ اؼبوازية سوقًا ثانويًا لسوؽ الصرؼ الرظبي ،حبيث يبكن التمييز بُت السوقُت من حيث أ ّف

السوؽ الرظبي للعملة يتميز بسعر مفروض للعملة ،2ويسمى بسعر الصرؼ الرظبي أو السعر القانوين يف سوؽ

الصرؼّ ،أما السوؽ اؼبوازي للصرؼ يتميز بسعر غَت مفروض يتحدد حبرية حبسب قانوف العرض والطلب ويسمى

بسعر الصرؼ اؼبوازي.3

ومنو يبكن تعريف السوؽ اؼبوازية على أ ّهن ا تلك السوؽ اليت يتم فيها تفاوض العمبلت األجنبية دوف اػبضوع
نظرا ؼبا تفرضو ىذه األخَتة من قيود بسبب زيادة الطلب على النقد األجنيب ؼبواجهة
لرقابة السلطات النقدية ً
العرض احملدود منو فاؽبدؼ من تواجد ىذه السوؽ ىو ربديد انعكاسات زبفيض سعر الصرؼ على األسعار
احمللية أين توجد يد مراقبة لتدفقات رؤوس األمواؿ واالحتياطات الدولية.
ثانيًا :أسباب ظهور سوق الصرف الموازي

إ ّف سوؽ الصرؼ اؼبوازية ىي إحدى نتائج نظاـ الرقابة على الصرؼ حيث يرجع التوجو إليو للعوامل التالية:
عاجزا عن تلبية رغبات طاليب العملة الصعبة ،األمر الذي
 .2ندرة وقلة العملة الصعبة ،حيث يصبح البنك اؼبركزي ً

يدفع الراغبُت يف اغبصوؿ عليها إىل شرائها بأعلى سعر فبكن ،ما يشجع مالكيها على بيعها يف السوؽ اؼبوازي

بدالً من السوؽ الرظبي4؛
 .1بالرغم من أ ّف اؼبتعاملُت يف سوؽ الصرؼ اؼبوازية يعملوف يف ظل ظروؼ للمخاطرة تعتمد درجتها على مدى
حدة عقوبات اؼبخالفة ،حيث قد يتعرضوف دبقتضاىا للغرامة أو السجن أو مصادرة الكميات اؼبضبوطة من النقد
معا ،وؽبذا يقوـ اؼبتعاملوف بتعويض ىذه اؼبخاطر من خبلؿ إضافة عبلوة على معدؿ
األجنيب أو صبيع األمور ً
الصرؼ يف السوؽ اؼبوازية حىت تربر ربمل اؼبخاطرة وااللبراط يف معامبلت ىذه السوؽ؛
 .3عملية تبييض األمواؿ واؼبتاجرة يف اؼبمنوعات ،إذ أ ّف كميات كبَتة من األمواؿ الناذبة عن العمليات غَت
اؼبشروعة تب دأ يف التداوؿ يف اؼبرحلة األوىل يف سوؽ الصرؼ اؼبوازية ،من أجل التمهيد لعملية غسلها عن طريق
البنوؾ يف حسابات جارية على دفعات وأقساط ،وىو ما يؤثر سلبًا على أسعار الفائدة وأسعار الصرؼ وىكذا،

1

R. ABDOUNE, économie générale du taux de change, les cahiers de la réforme, 2éme édition ENAG, 1990, p:
208.
2
A. HENNI, essai sur l’économie parallèle- cas de l’Algérie, édition ENAG, 1991, p: 65.
3
M. K. STEPHEN, parallel exchange rates in developing countries, observer bank, February 1995, p: 22.
 4بودالؿ علي ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي والعوامل التي تساعد على توسيع أثره على االقتصاد الرسمي في الجزائر ،ملتفى دويل حوؿ االقتصاد اعبزائري يف األلفية
الثالثة ،جامعة سعد دحلب ،يومي 22-21 :ماي  ،2002ص.170 :
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مؤشرا على وجود أمواؿ غَت مشروعة
فكلما اتسع حجم األسواؽ اؼبوازية للصرؼ وتزايد عددىا كلما كاف ذلك ً
متداولة داخل ىذه األسواؽ1؛

 .4التسارع الكبَت يف ؾباؿ ربرير األسعار فبا يص ِعب عملية تقدير حجم الكتلة النقدية اؼبتداولة يف السوؽ اؼبوازية
صعب معها ربديد مصادرىا وربويبلهتا اغبقيقية األمر الذي يفتح اجملاؿ أماـ عملية
للعملة الصعبة ومن مث يَ ُ
التبييض.

المطلب الثاني :محددات سعر الصرف في السوق الموازي
إ ّف السوؽ اؼبوازي للعملة الصعبة سوؽ حر أين يتحدد سعر العملة األجنبية حبرية عن طريق العرض والطلب
دائما من عرض وطلب على سلعة ما ،فمجموعة القيود اؼبفروضة من قِبل
على العملة ،ودبا أ ّف السوؽ تتكوف ً

سياسة الصرؼ زبلق الطلب على العملة والطلب ىبلق العرض يف السوؽ اؼبوازي ،ومنو فسعر الصرؼ يتحدد يف

السوؽ اؼبوازي حسب العرض والطلب كاآليت:2
أوالً :محددات العرض
إ ّف عرض العمبلت األجنبية لتمويل سوؽ الصرؼ اؼبوازي يبكن أف تأيت من عدة مصادر منها:
 .2ربويبلت اؼبغًتبُت؛
 .1العماؿ األجانب؛
 .3رصيد السياح األجانب؛
 .4عمليات تزييف فواتَت التجارة؛
 .5عمليات التهريب (باػبصوص رؤوس األمواؿ).
ثانيًا :محددات الطلب

إ ّف وسائل الدفع اػبارجية لسوؽ الصرؼ اؼبوازية زبدـ تغطية ما يلي:
 .2سبويل العمليات اػبارجية؛
 .1عمليات االستَتاد والتهريب وكل العمليات غَت القانونية؛
 1عزوز بن علي وبوزياف عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص.12 :
2
عزوز بن علي ،بوزياف عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص.13 :
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 .3سياحة اؼبقيمُت؛
 .4ربويبلت رؤوس األمواؿ خاصة يف فًتة االنفتاح االقتصادي؛
أساسا باالعتماد على السوؽ اؼبوازي للنقد
 .5اؼبدفوعات غَت اؼبنظورة كعمليات سبويل ذبارة اؼبخدرات اليت تتم ً
األجنيب.
يتحدد سعر الصرؼ اؼبوازي هبذه العوامل مع األخذ بعُت االعتبار عبلوة اػبطر أل ّف الرقابة على الصرؼ سبنع
بيع وشراء العمبلت الصعبة دوف إذف البنك اؼبركزي ،ومن مث قد يتعرض اؼبتعاملُت يف ىذه السوؽ للغرامة أو
السجن أو مصادرة الكميات اؼبضبوطة من النقد األجنيب ،فهؤالء اؼبتعاملوف يعملوف يف ظل ظروؼ ـباطرة تعتمد
درجتها على حدة عقوبات اؼبخالفة واليت يتم تعويضها بعبلوة اػبطر على معدؿ الصرؼ يف السوؽ اؼبوازي.
ومنو يبكن قبوؿ سعر الصرؼ لسببُت:
 التوسع يف اإلصدار النقدي الذي يؤدي إىل وجود مداخيل إضافية؛
 القدرة أو النقص يف السلع واػبدمات اؼبستوردة يف السوؽ احمللية.
المطلب الثالث :نموذج أجينور في تفسير أسباب ظهور سوق الصرف الموازي
من بُت أفضل الدراسات اؼبوسعة حوؿ األسواؽ اؼبوازية قبد مبوذج أجينور الذي يشَت إىل األسباب اعبوىرية اليت
تؤدي إىل ظهور األسواؽ اؼبوازية للسلع وللعملة األجنبية يف البلداف السائرة يف طريق النموّ ،إما نتيجة عدـ كفاية

اإليرادات من العملة الصعبة ومدى توفرىا واليت تكوف نادرة أكثر فأكثر بسبب تباطؤ النشاطات والبفاض أسعار

اؼبواد األولية والقيود اؼبفروضة على اؼبعامبلت اعبارية والتهريب وخروج رؤوس األمواؿ من خبلؿ قنوات رظبية أو
تذبذب الطلب على العملة الصعبة اؼبتوفرة.
أوالً :فرضيات النموذج
تتمثل فرضيات النموذج يف النقاط التالية:
 .2اقتصاد صغَت اغبجم مع سوؽ موازية للعمبلت الصعبة؛
 .1ىذا االقتصاد ينتج السلع اؼبتبادلة وغَت اؼبتبادلة؛
 .3نظاـ سعر الصرؼ مؤسس على نظاـ سعر صرؼ ثنائي حيث يتعايش سوؽ للعمبلت الصعبة رظبية وأخرى
موازية؛

 .4السعر الرظبي الثابت من قِبل السلطات النقدية مطبق على جزء من التعامبلت التجارية؛
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 .5اعبزء اؼبتبقى من التعامبلت التجارية وكل التعامبلت يف رأس اؼباؿ تقرر على أساس معدؿ سعر صرؼ حر،
واحملدد من قِبل تفاعل عملية العرض والطلب على العمبلت الصعبة؛
أيضا على التعامبلت واعتبارات احملافظ واؼبضاربُت؛
 .6امتبلؾ العُمبلت احمللية واألجنبية يعتمد ً
 .7السندات اؼبوضوعة من اغبكومة ال وجود ؽبا.
ثانيًا :عرض النموذج

تُكتَب متغَتات أسعار السلع اؼبتداولة على النحو التايل:1

Log B et = Qlog et+ (1-Q) log bt+log yt

حيث:
 :bمعدؿ سعر الصرؼ يف السوؽ اؼبوازي
 :معدؿ االلبفاض اؼبتوقع يف سوؽ الصرؼ اؼبوازي ،اؼبتكوف من الفًتة  t-1إىل الفًتة

t

 :eمعدؿ سعر الصرؼ الرظبي
 :B eالسعر احمللي للسلع اؼبتبادلة
 :Yالسعر العاؼبي للسلع اؼبتبادلة
 الفجوة بُت معدؿ الصرؼ الرظبي واؼبوازي تعتمد على درجة القيود على اؼببادالت وحركة رؤوس األمواؿ يف
ىذه البلداف ،حيث العمبلت الصعبة نادرة وتتوزع بشكل غَت ؿبدد من قِبل معدؿ الصرؼ الرظبي.
 سلوؾ معدؿ الصرؼ اؼبوازي يعتمد على التدفق الناتج عن التعامبلت يف السلع واػبدمات ومدى توفر
العمبلت الصعبة.
إ ّف الطلب على العمبلت الصعبة من أجل تسوية اؼبعامبلت اعبارية يتوجو إىل السوؽ اؼبوازي بسبب عدـ قدرة
األسواؽ الرظبية على توفَتىا ،ىذا الطلب للمعامبلت القانونية وغَت القانونية يستجيب بإهبابية إىل الزيادة يف
مستوى الدخل اغبقيقي وإىل الفجوة بُت األسعار احمللية واألسعار األجنبية معطاة دبعدؿ صرؼ موازي.
 اختيار العمبلت الصعبة يف السوؽ اؼبوازي ىي وظيفة إهبابية ؼبردود العملة الصعبة وسلبية بالنسبة ؼبردود العملة
الوطنية ،حيث معدؿ العائد على العملة احمللية يعمل وفق معدؿ التضخم احمللي اؼبتوقع.
 1كميل الساري ،االختالالت البنيوية والسياسات النقدية والمالية الدولية :األسباب الحقيقية" ،ترصبة الدكتور كامل اؼبرعاش" ،كابريرا للنشر ( ،)cabreraص ص-173 :
 ،174لوحظ يوـ ،2015/08/15 :متاح على اؼبوقع:

http://www.camillesari.fr/fr/livre_en_arabe_derniere_versionop.pdf?PHPSESSID=0a019227721c9421e99e281254716402
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إ ّف معدؿ سعر الصرؼ اؼبوازي لو وظيفة إهبابية للحاالت التالية:
 لعرض العملة احمللية؛
 لئلنتاج اغبقيقي؛
 ؼبعدؿ سعر الصرؼ الرظبي؛
 لؤلسعار النسبية؛
 للتغَتات يف اؼبعدالت اؼبتوقعة لعوائد العمبلت األجنبية والوطنية.
إ ّف زبفيض معدؿ سعر الصرؼ الرظبي يقلل من الفجوة بُت معدالت سعر الصرؼ ،حيث أ ّف البفاض الطلب
على العمبلت الصعبة يولد خفض يف معدالت الصرؼ اؼبوازية من أجل اغبفاظ على التوازف ،فعلى اؼبدى القصَت
معدؿ سعر الصرؼ يف السوؽ اؼبوازي ينخفض أقل من معدؿ سعر الصرؼ الرظبي وبنفس الطريقة حيث يبكن أف
تبعا لطلب مبالغ فيو وبطريقة غَت قانونية للعمبلت الصعبة ،وتفسَت ذلك يأيت من
ينقص سعر الصرؼ الرظبي ً
اؼبستوى العايل للنشاطات االقتصادية ،وارتفاع جديد لؤلسعار احمللية باؼبقارنة باألجنبية أو ارتفاع معدؿ التغَت يف
العائد اؼبتوقع اغبقيقي اؼبدفوع للعمبلت اؼبملوكة من قِبل الوكبلء.
من جهة أخرى احتياطات الصرؼ تتغَت بشكل تاـ من أجل ربقيق التوازف بُت العرض والطلب واليت تنعكس
على سعر الصرؼ الرظبي ،إالّ أ ّف التبلعب باحتياطات الصرؼ من قِبل السلطات منعت التوازف التاـ يف أسواؽ
سعر الصرؼ باإلضافة إىل أ ّف أسعار الواردات رباوؿ أف تعكس كلفة ىامشية ؼبعدؿ سعر الصرؼ اؼبوازي
والسلطات النقدية ال تستطيع استنفاذ إالّ جزء من االحتياطي من أجل ربقيق التوازف بُت العرض والطلب يف
السوؽ الرظبي لسعر الصرؼ.
إ ّف ترشيد العمبلت الصعبة يف السوؽ الرظبي يؤدي إىل آثار مزعزعة لئلنتاج واألسعار وبالنتيجة توسع التأثَت على
السوؽ اؼبوازي.
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المبحث الثالث :النماذج القياسية المحددة لسوق الصرف الرسمي والموازي
سيتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل ـبتلف النماذج اؼبفسرة لسلوؾ سعر الصرؼ يف كل من سوؽ الصرؼ الرظبي
واؼبوازي من خبلؿ ما يلي:
المطلب األول :النماذج القياسية المفسرة لسوق الصرف الرسمي
لقد تعددت النماذج القياسية ِ
احملددة لسوؽ الصرؼ واليت حاولت إعطاء تفسَت سلوؾ سعر الصرؼ يف اؼبدى
الطويل من خبلؿ التفاعل بُت معظم متغَتات االقتصاد الكلي مثل :سعر الفائدة وأسعار الصرؼ احمللية وشبن
بعض اؼبواد األولية والكتلة النقدية وعرض النقود والطلب على النقود...
وتتمثل النماذج القياسية احملددة لسوؽ الصرؼ يف:
أوالً :النماذج النقدية
وتتمثل يف:
 .2النموذج النقدي أو األسعار المرنة :إ ّف الفكرة األساسية للنموذج النقدي أو األسعار اؼبرنة ىي أ ّف أسعار
الصرؼ تابعة للقيمة اعبارية لبلحتياطات النقدية (احمللية واألجنبية) وحملددات الطلب على النقود وباػبصوص
للدخل ،ودبعدؿ الفائدة (احمللية واألجنبية) ،ويرتكز على الفرضيات التالية:1
أ -األسعار تامة اؼبرونة؛
ب -اإلنتاج يف مستوى التشغيل الكامل؛
ج -ربقق نظرية تعادؿ القوة الشرائية يف كل وقت؛
د -عرض النقود والدخل اغبقيقي يتحدداف بطريقة خارجية؛
ه -الطلب على العملة احمللية يكوف من قِبل اؼبقيمُت احملليُت فقط ،والطلب على العملة األجنبية يكوف من
قِبل اؼبقيمُت األجنبيُت فقط.
ومن مث فإ ّف سعر الصرؼ يُعطَي بالعبلقة التالية:

)Pt = p*t + st ……..(1

حيث:
 p*tو : Ptلوغاريتم مستوى األسعار يف كبل البلدين.
 :stلوغاريتم سعر الصرؼ االظبي.
H. BOURGUINAT, op.cit, p: 460.
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فإذا البفضت عملة البلد الثاين فإ ّف لوغاريتم سعر الصرؼ االظبي ) (stيرتفع ّأما الطلب على النقود فيتوقف على

مستوى األسعار  ،Pوعلى الدخل اغبقيقي) (ytوالكتلة النقدية )  (mtوسعر الفائدة االظبية ) (iومن مث فإ ّف دالة
الطلب على النقود تعطى بالعبلقة التالية:
α ; B0

... mt-pt = α yt - Bitبالنسبة للبلد

األوؿ(2)...

...m*t – p*t = α y*t - Bi* tبالنسبة للبلد

الثاين(3)...

 :mt m*tالكتلة النقدية يف البلدين
 :yt y*tلوغاريتم الدخل اغبقيقي للبلدين
* :i iنسبة الفائدة االظبية يف كبل البلدين
ودبا أ ّف رؤوس األمواؿ تتحرؾ حبرية تامة (أي عدـ وجود رقابة على الصرؼ) ،فإ ّف نظرية تعادؿ أسعار الفائدة غَت
اؼبغطاة تكوف ؿبققة وعليو فإ ّف البلتوازنات اػبارجية تكوف ُؿبولة تلقائيًا باغبركات الدولية لرؤوس األمواؿ
(4 )...It = I*t + Sat+1

 :Sat+1نسبة االلبفاض اؼبتوقع للصرؼ ،وتعطى بالعبلقة التالية:
Sat+1 = satm -st

اؼبعادالت ) (3) ،(2) ،(1تعطينا العبلقة التالية:
)(5).....St= (mt-m*t) - α(yt-y*t) + B(It-I*t

وبتعويض اؼبعادلة ) (4يف اؼبعادلة ) (5قبد:
)(It-I*t =Sat+1
(6)..... St= (mt-m*t) – α (yt-y*t)+B Sαt+1

فإذا ارتفعت الكتلة النقدية ألحد البلدين أو البفض دخلو أو ارتفع سعر الفائدة فيو بالنسبة لقيم ىذه اؼبتغَتات
فإ ّف قيمة سعر صرؼ عملتو سوؼ ينخفض وبتعويض قيمة  B Sαt+1يف اؼبعادلة رقم ) (6قبد:
Sa t+1 = 1/1+B [ (ma t+1) - α (ya t+1)] + B/1+B × Sa t+1

ومن مث فإ ّف الصيغة العامة لسعر الصرؼ تعطي بالعبلقة التالية:

])(7).... St = 1/1+B Ʃ ∞k=0 (B /1+B)k [ (mα t+1 - m*α t+1) – α ( yα t+1- y*α t+1

ونستنتج من الصيغة العامة لسعر الصرؼ (العبلقة رقم  )07بأ ّف سعر الصرؼ مرتبط بنمو مستقبلي للكتلة النقدية
والدخل لكبل البلدين ؿبل الدراسة.
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 .1النموذج النقدي ذو األسعار غير المرنة :بعدما ُوِجهت عدة انتقادات للنموذج النقدي ذو األسعار اؼبرنة
أنبها عدـ ربقق نظرية تعادؿ القوة الشرائية ،قدـ كل من دورنبوش  1978وفرانكل  1979مبوذجاف يعتمداف على
األسعار غَت اؼبرنة يف اؼبدى القصَت.
أ .نموذج دورنبوش :احتفظ بتوازف سوؽ النقد وتعادؿ أسعار الفائدة غَت اؼبغطاة واختلف النموذج النقدي
ذو األسعار اؼبرنة يف ربديد األسعار وتوقعات الصرؼ ،ويعطى النموذج بالشكل التايل:1
 السوق النقدي:
α, B0

m= p+α y –Bi.

حيث:
 :mلوغاريتم عرض النقود
 :pلوغاريتم مستوى األسعار
 :iسعر الفائدة اإلظبي
* تعادؿ أسعار الفائدة غَت اؼبغطاة
i= i* + S*α

حيث:
* :iسعر الفائدة اػبارجي.
 :S*αنسبة التغَت اؼبتوقع للصرؼ.
*سوؽ السلع :األسعار تتطور تدرهبيًا لتوازف عرض وطلب السلع

)P* =£ (d – y

حيث:
* :Pنسبة التضخم
 :dلوغاريتم الطلب على السلع
ويكوف الطلب على السلع بداللة الدخل اغبقيقي ،سعر الفائدة ،سعر الصرؼ اغبقيقي كالتايل:
d ' y / dy  0, d' i / di  0 , d' s-p / d s-p  0

)d =d (y,i , s-p

حيث :S :لوغاريتم الصرؼ االظبي.

PH. DARVISENET, J.P. PETIT, op.cit, p p: 394-395.
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 توقعات الصرف :يتوقع األعواف تعديبلً تدرهبيًا لسعر الصرؼ إىل مستواه األدىن يف اؼبدى الطويل.
s'a =  (s~ -s), 01

حيث:
~ :sسعر الصرؼ التوازين يف اؼبدى الطويل.
فإذا البفضت الكتلة النقدية يف اؼبدى الطويل ،فإ ّف األسعار سوؼ تنخفض وقيمة سعر الصرؼ االظبي
فسًتتفعّ ،أما يف اؼبدى القصَتّ األسعار تبقى ثابتة أل ّف اإلنتاج ثابت وأل ّف التوازف النقدي يبر بارتفاع سعر الفائدة

(جذب رؤوس األمواؿ) ،ومن مث قيمة سعر الصرؼ ترتفع فبا يؤدي إىل البفاض الطلب على النقود كما يوضحو

الشكل اؼبوايل:
الشكل رقم ( :)09أثر االنكماش النقدي في نموذج دورنبوش
m, s, p
i
i

الوقت
m

p

y

m
d

s

الوقت

Source: PH. DARVISENET, J.P. PETIT, échanges et finance internationale, la revue banque
édition, 1996, p: 394.

 :mالكتلة النقدية

 :iسعر الفائدة

 :pمستوى األسعار

 :dالطلب على السلع

 :sسعر الصرؼ االظبي

 :yاإلنتاج (اػبارجي)

جدا لدرجة أف األسعار تتعدؿ ببطءّ ،أما
يُظ ِهر مسار ـبتلف اؼبتغَتات أ ّف التعديل الفوقي لسعر الصرؼ قوي ً
الطلب على النقود فهو ضعيف اؼبرونة بالنسبة لسعر الفائدة.
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نبُت التوازف يف مبوذج دورنبوش يف الشكل اؼبوايل:
ويبكن أف ّ

الشكل رقم ( :)10التوازن في نموذج دورنبوش
p

BB2
BB1

P2
E1
i=0

E2

P1
AA2

AA1

c
C2

C3

C1

Source: PH. DARVISENET, J.P. PETIT, échanges et finance internationale, la revue banque
édition, 1996, p: 395.

حيث (BB) :سبثل ؾبموعة الثنائيات (( )c,pسعر الصرؼ ،مستوى األسعار) يف سوؽ السلع.
) (AAسبثل ؾبموعة الثنائيات (( )c,pسعر الصرؼ ،مستوى األسعار) يف سوؽ النقود.
ب .نموذج فرانكل :قاـ فرانكل بتعديل مبوذج دورنبوش السابقة إللغاء فرضية مرونة األسعار ) (rبدؿ
معدالت الفائدة االظبية ) ،(iومن مث فإ ّف فرضيات مبوذج فرانكل كاآليت:1
تابعا
 نظرية تعادؿ القوة الشرائية ) (PPAؿبققة يف اؼبدى الطويل فقط ،ومنو فإ ّف سعر الصرؼ يكوف ً
لؤلسعار احمللية واألسعار األجنبية ،حسب العبلقة التالية:

)'s~ =p~ - p~*….. (1
)s~ = (m~ -m~*) – α (y~ -y~*) – B (i~ -i~*)……. (1

معادلة الطلب على النقود

حيث (~) :ترمز للمدى الطويل
 توقع البفاض سعر الصرؼ يكوف كاآليت:
)ET (Sat+1) = - (St- S~t)+ (iat - i ~*α t)…….(2

حيث:
10

 :ETالتوقع الرياضي الشرطي للمعلومات اؼبتوفرة يف اللحظة

t
1

J. FRANKEL, on the market a theory of floating exchange rate, American economy review, vol 69, 1979, pp:
21-22.
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 :iat - i ~*α tالتضخم اؼبتوقع يف اؼبدى الطويل.
)ET (Sat+1) = Sαt+1 – St ……..(3

ربقق شروط تعامل أسعار الفائدة:
)ET (Sat+1) = Sαt+1 – St ……..(3
)ET (Sat+1) = it – i*t ……..(4

بتعويض اؼبعادلة ) (3يف اؼبعادلة ) (2قبد:
)St - s~t = -(1/) (it – i*t) + (1/) ( iat – ia*t
)St - s~t =-(1/) (rt –r*t) ….. (5

حيث :(rt –r*t) :سعر الفائدة اغبقيقي اؼبتوقع
وبتعويض اؼبعادلة ) (5يف اؼبعادلة )' (1كبصل على سعر الصرؼ اغبقيقي:
)qt = (1/) (rt –r*t)……..(6

حيث qt :سبثل سعر الصرؼ اغبقيقي
وبتعويض اؼبعادلة ) (4يف اؼبعادلة ) (2كبصل على سعر الصرؼ االظبي بداللة سعر الصرؼ اغبقيقي ،باإلضافة
إىل متغَتات النموذج النقدي أو األسعار اؼبرنة كاآليت:
)'St = (mt –m*t) – α (yt –y*t) – B (it –i*t) – (1/) (rt – r*t)….(6

ولتحقيق كل من اؼبعادلتُت ) (6و)' (6هبب أف تكوف القيم اؼبتوقعة ىي نفسها القيم اغبقيقية لفرضية اؼبسار
العشوائي ،حيث تبُت اؼبعادلة ) (6الشكل العاـ لنظرية تعادؿ القوة الشرائية عندما يتوازف سعر الصرؼ اغبقيقي
) (qمع القيم الطويلة األجل ،بشرط أف تكوف مستقرة ،أما اؼبعادلة )' (6فتبُت النموذج النقدي أو األسعار اؼبرنة
بالرغم من كوهنما متكافئُت يف اؼبدى الطويل تستعمل يف السوؽ.
ثانيًا :نموذج اختبار المحفظة

وفق ىذا النموذج يقوـ اؼبستثمروف بتوزيع ثروهتم إىل أقساـ متنوعة ،حيث ربتفظ بقسم منها بالعملة احمللية والقسم

اآلخر وبوؿ إىل العملة األجنبية وذلك ألجل تعظيم الثروة.
يكوف تعظيم الثروة وفق اؼبعادلة التالية:1
])Max [ E(w) –c/2 var (w

حيث:
 :Eالتوقع الرياضي.
 :wالثروة.
A. PATRICK, P. MORIN, macro économie appliqué, PUF, 1991, p: 195.

1
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 :cمعامل اؽبروب من اػبطر.
) :var (wتباين الثروة.
ويقوـ النموذج على الفرضيات التالية:
 اعتبار اػبطر واؽبروب من اػبطر ثابتُت؛
 البلد ؿبل الدراسة ال يؤثر على البلداف األخرى من ناحية ربديد سعر الفائدة؛
 األجانب ال يبتلكوف أصوؿ مالية أو نقدية خاصة بالبلد ؿبل الدراسة ،ودبا أ ّف األعواف االقتصاديُت
العقبلنيُت يتوقعوف استقرار سعر الصرؼ فإ ّف النموذج يكتب كالتايل:
)W = F (1+r) + (w0 +F) (1+ r*+S)……(1

حيث:
 :Wالثروة يف آخر اؼبرحلة
 :Fقسط الثروة اؼبخصص القتناء األصوؿ احمللية
 :rسعر الفائدة احمللي.
* :rسعر الفائدة اػبارجي
 : w0الثروة يف بداية اؼبرحلة
 :Sمعدؿ مبو سعر الصرؼ
وتعطى العبلقة اليت سبثل األمواؿ اليت يشًتي هبا العوف االقتصادي األصوؿ األجنبية يف بداية اؼبرحلة بالعملة احمللية
كاآليت:
)W0 –F / S….(2

والعائد من ىذه العملة يعطى بالعبلقة:
[(W0 – F) / S] ( 1+ r*) Sz

حيث  :Szسعر الصرؼ يف هناية اؼبرحلة
وبتعويض معادلة الثروة يف هناية اؼبرحلة واليت من خبلؽبا كبصل على تعظيم الثروة يف بداية اؼبرحلة ،حيث يكوف
تعظيم الثروة وفق النموذج كالتايل:
])Max W0 – F = [W0 (1+r) + (W0 – F)[ (r* -r + E(S)] – c/2 (W0 –F)2 var (S

وكبصل على اؼبعادلة التالية:
])W0 – F = [r* -r +E(S)]/ [c var (S
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ثالثًا :نموذج ماندل وفليمينج

Mundell &Fleming

قاـ كل من ماندؿ وفليمينج بإجراء دراسات حوؿ األسواؽ الداخلية واػبارجية يف آف واحد :سعر الصرؼ
وسعر الفائدة ومستوى اإلنتاج والتوازف يف سوؽ السلع وسوؽ النقود وسوؽ األوراؽ اؼبالية ،ويركز ىذا النموذج
على ربليل فاعلية سياسات االستقرار االقتصادي يف االقتصاد اؼبفتوح ،إالّ أنّو يُستعمل كنموذج وأحيانًا كنظرية

لتحديد سعر الصرؼ.

ويتعرض النموذج لتحليل أثر ميزاف اؼبدفوعات يف ربديد سعر الصرؼ ويركز على االقتصاد اؼبفتوح الصغَت نسبيًا
والذي ال يؤثر على أسعار الفائدة يف باقي دوؿ العامل.1
وبناء مبوذج ) (MFيعتمد على العبلقات اػباصة بكل سوؽ :معادلة الطلب الكلي ومعادلة الطلب على النقود
ومعادلة عرض النقود ،وىبتلف النموذج حسب نظاـ الصرؼ اؼبتبع ( سعر الصرؼ ثابت أو عائم).
 معادلة الطلب الكلي لألعوان المحليين:
)A= E ( y-T1R)+ G……(1
Ey0 ; Er0

حيث:
 :Aالطلب الداخلي
 :Eطلب اػبواص
 :Gالنفقات العمومية
 :yالدخل
 :Tالضرائب
 :rمعدؿ الفائدة
ويكوف الطلب احمللي للخواص على السلع:
CD = BE

أما طلب اػبواص على االستَتاد:
)CM = (1-B) E/PM…..(2
GD+PM GM = G

1

قدي عبد اجمليد ،مرجع سابق ،ص ص.125-124 :
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حيث:
 :PMدالة السعر النسيب للسلع اؼبستوردة مقارنة بسعر السلع احمللية (سعر الصرؼ اغبقيقي) دالة طلب اػبواص من
شكل  Cobb-Douglasذات ثابت ).(B
 :GDاإلنفاؽ العاـ على السلع احمللية
 :GMاإلنفاؽ العاـ على السلع اؼبستوردة
ّأما استَتاد باقي دوؿ العامل (القطاع العاـ واػباص) فيعطى بالعبلقات التالية:
ّأما اؼبيزاف التجاري فيعطي كالتايل:

GM* =(1-B) E*PM

(1-B) E* PM – (1-B) E+ GM* -GM

فإذا البفضت كمية النقود فإ ّف اؼبيزاف التجاري ينتعش أل ّف قيمة الصادرات ترتفع ،ودبا أ ّف  PMترتفع فإ ّف واردات
البلد تنخفض وتكوف دالة الطلب على النقود بأسعار السلع احمللية:
M = M (y- T1, r ) ; My 0 ;Mr 0

فالعبلقة بُت الطلب على النقود والدخل ىي عبلقة طرديةّ ،أما مع معدؿ الفائدة فهي عكسية.
 في حالة سعر صرف ثابت يكون:

)M = M + F(r) + [CM*+ GM* -( PMCM + GM)…….(3

حيث:
 :Mالتغَت يف عرض النقود البلزـ لتغطية النفقات العامة (رصيد )BP
) :F(rتدفقات رؤوس األمواؿ الصافية (رصيد ميزاف رأس اؼباؿ)
* :CMواردات اػبواص
* :GMالواردات العمومية
ويكوف مبوذج ) (FMمتوازف إذا كاف:
 .2توازن سوق السلع:
*y=CD+CM*+GD+GM

يتوازف سوؽ السلع إذا تساوى اإلنتاج مع استهبلؾ السلع احمللية زائد الصادرات
)Y= BE (y-t, r) + GD+ (1-B*) E* PM+ GM*……..(4
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 .1توازن سوق النقد :يتوازف حسب العبلقة التالية:1
M(y-T, r) –M0 =M + F(r)+ (1+B*) E* PM –(1-B) E+ GM*- GM

حيث:
 :M0الكتلة النقدية يف بداية اؼبرحلة.
ّأما الصادرات والواردات فتعرؼ بالعبلقة ).(2

اؼبتغَتات اليت يرمز ؽبا بالرمز)*( سبثل متغَتات باقي العامل.
 في حالة سعر الصرف المرن:
M (y-T, r) = M

ّأما توازف سوؽ الصرؼ فيعطى بالعبلقة التالية:

)F( r) + (1-B) E* PM – (1-B) E+ GM* -GM = 0……..(5

تبُت العبلقة ) (5أ ّف تغَتات احتياطات الصرؼ معدومةّ ،أما عرض النقود فهو متغَت خارجي.

عموما يسمح بتحديد سعر الفائدة ومستوى الدخل وسعر الصرؼ.
إ ًذا مبوذج )ً (FM

أخَتا يبكن القوؿ أنّو يتم إحداث التوازف يف ىذه األسواؽ الثبلثة عن طريق تعديل سعر الصرؼ وسعر الفائدة
ً
احملليُت ،حيث أ ّف ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إىل البفاض الطلب على النقود احمللية ،ويوجو الطلب إىل البحث عن

أصوؿ مالية ؿبلية.
فإهنم
ّأما ارتفاع قيمة العملة احمللية فيؤدي إىل البفاض قيمة األصوؿ األجنبية ،ولكي وبافظ اؼبتعاملوف على ثروهتم ّ
يقوموف برفع الطلب على ىذه األصوؿ فبّا يؤدي إىل إحداث التوازف عن طريق ارتفاع سعر الفائدة.
المطلب الثاني :نظريات سعر الصرف الموازي
مت التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل:
أوالً :خلفية النظرية
عموما مقاربات نظرية اعتمدت
لقد تعددت البحوث حوؿ األسواؽ اؼبوازية للعمبلت األجنبية ،حيث قبد ً
على ربليل السوؽ اؼبوازي األولية:2

1

A. PATRICK, P. MORIN, op.cit, p:197 .
J.DNKHURUZIZA, exchange rate policy and the parallel market for foreign currency, AFRC, research
paper 123, African economic research consortium, Nairobi, November 2002, p p: 04-05.
2
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أساسا،
 .2األوىل مقاربة السوؽ التجارية اغبقيقية اليت أكدت على حقيقة أ ّف السوؽ اؼبوازي تقدـ أغر ً
اضا ذبارية ً

حيث يظهر ىذا النوع من ا ألسواؽ يف ظل اقتصاد حكومتو زبصص حصص للصرؼ األجنيب وتراقب تدفقات
التجارة الدولية ،والطلب اؼبتبقى على العمبلت األجنبية وعلى بعض السلع اؼبستوردة غَت ٍ
كاؼ بالنسبة لقنوات
اغبكومة يف السوؽ اؼبوازي أين العرض والطلب يتضحاف بآلية السعر؛

ّ .1أما الثانية فتمثل النهج النقدي الذي يركز على العوامل النقدية يف شرح السوؽ اؼبوازي ،حيث تؤكد ىذه
اؼبقاربة على دور السياسة النقدية يف سبويل العجز اؼبايل عن خسائر يف عائدات الضرائب بسبب التهرب من
الضوابط االقتصادية اؼبفرطة ،حيث أ ّف سبويل العجز عن طريق خلق النقود عادة ما يؤدي إىل ارتفاع معدالت
التضخم والبفاض معدالت الفائدة اغبقيقية واليت غالبًا ما تتم يف ظل سياسة ائتمانية غَت الئقة يؤدي إىل ارتفاع

أقساط التأمُت يف السوؽ اؼبوازي؛

ّ .3أما النهج الثالث :فهو توازف احملفظة واستبداؿ العملة على افًتاض أ ّف وكبلء استخداـ السوؽ اؼبوازي يف تغيَت
تركيبة أصوؽبا بُت العملة احمللية واألجنبية.

ىذا ىو اغباؿ يف االقتصاديات اليت تعاين ظاىرة ىروب رؤوس األمواؿ بكثرة والراجعة لعدـ اليقُت السياسي أو
أيضا يف االقتصاديات ذات التضخم اؼبرتفع أو اليت تعاين من عدـ
االقتصادي يف تلك الدوؿ ،وىو اغباؿ ً
االستقرار االقتصادي الكلي فبّا يدفع باستعماؿ واستخداـ العمبلت األجنبية كأداة للتحوط ضد ضريبة التضخم
والبفاض قيمة العملة احمللية.
ثانيًا :نموذج التجارة الخارجية

بعد ربليل األسواؽ اؼبوازية للصرؼ على مدى السنوات القليلة اؼباضية من قِبل عدة أشخاص ،حيث قبد أ ّف

الطلب ع لى العمبلت األجنبية لشراء الواردات غَت اؼبشروعة يعكس توفَت العملة األجنبية من مصادر غَت
مشروعة ،فقد أكد العديد من الباحثُت على دور التهريب وتزويد الفواتَت من الصادرات كأىم مصادر التوريد،
فهذه الفئة من النماذج تؤكد على تأثَت الضرائب التجارية العاؼبية يف أنشطة التهريب والتحويبلت غَت اؼبشروعة
أيضا أ ّف اؼبستورد يلجأ إىل التهريب عندما تكوف الرسوـ اعبمركية مرتفعة لدرجة أنّو يدفع لشراء
للعملة ،كما بيّنوا ً
العمبلت األجنبية عبلوة يف السوؽ اؼبوازي ،حىت بعد السماح لوقوع ذلك من قِبل وكالة اعبمارؾ.1

1

P.R. AGENOR, parallel currency markets in developing countries: theory, evidence and policy
implication, international finance section, department of economics’, essays in international finance n 188,
November 1992, p: 13.
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يتم ربديد قسط الس وؽ اؼبوازي يف اؼبدى الطويل عن طريق شروط توازف التجارة القانونية وغَت القانونية ،ففي
حالة توازف طويل اؼبدى أين الصادرات القانونية تساوي الواردات القانونية ،وقباح هتريب الصادرات يدفع شبن
هتريب الواردات اؼبخطط ؽبا يف القسط اؼبوازي ،ومن مث يبكن التعبَت عن القسط بنسبة التهريب من خبلؿ ىيكل
اغبواجز اعبمركية.
إطارا مناسبًا لتحليل أثر القيود التجارية ( كالرقابة على الصرؼ) يف السوؽ
فنماذج التجارة اغبقيقية توفر ً
اؼبوازي للعملة ،والقيد األساسي يف منهجها ىو أ ّف السبب الوحيد للتعامل يف العمبلت األجنبية ىو شراء البضائع
اؼبستوردة والغرض الوحيد من النشاط والتعامل يف السوؽ اؼبوازي ىو التمكن من التهريب.
مفيدا حملددات اؼبدى الطويل من القسط أل ّهنا ال ربتوي على اآللية
وعبلوة على ذلك فقد رأى ىذا اؼبنهج ربليبلً ً
اليت تشرح بصورة مرضية سلوؾ القسط على اؼبدى القصَت الذي يؤخذ على النحو اؼبراد من قِبل اؼبصدرين
واؼبستوردين يف معظم النماذج.
ثالثًا :نموذج توازن المحفظة
لقد ركز االىتماـ يف اآلونة األخَتة على منهج احملفظة اليت

وصفها  de Macedoو(1983) Dornbusch

اللّذاف يؤكداف على دور تكوين األصوؿ يف سعر الصرؼ اؼبوازي ،وقد مت بالفعل ربديد تنويع احملفظة بوصفها
عنصرا حيويًا من الطلب غَت الرظبي للعملة األجنبية يف العديد من الدوؿ النامية.
ً

يقوـ ىذا النموذج على أ ّف العمبلت األجنبية ىي أحد األصوؿ اؼبالية وفقداف الثقة بالعملة احمللية ىبلق ـباوؼ

بشأف التضخم وزيادة الضرائب ،والبفاض أسعار الفائدة احمللية اغبقيقية يؤدي إىل زيادة الطلب على العملة
األجنبية سواء كوسيلة للتحوط أو الكتساب الواردات.1
يعٍت توازف احملفظة أ ّف قيمة العملة احمللية من ـبزوف األصوؿ األجنبية يساوي يف كل غبظة النسبة اؼبرجوة من
الثروات اػباصة ،ويف اؼبدى القصَت سعر السوؽ اؼبوازي يتحرؾ حسب ـبزوف العملة األجنبية ،فبّا يعٍت أ ّف الطلب
والعرض يتدفقاف يف أي غبظة وربديد سعر الصرؼ اؼبوازي يف أي وقت يكوف باستخداـ معادلة توازف احملفظة مع
ـبزوف من العمبلت األجنبية يفًتض أف يكوف ثابتًاّ ،أما يف اؼبدى الطويل فإ ّف اؼبعدؿ اؼبوازي وحيازات القطاع
ربديدا باالشًتاؾ مع متطلبات كل ؿبفظة والتوازف يف اغبساب اعباري.2
اػباص من العمبلت األجنبية يتم ً

J.DNKHURUZIZA, op.cit, p: 06.
Ibid, p: 07.

1
2
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يبكن القوؿ أ ّف ىذه النماذج تستند على فرضية استبداؿ العملة ،حيث أ ّف األرصدة النقدية بالعمبلت األجنبية
يُفًتض أف سبثل بديبلً عن اؼباؿ احمللي كمخزوف للقيمة ووحدة للحساب ووسيط للتبادؿ وىي سبنح نظرة بعيدة يف

اؼبدى القصَت والطويل ألسعار الصرؼ اؼبوازية.
المبحث الرابع :التحويل

دائما نفس اؼبعٌت ،بعد أف اختفى تقريبًا من األدب
إ ّف مصطلح التحويل يف التاريخ النقدي مل يكن لديو ً
االقتصادي واؼبايل منذ أوائل السبعينات عاود الظهور يف أواخر الثمانينات حيث كاف مصدر قلق كبَت ،حيث
سيتم التطرؽ من خبلؿ ىذا اؼببحث إىل تطور مفهوـ التحويل مستوياتو وأنواعو باإلضافة إىل إبراز مفهوـ التحويل
الكلي وكيفية االنتقاؿ إليو وعبلقة ذلك مع السياسات االقتصادية.
المطلب األول :تطور مفهوم التحويل
من خبلؿ ىذا اؼبطلب سيتم التعرؼ على النقاط التالية:
أوالً :تعريف التحويل
لقد تطور مفهوـ التحويل بتطور ؾبريات التاريخ النقدي ،حيث كاف يعٍت يف األوؿ اغبق يف تبديل عملة معينة
إىل ذىب وفق سعر صرؼ ُمعطى" ،1لكن ىذا اؼبفهوـ تغَت بعد اإلبطاؿ التارىبي لقيمة الذىب القانونية بعد
اغبرب العاؼبية الثانية فأصبح مفهوـ التحويل كاآليت " ىو إمكانية التحويل اغبر لعملة وطنية بعملة أجنبية وفق

سعر صرؼ معطى"2؛
كما عرفو  Robert Griffinعلى أنّو كاف مرادفًا لبلستقرار ويفًتض ضمانًا للحرية ،ومن مث فقابلية التحويل
تعٍت اؼبرونة وليس عدـ قابلية ربويل العملة ،يف حُت عدـ قابلية التحويل تبقى ظاىرة حديثة نسبيًا ،واليت تكمن يف
عدـ القدرة على ربويل عملة إىل عملة أخرى بأي سعر كاف مقارنة بعملية التحويل القائمة على ضماف اغبرية3؛

بالنسبة ؿ  :M.Heilperinفإ ّف عملية التحويل ىي واحدة من الركائز األساسية للدولة الرأظبالية وينبغي أف
تشمل كل اؼبدفوعات يف حالة ما يعرؼ بالتحويل اعبزئي أو احملدود فإ ّف الرقابة على الصرؼ تصبح ىي األساس

1

La convertibilité du dirham Marocain, vu le 06/06/2015, disponible sur le site:
file: ///:/the/%20convertibility//%20convertibilit/%c3%A9%20du%20dirham.pdfhtm, p: 02.
2
M. Guitian, currency convertibility: concepts and degrees, seminar on currency convertibility, sponsorisé
par le FMI, FMA (the Arab Monetary Fund), Décembre 1993, p: 03.
3
M. Benjelloun, la convertibilité du dirham, rapport de recherche présenté à la faculté des études supérieurs en
vue de l’obtention du grade de maitrise ès sciences, université de Montréal, Aout 1994, p: 55.
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باستثناء بعض العمليات أو األشخاص ،لذلك فالتحويل ليس صفة عادية بالنسبة للعملة بل حق جزئي يتميز
أساسا ببعض اؼبخاطر غبامليها من أجل بعض العمليات اؼبتميزة1؛
ً

من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ أ ّف مصطلح التحويل ليس لو معٌت واحد حيث يتطور بتطور ؾبريات التاريخ
النقدي ،وعلى أساس ىذا األخَت يبكن تعريف التحويل على أنّو إمكانية اغبصوؿ على القيمة اؼبعاكسة لعملة

معينة معدنيًا أو ورقيًا أو عن طريق الذىب.
ثانيًا :تصنيفات التحويل

 -2طريقة التقسيم األولى :تسمح عمليات الصرؼ بتحويل العمبلت فيما بينها بسعر ربويل يُعرؼ بسعر
الصرؼ حيث ُوب َدد ىذا األخَت يف سوؽ الصرؼ الذي يضمن مقابِبلت العملة األجنبية من العرض والطلب
مقابل العملة الوطنية ،ويبكن تقسيم التحويل إىل ربويل العملة وف ًقا للعمليات احملققة من جهة وربويل العملة وف ًقا
للعمبلء اؼبعنيُت من جهة أخرى كالتايل:2

أ -التحويل وف ًقا للعمليات المحققة :يُقسم التحويل وفق العمليات احملققة إىل:

 التحويل الجزئي :ىو عملية ربويل العمبلت فيما بينها بكل الصفقات اعبارية ما عدا عمليات رأس
اؼباؿ؛
 التحويل الكلي  :وىو ما يسمح لكل عوف اقتصادي أف يغَت العملة الوطنية بعملة أجنبية صعبة من
أجل كل العمليات باستثناء العمليات اعبارية ،منها عمليات التجارة اػبارجية (استَتاد ،تصدير ،عمليات
سداد للخارج )...كما يتضمن كل العمليات اؼبتعلقة حبسابات رأس اؼباؿ.

ب -التحويل وف ًقا للعمالء المعنيين :ينقسم التحويل وفق العمبلء اؼبعنيُت إىل:
 التحويل الداخلي أو التحويل الكلي :حيث يعطي التحويل الداخلي أو الكلي اإلمكانية لكل فرد
مقيم أو غَت مقيم أف وبوؿ حبرية العملة الوطنية إىل عملة صعبة ،وىو مرادؼ لغياب تاـ للرقابة على
الصرؼ؛
 التحويل الخارجي أو المحدود  :حيث ال يعطي التحويل اػبارجي أو اعبزئي اإلمكانية لؤلفراد غَت
اؼبقيمُت بتحويل العملة الوطنية ،ىذا النظاـ مرادؼ لعملية الرقابة على الصرؼ بالنسبة لؤلفراد اؼبقيمُت.

1

Noura, la convertibilité de la monnaie dans les pays en voie de développement, Institut national des
statistiques, économie appliquée (INSEA), Royaume du Maroc, p: 05.
2
La convertibilité du dirham, op.cit, p: 02.
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 .2طريقة التقسيم الثانية :إضافة إىل التعريفات اؼبتعددة للتحويل ،فمستويات التحويل ربدد وفق اختبلفات
متنوعة حيث قبد ثبلثة أصناؼ منها:1
أ -مالكي العملة الصعبة :إذا دققنا يف جانب مالكي العملة الصعبة قبد التحويل الداخلي أو اػبارجي ،فهو
إ ًذا ربويل خارجي عندما يستفيد األشخاص غَت اؼبقيمُت من ربويل كلي للعملة حيث لديهم اغبق يف ربويل
العملة الوطنية لعملة صعبة بدوف أي شروط ،فهذا اؼبستوى يعترب فائدة بالنسبة للمستثمرين األجانبّ ،أما

مصطلح التحويل الداخلي فيُستخدـ عندما ال نضع أي حدود أو شروط سواء بالنسبة للمقيمُت أو غَت
اؼبقيمُت ،2وفيم ا ىبص ىذا األخَت من بُت الدوؿ اليت طبقت ىذا اؼبستوى من التحويل ىي الو ـ أ وسويسرا
وأؼبانيا.
ب -الهيئات أو المؤسسات النقدية :يقوـ اؼبستوى الثاين للتحويل على اؽبدؼ الذي تبحث عنو اؽبيئات
اليت تتبٌت ىذا اؼبستوى من التحويل ،حيث يتحدد توجو ىاتو اؽبيئات بالنظر لطبيعة العمليات اليت تتطلب
عملة صعبة فنجد :ربويل اغبساب اعباري وربويل حساب رأس اؼباؿ.
انتشارا يُعرؼ كالتايل " :ىو
 تحويل الحساب الجاري :إ ّف التحويل اؼبتعلق بالعمليات اعبارية واألكثر
ً
اغبق يف تبديل عملة ؿبلية مقابل عملة صعبة من أجل إسباـ كافة العمليات أو الصفقات اؼبتعلقة باغبساب

اعباري"3؛
 تحويل حساب رأس المال :ىبص كل العمليات اؼبتعلقة حبساب رأس اؼباؿ.4
ج -اإلطار الجغرافي :من وجهة نظر جغرافية ،قبد اختبلؼ بُت التحويل اإلقليمي أو اعبهوي والتحويل
بلحظ أ ّف اؼبناطق
الكلي أو اإلصبايل ،فاألوؿ ال ىبص إالّ عمبلت الدوؿ األعضاء يف اؼبنطقة النقدية حيث يُ َ
اليت لديها فروقات اقتصادية تكوف يف صراع مباشر مع مفهومها للتحويل.

المطلب الثاني :االنتقال من التحويل الجزئي إلى التحويل الكلي (شروطو ،إيجابياتو وسلبياتو)
من دوف دعم فكرة أ ّف ربويل حساب رأس اؼباؿ ىبص السعر اؼبطبق هبب معرفة أ ّف الفوائد اؼبًتتبة عن التحرير
ليست نظامية بل تعتمد على ربديات كبَتة فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية الكلية واؽبيكلية ،ويف الواقع إ ّف
1

Pawel H.Dembinski, l’inconvertibilité est elle un obstacle aux échanges entre les économies planifiées de
l’europe de l’est et les économies de marchés?, revue d’études comparatives Est-Ouest – vol, 16, n°:04, 1985,
p: 115..
2
A. LAKHDAR, B. Norrdine, la réglementation des changes à l’heure de la convertibilité du dirham, El
maarif El-Jadida, Rabat, 1993, p: 69.
3
M. GUITIAIN, op.cit, p: 05.
4
M. BENDJLLOUN, op.cit, p: 56.
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زيادة حركة رؤوس األمواؿ الناصبة عن االنتقاؿ إىل عملية التحويل الكلي يبكن أف تتسبب يف ضعف األنظمة
اؼبالية والبنكية الوطنية من خبلؿ التوسع اؼبفرط يف الطلب الكلي ،ىذا ما يقودنا إىل التفكَت بأ ّف توجو سياسات
االقتصاد الكلي على وجو اػبصوص السياسات النقدية وسياسة سعر الصرؼ جد مهمة من أجل ضماف اإلدارة
السليمة والكافية لعملية التحويل.
ِ
عموما تركز على الشروط اليت
بغض النظر عما يبكن أف َىبلقو التحويل الكلي من أخطار ،فاألدبيات االقتصادية ً
تضمن ربقيق اإلهبابيات وزبفيض سلبيات التحويل الكلي ،فمن الضروري الًتكيز على الشروط األساسية اليت
خصوصا استدامتو.
تضمن النجاح يف االنتقاؿ إىل التحويل الكلي و
ً

أوالً :شروط االنتقال إلى التحويل الكلي

إ ّف االنتقاؿ من التحويل اعبزئي أو احملدود إىل التحويل الكلي يتطلب عدد معُت من الشروط لكنّو من
الصعب توفَت قائمة شاملة منها ،لذلك يبكن تسليط الضوء على بعض النقاط اليت حددىا األدب النظري وىي
موضحة كاآليت:1
عرؼ التوازف الداخلي نظريًا على أنّو مستوى اإلنتاج اؼبوافق لعمالة كاملة ومعدؿ
 .2من حيث التوازن الداخلي :يُ ّ
تضخم منخفض ومستداـ ،حيث يثَت ىذا التعريف بعض القضايا ،ففي الواقع ال يوجد توازف داخلي عندما يًتافق

التضخم اؼبنخفض مع مبو بطئ أو سليب أو عندما يُرفق النمو السريع دبعدؿ تضخم مرتفع ،فالتوازف الداخلي
يتحقق من خبلؿ االعتماد على سياسات مالية ونقدية تسمح خبلق التوازف بُت الطلب الكلي والعرض اؼبتاح.
إ ّف ارتفاع الضغوط التضخمية وبد من القدرة التنافسية لبلقتصاد وتفاقم وضع ميزاف اؼبدفوعات ،فمن أجل
اغبفاظ عل ى عملية التحويل وفق أفضل الظروؼ أو الشروط وجب توفر استقرار مايل داخلي حىت يبقى التضخم
عند مستويات منخفضة نسبيًا ،وللقياـ بذلك من اؼبهم تبٍت سياسة اقتصادية مبلئمة بصفة خاصة يف اعبانب
النقدي واؼبايل الحتواء الطلب الكلي يف حدود القدرة اإلنتاجية اليت يبكن أف يلبيها البلد ،كما أ ّف سياسة مالية
أيضا عنصر ىاـ يف ربقيق التحويل الكلي لعملة معينة ،فتواجد عجز كبَت يف اؼبيزانية قد يتطلب
حكيمة ىي ً
سبويل زائد عن طريق خلق النقود فبّا يؤدي إىل خطر عدـ استقرار سعر الصرؼ وتثبيط االستثمارات األجنبية
والوطنية.
أيضا مشاكل منها إدارة الديوف ،زبفيض
كذلك اللجوء إىل االقًتاض من اػبارج دبعدالت فائدة مرتفعة ىبلق ً

اعبدارة االئتمانية ،كما يضعف قدرة االقتصاد على تسيَت الصدمات اػبارجية.

M GUITIAN, op.cit, p: 12.
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 .1من حيث التوازن الخارجي :يُعرؼ التوازف اػبارجي غالبًا على أنّو اغبالة اليت يتم فيها سبويل حساب
اؼبعامبلت اعبارية عن طريق حركات رؤوس األمواؿ يف ظل ظروؼ متوافقة مع توقعات النمو االقتصادي ،دوف أي
قيود تُفرض على التبادالت التجارية أو اؼبدفوعات ،بشرط أف يكوف مستوى احتياطات الصرؼ ٍ
كاؼ ومستقر
أيضا دبعناه الواسع على أنّو
نسبيًا ،هبب أف يعكس مستوى سعر الصرؼ التوازين .كما يُعرؼ التوازف اػبارجي ً
صايف تدفق رؤوس األمواؿ الدولية واليت تتطابق مع مستوى توازف االدخار واالستثمارات الوطنية متوسطة األجل،
فالتوازف اػبارجي ال يعٍت بالضرورة أف اغبساب اعباري سليب.
يف سياؽ االنتقاؿ إىل عملية التحويل الكلي كثَت من االقتصاديُت الذين يعتقدوف أ ّف التوازف اؼبايل اػبارجي شرط
ضروري وكايف لبلنتقاؿ إىل عملية التحويل الكلي.
 .3فيما يخص نظام الصرف :فيما ىبص الصرؼ ،ال يوجد نظاـ صرؼ شامل أو كامل أو قاعدة مطلقة يف
نظاـ التحويل الكلي أو الكامل ،فمستوى سعر الصرؼ يرتبط بقواعد العرض والطلب ،من ىنا توضح النظرية
االقتصادية أ ّف حركة رؤوس األمواؿ ذبعل ثبات أسعار الصرؼ غَت متناسقة مع مرور الوقت يف ظل سيادة
السياسة النقدية اليت تتسبب يف خلق خطر صرؼ كبَت مهما كاف نظاـ الصرؼ اؼبعتمد.
نظريًا ومن خبلؿ مثلث عدـ التوافق ؼبندؿ فإ ّف السياسة االقتصادية هبب أف زبتار بُت ثبلثة أىداؼ:

أ -استقرار معدؿ الصرؼ الذي يضمن للمؤسسات واألعواف االقتصاديُت نظرة اقتصادية واضحة ،ويقلل أو

ىبفض من حاالت عدـ التأكد؛
ب -استقبللية السياسة النقدية واليت تسمح بتثبيت مستوى سعر الفائدة وف ًقا لبلحتياجات الداخلية
لبلقتصاد؛
ج -حرية حركة رؤوس األمواؿ واليت تسمح بالدخوؿ ألسواؽ رؤوس األمواؿ بأقل األسعار.
على السلطات النقدية إ ًذا إهباد العبلقة اؼبثالية يف مثلث مندؿ وىي نظاـ الصرؼ ودرجة حركة رؤوس األمواؿ
وفعالية السياسة النقدية أل ّف حرية حركة رؤوس األمواؿ هبعل ثبات أسعار الصرؼ غَت متناسبة أو متبلئمة مع
سيادة السياسة النقدية.

الشكل رقم( :)22الحركة المثالية لرؤوس األموال
االكتفاء الذاتي المالي

استقاللية السياسة النقدية

التعويم الحر

نظام صرف ثابت

االتحاد النقدي
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Source: Z. EL KADHI, convertibilité totale du dinar: enjeux et défis, Institut Tunisienne de la
compétitivité et des études quantitatives, février 2011, p: 15.

هبب أف نعرؼ أ ّف عملية التحويل الكلي تتطلب ىامش أوسع لسعر الصرؼ للتكيف مع تغَتات العرض
والطلب يف السوؽ ،لكن بدوف شك فإ ّف االنتقاؿ من نظاـ صرؼ ثابت إىل نظاـ صرؼ مرف مرفوؽ بزيادة يف
تقلبات أسعار الصرؼ.
 .4من حيث احتياطي الصرف :إ ّف تسيَت احتياطي الصرؼ ىو عنصر أساسي يف إدارة االقتصاد الكلي ،لذا
ف عملية التحويل الكلي تفرض مستوى احتياطي صرؼ وخطوط ائتماف خارجية مهمة ومروبة ،على األقل ألجل
قصَت لتقوية مصداقية العملة يف سوؽ الصرؼ ،ويف الواقع ،اؼبستوى اؼبرغوب من احتياطات الصرؼ يتغَت حسب
وخصوصا حسب األولوية اليت سبنحها السلطات النقدية الستقرار سعر الصرؼ.1
كل اقتصاد
ً

أساسا ثبلث طرؽ األوىل تقوـ على تتبع معايَت
وفيما ىبص ربديد اؼبستوى األمثل من االحتياطات الدولية ،قبد ً

أو مؤشرات مسبقةّ ،أما الثانية فتأخذ شكل مبوذج ديناميكي بينما الثالثة تستند على عمليات الطلب على
االحتياطات الدولية ،ىاتو األخَتة تقوـ على مبدأ التوازف بُت العرض والطلب طويل األجل على االحتياطات يف
االقتصاد.
 .5من حيث تطوير مناخ األعمال :من أجل السماح بأفضل انتقاؿ لآلثار اإلهبابية للتحويل من حيث زبصيص
اؼبوارد يف االقتصاد من الضروري ربرير اإلطار االقتصادي الكلي للتحفيز على االستثمار وكذا اغبواجز اعببائية،
والرقابة على األسعار وأسعار الفائدة وكذا القيود على سوؽ العمل باإلضافة لتشغيل نظاـ السوؽ ،ومنو اؼبكاسب
احملتملة من عملية التحويل الكلي تتطلب قدرات مناخ األعماؿ من أجل ربفيز االستثمار اػباص.
 .6من حيث السوق المالي :إ ّف القطاع اؼبايل واإلدارة اؼبالية السليمة ىي عناصر أساسية يف عملية ربويل
حساب رأس اؼباؿ تسمح للبنوؾ باالستثمار يف تدفقات رؤوس األمواؿ بشكل حذر ،واغبد من الصدمات
اػبارجية ،وتعتمد قوة ىذا القطاع على بعض األمور األخرى منها مستوى الرقابة البنكية واحًتاـ اؼبعايَت
االحًتازية .ويف ىذا السياؽ تسهم عملية التحويل يف النمو االقتصادي يف البلداف اليت لديها قطاع مايل متطور دبا
فيو الكفاية ،والذي قد يكوف تأثَته بالعكس يف البلداف اليت لديها قطاع مايل ىش.
1

M. NSOULI ET autres, le dur passage à la convertibilité monétaire en Afrique du sud, finance et
développement, Décembre 1992, p: 04.
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من دوف شك ،االنفتاح اؼبايل اػبارجي اؼبوسع واؼبتبوع بعملية ربويل شامل أو كلي للعملة ينطوي عليو مشاركة
أكرب يف السوؽ اؼبايل وعلى رأسها البورصة يف سبويل االقتصاد.

من خبلؿ ما سبق يبكن إحصاء أربعة شروط لنجاح التحويل:
فعالة من أجل ربقيق التوازف بُت الطلب الكلي واؼبوارد اؼبتاحة إذ
 هبب أف تكوف سياسات االقتصاد الكلي ّ

أ ّف إدارة السياسة اؼبالية والنقدية تعترب أكثر أنبية يف عملية التحويل الكلي؛

 هبب أف يكوف سعر الصرؼ مثبت عند مستوى معقوؿ أو منطقي يوازف بُت الطلب والعرض على العملة
األجنبية دوف قيود للصرؼ ،وىذا من أجل ربقيق التوازف اؼبايل اػبارجي؛
 هبب االحتفاظ باحتياطات على مستوى ٍ
كاؼ لتمكُت البلد من احتواء الصدمات الداخلية واػبارجية دوف
اغباجة إلعادة القيود؛
 حىت يكوف األثر اإلهبايب للتحويل الكلي على زبصيص اؼبوارد يبس االقتصاد ككل هبب ربرير نظاـ
اغبوافز.
ثانيًا :إيجابيات وسلبيات التحويل الكلي

سوؼ يتم التطرؽ يف ىذه النقطة إىل إهبابيات وسلبيات التحويل الكلي من خبلؿ ما يلي:

 .2إيجابيات التحويل الكلي :إ ّف قابلية ربويل عملة معينة حسب صندوؽ النقد الدويل تقدـ فوائد متعددة تنتج
يف الواقع بسبب رفع القيود وتكوف ىاتو الفوائد أكثر اتساقًا إذا كاف التحويل كلي فهو يسمح ب:1
 جذب االستثمارات األجنبية؛
 زيادة كفاءة القطاعات اؼبالية احمللية من خبلؿ وجود اؼبنافسة األجنبية؛
 تعزيز مكاسب الكفاءة يف االقتصاد الدويل من خبلؿ تشجيع التخصص يف إنتاج اػبدمات اؼبالية؛
 تعزيز الروابط بُت اؼبستثمرين ومصادر االدخار أل ّف ىذه األخَتة تركز على االستثمارات األكثر مردودية؛
 ربسُت صورة البلد من جهة ضماف كل التحويبلت للمستثمر األجنيب مع البلد صاحب العملة ومن جهة
أخرى االستفادة من تعامل اؼبؤسسات اؼبالية الدولية؛
1

C. REGIS, convertibilité et spécialisation internationale dans les économies est- européenne en transition,
revue d’études comparatives est-ouest, vol 26, 1995, p: 52.
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 خلق إطار عمل لؤلعواف االقتصاديُت لتطوير أنشطتهم والتحقيق السريع ؼبعامبلهتم مع اػبارج؛
 ازباذ قرارات سليمة وفعالة من قِبل العمبلء االقتصاديُت دبا أ ّهنا قائمة على أساس أسعار تعكس التوازف بُت
العرض والطلب باؼبوائمة مع األسعار األجنبية1؛
 القضاء على صبيع العقبات اليت تعًتض عملية ربرير التجارة اػبارجية وباػبصوص الصادرات؛
 ربسُت إنتاجية عمل اؼبؤسسات واليت تكوف عرضة للمنافسة األجنبية؛
 اغبد من اؼبشاكل اؼبتعلقة بتموين النقد األجنيب.
 .1سلبيات التحويل الكلي :إ ّف االنتقاؿ إىل التحويل يبكن أف يَنتُج عنو آثار سلبية على االقتصاد كما يلي:2

 يكشف عن عدـ استقرار أنظمة الصرؼ ويبُت كيف أ ّف التبلعب يف أسعار الصرؼ يف اقتصاد مفتوح
بشكل متزايد ىبلق قوة ذبارية ىائلة قادرة على تعزيز النمو؛
 تقتصر ـباطر التحويل الكامل على ظاىرة ىروب رؤوس األمواؿ واؼبضاربة على العملة احمللية؛
 تُظ ِهر اغبقائق االقتصادية غالبًا أ ّف االنفتاح الواسع يزيد من اؼبخاطر اػبارجية يف فًتة قصَتة من التحويل أو

خبلؿ مراحل عملية التحويل ،حيث أ ّف دخوؿ وخروج رؤوس األمواؿ الضخمة لو آثار اقتصادية سلبية؛

 من جهة أخرى فإ ّف تدفقات رؤوس األمواؿ الضخمة سبارس ضغوطًا قوية على األقل يف اؼبدى القصَت على
سعر الصرؼ وعلى السياسة النقدية وكذا سعر الفائدة ،واليت تؤثر على استقرار النظاـ اؼبايل والبنكي ،كما ربد
كثَتا من حوافز االستثمار ومن مث تقلل إىل حد كبَت من النمو ،باإلضافة إىل أ ّف اؼبستوى الضعيف من
ً
احتياطي الصرؼ وبد من قدرة السلطات النقدية على التدخل للتحكم يف تغَتات سعر الصرؼ الناذبة عن
عوامل مؤقتة؛
 تدفق كبَت لرؤوس األمواؿ يف بيئة اقتصادية ومالية غَت مستقرة3؛
 خطر صرؼ العملة الوطني ة بعمبلت أجنبية يف بلد يتميز باختبلؿ اقتصاده الكلي فبا يؤدي إىل ىروب
رؤوس األمواؿ؛
 إمكانية زيادة تقلبات سعر الصرؼ الناذبة عن اؼبضاربة كتقلبات حركة رؤوس األمواؿ.

1

M. Benjelloun, op.cit, p: 61.
Z. EL KADHI, la convertibilité totale du dinar, Institut Tunisien de la compétitivité et des études
quantitatives (ITCEQ), 2011, p: 10.
3
M. BENDJLLOUN, opcit, p: 62.
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يف الواقع ال يبكن اإلنكار أ ّف االنتقاؿ إىل التحويل الكامل قد يشجع على ىروب رؤوس األمواؿ إذ أكد
األعواف االقتصاديوف أ ّف السياسة االقتصادية اؼبنتهجة غَت متناسقة والنظاـ اؼبايل الوطٍت ليس قوي دبا فيو الكفاية
وغَت مدعم ،أو إذا كاف ىناؾ شكوؾ حوؿ اآلفاؽ االقتصادية للبلد اؼبعٍت ،ما يدفعنا إىل القوؿ أ ّف عملية التحويل
ليست أداة للسياسة االقتصادية ولكنها تعكس قدرة االقتصاد على ربقيق التوازف بُت العرض والطلب يف سوؽ
الصرؼ؛
المطلب الثالث :التحويل الكلي والسياسات المرافقة
أثرا إهبابيًا ،حيث هبب تقوية
هبب أف يُتبع التحويل الكلي دبجموعة من اإلصبلحات حىت يكوف لو ً
السياسات االقتصادية اليت تضمن القدرة التنافسية الوطنية (كسياسة الصرؼ اؼبستقرة ،السياسة النقدية اؼبستقلة
 )...واليت تعمل على تقوية القطاع اؼبايل ،ففي غياب ىذه السياسات فإ ّف آثار التحويل يبكن أف تكوف سلبية
على االقتصاد ،ويف كل اغباالت فإ ّف األىداؼ األساسية اؼبرجو ربقيقها من تبٍت التحويل تكوف بدوف شك من
خبلؿ زبفيض أوجو القصور الذي يسمح بو التحويل أو يرفضو .ومن بُت أىم ىذه السياسات قبد مايلي:
أوالً :التحويل الكلي والسياسة النقدية
إ ّف اؼبفهوـ اعبديد لدور السياسة النقدية يف إطار االنتقاؿ إىل التحويل الكلي للعملة أصبح أساسيًا وذو أنبية

شديدة ،ففي الواقع استقرار القدرة الشرائية لعملة بلد ما تابع من جهة للسياسة النقدية أل ّف ىذه األخَتة ال
دائما اغبد من االكبرافات التضخمية لكن يبكن كبحها ،فاالنتقاؿ إىل التحويل الكامل للعملة يتطلب
يبكنها ً
تغَتات يف السياسة النقدية مع اغبفاظ على استقرار األسعار كهدؼ أساسي ،فهي تتطلب مراجعة األدوات
اػباصة بالسياسة النقدية.1
انفتاحا ،هبب أف تًتؾ األدوات اؼبباشرة للسياسة النقدية
باإلضافة إىل ذلك ويف إطار االقتصادات األكثر
ً
اؼبكاف لؤلدوات غَت اؼبباشرة ،حيث تعترب ىذه األخَتة كدليل على انتقاؿ ؾبموعة كبَتة من الدوؿ إىل التحويل
اعبزئي وتطور ىذه األخَت إىل التحويل الكلي.
يف غياب األدوات غَت اؼبباشرة ،ستكوف السلطات النقدية يف حالة عدـ القدرة على مواجهة فائض السيولة
احملتمل ،وىو ما يعرقل ؾبهوداهتا لتحقيق االستقرار االقتصادي ،ففي ىذا اإلطار وضع سياسة نقدية جديدة ىي
1

J. GARRY, et autres, fixed-income market in the united states, Europe and Japane, some lessons for
emerging markets, IMF working paper n°M: 173, decembre 1998, p: 24.
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شرط ضروري لبلنتقاؿ إىل التحويل الكلي لعملة ما باإلضافة إىل ذلك يبكن القوؿ أ ّف نشاط (حركية) السياسة
النقدية هبب أف يتبع بتطور السوؽ النقدي والذي يكوف فعاالً إذا كاف لديو معدؿ (سعر) سيولة فعاؿ ،كما يعترب
اؼبصدر البلزـ من أجل إعطاء قيمة لؤلصوؿ ذات عائد ثابت اليت زبتلف على أساس درجة النمو والسيولة
ومواصفات أخرى للمخاطر.
لقد ظهر السوؽ النقدي كمكمل لسوؽ السندات مع الرفع من مستوى سيولة السندات ،ففي ىذا السياؽ
إعادة إصدار سندات اػبزينة قصَتة األجل ومتوسطة األجل ستكوف ضرورية من أجل ربصيل السيولة يف السوؽ
وضماف ربديد منحٌت النمو والعائد.
من خبلؿ ىذه النقطة يعترب التحرير الكلي ؼبعدالت الفائدة قانوين أل ّف معدؿ الفائدة الثابت َوبُد من تطور أي
سوؽ نقد فعاؿ أو نشيط.

 .2استقرار األسعار :ىدف أساسي :من اؼبعًتؼ بو أنّو سواء كاف البلد اؼبعٍت متطور أو يف طريق النمو فإ ّف

استقرار األسعار ىو ىدؼ أساسي بالنسبة لو ،1ومن أجل ذلك يبكن للبنك اؼبركزي استخداـ وسائل غَت مباشرة

هتدؼ إىل احتواء التضخم ضمن معدالت منخفضة ومستقرة وذلك بالًتكيز على اؼبتغَتات الوسيطية مثل معدؿ
مبو اجملمعات النقدية ومستوى معدؿ الصرؼ ومعدؿ الفائدة ومستوى التضخم ،وتعترب ىذه اؼبتغَتات أىداؼ
وسيطة بالنسبة للسياسة النقدية وربقيقها يساىم مباشرة يف ربقيق األىداؼ الرئيسة طويلة األجل واليت تتمثل يف
النمو االقتصادي والشغل واستقرار األسعار وبشكل موسع مبو العمالة.2
إ ّف التقيد هبدؼ الصرؼ جبعل السياسة النقدية تفقد استقبلليتها عندما تتدفق رؤوس األمواؿ حبرية ،من ىنا قبد
أ ّف اػبيار اؼبهم واألكثر فعالية ىو ترؾ األمواؿ تتدفق ،فالسياسة النقدية ىنا ال ذبد فقط استقبلليتها بل أ ّف
فعاليتها تزداد يف إطار التكامل اؼبايل.
مثبلً :يف السياسة النقدية التوسعية مع خفض معدؿ الفائدة ليس فقط من أجل اغبد أو التخفيض يف تكلفة
أيضا إىل البفاض قيمة سعر الصرؼ
االستثمار أو اغبصوؿ على السكنات أو استهبلؾ السلع اؼبعمرة ،وإّمبا يؤدي ً

الذي وبسن تنافسية اؼبنتجُت الوطنيُت ،ومن جهة أخرى السياسة اؼبالية تفقد قليبلً فعاليتها يف نفس اإلطار :فكل
زيادة يف العجز العمومي (عجز اؼبيزانية) يرفقو يف حالة عدـ تغَت السياسة النقدية ارتفاع يف معدالت الفائدة ومن

1

حزيس صباؿ ،أمُت أبو خيضر ،النقود والبنوك ،عماف ،دار اؼبيسرة ،2002 ،ص.110 :
S. ROSSI, macroéconomie monétaire, Paris, LGDI, 2008, p: 07.
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مث ارتفاع قيمة العملة اليت ربُ ُد من القدرة التنافسية لبلقتصاد ،يُعترب ىذا األخَت نسيب أل ّف التوسع اؼبايل قد يشجع

أيضا االستهبلؾ ويف نفس الوقت التضخم ومن مث يبكن للواردات أف تعمل على زبفيض قيمة العملة احمللية.1
ً

إ ّف التحويل الكلي للعملة يتطلب أف تكوف أىداؼ ووسائل السياسة النقدية متناسقة مع إطار االقتصاد الكلي

للبلد اؼبعٍت.
يف الواقع قبد أ ّف النقص يف السيولة يعيق النمو االقتصادي كما أ ّف الزيادة فيها يسبب ضغوط تضخمية ،والسياسة
النقدية تعمل على ضماف أفضل تسوية فبكنة كهدؼ رئيس ،حيث يسَت البنك اؼبركزي كسلطة نقدية السيولة
اؼبتواجدة يف االقتصاد عن طريق تدخبلتو يف السوؽ النقدي عن طريق معدؿ الفائدة قصَت األجل.2
 .1استهداف التضخم وفعالية السياسة النقدية :من الواضح أنّو للسياسة النقدية وسائل مباشرة وغَت مباشرة
ـبتلفة ،حيث قبد أ ّف أغلبية البنوؾ اؼبركزية تستعمل الوسائل غَت اؼبباشرة واليت من اؼبفًتض أف تكوف األنسب يف
إطار التطور الدائم للنظاـ النقدي العاؼبي ،حيث تستند األدوات غَت اؼبباشرة على قدرة البنك اؼبركزي على خلق
النقود وتأثَت تغَت ىذه األخَتة على وضعية العرض والطلب يف السوؽ النقدي ،فالوسائل غَت اؼبباشرة تؤثر على
ىذه األخَتةػ فاستعماؽبا يؤثر مباشرة على سعر احتياطات البنك اؼبركزي.3
ذبدر اإلشارة إىل أ ّف اؽبدؼ الوسيط يتعلق يف كثَت من األحياف دبعدؿ الفائدة قصَت األجل بينما يعود اؽبدؼ
التشغيلي إىل معدؿ مبو اجملمع النقدي ومعدؿ الصرؼ.
يتم االستدالؿ على عملية االستهداؼ النقدي للتضخم وفق النظرية الكمية للنقود اليت تقوؿ بأ ّف مبو الكتلة
النقدية يبكن ربليلها بأ ّهنا الفرؽ بُت مبو الناتج احمللي والتغَت النسيب يف تداوؿ العمبلت ،ويبكن القوؿ أ ّف التوقعات
التضخمية ىي اؽبدؼ الوسيط ،فاستهداؼ التضخم يسمى غالبًا استهداؼ التوقعات التضخمية أل ّف التضخم
ُوب َدد مسب ًقا عن طريق األسعار واألجور باالعتماد على فهرس معدالت التضخم قصَتة األجل السابقة ،حيث أ ّف
السياسة النقدية ال يبكنها أف تؤثر إالّ على التضخم اؼبتوقع.
إ ّف من بُت فوائد سياسة استهداؼ التضخم ّأهنا تسمح بًتسيخ أو تثبيت التوقعات التضخمية بطريقة سريعة
ومستدامة ،كما تشَت بوضوح إىل أ ّف معدؿ التضخم اؼبنخفض ىو اؽبدؼ األساسي للسياسة النقدية فبا يعٍت
اؼبزيد من الشفافية ،فاالكبرافات قصَتة اؼبدى مقبولة وال تعكس أي فقداف للمصداقية ،كما أ ّف استهداؼ
1

صباؿ بن دعاس ،السياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوضعي،دار اػبلدونية ،2007 ،ص.95 :

حريب ؿبمد عريقات ،سعيد صبعة عقل ،إدارة المصارف اإلسالمية ،دار وائل للنشر ،عماف ،2010 ،ص.49 :
3
صاحل صاغبي  ،الندوة العلمية الدولية حوؿ اػبدمات اؼبالية وإدارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ اإلسبلمية ،سطيف ،2010 ،ص.20 :
2
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التضخم ىبفض من التكلفة االقتصادية الناذبة عن فشل السياسة النقدية ،حيث أ ّف تكلفة بعض البدائل كتثبيت
عموما تواجو خسارة احتياطات ضخمة أو تضخم مرتفع أو أزمة
معدؿ الصرؼ قد تكوف ّجد مرتفعة أل ّف البلداف ً

أخَتا العجز عن سداد الديوف.1
مالية أو بنكية و ً

قيودا على السلطات واغبد من مرونتها من
من جهة أخرى ،يبكن القوؿ أ ّف استهداؼ التضخم يفرض بالضرورة ً
خبلؿ إلزامهم على خفض التضخم إىل مستوى معُت ،فهذه القيود يبكن أف تُ ِ
عطل حركة النمو ،ومن ىنا يبكن
القوؿ أ ّف اؼبزج بُت السياستُت النقدية واؼبالية هبعل سياسة استهداؼ التضخم أكثر فعالية ،وىو ما يفرض سياسة
مالية تضمن استدامة الوضعية اؼبالية للدولة ونظاـ جبائي متطور دبا فيو الكفاية من أجل تنويع عائدات الدولة
باإلضافة إىل توفَت نظاـ مايل معمق بشكل ٍ
كاؼ للسماح للدولة بتمويل عجز اؼبيزانية عن طريق قروض
السندات.
 .3مؤشر األوضاع النقدية كأداة لدعم القرار  :ICMمن أجل تنفيذ سياسة نقدية تقوـ على استهداؼ
التضخم يبكن للسلطة النقدية أف تعتمد على نظرية تايلور ،مؤشر األوضاع النقدية وكذا معدالت احتياطي
الصرؼ.2
إ ّف مؤشر األوضاع النقدية ىو مؤشر مركب من اآلثار اؼبشًتكة ألسعار الفائدة وأسعار الصرؼ (اغبقيقية)

بنِسب ؿبددة سل ًفا على النشاط االقتصادي فهو يوفر معلومات مهمة من أجل توجيو القرارات اليت هبب أف
يتخذىا البنك اؼبركزي ،3وبشكل أوضح ،فمؤشر األوضاع النقدية  ICMيعطي معلومات وصفية عن درجة مرونة

وصعوبة األوضاع (الشروط) النقدية ،حيث هبب على البنك اؼبركزي أف يعمل مباشرة على األوضاع النقدية ،عن
طريق تغيَت معدالتو اؼبباشرة واليت يبكن أف تؤثر بدورىا على سعر الصرؼ ،كما أ ّف أي ارتفاع يف معدالت الفائدة
احمللية ذبذب االستثمارات األجنبية فبّا يؤدي إىل ارتفاع قيمة العملة احمللية ،ومن جهة أخرى أي البفاض يف
معدالت الفائدة يبيل إىل أف يؤدي إىل البفاض معدؿ الصرؼ.
1

W. ALEXANDER ET autres, adopting indirect instruments of monetary policy, IMF occasional paper n°
126, Washington, 1995, p: 16.
2
قدي عبد اجمليد" ،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية-دراسة تحليلية تقييمية ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،2005 ،ص.137 :

 3وضع للمرة األوىل من قبل كندا يف  ICM ،1994أصبح ىدؼ مستعمل من قبل العديد ف البنوؾ اؼبركزية ،باػبصوص فنلندا ،نورفيج ،السويد ،فرنسا ،إحصائيًا ويف صيغتها
البسيطة تعرؼ  ICMكالتايل:
)ICMt=α (rt-r)+(1+α) (et-e
 eو rتوضح معدؿ الفائدة قصَت األجل ومعدؿ الصرؼ على التوايل.
 ICMيعرؼ بالقيم اؼبرجعية بالنسبة للمتغَتات اؼبعنية ) eو (r
 αو ) (α-1سبثل األوزاف اؼبخصصة لسعر الفائدة وسعر الصرؼ ،ويبكن ؿ  ICMأف يزيد متغَتات اقتصادية كلية أخرى كاألسعار الطويلة ،أسعار األسهم...كما قبد ICM
حقيقي و  ICMاظبي.
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فالبنك اؼبركزي هبب عليو األخذ يف اغبسباف فًتة انتقاؿ السياسة النقدية حىت يتم التغَت اؼبطلوب يف الظروؼ
النقدية لبلقتصاد والتأثَت يف معدؿ التضخم.
ومع ذلك ينبغي معرفة أف  ICMىو مؤشر بسيط ال يأخذ يف اغبسباف كل العوامل اليت يبكن أف تؤثر على
النشاط االقتصادي كمعدالت الفائدة طويلة األجل والسياسة اؼبالية والطلب العاؼبي باػبصوص ،فتفسَته هبب أف
يتم بقدر كبَت من العناية واالحتياط.
ثانيًا :التحويل الكلي وسياسة سعر الصرف

إ ّف مدى كفاية احتياطي الصرؼ ىو احملدد األساسي إلدارة االقتصاد الكلي ،وفيما ىبص التحويل الكلي

جدا من أجل التخفيف من آثار الصدمات العشوائية واؼبؤقتة على ميزاف
للعملة فإ ّف الحتياطات الصرؼ دور مهم ً
اؼبدفوعات ،كما تسمح االحتياطات كذلك بالعمل على جعل سعر الصرؼ يف وضعو التوازين وتسهيل مواجهة
االقتصاد الكلي لبعض الصدمات الدائمة بينما احتجازىا ىبلق تكاليف وضياع الفرص ونقص كبَت ،ما جعل
ربليل مدى كفاية احتياطات الصرؼ أصبح قانوين.
عموما ،تُقدـ ثبلث حجج لتربير احتجاز أو االحتفاظ باالحتياطات الدولية ىي :ضرورة وجود االحتياطات
ً
للتغلب على عدـ التوازف أو اػبلل يف اؼبدفوعات اػبارجية ،كما يبكن أف تكوف االحتياطات دبثابة أداة للسياسة
أخَتا يبكن أف زبدـ احتياجات أخرى كأف تكوف ضماف للحفاظ على العملة الوطنية
النقدية ولسياسة الصرؼ ،و ً

أو تستخدـ كمصدر للوفاء بااللتزامات اػبارج ية اغباضرة واآلجلة (اؼبستقبلية) للبلد ،وكذا ذبنب اؼبخاطر احملتملة

من األزمات اؼبالية أو أزمات الصرؼ.1
وتُعد احتياطات الصرؼ ىي األوىل اليت تسمح للسلطات بتوفَت اغبجم اؼبربح من السيولة والوقت الكايف للوقاية
من االختبلالت الدورية وغَت اؼبتوقعة.
يف ىذا السياؽ ،فإ ّف األدب النظري والتجرييب يشدد على أنبية احتياطات الصرؼ اؼبتاحة للسلطات و/أو نسبة
استنزافها كمتغَت يربر سلوؾ األعواف االقتصاديُت ،فًتاكم االحتياطات يستند كذلك على أساس وقائي
(االحتياطات الوقائية) خاصة فيما ىبص ذبنب األزمات.
فاالنتقاؿ إىل التحويل الكلي للعملة يتطلب مستوى ٍ
كاؼ ٍ
وعاؿ من احتياطات الصرؼ.
1

J. OLIVIER, -dealing with volatilite capital flows -a remis en cause ce motif de précaution, En se basant
sur l’expérience des pays émergents d’Asie, 2010, p: 60.
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الخالصة
نظرا ألنبية العملة يف تسوية اؼبدفوعات احمللية والدولية ل ِزـ لذلك سعر صرؼ يتم على أساسو ربديد قيمة كل
ً

عملة بالنسبة لؤلخرى ،وحىت يتم ذلك وجب العمل يف إطار منظم يعرؼ بسوؽ الصرؼ الرظبي ،حيث قبد أ ّف

كل عملة تُقيم حبسب وزهنا النسيب وقوة اقتصادىا ،فالتقييم اؼبرتفع لسعر صرؼ العمبلت يؤدي إىل خلق سوؽ
آخر يعرؼ بسوؽ الصرؼ اؼبوازي ،حيث هبد من تتوفر لديو كمية من العمبلت األجنبية فرصة إلعادة بيعها يف
ىذه السوؽ بدالً من بيعها يف السوؽ الرظبي فبّا يضطر اؼبستوردين إىل دفع أسعار أعلى بالعملة احمللية للحصوؿ
على العملة األجنبية اليت ال يستطيعوف اغبصوؿ عليها بسبب عدـ قدرة البنك اؼبركزي أو رغبتو لتلبية طلبات
االستَتاد فيؤدي السوؽ اؼبوازي إىل البفاض فعلي يف سعر الصرؼ اؼبعلن عنو.
فظهور سوؽ الصرؼ اؼبوازي لو تأثَت على سعر الصرؼ الرظبي يف حد ذاتو من جهة وعلى نشاط البنوؾ يف
ؾباؿ عمليات الصرؼ األجنيب من جهة أخرى ،حيث أنّو يف ظل تضاعف ىذه األسواؽ فإ ّف النشاط اؼبصريف
سيضعف ويقل دوره يف االقتصاد ،وىو ما خلق اغباجة ؼبعاعبة مشكل ربويل العمبلت األجنبية ،فمصطلح
القابلية للتحويل ليس لو معٌت واحد يف كل العامل فقد تطور من الربط بالذىب إىل إمكانية تبديل العمبلت
الوطنية مقابل العمبلت األجنبية ،وقبد نوعُت من التحويل ربويل جزئي يتم من خبللو السماح بتحويل العملة
احمللية بالنسبة للعمليات اعبارية فقط وىو ما يتميز بوجود أقل للرقابة على الصرؼ ،وربويل كلي يتم من خبللو
السماح بتحويل العملة بالنسبة لعمليات رأس اؼباؿ وما يبيزه حرية تامة غبركة رؤوس األمواؿ ،وىو ما يب ِكنو أف
يساىم يف التقليل من اللجوء إىل السوؽ اؼبوازي ومن مث القضاء عليو وذلك ألف األعواف االقتصاديُت طبيعيُت
كانوا أو معنويُت هبدوف ما وبتاجوف يف السوؽ الرظبي حبرية وبدوف قيود.
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تمهيد
عرؼ الدينار اعبزائري عدة ربوالت انعكست على قيمتو ،كاف أنبها تلك اليت سبت خبلؿ العقد األخَت من
فنظرا
تسعينات القرف العشرين بفعل تطبيق سياسات اإلصبلح اؽبيكلي ،واليت ّ
مست الدينار اعبزائري مباشرةً ،
للظروؼ التدىورية اليت يعيشها الدينار اعبزائري مت أخذ جانب من أسباب تدىوره وؿباولة دراستو بشكل مفصل
تعرضت لنفس إشكالية اؼبوضوع ؿبل الدراسة ،واليت سبثّلت يف
من خبلؿ االستفادة من ذبارب بعض الدوؿ اليت ّ
التجربة الًتكية وذبارب بعض الدوؿ العربية ىي تونس واؼبغرب.
يف ىذا الفصل سيتم دراسة التجربة الًتكية من خبلؿ التطرؽ لبلقتصاد الًتكي قبل الثمانينات أين عاشت اللَتة
الًتكية يف ظل ىيمنة السوؽ اؼبوازي ،مث االقتصاد الًتكي بعد الثمانينات وتوجهو كبو التحرير مع مشروع اللَتة
الًتكية القابل للتحويل ،ويف األخَت سيتم التطرؽ لبلهنيار اغباد الذي غبق باللَتة الًتكية وكيفية النهوض هبا وإنعاش
االقتصاد الًتكيّ .أما التجربة اؼبغربية فسيتم فيها دراسة االقتصاد اؼبغريب من االستقبلؿ حىت الفًتة ما قبل برنامج

التعديل اؽبيكلي ،مث التعرؼ على كيفية إدارة سعر صرؼ الدرىم اؼبغريب وعبلقتو دبؤشرات االقتصاد اؼبغريب ،ويف
األخَت سيتم التطرؽ إىل إشكالية ربويل الدرىم اؼبغريب يف ظل وجود سوؽ صرؼ موازي .وبالنسبة للتجربة
التونسية سيتم فيها التعرؼ على تطور نظاـ الصرؼ التونسي من حيث تطور قابلية ربويل سعر صرؼ الدينار

التونسي وانتشار التحوالت النقدية عرب السوؽ اؼبوازي باإلضافة إىل مؤشرات االقتصاد التونسي وعبلقتها
بتحركات سعر صرؼ الدينار التونسي ،ويف األخَت دراسة قابلية ربويل الدينار التونسي بشكل كلي يف ظل
اإلنفتاح التدرهبي لبلقتصاد التونسي.
وبعدىا ستحاوؿ الطالبة إعطاء نظرة عامة حوؿ االقتصاد اعبزائري وتطور إشكالية ربويل الدينار اعبزائري يف
ظل ىيمنة السوؽ اؼبوازي ،حىت تتمكن من وضع النقاط اإلهبابية اليت خرجت هبا يف ضوء ذبارب البلداف ؿبل
الدراسة ،ويف األخَت إعطاء بعض االقًتاحات اليت ترى أنّو بإمكاهنا إثراء اؼبوضوع ؿبل الدراسة.
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المبحث األول :قابلية تحويل الليرة التركية والوضعية االقتصادية لتركيا في ظل التوجو إلى االقتصاد الحر
أُد ِرج االقتصادي الًتكي ضمن سبعة قوى اقتصادية صاعدة يف العامل إىل جانب الصُت والربازيل واؽبند
وإندونيسيا واؼبكسيك وروسيا ،حيث أصدر مركز الدراسات بالكونغرس األمريكي تقر ًيرا حوؿ مستقبل االقتصاد
العاؼبي وباألخص تركيا اليت جاءت بعد الصُت يف النمو االقتصادي 1واحتلت اؼبركز السادس عشر اقتصادياً يف
العامل ،كما توقع التقرير أف ربتل اؼبركز الثاين عشر بُت أكرب االقتصاديات يف العامل حبلوؿ عاـ .2050
المطلب األول :تركيا ما قبل 2980سياسة انغالق وتدخل حكومي (الليرة التركية في ظل ىيمنة السوق
الموازي):
مرت تركيا بفًتات عدـ استقرار يف االقتصاد الكلي بسبب الضعف اؽبيكلي يف االقتصاد وقد فشلت جهود
ّ
عديدة يف إعادة ربقيقو ،فلم يتم تنفيذ اإلصبلحات األساسية اليت تُعد ضرورية للمضي قُدماً كبو اقتصاد السوؽ
واليت تعمل بشكل جيد لفًتة طويلة ،ولذلك استمر العجز اؼبايل اؼبزمن والتضخم لفًتات طويلة ،وتضاءلت
مصداقية اللَتة الًتكية إىل حد كبَت ،2وحدثت عدة زبفيضات للَتة الًتكية مقابل أسعار صرؼ العمبلت األجنبية
وىو ما سيتم التطرؽ إليو.
أوالً :التجارة الخارجية في تركيا من  2960إلى :2979
كبَتا يف مبو القطاعات االقتصادية اؼبختلفة
لقد أثبتت الدراسات والنماذج السابقة أ ّف للتجارة اػبارجية ً
دورا ً
حيث أ ّهنا تُس ِهم بشكل فعاؿ يف تعجيل مبو بقية القطاعات ،فكلّما زادت الصادرات ارتفعت قدرة الدولة على
االستثمار ومن مث ربسُت االنتاج من خبلؿ إعادة استثمار ماتوفره تلك الصادرات من عمبلت أجنبية .ودبا أ ّف
االقتصاد اؼبفتوح نسبيًا يُركِز على ارتفاع مستوى الصادرات والواردات ،حيث يلعب دورا مه ًما يف بناء الناتج احمللي
اإلصبايل فإ ّف القطاع اػبارجي هبذب انتباه السلطات ،لذا يعترب سعر الصرؼ أكثر أنبية يف التجارة اػبارجية
بالنسبة للسلطات من أي وقت مضى.
سبيّزت الفًتة اؼبمتدة من  1960إىل  1980بضعف يف اؼببادالت اػبارجية (شكل رقم  ،)12حيث نبلحظ
نظرا لسياسة االنغبلؽ والتدخل اغبكومي اؼبتّبعة من خبلؿ وضع
البفاض نسبة الصادرات والواردات كذلك ً
ُ
اسًتاتيجية للتصنيع قائمة على إحبلؿ الواردات (االستَتاد هبدؼ تغطية الطلب احمللي) باالستعانة خبطط التنمية
 1عصاـ فاعور ملكاوي ،تركيا وخيارات المستقبل االستراتيجية ،اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،اجمللد  ،31ع  ،63الرياض ،2015 ،ص239 :
2
I CIVIR, Dollarization and its Long - run Leterminants in turkey, forth coming in middle east economics series,
Ankara, 2003, p: 21.
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االقتصادية اػبمسة واليت تُرصبت دبعدؿ انفتاح منخفض لبلقتصاد الًتكي على العامل اػبارجي يف ىذه الفًتة
(اعبدوؿ رقم  ،)03وىو ما يفسره التدىور الذي حصل يف شروط التبادؿ التجاري فبّا أدى إىل انتقاؿ الفائض إىل
عجز منذ  1974بسبب الصدمة البًتولية والذي بلغ  3.3مليار دوالر عاـ  1977فبا يعكس الزيادة يف تكاليف
الواردات النفطية مقًتنة بالركود يف الصادرات ويف ربويبلت العماؿ اؼبهاجرين فأصبحت تركيا دولة مقًتضة وبرزت
فيها أزمة الديوف عاـ .1977
الشكل رقم ( :)21التجارة الخارجية في تركيا خالل الفترة الممتدة من ()2999-2960

المصدر :رواء زكي يونس الطويل ،االقتصاد التركي واألبعاد المستقبلية للعالقات العراقية التركية ،ط،2011 ،1
دار زىراف للنشر والتوزيع ،عماف ،ص.26 :

بلغ العجز يف اؼبيزاف التجاري عاـ  1979-1978نسبة  % 2.04و %2.25عل التوايل والبفضت ربويبلت
العماؿ من  1.42مليار دوالر عاـ  1974إىل  980مليوف دوالر عاـ ( 1978شكل رقم  ،)13باإلضافة إىل
الصرؼ غَت اؼبربر بُت  1977-1975كسبب كبَت يف ىذه األزمة ،فتحويبلت اؼبهاجرين كانت تغطي ثلثي العجز
التجاري الًتكي وبعد  1974البفضت ،وما زاد من تفاقم األزمة االقتصادية ىو عبوء الشركات إىل أسلوب
التحويل اؼبزدوج للحصوؿ على احتياجاهتا من اؼبواد اؼبستوردة فبا أدى إىل البفاض معدالت القطاع اػباص يف
ؾباؿ الصناعة خاصة ،حيث تُق ّدر قيمة اؼبواد اؼبستوردة بصفة غَت قانونية حوايل  40مليار دوالر سنويًا وتشمل:

الذىب واألسلحة واؼبواد األولية واؼبخدرات وأ ّف أي ؿباولة إلدخاؿ تلك النشاطات يف نطاؽ الرظبية سوؼ يؤدي
إىل التقليص من حجمها ما يدفع البعض إىل اؼبزيد من التسًت واغبل حو تنشيط التصدير ورسم سياسة اقتصادية
داخلية تتبلئم مع متطلبات السوؽ ووسائل اإلنتاج.
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ثانيًا :التحويالت النقدية للمهاجرين األتراك في الخارج:

ترفع ربويبلت اؼبهاجرين دخوؿ األسر وتساعد على ربمل تكاليف التعليم والصحة ،ويتوقف األثر االقتصادي

للتحويبلت بصفة أساسية على قدرة األسرة اؼبعيشية على القياـ باستثمارات إنتاجية ،ويبكن زيادة فوائد
التحويبلت مع مراعاة طبيعتها كأمواؿ خاصة من خبلؿ زبفيض رسوـ التحويل ،وبسبب تواصل انضماـ البنوؾ
واالربادات االئتمانية وكذا مؤسسات التمويل الصغَتة إىل شركات ربويل األمواؿ بدأت الرسوـ يف االلبفاض،
ولكن ال يزاؿ شبة ؾباؿ كبَت ػبفض الرسوـ وتوسيع نطاؽ وصوؿ اؼبهاجرين وأسرىم إىل اؼبؤسسات اؼبالية ،فبّا
يسمح ؽبم بتوفَت االئتماف واقتناء األصوؿ اإلنتاجية .
كما تؤدي تدفقات العمبلت األجنبية اؼبق ًِتنة بالتحويبلت إىل الداخل إىل ربسُت اعبدارة االئتمانية لبلداف
االستقباؿ وزبفيض تكاليف االقًتاض وتوفَت سبويل يبكن االعتماد عليو يف أوقات عدـ االستقرار ،فضماف عدـ
تسبب زيادة التحويبلت يف زبفيض الصادرات والقدرة التنافسية احمللية بزيادة قيمة العملة احمللية بشكل مصطنع
1
مشجعا يف ميزاف
بل
عام
بُت
ًت
اؼبغ
اؾ
ر
األت
ربويبلت
تشكل
حيث
،
مستمرا للبلداف األصلية
يشكل ربديًا
ً
ً
ً
اؼبدفوعات.

الشكل رقم ( :)23نسبة تغطية تحويالت المهاجرين األتراك من الخارج للعجز التجاري قبل2980
قبل 2974

بين 2977و2978

تغطي

تغطي

ثلثي

20%
فقط

العجس في
امليزان
التجاري

المصدر :من إعداد الطالبة.

قامت تركيا بتصدير العماؿ يف الستينات بدالً من استَتاد التقنية الغربية فازدىرت تراكمات رأس اؼباؿ ،حيث
وصلت إىل  2مليار دوالر عاـ  1973والبفضت إىل  1.42مليار دوالر بُت  1974و 1977بسبب الظروؼ اليت
1

تقرير األمُت العاـ ،العولمة واالعتماد المتبادل :الهجرة الدولية والتنمية :البند  ،54الدورة الستون ،الجمعية العامة لألمم المتحدة 18 ،ماي  ،2006ص.16 :
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كاف يعاين منها االقتصاد الًتكي آنذاؾ واليت شجعت على تنامي السوؽ اؼبوازي فبّا أدى إىل البفاض رؤوس
األمواؿ الداخلة بشكل رظبي واليت غطت  % 20فقط يف  1977والباقي أصبح يوجو إىل السوؽ السوداء.
الشكل رقم ( :)24التحويالت النقدية للعمال األتراك المهاجرين في الخارج قبل وبعد 1980
التحويالت

2مليار $
مليار و  928مليىن$
1.5مليار $
1.42مليار $
 1مليار$
 980مليىن$
 500مليىن$
السنوات
بعد 1981

1981

1978 -1980

1974 -1977

1960 -1973

المصدر :من إعداد الطالبة.

نظرا ألزمة الديوف اليت كانت تعاين
كما استمر ىذا االلبفاض يف الفًتة بُت  1978و 1980إىل  980مليوف ً $

منها تركيا فبّا فاقم العجز يف اؼبيزاف التجاري ،وبعد 1980حاولت سياسة أوزيل اػبروج من ىذه الوضعية والتخلص
من السوؽ اؼبوازي وإرجاع رؤوس األمواؿ الداخلة إىل الدائرة الرظبية من خبلؿ إطبلؽ حرية االستَتاد والتصدير
وربويل العملة وحرية االستثمار سواء للفرد الًتكي أو األجنيب فبّا أدى إىل انتعاش االقتصاد الًتكي يف  1981حيث
بلغت الزيادة يف نسبة اإليداعات يف البنوؾ  %89.3أما ؾبموع ما بعثو العماؿ األتراؾ حىت شهر سبتمرب ِ
قدر
ّ
دبليار و 928مليوف  $وىو ما يدؿ على البفاض التعامل يف السوؽ اؼبوازي خبلؿ ىذه الفًتة ،كما ارتفع ؾبموع
الرأظباؿ الًتكي اؼبتدفق من اػبارج لؤلجل الطويل واؼبتوسط يف  1987إىل أكثر من  1.5مليار ،1 $كما نبلحظ
زيادة كبَتة يف الرأظباؿ اؼبتدفق من البنوؾ التجارية ووكاالت القروض التصديرية وقروض البنك الدويل على شكل
ربويل برامج ومشاريع اقتصادية.
 1رواء زكي يونس الطويل ،االقتصاد التركي واألبعاد المستقبلية للعالقات العراقية التركية ،ط ،2011 ،1دار زىراف للنشر والتوزيع ،عماف ،ص.27 :

111

الفصل الثالث :دراسة حالة تركيا والمغرب وتونس
المطلب الثاني :تركيا ما بعد  2980سياسة التكييف الهيكلي والتوجو نحو االقتصاد الحر
لقد كانت الرقابة على الواردات تُؤم ُن من خبلؿ القيود الكمية عليها حبظ ٍر صريح الستَتاد بعض السلع اؼبنتجة

يف السوؽ احمللية ،يف حُت أ ّف سياسة الصرؼ اؼببالغ فيها تفرض عقوبات تسديد على الصادرات ،فحىت
24جانفي  1980مت إعداد برنامج استقرار اقتصادي لتحقيق ربوالت اقتصادية جذرية ،حيث مت التخلي من
خبللو عن إسًتاتيجية التصنيع القائم على االستَتاد والتمسك بنموذج تصنيعي يعتمد على التصدير ،وقد ّأدت

إعادة اؽبيكلة والتطورات اؼبتعاقبة ؽبا يف أسواؽ رأس اؼباؿ إىل إصدار تشريعات تتواكب مع مقتضيات التطورات
كزا على تشجيع ربويل اؼبدخرات إىل قيم منقولة مثل
اعبديدة كما جاء يف قانوف سوؽ رأس اؼباؿ يف  ،1981مر ً
األسهم والسندات حىت تساىم فئات الشعب مسانبة واسعة ومؤثرة يف النمو االقتصادي.
أوالً :تحرير التجارة الخارجية التركية( :مشروع الليرة التركية القابل للتحويل)

اؼبدارة من قِبل الدولة
كانت اغبكومة الًتكية منذ  1930تتبع سياسة اقتصادية مغلقة قائمة على اؼبؤسسات َ

واغبماية ضد اؼبنافسة اػبارجية ،وعند تبٍت اغبكومة الًتكية لربنامج إصبلح موسع من أجل إنفتاح االقتصاد الًتكي
على اؼبنافسة يف  1980ارتفع معدؿ ربرير التجارة الًتكية ،حيث ظبح بنزع القيود الكمية على الواردات وتنفيذ
سياسات تعزز الصادرات وكذا تبٍت سياسة سعر صرؼ مرف ،وتظهر ىذه اإلصبلحات على مبو الصادرات
والواردات بعد  1980من خبلؿ الشكل رقم ( ،)12فتحرير التجارة اػبارجية مت جنبًا إىل جنب مع التحرير اؼبايل

(حيث صدر مرسوـ حكومي رقم  32يف شهر أوت  1989أُلغيت فيو كافة القيود اؼبوضوعة على اؼبستثمرين

سباما للمستثمرين األجانب ودوف أي عقبة
األجانب يف البورصة جعل أسواؽ األسهم والسندات الًتكية مفتوحة ً

لتحويل الرأظباؿ واألرباح إىل اػبارج) من خبلؿ إمكانية التحويل الكلي للَتة الًتكية ،ومنذ ذلك اغبُت ومن أجل
تعزيز تدفقات رؤوس األمواؿ قصَتة األجل إىل االقتصاد الًتكي والعملة الًتكية ُمبالغ يف تقديرىا (وىي سياسة
راجعة لبلحتياجات التمويلية اؼبتنامية للقطاع العاـ) فبّا أدى إىل مبو قوي يف الواردات واليت مل تتبعها صادرات كما
ىو موضح يف الشكل رقم (.1 )12

ّأم ا اػبطوة الثانية يف ربرير التجارة اػبارجية لًتكيا ىي إنشاء االرباد اعبمركي مع االرباد األورويب يف جانفي
 ، 1996حيث قامت تركيا بعد ىذا التحرير بنزع القيود اعبمركية عن الواردات الًتكية من االرباد األورويب كما

1

إياد قطب ،النظامين اإلقتصادي والسياسي التركي في ظل حزب العدالة والتنمية وانعكاساتو على العالقة مع سورية ،األكاديبية السورية الدولية ،2009 ،ص.04 :
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أمضت على اتفاقيات ثنائية للصرؼ اغبر مع بلداف أوروبا الوسطى والشرقية وكذا دوؿ البالت ( baltesإستونيا،
لتونيا ،لتوانيا) وإسرائيل كتمهيد للدخوؿ إىل االرباد األورويب بشكل كامل.
يُعد االقتصاد الًتكي مثاالً لبلقتصادات اليت ترتفع فيها نسبة التجارة اػبارجية إىل  PIBخاصة بعد

سنة 1980

واليت تُعرؼ بسنة االنتقاؿ إىل التحرير االقتصادي يف ظل السياسة اعبديدة لوزير اؼبالية أوزيل أين أطلق حرية
االستَتاد والتصدير فقد ارتفعت نسبة التجارة اػبارجية إىل  PIBمن  %15.8عاـ  1980إىل  %19.1عاـ
 1981واليت عُرفت بسنة االنتعاش يف ظل برنامج التكييف اؽبيكلي القائم على ليبَتالية التجارة اػبارجية وسياسة
تشجيع الصادرات وزبفيف القيود على الواردات ،مث ارتفعت إىل  %28.9عاـ  1985و % 28.7عاـ

1988

مقارنة ب  %24.7عاـ  1986بسبب التعديل الذي مت يف  1984من خبلؿ إنشاء مناطق التجارة اغبرة وإعفاء
معظم الواردات من الًتاخيص وإلغاء القيود الكمية وزبفيض أسعار التعريفات مع هناية  1985وصياغة برنامج
األجل اؼبتوسط لؤلسعار عاـ  ،1988وذلك من خبلؿ اتباع سياسات دبا فيها سياسة سعر الصرؼ والفائدة اليت
تعمل على تسخَت االدخارات احمللية وربسُت شروط اؼبنافسة.
الجدول رقم( :)03درجة االنكشاف التركي عل العالم الخارجي

2980
2982
2985
2986
2988
2990
2994
2995
2998
1010

درجة االنكشاف%

الناتج المحلي اإلجمالي PIB

التجارة% PIB /

الصادرات% PIB /

7.9
9.6
14.4
12.4
14.4
11.7
15.6
16.9
17.6
39.0

68.4
71.4
66.9
75.2
90.5
150.8
132.3
170.1
206.6
521.1

15.8
19.1
28.9
24.7
28.7
23.4
31.3
33.7
42.9
88.0

4.3
6.6
11.9
9.9
12.9
8.6
14.1
12.7
13.2
46.0

المصدر :رواء زكي يونس الطويل ،أثر السياسات االقتصادية على التغيرات الهيكلية في تركيا،
أطروحة دكتوراه ،جامعة اؼبوصل ،العراؽ ،1998 ،ص.91 :

نبلحظ ارتفاع نسبة التجارة اػبارجية بُت  1994و 1998من  %31.3إىل  %42.9وما يفسره ىو إنشاء
االرباد اعبمركي بُت تركيا واالرباد األورويب فبا يعٍت إعطاء حرية أكرب يف ؾباؿ الصرؼ ومن مث درجة أكرب من
االنكشاؼ الًتكي على العامل األورويب والذي يكوف بالًتكيز السلعي للصادرات إىل  PIBاليت كانت متزايدة
خبلؿ الفًتة  (%4.3) 1980و (% 12.9) 1988و  ،(%14.1) 1994وىو راجع إىل التحرير الذي ساد يف
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فًتة الثمانينات خاصة بعد ربقيق التحويل الكلي للَتة الًتكية عاـ  1989وىي السنة اليت نبلحظ فيها ربقيق
فائض بنسبة  %4.167ألوؿ مرة يف ميزاف التجارة الًتكي (جدوؿ رقم.)04
الشكل رقم ( :)25إجمالي الديون الخارجية لتركيا

Source: Trading economics.com/under secretariat of treasury, turkey.

حسن من الظروؼ االقتصادية لًتكيا إالّ
إ ّف برنامج التكييف اؽبيكلي القائم على ليبَتالية التجارة اػبارجية قد ّ

أ ّف الظروؼ اػبارجية القتصاد تركيا مل تكن مبلئمة بعض الشيء لسياسات التكييف اؽبيكلي ،كما أ ّف اؼبشكلة

آثارا سلبية قوية على النمو
اليت واجهتها ىذه السياسات ىي تفاقم حدة الديوف اػبارجية ،حيث تركت ً
االقتصادي الًتكي ،فكاف لقيد العملة الصعبة أنبية واضحة يف تشخيص اػبطط اػبماسية الثبلثة األخَتة -1979
 ،1994حيث كاف االعتقاد السائد يف  1979ىو إنقاذ تركيا من أزمتها االقتصادية بالتخلص من اػبطط
الضخمة لبناء تركيا العظيمة وفلسفة االعتماد الذايت والدعوة إىل ربويل االقتصاد الًتكي إىل اقتصاد حر ،حيث
بدأت أربعة عمليات معقدة عاـ  1978سبثلت يف إعادة تنظيم الديوف وضماف أمواؿ جديدة وتنظيم القطاع العاـ
ألهنا مشلت  6مليار دوالر
ووضع اسًتاتيجية تنمية للمستقبل ،وكانت عملية إعادة تنظيم الديوف أوسع العمليات ّ
أنبها مشروع اللَتة الًتكية القابل للتحويل..
ومن أجل تقليل تبعية تركيا للديوف اػبارجية فإ ّف اغبكومة استثمرت يف العمل على زيادة تدفق رؤوس األمواؿ
األجنبية وتوظيفها مباشرة يف مشاريع إنتاجية أل ّف اتباع ىذه السياسة النقدية واؼبالية تتيح اجملاؿ أماـ استقرار مايل
أكرب ووضع خارجي مرف للغاية عبلوة على التحديد اؼبناسب لؤلسعار.
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الجدول رقم ( :)04تجارة تركيا الخارجية
الميزان التجاري

الصادرات

السنوات
2980
2982
2981
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2992
2991
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
1000
1002
1001
1003
1004

2.9
4.7
5.8
5.7
5.2
7.9
7.5
10.2
11.7
11.6
12.9
13.6
14.7
15.3
28.2
21.6
23.2
26.3
27.0
16.6
27.8
32.3
36.1
47.2
56.2

نسبة

التغيير
61.6
22.2
-0.3
24.5
11.6
-6.3
36.7
14.4
-0.3
11.5
4.9
8.2
4.3
28
19.5
7.3
13.1
2.7
-2.4
4.5
21.8
15.1
31
31.8

الواردات

7.9
8.9
8.8
9.2
10.8
11.3
1.1
14.2
14.3
15.8
22.3
21.0
22.9
29.5
13.3
35.7
43.6
48.5
45.9
40.7
54.5
42.4
51.5
69.4
97.2

نسبة

التغيير
13.0
-1.0
4.4
16.5
5.5
-2.1
27.5
1.3
10.2
41.2
-5.6
8.7
28.7
-10.9
53.5
22.2
11.2
-5.4
-22.4
34
-14
24.5
34.5
42.1

الفائض

4.267
-

العجز

-4.99
-4.230
-3.097
-3.507
3.623
-3.385
-3.648
-3.968
-2.673
-9.300
-7.400
-8.200
-14.100
-5.100
-14.100
-20.400
-22.300
-18.900
-24.2
-26.700
-20.200
-15.500
-22.100
-34.600

القيمة

10.8
13.6
14.6
14.9
17.9
19.3
18.6
24.3
26.0
27.4
35.3
34.6
37.6
44.8
42.4
57.4
66.8
74.8
72.9
67.1
82.3
71.7
87.6
116.6
143.1

نسبة

الصادرات

معدالت
النمو

إلى الواردات

()%

36.8
52.6
65
62
66.3
70.2
67.1
72
81.4
73.6
58.1
64.6
64.3
52.1
77.8
60.6
53.2
54.1
58.7
65.4
51
75.7
70
68.1
64.8

-1.1
4.2
4.6
3.3
5.9
5.1
8.1
9.8
1.5
1.6
9.4
0.3
6.4
8.1
-6.2
8.0
7.1
8.3
3.9
-6.4
6.1
-9.4
7.9
5.9
4.7

المصدر :رواء زكي يونس الطويل ،االقتصاد التركي واألبعاد المستقبلية للعالقات العراقية التركية ،ط ،2011 ،1دار زىراف
للنشر والتوزيع ،عماف ،ص.26 :

ثانيًا :االستثمار األجنبي المباشر

لقد كاف معدؿ االستثمار األجنيب اؼبباشر يف تركيا منخفض خبلؿ العشرين سنة األخَتة ،فخبلؿ سنوات

مستقرا بالنسبة لًتكيا بينما عرؼ تدف ًقا ىائبلً يف ِ
كل أكباء العامل ،حيث ارتفع بعد سياسة التحرير
التسعينات بقي
ً
اليت مت اعتمادىا يف بداية  ،1980لكن تطوره البفض يف التسعينات ،ففي ىذه الفًتة مثلت التدفقات كبو تركيا يف
اؼبتوسط أقل من  %0.5من  ،PIBويف نفس الفًتة كانت بلداف أوروبا الوسطى تُعترب اؼبنافس الرئيس لًتكيا فيما
ىبص االستثمار األجنيب اؼبباشر حيث تلقت تدفقات أعلى بكثَت (يف  1999اؼبداخيل من  IDEبالنسبة لل
 PIBارتفعت إىل  % 9عبمهورية تشيك و  % 3.9ؽبنغاريا و  % 4.2لبولونيا).1

OCDE, ouverture des marchés et réglementation: l’envirennment réglementaire turc, 2002, p: 10.

1
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نبلحظ من خبلؿ الشكل اؼبوايل تطور االستثمار األجنيب اؼبباشر يف االقتصاد الًتكي خبلؿ الفًتة

2000-1980

نظرا
أ ّف ىناؾ مبو ضعيف ؿ  IDEبُت  ،1986-1980حيث نبلحظ ارتفاع طفيف بُت  1980إىلً 1981
لبلنتعاش الذي عرفو االقتصاد الًتكي سنة  1981بعد سياسة أوزيل اعبديدة بُت  1980و.1984
الشكل رقم ( :)26االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد التركي  ( 1000-2980مليون دوالر)IDE

Source: Office national de planification de la turquie.

نظرا لتبعية تركيا للقروض اػبارجية والعجز اؼبايل الًتكي بُت سنيت
مث عاد إىل االلبفاض بُت  1981وً 1984
 1983و 1984فعملت اغبكومة على زيادة تدفق رؤوس األمواؿ األجنبية وتوظيفها مباشرة يف مشاريع ضخمة
بعد عبوء أوزيل إىل تطبيق سياسات اقتصادية متحررة فأطلق حرية االستَتاد والتصدير وربويل العملة وحرية
االستثمار سواء للمستثمر الًتكي أو األجنيب ليؤدي ذلك إىل اجتذاب مليارات من الدوالرات ،حيث نبلحظ
تدفق  IDEالذي فاؽ  170مليوف دوالر يف  %0.22( 1986من  )PIBو 1.2مليار دوالر يف

%0.75( 1992

من  ،)PIBفهذا النمو ىو نتيجة إلصبلحات التجارة اػبارجية اليت سبت خبلؿ ىذه الفًتة فضبلً عن السياسة
الليبَتالية يف تنظيم االستثمار األجنيب اؼبباشر يف االقتصاد الًتكي ،وىذا التطور أو الزيادة يف تدفقات  IDEلو دور
كبَت يف زبفيض العجز يف اؼبيزاف التجاري (شكل رقم  )12باإلضافة إىل االستفادة من ربويل التكنولوجيا.
أزاح تطبيق التحويل الكلي للَتة الًتكية يف  1989عائق كبَت على االستثمار األجنيب اؼبباشر يف تركيا ،كما أدى
تنقيح القانوف اػباص باالستثمار األجنيب اؼبباشر يف  1995إىل نشر مرسوـ جديد يزيد من تبسيط طرائق
االستثمار يف تركيا ،فباإلضافة إىل التشريع العاـ قامت تركيا بإمضاء معاىدات ثنائية من أجل ترقية وضباية
االستثمارات.
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الجدول رقم ( :)05تدفق االستثمار األجنبي المباشر في تركيا (مليون دوالر)
السنوات
التدفقات

-1980
1990
6423

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1967

1820

2063

1477

2938

3836

1678

1647

1700

3060

1196

Source: OCDE, ouverture des marchés et réglementation: l’envirennment réglementaire turc, 2002, p: 10.

نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ السابق أ ّف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر كانت كبَتة بُت  1980و 1989وىي
الفًتة اليت سبيّزت بتحرير االقتصاد ورفع القيود على حركة رؤوس األمواؿ وكذا التحويل اغبر للَتة الًتكية فبّا أدى إىل

جذب أكرب نسبة من رؤوس األمواؿ األجنبية ،إالّ أ ّف ىذه النسبة بدأت يف االلبفاض خبلؿ فًتة التسعينات
نظرا لؤلزمات اليت مر هبا االقتصاد الًتكي خاصة أزمة  ،1994مث نبلحظ ارتفاع نسبة االستثمارات
(ً )1990
األجنبية ب  2938مليوف دوالر و 3836مليوف دوالر بُت  1995و 1996على التوايل وىو ما يفسره دخوؿ تركيا
يف االرباد اعبمركي مع االرباد األورويب ومنو نزع القيود وربرير الصرؼ فبّا جذب اؼبستثمرين األجانب مرة ثانية،
عاما بعد عاـ
ونظرا لتخبط االقتصاد الًتكي يف اؼبديونية اػبارجية والتضخم الذي أصبح يرتفع ً
لكن بعد ىذه الفًتة ً

ما أدى إىل البفاض نسبة االستثمار حىت  1999واليت تعرؼ بسنة بداية مفاوضات دخوؿ تركيا االرباد األورويب
ما جذب اؼبستثمرين من جديد إىل الدخوؿ يف االستثمار يف تركيا لكن األزمة النقدية الكبَتة اليت أصابت
نظرا
االقتصاد الًتكي بعد اهنيار اللَتة الًتكية جعلت أغلب اؼبستثمرين األجانب يًتاجعوف عن استثماراهتم ً
للخسارة اليت غبِقت هبم.1
على الرغم من أ ّف البلد يستفيد من تدفقات رؤوس األمواؿ الداخلة ،فإ ّف العديد من احمللّلُت حذروا السلطات
من التقلبات االقتصادية اؼبباشرة ،فقد أدى االلبفاض اغباد يف االستثمار األجنيب اؼبباشر بُت  2009و 2010إىل
تضخيم عواقب األزمة فاعتماد البلد على مصادر التمويل اػبارجية ىو مصدر خوؼ على استدامة النمو الًتكي،
ونادرا ما تكوف
فكثَتا ما تكوف ىذه االستثمارات موجهة للمشاريع قصَتة األجل (شراء األسهم والسندات) ً
ً
للمشاريع طويلة األجل (كإنشاء اؼبصانع والبٌت التحتية).

1

European Commission, Enterprise Directorate-General, European Trend Chart on Innovation, Annual
Innovation Policy Trends and Appraisal Report, Turkey, 2006, p: 16
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الجدول رقم ( :)06االستثمار األجنبي المباشر الداخل والخارج من وإلى تركيا (بالمليون دوالر)
السنوات
1000
1002
1001
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1020
1022
1021
1023

االستثمار األجنبي المباشر الداخل

االستثمار األجنبي المباشر الخارج

982
3352
1082
1702
2785
10031
20185
22047
19760
8629
9058
161171
13224
12872

870
497
143
480
780
1064
924
2106
2549
1554
1464
2349
4074
3114

المصدر :أضبد سبلمي وآخروف ،أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو
االقتصادي في تركيا ،ؾبلة رؤى اقتصادية ،2018 ،ص.21 :

مبوا يف البلد ،أدخلت السلطات الًتكية حوافز مالية وضريبية
ومن أجل توجيو االستثمار األجنيب إىل أقل اؼبناطق ً

لبلستثمار األجنيب اؼبباشر يف ىذه اؼبناطق (تسمى "حزمة االستثمار لعاـ  ،)"2012ازبذت ىذه التدابَت شكل
إعفاء أو زبفيض لضريبة القيمة اؼبضافة أو زبفيض الضرائب على نفقات االستثمار أو زبفيض التعريفات أو
زبفيض أقساط الضماف االجتماعي ،ومن اؼبقرر أف تستمر ىذه التدابَت ؼبدة أقصاىا  12سنة.
ثالثًا :الناتج المحلي اإلجمالي:
إ ّف سوء إدارة االقتصاد يف الستّينات أدى إىل خلق أزمة يف  1969حيث نبلحظ أ ّف معدؿ مبو  PIBكاف
تفعا بُت  1963و 1967ذلك أف تركيا مل تقبل بشروط  FMIمقابل اؼبساعدات فقامت بتصدير عماؽبا بدالً
مر ً
من استَتاد التقنية الغربية ،حيث نبلحظ البفاض معدؿ مبو  PIBكذلك معها إىل ما دوف الصفر ،وىو راجع إىل
توجيو ربويبلت اؼبهاجرين إىل السوؽ السوداء ،باإلضافة إىل األوضاع االقتصادية العاؼبية اليت تغَتت بعد األزمة
البًتولية واػبروج من نظاـ برينت وودز حيث مل تستطع تركيا التحكم يف ىذه الوضعية يف ظل نظاـ الصرؼ الثابت
واألسعار اؼبدارة من قِبل الدولة وكذا تكاليف غزو قربص واشتداد اغبماية التجارية يف أوروبا الغربية اليت بدأت
تضر الصادرات الزراعية اليت تعتمد عليها الببلد ،وىو ما أدى إىل البفاض النمو كما ىو موضح يف الشكل رقم
 ،17ومن جهة أخرى بداية االقتصاد مواجهة تضخم متسارع كما يوضحو

الشكل رقم .18
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الشكل رقم ( :)27معدل نمو  PIBالتركي

Source : Banque Centrale de la Turquie.

مع هناية السبعينات واجو االقتصاد مشاكل كبَتة أنبها يف  1978و ،1979أين كانت تركيا غَت قادرة على
نظرا لعدـ االستقرار االقتصادي
تسديد ديوهنا اػبارجية فتم وضع برناؾبي استقرار يف  1978ويف  ،1979ولكن ً
وفشل اغبكومات اؼبتعاقبة مت التخلي عنهما بسرعة.

الشكل رقم ( :)28معدل التضخم التركي (انزالق سنوي) بالنسبة ل PIB

Source : Banque Centrale de Turquie

نبلحظ من خبلؿ الشكل أعبله أ ّف معدؿ التضخم قد وصل إىل أعلى مستوى يف الثمانينات بنسبة

%90

سنة  ،1980حيث قامت تركيا بتغيَت ىيكلي للسياسة اؼبتبعة من أجل إعادة إصبلح االقتصاد والتخفيض من
ح ّدة التضخم ،حيث تقوـ ىذه السياسة على ثبلثة ركائز ىي :زبفيض تدخبلت الدوؿ إىل أدىن حد وبناء سوؽ
تنافسي وانفتاح االقتصاد الًتكي على اػبارج واندماجو يف النظاـ االقتصادي العاؼبي ،ومنو التخلي عن سياسة
إحبلؿ الواردات واالنتقاؿ إىل اقتصاد السوؽ واسًتاتيجية النمو القائمة على الصادراتّ ،أما يف الفًتة من

-1980
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نظرا إلعادة توازف الوضعية اػبارجية بسبب تشجيع الصادرات يف ظل
 1987نبلحظ أ ّف معدؿ مبو  PIBارتفع ً

االنفتاح على اػبارج (الشكل رقم  ،)17ولكن بسبب العجز اؼبايل مل يتم ربقيق االستقرار االقتصادي ،فالربنامج
فعالة،
قد فشل يف القطاع العمومي إذ استوجب رفع النفقات العمومية اغبقيقية برفع الضرائب وتأسيس حكومة ّ
فإذا مل تتم اإلصبلحات اعببائية كما هبب فارتفاع النفقات العمومية يًتجم بعجز يف اؼبيزانية العمومية كما ىو
موضح يف الشكل رقم ) ،(19ومن بُت األسباب الرئيسة ؼبشاكل االقتصاد الًتكي منذ بداية  1980ىو االرتفاع
الكبَت ؼبعدؿ التضخم بسبب التمويل النقدي والعجز يف اؼبيزانية العمومية.
الشكل رقم ( :)29رصيد الميزانية العمومية بالنسبة إلى  % PIBفي تركيا

Source: Banque Centrale de la Turquie.

يبكن القوؿ أ ّف السياسات القائمة على زبفيض معدؿ التضخم يف ىذه الفًتة قائمة على الربط اإلظبي لسعر
الصرؼ ،لكن بدوف جهود لتخفيض مديونية القطاع العاـ.
يف شهر أكتوبر  1988حدثت مضاربة كبَتة على اللَتة الًتكية حيث قاـ البنك اؼبركزي الًتكي بتعوًن سعر
نظرا لعدـ كفاية احتياطات الصرؼ اليت يبلكها للتدخل واغبد من اؼبضاربة على اللَتة الًتكية ،ودبا أ ّف
صرؼ اللَتة ً

تركيا كانت يف ؿبيط اغباجة للمديونية فيو ؽبا أنبية كبَتة لذا ارتفعت معدالت الفائدة وىو ما يفسر بداية التحرير

اؼبايل دبا يف ذلك ربرير السوؽ اؼبايل هبدؼ إعادة ىيكلة أو بناء االقتصاد الًتكي ،ومن بُت السياسات اليت مت
اعتمادىا ىي :رفع القيود على معدالت الفائدة (ربرير حركة رؤوس األمواؿ) ،جعل األسواؽ اؼبالية أكثر تنافسية
وبناء اؼبؤسسات اؼبالية واإلطار القانوين اػباص ،حيث يبكن القوؿ أ ّف النمو االقتصادي مت تفعيلو من خبلؿ
التحرير اؼبايل.
لكن عدـ اليقُت اؼبتعلق باالنتخابات التشريعية واألزمة اػبليجية كاف لو أثر سليب على النمو االقتصادي يف
ّ ،1991أم ا العجز العاـ فقد استمر يف االرتفاع كما عرؼ القطاع البنكي أزمة سيولة مت التحكم فيها بفضل
120
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احتياطات البنك اؼبركزي ،وبعد انتخابات  1991ربول ت اغبكومة كبو استخداـ اغبلوؿ قصَتة األجل ودعم النمو
بفضل الرفع يف النفقات العمومية كما يوضحو اعبدوؿ اؼبوايل حيث أ ّف النفقات العمومية اليت كانت سبثل

67193

مليوف دوالر يف  1990فاقت  130263مليوف دوالر يف .1991
الجدول رقم ( :)07النفقات العمومية التركية بالمليار دوالر
السنوات
النفقات العمومية

2987

2988

2989

2990

2992

2991

2993

2994

12.696

21.006

38.051

67.193

130.263

221.658

485.249

897.296

Source: Banque Centrale de la Turquie.

تقوـ اػبزينة العمومية باالقًتاض من األسواؽ األجنبية من أجل سبويل العجز العاـ وذبنبًا لتقلص سوؽ القروض

الداخلي ،ولكن ىذه السياسة التوسعية سببت ارتفاع الواردات وتدىور اؼبيزاف التجاري وكذا اؼبيزاف اعباري ،فمنذ
 1985مت إصدار قانوف يسمح للخزينة العمومية باقًتاض حىت  %200من عجزىا أي الفارؽ الفعلي بُت النفقات
العمومية واإليرادات اؼبتوقعة ،1وهبذا القانوف جعلت اػبزينة العمومية اؼبديونية كمصدر سبويل ودبعدالت فائدة
حقيقية مرتفعة كنتيجة .فحىت  1992واػبزينة العمومية ىي اليت سبوؿ العجز عن طريق اؼبديونية العمومية قصَتة
األجل باللَتة الًتكية كما بدأت باستخداـ التسبيقات قصَتة األجل للبنك اؼبركزي واليت ال تقوـ اػبزينة بتسديدىا
أيضا من دفع الفوائد .ومع هناية  1993تزايد النفور من اللَتة الًتكية وذلك بسبب البفاض قيمتها اؼبرتبط
واؼبعفاة ً
دبستوى التضخم من جهة وفرض فوائد (رسوـ) على اؼبداخيل من جهة أخرى ،باإلضافة إىل البفاض مصداقية

دولة تركيا من خبلؿ تقارير مؤسسات التنقيط العاؼبية.
الشكل رقم ( :)10فوائد على الديون بالنسبة للنفقات الكلية في تركيا

Source: Banque Centrale de la Turquie.
1

سبت مراجعة ىذا القانوف يف  1997أين البفض اقًتاض اػبزينة من  200إىل حىت . 15 %
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يف عاـ  1994بدأت أوؿ أزمة مالية بسبب السياسة اؼبالية غَت اؼبتماسكة والعجز اػبارجي ،حيث زاد وزف
ضعف كما ىو فبثل يف الشكل السابق ،كما أ ّف التضخم تعدى حد  ،%100فمن أجل
الديوف يف اؼبيزانية بال ِ
ذبنب اؼبضاربات على سعر الصرؼ وخروج رؤوس األمواؿ ،ارتفع معدؿ الفائدة ومت إعادة تقييم اللَتة الًتكية،
والتخلي عن ىذا الربنامج قبل االنتخابات التشريعية اؼبسبقة يف  1995دوف أف ربل اؼبشاكل اؽبيكلية.
يف الفًتة بُت  1997-1995تفاقمت الوضعية ولكن بعد ثبلث سنوات من النمو القوي مت التوجو إىل
ِ
ظل يستدين
السياسات الشعبية والتخلي عن سياسات االستقرار اؼبوضوعة من قبل  ،FMIومنو فاالقتصاد الًتكي ّ
يوما بعد يوـ بسبب ارتفاع معدالت
بسبب اغباجة لتمويل العجز يف القطاع العمومي ،وىذه االستدانة تزداد ً
الفائدة اغبقيقية ،لكن األزمة اآلسيوية يف  1997واألزمة الروسية يف  1998خفضت من دخوؿ رؤوس األمواؿ

األجنبية وىو ما أضعف القطاع البنكي ،فبّا دفع اغبكومة إىل تطبيق سياسة خفض التضخم بداية من

1998

قائمة على مبدأ الشفافية بربط السياسة اؼبالية والنقدية وىو جاء كتمهيد لربنامج االستقرار يف  1999بعد اغبصوؿ
على مساعدة .FMI
المطلب الثالث :االنهيار الحاد لليرة التركية  1002-2999واالنتقال لليرة التركية الجديدة
يف أواخر عاـ  2000وبداية عاـ  ،2001غرؽ االقتصاد الًتكي يف أزمة حادة نتيجة ازدياد معدؿ العجز
التجاري والضعف اػبطَت الذي عاناه القطاع البنكي ما أرغم أنقرة على تعوًن العملة الًتكية ،ودفع الببلد إىل حالة
من الكساد الشديد.

1

هبدؼ ربقيق االستقرار االقتصادي مت وضع برنامج اػبفض من معدؿ التضخم يف جواف  1999دبساعدة

FMI

الذي وافق على تقدًن الدعم اؼبايل ،وىو متوقع للفًتة  2002-2000من أجل ربقيق ثبلثة أىداؼ أساسية ىي:
أوالً :زبفيض معدؿ التضخم (أسعار اؼبستهلك) إىل  %25يف هناية  2000و %12يف  2001و % 7يف هناية
2002؛
جدا والرفع من معدؿ النمو االقتصادي بالتوظيف األمثل للموارد،
ثانيًا :زبفيض معدالت الفائدة اغبقيقية اؼبرتفعة ً
ومن أجل ربقيق ىذه األىداؼ ركز ىذا الربنامج على ثبلث ؿباور أساسية ىي:2

1

Y. GURSEL, J-C.VEREZ KOCOGUL, croissance emploi et inégalités en Turquie, Région et
Développement n° 34, 2011, p: 06.
 2اؼبرجع نفسو.
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الركيزة األولى :استندت على تقييد السياسة اؼبالية هبدؼ زبفيض العجز يف اؼبيزانية العمومية من أجل تفادي
االنزالؽ غَت اؼبتوقع للعجز يف اؼبيزانية حىت تتمكن من السيطرة على الدين العاـ وزبفيض نسبتو من الناتج احمللي
اإلصبايل إلمكانية دعمو ،فمن وجهة ال نظر ىذه كاف من الضروري ربقيق فائض أويل أي فائض يف اؼبيزانية خارج
خدمة الدين ،ويف ىذا الصدد مت ربديد ىدؼ اؼبخطط عند  %6.5وسبكنّت تركيا من اإلفراج عن ىذا الفائض
الكبَت ،فقد كانت ىذه السياسة اؼبالية التقييدية أداة تدعم عمل البنك اؼبركزي الًتكي.
الركيزة الثانية  :ىي ضرورة إستقبللية البنك اؼبركزي اليت تستند على اسًتاتيجية زبفيض معدؿ التضخم القائمة
على ''استهداؼ التضخم'' ،حيث يعتمد قباح ىذه االسًتاتيجية على مستوى معُت من اؼبصداقية واليت مت
اغبصوؿ عليها بدعم من FMI؛
الركيزة الثالث :نظاـ مايل وسياسة نقدية تقييدية قائمة على أساس ؾبلس العملة ونظاـ الربط اإلظبي (الربط
بالدوالر)من أجل التخفيف من سرعة اهنيار اللَتة الًتكية والرفع من مصداقيتها يف مواجهة التضخم.
لقد ظبح التعديل اؼبراقب للَتة الًتكية من زبفيض معدالت التضخم إىل  % 39بنهاية عاـ  2000بعدما كانت
 % 80سنة  1998و % 54سنة  ،1999وىو ما أدى إىل خفض معدالت الفائدة اغبقيقية بنسبة  % 13سنة
 1999و %6سنة  2000قبل األزمة.
الجدول رقم ( :)08مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية في تركيا قبل وبعد عام 1002
2999

1000

1002

1001

1003

5.3
6.2 -5.7
6.8
-3.4
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي %
18.4 29.7 68.5 39.0
68.8
معدل التضخم(سعر االستهالك)%
4.0
3.3
5.2
4.4
الرصيد األولي(القطاع العام الموحد 1.4 )PNB%
62.2 69.2 74.1 47.3
صافي الدين العام PNB%
-2.5 -0.3
1.9 -3.7
-0.4
الميزان الجاريPNB%
44.1 63.5 99.1 38.0 106.2
معدل فائدة سندات الخزينة
Source: Y. GURSEL, J-C.VEREZ KOCOGUL, croissance emploi et inégalités
en Turquie, Région et Développement n° 34, 2011, p: 07.

من خبلؿ اعبدوؿ أعبله نبلحظ أ ّف التعديل اؼبراقب للَتة الًتكية قد ظبح بتخفيض معدالت التضخم ورغم
ىذا التطور فقد أدى نظاـ الربط إىل ارتفاع معدالت الصرؼ اغبقيقية ومن مث تدىور الصادرات وميزاف
اؼبدفوعات ،وما زاد منو ىو الوضع االقتصادي العاؼبي (البفاض األورو مقابل الدوالر دبا يقارب  %30باالضافة
إىل ارتفاع أسعار البًتوؿ) وبنهاية  2000وصلت نسبة التضخم  %40أي  15نقطة أكثر من التضخم
اؼبستهدؼ وىو ما سبب إعادة تقييم للَتة الًتكية ب  %15بالنسبة للدوالر ،واؼبغاالة يف تقديرىا بالنسبة لؤلورو
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ما أدى إىل ارتفاع كبَت يف الواردات وتضاعف العجز يف اؼبيزاف التجاري ،فالسياسة النقدية اؼبتّبعة يف إطار برنامج
االستقرار ّأد ت إىل ظهور أزمة سيولة وارتفاع كبَت يف معدالت الفائدة ومن أجل مواجهتها قامت السلطات
1
النقدية بالتخلي عن برنامج اػبفض من التضخم وكذا الربط اإلظبي للَتة وترؾ سعر الصرؼ معوـ .
وبسبب السياسة النقدية اؼبتبعة يف إطار برنامج االستقرار ظهرت أزمة سيولة وارتفاع كبَت يف معدالت الفائدة،
حيث قدـ  FMIمساعدة ب  7.5مليار دوالر من أجل التخفيض من التدىور اغباد يف احتياطي الصرؼ ،كما
أعلن البنك العاؼبي عن دعم بقيمة  5مليار دوالر ،كما أعلنت اػبزينة ضماهنا الكامل لودائع وقروض البنك
اؼبركزي الًتكي.
انتهت أزمة نوفمرب لكن اؼبيزانية كانت جد ثقيلة (ارتفاع معدالت الفائدة ،خسارة كبَتة يف احتياطي الصرؼ،
ومديونية ب  7.5مليار دوالر ألجل قصَت ودبعدؿ أعلى ،ضعف النظاـ البنكي ،اهنيار الثقة يف الربنامج) ،لذا
حاوؿ البنك اؼبركزي الًتكي ضباية ىذا الربنامج مرة أخرى لكن معدالت الفائدة وصلت حىت  % 50فبّا أدى إىل
إعاقة نظاـ الدفع ،ومن أجل مواجهة األزمة اعبديدة قامت السلطات النقدية بالتخلي عن برنامج اػبفض من
التضخم وكذا الربط اإلظبي للَتة وترؾ سعر الصرؼ معوـ.2
الشكل رقم ( :)12احتياطي البنك المركزي التركي من الصرف األجنبي بما فيو الذىب

بليون دوالر

Source: Monetary and Exchange Rate Policy for 2018, 5 DECEMBRE
2017, Ankara, p: 02.

1

AKAT, A SAVAS, The political economy of Turkish inflation, Journal of International Affairs, 2000, Vol.
54, No. 1, p: 270.
2
A. BIBBEE, économiste principale pour la Turquie, Département des affaires économiques
https://www.nouvelobs.com/economie/20010222.OBS1731/la-turquie-ne-controle-plus-ses-changes.html,
publié le
22/02/2001, Études économiques de l’OCDE, OCDE 2001.
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نبلحظ أنّو منذ عاـ  2002بدأ احتياطي البنك اؼبركزي الًتكي بالزيادة ما يدؿ على أ ّف السياسة اؼبتبعة منذ
( 2001برنامج االستقرار) عادت بالنجاح على اقتصاد تركيا وىو ما تُ ِرجم يف تزايد االحتياطي إىل غاية دخوؿ
االقتصاد يف ركود بسبب األزمة اؼبالية العاؼبية  ،2008حيث البفضت اللَتة الًتكية واهنار سعر صرفها اغبقيقي
الفعلي ،وبسبب ارتفاع أسعار البًتوؿ خبلؿ ىذه الفًتة وبعد التعايف القوي والسياسة اؼبالية اؼبقيّدة البفض العجز
وىو ما يفسره ارتفاع االحتياطي ،مث عاد والبفض يف  2015بسبب البفاض اللَتة إىل أدىن مستوياهتا إىل غاية
 2016أين توقف تبديل العملة القديبة باعبديدة ما تُ ِرجم بارتفاع احتياطي الصرؼ يف .2017
أوالً :سياسة استهداف التضخم واالنتقال إلى الليرة التركية الجديدة:

لقد لعبت أزمة  2001دوراً ىاماً من حيث قياـ تركيا بازباذ خطوات هنائية وحاظبة يف إكماؿ االنتقاؿ إىل

اقتصاد السوؽ ،ويبكن التأكيد على أ ّف عاـ  2002يبثل نقطة ربوؿ يف االقتصاد الًتكي دبساعدة من صندوؽ
النقد الدويل والبنك الدويل خبفض التضخم واالنضباط اؼبايل واإلصبلحات اؽبيكلية يف النظاـ اؼبصريف
وخصخصتو.1
الشكل رقم ( :)11معدل التضخم الفعلي والمستهدف في تركيا للفترة من 1028-1002

التضخم الفعلي
التضخم املستهدف

Source: monetary and exchange rate policy for 2016, 9 decembre 2015,
CBRT, Ankara, p: 02.

متّ وضع برنامج جديد يف ماي  2001للفًتة  ،2004-2002وىذا الربنامج قائم على سياسة نقدية جديدة
ـبتلفة عن سابقاهتا ىي سياسة استهداؼ التضخم (يستخدـ البنك اؼبركزي معدالت الفائدة قصَتة األجل يف
جدا ،فائض أويل ب  %6.5من
معظم الدوؿ اليت تتبع سياسة استهداؼ التضخم) ،سياسة مالية ؿبددة ً

PIB

والًتؾ النهائي لنظاـ الصرؼ الثابت هبدؼ ربقيق إمكانية الدخوؿ لبلرباد األورويب وإعادة الثقة اؼبفقودة على
اؼبستوى العاؼبي وإصبلح ما حدث بعد األزمة األوىل ،فاألىداؼ إ ًذا سبثلت يف زبفيض معدؿ التضخم إىل

1

%35

عقيل سعيد ؿبفوظ ،السياسة الخارجية التركية– االستمرارية التغيير ،-اؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة السياسات ،ط ،1بَتوت ،2012 ،ص.95 :
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وضماف معدؿ مبو قائم على تشجيع الصادرات وربقيق االستخداـ األمثل للموارد من جهة والقياـ بإصبلح
ىيكلي لرفع معدؿ النمو من جهة أخرى.
واعبدوؿ اؼبوايل يوضح معدالت التضخم يف تركيا

للفًتة 2011-2002

الجدول رقم ( :)09معدالت التضخم في تركيا بين 1022-1001

السنوات

1001

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1020

1022

التضخم

45.1

25.3

8.6

8.1

9.5

8.3

10.06

6.5

6.4

10.45

المصدر :أردؿ تورؾ ،االنتقال من الدولرة إلى اقتصاد السوق الحرة –التجربة التركية ،-ترصبة أضبد عبد اهلل قبم ،مركز
احملروسة للنشر ،ط ،1القاىرة ،2012 ،ص.31 :

بعد أف وصلت نسبة التضخم عاـ  2001إىل  %70البفضت هناية عاـ  2007إىل  % 8.3مث عادت
وارتفعت قليبلً سنة  2008بسبب زيادة األسعار العاؼبية (األزمة اؼبالية العاؼبية) لتصل إىل  %10وبسبب البفاض
األسعار والبفاض الطلب بداية عاـ  2009البفضت نسبة التضخم لؤلسعار االستهبلكية يف هناية شهر مارس إىل
 ،%7.8ولكن منذ عاـ  2002واللَتة الًتكية يف صعود مستمر من ناحية القيمة ،ومن األمور اليت أعادت األماف
والثقة يف ىذا اجملاؿ إلغاء ستة أصفار من القيمة الرقمية للَتة الًتكية واليت جاءت متوازية مع عودة التوازف لبلقتصاد
الكلي وقد ساىم ربسن اللَتة الًتكية يف خفض أسعار الواردات وزبفيض الضغوط اليت تفرضها تكاليف اإلنتاج.1
الشكل رقم ( :)13معدل التضخم ومعدل سعر الصرف في تركيا
التضخم
سعر الصرف

Source: M.MACOVEI, Growth and economic crises in Turkey: leaving
behind a turbulent past, Economic Papers, European comission, Belgium,
October 2009 p: 04

نبلحظ أنّو منذ بداية النظاـ النقدي اعبديد ،البفض معدؿ التضخم بسرعة كبَتة ،حيث مت بلوغ التضخم
اؼبستهدؼ قبل موعده خبلؿ السنوات الثبلث األوىل وأقل من القيمة اؼبستهدفة فبّا جعلو أكثر مصداقية ،وبعد
1

فبلح حسن تويٍت ،استشراف لمحاولة رفع األصفار عن العملة في العراق في ضوء تجارب مختارة ،بغداد ،2012 ،ص.128 :
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 2005استمر يف االلبفاض لكن بدرجة أقل مقارنة بالسنوات اؼباضية بسبب التأثَتات اؼبوظبية والزيادة يف أسعار
جدا ،وىو ما يقوي ثقة اؼبستثمرين يف السياسة
النفط والتعديبلت الضريبية ،ومع ذلك فاؼبعدلُت أصبحا قريبُت ً
ظل معدؿ التضخم الفعلي
النقدية متوقعُت استمرارية ىبوط معدؿ التضخم وقباح ىذا الربنامج ،ولكن يف ّ 2006
أعلى من معدؿ التضخم اؼبستهدؼ بسبب تطور سعر الصرؼ وصدمات العرض والتطور غَت اؼبوايت ألسعار

النفط والذىب على الساحة الدولية وف ًقا ؼبا يفسره البنك اؼبركزي الًتكي كما ىو موضح يف الشكل.
 -2النمو االقتصادي بعد استهداف التضخم :كاف من بُت عيوب نظاـ استهداؼ التضخم أثره السليب على
النمو لكن إذا نظرنا إىل معدالت مبو  PNBو PIBقبد أ ّف ىذه السياسة مل تضر االقتصاد الًتكي.
الشكل رقم ( :)14معدل نمو  PNBو PIBفي تركيا

السنوات
PIB

PNB

Source: Le Trésor de la Turquie

حيث نبلحظ منذ بداية فًتة استهداؼ التضخم الضمٍت أ ّف  PNBو PIBيزداد وينمو بشكل كبَت ،حيث أ ّف
معدالت النمو اليت كانت سلبية بعد أزميت  2000و 2001أصبحت إهبابية يف السنة األوىل من تبٍت سياسة
استهداؼ التضخم ( ارتفع  PIBمن %7.5 -إىل %7.9وارتفع  PNBمن –  %9.5إىل  )%7.9وواصلت مبوىا
إهبابيًا يف ظل ىذه السياسة النقدية.

 -1سعر صرف الليرة وسوق الصرف بعد استهداف التضخم :يعترب سعر الصرؼ من بُت اؼبتغَتات اؼبهمة يف
عائما يف
انتقاؿ سياسة استهداؼ التضخم ،ففي إطار ىذه السياسة مل يعد سعر الصرؼ مرتبط اظبيًا بل أصبح ً

ظل نظاـ صرؼ حر ،حيث وباوؿ البنك اؼبركزي الًتكي التدخل يف الوقت البلزـ من أجل ضباية اللَتة الًتكية من
االلبفاض أو االرتفاع ،ومنذ بداية نظاـ استهداؼ التضخم تدخل البنك اؼبركزي الًتكي  21مرة يف السوؽ بشراء

وبيع العمبلت الصعبة بصرؼ النظر عن اؼبشًتيات واؼببيعات النظامية ،فقد سب ّكن البنك اؼبركزي الًتكي من جعل
أسعار الصرؼ اإلظبية أقل تقلبًا ،كما يتضح من الشكل اؼبوايل.
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الشكل رقم ( :)15تطور سعر صرف الليرة التركية

معدل الصرف
ليرة تركية

السنوات

دوالر

أورو

Source: Banque Centrale de la Turquie.

إ ّف تطور سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي بتسعَت غَت مباشر يبكن اعتباره كمؤشر لوضعية سوؽ الصرؼ األجنيب
وقوة اؼبنافسة التجارية على اؼبستوى العاؼبي ؿبسوب وفق أسعار اؼبستهلكُت وأسعار اؼبنتجُت يف هناية السنوات.
الشكل رقم ( :)16تطور سعر الصرف الحقيقي الفعلي لليرة التركية (تسعير غير مباشر)
سعر الصرف الفعلي الحقيقي

السنوات

أسعار املستهلك

أسعار املنتج

Source: Banque Centrale de la Turquie

حيث نبلحظ أنّو بعد أزمة  2000مباشرة حدث البفاض كبَت يف سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي وىو ما يُظ ِهر

االهنيار الكبَت يف اللَتة الًتكية ،ولكن أثناء الفًتة  2005-2002أي خبلؿ مدة استهداؼ التضخم الضمٍت سعر
الصرؼ اغبقيقي الفعلي احملسوب سواء وفق أسعار اؼبستهلك أو وفق أسعار اؼبنتج ارتفع ومنو ارتفاع قيمة اللَتة
نظرا
الًتكية وىو ما أعطى قدرة تنافسية أكرب لًتكيا على اؼبستوى العاؼبي ،إالّ أ ّف تنافسية تركيا البفضت يف ً 2006
اللبفاض اللَتة الًتكية واهنيار سعر صرفها اغبقيقي الفعلي بسبب ارتفاع أسعار البًتوؿ خبلؿ ىذه الفًتة.
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 -3معدل الفائدة بعد استهداف التضخم :لقد رأينا أ ّف معدالت الفائدة قد ارتفعت خبلؿ أزميت

2000

و 2001بشكل كبَت ،ومنذ أف أصبح البنك اؼبركزي يتمتع باالستقبللية بدأ يستخدـ سعر الفائدة اليومي كأداة يف
سياسة استهداؼ التضخم وزبفيضو تدرهبيًا.

الشكل رقم ( :)17تطور سعر الفائدة اليومي في تركيا

Source: Banque Centrale de Turquie.

جدا يف ظل تبٍت سياسة استهداؼ
تفعا ً
حيث نبلحظ من خبلؿ الشكل أعبله أ ّف معدؿ الفائدة الذي كاف مر ً

التضخم تدرهبيًا بعد قرار ؾبلس النقد حيث وصل  %10خبلؿ فًتة استهداؼ التضخم الصريح ،لذلك يبدو أنّو
خبلؿ فًتة استهداؼ التضخم الضمٍت مل يكن لدى البنك اؼبركزي الًتكي أي إشكاؿ يف مراقبة أسعار الفائدة

قصَتة األجل من خبلؿ عملياتو يف سوؽ النقد بفضل التطورات اإلهبابية مثل استمرارية اإلصبلحات اؽبيكلية
واالنتقاؿ إىل زبطيط اؼبيزانية ؿ  3سنوات وبداية اؼبفاوضات مع االرباد األورويب واإلصبلح النقدي واالستقرار
أخَتا االستقرار السياسي قد قلص من ـباطر اإلقراض حيث أصبحت آجاؿ االستحقاؽ أطوؿ فبّا أدى
اؼبايل ،و ً
إىل البفاض تدرهبي يف أسعار الفائدة على اؼبديُت اؼبتوسط والطويل.

 -4حركة رؤوس األموال بعد استهداف التضخم :يبكن مبلحظة تأثَت ارتفاع اللَتة الًتكية أو البفاضها على
اؼبيزاف التجاري ورؤوس األمواؿ األجنبية من خبلؿ أرقاـ اعبدوؿ التايل:

الجدول رقم ( :)20حركة رؤوس األموال قبل وبعد استهداف التضخم في تركيا
2999

العجز التجاري (بالمليون دوالر)
-9.771

رؤوس األموال الداخلة (بالمليون دوالر)
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1000
1002
1001
1003
1004
1005
1006

85
-22.057
117
-3.363
21
-6.390
133
-13.489
140
-22.736
2076
-32.988
1547
-40.941
Source: Banque Centrale de la Turquie.

نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أنّو بعد البفاض اللَتة الًتكية بعد أزمة  2000البفض العجز يف اؼبيزاف التجاري من
 22.057إىل  ،3.363-ولكن بعد ارتفاعها ارتفع كذلك العجز التجاري ،حيث أ ّف الواردات أكرب من الصادراتخبلؿ فًتة استهداؼ التضخم الضمٍت ،والبفاض اللَتة الًتكية يف  2006مل ينخفض معو العجز كما يف العادة
حيث أنّو واصل االرتفاع بسبب األوضاع االقتصادية العاؼبية من جهة ،ومن جهة أخرى نبلحظ ارتفاع دخوؿ
رؤوس األمواؿ بداية من  2002حىت  2005مع ارتفاع اللَتة الًتكية خبلؿ ىذه الفًتة.
الشكل رقم ( :)18تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة من وإلى تركيا بين  1003و1023
االستثماراألجنبي المباشر الداخل
االستثماراألجنبي المباشر الخارج
ميزان االستثمار األجنبي المباشر

(مليار)$

Source: L.P. PHILIPE, la Turquie, mission economique d’agence
pour le commerce éxtérieure, 15 au 19 octobre 2012, p: 28.

إ ّف تدفق االستثمار األجنيب اؼبباشر الداخل إىل تركيا يف الفًتة من  2003حىت  2008كاف يف ارتفاع مستمر
يف حُت أ ّف االستثمار اػبارج يكاد ينعدـ وىو ما يفسره برنامج االستقرار الذي طبقتو تركيا بعد أزمة

2001

(استهداؼ التضخم) ،حيث أ ّف عدد كبَت من القطاعات تطورت وجذبت اىتماـ العديد من اؼبستثمرين
األجانب ،كما مت تعزيز ضباية االستثمار خبلؿ ىذه الفًتة من خبلؿ إبراـ اتفاقيات تعزز اإلطار القانوين
لبلستثمار ،باإلضافة إىل وضع برنامج إصبلح لتحسُت ؿبيط االستثمار وإيقاؼ دعم الدولة للمشاريع الكربى،
فبفضل ىذه العوامل أصبحت تركيا يف ىذه الفًتة أكثر جاذبية لبلستثمارات األجنبية كما ىو موضح يف الشكل.
ثانيًا :سياسة حذف األصفار واالنتقال إلى الليرة التركية الجديدة:
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مل زبرج اللَتة الًتكية عن وظيفتها كوسيلة لبلدخار بل خرجت عن كوهنا وسيلة للمبادلة ،ومن اؼبعروؼ أ ّف
الضعف الذي تتعرض لو األوراؽ النقدية البد أف يؤثر مع الزمن على االقتصاد اغبقيقي ليؤدي إىل اهنياره فيما
1

بعد ،فمن أىم خطوات اإلصبلح االقتصادي يف تركيا ىي عملية حذؼ األصفار من عملتها.

 -2سلوك سعر الصرف األجنبي تجاه الليرة التركية :مل يتم تنفيذ اإلصبلحات األساسية اليت تُعد ضرورية
ضي قُدماً كبو اقتصاد السوؽ واليت تعمل بشكل جيّد لفًتة طويلة ،ولذلك استمر العجز اؼبايل اؼبزمن والتضخم
للم ِ

لفًتات طويلة ،وتضاءلت اؼبصداقية باللَتة الًتكية إىل حد كبَت لذا حدثت ؽبا عدة زبفيضات ،حيث البفضت
قيمة اللَتة الًتكية مقابل أسعار صرؼ العمبلت األجنبية يف األعواـ  1958و 1970وظهرت أزمة العملة الصعبة
وشهدت أسعار الصرؼ خبلؿ الفًتة من  1977-1973ربسنًا يف القيمة اغبقيقية للَتة ،والبفض سعر صرفها

خبلؿ الفًتة من 1979-1977دبقدار  73 %نتيجة إلجراءات دعم الصادرات.2

وخبلؿ الفًتة  1985-1981البفضت قيمة اللَتة دبتوسط نسبة  %4فكانت التعديبلت اليت أجراىا البنك
اؼبركزي الًتكي يف سعر صرؼ اللَتة يومياً من أجل التعويض عن تأثَت التضخم العاؼبي وسباشياً مع التطورات
االقتصادية ،حيث أصدرت اغبكومة الًتكية القرار  28لسنة  1983إلدارة التجارة وصرؼ للعمبلت ،وقد تضمن
القرار تثبيت بيع وشراء العملة الًتكية وإعطاء مرونة لسعر الصرؼ اغبر اؼبتداوؿ حبدود أقل أو أكثر من  % 6من
السعر الرظبي. 3
وخبلؿ عاـ  1999شهدت تركيا أزمة اقتصادية كاف مصدرىا ربط اللَتة الًتكية بالدوالر عند مستوى مرتفع،
أضر ذلك بتنافسية االقتصاد الًتكي وصادراتو يف األسواؽ األوربية واآلسيوية ،4ويف مواجهة ىذه األزمة
حيث ّ
انتهجت اغبكومة الًتكية العديد من السياسات اؼبالية والنقدية واالقتصادية الكلية لغرض مواجهتها وإخراج
االقتصاد الًتكي منها ،وقد تركزت ىذه السياسات على عدد من اإلجراءات تتضمن فك ارتباط اللَتة الًتكية
بالدوالر وتعويبها بشكل كامل لتحسُت القدرة التنافسية للصادرات الًتكية دبا يؤدي لزيادهتا وربسُت حاؿ اؼبيزاف
التجاري الًتكي وال بد من اإلشارة إىل أ ّف البفاض قيمة العملة الًتكية دفع كبو إحبلؿ الدوالر يف العديد من
اؼبعامبلت احمللية فضبلً عن صبيع اؼبعامبلت األجنبية ،وأصبحت ظاىرة الدولرة منتشرة يف السوؽ احمللية الًتكية إىل
1

I. CIVIR, opcit, p: 21.
2

رواء زكي يونس الطويل ،أثر السياسات االقتصادية على التغيرات الهيكلية في االقتصاد التركي ،1995-1980 ،دار ابن االثَت للنشر ،جامعة اؼبوصل ،2008 ،ص:

.143

 3اؼبرجع نفسو.
 4اضبد السيد النجار ،مصر وإيران وتركيا– الواقع االقتصادي والعالقات األوربية ،مركز الدراسات السياسية واإلسًتاتيجية ،القاىرة ،2003 ،ص.200 :
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جانب ازباذ الدوالر كأداة لبلدخار احمللي ،فقد بلغت نسبة األوراؽ النقدية األجنبية من ؾبموع نسبة ادخارات
البنوؾ يف تركيا سنة  2001حوايل  %75والقسم الباقي والذي يشكل  %25كاف يبثل النقود احمللية.1
 -1أسباب استبدال العملة وحذف األصفار من الليرة التركية :إ ّف التضخم اؼبضطرد واؼبتسارع لسنوات متتالية
مليونَتا على الرغم من أ ّف أغلبهم فقراء يف حقيقة األمر ،أل ّف ركوب التاكسي يف
جعل من كل شخص يف تركيا
ً

إسطنبوؿ مثبلً والتحرؾ فيو ؼبدة  10دقائق يف وسط اؼبدينة يكلف  10مليوف لَتة ،فضبلً عن أ ّف تكاليف زجاجة
مياه الشرب تصل إىل  300,000لَتة تركية ،وتذكرة السينما  7,500,000لَتة تركية والناتج احمللي اإلصبايل يف
 2002ىو  273.463.795.000.000كوادرليوف ،األمر الذي دفع اغبكومة الًتكية كبو تغيَت عملتها بإصدار
اللَتة الًتكية اعبديدة اليت تعادؿ مليوف لَتة أي حبذؼ ستة أصفار منها وبدأ تداوؿ العملة اعبديدة يف بداية عاـ
 2005واستمرت العملتُت معاً ؼبدة سنة ،حيث كاف يوـ  2005/12/31آخر يوـ من قبوؿ اللَتة وحدىا يف

التداوؿ .2ويبُت اعبدوؿ اؼبوايل سعر صرؼ البنك اؼبركزي للَتة الًتكية:

الجدول رقم ( :)22سعر الصرف الرسمي لليرة التركية مقابل الدوالر ((1020-2966

السنوات

ليرة تركية

1966
1980

9
90

1995
1996
2001
2004
1005

45000
107000
165000
135000
 2.19ليرة جديدة

2007

 1.26لَتة جديدة

2008

 1.55لَتة جديدة

1009

 2.48ليرة

2010

 1.42لَتة

المصدر :البنك اؼبركزي الًتكي.

فقد ّقررت اغبكومة الًتكية تغيَت العملة لثبلثة أسباب رئيسية ىي:3

1

تجربة االسالميون في تركيا ،مركز الكاشف للدراسات االسًتاتيجية ،القسم اػبامس ،2011 ،ص.30 :

 2عبد اغبسُت جليل الغاليب ،رجاء جابر عباس ،اإلصالح النقدي في تركيا وسياسة حذف االصفار من الليرة ،جامعة الكوفة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،د س ف  ،ص.62 :
3

اؼبرجع السابق ،ص..63 :
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 أسباب عملية :التعامل مع عشرات ومئات اآلالؼ واؼببليُت ىو أسهل بكثَت من التعامل مع اؼببليُت
واؼبليارات والًتليونات ويبكن التحكم فيها؛
 أسباب فنية :أرقاـ متعددة تسبب مشاكل مع احملاسبة ومعاعبة البيانات ونُظُم الدفع والربامج اإلحصائية
اؼبصم َمة لعمبلت أصغر ،األمر الذي انعكس على رفع  6أصفار وليس أقل من ذلك ،أل ّف ذلك سيكوف غَت
َ
ٍ
كاؼ للتغلب على تلك اؼبشاكل ،خصوصاً يف ظل وجود فئات كبَتة من العملة؛
 تدين اؼبصداقية والثقة يف اللَتة الًتكية.
 -3مراحل عملية استبدال العملة التركية :مت الوصوؿ إىل اللَتة الًتكية اعبديدة كما يلي:1
 يف عاـ  2003بدأت االستعدادات إلعادة تسمية العملة عن طريق حذؼ ستة أصفار من اللَتة الًتكية،
وإصدار عملة جديدة ىي اللَتة اعبديدة ) (New Liraمت تنفيذه يف جانفي  2005لتحل ؿبل اللَتة الًتكية
السابقة ،ووضعت الفئة العالية والعمبلت اؼبعدنية من جديد وقد سادت فكرة التسعَت اؼبزدوج خبلؿ ىذا العاـ
واليت سهلت عملية االستبداؿ وجعلت األسعار أكثر وضوحاً ألفراد اجملتمع؛
 وضع األوراؽ النقدية والعمبلت اؼبعدنية اعبديدة يف التداوؿ اعتباراً من  2005/1/1وبقيت األوراؽ النقدية
والعمبلت اؼبعدنية القديبة حىت هناية عاـ 2005؛
 كاف معدؿ التحويل بُت اللَتة الًتكية القديبة ) (TLوأجزائها من القروش ) ،(krوبُت اللَتة الًتكية اعبديدة
) (YTLوأجزائها من القروش ) (YKRسارياً خبلؿ عاـ 2005؛
 كاف ىناؾ اختبلؼ أساسي كبَت بُت فئات اللَتة الًتكية القديبة )األوراؽ النقدية واؼبسكوكات) واللَتة
اعبديدة من حيث اغبجم واألبعاد والتصميم واأللواف ويف خصائص األماف ،وكاف رقم الدليل الدويل للعملة ىو
TRY 949؛
 كانت فئات األوراؽ النقدية اعبديدة ىي ) (200, 50, 20, 10, 5لَتة تركية جديدة ،والعمبلت اؼبعدنية
ىي ) (50, 25 ,10, 5, 1قروش ،والفئات الكبَتة من العملة وخاصة فئة  200لَتة يكوف التعامل هبا يف
الصفقات والتعامبلت الكبَتة ،إالّ أ ّف القانوف ال يبنع استخدامها يف أي تعامبلت أخرى.
وبعد حذؼ  6أصفار من العملة اكتسبت اللَتة استقرارىا.
1

S. Mouley, Le Rôle Des Politiques Monétaires Et La Convergence Macroeconomique Sur Le
Développement Des Systèmes Financiers Dans Les Pays Du Sud De La Méditerranée, MEDPRO Technical
Report, N°12, April 2012.
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ثالثًا :عودة النمو
بعد أزمة  2001يبكن أف مبيِز نظاـ النمو القوي الذي استمر حىت منتصف عاـ  ،2006حيث كاف الطلب
احمللي ىو الدعامة األوىل للنمو باإلضافة إىل االستهبلؾ اػباص وكذا االستثمار اػباص كمحركات رئيسة كما ىو
يف الشكل اؼبوايل.

الشكل رقم( :)19تطور مكونات الطلب المحلي في تركيا

سلسلة ربع سنوية معدلة موسميًا
Source: Y. GURSEL, J-C.VEREZ KOCOGUL, croissance emploi et inégalités en
Turquie, Région et Développement n° 34, 2011, p: 07.

يبكن أف نبلحظ أ ّف مشاركة القطاع العاـ يف النمو يف بداية الفًتة كانت سلبية ومعتدلة خبلؿ الفًتة اؼبتبقية
وىو ما يتماشى مع السياسة اؼبالية التقييديةّ ،أما مسانبة التجارة اػبارجية فقد كانت سلبية من خبلؿ زيادة
الواردات بشكل أسرع من الصادرات ،حيث ترجع زيادة معدالت النمو اإلقتصادي يف تركيا بعد عاـ  2002يف
جزء كبَت منها اىل اإلعتماد على استثمارات القطاع اػباص الذي اىتمت بو اغبكومة وعملت على حل الكثَت
من مشاكلو وكاف من أبرز نتائج ىذه السياسة خبلؿ اؼبدة من

:2008-2002

 ارتفاع حجم اإلستثمارات األجنبية حبوايل أربعة أضعاؼ ونصف كما ىو يف الشكل رقم )(28؛
 ارتفاع حجم اإلنتاج يف كافة القطاعات اإلقتصادية ضعفُت؛
 ارتفاع معدالت استخداـ رؤوس األمواؿ من %75و%80؛
 ارتفاع معدالت استثمار القطاع اػباص يف اؼبدة اؼبذكورة بنسبة ّ ،%300أما استثمارات القطاع اغبكومي
فقد ارتفعت بنسبة %100؛
 ارتفاع نسبة االستهبلؾ يف نفس اؼبدة لتصل إىل  %39يف القطاع اػباص و %22يف القطاع اغبكومي.
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كما أ ّف إنتعاش االقتصاد يتطلب إنعاش الطلب على السلع واػبدمات الًتكية ولكن االقتصاد األورويب الذي
تعتمد عليو تركيا يف صادراهتا عاىن ىو اآلخر من تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية ،كما أ ّف احملادثات مع صندوؽ
النقد الدويل ىي األخرى مل تكن على النحو الذي ترغبوُ تركيا .

 -2العودة إلى التسمية القديمة لليرة التركية بعد األزمة المالية العالمية :دخل االقتصاد الًتكي يف ركود بعد
األزمة اؼبالية العاؼبية  2008مع ىبوط يف االستثمار اػباص واالستهبلؾ ،مث تعمق بعد اػبريف مع األزمة اؼبالية
العاؼبية ،ويف ىذه اغبالة من عدـ الثقة لعبت اإلضطرابات اؼبالية دورىا منها البفاض قيمة اللَتة الًتكية بنسبة
 %30بعد أزمة  2006بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وىو ما يفسره العجز يف اغبساب اعباري الذي تدىور بشكل
مضطرد خبلؿ ىذه الفًتة بسبب ارتفاع أسعار البًتوؿ وبعد ىذه الصدمة دخل االقتصاد الًتكي تدرهبيًا يف نظاـ

مبو منخفض ،حيث كاف مبو الناتج احمللي اإلصبايل يف  2008منخفض ّ ،%0.7أما يف  2009فقد كاف سليب

بقيمة  ،%4.8-وقد أدى ىذا االنكماش اغباد إىل وضع حد لتفاقم العجز يف اغبساب اعباري (الشكل رقم

جدا يف عاـ ( 2010بلغ معدؿ النموّ )%8.9أدى مرة أخرى إىل زيادة حادة
 ،)30ومع ذلك فاالنتعاش القوي ً
جدا يف عجز اغبساب اعباري ،والبفض الدين العاـ كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبايل منذ أزمة  2001أين
ً

ذباوز نسبة  %70مث  %40في 2007و ،2008وبسبب انكماش عاـ  2009ارتفع مرة أخرى إىل  ،%46.6لكن
بفضل التعايف القوي والسياسة اؼبالية اؼبقيدة إىل حد ما البفضت نسبة الدين مرة أخرى إىل  %41.6عاـ
.12010

الشكل رقم ( :)30مكونات ميزان الحساب الجاري التركي (مليار ليرة تركية بسعر ثابت)

ميزان التحويالت التجارية
ميزان العائدات (مداخيل عوامل إلانتاج)
ميزان الخدمات
ميزان السلع
ميزان الحساب الجاري

Source: L.P. PHILIPPE, la Turquie, agence pour le commerce extérieur, du 15 au 19
octobre 2012, p: 23.

إ ّف العجز يف اغبساب اعباري يكوف يف اؼبيزاف التجاري بشكل خاص والسبب الرئيس يف ذلك ىو ارتفاع
الواردات باإلضافة إىل أ ّف ارتفاع سعر برميل البًتوؿ ىو ما يفسر ىذا العجز ،وتبقى تركيا ناجحة يف ما ىبص
Macroeconomic Indicators, Ministère des Finances, Turquie, April 2011, p: 51.

1
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التحويبلت الصافية من وإىل اؼبنظمات العاؼبية واليت تساعد يف عملية التطوير وكذا ربويبلت اؼبهاجرين من اػبارج،
ّأما الرصيد اإلهبايب ؼبيزاف اػبدمات فنجده ؿبدود فيما ىبص العجز يف اغبساب اعباري ألنّو حقق فائض ب
 18.2مليار دوالر يف .2011
 -1رحلة الليرة التركية من  6أصفار إلى محاولة االنقالب على أردوغان :أصدرت تركيا يف عاـ  2009عملة
وظبيت باللَتة الًتكية
جديدة أبقت فيها على اسم اللَتة فقط وحذفت كلمة اعبديد منها دوف تغيَت يف األصفارُ ،
بدؿ من اللَتة الًتكية اعبديدة مع تصميم أوراؽ نقدية جديدة وقطع معدنية بأحجاـ جديدة كانت فيها )اللَتة =
اللَتة اعبديدة) من دوف حذؼ أصفار ،وكاف التغيَت بالتسمية فقط والغاية من ىذه العملية ىي العودة إىل االسم
األصلي للعملة وىو اللَتة وزيادة تأمينها وصعوبة تزويرىا حيث مت وضع  10عبلمات على العمبلت الورقية بدءًا
سباما من السوؽ.1
من اللَتة الواحدة إىل اؼبائيت لَتة ،حيث اختفت اللَتة الًتكية يف  01جانفي ً 2010

ىبطت اللَتة الًتكية يف مارس  2015إىل أدىن مستوياهتا مقابل الدوالر حيث خسرت  %11.4من قيمتها فيما

عُ رؼ حينها بػ"خطر الدولرة" وىو ما دفع البنك اؼبركزي الًتكي إلبقاء معدالت الفائدة دوف تغيَت ،وحىت إجراء
اإلنتخابات الرئاسية الًتكية خسرت العملة الًتكية أكثر من  %20من قيمتها مقابل العملتُت األوروبية واألمريكية
كبَتا ،ويف  2نوفمرب 2015وصلت
كبَتا يف نسبة التضخم
تباطؤا يف النمو وار ً
يف اقتصاد يشهد ً
ً
وعجزا ً
عاما ً
تفاعا ً
كبَتا مقابل الدوالر واليورو ،إثر فوز حزب الرئيس اإلسبلمي
سجلت ار ً
اللَتة إىل أعلى مستوياهتا حيث ّ
تفاعا ً
رجب طيب أردوغاف يف االنتخابات التشريعية اليت جرت حينها ،حيث ارتفع سعر اللَتة الًتكية  %4وبلغ 2.78

لَتة للدوالر و 3.07لليورو؛ ويف أفريل  ، 2016أعلن البنك اؼبركزي الًتكي عن انتهاء فًتة تبديل العملة الًتكية
القديبة ذات األصفار الستة مع هناية العاـ ،وح ّذرت إدارة البنك اؼبواطنُت باإلسراع يف عملية تبديل العملة القديبة
اؼبوجودة يف حوزهتم بالعملة اعبديدة اػبالية من األصفار ،وفقدت العملة القديبة صبلحيتها رظبيًا منذ جانفي
 ،2016حيث مل يعد بإمكاف اؼبواطنُت األتراؾ منذ ذلك التاريخ تغيَت العمبلت اؼبوجودة يف حوزهتم وبعد ؿباولة
سخا معدنية جديدة من عملة اللَتة الًتكية
االنقبلب الفاشلة يف جويلية  2016أصدرت سلطة النقد الًتكية نُ ً
ورموزا جديدة تكريبًا للقتلى واعبرحى الذين سقطوا يف أثناء ؿباولة االنقبلب الفاشلة اليت قادىا عدد
صورا ً
ربمل ً
من ضباط اعبيش الًتكي ضد الرئيس رجب طيب أردوغاف.

 1ذبربة اإلسبلميوف يف تركيا ،مرجع سابق ،ص.31 :
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المبحث الثاني :تطور االقتصاد المغربي في ظل مواجهة إشكالية قابلية تحويل الدرىم
يُعترب اؼبغرب بلداً نامياً ذو اقتصاد يؤوؿ كبو اقتصاد السوؽ ،مع حضور قوي للسلطات العمومية يف االستثمار

وتوجيو السياسات االقتصادية ،فاؼبغرب ىو خامس قوة اقتصادية يف أفريقيا بعد مصر ونيجَتيا واعبزائر وجنوب
أفريقيا.
المطلب األول :االقتصاد المغربي في الفترة من  2960إلى

2983

من أجل معرفة خيارات السياسة االقتصادية يف اؼبغرب ،هبب ربليل االقتصاد اؼبغريب منذ استقبللو.
أوالً :سياسة استبدال (إحالل) الواردات
تبٌت اؼبغرب ككل دولة يف طريق النمو بعد استقبلؽبا سياسة إحبلؿ الواردات يف أغلب الصناعات اإلستهبلكية
ّ

وبعض السلع الوسيطة وىي سياسة تسمح أوالً بتطوير نسيج صناعي (من أجل ربفيز التنمية الداخلية القائمة

على السوؽ الداخلي) فبا وبقق وتَتة معينة من النمو ،وثانيًا زبفيض النفقات بالعملة األجنبية (البفاض السلع
أخَتا تقييد نفقات اؼبغرب يف اػبارج ،ولتعزيز سياسة إحبلؿ
اؼبستوردة تدرهبيًا واؼبستبدلة بالسلع اؼبنتجة ؿبليًا) و ً
الواردات مت وضع ؾبموعة من األدوات للتدخل منها:

 -2الحماية الجمركية :كانت أدوات اغبماية اعبمركية تتكوف من نوعُت:1
أ -التدابير التي تؤثر على األسعار :مثل الضريبة الصروبة (ؿبددة) والتعريفة اعبمركية ورسوـ على الواردات
وكذا وضع كفالة قبل االستَتادّ ،أما التعريفة اؼبوحدة ب  %10منذ االستقبلؿ مت تغيَتىا برسوـ أخرى أكثر
تفاعا:
إر ً
 -منتجات نصف منتهية برسم %20؛

 -التعريفات اعبمركية على السلع االستهبلكية بُت

 %15و.%35

ب -تخضع الواردات عند دخولها لمزيج من أربعة أنواع من الرسوم الجمركية والضرائب:
التعريفة اعبمركية على السلع غَت اؼبهمة أو غَت القادرة على منافسة السلع الوطنية ()ad valorem taxواليت تراوحت بُت  %50و%100؛
 ضريبة السلع واػبدمات ىي نوع من الضرائب غَت اؼبباشرة بقيمة  %17باإلضافة إىل التعريفة اعبمركيةوالضرائب اػباصة؛
.

1

M HADDAD, “the link between trade liberalisation and multi-factor productivity: the case of morocco”,
discussion paper series n°4, the World Bank, février 1993, p: 09.
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اػبتم ىو ضريبة مطبقة ب  %10باإلضافة إىل ؾبموع كل الضرائب األخرى. -1تدابير تقييد الواردات :أُسس ىذا النظاـ يف  ،1965حيث يتكوف من قيود كمية على الواردات ،وقد عرؼ
تغيَتات يف  1967مع تبٍت الربنامج العاـ لبلستَتاد ) (PGIالذي ينشر كل سنة ثبلث قوائم من اؼبنتجات:1
أ -القائمة أ :تضم السلع القابلة لبلستَتاد مثل اؼبعدات واألدوات ،مواد أولية (غَت موجودة يف اؼبغرب)
باإلضافة إىل بعض السلع االستهبلكية اعبارية؛
ب -القائمة ب :تضم السلع اليت يتم دفع الرسوـ اعبمركية عليها واليت تتطلب تراخيص لبلستَتاد ( كالسلع
اؼبصنعة واؼبنتجة يف اؼبغرب وبعض السلع الزراعية أو الوسيطة)؛
ج -القائمةج :تضم السلع اؼبمنوعة من االستَتاد أو تتطلب تصريح خاص (صبيع السلع اؼبوجهة لبلستهبلؾ
اليومي اؼبنتجة يف اؼبغرب).
 -3نظام مراقبة األسعار :سبيز اؼبغرب من الناحية النظرية بنظاـ تسعَت حر أين تفرض التنافسية على األسعار
احمللية التكيف مع التكاليف االقتصادية ،ومع ذلك يتم إقراف تدخل الدولة يف ربديد األسعار بفضل قوى السوؽ،
حيث تتدخل اغبكومة يف سوؽ السلع واػبدمات من خبلؿ نظاـ الرقابة على األسعار ،ففي سنوات السبعينات
وألوؿ مرة مت تنظيم األسعار لعدد كبَت من اؼبنتجات ( 240نوع من اؼبنتجات) ،وطُبق على كل مراحل اإلنتاج يف
شكل أسعار ثابتة أو يف شكل ىامش رحبي والذي ُوبسب من خبلؿ تثبيت األسعار يف الصناعات احملمية على
أساس تكاليف اإلنتاج اؽبامشية أين نضيف ىام ش ربح ثابت بشكل مطلق أونسيب ،ويبكن تفسَت التدخل يف
ربديد األسعار واؽبامش الرحبي كالتايل:2
_أ -اػبوؼ من البفاض العوائد االقتصادية بسبب غياب اؼبنافسة الداخلية يف ظل سوؽ ضيق؛
ب -اغباجة إىل اغبفاظ على قوة أكثر؛

ج -تعزيز التنمية االقتصادية من خبلؿ توافر مدخبلت وسيطة غَت مكلِفة؛
د -مكافحة التضخم؛
ه -التحكم يف ىوامش الربح اؼبهمة من الناحية االسًتاتيجية؛
و -ـباطر إساءة استخداـ السلع احملتكرة.
M. HADDAD, opcit, p: 10.

1

2

Banque mondiale, croissance et investissements soutenus en 1990, rapport de mission, Wachington D.C,
1991, p: 26.
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 -4نتائج السياسة في  :2971أدى إدخاؿ سياسة استبداؿ الواردات يف األوؿ إىل البفاض اؼبعامل العاـ
لبلستَتاد باإلضافة إىل تغيَت يف ىيكل الواردات ،بينما البفض ىذا اؼبعامل قليبلً وظل مستقر نسبيًا من جهة،
ومن جهة أخرى البفاض الواردات من بعض السلع االستهبلكية ال يبكنها أف تُعوض بالزيادة يف واردات السلع
الوسيطة .1باإلضافة إىل ذلك ،خبلؿ الفًتة  1963حىت  1972سبيّز اؼبيزاف التجاري اؼبغريب بالعجز أل ّف الصادرات
مل تستطع تغطية نفقات االستَتاد.

ويف اػببلصة ،يبدو أ ّف اسًتاتيجية التصنيع اؼبعتمدة مل تستخدـ سياسة استبداؿ الواردات خبلؿ الفًتة -1960
 ، 1972حيث كانت تستبدؿ بعض الواردات دبنتجات ؿبلية ومن مث تعديل ىيكل الواردات بشكل طفيف ،ومنو
يبكن القوؿ أ ّف ىذه اؼبرحلة اتسمت بنموذج اقتصادي ـبتلط تداخلت فيو النزعة الليبَتالية مع التوجيو االقتصادي
إضافة إىل سياسة ذبارية ضبائية وتدخل للسلطات اغبكومي يف السياسات االقتصادية واالجتماعية هبدؼ إرساء
االستقبللية االقتصادية لدولة خارجة للتّو من االستعمار.
ثانيًا :من االنتعاش إلى األزمة

2977-2973

مت التطرؽ يف ىذه النقطة إىل ما يلي:

 -2ازدىار أسعار الفوسفات وتحرير الرقابة على الصرف :تبنّت اغبكومة اؼبغربية يف اؼبخطط االقتصادي للفًتة
مابُت  1977-1973سياسات اقتصادية أكثر ديناميكية مقارنة باليت سبقتها ،حيث هتدؼ من جهة إىل تعزيز
الصادرات خاصة منها الفوسفات ومشتقاتو  ،ومن جهة أخرى للتأكيد على تعزيز سياسة استبداؿ الواردات يف
القطاع الزراعي وبدرجة أقل يف القطاع الصناعي ،مع إدخاؿ قانوف اإلستثمار وقانوف الصادرات يف أوت

1973

مت من خبللو العمل على إدخاؿ  %50من الرأس ماؿ اؼبغريب يف الشركات األجنبية اليت سبارس نشاطها على تراب
الوطن.2
من جهة أخرى ،ارتفع السعر العاؼبي للفوسفات يف  1973بشكل حاد ،وباالستفادة من األوضاع االقتصادية
اؼبواتية ووضعها كمصدر رئيس للفوسفات ارتفع سعر ىذا األخَت بشكل كبَت بُت  1973و ،1975حيث انتقل

1

M. BENDJLOUN, la convertibilite du dirham, rapport de recherche en vue de l’obtention du grade maitre ès
science, unversité de montréal, aout 1994, p: 08.
2

D. BEN ALI, A. MARTENS, « analyses de politiques économiques appliquées au Maroc », collection
GREI, volume 1, rabat, Maroc, 1993, p: 20.
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1
ربسن
بالتوايل من  $14للطن يف  1973إىل  $42يف أوؿ جانفي مث  $68يف جويلية من نفس العاـ فبّا أدى إىل ُ

يف معدالت التبادؿ التجاري دبعٌت أ ّف عائدات التصدير قد عوضت تكاليف اإلستَتاد .ىذا التحسن ظبح
للمصدرين اؼبغاربة بتسجيل تطور قريب من  7( %100مليار و 440مليوف درىم يف  1974باؼبقابل  3مليار
و 746مليوف درىم يف  ،(1973وىكذا شرعت السلطات اؼبغربية سنة  1974يف إجراء مراجعة تصاعدية ػبطتها
األولية لعاـ  1977-1973اليت أدت إىل االنتقاؿ إىل فًتة ربرير الرقابة على الصرؼ من خبلؿ زبفيض القيود
الكمية (اؼبنتجات اغبرة يف االستَتاد سبثل يف  1975و %55 1976و %59على التوايل و %59من الواردات
الكلية).2
الري والصناعة والبٌُت التحتية ،حيث انتقل معدؿ االستثمار من
شرعت اغبكومة يف برنامج استثماري ضخم يف ّ

 1974إىل  1977من  %14إىل  ،3 %30ومن جهة أخرى قامت اغبكومة برفع األجور ؼبوظفيها ب  %26كما
دعمت منتجات غذائية كالسكر والزيت ،وقد سانبت ىذه اإليرادات يف رفع قيمة الدرىم اؼبغريب فبّا كبح
الصادرات غَت التقليدية وسهل الواردات الرظبية واؼبوازية.
 -1بداية التوترات (عدم التوازن) :سجل عاـ  1976اهنيار أسعار الفوسفات ب  %47-مقارنة بعاـ  1975فبّا
أيضا إىل البفاض عائدات العمبلت األجنبية ،لكن وألسباب سياسية مل تستطع اغبكومة توقيف
أدى ً
االستثمارات اعبارية ،وىكذا ساء العجز يف اؼبيزاف التجاري حيث تعدى  937.7-مليوف درىم إىل 8541.1-
مليوف درىم بسبب ارتفاع أسعار الواردات البًتولية والسلع الرأظبالية بسبب جهود االستثمار وغياب تأطَت
القروض.4
على الرغم من ىذه الوضعية ،استمرت السلطات العامة يف ِ
تبٍت سياسة توسعية ،حيث ارتفعت ميزانية اؼبعدات
من  2.2مليار درىم يف  1974إىل  4.5مليار يف  1975مث  8.1مليار عاـ  1976مث  10.3مليار عاـ ،1977
باإلضافة إىل ذلك فالفائض يف اغبساب اعباري اػبارجي الذي مثّل  431.4مليار درىم يف 1973مل يبثل يف

1

A. Lakhdar. B Nordine, « la réglementaion des changes à l’eure de la convertibiilté du dirham », El maarif
el jadida, Rabat, 1993, p: 43.
Idem.

2

3

C. MORRISON, « Ajustement et équité au Maroc » études du centre de développement, OCDE, Paris, 1991,
P:32.
Ibid, p: 33.

4
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عجزا ب  8.223مليار درىم تقريبًا  %20من  ،PIBولعبلج ىذا األزمة اؼبالية عبأت السلطات العامة
 1977إالّ ً
إىل اؼبساعدة اػبارجية بشكل ديوف واليت سبثل  %22من  PIBيف  1973إىل  %34من  PIBيف

.11977

 -3اختبار استقرار األزمة من  :2983-2978فيما ىبص حدة األزمة واؼبستوى اؼبرتفع الذي بلغو الدين ،شرعت
اغبكومة اؼبغربية يف ـبطط االستقرار (ـبطط ؼبدة ثبلث سنوات  ،)80-78وقد كاف اؽبدؼ منو ىو احتواء الطلب
أخَتا تقييد القروض اؼبمنوحة للقطاع
العاـ مث زبفيض النفقات العامة ومن مث اغبد اؼبباشر لتدفقات العمبلت و ً
اػباص باستثناء تلك اؼبوجهة للتصدير.
كما قد مت إدخاؿ تدابَت على الصرؼ األجنيب جد صارمة من جهة مع مراجعة ألدؽ تفاصيل الربنامج العاـ
لبلستَتاد ،ما يعٍت زبفيض اؼبنتجات اغبرة لبلستَتاد إىل اغبد األدىن باإلضافة إىل اغبد من استَتاد أغلب السلع
االستهبلكية الكمالية وكذا السلع اؼبمكن تصنيعها ؿبليًا ،كما شهدت الضريبة اػباصة زيادة بلغت  %19عاـ
 1979مقارنة ب  %12عاـ  .21978ومن جهة أخرى" ،وديعة أساسية قبل اإلستَتاد تدفع لبنك اؼبغرب يف
حساب باسم اػبزينة العمومية سبثل  %25من قيمة الواردات إذا بقيت ؾبمدة بدوف فائدة مدة  6أشهر " تصبح
إلزامية.
وعلى الرغم من ىذه التدابَت اعبذرية ،مل تتحسن الوضعية االقتصادية للمغرب بل تدىورت أكثر بسبب العوامل
اػبارجية على وجو اػبصوص:3
مس اؼبغرب فرض عليو استَتاد منتجات غذائية أساسية؛
اعبفاؼ الذي ّ

 اهنيار أسعار الفوسفات اؼبرتبطة مع الصدمة البًتولية ؿ  1979فبّا تسبب يف تدىور شروط الصرؼ؛
 مبو الصادرات يف بداية  1982واليت تطورت بالتوازي مع ضعف النمو العاؼبي؛
 ارتفاع النفقات العسكرية بسبب الصراع مع الصحراء الغربية؛
 ارتفاع الدوالر ومعدؿ الفائدة العاؼبي؛
 االضطرابات االجتماعية (أعماؿ شغب يف الدار البيضاء) ،يف 1981أل ّف الدولة ّقررت زبفيض الدعم على
اؼبنتجات الغذائية.

A. Lakhdar. B Nordine, opcit, p: 45.
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وىكذا ،اتبع اؼبغرب سياسة توسعية من  1981إىل  1983عن طريق االقًتاض من اػبارج بشكل متزايد ،حيث
ذباوزت خدمة الدين العاـ  115مليار دوالر يف  1973إىل  149مليار دوالر يف  1975مث  2019مليار دوالر يف
 ،1983باإلضافة إىل أ ّف ؾبموع الديوف اؼبتعثرة تعدى  1200مليار دوالر يف  1973إىل  13.642مليار دوالر يف
 1983مايقابلو  %22من  PIBيف  1973مقابل  %97من  PIBيف .1983
أجربت حالة األزمة اؼبغرب على التفاوض مع صندوؽ النقد الدويل والبنك العاؼبي للحصوؿ على قروض بفرض
عدد معُت من تدابَت التقشف من خبلؿ اعتماد برنامج االستقرار والتعديل ) (PASوكنتيجة لذلك منح

FMI

 200مليوف من حقوؽ السحب اػباصة  DTSيف سبتمرب  1983والبنك العاؼبي  600مليوف دوالر للقروض
القطاعية للفًتة ،1986-1984كما حصل اؼبغرب على إعادة جدولة الديوف من قِبل نادي باريس ونادي لندف
دبجموع  2مليار دوالر.1
ثالثًا :برنامج التعديل الهيكلي  2983والسياسات المرافقة لو:
خبلؿ النصف الثاين من عقد السبعينات اختلت التوازنات األساسية لبلقتصاد بعد السياسة التوسعية اؼبتّبعة يف
إطار ميزانية الدولة وقد مت تقويبها جزئيًا يف بداية الثمانينات لكن اختيار سياسة انطبلؽ اقتصادي خبلؿ ىذه
الفًتة كشفت عن ىشاشة البنية االقتصادية فبّا أدى إىل العمل دبقتضيات ترمي إىل ربقيق االستقرار والتقوًن
اؽبيكلي وىي مرحلة أ ِ
ُعطيت فيها األفضلية لؤلىداؼ اؼبالية مصحوبة جبملة من اإلصبلحات هبدؼ إعادة ىيكلة
االقتصاد الوطٍت ،وتركزت التدابَت واإلصبلحات فيما يلي:2
 -2السياسة التجارية :من أجل تشجيع ربرير التجارة اػبارجية سعت اغبكومة تدرهبيًا إىل التخفيض من التوجو

كبو مراقبة الصادرات وترشيد نظاـ اغبوافز من خبلؿ تبٍت سياسة تشجيع الصادرات وربرير الواردات ،أتت بعض
التغيَتات على مستوى ىيكل التجارة اػبارجية من أجل تقوية أىدافها اعبديدة مع خلق وزارتُت جديدتُت األوىل

مسؤولة عن التجارة اػبارجية (أنشأت يف فيفري  )1990والثانية خاصة باالستثمارات األجنبية.
وقد تسارعت جهود التحرير ىذه بعد انضماـ اؼبغرب ؼبنظمة اؿ  GATTيف  1987وبعد ـبطط التوجيو من
 1992-1988لزيادة القدرة التنافسية وتوجيو االقتصاد اؼبغريب كبو التصدير ،حيث أ ّف اػبطة اػبماسية ؿ

-1981

C. MORRISON, opcit, p: 34.
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 1985ربوي نفس األىداؼ مثل ـبطط  1992-1988لكنّو أُحبط بسبب تدابَت التقشف اليت ُازبذت استجابة
ألزمة  .1982ومن أجل إرساء التوازنات اػبارجية قامت اغبكومة دبايلي:
أ -الرفع من الصادرات (ترويج الصادرات) :لعبلج عدـ التوازف اػبارجي تبنت اغبكومة سياسة ترويج
الصادرات ،وىذه االسًتاتيجية اؼبوجهة كبو اػبارج سبيّزت بغياب التمييز على مستوى السياسة التجارية والصناعية
بُت اؼبنتجات اؼبوجهة كبو السوؽ الداخلي وتلك اؼبوجهة للتصدير أو بُت شراء اؼبنتجات الوطنية واألجنبية.

وأل ّهنا ال تُثبط اؼببادالت اػبارجية غالبًا ما يتم اعتبار ىذه االسًتاتيجية غَت التمييزية إسًتاتيجية لًتويج
الصادرات ،وىو ما هبعل من اؼبمكن تسليط الضوء على القدرات غَت اؼبستغلة لبلقتصاد اؼبغريب لزيادة العرض
من السلع واػبدمات وزبفيض العجز التجاري الذي يُعترب اؼبصدر األوؿ لعدـ التوازف اػبارجي وخاصة جعل
االقتصاد اؼبغريب ينمو بشكل منتظم.

باإلضافة إىل ذلك فًتويج الصادرات ىو اؼبقياس الوحيد ؿ:
 كسر دائرة "مبو-تدىور" لبلختبلالت اػبارجية؛
 ضماف عائدات كافية ؼبواجهة الواردات وخدمة الدين؛
 خلق ؿبرؾ للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف ؾبملها؛
 تسهيل االستثمار األجنيب من خبلؿ تشجيع نقل التكنولوجيا اعبديدة.
من أجل ربقيق ىذه السياسة قامت اغبكومة خبلق مركز ترويج الصادرات ،باإلضافة إىل أ ّف جهود التحرير يف
خطط تنظيم الصرؼ تتحقق بتدابَت هتدؼ لتسهيل اإلجراءات اإلدارية من جهة ،والسماح للمصدر باخًتاؽ
األسواؽ األجنبية والًتويج ؼبنتجاتو بكل سهولة من جهة أخرى .وتقوـ التدابَت اؼبتخذة يف ىذا اإلطار على:
 تبسيط إجراءات التصدير :حيث سبّت إزالة تأشَتة سندات التصدير اليت يتم إقبازىا يف مكتب الصرؼ مث
يف البنوؾ بداية من 1جانفي  1988ماعدا بعض اغباالت االستثنائية اليت ربتاج إىل تأشَتة سابقة من مكتب
الصرؼ ( اؼبصدرين غَت اؼبسجلُت يف السجل التجاري)1؛
 قائمة اؼبنتجات اػباضعة لًتخيص التصدير مت سحبها (حوايل اثٍت عشر منتج) واليت هبب أف تتم مراقبة
بيعها يف اػبارج سواء غبماية الثروة الوطنية أو من أجل ذبنب استَتاد اؼبواد اؼبدعمة (كالسكر والدقيق)...؛
1

M. CHERKAOUI, « inventaire des mesures de politiques prises au Maroc de janvier 1982 à juillet 1992 »,
Groupe de recherche en économie internationale, Université V, Rabat agdal, Octobre 1992, p: 16.
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إلغاؤىا لضماف سبويل السوؽ احمللي1؛
 صبيع تراخيص التصدير اؼبفروضة يف أوائل الثمانينات مت ُ
 مل يعد ِ
اؼبصدر ملزـ بتقدًن البياف اعبمركي الذي يُ ِربر األوراؽ النقدية األجنبية؛
تضاؼ إىل ىذه التدابَت اإلدارية تدابَت أخرى كحافز مايل على وجو اػبصوص ىي:2
 إعفاء التعريفة اعبمركية على مدخبلت التصدير؛
 اإلعفاء الضرييب على عائدات التصدير خبلؿ السنوات اػبمسة األوىل من اإلنتاج ،ضريبة التصدير

((%5

اػباصة باؼبنتجات البًتولية ال تطبق إالّ على الفوسفات واؽبيدروكاربور وىذا ليس عائ ًقا أماـ التجارة طاؼبا أ ّف
اؼبغرب لو قوة كبَتة يف السوؽ الدولية (فيما يتعلق بأسعار الفوسفات) فبّا هبعل من اؼبمكن ربميل العبء
الضرييب على البلداف اؼبستوِردة ،وبالنسبة للمنتجات اؼبتبقية من اؼبعادف مت خفض الضريبة فيها إىل  %0.5من
القيمة؛
 إزالة سقف االئتمانات اؼبمنوحة للمص ِدرين وسبديد تواريخ استحقاقها ،باإلضافة إىل خلق آلية ائتماف قصَت
األجل لتمويل صادرات اؼبعدات واألدوات؛
 التوظيف السنوي بالعملة األجنبية يصل إىل  %3من رقم األعماؿ احملقق من التصدير؛
 يبكن دفع رسوـ العمولة حبرية ؼبمثلُت أجانب وقد ارتفعت من  %3إىل  %5مث  %10بداية من جويلية
.1988
ب -تحرير الواردات :مت ربرير الواردات يف البداية من خبلؿ استبداؿ تدابَت اغبد من االستَتاد خبلؿ فًتة
معينة باستخداـ الرسوـ اعبمركية ،مث يف خطوة ثانية عن طريق خفض اؼبستوى اؼبتوسط للحماية اعبمركية وتقليل
الفعالة من أجل اغبصوؿ على نظاـ حوافز أكثر حيادية.
تباين اغبماية ّ
وقد خضع نظاـ االستَتاد يف الواقع إىل عملية إصبلح شاملة أدت إىل ازباذ التدابَت التالية:3
 إيقاؼ إيداع األمواؿ ما قبل االستَتاد يف جويلية  ،1984حيث متّ زبفيض اؼبعدؿ تدرهبيًا من  %25إىل
 %15مث  %10والبفاض اؼبدة من  6أشهر إىل  3أشهر؛

A. Lakhdar. B Nordine, op.cit, p:51.
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 ربرير الواردات من خبلؿ التحويل التدرهبي لعدد من سلع القائمة ج ( اؼبنتجات اؼبمنوع استَتادىا)
والقائمة ب كبو القائمة أ ( اؼبنتجات اؼبسموح استَتادىا) ،كما أنّو منذ فيفري  1992أصبح للربنامج العاـ
للواردات قائمة واحدة فقط ىي " البضائع اػباضعة لًتخيص االستَتاد" ،أي أ ّف كل منتج ال يوجد يف ىذه
القائمة يبكن استَتاده بكل حرية ،وقد انتقلت نسبة اؼبنتجات اليت ىبضع استَتادىا إىل إذف مسبق من

%57

من إصبايل اؼبشًتيات يف اػبارج يف  1982إىل  %9.6يف 1992؛
 التعريفات اعبمركية اليت زبتلف من قطاع آلخر وحىت داخل نفس القطاع واليت يبكن أف تصل معدالهتا
القصوى  %400يف  1983البفضت تدرهبيًا إىل  %45يف  1986مث  %40يف 1992؛

 يف  1988مت حذؼ التعريفة اػباصة بالواردات ( )tsiوتعويضها بالضريبة على الواردات دبعدؿ

%19.5

والذي يطبق على أغلبية اؼبنتجات اؼبستوردة ماع ّدا البعض منها (كاألظبدة واؼبعدات الزراعية واؼبعدات
اؼبدرسية) واليت تَ ُسد عائداهتا الفجوة اليت تركتها عملية حذؼ التعريفة اػباصة بالواردات يف اؼبيزانية.

باإلضافة إىل ىذه التسهيبلت اؼبالية قبد تلك اليت هتدؼ إىل إزالة صبيع القيود اؼبؤسسية على نشاط االستَتاد:1
 زبفيف اإلجراءات الشكلية اؼبتعلقة باؼبنتجات اؼبستوردة عن طريق سبديد مدة االستَتاد لسنة واحدة بدالً
من ستة أشهر للدفع اعبمركي وسبديد فًتة السداد من سنة إىل سنتُت؛
 إلغاء إلزامية اغبصوؿ على تأشَتة سابقة من مكتب الصرؼ للحصوؿ على شهادات االستَتاد يف ديسمرب
 ،1989حيث أصبحت زبضع فقط لتأشَتة من وزارة التجارة اػبارجية؛
 إمكانية اغبصوؿ على تأمُت استَتاد لفئات معينة من اؼبنتجات؛
 لتسهيل االنتقاؿ من اقتصاد ؿبمي إىل نظاـ ربرير اؼببادالت (إلغاء القيود الكمية) وضعت اغبكومة اؼبغربية
نظاـ سعر مرجعي للواردات للتعويض عن عدـ كفاية مستوى اغبماية اعبمركية اليت ُحدِد سقفها عند ،%45

وقد مت ربديد ىذه األسعار اؼبرجعية بالعملة احمللية فهي ال زبتلف باختبلؼ األسعار الدولية أو تقلبات أسعار

الصرؼ ،ومن مث فإ ّف معدؿ اغبماية الفعاؿ (الذي يتضمن األسعار اؼبرجعية) يتناقص دبرور الوقت وسيختفي
يف النهاية.

M. CHERKAOUI, opcit, p: 22.
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ىذه التدابَت ذات أنبية كبَتة أل ّهنا ال تسمح فقط بتشجيع الصناعات فيما يتعلق بتطبيق برنامج التحرير بل

ٍ
أخَتا التكلفة الزائدة لبعض عوامل
ً
أيضا التعويض عن اآلثار دبستوى عاؿ من اغبماية على بعض اؼبدخبلت و ً
اإلنتاج غَت القابلة لبلستبداؿ.
 -1السياسة المالية :إ ّف السعي لتحقيق تأثَت ربرير التجارة يتطلب االستقرار االقتصادي والسياسي ،فلتحقيق
سياسة انفتاحية على اػبارج هبب أف تُتبع بسياسات مرافقة تسعى من ناحية إىل تقليل الطلب الكلي ومن ناحية
أخرى إىل زيادة العرض الفعلي ،حيث قبد اإلصبلحات الضريبية واؼبالية اليت سبثل اؼبكونات الرئيسة لربنامج
التكييف اؽبيكلي ،فاغبكومة اؼبغربية ذات اإليرادات الضريبية اؼبنخفضة للغاية واؼبرتبطة بسوء إدارة اإلنفاؽ
اغبكومي كانت تعاين من عجز كبَت يف اؼبيزانية ب  %8.1من  PIBيف  1983ومن مث كانت اغباجة إىل تعديل
السياسة اؼبالية ضرورية ،فهي تشمل كبلً من تدابَت االقتصاد الكلي اليت هتدؼ إىل خفض اإلنفاؽ العاـ ( نفقات
التوظيف واإلعانات ونفقات االستثمار) وتدابَت االقتصاد اعبزئي لتحديث النظاـ الضرييب وزيادة اإليرادات
الضريبية.1
وبشكل أوسع يتعلق اعبزء األوؿ من إصبلح القطاع العاـ بتحسُت اإلدارة اؼبالية عرب إعادة ىيكلة عميقة
لئلنفاؽ العاـ ،حيث سبّت إعادة ىيكلة نفقات االستثمار اليت تعدت  %14من  PIBيف  1983إىل  %5يف
 1991وف ًقا ؼبعايَت الكفاءة والرحبية من أجل زيادة اإلنتاجية يف القطاعات الرئيسة لبلقتصاد دوف التقليل من غَتىا
من القطاعات كالصحة والتعليمّ ،أما اعبزء الثاين من إصبلحات السياسة اؼبالية يهدؼ إىل زيادة معدؿ ربصيل
الضرائب من خبلؿ ربسُت إدارة ربصيل الضرائب ومراجعة قانوف الضرائب من أجل زيادة كفاءة ـبطط اغبوافز
لتهيئة الظروؼ البلزمة لتحقيق االستثمار عن طريق خفض العبء الضرييب وتوسيع القاعدة الضريبية.
مت إنشاء ثبلث ضرائب جديدة ىي:2
أ -الضريبة على القيمة اؼبضافة  TVAمنذ بداية أفريل  1986واؼبكونة من الضريبة على اؼبنتجات والضريبة
على اػبدمات ما يسمح بتعويض االلبفاض يف اإليرادات العامة بسبب البفاض الرسوـ اعبمركية؛
ب -الضريبة على الشركات  ISتُع ِوض الضريبة على األرباح اؼبهنية  ،IBPمعدؽبا انتقل من  %45يف
 1983إىل  %40يف  1988وىي زبص أغلب األشخاص اؼبعنويُت مهما كانت مهنتهم أو شكلهم القانوين
باستثناء بعض اغباالت اليت تُعفى فيها الشركة من اؼبساءلة الضريبية ألسباب قانونية ؿبددة؛
M. BENDJLOUN, op.cit, p:.15

1

M. CHERKAOUI, opcit, p: 51.
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ج -الضريبة على الدخل العاـ  IRGمنذ .1990
 -3تخفيض الدرىم المغربي :ىناؾ حاجة لسعر صرؼ حقيقي تنافسي لتوسيع قطاع التصدير ولتجنب ظهور
صعوبات يف ميزاف اؼبدفوعات فبّا قد يؤدي إىل تقييد الواردات ،حيث أ ّف زبفيض قيمة العملة الوطنية أو السماح
بالبفاض قيمتها اغبقيقية ىو إجراء لتخفيض العجز يف ميزاف اؼبدفوعات (الرفع من الصادرات واػبفض من
الواردات وربسُت زبصيص اؼبوارد على اؼبدى الطويل) واؽبدؼ من ذلك ىو أ ّف النشاط االقتصادي بعد التخفيض
يتوجو كبو اؼبنتجات القابلة لبلستبداؿ (قابلة للتصدير واالستَتاد) أكثر من تلك غَت القابلة للتبادؿ.
لقد ظل الدرىم مرتبطًا بالفرنك الفرنسي حىت عاـ  ،1973ومنذ ىذا التاريخ يتم ربديد الدرىم وف ًقا لسلة
تتكوف من عمبلت الشركاء التجاريُت واؼباليُت الرئيسيُت ،ويف عاـ  1980قاـ البنك اؼبركزي اؼبغريب بتغيَت الًتجيح
ليعكس بشكل أفضل وزف ـبتلف الشركاء التجاريُت واؼباليُت حيث أ ّف التقلبات ِتقل فيما يتعلق بالعمبلت اليت

تشكل السلة ،إالّ أ ّف قدرة صناع القرار على التدخل ؿبدودة فعليًا.1

مع برنامج التعديل اؽبيكلي تغَتت سياسة سعر الصرؼ بشكل كبَت ،حيث خفض اؼبغرب مرتُت من قيمة

الدرىم خبلؿ الثمانينات ،فالتخفيض األوؿ كاف  %16.4بُت  1983و ،1985والتخفيض الثاين كاف يف ماي
 1990ب  %9.5من قيمتو اإلظبية ،وىذا التخفيض األخَت كاف للحفاظ على إقبازات سياسة التعديل اؽبيكلي،
ربسنت الصادرات بعد عملية التخفيض (ارتفاع ب  %5.5يف العاـ) باإلضافة إىل معدؿ النمو
حيث ّ
االقتصادي.2
 -4السياسة النقدية :من جانب آخر وحىت تنجح عملية زبفيض العملة هبب أف يَتبَػعُها زبفيض حقيقي ،فسياسة

زبفيض قيمة العملة هبب أف تُتبع بسياسة نقدية صارمة من خبلؿ كبح اؼبعروض النقدي مع ربرير أسعار الفائدة

حىت تتمكن األسر من زيادة مدخراهتا ،باإلضافة إىل ذلك يتم ربديد االئتماف اؼبصريف وغَت اؼبصريف الذي ربصل
عليو الدولة اؼبغربية واؼبؤسسات العامة لتمويل نفقاهتا اعبارية.
لقد عرؼ النظاـ النقدي واؼبايل اؼبغريب عدة إصبلحات قبل  1991لتعبئة اؼبدخرات احمللية هبدؼ سبويل
االستثمارات بدالً من االقًتاض اػبارجي ،فمنذ بداية جانفي  1991مت التخلي عن سياسة تأطَت القروض اليت
أيضا على
ظهرت يف فيفري  ،1969فالسياسة النقدية اعبديدة لبنك اؼبغرب تتماشى مع قواعد السوؽ ،كما تقوـ ً
1

R. BACCOUCHE ET autres, Dynamics of investments, changing industry and convertibility capital
account: impacts of the measures of liberalization and compared experiences (Tunisia – Morocco), CATT
University of Pau, Universite de Tunis, August 2008, p: 41.
2
Idem.
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الرقابة غَت اؼبباشرة اليت تستخدـ تقنيات مالية كالتغيَت يف أسعار الفائدة وتعزيز آلية االحتياطي اإللزامي والرجوع
إىل استخداـ نظاـ تسبيقات البنك اؼبركزي للبنوؾ األخرى مدعومة بإعادة شراء سندات اػبزينة بسعر ىبتاره
البنك.1
 -5تحرير األسعار :لكي تنجح سياسة االنفتاح التجاري هبب ربرير األسعار يف كل من القطاعُت الزراعي وغَت
الزراعي ،فبعد أف عرؼ اؼبغرب تقلبات كبَتة يف األسعار ازبذ عدة تدابَت من أجل استعادة القيمة اغبقيقية
لؤلسعار ومن مث العودة إىل اقتصاد السوؽ ،ففي القطاع الزراعي قامت الدولة اؼبغربية دبراجعة أسعار اؼبنتجُت الذين
صعدوا إىل اؼبستوى الرظبي ،كما البفضت إعانات األظبدة إىل  %33باإلضافة إىل زيادة رسوـ اؼبياه وربسن صبع
ُ
اؼبنتجات ،فجملة ىذه التدابَت هتدؼ من جهة إىل زيادة العرض ومن جهة أخرى إىل تقليل التقلبات يف
األسعار.2
ّأما يف القطاع الصناعي قامت اغبكومة بإلغاء الرقابة على أسعار  60صنف من اؼبنتجات ( السعر اؼبعتمد)،

ففي  1983أصدرت اغبكومة قانوف جديد لبلستثمار يتميز حبرية أكثر لبلستثمارات األجنبية من القانوف السابق
لعاـ  ،1973حيث أنّو مل يكن من اؼبمكن زبيل أ ّف أي مستثمر أجنيب يبكنو اؼبشاركة بشكل كامل من دوف

مشاركة مغربية وىذا األخَت يهدؼ إىل تعزيز االستثمار اإلنتاجي وربفيز الصادرات وربسُت ظروؼ استقباؿ رأس
اؼباؿ األجنيب.
يبكن القوؿ أنّو من الواضح أ ّف ىذه اجملموعة من إجراءات التحرير قد زادت بشكل كبَت من دور آليات السوؽ
يف اؼبغرب.
المطلب الثاني :إدارة سعر صرف الدرىم المغربي
مع بروز ظاىرة التخلي عن تعادؿ أسعار الصرؼ الثابتة على اؼبستوى الدويل وظاىرة تعوًن العمبلت فرضت
مسألة إدارة سعر الصرؼ نفسها حبدة عاـ  ،1973وقد اختار اؼبغرب حينذاؾ نظاـ سعر صرؼ ثابت من خبلؿ
ربط عملتو وىي الدرىم بسلة خاصة من العمبلت األجنبية ،حيث ِبقي ىذا األمر مستقراً وظلت السلة دوف تغَت
حىت عاـ  1980مع بدء سياسة التصحيح اؽبيكلي ،ويبكن التطرؽ لتطور نظاـ الصرؼ اؼبغريب من خبلؿ النقاط
التالية :

D. BEN ALI, A. MARTENS, opcit, p: 30.

1

M. CHERKAOUI, opcit, p: 21.

2
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أوالً :نظام الصرف المغربي من الرقابة نحو تحرير السداد الخارجي:
من أجل فهم عملية تطوير نظاـ سعر صرؼ الدرىم خبلؿ العقدين اؼباضيُت يتعُت رؤيتها من منظور أوسع،
وىو األمر الذي يضطلع بو اعبدوؿ رقم (.)12
حيث يبدو أنّو فيما ع ّدا مرحلة الثمانينات فإ ّف نظاـ صرؼ الدرىم قد اتّسم بالثبات ،فمنذ عاـ  1973مت
ربط الدرىم بسلة خاصة من العمبلت األجنبية مل يتم إجراء أي تعديبلت عليها سوى ثبلث مرات على مدار
ثبلثة عقود ،ومع ىذا فقد مت خبلؿ أغلب سنوات الثمانينات تعديل سعر صرؼ الدرىم مرات عديدة دوف
إعبلف رظبي ،كما مل يُستخدـ سعر الصرؼ كأداة لسياسة اقتصادية ّإال يف إطار برنامج التصحيح اؽبيكلي خبلؿ
الثمانينات وبطريقة غَت متجانسة على اإلطبلؽ.

 -2تحرير نظام السداد الخارجي :شهد نظاـ السداد اػبارجي خبلؿ العقدين اؼباضيُت ربرراً متنامياً مت دعمو
بشكل خاص خبلؿ تطبيق برنامج التصحيح اؽبيكلي ) (1992-1983فبّا أتاح للمغرب اؼبوافقة على اؼبادة الثامنة
من النظاـ األساسي لصندوؽ النقد الدويل وظبح للدرىم أف يكوف قاببلً للتحويل بشكل كلي يف العمليات اعبارية
يف أوائل عاـ  ، 1993وخبلؿ نفس السنة مت السماح بقابلية ربويل جزئي غبساب رأس اؼباؿ بالنسبة لغَت اؼبقيمُت،
وىي خطوة كبَتة كبو ربرير سوؽ الصرؼ الذي مت إنشاؤه يف .11996

الجدول رقم ( :)21تطور نظام سعر الصرف المغربي 1002-2958

التاريخ

الحدث

التعليق

 25أفريل  1958االنضماـ لصندوؽ النقد الدويل
ديسمرب 1958

إهناء نظاـ تكافؤ سعر الفرنك حيث مل يلتزـ اؼبغرب
خبفض القيمة اليت أقرهتا فرنسا

1959

إنشاء ىيئة وطنية لئلصدار وىي بنك اؼبغرب

وقد حل ؿبل بنك دولة اؼبغرب وىو بنك خاص،
حيث قد مت إغبلؽ حساب العمليات اليت كانت
تربطو بوزارة اػبزانة الفرنسية
1

K EL YAMANI Et autre, evolution de la gestion du régime de change au Maroc: quels effets
macroéconomique?, laboratoire economie, management et dévloppement des organisations, faculté des sciences
juridiques economiques et sociales de kénitra, université IBN tofail- Maroc, 2018, p: 89.
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إصدار عملة وطنية ىي الدرىم
حىت  17ماي
1973

كاف ذلك دبثابة خروج فعلي من منطقة الفرنك

سعر صرؼ ثابت وموحد

بداية من  17ماي ربط الدرىم رظبيًا بسلة عمبلت يتم ربديد معامبلهتا
وف ًقا ألنبيتها يف عمليات التبادؿ والسداد اػبارجي
1973
1980

أوؿ تعديل للسلة

من 1980إىل
1987

سياسة انزالؽ الدرىم يف إطار سياسة التعديل
اؽبيكلي

ماي 1990

ثاين تعديل للسلة والبفاض قيمة الدرىم ب %9

منذ  1987وبعد
ماي 1990

العودة لنظاـ سعر الصرؼ الثابت وبقاء الدرىم مرتبط
بالسلة

 21جانفي
1993

اؼبغرب يوافق على اؼبادة الثامنة من النظاـ األساسي
لصندوؽ النقد الدويل

ماي 1996

إنشاء سوؽ الصرؼ

 01جانفي
1999

إصدار اليورو اؼبصريف

الفرنك الفرنسي ىو عملة القياس

دوف إعبلف رظبي،مت بالفعل رصد ىبوط سعر الدرىم
داخل السوؽ

الدرىم يصبح عملة قابلة للتحويل في العمليات

الجارية

اليورو يصبح عملة للقياس

 25أفريل  2001ثالث تعديل للسلة وخفض قيمة الدرىم ب %5
 01جانفي
2002

إصدار اليورو

اليورو وبل ؿبل عمبلت الدوؿ األعضاء يف منطقة
اليورو على قائمة العمبلت اؼبسعرة من قِبل بنك
اؼبغرب

المصدر :علي توفيق الصادؽ وآخروف ،نظم وسياسات أسعار الصرف ،صندوؽ النقد العريب ،معهد السياسات االقتصادية ،اإلمارات
العربية اؼبتحدة ،2003 ،ص.244 :

يف  ،1999مت إعادة تنظيم السلة بتعويض العمبلت األوروبية القديبة باألورو ،وىو ما جعلو يستفيد من ميزة
ربسن عبء الدين اػبارجي بشكل كبَت ،ودبا أ ّف عائدات
كبَتة وىي ربسن قيمة األورو مقابل الدوالر حيث ّ
اؼبغرب من البًتوؿ بالدوالر قليلة نسبيًا قبد أ ّف عائداتو من الصادرات وربويبلت السياح وغَتىا معظمها من

منطقة األورو.1

Banque du Maroc, rapprt présenté à sa majesté le roi, exercice 1980, p: 62.

1
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وقد استمر ىذا التحرر تِباعاً وسبثل يف البفاض مستمر لعملية الرقابة على الصرؼ ،وقد أنابت ىيئة الصرؼ

للبنوؾ اؼبعتمدة يف تطبيق إجراءات الرقابة األساسية ،وتتمثل اؼببلمح الرئيسية لنظاـ السداد اػبارجي فيما يلي:1

أ -سداد الواردات :كل اؼبنتجات مسموح باستَتادىا فيما ع ّدا بعض السلع اليت زبضع لًتاخيص االستَتاد،
كما أ ّف ىناؾ منتجات أخرى َوبظُر استَتادىا ؼبا تشكلو من خطر على األمن والصحة والنظاـ العاـ ،وتتم
عملية السداد من قِبل البنوؾ اؼبعتمدة اليت تفرض على اؼبستورد تعيُت ؿبل الضماف التجاري اؼبكتتب لديها.
ب -إيرادات التصدير :يتعُت على اؼبصدرين إعادة حصيلة مبيعاهتم يف اػبارج إىل الوطن ،على أنّو يبكنهم
استخدامها يف اػبارج بشكل مباشر لتمويل الواردات من اؼبواد األولية واؼبنتجات اليت تدخل يف تصنيع السلع
اؼبصدرة،كما أنّو يبكن للمصدرين االحتفاظ بنسبة  %20من حصيلة الصادرات يف شكل حسابات مصرفية
داخل اؼبغرب سواء بالعمبلت األجنبية أو بالدرىم القابل للتحويل؛
ج -إيرادات الخدمات وعوائد عوامل اإلنتاج والتحويالت الجارية :يتعُت إعادهتا إىل الوطن كما ىو اغباؿ
بالنسبة غبصيلة الصادرات ،وأف يتم ضخها يف سوؽ الصرؼ؛
د -المعامالت الرأسمالية :يتم التمييز ىنا بُت اؼبقيمُت وغَت اؼبقيمُت ،حيث أنّو يبكن لغَت اؼبقيمُت القياـ
داخل اؼبغرب باستثمارات للمحافظ وباستثمارات مباشرة،كما يبكنهم أيضاً ربويل تلك االستثمارات عند
تصفيتها ،غَت أنّو ال يبكنهم إصدار أي قيم منقولة داخل اؼبغرب ،ومن جهة أخرى يتعُت على اؼبغاربة اؼبقيمُت
اغبصوؿ على ترخيص من ىيئة الصرؼ للقياـ بنفس العمليات يف اػبارج ،كما أنّو يبكن للمستوردين القياـ
بتعبئة اعتمادات ذبارية باػبارج وربويل اؼببالغ اؼبسددة (األصل والفوائد) ،باإلضافة إىل إمكانية البنوؾ التجارية
اؼبغربية االقًتاض من اػبارج لتمويل مشروعات التجارة اػبارجية واالستثمارات ،والقياـ بعمليات بيع وشراء
عمبلت مقابل عمبلت نقدية مع البنوؾ األجنبية ،والقياـ باستثمارات مصرفية واستثمارات يف العمبلت لدى
أطراؼ أجنبية وشراء أسهم سيادية وأوراؽ مالية مصدرة من قِبل مؤسسات مالية متعددة األطراؼ.
الجدول رقم ( :)23توجهات أنظمة الصرف في (الجزائر ،تونس ،المغرب ،تركيا) بين 1021-2994

البلد

اعبزائر

اؼبغرب

تونس

تركيا

تغيير نظام الصرف

1

0

3

2

Source: H. ESMAK, les perspectives d’un régime de change au Maroc: vers une plus
grande flexibilité, IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 7, Issue 2. Ver. III,
Mar. - Apr. 2016, p: 128.
1

علي توفيق الصادؽ وآخروف ،نظم وسياسات أسعار الصرف  ،صندوؽ النقد العريب ،معهد السياسات االقتصادية ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،2003 ،ص.245 :
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يُظ ِهر اعبدوؿ أعبله أ ّف اؼبغرب ىو البلد الوحيد الذي مل يغَت نظاـ التبادؿ الذي مت اختياره يف البداية ،وأ ّف اعبزائر

غَتت نظامها مرة واحدة فقط بينما تونس وتركيا قامت بشكل متكرر بتعديلو خبلؿ ىذه الفًتةّ ،إما ألهنّا عانت
ّ

من بعض األزمات (تركيا) أو بسبب ظروؼ اقتصادية معينة (تونس) ،فقد كاف االقتصاد اؼبغريب كباقي الدوؿ
األخرى يف اؼبنطقة (اعبزائر مثبلً) ِ
حذراً فيما يتعلق بتحرير عمليات السداد اػبارجية ،فقد البفضت الرقابة على
النقد تدرهبياً كما مت التطرؽ إليو من قبل ،ومل يُعلن عن قابلية ربويل العملة بالنسبة للعمليات اعبارية إال بعد
وضعها موضع التنفيذ مع اإلبقاء على بعض القيود بالنسبة للمقيمُت ،كما حرر اؼبغرب أىم العمليات الرأظبالية
مع اإلبقاء على القيود ودوف اإلعبلف عن قابلية ربويل الدرىم التامة.
 -1ظهور سوق الصرف في المغرب وتطوره :برز سوؽ الصرؼ اؼبغريب يف جواف  ،1996حيث أ ّف البنوؾ ىي
اليت كانت تقوـ بعمليات بيع وشراء العمبلت من بنك اؼبغرب ،كما مل يكن متاحاً للشركات التفاوض بشأف
أسعار الصرؼ اػباصة هبا ،واؼبتعاملوف حالياً داخل السوؽ ىم بنك اؼبغرب والبنوؾ التجارية.
ويسمح سوؽ الصرؼ للبنوؾ باآليت:1

أ -التأثَت على ربديد سعر العمبلت األجنبية بضخها أو سحبها فيما بينها أثناء فًتة فتح السوؽ ،ومن مث
إعطاء تسعَتة فورية لعمبلئها وأيضاً للمستثمرين األجانب؛
ب -القياـ بعمليات مقايضة فيما بينها (استبداؿ عملة بعملة) ومع بنك اؼبغرب أو مع البنوؾ األجنبية؛
ج -القياـ بعمليات تغطية بعقد آجل ال تتعدى مدتو عاـ واحد؛
د -إعطاء ما لديها من فائض يف العمبلت األجنبية لبنك اؼبغرب عند إقفاؿ السوؽ أو شرائها منو عند اغباجة
لذلك ،غَت أنّو يبكنها أحيانًا أف تُق ِرر االحتفاظ دبراكزىا من العمبلت األجنبية سواء يف األجل الطويل أو
القصَت.
كما يسمح سوؽ الصرؼ بشكل غَت مباشر للشركات باآليت:2
أ -وضع البنوؾ يف حالة منافسة فبا يسمح للشركات أف تفاوض معهم بشأف األسعار واختيار البنك الذي
سيتوىل معامبلهتا التجارية أو اؼبالية ،وىذا األمر متاح بشكل خاص للشركات الكربى؛
ب -اغبصوؿ على التسعَتة عند الطلب يف حُت أنّو مل يكن باإلمكاف اغبصوؿ عليها قبل يومُت؛
1

اؼبرجع السابق ،ص.246 :

2

اؼبرجع نفسو.
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ج -تسوية اؼبعامبلت يوـ صدور األمر بذلك؛
د -اغبصوؿ على نفس القيم اؼبطبقة على اؼبستوى الدويل (يوماف بدالً من أربعة يف اؼباضي).
وقد تطور سوؽ الصرؼ منذ إنشائو وذلك كبو ربقيق ربرر ومرونة أكرب ،غَت أنّو ما زاؿ يف حاجة ؼبزيد من التطور
ال سيما مع إدخاؿ أدوات جديدة لتغطية اؼبخاطر ،وىو ما ينطبق على سياسة سعر الصرؼ أيضاً.
ثانيًا :تطور سعر صرف الدرىم المغربي

يف اليوـ التايل الستقبلؿ اؼبغرب كاف على السلطات النقدية اللجوء للرقابة على الصرؼ من أجل مواجهة

ىروب رؤوس األمواؿ اؼبرتبطة خبروج األجانب من اؼبغرب ،ففي الواقع مت إنشاء الدرىم اؼبغريب يف  1959ليحل
ؿبل الفرنك الفرنسي وفق نظاـ ثابت  ،أين قبد  100 = centimes 100 = dh 1فرنك مغريب قدًن ومت تثبيتو
مقابل  175.61مغ لؤلوقية.
خبلؿ ىذه الفًتة ،كاف يُطلق على النظاـ النقدي الدويل "اؼبعيار الذىيب" ألنّو قائم على قابلية ربويل أي عملة

إىل ذىب ،لكن بعد اهنيار نظاـ برينت وودو يف بداية السبعينات وباعتماد التعديل الثاين للنظاـ األساسي
لصندوؽ النقد الدويل أصبح للدوؿ األعضاء كامل اغبرية يف تبٍت نظاـ الصرؼ ثابت أو متوسط أو عائم.
ويف ىذا السياؽ ومن أجل رب قيق استقرار تقلبات الدرىم اؼبغريب بسبب ما أحدثو الفرنك الفرنسي اؼبرتبط بو،
ّقرر اؼبغرب إلغاء ىذا االرتباط يف  1973وتقييم الدرىم على أساس سلة من العمبلت األجنبية ؼبختلف
الشركاء،1حيث يتم ربديد سعر صرؼ الدرىم مقابل العمبلت اؼبسعرة من قِبل بنك اؼبغرب بشكل حر يف سوؽ
العمبلت األجنبية بُت البنوؾ ،ويقوـ بنك اؼبغرب بالتدخل على مدار اليوـ داخل السوؽ وذلك بتحديد أسعار
بيع وشراء العمبلت اؼبسعرة واليت تطبق على عملياتو مع البنوؾ  ،2ويتم وضع ىذه األسعار اليت سبثل النطاؽ ما
بُت السعر األدىن والسعر األعلى للسوؽ على أساس سلة عمبلت ترجيحية وفقاً للتوزيع اعبغرايف لعمليات التبادؿ

التجاري اليت يقوـ هبا اؼبغرب ،ووفقاً لنصيب كل عملة يف عمليات السداد للخارج.3

ومتابعة لتطبيق برنامج التعديل اؽبيكلي الذي طُبق سنة  1983مت زبفيض قيمة الدرىم اؼبغريب من قِبل

السلطات النقدية اؼبغربية كما مت التطرؽ إليو ،وبعد انضماـ اؼبغرب لصندوؽ النقد الدويل يف جانفي

1993

K. EL YAMANI Et autre, opcit, p: 87.

1

2

J. BOUOIYOUR ET autre, « taux de change réel d’équilibre et politique de change au Maroc-une
approche non paramétrique », mars 2004, p: 86.
3

علي توفيق الصادؽ وآخروف ،مرجع سابق ،ص.245 :
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وحسب تعليمات اؼبادة الثامنة للصندوؽ مت الوصوؿ إىل التحويل اعباري بينما التحويل الكلي لرؤوس األمواؿ ظبح
هبا لغَت اؼبقيمُت فقط.
الشكل رقم ( :)32معدل الصرف اإلسمي للدرىم المغربي مقابل الفرنك الفرنسي
والدوالر األمريكي ()1000-2990

الدرىم مقابل الدوالر

الدرىم مقابل الفرنك

Source: L. ACHY, le DH Marocain: distorsion de change –devaluation et
réforme de change, Novembre 2000, p: 05.

ابتدءًا من  1980مت زبفيض القيمة االظبية للدرىم اؼبغريب تدرهبيا مقابل العمبلت الرئيسية اؼبرجعية ،فبُت
 1985 - 1980مت زبفيض الدرىم ب  %55قابل الدوالر األمريكي ،حيث انتقل من 1درىم =  0.23دوالر
لسنة  1980إىل  1درىم =  0.10دوالر لسنة  1985ويف سنة  1990مت زبفيض الدرىم بنسبة أكرب من

%11

مقارنة بالفرنك الفرنسي .ويف  21جانفي  1993وافق اؼبغرب على اؼبادة الثامنة من النظاـ األساسي لصندوؽ
النقد الدويل بذلك أصبح الدرىم عملة قابلة للتحويل يف العمليات اعبارية ويف ماي  1996مت إنشاء سوؽ
الصرؼ.
ربسنت قيمة الدرىم بالنسبة للفرنك الفرنسي وانتقل من  1.65درىم للفرنك الفرنسي إىل
يف جانفيّ 1999
 1.45درىم للفرنك الواحد ،لكنّها البفضت بالنسبة للدوالر حيث انتقلت من  DH10= $1إىل .DH11=$1
ويف أفريل  2001مت زبفيض قيمة الدرىم اؼبغريب بنسبة  %5وإعادة النظر يف ترجيحات ـبتلف العمبلت اؼب َك ِونة
للسلة اليت يرتبط هبا الدرىم ،مع إعطاء أنبية كبَتة لؤلورو وذلك من أجل ذبهيز اؼبغرب للدخوؿ إيل منطقة
األورو ،1حيث كاف يُسع ُر الدرىم بنسبة  %80على اليورو و %20على الدوالر لفًتة طويلة ،وقد مت مراجعتو يف

 2015ب  %60على اليورو و  %40على الدوالر.

J, BOUOIYOUR, Opcit, p: 86.

1
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والذي ال يبكن إنكاره ىو أ ّف نظاـ سعر الصرؼ اؼبطبق حىت ىذه اؼبرحلة قد ساعد يف ضماف استقرار
االقتصاد اؼبغريب ،لكن األزمة اؼبالية العاؼبية قد أبرزت بعض عيوب ىذا النظاـ ،حيث قبد أ ّف مستوى إحتياطي
الصرؼ أصبح يعادؿ  4أشهر من استَتاد السلع واػبدمات يف نفس السنة.
اختلف عقدا الثمانينات والتسعينات عن العقود السابقة ،حيث حققت سياسة النقد خبلؽبما نشاطاً كبَتاً
خاصة خبلؿ عقد الثمانينات ،وىو ما ظهر بوضوح يف تطور أسعار الصرؼ الثنائية والفعلية ،فمنذ عملية تعوًن
العمبلت يف  1973فقدت أسعار الصرؼ الثنائية أنبيتها من الناحية التحليلية تارك ًة اجملاؿ ألسعار الصرؼ
الفعلية ،لكنّها احتفظت جبدواىا كأداة يتعامل معها العمبلء االقتصاديوف يف عملية البيع والشراء اليومية للنقد يف
تسوية معامبلهتم الدولية ،لذا تبدو دراسة تطور أسعار الصرؼ ضرورية بالنسبة لبلد مثل اؼبغرب الذي يهدؼ إىل
ربسُت وضعو على اؼبستوى الدويل واغبذر من اؼبخاطر اليت يبكن أف تؤدي إىل تغيَت مفرط يف سعر صرفو.
سوؼ نقوـ بتحليل تطور سعر صرؼ الدرىم بالنسبة ألىم عملتُت يف عمليات السداد اػبارجي للمغرب ونبا
الدوالر األمريكي والفرنك الفرنسي ،حيث يبُت اعبدوؿ رقم  14تطور أسعار صرؼ الدرىم الثنائية والفعلية خبلؿ
الفًتة من  1980حىت  2001ويتضمن ىذا اعبدوؿ ثبلثة أجزاء  :أ و ب و ج.
فيما يتعلق بأسعار الصرؼ الثنائية للدرىم بالنسبة للدوالر والفرنك يف اعبزء ب فضلنا عرض متوسط األسعار
السنوية مقارنة بأسعار هناية العاـ ،ذلك أنّو مت حساب أسعار الصرؼ الفعلية يف اعبزء ج على أساس متوسط
األسعار .كما متّ عرض أسعار صرؼ هناية العاـ الثنائية بالنسبة للدرىم مقابل الدوالر والفرنك يف اعبزء أ ،حيث
ُيب ِكنُنا ذلك من اغبصوؿ على أسعار صرؼ الدرىم بالنسبة غبقوؽ السحب اػباصة اليت سبثل مرجعاً جيداً ،غَت
أنّو ال يُعطَى سوى أسعار هناية العاـ يف اإلحصاءات اؼبالية الدولية لصندوؽ النقد الدويل.
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الجدول رقم ( :)24تطور سعر صرف الدرىم المغربي 1002-2980
أ

2980

2982

2981

2983

2984

2985

2987

2986

2989

2988

2990

سعر الصرف الرسمي (نهاية الفترة)
درىم مقابل الدوالر ()2

4.33

5.33

6.27

8.06

9.55

9.62

8.71

7.8

8.21

8.12

8.04

درىم مقابل الفرنك الفرنسي ()3

0.96

0.93

0.93

0.97

0.99

1.28

1.36

1.45

1.36

1.40

1.85

درىم مقابل وحدة حقوؽ السحب اػباصة

5.53

6.21

6.91

8.44

9.36

10.57

10.66

11.07

11.05

10.67

11.44

2980

2982

2981

2983

2984

2985

2986

2987

2988

2989

2990

ب
متوسط سعر الصرف الرسمي ()1
درىم مقابل الدوالر ()2

3.94

5.17

6.02

7.11

8.81

10.06

9.10

8.36

8.21

8.49

8.24

درىم مقابل الفرنك الفرنسي ()3

0.93

0.95

0.92

0.93

1.01

1.12

1.31

1.39

1.38

1.33

1.51

105

97

97

94

87

83

76

76

79

85

85

ج
مؤشر سعر الصرؼ الفعلي اإلظبي ()2
()1995=100
مؤشر سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي ()2
()1995=100
أ

139

2992

127

2991

125

2993

117

2994

111

2995

103

2996

99

95

2997

94

2998

94

1000

2999

89

1002

سعر الصرف الرسمي (نهاية الفترة)
درىم مقابل الدوالر ()2

8.15

9.05

9.65

8.96

8.47

8.80

9.71

9.26

10.09

10.62

11.56

درىم مقابل الفرنك الفرنسي ()3

1.57

1.64

1.64

1.68

1.73

1.68

1.62

1.65

1.54

1.50

1.56

درىم مقابل وحدة حقوؽ السحب اػباصة

11.66

12.44

13.26

13.08

12.59

12.65

13.11

13.03

13.85

13.84

14.53

2992

2991

2993

2994

2995

2996

2997

2998

2999

1000

1002

درىم مقابل الدوالر ()2

8.71

8.54

9.30

9.20

8.54

8.72

9.53

9.60

9.80

10.63

11.30

درىم مقابل الفرنك الفرنسي ()3

1.54

1.61

1.64

1.66

1.71

1.70

1.63

1.63

1.59

1.49

1.54

85

88

93

99

100

101

103

104

106

109

106

ب
متوسط سعر الصرف الرسمي ()1

ج
مؤشر سعر الصرؼ الفعلي اإلظبي ()2
()1995=100
مؤشر سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي ()2
()1995=100

91

91

94

97

100

101

102

104

105

108

) (1متوسط األسعار الشهرية ؛ ) (2صندوؽ النقد الدويل ،اإلحصاءات اؼبالية العاؼبية 2002؛ ) ( 3بنك اؼبغرب ،التقرير السنوي.

المصدر :علي توفيق الصادؽ وآخروف ،نظم وسياسات أسعار الصرف ،ندوة دبعهد السياسات االقتصادية بُت صندوؽ النقد
الدويل وصندوؽ النقد العريب ،أبوظيب ،2002 ،ص.238-237 :

 -1تطور أسعار الصرف الثنائية :يشَت اعبزءاف أ و ب من اعبدوؿ إىل:
أ -حدوث تطور متواصل خبلؿ الفًتة الزمنية اؼبعنية يتمثل يف البفاض حاد لقيمة الدرىم ،ويبثل ذلك ظاىرة
جديدة حيث أ ّف أسعار صرؼ الدرىم ظلّت ثابتة نسبيًا خبلؿ فًتة الستينات والسبعينات؛

ب -جاء اعبزء الرئيس من خفض قيمة الدرىم يف بداية الفًتة ،أي ما بُت  1980و 1987خاصة منذ عاـ
 1983والذي تزامن مع بدء تطبيق برنامج التصحيح اؽبيكلي؛
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ج -تُظ ِهر مؤشرات أسعار الصرؼ الثنائية أي أسعار صرؼ هناية العاـ الرظبية (اعبزء أ) ومتوسط أسعار الصرؼ
الرظبية (اعبزء ب) حدوث تغَتات متوازية والبفاضات متقاربة لقيمة الدرىم مقابل الفرنك  %63و %66على
التوايل ،حيث بلغت قيمة الفرنك عاـ  1.56 2001و 1.54درىم ،يف حُت جاءت البفاضات قيمة الدرىم
مقابل الدوالر شديدة التفاوت ( % 167و% 186على التوايل) ،حيث بلغت قيمة الدوالر

 11.56و 11.30

درىم يف عاـ .2001
 -1تطور أسعار الصرف الفعلية :شهد مؤشرا أسعار الصرؼ الفعلية – اإلظبية واغبقيقية – على األساس اؼبئوي
عاـ  1995تطورات ـبتلفة خبلؿ الفًتة اؼبذكورة ،ففي حُت بدأت مستويات ىذين اؼبؤشرين شديدة التباين عاـ
شديدا (  106.4و  103.7على التوايل) وىو ما
 105.2 (1980و 138.7على التوايل) بلغت عاـ  2001تقاربًا ً

سجل زيادة قدرىا  ،%1بينما سجل الثاين البفاضاً قدره .%35
يعٍت أ ّف اؼبؤشر األوؿ ّ

ىذا وقد سجل اؼبؤشراف البفاضاً خبلؿ فًتة كبَتة من عقد الثمانينات حىت  1987 -1986بالنسبة لسعر

الصرؼ الفعلي اإلظبي ،وحىت  1990بالنسبة لسعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي ،صاحبو ىبوط يف أسعار الصرؼ
الثنائية للدرىم مقابل الدوالر والفرنك ،إالّ أ ّف األمر اختلف خبلؿ فًتة التسعينات حيث استمر ىبوط أسعار
الصرؼ الثنائية للدرىم مقابل كل من الدوالر والفرنك يف حُت أ ّف سعري الصرؼ الفعليُت (اإلظبى واغبقيقي)
ح ّققا زيادة تدرهبية ،ليصبل إىل ارتفاع يف قيمة الدرىم بلغ  %25.9و %16.9ما بُت  1990و 2001على
التوايل ،كما يظهر من اعبدوؿ أ ّف تطور ىذين اؼبؤشرين قد تقارب للغاية منذ  ،1993وترتبط ىذه اؼبسارات
اؼبتباينة باختيار نظاـ الصرؼ وبالتطور الذي شهده االقتصاد اؼبغريب.
والشكل اؼبوايل يعرض أسعار الصرؼ الفعلية اإلظبية واغبقيقية للدرىم يف الفًتة بُت  ،2014-1984حيث ظل
مستقرا إىل حد ما حىت عاـ  ،1990بينّما ارتفع اؼبستوى االظبي إىل حد كبَت،
مستوى سعر الصرؼ اغبقيقي
ً
جديدا بنسبة  %9.25تقريبًا يف منتصف عاـ  .1990وقد فشل
وبعد ذلك شهدت ىذه القيمة االظبية
البفاضا ً
ً
ىذا اإلجراء يف اغبد من آثار ارتفاع سعر الصرؼ اغبقيقي ال سيما بسبب صبود األجور واألسعار وارتفاع قيمة
اليورو مقابل الدوالر يف هناية الفًتة.
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الشكل رقم ( :)31سعر الصرف الفعلي االسمي والحقيقي للدرىم المغربي ()1024-2984

معدل الصرف الفعلي اإلسمي

معدل الصرف الفعلي الحقيقي

Source: Hassan ESMAK, Les perspective d’un régime de change au Maroc: vers une plus
grande flexibilité, IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 7, Issue 2. Ver. III,
Mar. - Apr. 2016, p: 122.

مر سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي للدرىم بأربعة مراحل:1
لقد ّ

كبَتا وملحوظًا
 المرحلة األولى  :2995-2992لقد عرؼ سعر الصرؼ اغبقيقي خبلؿ ىذه اؼبرحلة ربسنًا ً
قدر ب  %11ويُفسر ىذا التحسن مقارنة بعمبلت ؾبموعة الدوؿ الناشئة بسبب التقوًن اؼببالغ فيو للدرىم وىذا
ما ِ
يفسر ربسن سعر الصرؼ اغبقيقي للعملة احمللية دبقدار  %10مقارنة باألورو و %13مقارنة بالدوالر
و % 26.7بالنسبة للجنيو اإلسًتليٍت و %7بالنسبة جملموعة الدوؿ الناشئة؛
 المرحلة الثانية  :2997-2996إ ّف االستقرار النسيب للقيمة اغبقيقية للدرىم خبلؿ الفًتة مابُت
 1997أدى إىل ربسُت الدرىم بنسبة تقدر ب  %3.5مقارنة باألورو وىذا راجع إىل ربسن سعر الصرؼ
اإلظبي للدرىم ب  %4.4مقارنة بالعملة اؼبوحدة والذي أتى مباشرة بعد البفاض قيمة ىاتو األخَتة أماـ الدوالر
األمريكي بنسبة  %14.1وىذا ما تسبب يف حدوث تضخم دبعدؿ  % 2وىو مستوى فباثل للمستوى اؼبسجل

-1996

يف منطقة األورو؛
 المرحلة الثالثة  :1000-2998سبيزت ىذه اؼبرحلة بعودة التحسن لسعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي بنسبة

%5

ربت تأثَت التقييم اؼببالغ فيو يف سعر الصرؼ اغبقيقي للدرىم مقابل األورو وعمبلت الدوؿ الناشئة ،حيث أ ّف
أداء االقتصاد اؼبغريب فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم ال يبكن ربقيقو من خبلؿ التحسن يف القيمة اإلظبية

للدرىم مقارنة بعمبلت ىذه الدوؿ ،والذي حدث مباشرة بعد التخفيضات اليت قامت هبا البلداف خبلؿ
األزمات اؼبالية اليت حدثت يف آسيا والربازيل؛
1

A. HIDANE, calcul du taux de change éffectif nominal et réel du dirham, document de travail, N°86, mars
2003, p: 03.
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 المرحلة الرابعة  :1002-1000البفاض حقيقي للدرىم ألوؿ مرة منذ  1990قُ ِدر ب  %4.1بُت السنتُت

 2000وّ ،2001أما فيما ىبص مستويات األسعار فإ ّف سياسة معاعبة التضخم ظبحت بإحداث فرؽ تضخمي
لصاحل اؼبغرب بنسبة  %1.9مقارنة مع منطقة األورو وىذا ما أدى بالدرىم إىل االلبفاض من حيث القيمة
اغبقيقية بنسبة  % 1.7مقارنة بالدوؿ اؼبنافسة للمغرب بالرغم من التحسن الطفيف يف القيمة اإلظبية بنسبة
 % 0.7سنة 2002؛

 أما الفترة من  1002إلى  1024فقد البفض فيها سعر الدرىم ببطء شديد ولكن بشكل منتظم للغاية من
حيث القيمة اغبقيقية ،وىكذا فقد ظبح النظاـ التقليدي للدرىم بالنسبة إىل سلة مرجعية تتألف بشكل رئيس
من اليورو والدوالر فقط بإنشاء سياسة نقدية سليمة وقوية تساىم يف ربقيق استقرار االقتصاد الكلي ،وؽبذا
السبب تشَت تقارير مؤسسات بريتوف وودز عن االقتصاد اؼبغريب إىل أ ّف مستوى سعر الصرؼ اؼبغريب يتماشى
بشكل كبَت مع األساسيات االقتصادية ،فهذه التطورات تدؿ على التحوؿ إىل مرونة أكرب يف نظاـ سعر
الصرؼ؛
 االنتقال إلى التعويم :أعلن اؼبغرب يف جانفي  2018انتقالو إىل نظاـ صرؼ عائم هبامش تغَت ،%2.5
حيث هتدؼ مرونة نظاـ الصرؼ إىل تقوية االقتصاد اؼبغريب أماـ الصدمات اػبارجية لدعم قدرهتا التنافسية
وربسُت مستوى مبوىا.

ثالثًا :سعر صرف الدرىم ومؤشرات االقتصاد المغربي

شرع اؼبغرب منذ االستقبلؿ يف عملية إصبلحات ىيكلية هتدؼ إىل ربسُت الوضع االقتصادي ،حيث كانت

سباما ،وقد اتّسم اقتصاد اؼبغرب حىت الثمانينيات بالسيطرة القوية على الدولة اليت
نتائج ىذه اإلصبلحات متنوعة ً

كانت تواجو صعوبات كبَتة نتيجة إلفبلسها ذباه اؼبؤسسات الدولية ،حيث يبكن ذكر أىم اؼبؤشرات كما يلي:

 -2سعر صرف الدرىم والنمو االقتصادي :يتميز تطور النمو االقتصادي يف اؼبغرب ٍ
دبيل شديد التقلب
دائما يعتمد بشكل كبَت على الظروؼ
باالرتفاع وااللبفاض حسب اختبلؼ إقبازات القطاع الزراعي الذي كاف ً

اؼبناخية ،وبلغ متوسط معدؿ النمو  %3.97بُت عامي  1980و ،2014وفيما يتعلق بسياسة سعر الصرؼ وجدنا
أ ّف اؼبغرب سجل متوسط معدؿ مبو أعلى من متوسط صبيع نظم سعر الصرؼ ،ومع ذلك فإ ّف تقلب ىذا النمو
يف ظل أنظمة سعر صرؼ مرنة نسبياً أقل من نظَته يف اؼبغرب ،حيث يبكن تفسَت ذلك بشكل أساسي من

خبلؿ اعتماد اؼبغرب على القطاع الزراعي 1كما ىو موضح يف الشكل اؼبوايل:

1

H. ESMAK, Les perspective d’un régime de change au Maroc: vers une plus grande flexibilité, IOSR Journal
of Economics and Finance, Volume 7, Issue 2. Ver. III, Mar. - Apr. 2016, p: 123.
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الشكل رقم ( :)33تطور معدل نمو القطاع الزراعي في المغرب

Source: Perspectives de Croissance au Maroc: Entre Optimisme
et Pessimisme, vue le 30/11/2017, disponible sur le site:
https://malecturede.wordpress.com/2015/07/07/croissance/

يف عاـ  2009وىو العاـ الذي ِ
عقب مباشرة بداية األزمة اؼبالية سقطت صبيع االقتصاديات تقريبًا يف الركود،

لكن اؼبغرب مل يتاثر هبا حيث ارتفع الناتج احمللي اإلصبايل بنسبة  %4.2كما ىو موضح يف الشكل رقم  ،35وىو
معدؿ يعترب مرتفع خبلؿ ىذه الفًتة من األزمة ،حيث مت اإلعبلف عن صحة االقتصاد اؼبغريب ومرونتو اعبيدة يف
إنتاجا
كم ُن التفسَت كذلك يف الظروؼ اؼبناخية اؼبواتية للغاية ،حيث سجل ً
مواجهة الركود يف منطقة اليورو ويَ ُ
قياسيًا من اغببوب (يف ذلك الوقت) ونتيجة لذلك وفر االقتصاد اؼبغريب نسبة  % 30.4يف القيمة اؼبضافة

الزراعية.

ودبا أ ّف القيمة الزراعية اؼبضافة حساسة للغاية ؽبذه االختبلفات ،فإ ّف النمو اإلصبايل كذلك .فقد انتقل مبو
القيمة اؼبضافة الزراعية من  % 18.7يف عاـ  2013إىل  % 2.6-يف عاـ  ، 2014وينبغي أف تصل إىل

%13.2

يف عاـ  2015و % 1.7-يف عاـ  2016وىو ما يفسره سباشي معدؿ النمو معو من خبلؿ الشكل رقم  ،35ومن
مث يبكن للقطاع الزراعي أف يضعف معدؿ مبو االقتصاد اؼبغريب كما يبكن أف يعززه وف ًقا للظروؼ اؼبناخية.
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الشكل رقم ( :)34معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المغرب بين 2006-1971

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر :جوف بَتشوفور ،المغرب في أفق ( 1040االستثمار في الرأسمال الالمادي لتسريع
اإلقالع االقتصادي) ،ؾبموعة البنك الدويل ،2017 ،ص.20 :

رقما قياسيًا قدره  %8خبلؿ الفًتة  1977-1974واستقر عند
بلغ متوسط اؼبعدؿ السنوي للنمو االقتصادي ً
حوايل  %3.5خبلؿ الفًتات الثبلثة التالية 1982-1981 ،1980-1978 :و ،1985-1983ويقًتف ىذا التطور
بزيادة اؼبيل لتسجيل معدالت مبو سنوية سلبية ،حيث مل يتم تسجيل أي معدؿ سليب خبلؿ السبعينيات لكن فًتة
الثمانينات شهدت ىذا النوع من اؼبعدالت ثبلث مرات كما ىو موضح يف الشكل.
وقد حدثت حاالت أخرى خبلؿ التسعينيات ،والسبب يف ذلك ىي األداءات غَت اؼبنتظمة اليت زبلق التباين
سجل اؼبغرب
يف معدؿ النمو السنوي خبلؿ كل فًتة ،ومنو هبب أف نشَت إىل أنّو خبلؿ الفًتة ّ 1990-1986
أداءًا اقتصادياً واعداً فسره البعض على أنّو انتقاؿ لبلقتصاد اؼبغريب كبو مسار مبو أعلى.
الشكل رقم ( :)35معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المغرب من )%( 1026-1007

المصدر :جوف بَتشوفور ،المغرب في أفق ( 1040االستثمار في الرأسمال الالمادي لتسريع
اإلقالع االقتصادي) ،ؾبموعة البنك الدويل ،2017 ،ص.20 :
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على الرغم من أ ّف اؼبغرب قد فتح تدرهبيًا اقتصاده على التجارة الدولية وعلى االستثمارات األجنبية ،فإنّو ال
ٍ
صعوبات يف االستفادة الكاملة من االستقرار السياسي الذي ينعم بو ،وكذا قُربِو من أوروبا ومن جاذبيتو
يزاؿ هبد

النسبية لبلستثمارات األجنبية حىت هبعل من ىذا االنفتاح ميزة تنافسية حاظبة ُسب ِكنو من ربقيق ِغباؽ سريع
ومندمج بالركب االقتصادي ،بل إ ّف حصة اؼبغرب يف التجارة الدولية سبيل إىل الًتاجع منذ مطلع شبانينيات القرف
عززوا حصتهم بشكل كبَت وىو مايفسره معدؿ النمو اؼبتقلب خبلؿ الفًتة
اؼباضي ،يف حُت أ ّف معظم منافسيو ّ
من  2006حىت  2016كما ىو موضح يف الشكل السابق.
 -1سعر صرف الدرىم والتضخم :يرتبط مستوى التضخم يف اؼبغرب بشكل أساسي بالعبلقات مع الشركاء
التجاريُت مع األخذ يف االعتبار ىيكلها االقتصادي ،وىو مايعرؼ بالتضخم اؼبستورد نظراً لؤلنبية اؼبتزايدة
للواردات والصادرات يف متوسط سلة االستهبلؾ اؼبنزيل.1

ال يزاؿ التضخم ظاىرة ىيكلية واليت لطاؼبا ميزت االقتصاد اؼبغريب ،ىذا األخَت الذي اعتمد سياسة االستقرار
والنمو ،ومن بُت النتائج ِ
اؼببكرة ؽبذه الظاىرة وجود أسعار فائدة حقيقية سلبية ،حيث نُبلحظ من خبلؿ الشكل
أدناه التطور الذي عرفتو أسعار الفائدة اغبقيقية ،فهي مل تصبح إهبابية بشكل مستمر إالّ منذ عاـ  1985بسبب
االعتداؿ يف األسعار ،حيث يَنتُج عن البفاض أسعار الفائدة االظبية وارتفاع معدالت التضخم ربوؿ يف ىيكل
االدخار وتطوير التمويل غَت الرظبي وىروب رؤوس األمواؿ إىل اػبارج باإلضافة إىل اؼبديونية سواء داخل أو خارج
الببلد.
الشكل رقم ( :)36تطور معدالت الفائدة الحقيقية في المغرب بين  2974و2990

المصدر :بنك اؼبغرب.

%معدل الفائدة الدائن

%معدل الفائدة المدين

H. ESMAK, opcit, p: 124.

1
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كانت اإلصبلحات اليت بدأت يف أوائل الثمانينيات هتدؼ إىل ربديث النظاـ اؼبايل اؼبغريب ككل من خبلؿ
معاعبة ىذه العوائق والتدىورات تدرهبياً ،هبدؼ سبكينو من أداء وظيفتو اؼبتمثلة يف تعبئة اؼبوارد وتكييف ىياكلها
وأساليب عملها بشكل أفضل حسب متطلبات االنفتاح الدويل.
ويف الواقع ،كاف النشاط اؼبصريف ىبضع لرقابة صارمة ،حيث يتم ربديد أسعار الفائدة على اؼبدينُت أو الدائنُت
صغَتا لتشغيل آليات السوؽ وظهور اؼبنافسة وىو ما نبلحظو يف الفًتة قبل
بشكل إداري وىو ما يًَتُ ُؾ ً
ؾباال ً
 .1985وبسبب التشوىات اليت أنتجها ىذا النظاـ اؼبطبق أثبت أنّو غَت قادر يف النهاية على تعبئة اؼبوارد اؼبالية،
فقد كانت ىذه العيوب يف الواقع عقبة حقيقية أماـ سبويل االقتصاد اؼبغريب ،خاصة وأنّو مل يكن لسوؽ رأس اؼباؿ
خامبل ،حيث
أنبية وحيزه النقدي غَت موجود تقريبًا وأ ّف اؼبدى الطويل يقتصر على نشاط البورصة الذي أصبح ً
نبلحظ من خبلؿ الشكل أعبله أنّو بعد تبٍت برنامج التعديل اؽبيكلي يف  1983ارتفعت أسعار الفائدة اغبقيقية
وىو ما يفسر البفاض معدالت التضخم خبلؿ ىذه الفًتة وىذا راجع إىل سياسة التحرير اليت تبناىا االقتصاد
اؼبغريب.
باختصارّ ،أدى النظر يف نظاـ سعر الصرؼ كما اختاره البنك اؼبركزي إىل تضخم معتدؿ مع مبو حقيقي قوي
نسبيًا ،يعكس ىذا االحتواء للتضخم اذباىاً ىابطاً بشكل عاـ لوحظ دولياً خبلؿ العقدين األخَتين.

 -3سعر صرف الدرىم واحتياطي الصرف األجنبي :يبُت الشكل أدناه أ ّف احتياطي الصرؼ اؼبغريب مل يتوقف
أثرا إهبابيًا على مؤشرات االقتصاد
عن اإللبفاض حىت عاـ  1984عند تبٍت برنامج التعديل اؽبيكلي الذي كاف لو ً

الكلي.

الشكل رقم ( :)37تطور إجمالي إحتياطي الصرف المغربي

Source: K. ELYAMANI ET autre, évolution de la gestion du régime de
change au Maroc: quels effets macroéconomique?, laboratoire economie,
management et dévloppement des organisations, faculté des sciences
juridiques economiques et sociales de kénitra, université IBN tofail- Maroc,
2018, p: 88.
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واستمر االحتياطي من الصرؼ األجنيب يف االرتفاع منذ تبٍت برنامج التعديل اؽبيكلي وذلك يف ظل االنفتاح
التدرهبي لبلقتصاد اؼبغريب على العامل اػبارجي.
 -4سعر صرف الدرىم واالستثمار األجنبي المباشر :قبد يف اؼبغرب أ ّف معدؿ تغطية االستثمار من خبلؿ
اؼبدخرات الوطنية غالباً ما يكوف أقل بكثَت من  ،%100وذبدر اإلشارة إىل أ ّف معدؿ مبو االستثمار سجل بشكل
عاـ ارتفاع منذ بداية التسعينات ومع ذلك ال ينبغي إنباؿ االذباه العاـ لتطور معدؿ االدخار يف اؼبغرب.
الشكل رقم ( :)38معدل نمو االستثمار األجنبي المباشر واالدخار في المغرب

معدل االدخار

معدل االستثمار

Source: H. AMRANI, Libéralisation du compte de capital au Maroc: risques de
crises bancaires et opportunistes de croissance, Théories et essai de validation
empirique, Université du SUD Toulon-VAR, 2010, p: 68.

قبل عاـ  1973كاف ىناؾ ضعف يف كل من معدؿ االستثمار ومعدؿ مبو  ،PIBحيث بلغ معدؿ االستثمار
 ،%14باستثناء سنة  1970أين سجل  ،%15.3ىذه الوضعية اليت ميّزت ىذه الفًتة تعود بشكل كبَت إىل وضع
جدا ،فإذا كانت طبيعة االستثمارات دالة للسياسات
حد أقصى ؼبعدالت الفائدة عند مستويات منخفضة ً
وظروؼ السوؽ فإ ّف مستوى االستثمار نفسو ىو دالة يف االدخار احمللي ،ىذا األخَت الذي يعتمد حجمو إىل حد
كبَت على مستوى معدالت االئتماف ،ومع ذلك ،من عاـ  1974حىت عاـ  1977كانت ىناؾ طفرة نوعية يف
مبو االستثمار بفضل اؼبراجعة األوىل ؼبعدالت الفائدة ،باإلضافة إىل زيادة كبَتة يف عائدات النقد األجنيب بسبب
الزيادات يف أسعار الفوسفات بُت  ،1975-1974وعمليات نقل العماؿ يف اػبارج واالقًتاض األجنيب الكبَت.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من التحسن النسيب يف معدالت االستثمار خبلؿ ىذه الفًتة اليت تتميز بأسعار الفائدة
اؼبنخفضة فإ ّف كفاءة ىذه االستثمارات تقاس بنسبة معدؿ النمو السنوي للناتج احمللي اإلصبايل اغبقيقي إىل معدؿ
االستثمار قد بقيت منخفضة ،حيث ظبحت أسعار الفائدة اؼبنخفضة للشركات بتمويل السوؽ باستثمارات ذات
أرباح اقتصادية قليلة وذات كفاءة أقل .باإلضافة إىل ذلك ،عندما بدأت أسعار الفائدة اغبقيقية يف التحسن بداية
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أيضا كفاءة االستثمار ،ويف نفس الوقت كاف ىناؾ البفاض مطرد يف االستثمار من
من  1983ربسنت ً

%24.4

يف  1983إىل  % 20يف .1987

الشكل رقم ( :)39اإلستثمارات األجنبية المباشرة بالمغرب حسب الدول

المصدر :جوف بَتشوفور ،المغرب في أفق ( 1040االستثمار في الرأسمال الالمادي
لتسريع اإلقالع االقتصادي) ،ؾبموعة البنك الدويل ،2017 ،ص.23 :

ِ
قرب من ثلثي االستثمار يف اؼبغرب مصدره فرنسا ب
يُظهر التوزيع اعبغرايف لبلستثمار األجنيب اؼبباشر أ ّف ما يَ ُ

 %39واإلمارات العربية اؼبتحدة ب  ،%25وشهدت االستثمارات الواردة من فرنسا أكرب دولة مستثمرة يف اؼبغرب
تفاعا بنسبة  %41سنة  ،2012لتبلغ  12.6مليار درىم ،وبلغ االستثمار األجنيب اؼبباشر من دولة اإلمارات
ار ً
العربية اؼبتحدة  7.9مليار درىم سنة  ،2012بزيادة قدرىا  ،%71ويف اؼبقابل فقد البفضت استثمارات إسبانيا يف
اؼبغرب بنسبة  %23لتحل ؿبلها الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت أصبحت ثالث مستثمر يف اؼبغرب ،دببلغ
مليار درىم سنة  ،2012أي بزيادة قدرىا  %54مقارنة بسنة

1.6

1

. 2011

1جوف بَتشوفور ،المغرب في أفق ( 2040االستثمار في الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي) ،ؾبموعة البنك الدويل ،2017 ،ص.23 :
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الشكل رقم ( :)40اإلستثمارات األجنبية المباشرة بالمغرب حسب القطاعات

المصدر :جوف بَتشوفور ،المغرب في أفق ( 1040االستثمار في الرأسمال الالمادي
لتسريع اإلقالع االقتصادي) ،ؾبموعة البنك الدويل ،2017 ،ص.24 :

أما على اؼبستوى القطاعي ،فإ ّف الصناعات التحويلية كانت األكثر جاذبية لبلستثمارات األجنبية اؼبباشرة
بنسبة  %26من إصبايل االستثمار األجنيب اؼبباشر دببلغ قدره  8.3مليار درىم سنة  2012أي بزيادة

تبلغ %36

مقارنة بسنة  ،2011ومن بُت الصناعات التحويلية تُعترب صناعة السيارات األكثر جاذبية لبلستثمارات األجنبية
اؼبباشرة  %11من إصبايل االستثمار األجنيب اؼبباشر لسنة  2012تليها صناعة األغذية  ،%5وفيما ىبص قطاع
الطاقة فقد تضاعف االستثمار األجنيب فيو بأكثر من ثبلث مرات خبلؿ سنة واحدة ،ليصل إىل 5.3مليار درىم
سنة  2012مقابل  1.7مليار درىم سنة  2011وقد أصبح ىذا القطاع الذي يبثل  %17من إصبايل االستثمار
األجنيب اؼبباشر القطاع الثالث األكثر جاذبية لبلستثمار األجنيب اؼبباشر يف اؼبغرب بعد قطاع العقار ،كما عرؼ
مبوا بنسبة  % 68باستثمار قدره  4.8مليار درىم سنة  ، 2012ويف اؼبقابل شهدت قطاعات
قطاع اؼباؿ والتأمُت ً
البفاضا يف تدفقات
العقار والسياحة اليت سبثل  %25و %5على التوايل من إصبايل االستثمار األجنيب اؼبباشر
ً
االستثمار األجنيب اؼبباشر بنسبة  %3و  %35على التوايل.1

 1اؼبرجع السابق ،ص.24 :
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المطلب الثالث :إشكالية تحويل الدرىم المغربي
حىت الثمانينات من القرف اؼباضي اختار اؼبغرب أنظمة صرؼ صارمة بدافع ندرة النقد األجنيب واليت أصبحت
موضع تساؤؿ ،فقد تعرض النتقادات لكوف ىذه األنظمة سبيل إىل اغبمائية واغبد من حرية األعواف االقتصاديُت
وجعل االقتصاد اؼبغريب عرضةً للصدمات اػبارجية ،كما أ ّف اغبفاظ على قيمة العملة الوطنية يكوف بشكل
مصطنع حيث أ ّف زبفيض قيمة العملة ال يًُتجم إىل آثار حقيقية.

إ ّف عدـ وجود تفاصيل ومعلومات حوؿ حجم وآثار وضع الدرىم اعبديد ىو ما يبيز الوضع اغبايل يف اؼبغرب،

عددا من الوكبلء االقتصاديُت ستظل كما ىي
حيث ال ندري ما إذا كانت قابلية التحويل ىذه واليت تستهدؼ ً

أو ستتطور وتكوف بنفس القدر بالنسبة لغَت اؼبقيمُت كما ىو اغباؿ بالنسبة للمقيمُت ،ومن مث ىل يبكن للدرىم
اؼبغريب أف يصبح قابل للتحويل الكلي؟
أوالً :تحويل الدرىم المغربي في ظل وجود سوق صرف موازي:
منذ عاـ  1983كاف ربرير القيود على صرؼ العمبلت األجنبية تدرهبيًا ،وقد تطور يف ثبلثة اذباىات :تحرير

العمليات الجارية وتحرير حركات رأس المال والالمركزية في إدارة العمالت.

 -2تحويل الدرىم المغربي بالنسبة للعمليات الجارية :انضم اؼبغرب منذ  1993/01/21إىل أحكاـ اؼبادة
الثامنة من بنود اتفاؽ صندوؽ النقد الدويل اؼبتعلقة بتحويل العمليات اعبارية واليت تؤكد:1
 رغبتو اغبقيقية يف االنفتاح أكثر على اػبارج؛ ربط االقتصاد اؼبغريب بسوؽ رأس اؼباؿ الدويل.ووبوي ىذا االتفاؽ حرية الوصوؿ إىل العمبلت األجنبية مباشرة من البنوؾ لوضع اللوائح اؼبتعلقة دبعامبلت
االستَتاد  /التصدير باإلضافة إىل أي عملية أخرى ذات طبيعة عادية وجارية.
 -1تحويل الدرىم المغربي بالنسبة لعمليات رأس المال :مل يقتصر التحرير اؼبطبق على العمليات اعبارية فقط
بل امتد إىل عمليات رأس اؼباؿ دبا يف ذلك:2

M. BENDJLOUN, op.cit, p: 65.

1

A. Lakhdar. B Nordine, opcit, p: 205.

2
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أ -االستثمار األجنبي في المغرب :يضمن ىذا النظاـ للمستثمرين األجانب اؼبقيمُت أو غَت اؼبقيمُت واؼبغاربة
اؼبقيمُت باػبارج بتمويل استثماراهتم بالعملة األجنبية حبرية كاملة من أجل:
 تنفيذ استثماراهتم يف اؼبغرب؛
 ربويل الدخل الناتج عن ىذه االستثمارات ؛
 ربويل عائدات بيع أو تصفية استثماراهتا دبا فيها األرباح ومهما كاف اؼببلغ.
ب -االستثمار المغربي في الخارج :تستفيد الشركات والبنوؾ اؼبغربية الراغبة يف االستثمار يف اػبارج من
تراخيص مكتب الصرؼ األجنيب ،خاصة إذا كاف من اؼبرجح أف يكوف لبلستثمار اؼبخطط لو تأثَت إهبايب على
االقتصاد الوطٍت ،وعبلوة على ذلك يُسمح للشركات اؼبغربية باالستثمار حبرية تصل إىل  50مليوف درىم
مليوف يف أفريقيا) سنوياً ،ويتم اعتماد حساباهتا من قِبل مدقق خارجي؛

(100

ج -تعبئة التمويل الخارجي :يُسمح لؤلعواف االقتصاديُت اؼبقيمُت دبا يف ذلك اؼبصدرين لتمويل أنشطتهم يف
اؼبغرب بالتعاقد حبرية أو من خبلؿ قروض خارجية من البنك اؼبغريب من أجل:
 سبويل عمليات استَتاد وتصدير السلع واػبدمات؛
 سبويل عمليات االستثمار يف اؼبغرب؛
 إعادة سبويل القروض اػبارجية اؼبتعاقد عليها ساب ًقا.
د -سوق الصرف :سبثّلت تدابَت ربرير سوؽ الصرؼ يف رفع قيود الصرؼ فبّا ساعد على إبراز دور آليات
السوؽ ،وبالرغم من أ ّف التغيَت من األسعار احمللية إىل الدولية يبر عرب سعر الصرؼ فحركة ىذا األخَت بالرغم من
مهما للتحويل والتعديل ،1كما نرى أنّو ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من اعبهود اليت
االنتقادات اؼبوجهة إليو تظل ناقبلً ً
ينبغي بذؽبا ال سيما فيما يتعلق بالنظاـ اؼبصريف ،فمن الضروري إعداد وكبلء اقتصاديُت لتقنيات التجارة الدولية

ووضع الدعم الكامل إلنشاء ىذا السوؽ اعبديد؛
ه -تخفيف نظام الصرف ومراقبتو :يؤدي نظاـ الصرؼ الثابت الذي يشجع قطاع السلع غَت القابلة للتداوؿ
إىل إضعاؼ القدرة التنافسية لؤلسعار يف األسواؽ ،وعلى غرار ربليبلت البنك اؼبركزي ينبغي للمغرب النظر يف
تسريع اعتماد نظاـ صرؼ أكثر مرونة حىت هبد الدرىم اؼبغريب باستمرار سعر توازف السوؽ ،وتبدو ىذه اؼبسألة
إغباحا أل ّف اؼبغرب ركز بشكل رئيس على اؼبنتجات ذات القيمة اؼبضافة اؼبنخفضة اليت تعترب تنافسية
أكثر ً
Idem.

1
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أسعارىا حاظبة يف األسواؽ واليت ال يًتدد اؼبنافسوف األجانب يف استخداـ آلية الصرؼ بشأهنا ،وكمثاؿ على
ذلك ارتفاع قيمة الدرىم اؼبغريب بنسبة  %50مقابل اللَتة الًتكية منذ عاـ  ،2013وبالتوازي ينبغي مواصلة
زبفيف مراقبة الصرؼ بغية ضماف قابلية التحويل الكاملة للدرىم على اؼبدى اؼبتوسط ،ومن مث الرفع من جاذبية
اؼبغرب لدى اؼبستثمرين والفاعلُت التجاريُت العاؼبيُت.1

 -3حدود تحويل الدرىم في ظل وجود السوق الموازي :تتمثل فيما يلي:
أ -التحويل الخارجي :يبكننا أف نرى أف قابلية ربويل الدرىم اليت تقتصر على اؼبعامبلت اعبارية قد مت ذباوزىا
وأصبحت أكثر قُربًا لقابلية التحويل اػبارجي ،عبلوة على ذلك وحىت يتسٌت للدرىم ربقيق وضعية التحويل
اػبارجي من الضروري مواءمة اؼبواطنُت اؼبغاربة يف اػبارج مع اؼبقيمُت األجانب من خبلؿ منحهم إمكانية فتح
أيضا
حسابات بالعمبلت األجنبية فبّا سيمكنهم ليس فقط من استَتاد األوراؽ النقدية األجنبية حبرية ولكن ً
تصديرىا دوف أي قيود؛

ب -التحويل الكلي والقضاء على السوق الموازي :على الرغم من أ ّف العديد من التدابَت تشَت إىل مزيد من
وعموما فالفكرة األساسية للتحرير
االنفتاح والتحرير ّإال أ ّف اؼبغرب بعيد عن تطبيق نظاـ التحويل الكلي للدرىم،
ً

ىي السماح حبرية أكرب للعمليات التجارية واؼبالية دوف السماح دبعامبلت اؼبضاربة .حيث ال تزاؿ ىناؾ العديد من
القيود منها منع الشخص اؼبغريب من فتح حساب يف اػبارج كما أ ّف شركات التصدير واالستَتاد ال يبكنها امتبلؾ
حسابات بالدرىم القابل للتحويل إالّ برقم أعماؿ بالعملة األجنية.
ومن الواضح أ ّف اؽبدؼ اآلف ليس جعل الدرىم عملة عاؼبية بل تعزيز تنمية التجارة اػبارجية (خاصة الصادرات
اؼبغربية) أو إعادة الكتلة النقدية اليت تدور يف السوؽ اؼبوازي اليت تؤدي من جهة إىل عدـ استقرار سعر صرؼ
تفاعا عند ؿباولة موائمتو مع أسعار الصرؼ
الدرىم والذي يَع ِرؼ أحيانًا
ً
البفاضا يف قيمتو وأحيانًا أخرى ار ً
األجنبية ومن جهة أخرى خطر تكاليف الصرؼ.
ثانيًا :تحرير كلي ومستدام لسعر صرف الدرىم المغربي

شرعت السلطات النقدية اؼبغربية منذ بداية الثمانينيات يف تنفيذ برنامج واسع من اإلصبلحات اؼبتعلقة بتحرير

نظامها اؼبايل ،حيث بدأ ىذا الربنامج كجزء من الرغبة يف تعزيز تكامل االقتصاد اؼبغريب مع االقتصاد العاؼبي ،لذا
Ibid, p: 206.

1
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مت وضع ؾبموعة من اإلجراءات لفتح حساب رأس اؼباؿ ،1وىكذا وضع اؼبغرب القواعد األوىل لتحرير ذبارتو
اػبارجية ،فقد أدى ىذا الربنامج إىل فتح تدرهبي لبلقتصاد اؼبغريب على اػبارج ومن مث توفَت فرص جديدة من
حيث التجارة واالستثمار وجذب رؤوس األمواؿ األجنبية.
وقد تعزز ىذا االنفتاح بشكل أكرب مع انضماـ اؼبغرب أوالً إىل اعبات يف عاـ  1987مث إىل مركز صندوؽ
النقد الدويل يف عاـ  1993مث إىل منظمة التجارة العاؼبية يف عاـ  ،1994وإدخاؿ سوؽ الصرؼ األجنيب يف عاـ
 ،1996باإلضافة إىل إبراـ اتفاقية الشراكة مع االرباد األورويب والعديد من اتفاقيات التجارة اغبرة (الواليات
اؼبتحدة ،تركيا ،الدوؿ العربية) ،حيث يعزز منح وضع متقدـ مع االرباد األورويب اسًتاتيجية االنفتاح والتحرير
ىذه ،لذا ُو ِضعت عدة تدابَت إضافية تدرهبية وحذرة للًتكيز على إتقاف اؼبتطلبات األساسية للتحرير الناجح
(استكماؿ تقوية القطاع اؼبايل ،السيطرة على العجز اؼبايل ،زبفيض وزف الدين العاـ) ،وذلك هبدؼ توحيد ىذه
العملية خاصة مع زبفيف ضوابط الصرؼ اػباصة باؼبعامبلت اعبارية وحسابات رأس اؼباؿ.
من بُت ىذه التدابَت قبد ما يلي:2
 .2ربسُت ظروؼ االستثمار يف البنوؾ اؼبغربية باػبارج؛
 .1ربرير االستثمارات يف العمبلت األجنبية باػبارج للبنوؾ وشركات التأمُت وإعادة التأمُت ومنظمات اؼبتقاعدين
وتكوين اعبمعيات لتصل إىل  % 10من ؿبافظهم؛
 .3تنفيذ أدوات التحوط مقابل ـباطر تقلبات األسعار وأسعار الفائدة ونظاـ خيارات صرؼ العمبلت األجنبية
للتحوط ضد ـباطر العمبلت؛
 .4ربرير االستثمار األجنيب اؼبباشر إىل  50مليوف درىم سنويا ( و 100مليوف دوالر سنويا لبلستثمار يف أفريقيا)؛
 .5إزالة الًتخيص اؼبسبق إللزاـ شركات التأمُت بنسبة  % 5من أصوؽبا يف اػبارج ؛
ثالثًا :آثار قابلية التحويل الكلي للدرىم
تعٍت قابلية ربويل الدرىم الكلي إمكانية حاملو من استبدالو مقابل أي عملة أجنبية دوف أي عائق ،وؽبذه
القابلية عدة آثار سواء من اعبانب اإلهبايب أو السليب كما يلي:3

H. ESMAK, opcit, p: 125.

1

Ibid, p: 126.

2

3

M. BENDJLOUN, op.cit, p: 56.
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 -2إيجابيات تحويل الدرىم المغربي :لقد شهد اؼبغرب تقدما كبَتا منذ استقبللو إالّ أنّو ليس ٍ
كاؼ للحديث
ً ً

عن إقبلع حقيقي لبلقتصاد اؼبغريب من شأنو أف يفيد اؼبغرب.

من الناحية النظرية ،يبكن أف تؤدي قابلية التحويل ىذه إىل اؼبزايا التالية:
أ -ربسُت القدرة التنافسية لبلقتصاد اؼبغريب؛
ب -زيادة العائد على اؼبدخرات؛
ج -كفاءة أفضل للوساطة اؼبالية احمللية؛
د -دمج االقتصاد اؼبغريب يف االقتصاد العاؼبي.
انفتاحا يف صبيع البلداف اؼبغاربية ،اليت تعتمد ىياكلها
ربررا و ً
دائما األكثر ً
يف الواقع ،كاف االقتصاد اؼبغريب يُعترب ً
اإلنتاجية والتجارية واؼبصرفية على اؼببادرة اػباصة والتعامل مع األسواؽ اػبارجية ،ىذه الوظيفة اؼبزدوجة (االنفتاح
والعاؼبية) ترجع بصفة خاصة إىل الوضع اؼبهيمن الذي وبتلو اؼبغرب يف إنتاج وتصدير الفوسفات ،وىو اػبيار
السياسي األساسي للمغرب للحفاظ على عبلقات وثيقة مع بقية العامل وخاصة مع الغرب.
 -1سلبيات تحويل الدرىم المتعلقة بالوضع االقتصادي للمغرب :تأيت على وجو اػبصوص من عجز
اغبسابات اػبارجية:1
أ -بلغ معدؿ تغطية الواردات عن طريق الصادرات حوايل  % 40و % 50ؼبدة حوايل عشر سنوات؛
ب -إ ّف هناية إعادة جدولة الديوف وضعت اؼبغرب يف عبء ثقيل من فوائد الديوف؛
ج -السياحة اؼبغربية عرفت مشاكل خطَتة؛
د -تشهد زيادة ربويبلت اؼبقيمُت اؼبغاربة يف اػبارج تداعيات الصعوبات اليت تواجهها البلداف اؼبضيفة.
يف األجل اؼبتوسط ال يبكن معرفة كيف يبكن أف يتحسن العجز يف اؼبيزاف التجاري ،فاؼبغرب لديو معدالت
تضخم عالية مقارنة بشركائو التجاريُت ،لذا يبكن القوؿ أ ّف االرتفاع يف األسعار احمللية واالختبلالت اػبارجية
وآفاؽ تطور االقتصاد اؼبغريب على اؼبدى القصَت هبعل من اؼبستحيل تبٍت التحويل الكلي للدرىم اؼبغريب بشكل
سريع ،فلتحقيق قابلية ربويل أوسع للعمليات اعبارية ناجحة ومستدامة ىناؾ حاجة لشروط مسبقة أخرى.

NOURA, opcit, p: 39.

1
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المبحث الثالث :تطور االقتصاد التونسي في ظل مواجهة إشكالية قابلية تحويل الدينار التونسي
عرؼ االقتصاد التونسي ربوالت جذرية أدت إىل سبيزه بنوع من االستقرار ،عكس اقتصاديات البلداف النامية
األخرى اليت عرفت حاالت ُمضط ِربة بعد خضوعها لربامج التصحيح اؽبيكلي ،فقد عاىن ىذا االقتصاد قبل
اإلصبلحات من عدة اضطرابات وحاالت عدـ االستقرار كارتفاع مستوى اؼبديونية وارتفاع معدؿ النمو السنوي

جديدا من
للواردات وكذا تدىور االحتياطي من الصرؼ األجنيب ،فبعد السبعينات عرؼ االقتصاد التونسي مبطًا ً
خبلؿ االنفتاح على اػبارج ،وىو ما يؤثر بشكل كبَت وواضح على العملة التونسية اليت سبثل صورة االقتصاد
عموما وسوؽ صرفو بشكل خاص باإلضافة
التونسي يف اػبارج ،ولدراسة تأثَت الدينار التونسي على اقتصاد تونس ً

إىل إمكانية ربويلو بشكل كلي حىت يبكننا القوؿ أ ّف االقتصاد التونسي انفتح بشكل كامل على اػبارج وزبلص
من سوؽ الصرؼ اؼبوازي وتداعياتو مت التطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل النقاط التالية:
المطلب األول :تطور نظام الصرف التونسي
كانت شروط الوصوؿ إىل العمبلت األجنبية يف تونس ؿبكومة لفًتة طويلة من خبلؿ أنظمة صرؼ صارمة
تغَت ىذا التنظيم
تسمح للدولة باإلشراؼ على عبلقاهتا اؼبالية والتجارية مع الدوؿ األجنبية ،ولكن مع مرور الوقت ّ

وغالبًا ما يعكس الظروؼ االقتصادية للببلد وسياستها.
أوالً :تطور سعر صرف الدينار التونسي

الدينار التونسي ىو العملة الرظبية للجمهورية التونسية يصدره البنك اؼبركزي التونسي ،مت اعتماده منذ األوؿ من
تعويضا للفرنك التونسي الذي
تبعا ألحكاـ القانوف  58-109الصادر يف  18أكتوبر  1958وذلك
ً
نوفمرب ً 1958

كاف عملة الببلد منذ األوؿ من جويلية  ،1891وينقسم الدينار التونسي إىل ألف مليم حيث قُ ِدرت قيمتو عند

إصداره ب  2,115880غر ًاما من الذىب اػبالص.

ومنذ سقوط نظاـ برينت وودز انتهجت تونس سياستُت للصرؼ من  1973إىل غاية  1986حيث اتّبعت يف

ىذه اؼبرحلة النظاـ الثابت لسعر الصرؼ ويف سنة  1986قامت بتغيَت سياستها خاصة بعد األزمة البًتولية وكاف
ذلك كما يلي:1

1

F. MARRAKCHI CHARFI, « Taux de change réel d’équilibre et mésalignements d’un modele VARECMpour le cas de la tunisie, PANOECONOMICUS, N°4, 2008, p :141.
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 .2المرحلة األولى  :1981–1973عرؼ الدينار التونسي خبلؿ السبعينات ذبربة فباثلة للدرىم اؼبغريب بعدـ
استقراره الناتج عن ارتباطو بالفرنك الفرنسي ،ومن أجل اغبفاظ على قيمتو مت اختيار اؼبارؾ األؼباين يف ىذا اؼبرحلة
كعملة مرجعية ورئيسة بدؿ الفرنك الفرنسي إىل غاية  ،1978حيث ارتبط الدينار التونسي بسلة مكونة من ثبلث
ُ
عمبلت ىي الفرنك الفرنسي واؼبارؾ األؼباين والدوالر األمريكي ،مث توسعت ىذه السلة يف  1981لتشمل اللَتة
االيطالية والفرنك البلجيكي والفلورين اؽبولندي والبسيطا اإلسبانية؛
 .1المرحلة الثانية  :1984–1981سبيّزت ىذه اؼبرحلة بًتاجع وزف الدوالر من سلة العمبلت وىذا بسبب
البفاض أسعار البًتوؿ وكذا عجز يف موازين اؼبدفوعات من  %3.8سنة  1980إىل  %9.9سنة  1984فبّا أدى
إىل اِتباع سياسة زبفيض العملة هبدؼ تشجيع الصادرات من قِبل السلطات التونسية؛
 .3المرحلة الثالثة  :1986 – 1984أدى العجز اغباصل يف ميزاف اؼبدفوعات وزبفيض العملة التونسية يف أوت
 1986من قِبل السلطات التونسية إىل البفاض قيمة الدينار التونسي ب  ،% 10فبّا أدى إىل قياـ تونس
بالتخلي عن نظاـ الصرؼ الثابت وإحبللو بنظاـ الصرؼ الوسيط بُغية التقليل من تقلبات سعر الصرؼ؛

 .4المرحلة الرابعة  :1989–1986بعد أزمة  1986فرض صندوؽ النقد الدويل تطبيق برنامج التعديل
اؽبيكلي ) (PASوزبفيض الدينار التونسي بنسبة  %7بالنسبة للعمبلت األجنبية وفعبلً قاـ البنك اؼبركزي
بتخفيض معدؿ الصرؼ الفعلي االظبي تدرهبيًا حىت يصل سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي إىل مستوى التوازف من

أجل اكتساب القدرة على اؼبنافسة.

 .5المرحلة الخامسة  :2001-1990يف  1990مت ربديد سعر الصرؼ الفعلي االظبي بطر ٍ
يقة يتم من خبلؽبا
اغبفاظ على معدؿ الصرؼ الفعلي اغبقيقي ثابتا ( تطبيق نظرية تعادؿ القوة الشرائية) ،إضافة إىل إنشاء سوؽ ما
اؼبعتم ِدين بتنفيذ ـبتلف معامبلت الصرؼ دبا فيها
بُت البنوؾ يف  1994واؽبدؼ منها ىو السماح للوسطاء َ
اؼبعتم ِدين اؼبقيمُت وغَت اؼبقيمُت بتسوية معامبلت الصرؼ
العمليات اعبارية ،ويف سنة  1997مت السماح للوسطاء َ
اآلجلة غبساب عمبلئهم اؼبقيمُت وىذا يف إطار عمليات االستَتاد من السلع واػبدمات والعمليات اؼبالية ؼبدة

شهرا وعمليات التصدير ؼبدة أقصاىا  09أشهر.1
أقصاىا ً 12

1

S. BENHADJI, choix des politiques de change dans les pays en develloppement: étude de la compétitivité
de la tunisie, PANOECONOMICUS, N°4, 2008, p :356.
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ّأما يف سنة  2001فقد قامت تونس بتوسيع نظاـ التعوًن لسعر الصرؼ االظبي استجابة لتوصيات صندوؽ
النقد الدويل اليت هتدؼ بالدرجة األوىل إىل زبفيض سعر الصرؼ وربسُت القدرة التنافسية ،فبعد اهنيار نظاـ برينت
وودز كاف اؽبدؼ الرئيس لتونس ىو ربسُت وضع ميزاف مدفوعاهتا.
ويف عاـ  2012أصبحت تونس تعتمد على نظاـ صرؼ أكثر مرونة دوف مسار ؿبدد مسب ًقا أو سعر صرؼ
مستهدؼ ،وتؤثر السلطات النقدية التونسية على سعر الصرؼ دوف أف تضع مسار معُت أو سعر صرؼ
مستهدؼ حيث تؤدي متغَتات عديدة كوضعية ميزاف اؼبدفوعات واالحتياطات األجنبية وتطورات السوؽ اؼبوازي
إىل تعديل سعر الصرؼ.1
الشكل رقم ( :)42تطور سعر الصرف الدينار التونسي مقابل األورو والدوالر على الترتيب

المصدر :سعادي رشيدة ،درباؿ عبد القادر ،األورو وسياسة سعر الصرف في الدول المغاربية -دراسة
حالة الجزائر باستعمال متجو االنحدار الذاتي ،ؾبلة اقتصاديات اؼباؿ واألعماؿ ،د س ف ،ص.18 :

نبلحظ من خبلؿ الشكل أعبله أ ّف سعر صرؼ الدينار التونسي انتقل يف الفًتة من  2000إىل  2011مقابل
األورو من  1.42664إىل  ،1.9147ومن  1.27864إىل  1.4478مقابل الدوالر وىو ما يدؿ على البفاض قيمة
نظرا لتأثره باألزمة اؼبالية العاؼبية يف  2008مث األزمة السياسية التونسية يف ،2011
الدينار التونسي يف ىذه الفًتة ً

ويف الفًتة من  2011إىل  2017أصبح الدينار التونسي يبثل  2.9105مقابل األورو و 2.4475مقابل الدوالر

وذلك راجع إىل زبفيض الدينار التونسي بسبب العجز يف اؼبيزاف التجاري الراجع إىل البفاض عائدات السياحة
إىل النصف سنة .2015

 1سعادي رشيدة ،درباؿ عبد القادر ،األورو وسياسة سعر الصرف في الدول المغاربية -دراسة حالة الجزائر باستعمال متجو االنحدار الذاتي ،ؾبلة اقتصاديات اؼباؿ
واألعماؿ ،د س ف ،ص.17 :
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ثانيًا :مراحل تطور نظام الصرف التونسي

نوعا ما إىل إدخاؿ التحويل
خبلؿ اػبمسة وثبلثوف سنة اؼباضية تطورت أنظمة الصرؼ من نظاـ رقابة صارـ ً

اعباري للدينار التونسي ،ويبكن توضيح مراحل تطور نظاـ الصرؼ التونسي من خبلؿ مايلي:

 .2من الرقابة على الصرف نحو التحويل الجزئي للدينار التونسي :يبكن إيضاح تطور قوانُت الصرؼ يف
تونس على ثبلث فًتات كالتايل:1
أ -الفترة األولى :ىي الفًتة اليت تلت االستقبلؿ من عاـ  1955إىل عاـ  1969حيث ال توجد ىذه اللوائح
التنظيمية ،ويرجع ذلك من جهة إىل اغباجة يف البداية إىل تعزيز االستقبلؿ اؼبايل لتونس ووضع األسس لسياسة
نقدية مستقلة ،ومن جهة أخرى السياسة االقتصادية االشًتاكية غَت اؼبنفتحة على العامل اػبارجي؛
ب -الفترة الثانية :ىي الفًتة ما بُت عاـ  1969ومنتصف عاـ  ،1986واليت سبيزت بالتخلي عن سياسة
التعاوف وانفتاح االقتصاد التونسي على القطاع اػباص واالستثمار األجنيب ،فقد ش ِهدت ىذه الفًتة إصدار
القانوف الشهَت رقم  38-72اؼبتعلق بالصناعات اؼبصدرة بالكامل واليت جلبت إعفاءات مهمة لنظاـ التبادؿ
اعباري؛
باإلضافة إىل ذلك ومن أجل التأكيد على سياسة االنفتاح ىذه مت إجراء العديد من التعديبلت على اللوائح
التنظيمية للصرؼ بشكل عاـ ،على الرغم من أ ّف تدوين قانوف الصرؼ يف عاـ  1976دبوجب القانوف رقم

-76

 18ينص على مبدأ الًتخيص اؼبسبق ؽبيئات النقد األجنيب بشأف اؼبعامبلت اؼبالية مع الدوؿ األجنبية ،فهذه
السياسة التقييدية يف الواقع يتم زبفيفها من خبلؿ اإلمكانية اؼبعطاة يف قانوف الصرؼ بإقرار تراخيص عامة ؽبذه
اؼبعامبلت ومن مث ذبنب كل حالة على حدة.
ج -الفترة الثالثة :واليت أَع ّدت فعبلً للتحويل اعبزئي من خبلؿ اعتماد خطة التكييف اؽبيكلي يف  1986واليت
تقوـ بشكل أساسي على ربرير االقتصاد التونسي خاصة من اعبانب اػبارجي ،فقبل البدء يف تطبيق برنامج
التكييف اؽبيكلي كاف البنك اؼبركزي التونسي ىو ِ
احملتكر الوحيد لسوؽ صرؼ العمبلت األجنبية ،حيث لديو
سلطة سن القوانُت ،كتسعَت العمبلت األجنبية وتسعَت معامبلت الصرؼ ألجل وربديد سعر صرؼ األوراؽ
النقدية ،باإلضافة إىل التحويل غَت القانوين لعائدات التصدير باإلضافة إىل الكم اؽبائل من الًتاخيص يف ؾباؿ

1

A. BACHE HAMBA, le financement extérieure de l’économie tunisienne, institut d’économie quantitative,
république tunisienne, ministère de développement économique, les cahiers de IEQ-n°14, juillet 1996, p: 77.
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ربويل الصرؼ األجنيب ،فنظاـ الصرؼ التونسي كاف مغلق نسبيًا ومركزي وىش ،حيث قبد مثبلً أ ّف أصحاب
البنوؾ ليس لديهم أي سلطة يف إدارة األصوؿ بالعمبلت األجنبية اليت يبلكوهنا أو اليت ىم حباجة إليها.
يبثل إدخاؿ قابلية التحويل اعبزئي للدينار التونسي منذ عاـ  1993بعد القرار الرئاسي الذي متّ اإلعبلف عنو
خيارا أكثر ليبَتالية للسياسة االقتصادية للببلد ويتعارض مع الفلسفة التقييدية اليت سادت
يف  27ديسمرب ً 1992
يف مرحلة الرقابة على الصرؼ ألكثر من ثبلثة عقود ،ومن مث بناءًا على الًتتيبات اليت ازبذىا البنك اؼبركزي
1
التونسي أصبحت تونس دولة بعملة قابلة للتحويل دبعٌت اؼبادة الثامنة من اتفاقية صندوؽ النقد الدويل.

دبوجب ىذا القانوف ،متّ ربرير االلتزامات والتحويبلت اؼبتعلقة باؼبدفوعات اػبارجية مثل:
 العمليات اعبارية اؼبضطلع هبا وف ًقا للتشريعات اليت ربكم ىذه العمليات؛

 صايف العائدات الفعلية من بيع أو تصفية رأس اؼباؿ اؼبستثمر من خبلؿ استَتاد العمبلت األجنبية حىت لو
ذباوزت العائدات رأس اؼباؿ اؼبستثمر يف البداية؛
على مستوى العمليات اعبارية ،أصبحت الشركات اؼبقيمة حرة ابتداءًا من  1993لتسوية صبيع اػبدمات
البلزمة لنشاطها من خبلؿ وسيط معتمد وبدوف إذف مسبق من البنك اؼبركزي التونسي ،2لكن اعبانب الرئيس
للتحويل اعباري ىو ببل شك للتسهيبلت اؼبمنوحة للمؤسسات اؼبقيمة واؼبؤسسات اؼبالية للجوء إىل التمويل
اػبارجي.
وىكذا يبدو أ ّف التدابَت اؼبختلفة للقضاء على قيود الصرؼ هتدؼ إىل اغبد من احتكار معهد اإلصدار (البنك
اؼبركزي) إلدارة العمبلت من جهة ،وجعل األعواف االقتصاديُت أكثر عرضة للمساءلة يف قراراهتم اؼبتعلقة بشراء أو
ربويل العمبلت األجنبية من جهة أخرى.
يبقى أف نرى ما إذا كانت ىذه التدابَت كافية لتزويد الوكبلء االقتصاديُت دبوارد كافية من العمبلت األجنبية لتلبية
نظرا ػبوفها من ىروب رؤوس األمواؿ إىل
احتياجاهتم التمويلية ،كما يبدو أ ّف السلطات النقدية اختارت اليقظة ً
اػبارج والتقدمية لتزويد األعواف االقتصاديُت بالوقت البلزـ لتعلم إتقاف تقنيات إدارة ـباطر الصرؼ األجنيب وسعر
الفائدة يف عملية قابلية ربويل الدينار.
1

Ibid, p: 78.
Le décret n° 93-1996 du 16 août 1993 établit la liste des opérations courantes.
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ومن مثّ فإ ّف قابلية التحويل اعبارية قد أدت إىل زبفيف كبَت يف إجراءات الرقابة على الصرؼ اؼبتعلقة بتسوية

نفقات الصرؼ األجنيب اعبارية ،وكذا بعض اؼبعامبلت الرأظبالية اليت يقوـ هبا ـبتلف األعواف االقتصاديوف ،فقابلية
التحويل تضمن حرية وصوؽبم إىل العمبلت وىو ما يُتيح اؼبزيد من اغبرية والسرعة يف صنع القرار ومن مث تقليل
الفرص الضائعة يف الواقع ،فقد ثػَبُت نظريًا على األقل أ ّف قابلية التحويل تُس ِهم يف تقليل تكاليف اؼبعامبلت الناذبة

عن الرقابة اؼبزدوجة يف التجارة اػبارجية ومعامبلت الصرؼ األجنيب ،ومن مث تعزيز القدرة التنافسية اػبارجية للبلد.

إ ّف ىذه اؼبرحلة اليت متّ التخطيط ؽبا كجزء من برنامج قابلية ربويل الدينار اعبزئي ينبغي أف تساعد يف خطواهتا

األوىل لتطوير اؼبهارات وآليات السوؽ ،وينبغي أف تؤدي إىل إنشاء سوؽ للصرؼ األجنيب بُت البنوؾ.

 .1سوق النقد األجنبي وسوق الصرف مابين البنوك :يُعد إنشاء سوؽ النقد األجنيب يف تونس عاـ
وسوؽ لصرؼ العمبلت األجنبية بُت البنوؾ عاـ  1994خطوة مهمة كبو ربقيق البلمركزية يف معامبلت الصرؼ
األجنيب ،حيث أصبح بإمكاف البنوؾ استبداؿ اؼببالغ بالعمبلت األجنبية ّإما الحتياجاهتا من السيولة أو االستثمار
1989

نيابةً عن عمبلئها.

تأسس السوؽ النقدي يف عاـ  1989دبوجب اؼبنشور رقم  18-89اؼبؤرخ يف  17ماي
أ -سوق النقد األجنبيّ :

 1989كسوؽ بُت البنوؾ اؼبقيمة والبنوؾ غَت اؼبقيمة اؼبنشأة يف تونس (اػبدمات البنكية اػبارجية) لتمويل
عمليات التجارة اػبارجية للمقيمُت من جهة وضباية اؼبستثمرين من ـباطر صرؼ العمبلت األجنبية من جهة
أخرى ،1حيث هبوز للبنوؾ اؼبقيمة والبنوؾ غَت اؼبقيمة استبداؿ النقد بعمبلت أجنبية يف شكل قروض يبنحوهنا
لبعضهم البعض دبوجب خطوط ائتماف ،ىذه القروض ذات فائدة ُوب ِدد البنك اؼبركزي التونسي أسعارىا بالرجوع
أيضا يف سوؽ النقد األجنيب لضماف تنظيم اؼبعامبلت
إىل اؼبعدالت السائدة يف السوؽ الدولية ،كما يتدخل ً
ووبدد معدالت العائد على ـبتلف االستثمارات اليت يتم إجراؤىا وعروض أسعار العمبلت اؼبتداولة.
تأيت اؼبوارد اؼبستخدمة يف ىذا السوؽ من األصوؿ بالعمبلت األجنبية غَت القابلة للتحويل واؼبوجودة يف
حسابات بالعمبلت األجنبية واليت زبص العمبلء اؼبقيمُت وغَت اؼبقيمُت وىي :اغبسابات األجنبية بالعمبلت
األجنبية واغبسابات اؼبهنية بالعمبلت األجنبية وحسابات العمبلت األجنبية بشكل خاص واغبسابات اؼبهنية
للتجارة الدولية ،كما يبكن اغبصوؿ على موارد إضافية من خبلؿ خطوط االئتماف اليت يبكن للبنوؾ التونسية
تعبئتها مع مراسليها األجانب وكذا البنوؾ اػبارجية اؼبنشأة يف تونس.
F. MARRAKCHI CHARFI, opcit, p: 144.
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الجدول رقم ( :)25تطور الودائع الموظفة في سوق النقد األجنبي بتونس (بالمليون دينار)
الفترة

اإلجمالي
7.2

ديسمرب 1990

الودائع تحت الطلب واآلجلة
9.2

ديسمَت 1991

28.5

57.4

ديسمرب 1992

45.5

87.4

Source: Rapport de la banque centrale Tunisienne 1991, p:
166.

نبلحظ أ ّف حجم الودائع قد بلغ  87.4مليوف دينار يف عاـ  1992مقابل  57.4مليوف عاـ

 1991و16.4

مليوف فقط عاـ  ،1990ىذا التطور يتعلق بكل من التوظيفات ربت الطلب والتوظيفات ألجل ،حيث شهدت
ىذه األخَتة زيادة كبَتة من  9.2مليوف دينار يف ديسمرب  1990إىل  28.9مليوف مث إىل  42مليوف على التوايل
يف عاـ  1991وعاـ  ،1992كما تطورت الودائع ربت الطلب بوتَتة ثابتة ،حيث بلغت  28.5مليوف

و45.4

مليوف على التوايل يف عامي  1991و 1992مقابل  7.2مليوف يف عاـ  1990فقط.
يبكن استخداـ موارد النقد األجنيب اؼبتواجدة من خبلؿ ىذا السوؽ يف القروض قصَتة األجل وطويلة األجل
يف إطار خطوط االئتماف أو منح قروض تشغيلية للمؤسسات الصناعية غَت اؼبقيمة يف تونس ،كما يبكن
استخدامها لتمويل عمليات التجارة اػبارجية.
أيضا إنشاء ىياكل جديدة عبعل عمليات الصرؼ
ب -سوق الصرف مابين البنوك :تعٍت قابلية ربويل الدينار ً

األجنيب أكثر حرية وأكثر مرونةً وسبكينًا ،كما أ ّهنا تنطوي على إدخاؿ تدرهبي ؼبرونة أكرب يف ربديد سعر الصرؼ
من قِبل قوى السوؽ ،حيث يعترب إنشاء سوؽ للصرؼ األجنيب بُت البنوؾ يف  1مارس  1994مرحلة مهمة يف
عملية التحويل ،وتتمثل خصائص ىذا السوؽ فيما يلي:1
 ىو سوؽ داخلي يتم فيو التفاوض على عمليات الصرؼ الفورية بُت الوسطاء اؼبقيمُت اؼبعتمدين،
فالوسطاء غَت اؼبقيمُت ال يبكنهم اؼبشاركة يف ىذه السوؽ إالّ نيابة عن عمبلئهم اؼبقيمُت ،حيث هتدؼ ىذه
القيود إىل اغبفاظ على ىذا السوؽ اؼبغلق مؤقتًا لتجنب أي خطر لتدفق رأس اؼباؿ ،ومع ذلك ،يتم العمل
على زبفيفها تدرهبياً وفتح سوؽ للصرؼ األجنيب بشكل أكرب أماـ العامل اػبارجي؛
 ىو سوؽ أكثر حرية فالبنوؾ أصبح لديها القدرة على اؼبشاركة يف عرض أسعار صرؼ العمبلت األجنبية،
حيث أ ّف التسعَتات اليت كاف يتم وضعها بطريقة مركزية استبدلت بالتسعَت اؼبرجعي (الدينار/العمبلت
1

Le marché des changes interbancaire est créé par la circulaire de la BCT aux intermédiaires agréés n° 94-01 du
1er février 1994.
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األجنبية) واليت سبثل ؾبرد مؤشرات بطبيعتها يتم اعتمادىا واإلعبلف عنها يوميًا من قِبل البنك اؼبركزي التونسي

مع مراعاة تقلبات العمبلت "السلة" وأساسيات االقتصاد التونسي ،كما يبكن لكل بنك أف وبدد بشكل
فردي تسعَتتو اػباصة بو بشرط أف تكوف ىي نفسها عبميع فروعو؛
أخَتا ىو سوؽ منظم ،ففي إطار ىذه اؼبنظمة اعبديدة لسوؽ الصرؼ األجنيب اليزاؿ البنك اؼبركزي
 و ً
التونسي يتدخل لكن بطريقة أخرى وذلك من خبلؿ عمليات السوؽ اؼبفتوحة عن طريق شراء الدينار وبيعو
وف ًقا غبالة السوؽ حيث يبيع العمبلت األجنبية (يف حالة النقص) و /أو يشًتي العملة األجنبية (يف حالة
وجود فائض) ،باإلضافة إىل ذلك فإ ّف البنك اؼبركزي التونسي ملزـ بتسوية السوؽ يف هناية اليوـ عبميع الفوائض
العجوزات يف العمبلت األجنبية اليت مل ذبد توظيف يف سوؽ الصرؼ األجنيب بُت البنوؾ ،كما قد يتدخل
أو ُ
البنك اؼبركزي التونسي يف السوؽ لتنظيم عروض األسعار إذا ل ِزـ األمر أو ؼبوازنة اؼبعامبلت اليت تنطوي على

مبالغ كبَتة ،لكن ىذه التدخبلت تتم مع األخذ يف االعتبار ىامش يًتاوح بُت  % 1-إىل  % 1 +أو نطاؽ
تقلبات  % 2حوؿ السعر اؼبرجعي الذي تقوـ البنوؾ بإيقاؼ أسعار صرؼ العمبلت داخلو ،فاؽبدؼ النهائي
من ىذا التنظيم ىو ضماف السيطرة على سعر الصرؼ على مستوى يتفق مع أىداؼ سياسة سعر الصرؼ
أيضا على قواعد ربوطية بشأف مراقبة وتقييد
والسياسة النقدية ،حيث ينص اعبانب التنظيمي للنقد األجنيب ً
أوضاع الصرؼ األجنيب.
من اؼبهم اإلشارة إىل أ ّف سوؽ الصرؼ األجنيب بُت البنوؾ يقتصر على معامبلت الصرؼ األجنيب اؼبتعلقة
بالعمليات اعبارية باستثناء اؼبعامبلت الرأظبالية اليت تولد عدـ االستقرار واؼبضاربة ،وباؼبثل ،من خبلؿ تقييد أنشطة
سوؽ الصرؼ األجنيب بُت البنوؾ على العمليات النقدية فقط باستثناء العمليات اآلجلة والعمليات على اؼبنتجات
اؼبشتقة ،يسعى البنك اؼبركزي التونسي إىل ذبنب التقدًن اؼببكر ألدوات ذات ـباطر أكرب.
 .3التحرير المالي وتحرير حساب رأس المال :إذا كاف ربقيق قابلية ربويل الدينار على مستوى اغبساب
اعباري منذ عاـ  ،1993فإ ّف التحرير الكامل غبساب رأس اؼباؿ ال يزاؿ غَت مكتمل ،على عكس البلداف األخرى
اليت قامت بتحرير معامبلت حساباهتا الرأظبالية بسرعة مث أدخلت ضوابط لرأس اؼباؿ الحتوائها على ـباطر ،فإ ّف
تدرجا واحًتازية غبماية االقتصاد من اآلثار السلبية احملتملة لبلضطرابات اؼبالية
منهجا أكثر ً
تونس هبب أف زبتار ً
اػبارجية.
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الشكل رقم ( :)41مؤشر التحرير المالي في تونس

Source: B. AMAIRA, Indice de libéralisation financière en Tunisie,
Notes et analyses de l’ITCEQ, N° 47, 2017, p: 17.

خبلؿ الفًتة  ،1986-1980يتوافق تطور اؼبؤشر مع السنوات اليت مارست خبلؽبا السلطات النقدية التونسية
سياسة سبويل مدارة ،مث ارتفع اؼبستوى من عاـ  1987وىو العاـ الذي مت فيو تطبيق أوؿ تدابَت التحرير اؼبايل يف
تونس من خبلؿ تطبيق برنامج التعديل اؽبيكلي ،حيث نبلحظ أ ّف درجة التحرير ارتفعت بُت  1986و 2000من
مر هبا االقتصاد التونسي واليت ألزمت
نظرا للظروؼ االقتصاية اليت ّ
صفر درجة إىل الدرجة السادسة وظلت مستقرة ً

عليو الًتاجع قليبلً من حيث تقييد السياسة النقدية واؼبالية.1

إ ّف التجربة التونسية مع التحرير اؼبايل حذرة للغاية ،حيث تربر االختبلالت يف االقتصاد الكلي وبروز األسواؽ
اؼبوازية اإلصبلحات خطوة خبطوة ،ففي الواقع عندما يكوف اإلصبلح تدرهبياً قد يفقد التحرير أثره وكلما كانت
إجراءات اإلصبلح أسرع وأعمق زادت اؼبكاسب احملتملة ولكن قد يكوف االنتقاؿ أكثر تكلفة ،ومع ذلك ،قد
يُنظر إىل ىذا اػبيار التدرهبي على أنّو عقبة أماـ اغبد من فوائد اندماج مايل أكرب ووساطة أكثر فعالية ،2لذلك
اختارت تونس التحرير التدرهبي غبساهبا الرأظبايل من خبلؿ إزالة القيود تدرهبيًا على اؼبعامبلت اؼبالية الدولية ،وقد

هنجا تدرهبيًا يف ثبلث مراحل:
تبنت ً

أ -المرحلة األولى :تكاد تكوف كاملة حيث رّكزت على ثبلث أنواع من التدابَت:
 إلغاء أغلبية القيود على االستثمار األجنيب اؼبباشر الداخل؛

1

B. AMAIRA, Indice de libéralisation financière en Tunisie, Notes et analyses de l’ITCEQ, N° 47 – 2017,
p: 18.
2
Z. EL KADHI, convertibilité totale du dinar: enjeux et défis, Institut Tunisienne de la compétitivité et des
études quantitatives, février 2011, p: 21.
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 بإمكاف غَت اؼبقيمُت االستثمار يف سندات اػبزينة بالعملة احمللية ويف شركات مدرجة يف البورصة ،كما أ ّف
االستثمار يف احملافظ اؼبالية من قِبل األجانب يف اؼبؤسسات التونسية ال ربتاج إىل ترخيص؛
 ربرير كلي للقروض اػبارجية بالنسبة للمؤسسات اؼبالية كما متّ زبفيف القيود بالنسبة للمؤسسات غَت
اؼبالية.
ب -المرحلة الثانية :واليت بدأت بالًتكيز على ربرير االستثمارات األجنبية اؼبباشرة اػبارجة واالستثمارات يف
احملافظ اؼبالية يف اػبارج من قِبل اؼبستثمرين اؼبؤسساتيُت واستثمارات يف سندات الديوف من قِبل أشخاص غَت
مقيمُت.
ج -المرحلة الثالثة :واليت يتم فيها ربقيق عملية الًتخيص باستثمار احملافظ اؼبالية يف اػبارج ومنح قروض من
قِبل اؼبقيمُت لغَت اؼبقيمُت بالتوازي مع قابلية التحويل الكاملة للدينار التونسي.
نبلحظ أ ّف نظاـ الصرؼ اؼبتبع يف تونس ليس نفسو خبلؿ الفًتة بعد االستقبلؿ إىل اآلف ،كما قبد أ ّف لنظاـ
الصرؼ آثار مباشرة وغَت مباشرة على ـبتلفة اؼبؤشرات االقتصادية ،لذا نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم

)(16

طبيعة أنظمة الصرؼ اليت مت اتباعها يف تونس خبلؿ الفًتة  2012-1970باإلضافة إىل تطور بعض اؼبؤشرات
االقتصادية كمعدؿ التضخم ومعدؿ مبو اؿ

. PIB

الجدول رقم ( :)26نظام الصرف واألداء االقتصادي في تونس
الفترة

نظام الصرف

معدل نمو )%(PIB

معدل التضخم ()%

2978-2970

ثابت (الفرنك الفرنسي ىو العملة اؼبرجعية)

4.8

5.2

1002-2979

وسيط(سلة من العمبلت)

2.3

6.3

2012-1001

معوـ مدار

4.6

3

Source: M. BEN AYECHE, l’impact de la convertibilité totale du taux de change sur la
situation macro-economique, cas de la Tunisie, Université de Sousse (Tunisie), 2013,
disponible sur le site: https://www.memoireonline.com/03/14/8777/.

ال شك أ ّف حرية حركة رأس اؼباؿ ؽبا تأثَت مباشر على اختيار نظاـ سعر الصرؼ فبّا يستدعي اؼبزيد من اؼبرونة،
حيث تَدعم ىذه النتيجة ذبارب الدوؿ الناشئة يف ؾباؿ الصرؼ األجنيب وتتيح لنا أف نستنج أنّو بدالً من الدفاع
عن أسعار الصرؼ الثابتة من األفضل ترؾ العملة تتحرؾ حبرية.
على أساس ىذه اؼببلحظة ،ويف سياؽ قابلية التحويل الكلي ،من اؼبهم التأكيد على أ ّف سعر الصرؼ هبب أف
قادرا على التقلب يف ىوامش كبَتة دبا يكفي المتصاص الصدمات اػبارجية ،ففي ظل ىذه الظروؼ ،هبب
يكوف ً
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على تونس أف تظل حذرة للغاية بشأف الصدمات اػبارجية اغبقيقية اليت يتعرض ؽبا االقتصاد يف ظل تغَتات
شروط الصرؼ ومشاكل الديوف.
ثالثًا :سعر صرف الدينار التونسي وانتشار التحويالت النقدية عبر السوق الموازي
يتبُت من ربليل سوؽ ربويبلت األمواؿ الثقل اؼبهم نسبيًا للتحويبلت النقدية ،فهي ضعيفة التكلفة إالّ أ ّف
مردوديتها عالية وال ربمل أي خطر عرب األسواؽ اؼبوازية وتتشجع ىذه اآللية بشدة بفضل منطق اؼبناقلة ذي الصلة
مردودا على التحويبلت .وفيما يتعلق بآثار الصرؼ الناصبة عن البفاض سعر
دبعدؿ الصرؼ غَت الرظبي األكثر ً
الصرؼ اإلظبي للدينار ،السيما مقابل اليورو ،يبُت تطور األسعار اؼبتوسطة السنوية للسوؽ اؼبشًتكة بُت البنوؾ يف
منتظما للقيمة اإلظبية للدينار مقابل األورو بلغ  %2,26على أساس تراكمي.1
الفًتة 2010-2005
ً
البفاضا ً

تواصل البفاض قيمة الدينار بعد ذلك وبوتَتة متسارعة السيما انطبلقًا من سنة  2013حيث بلغ اليورو

 2.160دينار مقابل  1.960دينار سنة  ،2011أي بالبفاض حبوايل  %10يف سنتُت ،وكاف ىذا االلبفاض غَت
تبعا ألزمة
مسبوؽ منذ إنشاء سوؽ الصرؼ سنة  ،1994ويبكن تفسَته بعدة عوامل ،فهناؾ :العوامل اػبارجية ً
الدين السيادي يف منطقة اليورو ،حيث ّأدى إنشاء الصندوؽ األورويب لبلستقرار اؼبايل دبيزانية إغاثة غَت مسبوقة
إضافة إىل برامج إعادة شراء البنك اؼبركزي األووريب لسندات الدين العمومي إىل وتَتة تصاعدية يف قيمة اليورو

انطبلقًا من الربع األخَت من سنة  2011وتفاقمت ىذه الوتَتة بعد اؼبخطط الثاين إلغاثة اليوناف الذي اعتمده
قادة دوؿ منطقة اليورو ،وتواصل ارتفاع قيمة اليورو بُت  2013-2012بعد اعتماد البنك اؼبركزي األورويب جملموعة
جدا ،بعد ذلكّ ،أدى سياؽ انعداـ األمن االجتماعي السياسي يف
ثانية من عمليات سبويل على اؼبدى الطويل ً
الفًتة االنتقالية إىل فقداف سعر صرؼ الدينار ألسسو.2
ويبكن تفسَت البفاض قيمة العملة التونسية بكل من أزمة رىن التوازنات اػبارجية (تفاقم العجز اعباري،
والنقص اغباد يف اؼبداخيل الصافية من رؤوس األمواؿ ،والصعوبات اؼبستمرة يف تعبئة اؼبوارد اؼبالية اػبارجية)،
والديناميكية اإلطبادية للتوترات التضخمية غَت اؼبسبوقة وربوؿ االقتصاد التونسي إىل مرحلة اؼبضاربة حسب
وكاالت التصنيف ،حيث تشَت التطورات األخَتة يف سوؽ الصرؼ إىل استمرار وتَتة البفاض سعر صرؼ الدينار،

1

سامي موالي ،دراسة عن تحويالت التونسيين المقيمين بالخارج ،األمم اؼبتحدة ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا ،أفريل  ،2015ص.22 :

2

اؼبرجع نفسو.
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اليت تعرب عن اؽبشاشة اؼبستمرة ألسس االقتصاد التونسي ،السيما بسبب التوترات التضخمية الكامنة وتفاقم
العجز اػبارجي.
أيض ا بالوتَتة التصاعدية اليت تشهدىا عملتا االستثمار واالستدانة (اليورو والدوالر) إضافة إىل
ويتعلق األمر ً
تداوؿ مبالغ مهمة من العمبلت األجنبية يف السوؽ اؼبوازي ،ومن جهة أخرى ،أحدثت احتياجات التمويل
اػبارجي أثرىا على قيمة معدؿ صرؼ الدينار ،وهبذا الصدد ،أصبحت مهمة ضباية السلطات النقدية لتكافؤ
جدا أماـ استمرار البفاض احتياطي العملة األجنبية اؼبرتبط مباشرة بواردات النفط ،وتفاقم حركات
الدينار صعبة ً
ربويبلت األرباح كبو اػبارج ،وما يصاحبها من تطور ؿبدود يف نشاط القطاعات اؼبص ّدرة الرئيسة.
ويعتزـ البنك اؼبركزي على اؼبدى اؼبتوسط ،ازباذ تدابَت أخرى تندرج ضمن حزمة اإلصبلحات اليت شرعت فيها
السلطات التونسية ،ويتعلق األمر بإصبلح قانوف البنوؾ هبدؼ وضع إطار قانوين عصري قادر على إثراء العرض
دعما لبلقتصاد وذلك عن طريق ربسُت
البنكي من خبلؿ االستفادة من تطور اػبدمات البنكية وقنوات التوزيع ً
الشفافية والعدالة التنافسية ،ويف نفس اإلطار ،هبري إعداد حزمة من التدابَت هتدؼ إىل إضفاء اؼبرونة على ضوابط
الصرؼ وإدخاؿ آليات جديدة على مستوى سوؽ الصرؼ ،وحسب السلطات التونسية سينتج عن ىذه اؼبرونة
تبسيط يف إجراءات ربويل العملة الصعبة ،السيما تلك اؼبتعلقة باألنشطة اإلنتاجية للمتعاملُت االقتصاديُت سواء
كانوا مقيمُت يف البلد أو غَت مقيمُت وذلك حىت تتمكن من اغبد من اللجوء إىل ربويل الدينارات يف السوؽ
اؼبوازي.
المطلب الثاني :التوازنات الداخلية والخارجية لالقتصاد التونسي
يبثل منتصف الثمانينات نقطة ربوؿ يف اسًتاتيجية التنمية التونسية ،فبعد تبٍت ـبطط التعديل اؽبيكلي حلّت
السياسات القائمة على السوؽ واؼبوجهة كبو التصدير ؿبل سياسات استبداؿ الواردات وتدخل الدولة ،ففي الواقع
سعت السلطات العمومية باستمرار للحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي وربسُت بيئة األعماؿ ،لكن صغر
حجم البلد وضيق سوقها احمللية دفعت صناع القرار التونسيُت بالتوجو كبو انفتاح أكرب على االقتصاد الدويل فبّا
خلق ظروفًا مواتية للنمو اؼبتسارع واؼبستداـ.
أوالً :النمو االقتصادي
إ ّف اإلصبلحات اؼبختلفة اليت مت تنفيذىا يف تونس قد م ّكنت الببلد من ربقيق معدؿ مبو قدره  % 5بُت عامي
 1995و ،2008فبّا يعكس مرونة قوية لبلقتصاد للصدمات اػبارجية نتيجة لئلدارة الفعالة والسليمة لسياسات
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االقتصاد الكلي ،فبعد أداء القطاع الزراعي والنمو القوي للخدمات ال سيما السياحة سجلت تونس معدالت مبو
قياسية يف األعواـ  1996و 1999و 2004و 2007بنسبة  %7,1و %6.2و %6,1و %4على التوايل.1
الشكل رقم ( :)43نمو حجم الناتج المحلي اإلجمالي التونسي ( سعر ثابت من  2990وإنزالق سنوي)

Source: PH. TRAPE, M. CHAUVAIN, TUNISIE,
Perspectives économiques en Afrique, Département Afrique du
Nord (ORNA), BAD, OCDE, 2015, p: 04.

كما يعود االلبفاض الذي لوحظ يف األعواـ  2002و 2005و 2008على التوايل إىل تداعيات أحداث

11

سبتمرب  2001على أداء الصادرات والبفاض معدالت مبو شركات التصنيع وضعف أداء القطاع الزراعي يف عاـ
 2005وتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية لعاـ .2008
الشكل رقم ( :)44معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي التونسي للفترة 1027-2998
النمو %

السنوات
Source: Z. EL KADHI, Le défi de l’investissement, ITCEQ, 2018, p: 04.

1

PH. TRAPE, M. CHAUVAIN, TUNISIE, Perspectives économiques en Afrique, Département Afrique du
Nord (ORNA), BAD, OCDE, 2015, p: 03.
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صعودا وىبوطًا اؼببلحظ تابِع للظروؼ الدولية ويظّل
على الرغم من أنّو إهبايب منذ  1987إالّ أ ّف النمو اؼبتقلب
ً

يعتمد على قطاع زراعي ىش من حيث الظروؼ اؼبناخية والتطورات الدولية ألسعار اؼبنتجات الزراعية على الرغم
ِ
مهما كنسبة مئوية من
من جهود التصنيع اليت بُذلت لتنويع اإلنتاج احمللي ،ففي الواقع ،يظل القطاع الزراعي ً
الناتج احمللي اإلصبايل ،حيث ارتفع من  %6.5من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  1980إىل  %13يف عاـ ،2001
باإلضافة إىل ذلك فقد ارتفعت حصة الصناعات التحويلية من  %12إىل  %22من الناتج احمللي اإلصبايل بُت
عامي  1980و ،2001فصادرات تونس تنوعت خبلؿ التسعينيات يف إنتاج الصناعات التحويلية واػبدمات
وأصبحت الببلد مستورداً صافياً ؼبنتجات الطاقة خبلؿ ىذه الفًتة.1
ومع ذلك ،على الرغم من جهود التنويع اؼببذولة والبيئة الدولية الصعبة منذ هناية عاـ  ،2001فإ ّف تراجع النمو
يف أوروبا واعبفاؼ اؼبطوؿ على مدار أربع سنوات متتالية كاف ؽبما تأثَت سليب على مبو االقتصاد التونسي (معدؿ
النمو الذي ربقق يف عاـ  2002كاف فقط  ،)%1.7أل ّف البلد ال يزاؿ يعتمد على األسعار الدولية للمنتجات
الزراعية وكذلك أسعار السلع األساسية.
ثانيًا :التضخم

دبا أ ّف السلطات التونسية تُد ِرؾ أ ّف استقرار األسعار شرط أساسي للنمو االقتصادي ،فقد وضعت سياسات

نقدية ومالية احًتازية للسيطرة على التضخم الذي يُعترب عائق رئيس أماـ االستثمار ،ففي الواقع وعلى الرغم من

مبو الناتج احمللي اإلصبايل القوي واؼبستداـ خبلؿ التسعينيات ّإال أ ّف إدارة الطلب حبذر ظبح بالسيطرة على
التضخم واغبفاظ عليو بُت  %3.5و %4يف اؼبتوسط على مدى السنوات العشر اؼباضية.
الشكل رقم ( :)45تطور معدل التضخم في تونس

1

M. GUERGUIL, M. KAUFMANK, Competitiveness and evolution of the real exchange rate in Chile, IMF
Working Paper, 1998, p: 58.
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Source: Y. ZRIBI, Appréciation de la compétitivité prix de
l’économie tunisienne, ITCEQ, N°52- 2017, p:10.

نبلحظ أنّو مت السيطرة نسبيًا على التضخم يف الفًتة بُت  2000و ،2011حيث مل يتجاوز متوسط  % 3.3يف

العاـ ،فرغم ارتفاع أسعار السلع العاؼبية (الطاقة واؼبنتجات الغذائية) البفض معدؿ التضخم يف عاـ

2011

) %3.5مقابل  %4.4يف  ، )2010وبفضل تدخبلت الصندوؽ العاـ للتعويضات الذي ضاعف نفقات الدعم
إىل  2.8مليار دينار تونسي ليصل إىل  %4.5من  ،PIBفنتج عن ىذا التحكم يف األسعار ضغوط كبَتة على
اؼبيزانية ومنذ جانفي  2011وصلت آليت الدعم إىل حدودىا فبّا أدى إىل زيادة معدؿ التضخم.1
استمر ىذا االرتفاع يف معدؿ التضخم يف عامي  2012و 2013ليصل إىل مستويات قياسية ،مل يتم تسجيلها
منذ عاـ  ،(%6.2) 1995حيث يعكس ىذا التضخم اؼبرتفع زيادة كبَتة يف أسعار اؼبواد الغذائية ،بسبب عدـ
كفاية اؼبعروض من اؼبنتجات يف األسواؽ وبعض االضطرابات يف قنوات العرض والتوزيع ،باإلضافة إىل عوامل
أخرى مرتبطة بالثورة التونسية يبكن أف تُ ِ
فسر ىذا التوتر التضخمي ،حيث أدت األحداث اليت رافقت الثورة يف
عاـ  2011إىل تدىور الوضع األمٍت وانتشار القطاع غَت الرظبي.
أيضا إىل تطور التضخم بطريقتُت:
عبلوة على ذلكّ ،أدت السياسة النقدية اليت دعا إليها البنك اؼبركزي التونسي ً

 -أدى البفاض قيمة الدينار مقابل العمبلت الرئيسة ،وال سيما الدوالر يف عاـ  2012واليورو يف عاـ  2013إىل

زيادة التضخم من خبلؿ ارتفاع أسعار الواردات وخاصةً أسعار الطاقة خبلؿ النصف الثاين من عاـ .2012
الشكل رقم ( :)46تطور مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار االستيراد في تونس

 IPIمؤشر أسعار االستيراد
مؤشر أسعار االستهالك

Source: INS, Budget economique, compilation ITCEQ.

 1نشرية البنك اؼبركزي التونسي اؼبؤرخة يف  4فيفري .2015
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 -االلبفاض يف معدالت الفائدة الرئيسة يف عاـ  2012إىل أدىن مستوى ؽبا ( %3.75مقابل

 %4.43و%4.03

يف عامي  2010و 2011على التوايل) أثّر على سيولة البنوؾ ،ومن أجل تصحيح ذلك قاـ البنك اؼبركزي التونسي
بضخ األمواؿ فبّا ساعد على ربفيز التضخم عن طريق الطلب ،وخاصة يف سياؽ عرض اؼبنتجات النادرة.
يف عامي  2014و 2015تراجعت أسعار اؼبواد الغذائية والسلع اؼبصنّعة فبّا أدى إىل البفاض طفيف يف التضخم
إىل  %5.5و %4.9على التوايل .ىذه اؼبعدالت ال تزاؿ مرتفعة نسبيًا مقارنة بتلك اؼبسجلة خبلؿ.2000
الشكل رقم ( :)47التضخم ومعدل الفائدة في تونس (سنويا ،بالنسبة المئوية(

المعدل المرجعي للبنك المركزي

التضخم
معدل الفائدة اإلسمي ما بين البنوك

المصدر  :موجز قطري ،تونس ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا ،2016 ،ص.12 :

يف ظل ىذا االستقرار يف التضخم ،وهبدؼ إنعاش االستثمار وربفيز عودة النشاط االقتصادي خ ّفض البنك اؼبركزي
التونسي سعر الفائدة الرظبي الصادر عنو بقيمة  50نقطة أساسية يف أكتوبر  2015ليصل إىل  ،% 4.25ويعود
آخر تدخل للبنك اؼبركزي إىل جويلية  ،2014يف حُت قاـ برفع السعر الرظبي الحتواء التضخم الذي بلغ آنذاؾ
 %5.8كما ألغى البنك اؼبركزي االحتياطي اإلجباري على القروض االستهبلكية بغرض اؼبسانبة يف دعم سيولة
البنوؾ.
ثالثًا :الحساب الجاري

حسنت تونس موقعها اػبارجي بشكل ملحوظ ،حيث البفض العجز يف اغبساب
على اؼبستوى اػبارجيّ ،
اعباري بعد زبفيض الدينار بُت  1987-1986من ذروة بلغت  %8.7من الناتج احمللي اإلصبايل يف منتصف
ظل
الثمانينيات إىل  %2.9يف اؼبتوسط منذ أوائل العقد األوؿ من القرف العشرين (بداية )2000؛ ونتيجة لذلك ّ
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الشكل رقم ( :)48رصيد الحساب الجاري التونسي ( %من )PIB

Source: Zouheir el kadhi, convertibilité totale du dinar: enjeux et
défis, Institut Tunisienne de la compétitivité et des études
quantitatives, février 2011, p: 23.

ربسن رصيد اغبساب اعباري بُت  1994-1987نتيجة التحرير
سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي
ً
مستقرا فبّا ّأدى إىل ُ
أيضا
اعبزئي الذي حققو االقتصاد التونسي ما م ّكن تونس ليس فقط من ذبنب التخفيضات اؽبائلة واؼبتتالية بل ً

نظرا لضغوط الطلب احمللي بسبب األزمة اؼبالية  2008ذباوز عجز
إعادة جدولة الديوف اػبارجية ،ومع ذلك ً
اغبساب اعباري  %4من الناتج احمللي اإلصبايل يف األعواـ  2000و 2001و 2009حيث انتقلت السلطات
التونسية إىل سياسة مالية توسعية.
عموما نبلحظ استقرار رصيد اغبساب اعباري بُت عامي  2014و 2015عند  %7.9-تقريبًا ،ونتج ىذا
و ً
االستقرار عن تراجع العجز يف اؼبيزاف التجاري من  %11-يف عاـ  2014إىل  %9-يف عاـ  2015وواصل العجز
اعباري ،بسبب اآلثار السلبية لؤلزمات على عدد من القطاعات اغبساسة ،وكذا الطبيعة اؽبيكلية لبعض أشكاؿ
العجز السيما عجز اؼبيزاف التجاري ،كما أ ّف استمرار التوترات االجتماعية أضعفت اإلنتاج وتراجع الطلب
األورويب فبّا أدى إىل استنزاؼ اغبسابات اػبارجية لتونس.1

 1موجز قُطري ،تونس ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا ،2016 ،ص.11 :
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الشكل رقم ( :)49تطور رصيد الحساب الجاري التونسي 1025-1022
مليار دينار

المصدر  :موجز قُطري ،تونس ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا ،2016 ،ص.12 :

البفاضا يف
كما سجل اؼبيزاف التجاري بفعل تراجع الواردات بوتَتة أسرع من تلك اليت شهدهتا الصادرات
ً
ربسن ذباوزت
عجزه اؽبيكلي من  11.3مليار دينار يف عاـ  2014إىل  9.8مليار دينار يف عاـ  ،2015أي دبعدؿ ّ
نسبتو .%12

لقد ّأد ت الصدمات اػبارجية الناصبة عن األزمة اؼبالية العاؼبية إىل تفاقم الضغوط على اغبساب اعباري خاصة

ئيسا
اؼبيزاف التجاري ،فعلى الرغم من أ ّف تونس أحرزت ً
تقدما ملحوظًا إالّ أ ّف عجز اغبساب اعباري يظل ً
عنصرا ر ً

يف االنتقاؿ إىل قابلية التحويل الكاملة ،باإلضافة إىل أف تكوف األزمة اؼبالية دبثابة اختبار حقيقي لقوة االقتصاد

وقابلية تعرضو للصدمات اػبارجية.
ابعا :االستثمار األجنبي المباشر
رً

نظرا لتوفرىا على الظروؼ اؼبناسبة الستضافة االستثمارات األجنبية،
قامت تونس بتشجيع االستثمار األجنيب ً

ففي النصف الثاين من الثمانينيات سبت إعادة صياغة قانوف االستثمار بشكل كبَت حيث دخل يف سياؽ ليربايل
مع مراعاة تغَتات احمليط الدويل ،كما تدخل اؼبشاركة اغبرة لؤلجانب يف أي استثمار يف قانوف االستثمار اعبديد،
ويعد الًتخيص اؼبسبق ىو االستثناء حيث ينطبق فقط على بعض اػبدمات اليت ال تصدر بشكل كامل وعندما
تتجاوز اؼبشاركة األجنبية  %50من رأس اؼباؿ.
حيث ربتل االستثمارات األوروبية اؼبباشرة يف تونس النسبة األكرب مقارنة باالستثمارات األجنبية اؼبباشرة
األخرى إذ تُقدر حبوايل  % 80من ؾبموع االستثمارات األجنبية وذلك بسبب العبلقات التجارية القوية بُت
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تونس واالرباد األورويب واؼبتمثلة خاصة يف اتفاقية التجارة اغبرة اليت ُوقعت ضمن إطار الشراكة األورومتوسطية
واليت كانت تونس أوىل أكرب مستثمر يف توقيعها عاـ .11995
الشكل رقم ( :)50تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى تونس( 1008-1001الوحدة :مليون دوالر)
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المصدر :قارة مبلؾ ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة
تجارب :المكسيك،تونس والسنغال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوـ يف العلوـ
االقتصادية ،جامعة منتوري قسنطينة ،2010-2009 ،ص.90 :

خبلؿ الفًتة  ،1992-1987بلغت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر اؼبًتاكمة  841.4مليوف دوالر أمريكي
وذلك لًتكيزىا على قطاع احملروقات يف ىذه الفًتة بنسبة  %85والباقي موجو كبو السياحة والعقارات واألشغاؿ
العامة والصناعات بدرجة أقل وخاصة اؼبنسوجات ،وىو ما يبثل  %10.3من تدفقات رأس اؼباؿ الداخل

و%6.1

من االستثمارات احملققة.2
يبدو أ ّف قدرة استقباؿ االستثمار األجنيب اؼبباشر سبيل لبللبفاض منذ  1982بسبب السياسة النقدية التوسعية
اؼبتبعة بُت  1983-1980واليت كانت سببًا يف فقداف القدرة التنافسية وتفاقم العجز يف اغبساب اعباري ،وبعد
 1986واألحداث االقتصادية اليت سبيّزت هبا من ارتفاع ألسعار البًتوؿ والتحرير اعبزئي لسعر صرؼ الدينار
التونسي ىو ما يفسر عودة تدفق االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ،وأل ّف االقتصاد التونسي مرتبط باالقتصاد األورويب

نوعا ما ،مث سجل أكرب قيمة تقدر ب
فإنّو تأثر بظروفو يف الفًتة من  2006-2002أين سبيّز باالستقرار ً

3.312

 1قارة مالك ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب :المكسيك ،تونس والسنغال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوـ يف العلوـ
االقتصادية ،جامعة منتوري قسنطينة ،2010-2009 ،ص.90 :
2

موجز قطري ،مرجع سابق ،ص.15 :
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نظرا النفتاح
أثرا و ً
اضحا ً
مليوف دوالر يف  ، 2006مث البفض من جديد وذلك بسبب تداعيات األزمة اليت كاف ؽبا ً
االقتصاد التونسي على العامل اػبارجي.

الشكل رقم ( :)52نسبة مساىمة االستثمار األجنبي المباشر التونسي في  PIBالفترة 1008-1001
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المصدر :قارة مبلؾ ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة

تجارب :المكسيك،تونس والسنغال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوـ يف العلوـ
االقتصادية ،جامعة منتوري قسنطينة ،2010-2009 ،ص.90 :

نبلحظ أ ّف نسبة مسانبة االستثمار األجنيب اؼبباشر يف الناتج احمللي اإلصبايل ارتفعت من  %3.5سنة

2002

إىل  %10.6سنة  ،2006فبّا يدؿ على وجود ربفيزات ساعدت بشكل كبَت على تنامي االستثمار األجنيب
اؼبباشر يف تونس.
الشكل رقم ( :)51االستثمار األجنبي المباشر التونسي من  PIBللفترة من 1025-2990

Source: Y. ZRIBI, Appréciation de la compétitivité prix de
l’économie tunisienne, ITCEQ, N°52- 2017, p:11.

حيث نبلحظ أنّو واصل االرتفاع إىل حىت ما يقارب  %25مث اهنار بداية  2011ليصل إىل  %19من

PIB

يف  2016لذا يبكن القوؿ أ ّف االستثمار األجنيب اؼبباشر يف تونس ضعيف ىيكليًا.
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خامسا :رصيد الحساب المالي
ً

فائضا يف عاـ  2015ب  %8.17مقارن ًة بعاـ  2014وتعود ىذه الزيادة الطفيفة
سجل رصيد اغبساب اؼبايل ً

إىل النمو اؼبسجل يف نسب االستثمارات اؼبباشرة األجنبية ب  %7.47وأشكاؿ أخرى من االستثمارات
سجلت اؼبداخيل الصافية لرؤوس األمواؿ اػبارجية مستوى
ب  ،%8.66و ً
استنادا إىل البنك اؼبركزي التونسي ّ
مقبوؿ ،أي أكثر من  8مليار دينار تونسي ،تش ّكلت يف ؾبملها من تعبئة موارد خارجية على شكل قروض
متوسطة وطويلة اؼبدى ،حيث ظبحت ىذه اغبالة بتمويل العجز اعباري وتعزيز مستوى األصوؿ الصافية من
يوما من االستَتاد مع هناية عاـ
العمبلت األجنبية اليت بلغت  14.102مليار دينار تونسي ،أي ما يعادؿ ً 128
يوما من االستَتاد مع هناية عاـ  ،2014وىو ما ّأدى إىل ربقيق فائض
 2015مقابل 13.097مليار دينار وً 112
يف اؼبيزاف العاـ للمدفوعات عاـ .2015
الشكل رقم ( :)53تطور رصيد الحساب المالي في تونس ( 1025-1022بالمليار دينار)

المصدر  :موجز قطري ،تونس ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا ،2016 ،ص.12 :

ملياري دينار تقريبًا ،وىو
وارتفعت تدفقات االستثمارات اؼبباشرة الواردة بنسبة  %8.8يف عاـ  2015لتصل إىل َ

ما يبثل  %19.5من إصبايل التمويبلت اػبارجية على اؼبديَُت اؼبتوسط والطويل ،وحسب السلطات التونسية،
ظبحت االستثمارات األجنبية اؼبباشرة السيما اػباصة بالقطاعات غَت الطاقوية من توفَت  10617فرصة عمل من
بينها  9372فرصة عمل يف قطاع الصناعات التحويلية و 987فرصة عمل يف قطاع اػبدمات.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي ؽبذه االستثمارات يف عاـ  ،2015يبدو جليًا انتعاش االستثمارات اػباصة يف
قطاع الطاقة والصناعات التحويلية ،يف حُت أ ّف االستثمارات األجنبية اؼبباشرة اؼبوجهة إىل قطاع اػبدمات سجلت
فائضا قدره  300مليوف دينار مقابل  122مليوف
اجعا طفي ًفا ،وحقق ميزاف استثمارات حافظة األوراؽ اؼبالية ً
تر ً
دينار يف عاـ  2014بفضل اغبيازات اليت قاـ هبا غَت اؼبقيمُت.
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كثَتا استقرار االستثمارات ،فرغم تراجعها بأربع مراتب
ومل سبنع الوضعية األمنية واالجتماعية الصعبة يف تونس ً

مقارنة بعاـ  ،2014تبقى تونس اليت تصنف يف اؼبرتبة  60مرة أخرى أكثر بلد يف منطقة اؼبغرب العريب يتميز
بأفضل بيئة ؼبمارسة أنشطة األعماؿ مقارنة جبَتاهنا حسب تقرير فبارسة أنشطة األعماؿ ،ومن مث فالبلد يسبق
اؼبغرب) )71واعبزائر ( )154وموريتانيا ( )176وليبيا ) ،)188ويف مواجهة مرحلة التحوؿ السياسي ،تراجعت كل
بلدا ،كما تبا ّشر
اؼبؤشرات اػباصة بتونس ،فعلى مستوى إنشاء اؼبؤسسات ربتل تونس اؼبرتبة  100من بُت ً 189
مواصلة اإلصبلحات اليت متّ الشروع فيها خبلؿ األعواـ األخَتة بآفاؽ جيدة لؤلعواـ اؼبقبلة.
سادسا :تسيير الديون في ظل سياسة مالية موحدة
ً

إ ّف الدين اػبارجي ىو ؾبموع الديوف (القروض والسندات) اؼبستحقة لغَت اؼبقيمُت واؼبسددة بالعملة األجنبية.

وقد شهد عاـ  1986أعلى مستوى للديوف اػبارجية يف تونس على اؼبدى اؼبتوسط والطويل (مت التعبَت عنو بالنسبة
للناتج احمللي اإلصبايل اؼبتاح) ،ىذا اؼبعدؿ يتناقص بشكل عاـ إالّ يف الفًتتُت  1997-1993و 2004-2000كما
ىو موضح يف الشكل اؼبوايل.
الشكل رقم ( :)54نسبة المديونية التونسية

معدل االستدانة
Source: K. CHNAINA, Les Effets de la Variabilité du Taux de Change Réel sur le
Commerce Extérieur. Cas de la Tunisie, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Ecole Doctorale 481 Sciences Sociales et Humaine, ACADEMIE DE BORDEAUX,
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en sciences économiques, 2013, p: 90.

حيث أدى تأثَت الصرؼ مع البفاض قيمة الدينار إىل تضخيم قيمة الديوف اؼبستحقة ،ولكن منذ عاـ

2004

أصبح معدؿ الديوف يتناقص حىت عاـ  2009أين استقر اؼبعدؿ عند  ،%37.3ىذه النتيجة مهمة عندما نأخذ
بعُت االعتبار من ناحية الوضع الدويل يف األلفينيات ،ومن ناحية أخرى ،يظهر قباح سياسة الدولة اليت تَ ِ
عترب
ُ
أيضا إىل استخداـ عائدات
زبفيض الدين اػبارجي أولوية يف سياستها االقتصادية ،ويرجع ىذا التخفيض ً
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اػبصخصة يف سداد الدين العاـ اػبارجي ،مثلما حدث يف عاـ  2006حُت مت استخداـ إيرادات شركة
االتصاالت التونسية ؽبذا النوع من السداد ،وكجزء من مصداقية سداد الديوف بُت البلداف تعترب تونس منذ عاـ
 1994من بُت أكثر البلداف الناشئة أمانًا ،حيث سبتلك رتبة مقًتض رئيس.
يف السنوات األخَتة ،اتّبعت تونس سياسة إحًتازية لتوحيد اؼبيزانية للحفاظ على االنضباط اؼبايل ،ويف الواقع
على الرغم من استمرار العجز اؽبيكلي يف اؼبيزانية األولية البالغ  %2.1من الناتج احمللي اإلصبايل يف الفًتة

-1990

ربوؿ ىذا العجز إىل فائض بلغ حوايل  %1.3يف عاـ  1994بفضل جهود توحيد اؼبيزانية ،ومع ذلك يف
ّ 1991

 2001-2000أصبحت السياسة اؼبالية توسعية وعلى الرغم من النمو القوي يف الطلب احمللي اتسع العجز يف
اؼبيزانية األولية إىل  %0.7من الناتج احمللي اإلصبايل.1
وضوحا ىي االلبفاض اؼبلحوظ يف العجز العاـ من  %5.9من الناتج احمللي اإلصبايل يف
وكانت النتيجة األكثر
ً

عاـ  1991إىل  %2.8من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  2006و %1.1يف عاـ  2008و %3.8يف عاـ ،2009

حيث أجرت السلطات التونسية سياسة مالية أكثر توسعية يف عاـ  2009من خبلؽبا زادت اغبكومة من اإلنفاؽ
الرأظبايل والقروض الصافية من أجل تسريع مشاريع االستثمار العاـ ،فبّا أدى إىل ارتفاع العجز يف اؼبيزانية إىل

%3

من الناتج احمللي اإلصبايل.2
فاستمرار عجز اؼبوازنة وتذبذب الدين العاـ يف حدود  %60من الناتج احمللي اإلصبايل خبلؿ العقدين اؼباضيُت
مت السيطرة عليو من خبلؿ اتباع سياسة إحًتازية يف إدارة الديوف ،باإلضافة إىل ذلك فإ ّف اإلدارة اغبذرة للديوف
مصحوبة بسياسة مالية صارمة ظبح بتخفيض نسبة الدين العاـ إىل %47من الناتج احمللي اإلصبايل يف .2010
عموما ،فاإلعتقاد اؼبايل السائد يضع تونس يف مستوى فباثل ؼبستوى دوؿ منطقة اليورو مع أداء أفضل من
ً
حيث اؼبالية العامة وف ًقا ؼبعايَت ماسًتىبت األوروبية ،فإذا مت االلتزاـ دبعيار الديوف ،يبكن أف تنتقل تونس بشكل
مريح إىل قابلية التحويل الكلي أين ـباطر إعادة التمويل وـباطر الفائدة اؼبتعلقة بالديوف اػبارجية منخفضة للغاية.

1

K. CHNAINA, Les Effets de la Variabilité du Taux de Change Réel sur le Commerce Extérieur. Cas de
la Tunisie, Université de Pau et des Pays de l’Adour Ecole Doctorale 481 Sciences Sociales et Humaine,
ACADEMIE DE BORDEAUX, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en sciences économiques, 2013, p:
91.
2
Idem
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المطلب الثالث :قابلية التحويل الكلي للدينار التونسي في ظل االنفتاح التدريجي لالقتصاد التونسي
من اؼبثَت لبلىتماـ إثبات العبلقة بُت سعر الصرؼ ومتغَتات االقتصاد الكلي اليت ُسبيِز االقتصاد التونسي خبلؿ
الفًتة اؼبدروسة مع مراعاة تطور نظاـ سعر الصرؼ يف تونس.
أوالً :سياسة سعر صرف قائمة على استهداف سعر الصرف الفعلي الحقيقي:
لفهم قابلية التحويل الكلي من خبلؿ سياسة سعر الصرؼ يكوف ربليل ذلك ً
جيدا منذ عاـ  ،1978أين متّ
ربط الدينار التونسي بسلة من العمبلت حيث كاف وزف الدوالر %55حىت عاـ  1981و %45الباقية للعمبلت
األوروبية ،1وحىت عاـ  1981كاف فارؽ التضخم يف تونس مع شركائها التجاريُت لصاغبها ،حيث مل تكن ىناؾ
حاجة إىل قاعدة استهداؼ حقيقية حىت اآلف.
ومع ذلك ،فإ ّف ارتفاع معدؿ التضخم من  %6.2يف عاـ  1978إىل  %13.5يف عاـ  1982و %9يف عاـ
 1983بسبب السياسة النقدية اؼبتساىلة بُت عامي  1980و 1983كاف مقدمة لفقداف القدرة التنافسية وتفاقم
عجز اغبساب اعباري الذي ارتفع من  %3.8من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  1980إىل  %9.9يف عاـ
.21984
تأثَتا
باإلضافة إىل ذلك فقد أثر التدىور بنسبة  %15يف معدالت التبادؿ التجاري بُت عامي  1984وً 1986
سلبيًا على اغبساب اعباري فبا أدى إىل أزمة ميزاف اؼبدفوعات يف عاـ  .1986حيث اذبهت السلطات النقدية
كبو سياسة تشجيع الصادرات اليت هتدؼ إىل ربسُت القدرة التنافسية للمنتجات التونسية فبا أدى إىل البفاض

الدينار التونسي وتقليص نسبة الدوالر يف السلة احملددة بُت  1981و 1985مث مت زبفيض قيمة الدينار يف أوت
.1986

كبَتا على قطاع الزراعة والطاقة ،فقد عاىن يف عاـ  1986بعد
يف الواقع ،إ ّف االقتصاد التونسي يعتمد
ً
اعتمادا ً

أزمة اؼببادالت الدولية للمواد األولية والصدمة البًتولية بعد تطور اقتصادي سريع مدعوـ دبوارد نفطية ومساعدات
دولية خبلؿ الفًتة  ،1986-1975حيث تبلغ احتياطيات النقد األجنيب اؼبعرب عنها من حيث أياـ االستَتاد

25

يوما فقط لعاـ  1986والنمو اغبقيقي لبلقتصاد لنفس العاـ سليب (جدوؿ رقم  .)17مث اعتمدت تونس خطة
ً
للتكييف اؽبيكلي ) (PASفبّا ظبح ألوؿ مرة يف عاـ  1988بتحقيق فائض يف ميزاف السلع واػبدمات.

F. MARRAKCHI CHARFI, opcit, p: 28.
Idem

1
2
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فبعد البفاض قيمة العملة يف عاـ  ،1986فإ ّف السلطات التونسية استهدفت سعر صرؼ حقيقي ثابت من
أجل اغبفاظ على القدرة التنافسية لبلقتصاد يف اػبارج ،من خبلؿ زبفيض قيمة الدينار حبيث يعوض االلبفاض
الفرؽ بُت معدؿ التضخم احمللي ومعدؿ التضخم يف اػبارج.1
الشكل رقم ( :)55استهداف سعر صرف فعلي حقيقي ثابت في تونس

السنوات

Source: Zouheir el kadhi, convertibilité totale du dinar: enjeux et
défis, ITCEQ, février 2011, p: 26.

نبلحظ أنّو منذ زبفيض قيمة العملة يف عاـ  ،1986فإ ّف سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي ليس ثابتًا ولكنّو يدور

حوؿ معدؿ ثابت ،ومع ذلك فإ ّف استهداؼ قاعدة ثبات سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي يبكن أف يولِد تأثَتات
تضخمية يبكن أف تزيد أوتؤدي إىل فقداف سيطرة السلطات النقدية على التضخم ،لذا حاولت السلطات النقدية
 1990و%1.9

ذبنب ذلك حيث البفض معدؿ التضخم من  % 8.2يف عاـ  1987إىل حوايل  %3يف أواخر
يف عاـ ( 2005اعبدوؿ رقم  .)17و ِ
يفسر ىذا األداء عدـ وجود صدمات كبَتة خبلؿ الفًتة وسياسة اقتصاد
كلي إحًتازية ،حيث عملت السلطات للسيطرة على العجز يف اؼبيزانية ،حيث استمر االلبفاض يف العجز خبلؿ
فًتات ارتفاع الطلب اػباص بسرعة بُت عامي  1992 -1991و 2000 - 1999كما يوضحو الشكل رقم

)(56

فبّا ساعد ذلك يف تقليل الضغط على الطلب على السلع غَت القابلة للتداوؿ واغبد من الضغوط التضخمية.

1

C. ADAMS, D. GROS, The consequences of real exchange rate rules for inflation: some illustrative
examples, IMF Staff Paper, 1986, n°33, p: 439.
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الشكل رقم ( :)56العجز المالي والطلب الخاص بالنسبة لل  PIBفي تونس بين 1002-2992
العجز المالي

الطلب الخاص

السنوات

Source: C. ADAMS, D. GROS, The consequences of real exchange rate
rules for inflation: some illustrative examples, IMF Staff Paper, n°33, 2002,
p: 440.

كما أنّو من اؼبهم التأكيد على أ ّف الصادرات التونسية تظل مركِزة بشكل أساسي على القطاعات شديدة
التنافسية واغبساسة للصرؼ (اؼبنسوجات واعبلود واؼببلبس والغذاء واؼبعدات الكهربائية والسياحة )...كبو بلداف
وسعت السلطات ىوامش التقلب يف سعر الصرؼ منذ  2002واليت
منطقة اليورو بشكل أساسي ،حيث ّ
دع ُم سياسة التحرير التجاري ومن مث
البفضت بنحو  ،%22ىذا االلبفاض يف سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي يَ َ
ربسن واضح يف القدرة التنافسية لتونس.

كثَتا بالنسبة
من اعبانب العملي ،استقرار سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي يعٍت أ ّف سعر الصرؼ اإلظبي يتقلب ً
للدوالر أكثر من األورو كما يوضحو الشكل رقم ) ،(57فالدينار ارتفع مقابل الدوالر والبفض مقابل األورو،
ومن مث ىناؾ خسارة يف القدرة التنافسية مقارنة بالواليات اؼبتحدة ومنطقة الدوالر وزيادة يف القدرة التنافسية
عموما مل يتدىور وضع القدرة التنافسية لؤلسعار يف تونس.
مقارنة دبنطقة اليورو ،لكن ً
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الشكل رقم ( :)57تطور سعر الصرف الحقيقي للدينار التونسي

Source: pacifique exchange rate, BCT, compilation ITCEQ, p: 28.

يشَت تطور سعر الصرؼ اغبقيقي مقابل العمبلت الرئيسية للتسوية التجارية (بالدوالر واليورو) إىل أ ّف تونس
اختارت يف اؼبتوسط خبلؿ الفًتة  2015-2000سياسة سعر الصرؼ اليت تقوـ على تنافسية التصدير ،ومن مث
ارتفع متوسط سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي ) (TCERخبلؿ ىذه الفًتة بعد االلبفاض اؼبتوسط للدينار بنسبة
 %1.5مقابل اليورو و  %1.6مقابل الدوالر.
يكشف ربليل ىذه الفًتة عن تغَتات متباينة يف سعر الصرؼ بُت ىاتُت العملتُت الرئيستُت ،حيث ارتفعت
القيمة اغبقيقية للدينار مقابل الدوالر بنسبة  %2.7يف اؼبتوسط سنويًا خبلؿ الفًتة  ،2008-2002يف حُت أنّو
البفاضا يف مقابل اليورو ( %3.9يف اؼبتوسط سنويا) ،لكن خبلؿ الفًتة  2015-2009البفض مقابل
شهد
ً

الدوالر األمريكي مقابل ارتفاع طفيف مقابل اليورو ( %3.4و  %0.7يف اؼبتوسط سنويًا على التوايل).

أساسا إىل اذباىات التضخم
كاف ىذا االلبفاض يف قيمة الدينار أكرب من حيث القيمة االظبية ،ويرجع ذلك ً

يف تونس بشكل أسرع من الواليات اؼبتحدة ومنطقة اليورو.

يبكن القوؿ أنّو إذا مت إعطاء سياسة سعر الصرؼ ىدؼ ربسُت القدرة التنافسية للصادرات ،ترتفع قيمة الدينار
بشكل ملحوظ على مدى عدة سنوات من ىذه الفًتة خاصة مقابل الدوالر.
يبثل سعر الصرؼ الثنائي قيمة عملة مقابل عملة أخرى ،فاختبلفو ذو أنبية ونطاؽ ؿبدودين حيث أنّو بالنسبة
لنفس العملة قد تتطور أسعار الصرؼ الثنائية بشكل ـبتلف ،لذلك من الضروري متابعة تطور سعر صرؼ العملة
بالنسبة عبميع عمبلت الشريك الرئيس والبلداف اؼبنافسة ،ويتم ذلك من خبلؿ سعر الصرؼ الفعلي االظبي
).(TCEN
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الشكل رقم ( :)58معدل الصرف اإلسمي الثنائي للدينار التونسي

المصدر :البنك اؼبركزي التونسي.

ومع ذلك ،فإ ّف  TCENال يعكس تطور القدرة التنافسية ألسعار بلد ما ،ألنّو ال يأخذ يف االعتبار الزيادة يف
األسعار احمللية مقارنة بأسعار الدوؿ الشريكة والبلداف اؼبنافسة ،ومن ىنا تأيت الفائدة اغبقيقية لسعر الصرؼ
الفعلي اغبقيقي ) ،(TCERوالذي يُعرؼ باسم  TCENاؼبع ِدؿ للفرؽ يف ارتفاع األسعار ،دبعٌت آخر
يصحح  TCENمن الفروؽ التضخمية اؼبوجودة بُت البلداف حيث تُأخذ بعُت اإلعتبار التغَتات يف تنافسية

TCER

األسعار بدقة أكرب.
الشكل رقم ( :)59تطور الدينار التونسي واألورو والدوالر خالل الفترة 1006-2990

TCEN
EURO/DINAR
DOLLAR/DINAR
DOLLAR/EURO

السنوات

Source: A. HENRIOT, Insertion de la Tunisie dans l’économie mondiale,
Séminaire sur le Diagnostic et l’Analyse de la Conjoncture Economique En
Tunisie, institut national de la statistique, Tunis, le 4 Septembre 2007, p: 10
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يوضح تطور سعر الصرؼ الفعلي االظبي للدينار التونسي خبلؿ التسعينات الصلة الوثيقة لسعر الصرؼ
الفعلي للدينار مع سعر الصرؼ الثنائي (الدوالر – اليورو) الشكل رقم ) ،(58حيث بقي الدينار التونسي مستقر
نسبيًا مقابل األورو ،ومنذ  2001ارتفع األورو بقوة مقابل الدوالر ويف نفس الوقت البفض الدينار بقوة بالنسبة

األورو ،وبدالً من تثبيت  TCENمت اعتماد سياسة البفاض الدينار مقابل عمبلت الدوؿ األخرى هبدؼ توفَت
مكاسب تنافسية األسعار للمصدرين احملليُت ضد اؼبنافسُت يف السوؽ األوروبية.
إ ّف تتبع مؤشر سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي  TCERاحملسوب بواسطة طريقة الًتجيح مع مراعاة التخصص
القطاعي باستثناء الطاقة بواسطة ثبلثة مؤشرات ـبتلفة لؤلسعار يكشف اؼببلحظات التالية:
الشكل رقم ( :)60تطور سعر الصرف الفعلي الحقيقي التونسي وفق ثالث مؤشرات صرف ()200 - 1000
 TCERوفق أسعار المستهلك
 TCERوفق أسعار المنتج
 TCERوفق أسعار الصادرات
TCENوفق التخصص القطاعي
ما عدا الطاقة

السنوات

Source: A .HENRIOT, Insertion de la Tunisie dans l’économie mondiale,
Séminaire sur le Diagnostic et l’Analyse de la Conjoncture Economique En
Tunisie, institut national de la statistique, Tunis, le 4 Septembre 2007, p: 10

إ ّف االختبلؼ بُت مستويات معدؿ الصرؼ الفعلي اغبقيقي ومؤشر أسعار اؼبستهلك ومؤشر معدؿ الصرؼ
الفعلي اإلظبي خبلؿ التسعينات كانت بسبب الفروقات التضخمية الكبَتة بُت تونس والدوؿ اؼبنافسة ،فقد وصل
معدؿ التضخم يف تونس إىل مستوى مرتفع يف بداية التسعينات ،وىو ما يفسر تباين معدالت الصرؼ الفعلية
اغبقيقية واإلظبية ،فالتحكم التدرهبي يف التضخم منذ  1998يعٍت أ ّف ىذين اؼبؤشرين تبلقيا يف اذباه نزويل مشًتؾ
(اعبدوؿ رقم  ،)17كما يرجع االلبفاض اغبقيقي للدينار التونسي على مدار السنوات الست اؼباضية بشكل
أساسي إىل البفاض القيمة االظبية للدينار وليس إىل فروؽ التضخم الكبَتة كما كاف اغباؿ ساب ًقا.
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أيضا
أيضا خبلؿ التسعينات ،فبّا يفسر ً
تُعد الفروؽ بُت أسعار اإلنتاج يف تونس وأسعار االستهبلؾ مهمة ً
االختبلفات يف تطور سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي الذي تأثر بأسعار اإلنتاج وسعر الصرؼ الفعلي اإلظبي.
ّأما من جانب التصدير فإ ّف االلبفاض اغبقيقي يف قيمة الدينار بُت عامي  1995و 1997يبكن تفسَته
بالبفاض أسعار النفط وىبوط الطلب األورويب ،فبّا دفع اؼبصدرين التونسيُت إىل خفض أسعارىم.
ساعد استهداؼ سعر صرؼ حقيقي فعلي يف اغبفاظ على مستوى جيد من القدرة التنافسية ،حيث هبب
معرفة أ ّف البفاض سعر الصرؼ مل يأخذ مكاف التعديبلت اؼبالية والنقدية الستيعاب ضغوط اغبساب اعباري.
الجدول رقم ( :)27مؤشرات االقتصاد التونسي للفترة 1005-2984
2984

2985

2986

2987

2988

2989

2990

2992

2991

2993

2994

النمو%

5.7

5.6

1.4 -

5.5

1.5

3.7

7.6

3.9

7.8

2.2

3.2

التضخم

8.6

7.6

6.2

8.2

7.2

7.7

6.5

8.2

5.8

4

4.6

العجز في الحساب الجاري

9.9 -

7.5 -

7.4 -

1-

1+

3.7 -

5.9 -

4.5 -

6.6 -

6.9 -

2.7 -

2995

2996

2997

2998

2999

1000

1002

1001

1003

1004

1005

النمو%

2.4

7.1

5.4

5

6.2

4.7

4.9

1.7

5.6

6

4.2

التضخم

6.3

3.8

3.6

3.1

2.7

2.9

1.9

2.8

2.7

3.6

1.9

العجز في الحساب الجاري

4.3 -

2.4 -

3.1 -

3.4 -

2.2 -

4.2 -

4.2 -

3.5 -

2.9 -

2-

1.3 -

Source: Données calculées à partir des différents numéros des statistiques financières de la BCT, « 50ème
anniversaire de l’indépendance 1956 –2006 ».

ظبحت القيود اؼبفروضة على ربركات رأس اؼباؿ يف نفس الوقت باتباع سياسة نقدية إحًتازية ومستقلة خبلؿ
التسعينيات ،حيث أ ّف السلطات تعمل على جعل مبو القروض لبلقتصاد والناتج احمللي اإلصبايل تتطور بالتوازي،
أيضا مبو الكتلة النقدية.
كما تستهدؼ ً

الشكل رقم ( :)62تطور القروض لالقتصاد والطلب المحلي والناتج المحلي اإلجمالي في تونس بين 1002-2990
الناتج المحلي اإلجمالي

الطلب المحلي

قروض لالقتصاد

السنوات



Source: C. ADAMS, D. GROS, The consequences of real exchange rate rules
for inflation: some illustrative examples, IMF Staff Paper, 2002, n°33, p: 445.
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نبلحظ من خبلؿ الشكل السابق أ ّف القروض لبلقتصاد تتحرؾ بنفس الطريقة ويف نفس اإلذباه مع الطلب
احمللي ،ومع ذلك فقد أثرت السلطات النقدية على السياسة النقدية يف عاـ  1996مثبلً من خبلؿ ميل القروض
أيضا ألف العديد من األسعار ظلت مدارة
لبلقتصاد لتخفيف الطلب احمللي عند اغباجة ،كما متّ احتواء التضخم ً

على الرغم من عملية التحرير اؼبستمرة.1

ثانيًا :استهداف التضخم وفعالية السياسة النقدية

منذ منتصف الثمانينات حد د البنك اؼبركزي التونسي كهدؼ استقرار سعر الصرؼ ومستوى منخفض

للتضخم ،حيث تقوـ ىذه السياسة على متابعة ومراقبة تطور الكتلة النقدية ) (M3من خبلؿ التدخل يف السوؽ
النقدي أو عن طريق مستوى اإلحتياطي اإللزامي.
ذبدر اإلشارة إىل أ ّف اؽبدؼ الوسيط غالباً ما يتعلق دبعدؿ فائدة قصَت األجل بينما يشَت اؽبدؼ التشغيلي إىل
معدؿ مبو اجملمع النقدي أو سعر الصرؼ أو معدؿ التضخم ،وفيما ىبص البنك اؼبركزي التونسي فقد اتبع اؼبنهج
الكمي من خبلؿ الًتكيز على اعبانب النقدي بأدوات سياسة نقدية جديدة مثل عمليات السوؽ اؼبفتوحة اليت
تشجع على تطوير السوؽ الثانوية والتحكم يف اؼبستوى العاـ للسيولة البنكية.
فعملية االستهداؼ النقدي أصلها من النظرية الكمية للنقود ،واليت تبُت أ ّف مبو الكتلة النقدية يبكن ربليلو على
أنّو الفرؽ بُت مبو الناتج احمللي اإلصبايل والتغَت النسيب يف سرعة تداوؿ النقود.
نظرا لتحركاهتا العائمة ،لذا عمل
دائما النتائج ُ
لكن استخداـ اجملمعات النقدية كهدؼ وسيط ال يعطي ً
اؼبرجوة ً
البنك اؼبركزي التونسي يف ىذه الفًتة مباشرًة على سعر الفائدة يف سوؽ النقد من خبلؿ األدوات اؼبوضوعة ربت
تصرفو من أجل الوصوؿ إىل اؽبدؼ النهائي اؼبتمثل يف استقرار األسعار ،فهو األداة الرئيسة إلدارة السياسة
النقدية ،حيث يسمح للبنك اؼبركزي باغبصوؿ على معدؿ فائدة رئيس يتم من خبللو دعم أسعار الفائدة يف سوؽ
النقد .فلمعاعبة الصعوبات اليت يُثَتىا استخداـ اجملمعات النقدية كهدؼ وسيط رئيس تبٌت البنك اؼبركزي التونسي

إطار السياسة النقدية اؼبعروؼ باسم استهداؼ التضخم.
مؤشر األوضاع النقدية لدعم

القرار(:)ICM

من منظور سياسة استهداؼ التضخم فإ ّف حساب  ICMلتونس ُيب ِكن من تقييم اذباه األوضاع النقدية ،حيث
هبب أف تأخذ قراءة ىذا اؼبؤشر اعبوانب اؼبهمة بعُت االعتبار ،والشكل اؼبوايل يبُت تطور مؤشر األوضاع النقدية
1

D. FANIZZA, ET autre, Tunisia’s experience with real exchange rate targeting and the transition to a
flexible exchange rate regimes, IMF Working Paper, 2002, p: 190.
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اإل ظبي واغبقيقي لتونس ،حيث نأخذ كمرجع القيم اؼبتوسطة لسعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي ومعدؿ الفائدة بُت
البنوؾ بًتدد شهري يف الفًتة  ،2010-1990لكن من اؼبفًتض أف تكوف الفًتة اؼبرجعية احملددة غالبًا دبتوسط على

طوؿ الفًتة تتوافق مع األوضاع النقدية احملايدة.

الشكل رقم ( :)61مؤشر األوضاع النقدية اإلسمي والحقيقي لتونس
سياسة نقدية تقييدية

سياسة نقدية توسعية

إسمي
حقيقي

Source: ITCEQ.

يبكن أف مبيّز من خبلؿ الشكل أعبله بُت مرحلتُت:

الفًتة األوىل بُت  2003-1990تتميز بسياسة نقدية تقييدية تعكس برنامج مكافحة التضخم الناجح من قِبل
السلطات التونسية ،ففي الواقع ولتعديل النمو على الطلب الداخلي شدد البنك اؼبركزي التونسي سياستو
بتخفيض إعادة سبويل البنوؾ التجارية ،فتقييد السياسة النقدية ساعد على تنظيم أفضل للتوسع االئتماين مع مبو
الطلب احمللي كما ظبح بتخفيف األوضاع النقدية من منتصف عاـ  .2003باإلضافة إىل ذلك ،يعكس االذباه
النزويل لػمؤشر األوضاع النقدية منذ عاـ  2003زبفيف األوضاع النقدية الناجم عن استقرار التضخم ،من خبلؿ
البفاض سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي فبّا ساىم يف ربسُت القدرة التنافسية لبلقتصاد التونسي وكذا البفاض أسعار
الفائدة بنحو نقطتُت أساسيتُت.
ّأما الفًتة الثانية فقد سبيّزت بسياسة نقدية مرنة بداية من  2003من خبلؿ زبفيف األوضاع النقدية يف تونس إىل
حد كبَت ،حيث البفض مؤشر األوضاع النقدية بأكثر من  3نقاط ،ويعكس ىذا التخفيف رد فعل البنك اؼبركزي
التونسي على األزمة اؼبالية ،ولتخفيف أثر األزمة على االقتصاد التونسي أصبحت السياسة النقدية توسعية يف
 ،2008حيث خفض البنك اؼبركزي سعر الفائدة الرئيس دبقدار  75نقطة أساس إلعادتو إىل  %4.5يف

17

فيفري  ،2009ومع ذلك هبب معرفة أ ّف مؤشر األوضاع النقدية ىو مؤشر بسيط ال يأخذ يف االعتبار صبيع
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العوامل اليت يبكن أف تؤثر على النشاط االقتصادي كمعدؿ الفائدة طويل األجل والسياسة اؼبالية والطلب العاؼبي
خصوصا ،لذا وجب تفسَت ذلك بعناية فائقة.
ً

إ ّف سعر الفائدة يضاعف القدرة التنافسية للشركات كعنصر تكلفة وكمحدد لبلستثمار ،ومن مث سيتم الًتكيز

يف ما يلي على اإلجراءات الرئيسية اليت ازبذهتا الدولة لتعزيز االستثمار خاصةً ،واليت تتميز بديناميكية منخفضة
على مدى العقد اؼباضي.
الشكل رقم ( :)63معدالت الفائدة اإلسمية والحقيقية في تونس

معدل الفائدة اإلسمي

معدل الفائدة الحقيقي

Source: Y. ZRIBI, Appréciation de la compétitivité prix de l’économie
tunisienne, ITCEQ, N°52- 2017, p:10.

إختبار تطور معدؿ الفائدة الرئيسة هبعلنا نستنتج أف ىذا اؼبعدؿ من الناحية االظبية ظل ثابتًا عند حوايل

%5

بُت عامي  ،2008-2003مث البفض الح ًقا حىت عاـ  (%3.75) 2012مقارنة بنسبة  %5.22يف عاـ ،)2008
هبدؼ دعم االستثمار اػباص وزبفيف العبء اؼبايل للشركات اليت تتأثر بشدة بالظروؼ االقتصادية احمللية والدولية
غَت اؼبواتية.

1

ّأما سعر الفائدة اغبقيقي كاف أكثر تقلبًا مع اذباه نزويل حيث انتقل من  %4.1يف  2001إىل  %0.14-يف

 ،2015كما نبلحظ أ ّف البفاض معدؿ الفائدة اغبقيقي تأثر يف  1.81- ) 2012مقابل  %0.5يف  )2011بسبب
االلبفاض الذي عرفتو اؼبعدالت اإلظبية باإلضافة إىل معدؿ التضخم اؼبرتفع خبلؿ ىذه السنة ،ويعكس ىذا
التطور عمل البنك اؼبركزي "تقارب معدالت السوؽ النقدي من خبلؿ تنويع أدوات تدخل البنك اؼبركزي وضخ
السيولة البلزمة لتنظيم السوؽ النقدي.2

Notes et analyses de

1

Yousr ZRIBI, Appréciation de la compétitivité prix de l’économie tunisienne,
l’ITCEQ, N°52- 2017, p: 09.
2
Evolution de la conjoncture économique Année 2015, BCT Janvier 2016.
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واصل البنك اؼبركزي التونسي ) (BCTسياستو النقدية التوسعية نسبياً يف عاـ  ،2014واليت هتدؼ إىل دعم
سياسة دعم الطلب بقيادة اغبكومات اؼبتعاقبة منذ عاـ  ،2011حيث هتدؼ اإلدارة اغبكيمة ؼبعدالت الفائدة
الرئيسة  -معدؿ السوؽ النقدي ) - (TMMإىل تزويد القطاع اؼبايل بالسيولة وزيادة االئتماف لدعم االستهبلؾ
واالستثمارّ ،أم ا السيولة البنكية فهي األخرى قد ربسنت خبلؿ األشهر األخَتة من  ،2014وفيما ىبص سياسة
دعم الطلب أصبحت مركزة على االستهبلؾ أكثر منو على االستثمار وذلك على أساس توازف األرصدة الداخلية

واػبارجية ،والبفاض الدينار التونسي ) (TNDبالنسبة لعملتيو اؼبرجعيتُت (البفاض ؼبرة واحدة مقابل األورو
وباستمرار مقابل الدوالر) مرتبط برغبة السلطات النقدية يف عدـ التدخل ،ىذه السياسة هتدؼ إىل اغبفاظ على
احتياطيات النقد األجنيب وكذا القدرة التنافسية لتونس .
ومع ذلك ،فإ ّف البفاض قيمة  TNDمل يساعد يف مواجهة اختبلالت االقتصاد الكلي حيث ظل التضخم
تفعا ،ومن أجل اغبد من ىذا التضخم  -ال سيما التضخم اؼبستورد -واحتواء عجز اغبساب اعباري الذي
مر ً
ينبغي أف يظل بالقرب من  %8يف عاـ  2014شدد البنك اؼبركزي التونسي سياستو تدرهبيًا ،وبذلك ارتفع مؤشر
 TMMدبقدار نقطة مئوية واحدة بُت ديسمرب  2012وسبتمرب  ،2014ليصل إىل  %4.88يف عاـ  ،2015و ّأدى

استمرار البفاض اليورو إىل إجبار البنك اؼبركزي التونسي على تبٍت سياسة سعر صرؼ أكثر إحًتازية من أجل
اغبفاظ على توازف األرصدة اػبارجية والداخلية.1
ثالثًا :التحويل الكلي واحتياطي الصرف

إذا أشارت النظرية االقتصادية إىل أ ّف اختيار نظاـ سعر الصرؼ يبكن أف يكوف لو تأثَت على النمو ،فإنّو
اليبكنها ربديد نظاـ الصرؼ األكثر مبلئمة بشكل واضح ،فعلى الرغم من أ ّف بعض الدراسات النظرية اليت

تناولت ىذه القضية حىت اآلف قد ركزت على اؼبفاىيم اؼبتعلقة بشكل غَت مباشر بالنمو ،مثل مبو الصادرات أو
أزمات العمبلت ،فإّهنا مل تذىب إىل أبعد من ذلك وىو دراسة ما إذا كاف النمو يُعزز يف ظل أنظمة صرؼ عائمة
أو ثابتة.
بالًتكيز على سياسة الصرؼ األجنيب دبا يف ذلك اختيار نظاـ سعر الصرؼ والسياسة النقدية اؼبناسبة يف ىذا
السياؽ االقتصادي اعبديد ،يتم العمل على ربديد مستوى احتياطيات النقد األجنيب الكافية للسماح بانتقاؿ
مريح على األقل يف اؼبدى القصَت إىل قابلية التحويل الكلي للدينار التونسي.

S. NSOULI ET autres, “The path to convertibility and growth”, Occasional paper, 1993, p: 109.

1
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الشكل رقم ( :)64تطور احتياطي الصرف التونسي (مليار دوالر)
مليار دوالر
أشهر من الواردات

Source: banque centrale de la tunisie.

إ ّف االنتقاؿ إىل التحويل الكلي يتطلب مستوى ٍ
كاؼ من إحتياطات الصرؼ ،فمنذ  2005مل تتوقف
احتياطات الصرؼ عن اإلرتفاع يف تونس لتصل إىل  5.5شهر من الواردات يف  .2011لكن ىل ىذا االحتياطي
ٍ
كاؼ يف إطار االنتقاؿ إىل التحويل الكلي ل لدينار التونسي؟ أو ماىو اؼبستوى األمثل من إحتياطي الصرؼ الذي

هبب امتبلكو من قِبل البنك اؼبركزي التونسي دبا أ ّف االنتقاؿ إىل نظاـ صرؼ مرف ُىب ِفض من الطلب على
االحتياطات؟
اقًتح صندوؽ النقد الدويل يف تقريره رقم  390/50اؼبنشور يف نوفمرب  2004طريقة ذبريبية لتقييم مستوى
أساسا على عملية الطلب على االحتياطيات مع األخذ بعُت االعتبار أسباب
االحتياطي العاؼبي ،حيث تقوـ ً
نقصها.
يفًتض السيناريو اؼبتوسط األجل أ ّف ضماف احتياطيات ما يقرب من ثبلثة أشهر من الواردات و %105من
الديوف قصَتة األجل سيكوف كافياً ،ففي عاـ  2003سبثل االحتياطيات  3أشهر فقط من الواردات كما ىو
موضح يف الشكل السابق و %100من الديوف قصَتة األجل.
نقًتح يف إطار ىذه الدراسة تقييم اؼبستوى األمثل الحتياطي النقد األجنيب التونسي ،حيث هبب أف ال يضر
مستواه بتوازنات االقتصاد الكلي ،فاؽبدؼ ىو تقييم اؼبستوى األمثل الحتياطيات الصرؼ يف تونس ،وىو مستوى
يتم اغبصوؿ عليو من خبلؿ ربليل مدى كفاية مؤشرات االحتياطي.
تحديد المستوى األمثل الحتياطي الصرف :إشكالية تقييم اؼبستوى األمثل من االحتياطات الدولية كاف
موضوع العديد من الدراسات ،وبطريقة ربليلية قبد ثبلث مناىج مقًتحة ىي:
 اؼبنهج اػباص بتحليل مؤشرات كفاية االحتياطات على الوظائف احملتملة للعملة؛
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 اؼبنهج القائم على االحتياطات احملتجزة (احملتفظ هبا) أو منهج التكلفة والعائد؛
 اؼبنهج القائم على الطلب على االحتياطات.
من أجل ربديد اؼبستوى األمثل الحتياطات الصرؼ ،نقًتح اؼبنهج القائم على مؤشرات أو نسب إحصائية
مستخدمة من قِبل بعض اؼبنظمات الدولية خاصة صندوؽ النقد الدويل ،ىذه اؼبنهجية تُوفر معايَت تستند إىل
اؼبعيار التجاري (احتياطات على االستَتاد واحتياطات على  ) PIBواؼبعيار اؼبايل (احتياطات على الدين اػبارجي
ألجل قصَت ،احتياطات على الكتلة النقدية واحتياطات على الرصيد اإلصبايل ؼبيزاف اؼبدفوعات) أو اعبمع بُت
اؼبعيارين.1

يكوف مستوى االحتياطي ٍ
كاؼ إذا كانت النسبة احملسوبة أكرب من اؼبعايَت النموذجية ،وعمليًا النسب األكثر
استعماالً يف اؼبخطط العاؼبي ىي:2

أ -نسب االحتياطات إىل الواردات من السلع واػبدمات ،وىي ما يسمح بالتحكم يف تغطية الواردات
باالحتياطات ،ىذه النسبة تؤخذ كمعيار لعجز حساب العمليات اعبارية ،فاؼبعيار اؼبقبوؿ يكوف بُت ثبلث أشهر
من االستَتاد (اؼبعيار األوؿ) وستة أشهر (اؼبعيار الثاين)؛
ب -نسبة االحتياطات إىل االستدانة اػبارجية ألجل قصَت (اؼبعيار رقم  1ىو اؼبعيار اؼبفروض من أجل ىذه
النسبة من قِبل  Alan green spanو pobloguidotiيف  1999ب  %100بالنسبة للدوؿ السائرة يف طريق
النمو ،ويؤخذ  %250كمعيار ثاين بالنسبة لتونس ،ىذا اؼبعدؿ يقيس خطر انعداـ السيولة ومبلءة الدين اػبارجي
كثَتا من أجل الرفع من قدرة االقتصاد على مواجهة أزمة الديوف.
قصَت األجل ويستعمل ً
ج -نسبة االحتياطات إىل الكتلة النقدية (اؼبعيار اؼبفًتض من قِبل ) (recardo et alىي  %12,5مهما كاف
نظاـ الصرؼ ،3ىذا اؼبعدؿ يؤِمن تغطية احتياجات السيولة باالحتياطات اؼبوجودة لدى البنك اؼبركزي ،حيث
أخذه معظم االقتصاديُت على أنّو

مؤشر لؤلزمات اؼبالية.

واعبدوؿ اؼبوايل يوضح اؼبعدالت أو النسب الثبلث لبلحتياطي.

Tunisie - questions generales, rapport du FMI n°04/360, Novembre 2004, p: 61.

1

2

J.OLIVER, R. ROMAIN, the optimal level of international reserves for emerging market countries:
formulas and applications, IMF working paper, 2006, p: 35.
3

RECARDO ET all, the economic policy og foreign reserve accumulation: new international evidence ,
working paper, Banco central de la republica Argentina, 2006, p: 72.
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الجدول رقم ( :)28مختلف النسب المستعملة في حساب االحتياطي التونسي

اؼبعيار العاؼبي األوؿ
اؼبعيار العاؼبي الثاين

معدؿ

معدؿ

معدؿ

احتياطي/واردات

احتياطي/ديوف خارجية قصَتة

احتياطي/كتلة نقدية ()m2

األجل
 3أشهر
 6أشهر

200 %

نظاـ ثابت

نظاـ مرف

150 %

5%
20 %

20 %
10 %

Source: ITCEQ.

تغطي ىذه النسب الثبلث ـبتلف اؼبخاطر اليت من اؼبمكن أف يتعرض ؽبا االقتصاد التونسي ،لذا يبكن تعريف
اػبطر اؼبتوسط أو األساسي حسب اؼبعايَت الدولية على أنّو اغباجة لتغطية  3أشهر من الواردات من السلع
واػبدمات و %100من الديوف قصَتة األجل و %10من الكتلة النقدية ،من جهة أخرى اغبد األعلى أو األقصى
من اػبطر ىو ذلك الذي يبثل اغباجة إىل تغطية  6أشهر من الواردات من السلع واػبدمات و %250من الديوف
قصَتة األجل و %20من الكتلة النقدية.1
جدا من اؼبعيار الثاين ،ففي الواقع تغطي احتياطات
من خبلؿ ىذه اؼبعايَت قبد أ ّف االقتصاد التونسي قريب ً
الصرؼ  5.5شهر من الواردات و %205من الديوف قصَتة األجل و %35من الكتلة النقدية ،بالتذكَت أ ّف يف
 1990احتياطات الصرؼ يف تونس مل تغطي سوى  1.6شهر من الواردات (الشكل رقم  )64و %52من الدين
اػبارجي قصَت األجل و %13.7من الكتلة النقدية

.M22

يبُت االقتصاديوف أ ّف العجز اعباري (العجز يف اؼبيزاف اعباري) أو إعادة تقييم معدؿ الصرؼ يثبت أف تراكم
االحتياطات أكثر أنبية ،حيث أ ّف األزمة اآلسيوية  1997بينت عدـ كفاية مستوى احتياطي الصرؼ لثبلث
أشهر للواردات ،لذا فإ ّف تغطية الواردات ؼبدة ثبلث أشهر تؤخذ غالبًا كعتبة لبلستدالؿ من أجل مواجهة العجز
يف اؼبيزاف التجاري تظل قاعدة غَت أكيدة.

من أجل ىذا ،متّ تطوير معايَت جديدة متّ تسميتها  ITCEQ1و ،ITCEQ2ففي سنة  1996وعلى الرغم
من أ ّف احتياطات الصرؼ للواردات يف الدوؿ السائرة يف طريق النمو مغطاة ؼبدة  5أشهر ونواحي  %130من
الديوف قصَتة األجل فإ ّف ىذه الدوؿ مل تستطع مواجهة أزمة .1997
A. KAPTEYN, reserves adequacy in emerging market economies, IMF working paper, 2001, p: 143.

1

Idem.

2
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من أجل ربديد معيار جديد ،مت استخداـ معدؿ ىذه النسب الثبلث ؿ  20دولة نامية 1لسنة  1999يف
اغبساب ،حيث أظهرت النتائج أ ّف االحتياطي يبثل  8أشهر من االستَتاد و %150من الدين قصَت األجل
و %35من الكتلة النقدية ،وقد متّ أخذ ىذه النتائج كقيم أساسية للمعيارين مع ذلك وبأخذ األرقاـ اػباصة بدولة
األرجنتُت يف االعتبار مت استخراج اؼبعايَت اػباصة بنسبة االحتياطي والدين اػبارجي قصَت األجل.

لكن على الرغم من أ ّف احتياطي الصرؼ للواردات لدولة األرجنتُت وصلت سنة  1999إىل  13.25شهر
و %29من الكتلة النقدية مل تستطع اغبد من أزمة  2000وفيما ىبص الديوف اػبارجية قصَتة األجل ال سبثل إالّ
معا أو بشكل متزامن
 ،%62ومنو فتجربة األرجنتُت تسمح بالقوؿ أ ّف ىذه النسب الثبلثة هبب أف تكوف كافية ً
(يف فًتة واحدة) يكفي أف ال ُوب ًَتـ معدؿ واحد فقط حىت نقوؿ أ ّف احتمالية حدوث أزمة مالية أو أزمة دين أو
أزمة حساب جاري تتطور أو ترتفع.

الجدول رقم (:)29النسب المختلف لتونس
معدؿ
احتياطي /إستَتاد

معدؿ

معدؿ
احتياطي /دين خارجي قصَت األجل

احتياطي/كتلة نقدية ()m2

معيار 1

 3أشهر

%200

نظاـ ثابت
%5

معيار 2

 6أشهر

%150

%20

 6أشهر

%250

_

 12شهر

%300

_

معيار ITCEQ1
معيار ITCEQ2

نظاـ مرف
%20

%10
%15

%50

Source: ITCEQ.

على الرغم من تصحيح األبعاد اؼبعتمدة تبقى اإلحصائيات اػباصة بتونس ؿبصورة بُت اؼبعيار

ITCEQ1

و ،ITCEQ2من ىذه النقطة يبكن القوؿ أ ّف االقتصاد التونسي يبكن أف ينتقل إىل التحويل الكامل بكل أروبية.
إ ّف التحكم يف عجز االقتصاد التونسي عند ؿباولة االنتقاؿ إىل التحويل الكامل يكوف من خبلؿ إعداد مؤشر
الحتياطات الصرؼ ومتابعتو ،كذلك نعترب أ ّف ىذا اؼبؤشر مبلئم إذا كاف يعكس اؼبعلومة اؼبغطاة من قِبل النسب

1

Afrique de sud, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Corée, Hongkong, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie,
Mexique, Pérou, Philippine, Pologne, République tchèque, Russie, Thaïlande, Turquie, Venezuela.
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الثبلث اؼبختلفة لبلحتياطي ،ىذا اؼبؤشر يقارف اغبالة اآلنية واغبالة اليت تكوف فيها ىذه النسب مساوية
للمعيار .ITCEQ1
الشكل رقم ( :)65مؤشر العجز في احتياطي الصرف التونسي
إحتياطي صرف فائض
إحتياطي صرف كاف
إحتياطي صرف غير كاف
المصدر  :موجز قطري ،تونس ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا ،2016 ،ص.14 :

يبكن تقسيم تطور مؤشر العجز يف احتياطي الصرؼ إىل ثبلث مناطق:
 منطقة االحتياطي غَت ٍ
كاؼ )أدىن من اؼبعيار (ITCEQ1؛
 منطقة االحتياطي ٍ
كاؼ )بُت اؼبعيارين

 ITCEQ1و( ITCEQ2؛

 منطقة االحتياطي فائض )فوؽ أو أعلى من اؼبعيار

.(ITCEQ2

بصرؼ النظر عن الفًتة السابقة لعاـ  ،1984يبكن سبييز فًتتُت أساسيتُت :الفًتة األوىل تتميز باحتياطات صرؼ
اضحا يتميز باحتياطيات صرؼ كافية منذ  ،2006ومن
غَت كافية من  2006-1984والفًتة الثانية تُظهر ربسنًا و ً

اؼبهم إيضاح أ ّف مؤشر عجز االحتياطي ارتفع منذ  2001للوصوؿ إىل منطقة احتياطي الصرؼ الكاؼ يف
 ،2006لذا هبب على السلطات النقدية التونسية اغبفاظ على ىذا االنتعاش يف اؼبؤشر يف السنوات اؼبقبلة.
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الشكل رقم ( :)66تطور احتياطي الصرف التونسي من 1028-1022
مليوف دينار

الواردات ( باألياـ)

Source: Bulletin Mensuel de l’économie tunisienne, décembre 2018, p : 01

ال تزاؿ احتياطيات النقد األجنيب ربت الضغط اؼبستمر بعد العجز اؽبيكلي للحساب اعباري ،وقد بلغت
 13.4مليار يف منتصف ديسمرب  ،2018كما هبمع خرباء االقتصاد يف تونس على أنّو من الصعب التكهن
دبستقبل الدينار الذي يواصل رحلة االنزالؽ مقابل الدوالر واليورو يف غياب سياسة نقدية واضحة وضعف
احتياطي البنك اؼبركزي من العملة الصعبة الذي يستقر يف معدؿ  82يوـ من االستَتاد.
فقد شهدت العملة التونسية تراجعاً الفتاً لقيمة سعر صرفها مقابل العملتُت األمَتكية واألوروبية على مدار

9

أعواـ األخَتة  ،إذ تراجع سعر الدينار التونسي أماـ الدوالر  %107منذ عاـ  2011حىت بداية  ،2019ومع
بداية  2011بلغ سعر الدوالر  1.424دينار تونسي ،وارتفع الدوالر تدرهبياً حىت بلوغو  1.871دينار تونسي عاـ
 ،2015مث كسر حاجز الدينارين سنة  ،2016وصعد عاماً بعد آخر ،ليسجل  2.439عاـ  .2018ومع بداية
سنة  2019ارتفع الدوالر إىل

.2.949

إ ّف تراجع سعر الدينار مرجح ؼبزيد من التفاقم نتيجة عجز غَت مسبوؽ يف اؼبيزاف التجاري ونقص يف إيرادات
النقد األجنيب اليت كانت تأيت أساساً من السياحة وربويبلت اؼبغًتبُت.
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المبحث الرابع :تطور إشكالية قابلية تحويل الدينار الجزائري وإمكانية االنتقال إلى دينار جزائري جديد
اتبعت اعبزائر بعد استقبلؽبا سياسة اقتصادية اشًتاكية ،إذ ىيمنت الدولة على كل اجملاالت االقتصادية
باستعماؽبا اؼبؤسسات العمومية كأداة لتنفيذ سياستها ،فقد اجتهدت السلطات اعبزائرية يف ربسُت مستوى معيشة
أفرادىا وربقيق مكانة معتربة للدولة اعبزائرية ضمن دوؿ العامل ،وحىت تتمكن من ضباية االقتصاد الوطٍت من
الصدمات الداخلية واػبارجية اليت زبتلف درجة تأثَتىا على مدى استقرار أسعارىا وىو ما يعتمد على نظاـ
الصرؼ القائم ،لذا سيتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل تطور النظاـ االقتصادي اعبزائري مث تطور نظاـ الصرؼ حىت
يتم التعرؼ على درجة انفتاح االقتصاد اعبزائري على العامل اػبارجي ويف األخَت درجة استخداـ األعواف
االقتصاديُت للجانب اؼبوازي يف سوؽ الصرؼ اعبزائري وكذا تأثَتىا على إمكانية التحويل الكلي للدينار اعبزائري.
المطلب األول :تطور النظام االقتصادي الجزائري
مر هبا االقتصاد الوطٍت إىل ثبلث مراحل:
يبكن تقسيم اؼبراحل اليت ّ

أوالً :مرحلة الستينات والسبعينات

سبيزت هناية الستينات وبداية السبعينات بع ّدة ربوالت اقتصادية ،تعترب من أساسيات االنطبلقة التنموية ،فبعد
االستقبلؿ السياسي عملت اعبزائر على توفَت الشرط األساسي الثاين للتنمية وىو ربويل االقتصاد أو أغلبية
النشاطات االقتصادية واؼبؤسسات سواء بواسطة التأميم الكلي أو اعبزئي حىت ُرب ِقق الشرط الثالث وىو التحوؿ
العميق للمجتمع ومن أىم العمليات:1
 .2تأميم اؼبؤسسات اؼبنجمية ( 8ماي  )1966واعبهاز اؼبصريف وتعديبلتو سنة  1969واسًتجاع ُمركب اغبجار
بعنابة يف نفس السنة؛
 .1القياـ بسلسل التأميمات اػباصة بشبكة توزيع احملروقات بُت  1968حىت  ( 1970حوايل  14مؤسسة يف
ماي  ،1968وفروع أخرى يف

14

(1970؛

 .3تأميم  45مؤسسة يف ـبتلف الصناعات اؼبيكانيكية واإللكًتونية والبناء وغَتىا ،إذ أصبحت ربت تصرؼ
الدولة سواء بالتأميم الكلي أو اعبزئي ؼبؤسسات ـبتلطة سنة .1971
وأدى االستقرار السياسي بعد سنة  1967إىل ربديد اسًتاتيجية اقتصادية على اؼبدى البعيد مرتكزة على تقوًن
احملروقات وإعادة تنظيم النشاط االقتصادي على شكل مؤسسات وطنية ،وعلى احتكار الدولة ؼبعظم النشاطات
 1عبد الرضبن بابنات ،ناصر دادي عدوف ،التدقيق اإلداري تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،دار احملمدي العامة ،د س ف ،ص.144 :
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وعليو مت وضع خطة تنموية تشمل قطاعات إسًتاتيجية ،حيث اعتمدت أولوية الصناعات الثقيلة (الصناعات
اؼبصنعة) ،وبعد تنفيذ ـبطط ثبلثي ذبرييب ) (1969-1967أصدرت ـبططًا رباعيًا للتنمية )  (1973-1970وكاف

اؽبدؼ منو إنشاء صناعات قاعدية تُس ِهل فيما بعد إنشاء صناعات خفيفة ،مث جاء ـبطط ثاين

)(1977-1974

تقِرر من خبللو توظيف  100مليار دينار منها النصف لتقوًن احملروقات ،وأدت ىاتاف اػبطتاف إىل بروز عدـ
بلدا نفطيًا لذا
التوازف لفائدة قطاع احملروقات والصناعات الثقيلة ( كيماوية ،ميكانيكية )...حيث أصبحت اعبزائر ً

يعترب البًتوؿ الدعامة األساسية لبلقتصاد اعبزائري.1

الجدول رقم ( :)10حصة البترول في الجزائر()%

2969

2974

2979

في اإلنتاج الداخلي الخام

16

39

30

في الصادرات

63

95

97

في موارد الدولة

23

57

57

المصدر :أضبد ىٍت ،إقتصاد اعبزائر اؼبستقلة ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،1993 ،ص.48 :

ونظرا لطبيعة االستثمارات ذات الكثافة الرأظبالية واؼبكلِفة وعدـ كفاية اؼبوارد احمللية ،عبأت اعبزائر إىل االقًتاض
ً

من اػبارج ،ىذا ما أد ى إىل االرتفاع اؼبستمر يف حجم الديوف اػبارجية من سنة إىل أخرى ،حيث قدرت اؼبديونية

اػبارجية يف  1970حبوايل  0.95مليار دوالر لتصل إىل  17مليار دوالر يف  1980أي تضاعفت  17مرة خبلؿ
عشرية واحدة ،أ ّما خدمات الدين فقد انتقلت من  0.05مليار دوالر سنة  1970إىل  3.9مليار دوالر سنة
 1980أي تضاعفت  84مرة.2
ربسنًا ،إذ البفضت معدالت البطالة من
كما عرؼ جانب التشغيل والبطالة خبلؿ الفًتة ُ 1979-1967

%33

إىل حدود  %20خبلؿ الفًتة ،وزادت عدد الوظائف اعبديدة دبتوسط  43.000وظيفة خبلؿ اؼبخطط الثبلثي
) (1969-1967إىل أف ذباوزت مليوف وظيفة سنة  ،1979أي أ ّهنا ارتفعت بأكثر من  2.3مرة وىذا على الرغم
من النمو الديبغرايف اؼبتزايد والذي وصل معدلو إىل  % 3.4سنة .19783
 1أضبد ىٍت ،إقتصاد الجزائر المستقلة ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،1993 ،ص.26 :
 2ناصر دادي عدوف ،عبد الرضبن العايب ،البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي من خالل حالة الجزائر ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،2010 ،ص:
.168
 3اؼبرجع نفسو.
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ثانيًا :مرحلة الثمانينات

سبيّزت ىذه الفًتة اليت سبتد من  1980إىل 1989بتطبيق ـبططُت طباسيُت ىامُت من حيث حجم االستثمارات

البالغة أكثر من  715مليار دج ،ومن حيث اؼبدة الزمنية لكل ـبطط اليت ىي طبس سنوات مقابل ثبلث سنوات
أو أربع سنوات لكل ـبطط من اؼبخططات السابقة ،وقد دفع التغَت يف التوجو اعبديد للسياسة االقتصادية مع
هناية السبعينات إىل تراجع تدرهبي يف وتَتة االستثمار اؼبكثّف وظهور التوجو اعبديد لسياسة زبطيط التنمية الذي
يرتكز على إعادة تنظيم االقتصاد حسب احملاور التالية:
 .2التهيئة اإلقليمية هبدؼ إعادة توزيع األنشطة االقتصادية واالجتماعية بشكل متوازف بُت مناطق الببلد ؼبنع سبل
النزوح الريفي؛
 .1إعادة ىيكلة اؼبزارع واؼبؤسسات االقتصادية بتجزئتها إىل وحدات أصغر هبدؼ التحكم األفضل يف التسيَت؛
 .3مراجعة إسًتاتيجية التنمية االقتصادية على أساس اعتماد أولوية االستثمار يف قطاع اؽبياكل األساسية
االقتصادية واالجتماعية بنسبة عالية ىي أكثر من  %51من ؾبموع االستثمارات؛
 .4اعتماد سياسة االستثمار الرأسي يف القطاع اإلنتاجي الصناعي ربت عنواف تثمُت الطاقات اإلنتاجية اؼبتاحة
بدالً من التوسع األفقي؛
 .5تطبيق المركزية التخطيط بالرجوع إىل ـبططات األعواف االقتصاديُت كالبلديات والواليات واؼبؤسسات يف
إعداد اؼبخططات الوطنية.
وينبغي أف نشَت إىل أ ّف سياسة زبطيط التنمية لفًتة الثمانينات كانت تفتقد اسًتاتيجية واضحة ،كما سبيّزت
سجلت مصاحل
مبوا ملحوظا للتشغيل والتكوين ،حيث ّ
بتقلص سوؽ العمل عكس مرحلة السبعينات اليت شهدت ً
التشغيل يف الفًتة األوىل من  1984-1980من خبلؿ اؼبخطط اػبماسي األوؿ معدالً سنويًا لطلبات العمل قدره

 157.943طلب ومعدؿ سنوي لعروض العمل قدره  149.064عرضّ ،أما الفًتة الثانية للمخطط اػبماسي الثاين

 1989-1985سبيّزت بتقليص العمل نتيجة تناقص االستثمارات اعبديدة وانقطاع التموين لبعض اؼبؤسسات من
اؼبواد األولية وتناقص العمل بالنسبة للمؤسسات األخرى ،ىذا ما أدى إىل اضطراب القاعدة االجتماعية واؼبادية
للقطاعات اإلنتاجية كحرماهنا من القدرة على االحتفاظ بالعاملُت من جهة واغبيلولة دوف مسانبتها يف خلق
الثروات الوطنية من جهة أخرى.1
 1مدين بن شهرة ،اإلصبلح االقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية) ،دار اغبامد ،2009 ،ص.166 :
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إ ّف تراجع أسعار البًتوؿ عاـ  1986وتراجع عائدات الدولة من العملة الصعبة أظهرت مدى ىشاشة االقتصاد
اعبزائري ،لذا عبأت الدولة إىل االقًتاض من اػبارج لتغطية اغباجات الضرورية لئلنتاج واؼبوارد االستهبلكية ،فبا
أدى إىل ارتفاع حجم اؼبديونية اليت بلغت  23.7مليار دوالر سنة  1986بعدما كانت  19.8مليار دوالر سنة
 ، 1985وأماـ ىذه الوضعية اؼبتدىورة ؼبؤشرات التوازف الكلي قامت اغبكومة اعبزائرية بإصبلحات اقتصادية ومالية
مرورا بقانوف  1988اؼبعدِؿ واؼبك ِمل لو وغَتىا من اإلصبلحات
ونقدية ،انطبلقًا من قانوف النقد والبنك ً 1986
اليت مست ـبتلف قطاعات اإلنتاج ومؤسسات اػبدمات إالّ أ ّف الوضع تأزـ أكثر يف هناية  ،1988فبعد ىذه
األحداث كاف لز ًاما على السلطات اعبزائرية أف ُرب ِدث إصبلحات أكثر عُم ًقا ومشوليةً والتخلي عن النظاـ
االشًتاكي والتوجو إىل اقتصاد السوؽ.
ثالثًا :مرحلة ما بعد

2990

نظرا للصعوبات االقتصادية واالجتماعية اليت كانت تعاين منها اعبزائر يف ىذه الفًتة واليت كانت نتيج ًة
ً
لًتاكمات السنوات السابقة ،وىو ما دفع السلطات اعبزائرية أف تعمل على تصحيحها ،فقد عرفت اإلصبلحات
نقلةً نوعيةً يف بداية التسعينات مع اغبكومة الثانية اليت جاءت بعد صدور دستور  ،1989الذي متّ تطبيقو ميدانيًا
من خبلؿ صدور ؾبموعة من القوانُت اليت عززت التوجو التدرهبي كبو اقتصاد السوؽ منها صدور قانوف النقد
والقرض رقم  10/90يف  14أفريل  1990وقانوف توجيو االستثمارات رقم  12/93اؼبؤرخ يف ،1993/10/05
باإلضافة إىل ازباذ تدابَت وإجراءات منها:1
 .2رفع الدعم اؼبقدـ للمنتجات سواء احمللية أو اؼبستوردة ،وربرير األسعار اليت أصبحت تتحدد حسب قوى
السوؽ وترؾ قيم الدينار تًتاجع مث زبفيضها يف أواخر سنة  1991على إثر اتفاؽ مع صندوؽ النقد الدويل،
باإلضافة إىل تطهَت اؼبؤسسات االقتصادية القابلة لبلستمرار وتصفية اؼبؤسسات العاجزة؛
 .1زبفيض النفقات اغبكومية واالستَتاد؛
 .3مراقبة تطور القروض الداخلية واػبارجية وتطور الكتلة النقدية باؼبوازاة مع قياـ السلطات العمومية بإجراءات
هتدؼ إىل زبفيف عبء اؼبديونية اػبارجية سبثلت يف إعادة سبويل ديوف تقارب  1.5مليار دوالر مع ؾبموعة من
الدائنُت ربت إشراؼ القرض الليوين ،وإعادة التمويل مع إيطاليا دببلغ  2.4مليار دوالر بُت

.1992-1991

 1مدين بن شهرة ،سياسة اإلصالح االقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدولية ،دار ىومة ،اعبزائر ،2008 ،ص.126 :
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كما صاحب ىذه اإلصبلحات تطورات أمنية خطَتة ّأدت إىل اؼبساس بالكثَت من اؼبؤسسات االقتصادية
واالجتماعية العمومية ،الشيء الذي جعل االقتصاد الوطٍت يعاين من اختبلالت كثَتة تتمثل يف:1
 .2استمرار ارتفاع الديوف اػبارجية وتدىور التبادؿ اػبارجي وعدـ توازف ميزاف اؼبدفوعات؛
 .1ضعف دائم يف استعماؿ الطاقات اإلنتاجية وضعف التكامل الصناعي وتزايد عدد السكاف ،فبا يؤدي إىل
زيادة حجم الطلب الشئ الذي أدى إىل عدـ توازف العرض والطلب؛
 .3تزايد حجم البطالة؛
 .4عجز يف ؾباؿ السكن ويف اؼبرافق االجتماعية األخرى؛
 .5استَتاد أكثر من  %50من اؼبواد الغذائية؛
 .6البفاض عوائد الصادرات؛
 .7االرتفاع اؼبستمر للديوف اػبارجية اؼبتوسطة وطويلة األجل حيث بلغت سنة  1991قيمة  27.9مليار دوالر،
أما خدمة الديوف يف سنوات  1993/1992/1991فبلغت على التوايل  9.5مليار دوالر و 9.3مليار دوالر وأكثر
من  9مليار دوالر ،يف الوقت الذي بلغت فيو إيرادات ىذه الفًتة على التوايل  12.9مليار دوالر و 12.1دوالر
و 11مليار دوالر ،م ِ
سجل ًة بذلك ارتفاعات قياسية يف نسبة خدمة الدين ،حيث بلغت  %73.9يف 1991
ُ
و %76.5سنة  1992و %82.2سنة .1993
ويرجع ارتفاع نسبة خدمات الدين إىل:
أ -البفاض إيرادات صادرات احملروقات بسبب االلبفاض اؼبفاجئ ألسعار احملروقات؛
ب -تغَتات أسعار صرؼ الدوالر بالنسبة للجزائر حيث تُقدر نسبة صادرات احملروقات إىل الصادرات الكلية
%98؛
ج -ارتفاع قيمة الواردات نتيجة تدىور األداء االقتصادي للمؤسسات من جهة وارتفاع فاتورة اؼبواد الغذائية
كبَتا يف ىذا اجملاؿ ،كما أ ّف مشًتيات اعبزائر بالعمبلت غَت الدوالر سبثل
اؼبستوردة ،حيث سجلت اعبزائر ً
عجزا ً

أكثر من %60؛

د -ارتفاع أسعار الفائدة اغبقيقية اؼبوجبة لصاحل الدوؿ اؼبصنعة يف مقابل معدؿ فائدة حقيقي سالب للدوؿ
النامية.
 1اؼبرجع نفسو.
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أماـ الوضعية اؼبزرية اليت شهدىا االقتصاد الوطٍت يف أواخر الثمانينات ،واالختبلالت اليت مشلت ـبتلف
القطاعات والعجز الذي شهده ميزاف اؼبدفوعات ،اضطرت اعبزائر إىل التوجو إىل صندوؽ النقد حبثًا عن حلوؿ
وقد نتج عن ىذا التوجو العديد من االتفاقات وىي كاآليت:
 .2برنامج االستعداد االئتماني األول ( :)2992-2989لقد عبأت اعبزائر إىل صندوؽ النقد الدويل للحصوؿ
على األقساط اؼبرتفعة يف إطار التثبيت (االتفاؽ االئتماين األوؿ) يف ماي  1989وبالفعل وافق الصندوؽ على
تقدًن  155.7مليوف ) (DTSواليت است ِ
خدمت كليًا يف ّ ،1990-05-30أما االتفاؽ االستعدادي االئتماين الثاين
ُ
فتم إبرامو بتاريخ  ،1991-01-03وما يبيز ىذا االتفاؽ وباإلضافة إىل اتفاؽ ّ 1989أهنما سبا يف سرية ،حيث أ ّف
كبَتا ال سيما يف ؾباؿ حصيلة النقد األجنيب اليت سبثل اؼبصدر الرئيس
ميزاف اؼبدفوعات اعبزائري عرؼ اختبلالً ً
للعمبلت األجنبية وذلك نتيجة العتمادىا على منتوج واحد واؼبتمثل يف قطاع احملروقات.1
وكانت هتدؼ من خبلؿ االتفاقُت السابقُت إىل:
أ -التقليص من تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي والعمل على ترقية النمو االقتصادي لدى اؼبؤسسات
العمومية واػباصة؛
ب -ترشيد االستهبلؾ واالدخار عن طريق الضبط اإلداري ألسعار السلع واػبدمات وكذا أسعار الصرؼ؛
ج -ربرير التجارة اػبارجية وكذا الداخلية من خبلؿ العمل على ربقيق قابلية ربويل الدينار.
 .1برنامج التثبيت االقتصادي ( :)2995-2994دبوجب اتفاؽ التثبيت اؼبوقع بُت اعبزائر وصندوؽ النقد الدويل
والذي دخل حيز التطبيق يف ماي  ،1994ربصلت اعبزائر على قرض قُدِر ب  457.2مليوف وحدة سحب
خاصة ،صاحبو اتفاؽ مع البنك العاؼبي للحصوؿ على قرض ب  374مليوف دوالر يف إطار قروض سبويل
الطوارئ.
وقد أعدت اعبزائر يف إطار برنامج التثبيت االقتصادي الذي امتد من أفريل  1994إىل ماي  1995إسًتاتيجية
تسعى إىل تثبيت االقتصاد قبل الدخوؿ يف إصبلحات اقتصادية ىيكلية ،ويتعلق األمر بتصحيح مالية الدولة
وسعر الصرؼ هبدؼ تعديل قيمة الدينار وتقليص عجز اؼبوازنة ،وإعادة توازف األسعار ومراجعتها ورفع الدعم
عنها وتشجيع االستثمار اػباص األجنيب واحمللي وربرير التجارة اػبارجية مع تنويع الصادرات.

1

اؽبادي خالدي ،المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ،دار اؽبومة ،اعبزائر ،1996 ،ص.195 :
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وباعتبار أ ّف الصندوؽ ال يهمو إالّ ربقيق النتائج ،يبكن إدراج أىم النتائج احملققة بعد تطبيق بنود االتفاؽ فيما
يلي:1
أ -مواصلة ربرير األسعار حيث بلغت نسبة األسعار احملررة  %85دبا فيها أسعار اؼبواد األساسية واألدوية مع
ارتفاع أسعار النقل واؽباتف وخدمات الربيد بنسب تًتاوح بُت  %20إىل %30؛
ب -زبفيض سعر الصرؼ بنسبة  %50حيث انتقل سعر صرؼ الدينار مقابل الدوالر من  23.4سنة

1993

إىل  35.1سنة 1994؛

ج -التحرير الشامل للتجارة اػبارجية بعدما عرفت تقييد بفعل التعليمة رقم  ،625حيث ِ
أصدرت التعليمة رقم

 13اؼبؤرخة يف  12أفريل  1994لتلغي التعليمة السابقة وأىم ما احتوتو ىو السماح بكل عملية استَتاد للبضائع
دوف أي قيد إداري ابتداءًا من جانفي

.1995

 .3برنامج التعديل الهيكلي  :2995بعد فشل االتفاقيتُت السابقتُت ،عبأت اعبزائر للمرة الثالثة إىل طلب
مرت هبا واليت زادت
مساعدات من صندوؽ النقد الدويل من أجل النهوض باقتصادىا وذباوز األزمة اغبادة اليت ّ

من حدة االختبلالت اؽبيكلية ،حيث كانت دبثابة عراقيل أماـ جهود إعادة التوازف الداخل واػبارجي ،ومن أىدافو

ما يلي:2
أ -ربقيق مبو متوسط  %5من إصبايل الناتج اػباـ  PIBخارج احملروقات؛
ب -زبفيض نسبة التضخم؛
ج -التحرير التدرهبي للتجارة اػبارجية وربرير األسعار وإلغاء التدعيم للسلع؛
د -الشروع يف اػبوصصة من خبلؿ وضع إطار تشريعي؛
ه -أف يعادؿ احتياطي الصرؼ ثبلث أشهر من الواردات؛
وحدد مبلغ ىذا االتفاؽ بقيمة  1169.28مليوف وحدة سحب خاصة وىو ما يعادؿ  1.8مليار دوالر ،ويبثل
ىذا اؼببلغ  %127.8من حصة اعبزائر ،ويندرج ىذا االتفاؽ يف نطاؽ اؼبيكانيزـ اؼبوسع للقروض (التمويل اؼبوسع
 ،)MEDCشرع يف تنفيذه يف  22ماي  1995ويبتد إىل غاية  21ماي  ،1998ودبجرد اؼبوافقة على ىذا االتفاؽ
قامت اعبزائر بسحب القسط األوؿ وقدره  325.28وحدة سحب خاصة على أف يتم سحب واستخداـ اؼببلغ
 1إكراـ مياسي ،االندماج في االقتصاد العالمي وانعكاساتو على القطاع الخاص في الجزائر ،دار ىومة ،اعبزائر ،2012 ،ص.188 :
2

كربايل بغداد ،نظرة عامة على التحوالت االقتصادية في الجزائر ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،ع ، 08 :جانفي  ،2005ص.45 :
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اؼبتبقى  844.08مليوف على أقساط يتم استنفاذىا قبل  21ماي  ،1998وقد جاءت اؼبوافقة على تقدًن القرض
اؼبذكور بعد أف وجهت اعبزائر رسالة النوايا ب  21ماي  ،1998واليت جاء فيها التذكَت باعبهود اليت بذلتها
اغبكومة اعبزائرية بتطبيقها لربنامج إصبلح اقتصادي واسع منذ  1994واؼبدعم باتفاؽ التثبيت السالف الذكر
إضافة إىل احملاور الكربى لربنامج التصحيح اؽبيكلي والسياسات اليت تنوي اعبزائر تطبيقها.1
وبالنظر إىل النتائج االقتصادية احملققة قبد منها عدـ تقليص معدالت البطالة حيث ظلت مرتفعة نسبيًا فقد
وصلت سنة  1998إىل  %28وذلك راجع إىل عدة أسباب من بينها اإلصبلح اؽبيكلي الذي أدى إىل رفع
نظرا ػبوصصة بعض اؼبؤسسات العامة وتصفية أغلبها
معدالت البطالة وذلك باالستغناء عن عدد كبَت من العماؿ ً

خاصة (مت تصفية  827مؤسسة عامة من بُت  1300مؤسسة عامة ؿبلية خبلؿ الفًتة  ،1997-1994ومنح
االستقبللية يف التسيَت ؿ  22مؤسسة عامة كبَتة خبلؿ الفًتة  1996-1994وما يًتتب على ذلك من تسريح
صباعي للعماؿ حيث يسمح القانوف اعبديد باالستغناء عن العماؿ ألسباب اقتصادية.

اعتبارا من عاـ
وقد ظبح اؼبستوى اؼبرتفع واؼبستداـ ألسعار النفط للبلد باستعادة توازنو الكبَت يف االقتصاد الكلي ً
فائضا ،وارتفعت االحتياطيات الرظبية بالعمبلت األجنبية ألقل من شهر
 ،1999حيث يكوف ميزاف اؼبدفوعات واؼبيزانية ً
شهرا يف هناية جانفي  2003و 34شهر يف عاـ  ،2013والبفض
واحد من الواردات يف عاـ  1990إىل أكثر من ً 24

الدين اػبارجي من حوايل  % 80من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  1993إىل حوايل  %11يف عاـ .22013

وربسن أسعار البًتوؿ شرعت السلطة يف تطبيق ؾبموعة من الربامج،
وبعد عودة االستقرار األمٍت يف اعبزائرُ ،
ويعترب اؽبدؼ األساسي ىو استعادة النمو على أسس متينة ،حيث طبقت اعبزائر يف الفًتة من  2001إىل 2014
برنامج كاف ىدفو اإلنعاش االقتصادي سبثل يف:3
صص لو غبلؼ مايل
أ -برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي أو ( المخطط الثالثي  )1004-1002الذي ُخ ِ
مقدرا حبوايل  1.216مليار دينار ما يعادؿ 16
أويل دببلغ  525مليار دينار ،قبل أف يصبح غبلفو اؼبايل النهائي ً
مليار دوالر ،بعد إضافة مشاريع جديدة لو وإجراء تقييمات ؼبعظم اؼبشاريع اؼبربؾبة ساب ًقا؛
1

عبد اغبق بوعًتوس ،االنعكاسات االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في البالد العربية (حالة الجزائر) ،مجلة دراسات اقتصادية ،اعبزائر ،ع ،11 :أوت ،2008

ص.56 :
 2ؿبمد مسمعي ،سياسة االنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرىا على النمو ،مجلة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،ع ،2012 ،10 :ص.147 :
3

حاكمي بوحفض ،اإلصالحات والنمو االقتصادي في شمال إفريقيا دراسة مقارنة بين الجزائر-المغرب-تونس ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،ع ،07 :ص؛ ص:

12؛.13
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ب -البرنامج التكميلي لدعم النمو أو المخطط الخماسي األول ( )1009-1005الذي قدرت االعتمادات
اؼبالية األولية اؼبخصصة لو دببلغ  8705مبليَت دينار ،دبا يف ذلك ـبصصات الربنامج السابق ( 1216مليار دينار)
وـبتلف الربامج اإلضافية ،السيما برناؾبي اعبنوب واؽبضاب العليا ،والربنامج التكميلي اؼبوجو المتصاص السكن
اؽبش ،والربامج التكميلية احملليةّ ،أما الغبلؼ اؼبايل اإلصبايل اؼبرتبط هبذا الربنامج عند اختتامو يف هناية  2009فقد

قُ ِدر ب  9680مليار دين ار ،بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع اعبارية وـبتلف التمويبلت اإلضافية
األخرى؛
ج -برنامج توطيد النمو االقتصادي أو المخطط الخماسي الثاني ( )1024-1020بقيمة مالية إصبالية قدرىا
 21214مليار دينار ما يعادؿ حوايل  286مليار دوالر ،دبا يف ذلك الغبلؼ اإلصبايل للربنامج السابق

(9680

مليار دينار) ،أي أ ّف الربنامج اعبديد ـبصص لو مبلغ أويل دبقدار  11534مليار دينار (  155مليار دوالر).
وقد بررت السلطات العمومية انتهاجها لسياسة اإلنعاش ىذه بضرورة تدارؾ التأخر يف التنمية اؼبوروث عن األزمة
مرت هبا الببلد ،وبعث حركية االستثمار والنمو من جديد.
االقتصادية واؼبالية والسياسة اليت ّ

المطلب الثاني :تطور نظام الصرف في الجزائر (مراحل تطور قابلية تحويل الدينار الجزائري)
دائما بتطور نظاـ سعر الصرؼ الذي كاف على النحو التايل:
إ ّف الوضع االقتصادي يف اعبزائر يُفسر ً
أوالً :فترة نظام الصرف الثابت

عرفت اعبزائر ثبلث سياسات صرؼ ـبتلفة األوىل كانت تنتمي إىل منطقة الفرنك الفرنسي حيث مل يكن
للجزائر سياسة صرؼ خاصة هبا ،وبعد إنشاء العملة الوطنية يف  1964مت ربط الدينار بالفرنك الفرنسي وبعدىا
الربط بسلة من العمبلت.
 .2المرحلة األولى  2963-2961االنتماء إلى منطقة الفرنك الفرنسي :حىت عاـ  1963كانت اعبزائر جزءًا
من منطقة الفرنك اليت ربكمها قواعد التبادؿ التالية:
 مراقبة الصرؼ أثناء اؼبعامبلت التجارية مع مناطق خارج منطقة الفرنك؛
 ربرير التجارة اػبارجية وربويل رؤوس األمواؿ داخل ىذه اؼبنطقة؛ التحويل الكلي للعملة الوطنية.
وىو ما أد ى إىل البفاض كبَت يف احتياطي النقد األجنيب وىروب رؤوس األمواؿ واختبلؿ التوازف يف ميزاف
اؼبدفوعات ،فبّا دفع إىل ترؾ اعبزائر ؼبنطقة الفرنك وإدارة سياستها النقدية وسياسة الصرؼ بشكل مستقل ،1كما
رافقت ىذه التدابَت قيود أخرى على السياسة التجارية والرقابة على صبيع معامبلت التصدير واالستَتاد؛
JORADP, Décret n 63-111 du 19 10 1963, relatif à l’autonomie de la politique monétaire.

1
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 .1المرحلة الثانية  2973-2964الربط بالفرنك الفرنسي :مت إنشاء الدينار اعبزائري دبوجب القانوف

111-64

اؼبؤرخ يف  ،1964-04-10فحددت اعبزائر سعر صرؼ الدينار دبا يعادؿ  0.18غ من الذىب أي بنفس التكافؤ
مع الفرنك الفرنسي (اؼبادة  2من نفس القانوف) ،1إالّ أ ّف ضعف العملة الفرنسية سنة  1969أدى إىل البفاض
مستمر للدينار اعبزائري مقابل ـبتلف عمبلت تسديد الواردات اعبزائرية ،وىو ما أدى إىل خروج اعبزائر هنائيًا من
منطقة الفرنك الفرنسي؛

 .3المرحلة الثالثة  2994-2974نظام صرف ثابت بالنسبة لسلة من العمالت :هبدؼ ذبنب سلبيات الربط
بعملة واحدة وربمل الصدمات النقدية تبنت اعبزائر يف  1973نظاـ صرؼ ثابت بالنسبة لسلة مكونة من

14

عملة سبثل العمبلت األىم يف ىيكل اؼببادالت التجارية واؼبالية ،حيث ُرب َد ُد قيمة الدينار إداريًا وف ًقا لتغَتات
نظرا أل ّف عملية التصدير تتم بالدوالر
العمبلت اليت تشكل السلة اؼبختارة ،والدوالر األمريكي يبثل النسبة األكرب ً

( %95من العائدات عن التصدير تقيّم بالدوالر) ،واستمر ىذا النظاـ لفًتة طويلة إىل غاية سنة  1994مع العلم

أ ّف ىذه الفًتة شهدت ؾبموعة من اإلصبلحات اليت مست سعر صرؼ الدينار؛
ثانيًا :فترة نظام الصرف الوسيط

بعد األزمة البًتولية اليت ىزت االقتصاد الوطٍت يف سنة  1986مت تغيَت ِوجهة النظاـ االقتصادي إىل اقتصاد

السوؽ ،فتم إدخاؿ تعديل على معدؿ الصرؼ الرظبي بُغية إيصالو إىل مستوى توازف الطلب الوطٍت على السلع
واػبدمات األجنبية مع اؼبتاح من العملة الصعبة كما يلي:2

 .2سياسة االنزالق التدريجي للدينار :ىو تدبَت ازبذتو السلطات هبدؼ زبفيض قيمة العملة الوطنية بشكل
مستمر ودوف اإلعبلف عنها ؼبدة طويلة من هناية  1987إىل سبتمرب  ،1992وىكذا ارتفع الدوالر/الدينار من
البفاضا يف القيمة
 4.82عاـ  1987إىل  12.19عاـ  1990و 17.7هناية مارس  ،1991وىو ما يبثل
ً
ويعود سبب االنزالؽ إىل زياد خدمة الدين والبفاض احتياطات الصرؼ اؼبتاحة.3

%267

 .1سياسة التخفيض الصريح للدينار :بتاريخ  1991/09/30ووفقاً ؼبا مت االتفاؽ عليو مع صندوؽ النقد الدويل
مت ازباذ قرار التخفيض بنسبة  %22للدينار ليصل  22.5دينار للدوالر الواحد.

3

JORADP, loi 64-111 du 10-04-64, relatif à la création du dinar algérien

1

H. BENISSAD, restructurations et réforme économique (1979- 1993), O.P.U, Alger, Algérie, 1994, p: 88.

2

النشاشيب وآخروف ،اعبزائر :ربقيق االستقرار واالنتقاؿ إىل اقتصاد السوؽ ،صندوؽ النقد الدويل ،واشنطن ،1998 ،ص.115 :
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الشكل رقم ( :)67سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر
التخفيض الثاني









المصدر :بنك اعبزائر.

وقد أدى ىذا االلبفاض يف قيمة العملة إىل جعل سعر صرؼ الدينار يف السوؽ الرظبي أقرب إىل سعر السوؽ
تفعا
اؼبوازي ،ومع ذلك فإ ّف ىذا االستقرار النسيب مل يعكس نقاط القوة اغبقيقية لبلقتصاد ،حيث كاف التضخم مر ً

مقارنةً مع الشركاء التجاريُت ،حيث مل وبقق أوؿ زبفيض يف قيمة العملة أىداؼ السلطات النقدية فبّا اقتضى
زبفيضاً آخر دبقدار %40.17ليصبح سعر صرؼ الدينار  36دج $/يف  1994أوؿ اتفاقية إلعادة جدولة الديوف
اػبارجية مع . FMI
ىذا التخفيض كاف دبثابة بداية قباح التحويل التجاري للدينار وربرير التجارة اػبارجية ونظاـ سعر الصرؼ.

 .3مجالس العملة :مت ازباذ قرار التخلي عن نظاـ الربط إىل سلة من العمبلت ،ليُعوض بنظاـ جلسات
التثبيت" "Fixingبداية من  ،1994/10/01واليت تضم فبثلي اؼبصارؼ التجارية ربت إشراؼ بنك اعبزائر ويتم
تعديل سعر صرؼ الدينار تدرهبياً من خبلؿ عرضو للعمبلت الصعبة وطلب اؼبصارؼ التجارية ؽبا عن طريق
اؼبناقصة ،وهبذا يتم ربديد سعر صرؼ الدينار عند أقل عرض.1
ثالثًا :فترة نظام الصرف المعوم المدار
سانبت برامج االستقرار وربسن مستوى احتياطي الصرؼ إىل إنشاء سوؽ صرؼ مابُت البنوؾ هبدؼ تعزيز
قابلية ربويل الدينار اعبزائري كالتايل:
 .2سوق الصرف ما بين البنوك :مت تأسيس سوؽ ما بُت البنوؾ الذي انطلق نشاطو رظبياً يف

1996 /01/ 02

واإلعبلف عن تبٍت نظاـ التعوًن اؼبدار ،مع إجبارية تدخل البنك اؼبركزي من أجل ضباية الدينار من تدىور قيمتو،
حيث استطاع أف يُقلِص الفارؽ الذي كاف موجود بُت السعر الرظبي وسعر السوؽ اؼبوازي ،ويف نفس الوقت

1

M. BENBOUZIANE, T. ZIANI, «Marché de Change Informel et Mésalignement: Le cas du Dinar
Algérien», Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Tlemcen, 2002, p: 17.
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السوؽ الرظبي ىو اآلخر اسًتجع عافيتو وتوسع بسبب اإلصبلحات والتحفيزات اليت مست خاصة نظاـ
اؼبدفوعات والتجارة اػبارجية ،باإلضافة إىل دخوؿ العديد من البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اػباصة.
 .1قابلية تحويل الدينار الجزائري :مع بداية ربرير التجارة اػبارجية يف سنة  1990مت كذلك تعزيز قابلية ربويل
الدينار فيما ىبص عمليات التحويل اعبارية إىل غاية سنة  1991اليت مت من خبلؽبا تعزيز قابلية ربويل الدينار على
عمليات التجارة اػبارجية ،ويف ظل تبٍت نظاـ الصرؼ اؼبرف مت ربرير اؼبدفوعات يف  1994على صبيع عمليات
االستَتاد ،ويف جواف  1995مت السماح للمقيمُت بتحويل الدينار إىل عمبلت أجنبية ،إذا تعلق األمر باؼبعاعبة
الطبية يف اػبارج أو مواصلة الدراسة بشرط أف يكوف اؼبلف ُمرفق ببيانات تثبت الوجهة والغرض ،مع وضع سقوؼ

للتحويل ال يبكن للمستفيد أف يتجاوزىا ،ويف  28أوت  1997رخص البنك اؼبركزي للمسافرين إىل اػبارج القياـ
بعملية التحويل يف حدود مبلغ سنوي معُت والذي مت تنفيذه يف  15سبتمرب  1997على مستوى كل البنوؾ
التجارية واؼبؤسسات اؼبالية ،كما رخص البنك اؼبركزي لطاليب العمبلت األجنبية من أجل الدفع أو التحويل فيما
ىبص اؼبعامبلت اعبارية ،ما عدا ربويبلت رؤوس األمواؿ.1
الجدول رقم ( :)12تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر  1000-2994الوحدة د ج
السنوات

2994

2995

2996

2997

2998

2999

1000

الدينار/الدوالر 36.05

47.66

54.74

57.70

58.37

66.57

75.25

Source: T. KORANCHELIANE, the equilibrium real exchange rate in a commodity Algeria’s
experience, IMF warking paper, July 2005, p: 04.

يف جانفي  2003قاـ بنك اعبزائر بتخفيض قيمة الدينار اعبزائري بنسبة تًتاوح بُت  2و %5هبدؼ اغبد من
تطور الكتلة النقدية اؼبتداولة يف األسواؽ اؼبوازية السيما بعد اتساع الفارؽ بُت القيمة اإلظبية للدينار الرظبي وقيمة
العملة الوطنية يف السوؽ السوداء مقابل أبرز العمبلت األجنبية ،2وبُت جواف وديسمرب  2003ارتفعت قيمة
الدينار اعبزائري بالنسبة للدوالر األمريكي حبوايل  %11وارتفع سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي ب  ، %7.5ويف
 2006وصل سعر صرؼ الدينار اعبزائري بالنسبة للدوالر الوحد حوايل  72.6464بالنسبة للدوالر لكن يف سنة
 2007ارتفع سعر صرؼ الدينار إىل  69.36وواصل االرتفاع سنة  2008ويف سنة  2009عاود االلبفاض ليبلغ
 72.64واستمر إىل أف بلغ سنة  2014حوايل  78.99كما ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبوايل
La banque d'Algérie, " La convertibilité du dinar ", média bank, Août/ Septembre 1996, n°53, p: 16.

1

2

T. KORANCHELIANE, the equilibrium real exchange rate in a commodity Algeria’s experience, IMF
warking paper, July 2005, p: 05.
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الجدول رقم ( :)11تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل األورو والدوالر من 1024-1002

السنة

مقابل الدوالر

مقابل األورو

1002
1001
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1020
1022
1021
1023
1024

77.26
79.68
77.36
72.06
73.36
72.64
69.36
64.58
72.64
74.32
72.85
77.55
79.38
78.99

69.20
75.35
87.46
89.64
91.32
91.24
95.00
94.85
101.29
103.49
102.21
102.16
105.43
107.44

المصدر :بنك اعبزائر.

وىكذا ظبحت لنا ىذه اؼبراحل دبعرفة نظاـ الصرؼ اعبزائري وتطوراتو الرئيسة اليت عرفها منذ بداية السنوات
األوىل اليت عقبت تاريخ االستقبلؿ ،حبيث اتضح أ ّف اعبزائر كانت تتبع نظاـ الصرؼ الثابت مرتبط بعملة واحدة
نوعا من االستقبللية خبلؿ فًتة ربطو بسلة من العمبلت الصعبة
ىي الفرنك الفرنسي مث عرؼ سعر الصرؼ ً
ويعود ىذا الربط لتدىور قيمة الفرنك الفرنسي الذي تطلب التخلي عن النظاـ اؼبتّبع يف اعبزائر أي نظاـ الصرؼ
نظرا
الثابت وتبٍت نظاـ صرؼ ما بُت البنوؾ وىذا يف إطار نظاـ الصرؼ العائم اؼبدار واؼبرتبط بالدوالر االمريكي ً
تبعا َلع ِاملي العرض
ألف معظم صادراتنا أي حوايل  %98تُقيم بالدوالر ومنو يتحدد سعر صرؼ الدينار اعبزائري ً
والطلب على العملة الوطنية مع تدخل البنك اؼبركزي ّإما بتخفيض أو زيادة ىذه القيمة (سعر الصرؼ) لوضعها

عند اؼبستوى اؼبقبوؿ.

المطلب الثالث :سعر الصرف والوضعية االقتصادية في الجزائر خالل تبني نظامي الصرف الثابت والمرن
تعترب اعبزائر من الدوؿ أحادية التصدير ،حيث سبثل احملروقات نسبة تفوؽ  %90من صادراهتا ومن مث زبلق
خصائص العرض والطلب على ىذه ااؼبنتجات مشكبلت خاصة فيما يتعلق بعدـ استقرار أسعارىا ،فكلما كانت
تعرضا لتقلبات األسعار كلما زاد احتماؿ تعرض ميزاف اؼبدفوعات للعجز فبا يستوجب على
أسعار احملروقات أكثر ً
الدولة تكوين احتياطات دولية أكرب ؼبواجهة العجز احملتمل يف ميزاف اؼبدفوعات إذ يؤثر تذبذب حصيلة الصادرات

على ميزاف اؼبدفوعات سلبيًا ،حيث ينتقل ىذا األثر إىل العمبلت األجنبية اؼبتاحة للدولة ،وؼبواجهة ىذه اغبالة،
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قررت السلطات أف تنطلق تدرهبيًا يف عملية االنتقاؿ إىل اقتصاد السوؽ .لذا مت التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل كيفية
تأثر سعر صرؼ الدينار اعبزائري ببعض اؼبؤشرات األساسية لبلقتصاد اعبزائري والعكس صحيح فيما يلي:

أوالً :سعر الصرف ونمو الناتج المحلي اإلجمالي

PIB

جيدا بشكل معقوؿ خبلؿ الفًتة  ،1985-1970حيث بلغ معدؿ مبو الناتج احمللي
لقد حققت اعبزائر أداءًا ً

اإلصبايل  ،%4.7ومنذ أزمة الديوف يف عاـ  1983والبفاض أسعار النفط يف عاـ  1986تباطأ النمو بدرجة كبَتة
إىل متوسط سنوي قدره  %1.4بُت عامي  1986و ،1990وذلك بسبب آثار االلبفاض اغباد يف أسعار النفط
والظروؼ اعبوية السيئة اليت أدت إىل البفاض كبَت يف اإلنتاج الزراعي ،وشهدت الفًتة  1998-1995ربسنًا نسبيًا
يف األداء االقتصادي للبلد.1
وبفضل النتائج اعبيدة اليت ربققت يف القطاعُت الزراعي والصناعي ،فضبلً عن ارتفاع أسعار النفط ارتفع معدؿ
النمو إىل  %1.5يف عاـ  ،1998وتعززت نتائج القطاع الزراعي بتحرير األسعار وربسُت قنوات التمويل وكذا
الظروؼ اؼبناخية اؼبواتية ،حيث كاف النمو قويًا وثابتا بُت عامي  2000و ،2005حيث ذباوز اؼبتوسط السنوي
 %5بسبب مبو قطاع احملروقات وكذا اؼبباين واألشغاؿ واػبدمات العامة على التوايل بنسبة ،%4.7 ،%5.8
.2%5.6 ،%1.7
أثرت تقلبات سعر الصرؼ يف أوائل التسعينات على البفاض يف مبو  PIBدبعدؿ متوسط قدر ب

%6.36

بُت  1963و ،1995وىي الفًتة اؼبقابلة لنظاـ سعر الصرؼ الثابت إىل الفًتة اليت يغطيها نظاـ سعر الصرؼ
اؼبرف.3
يف الواقع مت تسجيل أكرب معدؿ مبو يف  1963ب  %34.31ويف  1972ب  ،%27.42ومنذ أزمة الديوف يف
 1983والبفاض أسعار النفط يف  ،1986تباطأ النمو بدرجة كبَتة إىل متوسط سنوي قدره  %1.4بُت عامي
 1986و 1990كما ذكرنا ساب ًقا يف حُت أف سنوات  1966و 1987إىل  1994كاف فيها معدؿ النمو سلبيًا
كما ىو موضح يف الشكل اؼبوايل.

1

FMI, « Algérie: stabilisation et transition à l’économie de marché », Washington, working paper, 1998, p:
101.
W.C. BYRD, «Contre-performances économiques et fragilité institutionnelle », Confurence Méditerranée,

2

2003, n° 45, P: 60.
FMI, opcit, p: 101.
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الشكل رقم ( :)68تطورات الناتج المحلي اإلجمالي وسعر الصرف الدينار الجزائري (دينار/دوالر) بين  2963و1025
PIB
سعر الصرف

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على معلومات من البنك العاؼبي .

لقد عرؼ سوؽ الصرؼ تقلبات كبَتة بعد التخلي عن نظاـ الصرؼ الثابت يف  ،1995فخبلؿ تبٍت نظاـ
الصرؼ اؼبرف ،استقر معدؿ النمو بُت  %3و ،%4وارتفاع أسعار الصرؼ اليت عادة تزيد من تنافسية اؼبؤسسات
احمللية أثرت بشكل عكسي ،حيث أنّو بعد ربرير التجارة الدولية مل يتمكن اؼبنتجوف اعبزائريوف من مواكبة
اؼبنتجات اؼبستوردة اليت بيعت بأسعار منخفضة ما تسبب يف البفاض الطلب على اؼبنتج احمللي .1يبكن القوؿ أ ّف
مستقرا والعكس صحيح.
النمو االقتصادي أكثر تقلبًا عندما يكوف سعر الصرؼ
ً

ثانيًا :سعر الصرف والتضخم

إ ّف التضخم ىو مشكل آخر هبب أف تديره السلطات النقدية ،فخبلؿ تبٍت نظاـ الصرؼ الثابت وبالضبط

الفًتة بُت  1969-1962وىي فًتة ربط الدينار اعبزائري بالفرنك الفرنسي سبيّز االقتصاد اعبزائري بثبات معدؿ
التضخم واستقراره ،وبعد زبلي اعبزائر عن الربط بالفرنك الفرنسي واالنتقاؿ إىل الربط بسلة من العمبلت نبلحظ
تذبذب معدالت التضخم باالرتفاع وااللبفاض بُت  ،1990-1973وبُت  1991-1990حيث مل تؤدي
التخفيضات اؼبتتالية يف قيمة العملة إىل ارتفاع التضخم فحسب بل زادت معو خدمة الدين ،ومن أجل مواجهة
ذلك عبأت السلطات إىل خلق النقود والشكل اؼبوايل يوضح تطور معدالت التضخم وأسعار الصرؼ يف اعبزائر
بُت .2015-1963

W.C. BYRD, opcit, p: 61.

1
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الشكل رقم ( :)69تطور معدالت التضخم وأسعار الصرف(دج )$/في الجزائر بين 1025-2963

سعر الصرف
معدل التضخم

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على معلومات من البنك العاؼبي .

يف الفًتة من  1963إىل  1990مع بداية ربرير األسعار بلغ معدؿ التضخم السنوي كبو  ،%9باستثناء االرتفاع
الناجم عن أوؿ صدمة نفطية ،فبا يعكس ارتفاع أسعار الواردات ،غَت أ ّف ىذا االستقرار يف األسعار ليس إالّ
أوىاـ بالنظر إىل زيادة اؼبعروض النقدي بسبب العجز الكبَت يف اؼبيزانيةّ ،أما الفًتة بُت  1991-1990حيث مل
تؤدي التخفيضات اؼبتتالية يف قيمة العملة إىل ارتفاع التضخم فحسب بل زادت معو خدمة الدين.
ومن أجل مواجهة االختبلالت يف االقتصاد اختارت السلطات دعم النشاط االقتصادي من خبلؿ خلق
ظل تبٍت نظاـ الصرؼ اؼبرف وكما
النقود ،حيث بلغ معدؿ التضخم السنوي يف هناية عاـ  1992نسبة  ،%28ويف ِ
ذكرنا ساب ًقا مت ربرير اؼبدفوعات يف  1994على صبيع عمليات االستَتاد ،ويف جواف  1995مت السماح للمقيمُت
بتحويل الدينار ويف 1997رخص البنك اؼبركزي للمسافرين إىل اػبارج القياـ بعملية التحويل يف حدود مبلغ سنوي
معُت فبّا أدى إىل البفاض معدالت التضخم من  %20إىل  %15و %6يف  1994و 1996ويف 1997على
التوايل وىو ما يدؿ على أنبية التحرير يف زبفيض معدالت التضخم ،واستمر يف االلبفاض بعد ذلك حيث خضع
لسيطرة كبَتة مقارنة بسنوات تثبيت سعر الصرؼ.
أساسا إىل البفاض األسعار
سبيزت الفًتة بُت  1998و 2002بالبفاض مستمر يف التضخم ،ويرجع ذلك ً
الدولية للمواد الغذائية األساسية وكذا ارتفاع أسعار البًتوؿ الذي حسن من وضعية ميزاف اؼبدفوعات وكذا
احتياطي الصرؼ األجنيب ويف عاـ  ،2001أدت الزيادة يف مرتبات الوظيف العمومي اؼبرتبطة بتخفيف السياسة
اؼبالية والنقدية إىل زيادة التضخم دبتوسط سنوي قدره  ،%4.2ويف  2003زبطى معدؿ التضخم  %3.96بسبب
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االرتفاع يف األسعار يف ع ّدة قطاعات كالزراعة واػبدمات واؼبواد الغذائية بدرجة أقل بسبب زبفيض قيمة الدينار
اعبزائري اليت أقر هبا بنك اعبزائر من أجل التخفيف من الكتلة النقدية اؼبتداولة يف السوؽ اؼبوازي.1
والتضخم اؼبقاس دبؤشر أسعار االستهبلؾ انتقل على التوايل من  %3.6يف  2004إىل %5.8يف

 2006و3.9

 %يف  2007واستقر عند  %6.4يف  ،2009وللمرة األوىل منذ طبس سنوات ،البفض متوسط معدؿ النمو
السنوي ؼبؤشر أسعار االستهبلؾ من  %6.4يف  2009إىل  %4.1يف  ،2010مث ارتفع مرة أخرى إىل  %9.7يف
 ،2012ويرجع ذلك مرة أخرى ألسعار اؼبواد الغذائية خاصة.2
بعد سنتُت متتاليتُت من تسارع التضخم ،حيث ارتفع من  %2.9يف  2014إىل  %6.4يف  2016البفض مرة
أخرى إىل  %5.6يف  2017وذلك رغم االرتفاع البسيط يف مبو الكتلة النقدية

.3 M2

ثالثًا:سعر الصرف واحتياطي الصرف
خبلؿ الفًتة  1995-1970كانت احتياطات الصرؼ تتأرجح بُت  2.82و 0.15مليار دوالر ،وكاف بنك اعبزائر
يتح مل جزء كبَت من ىذه االحتياطات من أجل اغبفاظ على سعر الصرؼ عند اؼبستوى اؼبطلوب وىو ما أنقص
نظرا أل ّف
من حجمها ،ولكن منذ عاـ  ،1995فإ ّف االحتياطيات الدولية الصافية للبنك اؼبركزي تتزايد باستمرار ً
بنك اعبزائر غَت ملزـ ببناء احتياطيات كبَتة للحفاظ على سعر صرؼ العملة يف ظل مرونة النظاـ.
والواقع أنّو منذ انتعاش أسعار النفط يف  ،2000سبكنت اعبزائر من ربقيق فوائض يف اؼبدفوعات اػبارجية اليت
ظبحت ؽبا ببناء احتياطيات كبَتة من النقد األجنيب تسمح بتصنيف اعبزائر من بُت الدوؿ األوىل اليت لديها
احتياطيات قوية من النقد األجنيب حيث ضاعفتها من  11.91مليار دوالر يف عاـ  2000إىل  204مليار دوالر
عاـ  2014وترتبط ىذه الزيادة ارتباطًا وثي ًقا بارتفاع أسعار النفط من  20دوالر للربميل يف أوائل  2000لتصل إىل
الذروة يف عاـ  2008ب  150دوالر للربميل ،فهذا النمو يف االحتياطات ال يرجع إىل سياسة حكومية ؿبدد وإّمبا
بسبب عوامل خارجية كالبفاض حجم الدين اػبارجي فبا أدى إىل البفاض خدمة الدين كذلك.4
دوالرا للربميل يف الربع
وبعد االلبفاض الكبَت يف أسعار النفط يف عاـ  2009بعد أزمة الرىن العقاري إىل ً 52
األوؿ من  2009أدى إىل البفاض كبَت يف حصيلة صادرات الببلد اليت البفضت بنسبة  %42.07مقارنة بالفًتة
1

D. GOUMEZIANE, Evolution du taux d’inflation en Algérie, fiche de synthèse, missions économiques,
2004, Alger, p: 2.
2
Rapport de la banque de l’Algérie 2002-2014.
 3بنك اعبزائر ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،التقرير السنوي  ،2017طُبع يف  ،2018ص.26 :
4

N. MOUDEN, «Politique monétaire et politique de change: liens et adéquation – cas de l’Algérie -»,
Mémoire de fin d’études, Ecole Supérieur de Banque, Alger, 2003, p: 38.
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نفسها من  ،2008فبا أدى إىل البفاض حاد يف اإلدخارات اؼبًتاكمة وإىل البفاض فباثل يف احتياطيات النقد
األجنيب.1
الشكل رقم ( :)70تطور احتياطي الصرف الجزائري في ظل نظامي الصرف الثابت والمرن بين 1026-2970
معدل الصرف
إحتياطي الصرف

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على معلومات من البنك العاؼبي.

لقد بلغ حجم االحتياطات بعد تراجع أسعار البًتوؿ يف هناية  2015كبو  144.1مليار دوالر ،مث

114.1

مليار دوالر يف  2016نتيجة استمرار البفاض أسعار البًتوؿ واعتماد اعبزائر على الثروة السوداء فقط مع البفاض
يف سعر صرؼ الدينار اعبزائري بسبب قرار اقًتاض الدولة من بنك اعبزائر من خبلؿ خلق كتلة نقدية دوف
صرح ؿبافظ بنك اعبزائر خبلؿ عرض وتقدًن مشروع قانوف اؼبالية لسنة  2018يف جلسة علنية
مقاببلت ،كما ّ
أماـ نواب اجمللس الشعيب الوطٍت بأ ّف مبلغ احتياطي صرؼ اعبزائر بلغ  102,4مليار دوالر هناية شهر سبتمرب
 ،2017وحسب توقعاتو فإ ّف احتياطي الصرؼ اعبزائري من اؼبتوقع أف يبلغ  79.7مليار دوالر سنة  2019دبعدؿ
 18.4شهر من االستَتاد قبل أف يبلغ قيمة  76.2مليار دوالر سنة  17.8( 2020شهر من االستَتاد).

Idem.

1
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المطلب الرابع :وضعية سعر صرف الدينار الجزائري في إطار ىيمنة السوق الموازي
يتواجد سوؽ الصرؼ اؼبوازي أو غَت الرظبي يف غالبية البلداف النامية ،ففي بعض البلداف وحىت يتم التحكم يف
أزمات ميزاف اؼبدفوعات زبلق اغبكومة سعر صرؼ موازي قانوين ،واؽبدؼ من ذلك ىو اغبد من آثار البفاض
سعر الصرؼ على األسعار الداخلية مع اغبفاظ على السيطرة على رؤوس األمواؿ واالحتياطات الدوليةّ ،أما

بالنسبة للدينار اعبزائري فتطور معدؿ موا ٍز غَت قانوين ىو فقط نتيجة لرقابة صارمة للغاية على سوؽ الصرؼ
األجنيب.
أوال :أسباب تنامي سوق الصرف الموازي في الجزائر
يبكن ذكر أىم األسباب اليت ساعدت على تنامي ىذا السوؽ يف اعبزائر فيما يلي:1
 .2فرض قيود على التجارة مع العامل اػبارجي؛
 .1اؼبركزية يف اغبصوؿ على العملة الصعبة :إذ ال توجد سوؽ حرة رظبية يبكن ربويل العملة فيها بدوف قيود ،وإّمبا
يقتصر األمر فقط على البنوؾ ودببالغ ُؿبددة؛
 .3ربديد اغبد األقصى للمبلغ القابل للتحويل إىل العملة الصعبة ؼبن يريد السياحة يف اػبارج ،ووبق لكل مواطن
جزائري أف يستبدؿ ىذه القيمة مرة واحدة يف العاـ؛
 .4حصص االستَتاد وحظر استَتاد بعض اؼبنتجات ،فاؼبشكل األساسي يتعلق باؼبستوردين إذ يتلقوف صعوبة
كبَتة يف ربويل الدينار إىل العملة الصعبة من أجل سبويل عملياهتم التجارية؛
 .5القيود اؼبفروضة على تدفقات رؤوس األمواؿ عرب اغبدود واليت التسمح باؼبتاجرة يف العملة خارج اغبدود
وإخضاع ربويبلت رأس اؼباؿ للخارج ؼبوافقة بنك اعبزائر؛
 .6كما سانبت أزمة البًتوؿ عاـ  1986يف تأزـ الوضعية االقتصادية يف اعبزائر ،حيث زاد عبء اؼبديونية اػبارجية
وبذلك نقصت اؼبداخيل من العملة األجنبية حيث استجابت السلطات آنذاؾ ؽبذا الوضع باالقًتاض من اػبارج
ومضاعفة القيود اؼبفروضة على عمليات االستَتاد وعلى عمليات الصرؼ؛
 .7إ ّف حركة االستَتاد النشيطة اليت تعرفها اعبزائر تساىم يف زيادة الطلب على العملة الصعبة وىو ما ينشط من
حركة األسواؽ اؼبوازية للعملة؛

1

J. IVAN, C. kriljenko, Foreign Exchange Market Organization in Selected Developing and Transition
Economies: Evidence from a Survey, IMF Working Paper, N° 04, January 2004, p: 04.
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 .8رغم أ ّف الرقابة على الصرؼ تساىم يف استقرار سعر الصرؼ الرظبي واغبفاظ على احتياطيات البلد من النقد
األجنيب باؼبقابل ؽبا تداعيات سلبية على االقتصاد الوطٍت ،حيث ذبعل العملة الوطنية غَت قابلة للتحويل دبعٌت
عدـ إمكانية اؼبتاجرة هبا يف أسواؽ الصرؼ الدولية أومن خبلؿ الشبكات االلكًتونية ،وأكثر من ذلك تعترب ىذه
الرقابة اؼبصدر الرئيسي لظهور أسواؽ الصرؼ اؼبوازي ،ففي ظل تنامي طلب اؼبقيمُت على العمبلت األجنبية من
جهة واستمرار الرقابة على الصرؼ من جهة أخرى ،يربز للوجود أسواؽ الصرؼ اؼبوازية اليت تسمح للمقيمُت
باغبصوؿ على اؼببالغ اليت وبتاجوهنا من النقد األجنيب ولكن بأسعار تفوؽ بكثَت األسعار اؼبطبقة يف األسواؽ
الرظبية.
ثانيًا :مصادر تمويل سوق الصرف الموازي في الجزائر وسلبياتو

من خبلؿ ىذه النقطة يتم التطرؽ إىل مصادر سبويل السوؽ اؼبوازي للصرؼ وسلبياتو كالتايل:

 .2مصادر تمويل سوق الصرف الموازي :تتمثل أىم مصادر سبويل السوؽ اؼبوازي فيما يلي:1
نظرا لعدـ تشديد
أ -المغتربين والمتقاعدين المغتربين :حيث تعترب أكرب فئة فبولة للسوؽ اؼبوازي يف اعبزائر ً
الرقابة على العملة الصعبة اليت وبملها اؼبغًتبُت يف اؼبطارات اعبزائرية واالكتفاء دبا يقدمو اؼبسافر من تصريح يعرب
عن قيمة صغَتة من العملة الصعبة ،فبا يفتح ؾباالً أماـ اؼبغًتبُت لتداوؿ كميات كبَتة من العملة الصعبة– غَت
اؼبصرح هبا -يف السوؽ اؼبوازي قصد االستفادة من ىامش ربح معترب وكمثاؿ على ذلك ما يوضحو الشكل
اؼبوايل؛
الشكل رقم ( :)72نسبة تحويالت العاملين في الخارج إلى  PIBللدول العربية المستقبلة (%) 2004
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المصدر :التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد ،تحويالت العاملين في الخارج والتنمية االقتصادية في الدول العربية ،2006 ،ص.45 :

1

التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد ،تحويالت العاملين في الخارج والتنمية االقتصادية في الدول العربية ،2006 ،ص.45 :
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من خبلؿ الشكل السابق نبلحظ أ ّف نسبة ربويبلت العاملُت اعبزائريُت يف اػبارج إىل الناتج احمللي اإلصبايل
جدا إذا ما قورنت دبثيلتها يف البلداف العربية األخرى ،وىذا راجع إىل أف ىذه التحويبلت معظمها يكوف يف
ضئيلة ً
السوؽ اؼبوازي ،فبا ال يسمح بتسجيلها يف اغبسابات الرظبية.
ب -العمال األجانب :عادة ما يُدفع الراتب للعماؿ األجانب بالعملة الصعبة ،فيقوـ ىؤالء العماؿ بتحويل جزء

منو إىل عائبلهتم يف مواطنهم األصليةّ ،أما اعبزء اؼبتبقي ففي غالب األحياف يتم بيعو يف السوؽ اؼبوازي من أجل
االستفادة أكثر من الدينارات الزائدة؛

ج -السواح :يعتمدوف نفس طريقة اؼبغًتبُت،
د -باإلضافة إىل مصادر أخرى تساعد بشكل كبَت يف سبويل سوؽ الصرؼ اؼبوازي كالتهريب والتجارة باألسلحة
وغَتىا.
 .1سلبيات سوق الصرف الموازي :من سلبيات سوؽ الصرؼ اؼبوازي قبد:1
نظرا لتزايد أجواء عدـ اليقُت اليت
أ -إضعاؼ فاعلية السياسة النقدية يف مكافحة التضخم وربقيق االستقرار ً
يعمل يف ظلها البنك اؼبركزي كوجود كتلة نقدية ىائلة خارج القنوات الرظبية واتساع ظاىرة إحبلؿ العمبلت
(الدولرة)؛
ب -اتساع الفجوة بُت سعر الصرؼ اؼبوازي والسعر الرظبي يزيد احتماالت إجراء زبفيض يف قيمة العملة
الوطنية ؼبا ؽبذا اإلجراء من سلبيات كالتضخم وتأثر اؼبيزانيات ،فقد أوضحت إحدى األحباث أ ّف الرقابة على
الصرؼ يكوف ؽبا تأثَت على سعر الصرؼ الرظبي يف األجل القصَت فقطّ ،أما يف األجل الطويل فإ ّف السعر
الرظبي البد أف يعدؿ ويصحح على السعر اؼبوازي ،وىذا ما حدث يف اعبزائر يف التسعينيات فقد كاف من بُت
م ِربرات زبفيض قيمة الدينار ىو تقليص الفجوة بن السعر الرظبي واؼبوازي اليت تزايدت بشكل حاد؛
ج -توليد بيئة مالية واقتصادية سلبية تضعف من مناخ االستثمار األجنيب كما تشجع من ظاىرة ىروب رؤوس
األمواؿ إىل اػبارج عرب القنوات غَت الرظبية وغَت اؼبصرفية.

1

O. BAHMANI, the long-run relation between black market and official exchange rates: evidence from
panel cointegration, Economie letters 76, 2002, p: 397.
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ثالثًا :سعر صرف الدينار الجزائري في ظل تواجد سوق الصرف الموازي
منذ سنة  1974سببت القيود اؼبفروضة على اؼبتدخلُت يف سوؽ الصرؼ الرظبي باإلضافة إىل سياسة إحبلؿ
الواردات خلق سوؽ للصرؼ اؼبوازي (سوؽ سوداء) واعبدوؿ اؼبوايل يبُت تطور سعر الصرؼ الرظبي واؼبوازي خبلؿ
ىذه الفًتة.
الجدول رقم ( :)13سعر صرف الدينار الجزائري الرسمي والموازي بالنسبة للفرنك الفرنسي
2970-2964
2974
2977
2980
2984
2987
2989
2992
2994
2996
1000

سعر الصرف الرسمي

سعر الصرف الموازي

1.0
1.0
1.3
0.62
0.61
0.80
1.38
4.13
7.98
10.71
10.80

1.1
1.5
2.0
4.0
4.0
6.00
7.00
12.50
14.20
12.50

Source: Y. BOUCHETA, Etude des facteurs déterminant du
taux de change du Dinar Algérien, Thèse pour l'obtention de
doctorat Es-sciences en Sciences Economiques, UNIVERSITE
ABOU-BAKR BELKAÎD, TLEMCEN, 2013-2014, p: 74.

نبلحظ عدـ وجود سوؽ موازي للصرؼ قبل  1974وبعدىا بدأت االختبلالت تظهر تدرهبيًا ،فالفًتة من
 1964إىل  1989عرفت استقرار يف سعر الصرؼ الرظبي ،وبعد بداية السياسة االقتصادية اعبديدة من خبلؿ
ـبطط التصنيع يف اعبزائر (استثمارات ضخمة) حققت مبو قوي يف عرض النقود وـبتلف العائدات فبّا أدى إىل
ارتفاع الطلب يف السوؽ اؼبوازي ،حيث ارتفع سعر الصرؼ يف السوؽ اؼبوازي بُت  1987-1977من

1

فرنك= 1.5دج إىل  1فرنك = 4.00دج وىو راجع إىل البفاض أسعار البًتوؿ ومن مث البفاض احتياطات
الصرؼ ومن مث البفاض الطلب على العملة الوطنية فبّا أدى إىل ارتفاع سعر الصرؼ يف السوؽ اؼبوازي ،وبعد
 1990والتسلسل يف زبفيض قيمة العملة أد ى إىل البفاض حاد يف قيمة الدينار ،حيث زاد معدؿ البفاض قيمة
العملة الوطنية يف سوؽ الصرؼ الرظبية عنو يف السوؽ اؼبوازي ،فبا استوجب إجراء إصبلحات نقدية ومالية جذرية
فقررت اعبزائر ربويل جزئي للدينار يف  1991وىذا بإدراج قسيمة القرض اؼبستندي القابل للتحويل الكلي للدينار
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يف  ،1993ويف  1995مت إقرار التشريعات اػباصة بإنشاء" مكاتب الصرؼ "وشروط الًتخيص ؽبا ،وىامش الربح
الذي ربصل عليو من معامبلهتا والذي حدد ب.1 % 1
الجدول رقم ( :)14تطور سعر الصرف الرسمي والموازي للدينار الجزائري للفترة 1023-1002
الوحدة :أورو والدينار الجزائري

1002
1001
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1020
1022
1021
1023

سعر الصرف الرسمي

سعر الصرف الموازي

72.25
78
86
96
93.60
99.70
107
101
93
106
103
103

85
96
120
94.5
100
105
120
125
127
142
150
141

المصدر :قارة مبلؾ ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة قسنطينة،2010-2009 ،

ص.143 :

نبلحظ من اعبدوؿ أ ّف سعر الصرؼ عرؼ استقر ًارا ابتداءًا من سنة  ،2005إذ بلغت قيمة العملة الصعبة يف
السوؽ اؼبوازي  94.5دج مقابل  96دج يف السوؽ الرظبي ويبكن إرجاع ذلك إىل القانوف الذي أُ ِ
صدر من قِبل
السلطات اعبزائرية والذي مفاده منع استَتاد السيارات األقل من  3سنوات وكذا قرار  2004اؼبقر برفع رأظباؿ
الشركات االستَتاد إىل  20مليوف دج فبا يعٍت نقص الطلب على ىذه العملة يف السوؽ اؼبوازي.
ّأما بُت  2013-2007نبلحظ أ ّف سعر الصرؼ الرظبي ارتفع من جديد نتيجة للتطورات اليت طرأت على
اؼبستوى الدويل أنبها ارتفاع األورو مقارنة بالدوالر ،باإلضافة إىل الزيادة يف األجور لفئات كثَتة من عماؿ القطاع
العاـ وكذا مؤخرات الزيادة يف األجور بأثر رجعي ما يفتح ؽبم اجملاؿ لئلنفاؽ أكثر وقد عرفت سنة  2015تقلبات
حادة يف أسعار صرؼ العمبلت الرئيسة يف األسواؽ الدولية ،خاصة مقابل الدوالر األمريكي بسبب البفاض
أسعار البًتوؿ.
البفاضا بُت سنيت
وباعتبار الدينار اعبزائري مرتبط باألورو والدوالر األمريكي فقد عرؼ ىو اآلخر
ً
 2015ىذا الفرؽ الكبَت بُت سعري الصرؼ الرظبي واؼبوازي يبكن تفسَته بغياب التعامل دبكاتب الصرؼ وعدـ

-2014

Règlement 95/05 du 13 décembre 1995 et l’instruction 8/96 du 18 décembre 1996.

1
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قابلية الدينار للتحويل باإلضافة إىل الكتلة النقدية الكبَتة اؼبتداولة يف السوؽ اؼبوازي واليت تقدر ب

%40

واستخداـ األوراؽ التجارية لتغطية  %70من اؼبعامبلت التجارية غَت اؼبفوترة بدالً من النقود اإللكًتونية أو
الشيكات.
ابعا :تقلبات سعر الصرف وأثرىا على المؤشرات االقتصادية في (الجزائر-المغرب-تونس)
رً

يبكن تعريف عدـ اؼبساعرة النقدية يف سعر الصرؼ اغبقيقي أ ّهنا ابتعاد سعر الصرؼ عن مستواه التوازين ،حيث

يأخذ االختبلؿ بشكل عاـ يف البلداف السائرة يف طريق النمو شكل زيادة يف قيمة العملة احمللية اليت تؤثر على كل
من التجارة اػبارجية والنمو االقتصادي ،حيث تبالغ ىذه البلداف يف تقدير سعر الصرؼ لتحقيق مراقبة الصرؼ
األجنيب ولتطبيق سياسة ضبائية ،وإحدى الطرؽ اؼبستخدمة إلظهار درجة التقلب ىي استخداـ سعر الصرؼ
اؼبوازي كمؤشر على اختبلؿ سعر الصرؼ اغبقيقي حبسابو بُت درجة االكبراؼ واالبتعاد عن سعر الصرؼ
اغبقيقي ،فلما يُقيم سعر الصرؼ بأعلى من قيمتو ،يعٍت ىذا مراقبة أكثر بالنسبة للبلد فبا يَنتُج عنو نسبة جزائية

كبَتة يف سعر الصرؼ اؼبوازي ،والفكرة األساسية ىي أنّو كلما زاد سعر الصرؼ اغبقيقي بشكل مبالغ فيو،
ستكوف الرقابة على الصرؼ أكثر صرامة ومن مث ستكوف النسبة اعبزائية يف سعر الصرؼ اؼبوازي أكرب ،1وؽبذا
السبب فإ ّف العديد من البلداف النامية تُ ِنفذ إصبلحات نقدية من أجل تقليل الفجوة بُت السعرين ،من خبلؿ
زبفيض سعر الصرؼ الرظبي وربديد النسبة اعبزائية لسعر الصرؼ اؼبوازي عند أدىن معدؿ .واعبدوؿ اؼبوايل يوضح
النسبة اعبزائية للسوؽ اؼبوازي كنسبة مئوية من معدؿ الصرؼ الرظبي يف البلداف اؼبغاربية الثبلثة.
الجدول رقم ( :)15النسبة الجزائية للسوق الموازي كنسبة من سعر الصرف الرسمي ل (الجزائر-تونس-المغرب)
2974-2970
2979-2974
2980-2979
2989-2985
2997-2990

الجزائر

المغرب

تونس

51
96
242
379
194

5
7
5
3
4

15
5
8
4
4

Source: N. MAALE, Z. EL KADHI, Libéralisation
des mouvements de capitaux, mésalignement du taux
de change et croissance économique, colloque
EMMA- Madrid, 2003, p:28.

جدا حيث كانت سبثل  4مرات لسعر الصرؼ
نبلحظ أ ّف النسبة اعبزائية لسعر الصرؼ اؼبوازي يف اعبزائر عالية ً
الرظبي يف الفًتة  1989-1985ومرتُت يف الفًتة ّ ،1997-1990أما بالنسبة لتونس واؼبغرب فنبلحظ نسب ضئيلة
1

N. SEKKAT, L. ACHY, the European single currency and menas manufacturer export to Europe, Fenise,
Juin 2000, p: 154.
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جدا على طوؿ فًتة الدراسة وما يفسره ىو استقرار سوؽ الصرؼ الرظبي وشبو انعداـ لسوؽ الصرؼ اؼبوازي،
ً
بينما تفسر ىذه اإلحصائيات تواجد كبَت لسوؽ الصرؼ اؼبوازي يف االقتصاد اعبزائري.
دبا أ ّف سعر الصرؼ يبثل الوسيلة اليت سب ِكننا من تسوية اؼبعامبلت التجارية ويف ظل زيادة حجم التبادؿ التجاري
آثارا ّإما سلبية أو
مع االرباد األورويب فالتقلبات اليت ربدث يف سعر صرؼ الوحدة النقدية األوروبية سيكوف ؽبا ً
إهبابية على أسعار الصرؼ يف ىذه الدوؿ ،واعبدوؿ اؼبوايل يبثل تطور أسعار صرؼ الدوؿ اؼبغاربية مقابل األورو

وبالتزامن مع التطور يف سعر صرؼ األورو مقابل الدوالر للفًتة

.2014-2000

الجدول رقم ( :)16تطور أسعار صرف الدول المغاربية مقابل األورو بالتزامن مع سعر صرف األورو مقابل الدوالر
1000
1002
1001
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1020
1022
1021
1023
1024

Taux de
Tunisie,
sciences
l’Adour,

Dzd/euro
68.1731
67.3011
73.0825
79.2962
87.3279
89.6350
90.3527
95.1804
93.9597
101.1664
97.5985
101.8108
100.2769
105.7362
106.807

Dtn/euro
1.2639
1.2860
1.3442
1.4669
1.5477
1.6092
1.6761
1.7558
1.8020
1.8794
1.8990
1.9039
2.0144
2.1669
2.2475

Mad/euro
9.8000
10.1255
10.4028
10.8522
11.0021
11.0109
11.0621
11.2302
11.3108
11.2462
11.1506
11.2750
11.1142
11.1811
11.1511

Euro/ usd
0.92131
0.894
0.9411
1.1286
1.24177
1.2435
1.2545
1.3687
1.4649
1.389
1.324
1.39
1.284
1.3277
1.32678

Source : K. CHNAINA, Les Effets de la Variabilité du
Change Réel sur le Commerce Extérieur. Cas de la
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en
économiques, Université de Pau et des Pays de
ACADEMIE DE BORDEAUX, 2013, p: 22.

نبلحظ من اعبدوؿ أعبله أ ّف األورو كاف أقل من الدوالر ،حيث سجل مستويات متدنِية من  2000حىت
 2002ب  0.94/0.89/0.92على التوايل ،وىذا راجع إىل التخوؼ من ظهور األورو ومدى استقراره وكذا اؼبكانة
اليت سيأخذىا على اؼبستوى العاؼبي لَتتفع بعد ذلك ويأخذ مستويات أكرب من الدوالر حيث بلغ أوجو سنة
 2008فقد أصبح  1أورو= 1.46دوالر وذلك بسبب تداعيات أزمة الرىن العقاري اليت عصفت باالقتصاد
األمريكي.
كما نبلحظ أ ّف أسعار صرؼ كل من اؼبغرب وتونس يف البفاض مستمر مقارنة باألورو مهما تغَت األورو مقابل
الدوالر على عكس الدينار اعبزائري ،فكلما ارتفع األورو مقابل الدوالر البفض الدينار مقابل األورو ،ففي سنة
 2001ؼبا انتقل  1أورو من  0.92دوالر إىل  0.89دوالر انتقل الدينار اعبزائري من  68.17إىل  67.30وواصلت
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ىذه العبلقة العكسية حىت  2008ؼبا سجل األورو أعلى نسبة لو ورغم ذلك فالدينار مقابل األورو مل ينخفض
بل ارتفع والسبب يف ذلك ىو وصوؿ أسعار النفط إىل مستويات خيالية ،حيث أصبح سعر الربميل الواحد
يقارب  114.69دوالر خبلؿ الثبلثي الثالث من سنة  2008لينخفض مرة أخرى بسبب البفاض ىذه األخَتة
وكذا تداعيات أزمة الرىن العقاري .2008

ونستنتج فبا سبق أ ّف سعر صرؼ الدرىم اؼبغريب وكذا الدينار التونسي مستقر نسبيًا باؼبقارنة بالدينار اعبزائري

كثَتا بالتقلبات يف سعر الصرؼ الثنائي وذلك راجع لكوف الدوالر عملة الصادرات اعبزائرية واألورو
والذي يتأثر ً

عملة وارداهتا ،فارتف اع األورو يؤدي إىل زيادة تكلفة الواردات والبفاض الدوالر يؤدي إىل البفاض القيمة اإلظبية
للصادرات كوف اعبزائر تعتمد على  %98صادرات ؿبروقات واليت يتم تسعَتىا بالدوالر ومن مث فالبفاض األورو
مقابل الدوالر ىو الذي ىبدـ االقتصاد اعبزائري على عكس اؼبغرب وتونس فارتفاع األورو هبعل السلع اؼبغربية
أكثر تنافسية يف السوؽ األوروبية كما هبعل تكاليف السياحة يف تونس تبدو منخفضة مقارنة بالدوؿ األوروبية اليت
تتبٌت األورو.
ّأما بالنسبة ألنظمة سعر الصرؼ اؼبعتمدة يف الدوؿ ؿبل الدراسة فإ ّهنا تبدو متسقة بشكل عاـ مع ذبارهتا
اػبارجية ،فالبلداف كاعبزائر واؼبغرب وتونس تبنت أنظمة صرؼ معومة مدارة ،بينما تركيا فقد تبنت نظاـ صرؼ
معوـ مستقل.
والشكل اؼبوايل يوضح سلوؾ سعر الصرؼ يف ىذه البلداف والتغَتات اليت حدثت خبلؿ الفًتة ،2010-1975
حيث يبدو أ ّف سعر صرؼ الدينار التونسي ىو األقل تقلبًا فبا يعكس سياسة تثبيت  TCRخبلؿ العقدين
األخَتينّ ،أما فيما ىبص اللَتة الًتكية فنبلحظ استقرارىا طوؿ الفًتة من  1999-1975وىو ما يدؿ على ثبات
سعر صرفها وبعد أزمة  1999بدأ سعر صرؼ الَتة الًتكية يرتفع وبعد  2002حيث مت تطبيق برنامج استهداؼ

التضخم للنهوض باللَتة الًتكية نبلحظ عودهتا إىل االستقرار وىو ما يدؿ على قباح التجربة الًتكية يف التعامل مع
تقلبات عملتها والوصوؿ هبا إىل التحويل الكامل.
ّأما الدرىم اؼبغريب فكاف ىو اآلخر يعرؼ استقر ًارا يف الفًتة  1981-1975وذلك بسبب إزدىار أسعار الفوسفات

وىو ما أدى إىل قياـ اؼبغرب باالنتقاؿ إىل فًتة ربرير الرقابة على الصرؼ فبعد برنامج التعديل اؽبيكلي الذي يفرض
زبفيض قيمة العملة حيث خفض اؼبغرب من الدرىم مرتُت األوؿ بُت 1985-1983حيث نبلحظ ارتفاع سعر
صرؼ الدرىم اؼبغريب بسرعة خبلؿ ىذه الفًتة والتخفيض الثاين يف  1990للحفاظ على إقبازات سياسة التعديل
اؽبيكلي حيث ربسنت الصادرات باإلضافة إىل معدؿ النمو االقتصادي وىو ما يفسره استقرار سعر صرؼ
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الدرىم اؼبغريب يف ؾباؿ واحد خبلؿ الفًتة من  2001-1990أين مت زبفيض الدرىم مرة أخرى وكانت النتيجة
البفاض سعر صرؼ الدرىم اؼبغريب كما ىو موضح يف الشكل ،فنظاـ سعر الصرؼ اؼبطبق قد ساعد يف ضماف
استقرار االقتصاد اؼبغريب خبلؿ ىذه اؼبرحلة.
الشكل رقم ( :)71سعر صرف البلدان محل الدراسة (الجزائر-تونس-المغرب-تركيا)

الجزائر

تونس

المغرب

تركيا

Source : Khaled CHNAINA, Les Effets de la Variabilité du Taux de Change Réel sur le
Commerce Extérieur. Cas de la Tunisie, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en
sciences économiques, Université de Pau et des Pays de l’Adour, ACADEMIE DE
BORDEAUX, 2013, p: 22.

ّأما اعبزائر فنبلحظ أ ّف سعر صرؼ عملتها سبيز ىو اآلخر باالستقرار خبلؿ الفًتة من  ،1990-1975إىل حُت

إصدار قانوف النقد والقرض  10/90يف إطار االنتقاؿ إىل اقتصاد السوؽ وتعزيز قابلية ربويل الدينار ،وعلى الرغم
من ذلك نبلحظ ارتفاع سعر صرؼ الدينار اعبزائري والذي يعود إىل تواجد سوؽ الصرؼ اؼبوازي بكثرة يف اعبزائر
بسبب ضغوط الصرؼ اؼبفروضة رغم عملية التحرير ،ويف جانفي  2003خفض بنك اعبزائر من قيمة الدينار مرة
أخرى حىت يقلص الكتلة النقدية اؼبتداولة يف سوؽ الصرؼ اؼبوازي والبفض معو سعر الصرؼ يف ديسمرب

2003

نظرا ألف
وىو مانبلحظو يف الشكل إىل غاية  2007أين عاود االرتفاع وذلك بسبب تأثره باألزمة اؼبالية العاؼبية ً

 %98من تعامبلت اعبزائر تتم بالدوالر.

مباشرا دبتغَتات االقتصاد الكلي مثل االستثمار األجنيب
من الناحية النظرية ،يرتبط تقلب سعر الصرؼ ارتباطًا ً

اؼبباشر والناتج احمللي اإلصبايل واالنفتاح التجاري ومعدؿ النمو االقتصادي ،حيث تسعى بلداف اؼبغرب العريب
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(اعبزائر-تونس-اؼبغرب) إىل بناء اقتصاداهتا على أساس سياسات االنفتاح التجاري هبدؼ ضماف النمو
االقتصادي والتنمية اؼبستدامة.
وتظهر اعبزائر كواحدة من تلك البلداف اليت حققت على الرغم من كل شيء تطوراً مقبوالً على األقل فبا
يسمح ؽبا بأف تكوف من بُت البلداف اؼبتقدمة يف إفريقيا ،وإلظهار موقف اعبزائر فيما يتعلق بتجارب اؼبغرب
وتونس (دوؿ اؼبغرب العريب) وكذا تركيا ،من الضروري مقارنة اؼبؤشرات االقتصادية على األقل خبلؿ الفًتات اليت
سبيزت بتعرض ىذه االقتصادات لعدة أزمات.
لقد شهدت بلداف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا معدالت مبو متشاهبة يف العقدين األخَتين ،حيث بلغ
عموما حوايل  %4و %5كما يوضحو اعبدوؿ رقم ( ،)27وتػُ َعد معدالت النمو يف تونس أعلى مقارنة
متوسطها ً
باعبزائر واؼبغرب وتركيا حيث بلغت  %5.1و %4.6على التوايل يف الفًتتُت  1990و 1999و ،2012-2000ومع

ذلك ،تعتمد ىذه التطورات على كل من الوضع الدويل واػبصائص اؽبيكلية ؽبذه البلداف وباؼبثل ال تزاؿ ىذه
اؼبعدالت غَت كافية غبل مشاكل التنمية فيها.
الجدول رقم ( :)17متوسط معدل النمو االقتصادي السنوي للبلدان محل الدراسة (الجزائر-تونس-المغرب-تركيا)
البلد
الجزائر

2979-2970
7.2

2989-2980
2.8

2999-2990
1.6

1021-1000
3.6

المغرب

5.3

3.9

2.8

4.7

تونس

7.2

3.6

5.1

4.6

تركيا

4.7

4.1

4

3.8

Source:
- I. SERYREK, Purchasing Power Parity and the Turkish Exchange Rate, Akdeniz İ.İ.B.F.
Dergisi (6), 2003, P: 151.
- Rapport Fond monétaire international, 2015.

تبن ت ىذه الدوؿ سياسات لتحرير التجارة وتطوير الصادرات ،كما ربتل اؼببادالت التجارية مكانة مهمة يف
اقتصاداهتا ،حيث تنعكس تداعيات ىذه السياسة على تطور التدفقات التجارية يف ىذه البلداف،ومن مث فإ ّف أنبية
التجارة اػبارجية يف االقتصاد تتضح من خبلؿ التطورات اؼبتزايدة لدرجة االنفتاح وارتفاع معدالت التحوط ،اليت
تًتاوح بُت  %61.4و %78.4خبلؿ الفًتة  2010-2000كما ىو موضح يف

اعبدوؿ رقم ).(28

على الرغم من وجود اذباىات ىبوطية لبعض البلداف يف مراحل زمنية معينة ،إالّ أ ّف منحنيات االنفتاح
االقتصادي يف ىذه البلداف تتزايد باستمرار يف العقد اؼباضي ،حيث نبلحظ أ ّف درجة االنفتاح يف تونس عرفت
تطورات متزايدة يف األلفينيات وىو مايفسره معدؿ التحوط األكرب ب  %78.4مث تأيت تركيا واعبزائر ب

%69.5
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خصوصا واالقتصاد
أل ّف االقتصاد الًتكي يف ىذه اؼبرحلة كاف بصدد اػبروج إىل العامل من خبلؿ ربرير اللَتة الًتكية
ً
تدرجا مقارنة بباقي البلداف.
الًتكي بشكل عاـ مث اؼبغرب دبعدؿ  %61.4وىو ما يفسر االنفتاح األقل ً

الجدول رقم ( :)18المتوسط السنوي لمعدالت التحوط للبلدان محل الدراسة (الجزائر-تونس-المغرب-تركيا)
البلد
الجزائر

2979-2970
47.3

2989-2980
76.6

2999-2990
62.9

1020-1000
69.5

المغرب

71.5

62.9

73

61.4

تونس

62.7

63

71.3

78.4

تركيا

47.3

67.6

62.9

69.5

Source: I. SERYREK, Purchasing Power Parity and the Turkish Exchange Rate, Akdeniz
İ.İ.B.F. Dergisi (6), 2003, P: 151.

تتم التجارة اػبارجية يف ىذه البلداف إىل حد كبَت مع االرباد األورويب ،حيث تتمتع البلداف اؼبغاربية بأعلى
معدالت االنفتاح مثل تونس  %78.3من صادراهتا تذىب إىل االرباد األورويب و %72.8من وارداهتا جاءت من
االرباد األورويب كما يوضحو اعبدوؿ رقم )ّ ،(29أما تركيا فنجدىا تصدر أكثر فبا تستورد لبلرباد األورويب ،مث تأيت
اؼبغرب حيث تصدر كذلك أكثر فبا تستورد لكن بدرجة أقل من تركيا ويف األخَت قبد اعبزائر تستورد أكثر فبا
تصدر وىو ما يفسر العجز يف ميزاف مدفوعاهتا.
الجدول رقم ( :)19متوسط القسط السنوي للمبادالت التجارية البلدان محل الدراسة مع االتحاد األوروبي
المبادالت

البلد

2979-2970

2989-2980

2999-2990

1020-1000

الواردات

الجزائر

75.6
66.6
74.5
55.7

72.0
59.5
76.1
43.4

67.6
67.2
78.3
55.0

60.2
60.6
72.8
48.7

المغرب
تونس
تركيا
الصادرات

الجزائر

65.7

63.1

67.9

50.2

المغرب

78.4

70.2

72.6

68.5

تونس

76.1

77.3

80.2

78.3

تركيا

59.9

47.0

56.7

55.3

Source : K. CHNAINA, Les Effets de la Variabilité du Taux de Change Réel
sur le Commerce Extérieur. Cas de la Tunisie, Thèse pour l’obtention du
grade de docteur en sciences économiques, Université de Pau et des Pays de
l’Adour, ACADEMIE DE BORDEAUX, 2013, p: 21.
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مل يكن ىذا التطور اؼبلحوظ للتجارة اػبارجية قادراً على ربسُت األرصدة التجارية ؽبذه البلداف ،وهبذا الصدد
فإ ّف أرصدة اؼبيزاف التجاري للبلداف اؼبعنية تعاين صبيعها من العجز باستثناء اعبزائر اليت تستفيد من مواردىا
النفطية.
كبَتا من فًتة
مبوا ً
فيما ىبص اؼببادالت التجارية ،باعتبار الصادرات كعامل أساسي يف التطور ،فقد عرفت ً
ألخرى ،يف العشرية األخَتة ،حيث فاقت حصتها من الناتج احمللي اإلصبايل  %20ما عدا تركيا اليت كاف متوسط
مرت هبا خبلؿ ىذه الفًتة.
معدؿ مبو صادراهتا  %15.6وذلك راجع لؤلزمات اليت ّ

الجدول رقم ( :)30نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي البلدان محل الدراسة (متوسط سنوي)
البلد/الفترة

2999-2990

1020-1000

2979-2970

2989-2980

الجزائر

28.8

23.3

25.3

36.1

المغرب

15.4

16.1

19.2

20.0

تونس

17.3

21.4

27.1

33.9

تركيا

2.7

7.3

8.6

15.6

Source: I. SERYREK, Purchasing Power Parity and the Turkish Exchange Rate,
Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6), 2003, P: 153.

عموما ،اؼبغرب وتونس تبنت نفس اإلصبلحات خبلؿ نفس الفًتة مع اختبلؼ لعاـ أو اثنُت فقط على األكثر
ً

 PASيف  1983باؼبغرب ويف  1986بتونس ،إمضاء اتفاقية الشراكة مع االرباد األورويب يف

1995

بتونس

و 1996باؼبغرب ،قانوف االستثمار يف  1993بتونس وبطاقة االستثمار يف  1995باؼبغرب ،وىذا حىت تاريخ
التحويل الكلي لعمبلهتا ،وىو ما يطرح مسألة مدى استدامة السياسة االقتصادية بشكل عاـ يف كبل البلدين،
خاصة وأ ّف اإلصبلحات اليت مت ذكرىا ربمل توقيع اؽبيئات الدولية.
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نتائج الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات:
التجربة التركية:
مر على تركيا العديد من اؼبراحل اليت تطور فيها االقتصاد الًتكي ،حيث بدأت حياهتا االقتصادية منذ
ّ 
تأسيس الدولة بسياسة التخطيط اؼبركزي لبلقتصاد لضماف التطور والنمو واليت تُعرؼ بسياسة إحبلؿ الواردات،
ونظرا للفساد والبَتوقراطية اللّتاف أصابتا االقتصاد الًتكي حبالة من التدىور تفاقم بعدىا الوضع بسبب أزمة النفط
ً
وتدىور شروط التبادؿ التجاري ،باإلضافة إىل البفاض ربويبلت اؼبهاجرين األتراؾ ،وما زاد من حدهتا ىو عبوء

أصحاب الشركات إىل أسلوب التحويل اؼبزدوج؛
 مث جاءت فًتة الثمانينات لتقوـ تركيا بإعداد برنامج االستقرار االقتصادي والتكييف اؽبيكلي وسياسة تشجيع
الصادرات ،وىو ما أدى إىل ارتفاع معدؿ ربرير التجارة اػبارجية الًتكية باإلضافة إىل إلغاء كافة القيود على
اؼبستثمرين من خبلؿ جعل اللَتة الًتكية قابلة للتحويل بشكل كامل؛
 مث دخلت فًتة التسعينات اليت شهدت عملية إصبلح أىم خطواهتا إنشاء االرباد اعبمركي باإلضافة إىل
إمضاء اتفاقيات ثنائية للصرؼ اغبر مع بلداف اوروبا الوسطى والشرقية ودوؿ البالت وإسرائيل كتمهيد للدخوؿ إىل
االرباد األورويب بشكل كامل ،وىو ما يفسره ارتفاع نسبة التجارة اػبارجية خبلؿ ىذه الفًتة ،فبّا يعٍت إعطاء حرية
أكرب يف ؾباؿ الصرؼ ومن مث درجة أكرب من االنكشاؼ الًتكي على العامل اػبارجي الذي يرجع إىل التحرير الذي
ساد يف فًتة الثمانينات خاصة بعد ربقيق التحويل الكلي للَتة الًتكية عاـ  1989أين حقق اؼبيزاف التجاري الًتكي
ألوؿ مرة أعلى نسبة من الفائض؛
 رغم إهبابيات برنامج التعديل اؽبيكلي اليت استفادت منها تركيا إالّ أ ّف ظروفها اػبارجية مل تكن مبلئمة لو،
فإهنا استثمرت يف زيادة تدفق رؤوس
باػبصوص ديوهنا اػبارجية ،فحىت تتمكن من تقليل تبعيتها ؽبذه الديوف ّ
ونظرا
األمواؿ األجنبية وتوظيفها يف مشاريع إنتاجية من خبلؿ تنقيح القانوف اػباص باالستثمار يف ً ،1995
لتخبط االقتصاد الًتكي يف اؼبديونية والتضخم أدى ذلك إىل البفاض نسبة االستثمار إىل غاية  1999وىي سنة
بداية مفاوضات دخوؿ تركيا إىل االرباد األورويب ما جذب اؼبستثمرين من جديد ،لكن األزمة النقدية الكبَتة اليت
نظرا للخسارة اليت
أصابت االقتصاد الًتكي بعد اهنيار اللَتة الًتكية جعلت أغلب اؼبستثمرين يعودوف أدراجهم ً
غبقت هبم؛
 إ ّف ىذه األزمة اغبادة اليت أصابت االقتصاد الًتكي نتيجة ازدياد معدؿ العجز التجاري والضعف اػبطَت الذي
عاناه القطاع البنكي أرغم تركيا على تعوًن عملتها ،وهبدؼ اػبفض من معدؿ التضخم وزبفيض معدالت الفائدة
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جدا مت وضع برنامج لتحقيق االستقرار يف جواف  1999دبساعدة  ،FMIفرغم أ ّف التعديل اؼبراقب
اغبقيقية اؼبرتفعة ً
للَتة الًتكية قد ظبح بتخفيض معدالت التضخم ،أدى نظاـ الربط إىل ارتفاع معدالت الصرؼ اغبقيقية للَتة
الًتكية ،ومن مث تدىور الصادرات وميزاف اؼبدفوعات؛
 إ ّف سنة  2002سبثل نقطة ربوؿ بالنسبة لبلقتصاد الًتكي بعد خفض التضخم واالرتباط بربنامج االستقرار
القائم على سياسة نقدية جديدة ىي سياسة استهداؼ التضخم ،مت من خبلؽبا الًتؾ النهائي لنظاـ الصرؼ
عائما يف ظل نظاـ صرؼ حر) حيث ارتفعت قيمة اللَتة
الثابت (مل يعد سعر الصرؼ مرتبط إظبيًا بل أصبح ً
الًتكية؛
 من اؼبعروؼ أ ّف الضعف الذي تتعرض لو األوراؽ النقدية البد أف يؤثر على االقتصاد اغبقيقي ليؤدي إىل
اهنياره فيما بعد ،فضمن أىم خطوات اإلصبلح االقتصادي يف تركيا ىي عملية حذؼ األصفار من عملتها وخلق
عملة جديدة ،فبعد حذؼ ستة أصفار من العملة اكتسبت اللَتة الًتكية استقرارىا؛
 لكن بعد  2008دخل االقتصاد الًتكي يف ركود ،ويف ىذه اغبالة من عدـ الثقة لعبت االضطرابات اؼبالية
دورىا منها البفاض قيمة اللَتة الًتكية ،ويف  2009أصدرت تركيا عملة جديدة ُظبيت باللَتة الًتكية بدؿ اللَتة
الًتكية اعبديدة ،فالتغيَت كاف بالتسمية فقط هبدؼ العودة إىل اإلسم األصلي وزيادة تأمينها وصعوبة تزويرىا ،ويف
نوفمرب  2015وصلت اللَتة ألعلى مستوياهتا ،ويف أفريل  2016مت اإلعبلف عن هناية تبديلها؛
 بدوف السيطرة على عجز اؼبوازنة فإ ّف قابلية التحويل النقدي ربد من اعبهود اؼببذولة ػبفض التضخم وحىت
ذبرب السلطات على االقًتاض من اػبارج لتمويل العجز.
من خالل التجربة التركية يمكن اإلجابة على الفرضيات المطروحة:
 الفرضية األولى القائلة بأ ّف إعادة تسمية العملة سبثل اغبل األمثل السًتجاع الكتلة النقدية اؼبتداولة يف السوؽاؼبوازي ،حيث أ ّف قياـ تركيا خبلق لَتة تركية جديدة مكنّها من إرجاع اللَتات اؼبتواجدة خارج اإلطار الرظبي وما
يؤكد ذلك ىو استخداـ تركيا ؽبذه الطريقة يف كل مرة يتأثر فيها االقتصاد الًتكي بأزمة ،حيث مت خلق لَتة جديدة
يف  2005وبعد أزمة  2008مت إعادة تسميتها مرة أخرى ويف  2016بعد األزمة السياسة مت إصدار نسخ معدنية
جديدة وىو ما يدؿ على قباح ىذه التجربة يف إصبلح اللَتة الًتكية ،وىو ما يؤكد صحة ىذه الفرضية.
 -الفرضية الثانية القائلة بأ ّف اختبلؿ سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي يكافئ منطقيًا تواجد سوؽ موازي للصرؼ،

حيث يبكن اعتبار سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي كمؤشر لوضعية سوؽ الصرؼ بعد أزمة  2000أين حدث
البفاض كبَت يف سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي ،وىو ما يظهر االهنيار الكبَت يف اللَتة الًتكية ،ولكن خبلؿ الفًتة
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 2005-2002ارتفع وىو ما يفسر ارتفاع قيمة اللَتة الًتكية ،فبا أعطى قدرة تنافسية أكرب لًتكيا ،لكن ىذه األخَتة
نظرا اللبفاض اللَتة الًتكية واهنيار سعر صرفها اغبقيقي الفعلي بسبب البفاض أسعار البًتوؿ،
البفضت يف ً 2006
وىو ما يؤكد صحة ىذه الفرضية؛

 الفرضية الثالثة القائلة بأ ّف االنتقاؿ إىل التحويل الكلي للعملة يف ظل نظاـ صرؼ مرف مرفوؽ بتحريرٍ
خطرا على وضعية االقتصاد الوطٍت ،حيث
حسابات رؤوس األمواؿ ووجود احتياطي صرؼ كاؼ لن يشكل ً
أعطى ربرير االقتصاد الًتكي من حيث إعطاء حرية يف ؾباؿ الصرؼ وربقيق التحويل الكلي للَتة الًتكية الذي
أدى إىل جذب إستثمارات أكرب ومن مث ارتفاع احتياطي الصرؼ إىل ربقيق فائض يف اؼبيزاف التجاري ألوؿ مرة يف
تاريخ االقتصاد الًتكي ،وىو ما يؤكد صحة ىذه الفرضية لكن يف ظل ظروؼ الفًتة ؿبل الدراسة.
 الفرضية الرابعة القائلة بإمكانية استفادة اعبزائر من التجربة الًتكية يف التعامل مع إشكالية قابلية ربويل الديناراعبزائري ودوره يف اغبد من اللجوء إىل السوؽ اؼبوازية ،حيث قبحت التجربة الًتكية يف ربرير اللَتة الًتكية رغم
األزمات اؼبتتالية اليت غبقت باالقتصاد الًتكي ،وىو ما يؤكد صحة ىذه الفرضية.
التجربة المغربية:
 إ ّف اؼبغرب ككل دولة خارجة للتّو من االستعمار تبنت خبلؿ الفًتة  1972-1960سياسة إحبلؿ الواردات
أو دبعٌت أدؽ استبداؿ بعض الواردات دبنتجات ؿبلية أي تعديل ىيكل الواردات بشكل طفيف ،حيث أ ّف نظاـ
األسعار فيها سبيّز باغبرية رغم تدخل الدولة يف ربديد األسعار بفضل قوى السوؽ ،لذا يبكن القوؿ ّأهنا سبيّزت
بنموذج اقتصادي ـبتلط بُت الليبَتالية واغبمائية؛
 ويف الفًتة من  1977-1973تبنت اؼبغرب ـبطط اقتصادي أكثر ديناميكية مت من خبللو تعزيز سياسة
استب داؿ الواردات يف القطاع الزراعي وبدرجة أقل يف القطاع الصناعي وبعد انتعاش أسعار الفوسفات وربسن
معدالت التبادؿ التجاري قامت السلطات اؼبغربية باالنتقاؿ إىل فًتة ربرير الرقابة على الصرؼ ،فبا ساىم يف رفع
قيمة الدرىم اؼبغريب؛
 لكن بعد اهنيار أسعار الفوسفات يف  1976مل تستطع اغبكومة توقيف االستثمارات اعبارية فبا زاد العجز يف
اؼبيزاف التجاري وعلى الرغم من ذلك ظلت تتبع سياسة توسعية باللجوء إىل اؼبساعدة اػبارجية يف شكل ديوف ،فبا
أدى هبا للوقوع يف أزمة ديوف؛
 إ ّف اختيار سياسة ربرير اقتصادي خبلؿ ىذه الفًتة كشف عن ىشاشة االقتصاد اؼبغريب؛
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 تركزت تدابَت اإلصبلح على تشجيع الصادرات وربرير الواردات باإلضافة إىل جهود التحرير يف خطط تنظيم
الصرؼ  ،ولتوسيع قطاع التصدير وذبنب ظهور مشاكل يف ميزاف اؼبدفوعات قبد اغباجة لسعر صرؼ حقيقي
تنافسي ،حيث ظل الدرىم مرتبط بالفرنك حىت  1973وبعدىا أصبح يتم ربديده وفق سلة من عمبلت الشركاء
التجاريُت حيث مل يتم إجراء أي تعديل عليها سوى ثبلث مرات على مدار ثبلث عقود يف  1980مث يف
 1990مث يف  1993أين أصبح الدرىم عملة قابلة للتحويل يف العمليات اعبارية والسماح بقابلية ربويل جزئي
غبساب رأس اؼباؿ لغَت اؼبقيمُت وىي خطوة كبَتة كبو ربرير سوؽ الصرؼ الذي مت إنشاؤه يف 1996؛
 فاستخداـ سعر الصرؼ كأداة اقتصادية مل يتم إالّ يف إطار برنامج التصحيح اؽبيكلي خبلؿ الثمانينات
وبطريقة غَت متجانسة؛
 إ ّف نظاـ الصرؼ خبلؿ ىذه الفًتة قد ساعد يف ضماف استقرار االقتصاد اؼبغريب لكن األزمة اؼبالية العاؼبية
أبرزت بعض عيوبو؛
 لقد ظبح النظاـ التقييدي للدرىم بالنسبة لسلة مرجعية تتألف بشكل رئيس من األورو والدوالر فقط بإنشاء
سياسة نقدية سليمة وقوية تساىم يف ربقيق استقرار االقتصاد الكلي؛
 بإمكاف القطاع الزراعي أف يُضعِف معدؿ مبو االقتصاد اؼبغريب كما يبكن أف يعززه؛
 رغم اعتماد اؼبغرب سياسة استقرار إالّ أنّو سبيّز بظاىرة التضخم واليت من بُت نتائجها اؼببكرة وجود أسعار
فائدة حقيقية سلبية واليت مل تصبح إهبابية إالّ بعد ربرير األسعار يف 1985؛

 ارتفاع معدالت الفائدة اغبقيقية يفسر البفاض معدالت التضخم وىذا راجع إىل سياسة التحرير اليت تبنّاىا
االقتصاد اؼبغريب؛
 البفاض أسعار الفائدة اإلظبية وارتفاع معدالت التضخم يؤدي إىل تطوير السوؽ اؼبوازي وىروب رؤوس
األمواؿ إىل اػبارج؛
 بعد التقلبات الكبَتة اليت عرفها اؼبغرب يف األسعار ازبذ عدة تدابَت من أجل استعادة قيمتها اغبقيقية والعودة
القتصاد السوؽ ،كمراجعة أسعار اؼبنتجُت يف القطاع الزراعي وإلغاء الرقابة على عدد كبَت من اؼبنتجات يف القطاع
الصناعي وىو ما زاد بشكل كبَت من دور آليات السوؽ يف اؼبغرب؛
انفتاحا يف صبيع البلداف اؼبغاربية وذلك بسبب ىيمنة اؼبغرب على إنتاج
ربررا و ً
 يعترب االقتصاد اؼبغريب األكثر ً

وتصدير الفوسفات.
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من خالل التجربة المغربية يمكن اإلجابة على الفرضيات المطروحة:
 -الفرضية الثانية القائلة بأ ّف إختبلؿ سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي يكافئ منطقيًا تواجد سوؽ موازي للصرؼ،

كثَتا بسبب التقوًن اؼببالغ فيو للدرىم ،مث سبيز
حيث نستنتج فبا سبق أ ّف سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي ارتفع ً
جدا
باالستقرار النسيب لقيمتو اغبقيقية وىو ما رفع من قيمتو وسبيزت الفًتة من  2014-2001بالبفاض بطيء ً
لسعر الصرؼ اغبقيقي للدرىم ما يدؿ على ارتفاع قيمتو خبلؿ ىذه الفًتة وىو ما يعٍت عدـ اللجوء إىل السوؽ
اؼبوازية ،وىذا ما يؤكد صحة ىذه الفرضية؛
 الفرضية الثالثة القائلة بأ ّف االنتقاؿ إىل التحويل الكلي للعملة يف ظل نظاـ صرؼ مرف مرفوؽ بتحريرٍ
خطرا على وضعية االقتصاد الوطٍت ،حيث أ ّف
حسابات رؤوس األمواؿ ووجود احتياطي صرؼ كاؼ لن يشكل ً
ربرير سعر صرؼ الدرىم اؼبغريب منذ الثمانينات مت تدرهبيًا إىل أف وصل إىل قابلية ربويل الدرىم بالنسبة للعمليات
اعبارية ،وعلى الرغم من التدابَت اليت تشَت إىل مزيد من االنفتاح والتحرير ،إالّ أ ّف اؼبغرب بعيد عن تطبيق نظاـ

التحويل الكلي للدرىم ،حيث ال تزاؿ ىناؾ اؼبزيد من القيود ،أل ّف اؽبدؼ ىنا ىو إعادة الكتلة النقدية اليت تدور
يف السوؽ اؼبوازي واليت تؤدي من جهة إىل عدـ استقرار سعر صرؼ الدرىم اؼبغريب ومن جهة أخرى إىل استنزاؼ
احتياطات الصرؼ من خبلؿ تدخل بنك اؼبغرب لتعديل تقلبات سعر صرؼ الدرىم ،وىذا ما يؤكد عدـ صحة
ىذه الفرضية؛
 الفرضية الرابعة القائلة بأنّو يبكن االستفادة من التجربة اؼبغربية يف التعامل مع إشكالية قابلية ربويل الديناراعبزائري ودوره يف اغبد من اللجوء إىل السوؽ اؼبوازي ،فعلى الرغم من عدـ وصوؿ االقتصاد اؼبغريب إىل مرحلة
التحويل الكلي للدرىم اؼبغريب إالّ أنّو ازبذ عدة تدابَت لبلنتقاؿ إىل مسار ربرير أعلى أنبها اعتماد اؼبغرب على
القطاع الزراعي ما أمكنها من مواجهة األزمة اؼبالية العاؼبية يف الوقت الذي تأثرت هبا أغلب الدوؿ منها اعبزائر اليت
تعتمد  %98من مداخيلها على الريع البًتويل  ،لذا بإمكاف اعبزائر االستفادة من إهبابيات تصحيح االقتصاد
اؼبغريب طوؿ فًتة الدراسة ،وىو ما يؤكد صحة ىذه الفرضية.
التجربة التونسية:
 سبيّز االقتصاد التونسي بعد خضوعو لربامج التصحيح اؽبيكلي بنوع من االستقرار ،حيث عاىن قبل ذلك من
عدة اضطرابات كارتفاع اؼبديونية ومعدؿ مبو الواردات وكذا تدىور االحتياطي األجنيب ،وبعد السبعينات بدأ ربرير

ؿبكوما لفًتة طويلة من خبلؿ أنظمة صرؼ
االقتصاد التونسي وىو ما أثّر على الدينار التونسي الذي كاف
ً
صارمة؛
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 بُت  1981-1973عرؼ الدينار التونسي ذبربة فباثلة للدرىم اؼبغريب بعدـ استقراره الناتج عن الربط بالفرنك
الفرنسي ،وبسبب العجز يف ميزاف اؼبدفوعات وزبفيض الدينار التونسي يف  1986زبلت تونس عن نظاـ الصرؼ
الثابت وتبنت نظاـ صرؼ وسيط للتقليل من تقلبات سعر الصرؼ؛
ضر فعبلً للتحويل اعبزئي للدينار التونسي مت زبفيض معدؿ
 يف إطار برنامج التعديل اؽبيكلي  PASالذي ُوب ّ
الصرؼ الفعلي اإلظبي تدرهبيًا حىت يصل سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي إىل اؼبستوى التوازين من أجل اكتساب
القدرة على اؼبنافسة؛
 يبكن القوؿ أ ّف االقتصاد التونسي قبل  1986كاف مغلق نسبيًا ومركزي وىش؛

 إ ّف تدابَت القضاء على قيود الصرؼ هتدؼ إىل إلغاء احتكار البنك اؼبركزي إلدارة العمبلت وجعل األعواف
االقتصاديُت أكثر عُرضة للمساءلة يف قراراهتم اؼبتعلقة بشراء أو ربويل العمبلت األجنبية؛

 إ ّف قابلية التحويل اعبارية قد ّأدت إىل زبفيف كبَت يف إجراءات الرقابة على الصرؼ اؼبتعلقة بتسوية نفقات
الصرؼ األجنيب اعبارية وكذا بعض اؼبعامبلت الرأظبالية؛
 إ ّف قابلية التحويل تُس ِهم يف تقليل تكاليف اؼبعامبلت الناذبة عن الرقابة اؼبزدوجة يف التجارة اػبارجية
ومعامبلت الصرؼ ومن مث تعزيز القدرة التنافسية اػبارجية للبلد؛
 ساعد استهداؼ سعر صرؼ فعلي حقيقي يف اغبفاظ على مستوى جيد من القدرة التنافسية؛
نظرا العتماد تونس على األسعار الدولية للمنتجات الزراعية وكذا أسعار السلع األساسية فإنّو رغم جهود
ً 
نظرا الرتباط
التنويع اؼببذولة منذ  2001فإ ّف تراجع النمو األورويب أثر سلبًا على النمو االقتصادي التونسي ً
االقتصاد التونسي باالرباد األورويب بدرجة كبَت تصل حىت %80؛

ّ أدت األحداث اليت رافقت الثورة التونسية يف  2011إىل تدىور الوضع األمٍت وانتشار سوؽ الصرؼ اؼبوازي؛

 من خطوات ربرير االقتصاد التونسي إنشاء سوؽ النقد األجنيب وسوؽ الصرؼ بُت البنوؾ ،فقابلية ربويل
أيضا إنشاء ىياكل جديدة عبعل عمليات الصرؼ األجنيب أكثر حرية وأكثر مرونة ،كما ّأهنا تنطوي
الدينار تعٍت ً
على إدخاؿ تدرهبي ؼبرونة أكرب يف ربديد سعر الصرؼ من قِبل قِوى السوؽ؛
منهجا أكثر احًتازية
 إ ّف التحرير الكلي غبساب رأس اؼباؿ ال يزاؿ غَت مكتمل ،لذا هبب على تونس أف زبتار ً
غبماية االقتصاد من اآلثار السلبية احملتملة لبلضطرابات اؼبالية اػبارجية؛

عنصرا رئيس يف
 على الرغم من التقدـ اؼبلحوظ الذي وصلت إليو تونس إالّ أ ّف عجز اغبساب اعباري يظل ً
االنتقاؿ إىل قابلية التحويل الكلي؛

247

نتائج الدراسة التطبيقية

 إ ّف التحكم يف عجز االقتصاد التونسي عند ؿباولة االنتقاؿ إىل التحويل الكلي يتم من خبلؿ إعداد مؤشر
الحتياطات الصرؼ ومتابعتو؛
 إذا مت االلتزاـ دبعيار الديوف يبكن أف تنتقل تونس بشكل مريح إىل قابلية التحويل الكلي ،حيث تكوف ـباطر
جدا؛
إعادة التمويل وـباطر الفائدة اؼبتعلقة بالديوف اػبارجية منخفضة ً

 يتأثر االقتصاد التونسي بتحركات األورو فالبفاض األورو ُهبِرب البنك اؼبركزي التونسي على تبٍت سياسة صرؼ
أكثر احًتازية من أجل اغبفاظ على توازف األرصدة الداخلية واػبارجية ،فتحرير االقتصاد التونسي يتطلب تنويع
سلة العمبلت ومن مث تعوًن الدينار التونسي حىت ال يتأثر ىذا األخَت بظروؼ العملة اؼبرتبط هبا بشكل كبَت.
من خالل التجربة التونسية يمكن اإلجابة على الفرضيات المطروحة:
 -الفرضة الثانية القائلة بأ ّف إختبلؿ سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي يكافئ منطقيًا تواجد سوؽ موازي للصرؼ،

فاػباصية األساسية اليت يبكن استخبلصها من إدارة سعر الصرؼ ىي ؿباولة البحث عن استقرار سعر الصرؼ
الفعلي اغبقيقي للدينار التونسي من خبلؿ اتباع سياسة قائمة على قاعدة ثبات سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي وقد
كانت ىذه السياسة ناجحة حيث أدت إىل تقليل خطر الصرؼ وتقليل تقلبات سعر صرؼ الدينار التونسي
فثبات سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي يعٍت عدـ وجود سعر صرؼ موازي ،وىو ما يؤكد صحة ىذه الفرضية؛
 الفرضية الثالثة القائلة بأ ّف االنتقاؿ إىل التحويل الكلي للعملة يف ظل نظاـ صرؼ مرف مرفوؽ بتحريرٍ
خطرا على وضعية االقتصاد الوطٍت ،ففيما
حسابات رؤوس األمواؿ ووجود احتياطي صرؼ كاؼ لن يشكل ً
يتعلق باحتياطيات النقد األجنيب ،وبعد استقرارىا دبا يعادؿ ثبلثة أشهر من الواردات منذ بداية عاـ ،2003
سجلت زيادة صافية يف السنوات األخَتة لتصل إىل تغطية  5أشهر من الواردات يف ظل نظاـ صرؼ مرف دوف
حسن من ميزاف مدفوعاهتا ،وف ًقا ؽبذا اؼبعيار يبكن أف تتحوؿ تونس بسهولة إىل
ربديد سعر صرؼ مستهدؼ ّ
قابلية التحويل الكاملة للدينار ،وىو ما يؤكد صحة ىذه الفرضية من جانب نظاـ الصرؼ واحتياطي الصرؼ ّأما

من جانب حركة رؤوس األمواؿ فالفرضية غَت مؤكدة أل ّف االقتصاد التونسي مل يستطع إىل اآلف الوصوؿ إىل ربرير
نظرا الرتباطو باالقتصاد األورويب ال زاؿ يعتمد سياسات أكثر احًتازية فالتحرير
كلي غبساب رأس اؼباؿ ألنّو ً
الكلي يتطلب إزالة كافة القيود حىت يتمكن االقتصاد اؼبعٍت من االستفادة من اإلهبابيات وذبنب السلبيات ،فحرية
حركة رأس اؼباؿ تؤثر بشكل مباشر على اختيار نظاـ الصرؼ فبّا يستدعي اؼبزيد من اؼبرونة؛
 الفرضية الرابعة القائلة بأنّو بإمكاف اعبزائر االستفادة من التجربة التونسية يف التعامل مع إشكالية قابلية ربويلالدينار اعبزائري ودوره يف اغبد من اللجوء إىل السوؽ اؼبوازي ،حيث يبكن النظر مثبلً يف السياسة اليت اتبعتها
248

نتائج الدراسة التطبيقية

تونس من أجل االنتقاؿ إىل التحويل الكلي للدينار التونسي واليت كانت أكثر احًتازية غبماية االقتصاد من
الصدمات اػبارجية حيث كاف التباطؤ األخَت يف أوروبا بسبب األزمة العاؼبية ببل شك أفضل اختبار لصبلبة
االقتصاد التونسي الذي قاده بنجاح بفضل موقف السلطات وقوة أساسيات االقتصاد الكلي ،وىو ما يؤكد صحة
ىذه الفرضية من جهةّ ،أما إذا أرادت اعبزائر االنتقاؿ إىل التحويل الكلي بسرعة أكثر سيكوف ذلك أكثر كلفة.
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خـ ـ ـاتـ ـمـ ـة:
بدأت العبلقات االقتصادية يف التشابك منذ تأسيس النظاـ اؼبصريف العاؼبي ،فباإلضافة إىل ارتفاع معدالت
التبادؿ التجاري وتعدد العمبلت اؼبتداولة أصبحت اقتصاديات العامل مرتبطة بعضها البعض بطريقة ذبعل من
السياسات النقدية اليت يتم تطبيقها يف دوؿ معينة تؤثر على اإلقباز االقتصادي لدوؿ أخرى وذلك من خبلؿ
سعر صرؼ العملة احمللية مقابل العمبلت الرئيسة اليت تستفيد من كوهنا قابلة للتبديل الداخلي واػبارجي بشكل
تاـ وىو ما يعطيها ميزة مؤكدة من ناحية تسهيل التبادالت التجارية من سلع وخدمات وكذا انتقاؿ رؤوس األمواؿ
عربت بعض الدوؿ العربية عن عزمها األكيد للوصوؿ إىل قابلية التبديل اعبزئية ومن مث القابلية
وبسبب ذلك ّ
الكلية يف ظل الصعوبات االقتصادية واؼبالية اليت سبنع ربقيق ىذا اؽبدؼ يف آجاؿ سريعة.
رغم أّف الرقابة على الصرؼ تساىم يف استقرار سعر الصرؼ الرظبي واغبفاظ على احتياطيات البلد من النقد
األجنيب ،فإ ّف ؽبا باؼبقابل تداعيات سلبية على االقتصاد حيث ذبعل العملة الوطنية غَت قابلة للتحويل دبعٌت عدـ
إمكانية اؼبتاجرة هبا يف أسواؽ الصرؼ الدولية وأكثر من ذلك تعترب اؼبصدر الرئيس لظهور أسواؽ الصرؼ اؼبوازية
اليت كانت سببًا يف ىروب رؤوس األمواؿ؛

إ ّف نظاـ األسعار يف تركيا قد أصبح يتسم بالتعقيد ويفتقر إىل الكفاءة ،لذا ّقررت تركيا أف تضطلع بإصبلح

العملة بسبب وجود فجوة كبَتة بُت سعر صرفها الرظبي وغَت الرظبي أو اؼبوازي ،فقامت اغبكومة بطرح عملة

جديدة للتداوؿ قبل الدخوؿ يف أي إصبلحات موجهة كبو السوؽ ،فإصبلح العملة يعترب األساس ؼبواصلة تعزيز
اإلطار االقتصادي الكلي ،ال سيما انتقاؿ اآلثار النقدية فكلّما زاد اعتماد السكاف على العملة احمللية ،زادت
سيطرة اغبكومة على السياسة االقتصادية الكلية.
لقد كانت اػبطوة األوىل يف إصبلح العملة الًتكية ىي توحيد سعر الصرؼ ،حيث قامت اغبكومة خبفض
سعرا ذباريًا يبكن أف تتداوؿ البنوؾ عنده حبرية مع اعبمهور ،وقد مت توحيد السوقُت
السعر الرظبي واستحدثت ً
بنجاح ،وىو مستوى يتسق مع اؼبركز اػبارجي القوي للبلد وكانت أسعار العمبلت ربدد حيثما كاف يريد
سعرا سهبلً ورظبيًا قريبًا من السعر غَت الرظبي ،فتم بذلك القضاء على الطلب يف السوؽ
العمبلء ،فبّا يتيح ً
اؼبوازي.
ومنو يبكن القوؿ أ ّف ما قامت بو تركيا يف الفًتة  2006-2002من إصبلح كلي ومنظم لنظاـ العملة فيها يصلح
مبوذجا للجزائر.
ً
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ّأما بالنسبة للمغرب ،فمن خبلؿ تطور سعر صرؼ الدرىم يتبُت أف سياسة سعر الصرؼ مل تستخدـ ّإال
بقدر ؿبدود باستثناء فًتة الثمانينات حيث كانت دبثابة األداة اؼبفضلة لربنامج التصحيح اؽبيكلي ،ودبا أ ّف
استخداـ سعر الصرؼ كأداة تسوية لو حدود ،يرتبط إدخاؿ قابلية التحويل هبدؼ آخر وىو اغبفاظ على القيمة
اػبارجية للدرىم وضبايتها ،كما أنّو من الضروري أف يتم استيفاء صبيع اؼبتطلبات األساسية ػبلق مناخ من الثقة
والتوقعات اإلهبابية ،وتتكوف ىذه الشروط يف ظل اقتصاد كلي مايل ونقدي منضبط وتوازف مستداـ يف ميزاف
اؼبدفوعات وتدفقات رأظبالية ُمنتِجة ومن مث تعزيز احتياطيات النقد األجنيب.
ّأما بالنسبة لتونس فقد جاءت السياسة النقدية فيها لدعم استقرار االقتصاد الكلي ،حيث هتدؼ إىل اغبفاظ

على القيمة الداخلية واػبارجية للدينار التونسي من خبلؿ اغبفاظ على مستوى منخفض من التضخم وضماف
التوازف اػبارجي ،فالتجربة التونسية مع التحرير اؼبايل كانت ِ
حذرة للغاية ،حيث تػُ َربُر إصبلحاهتا باالختبلالت يف
االقتصاد الكلي وبروز األسواؽ اؼبوازية ،إذ أوضح مؤشر التحرير اؼبايل يف تونس أف الفًتة من  1997-1987ىي
الفًتة اليت أخذت فيها تدابَت التحرير اؼبايل مكاهنا ومنذ  1997وصل التحرير حده األقصى ،كما هبب اإلشارة
إىل أ ّف التحرير اؼبايل يف تونس يبقى غَت ٍ
منتو ألنّو مل يصل بعد إىل مرحلة ربرير حركة رؤوس األمواؿ.
يف الواقع يصعب اؼبقاومة واؼبنافسة يف عامل يتزايد فيو تنقل رؤوس األمواؿ وعليو هبب االستعداد للتحويل الكلي
للعملة ،ومع ذلك فإ ّف النظرية االقتصادية األساسية تعلمنا أف حركة رؤوس األمواؿ هبعل استقرار سعر الصرؼ
غَت متوافق مع سيادة السياسة النقدية مع مرور الوقت ،ومن مث فإ ّف ىذا األخَت ينطوي على ـباطر كبَتة يف
الصرؼ بغض النظر عن نظاـ سعر صرؼ البلد اؼبعٍت ،ولذلك هبب على اغبكومة االستمرار يف تركيز جهودىا
على تأسيس مناخ ذباري أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب.
من خبلؿ ىذه الدراسة يبكن القوؿ أ ّف عملة الدينار اعبزائري قد اتّبعت نظاـ صرؼ ثابت بعد االستقبلؿ
نوعا من االستقبللية عند ارتباطها بسلة من
حيث كانت العملة مرتبطة بالفرنك الفرنسي ،مث عرفت بعد ذلك ً
مشجعا على استمرار
العمبلت ،إالّ أ ّف استمرار فرض وتشديد الرقابة على الصرؼ يف اعبزائر سيكوف عامبلً
ً
وتنامي أسواؽ الصرؼ اؼبوازية وتوليد بيئة مالية سلبية تُضعِف من مناخ االستثمار األجنيب وتساىم يف عزؿ اعبزائر
عن ؿبيطها اؼبايل الدويل ،وتشجع من ظاىرة ىروب رؤوس األمواؿ إىل اػبارج عرب القنوات غَت الرظبية ،فمربرات
الرقابة على الصرؼ يف اعبزائر مل تعد موجودة واالذباه كبو مزيد من ربرير عمليات النقد األجنيب وزبفيف الرقابة
عليها أصبح من األولويات ،وما ينقص اآلف ىو أف سبتلك السلطات الوصية الشجاعة على اإلقداـ يف ازباذ ىكذا
نظرا ؼبا سيًتتب عن ذلك من منافع.
قرارات ً
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لذا فإ ّف اإلجراءات الواجبة ؼبقاومة السوؽ اؼبوازي للعملة تتمثل يف قابلية ربويل العملة واليت تندرج ربت الشروط
التالية:
 على الدولة إشباع كل اغباجيات احمللية لئلنتاج احمللي أو االستَتاد؛
 هبب امتبلؾ حجم ىاـ من االحتياطات؛
 ضماف قابلية ربويل العملة أي حرية تبادؿ العملة بغَتىا من العمبلت بدوف قيود؛
 فتح مكاتب صَتفة مثلما ىو معموؿ بو يف العديد من الدوؿ العربية لتسهيل عملية التحويل من أجل التخلص
هنائيًا من االحتكار واؼبضاربة ،وكمثاؿ على ذلك اؼبغرب ،حيث يعترب إنشاء مكاتب الصرؼ يف اؼبغرب من
اؼبشاريع اؼبرحبة فمن كل  10000درىم مبادلة وبصل اؼبكتب على ربح قدره  100درىم ،وقد شهدت ىذه
فروعا ؽبا ،وأحد العوامل اؼبفسرة لزيادة الطلب على
كبَتا ،حيث أ ّف بعض منها قد بدأت تنشئ ً
مبوا ً
اؼبكاتب ً
مكاتب الصرؼ ىو قرار السلطات برفع منحة السفر للمغاربة من  20000درىم إىل  40000درىم ،إضافة إىل
النمو الكبَت للقطاع السياحي يف البلد ،وبالنسبة لؤلسعار اؼبطبقة فأىم ما يبيز تعامبلت" مكاتب الصرؼ "ىو
أ ّهنا تبيع العمبلت بسعر صرؼ تنافسي أقل من البنوؾ الجتذاب الزبائن؛
 إنشاء بنوؾ ذبارية يف اػبارج للمغًتبُت فبا يساعد على ربويل أمواؽبم عن طريق رظبي.
 إ ّف القضاء على أسواؽ الصرؼ اؼبوازية يستلزـ اعتبار تعامبلت النقد األجنيب خارج اإلطار الرظبي من الظواىر
اعبرمية اليت سبس هبيبة الدولة وسيادة القانوف ،وتصنيفها كجرائم اقتصادية ومالية وتسليط العقوبات على من
يبيعوف العملة األجنبية خارج القنوات الرظبية أو كل من يتعامل يف النقد األجنيب خارج البنوؾ أو اعبهات اؼبرخص
ؽبا بذلك.
 إعطاء منحة أكرب فبّا ىي عليو حىت اآلف ،فبالرغم من توفر اعبزائر على احتياطيات ىائلة من النقد األجنيب
بلغت  35.6شهر من االستَتاد يف عاـ  2013وىذا مقارنة ببعض البلداف األخرى ذات االحتياطيات اؼبتواضعة
كتونس واؼبغرب ( 3.8شهر و  4.3شهر على الًتتيب)ّ ،إال أ ّف ىاتو األخَتة سبنح ؼبواطنيها منحة صرؼ أجنيب
عالية (أكثر من  10أضعاؼ) مقارنة باعبزائر( 15000دج أي  140دوالر) تونس (3800دوالر) اؼبغرب

(4700

دوالر(

 ترسيم تبديل العمبلت األجنبية يسمح بالقضاء على العملة اؼبزورة وسبكُت الدولة من عائدات مالية ىامة
ومساعدة اؼبواطن على اقتناء العملة بأسعار معقولة ،ومنو تقريب السعر بُت البنوؾ ومكاتب الصَتفة.
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 إذا كاف الينبغي اللجوء إىل استخداـ سعر الصرؼ كأداة تنظيمية ،يبقى استقرار العملة الوطنية مرتبطاً
بالتحكم يف التوازنات اؼبالية األساسية وديناميكية الصادرات واالقتصاد ككل ،فقابلية التحويل الناجحة تعتمد
على ربسُت استدامة اغبساب اعباري واستدامة ميزاف اؼبدفوعات بدوف إعادة جدولة أو دين.
يبدو أ ّف التحويل الكلي ىو خطوة منطقية مقارنة بطموحات ىاتو الدوؿ ،لذا هبب على السلطات وضع
الًتكيبة اؼبثلى يف مثلث عدـ التوافق ؼبندؿ أي بُت نظاـ سعر الصرؼ ودرجة حركة رؤوس األمواؿ وفعالية السياسة
النقدية حيث أ ّف حرية حركة رؤوس األمواؿ هبعل تثبيت سعر الصرؼ غَت مناسب لسيادة السياسة النقدية.
إقتراح استحداث دينار جزائري جديد عملية معقدة يمكن للجزائر اجتيازىا بنجاح واالستفادة من التجربة
التركية
ملزـ أف
ؼبعظم البلداف عمبلهتا اػباصة هبا فهي جزء مهم من ىويتها الوطنية ،ومن حُت آلخر هبد البلد أنّو ٌ

يستحدث عملة جديدة ،ويبكن أف يكوف ذلك بسبب التضخم الشديد أو اهنيار سعر الصرؼ أو تزوير العملة أو
زيادة التعامبلت يف السوؽ اؼبوازي واليت ترجع أىم أسباهبا للرقابة على الصرؼ ،وتغيَت عملة وطنية ىو قرار
سياسي بدرجة كبَتة ،فالعنصر األساسي لنجاح طرح عملة جديدة ىو قوة التزاـ البنك اؼبركزي واغبكومة بازباذ
اػبطوات البلزمة لضماف أف ترى الشركات واعبمهور واجملتمع الدويل أف العملة اعبديدة مستقرة.
ويتألف طرح عملة جديدة من أربع مراحل:
المرحلة األولى  :ينبغي يف الوضع األمثل أف تتوافر الشروط اؼبسبقة البلزمة وىي السياسات االقتصادية الكلية
وقوة التشريعات اؼبتعلقة بالقطاع اؼبايل أو يكوف جاري العمل على توفَته؛
المرحلة الثانية :وضع السياسات والعمليات الكفيلة بإقباح اإلصبلح وإعداد ميزانية مفصلة إلصبلح العملة
بصورة كاملة)دبا يف ذلك تكاليف الطباعة وسك العملة النقدية اعبديدة)؛
المرحلة الثالثة :مرحلة إنتاج العملة اعبديدة؛
المرحلة األخيرة :وىي مرحلة التنفيذ.
أوالً :تهيئة الظروف المناسبة
يصاحب ىذا اإلجراء توحيد لسعر الصرؼ من أجل القضاء على تعقيدات كل من سعر الصرؼ الرظبي وسعر
الصرؼ غَت الرظبي ،فقد سب ّكنت تركيا مثبلً من ربقيق أوضاع اقتصادية كلية مواتية قبل أف تقوـ بتوحيد سعر
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صرفها وإعادة تصنيف فئات العمل ،فخبلؿ الفًتة  2006-2002كاف االقتصاد ينمو وكاف التضخم يف أرقاـ
أحادية ،ورصيد اؼبالية العامة ورصيد اغبساب اػبارجي قويُت للغاية.
وعندما يكوف البلد بصدد إصبلح العملة فبلبد أف يتوفر لذلك دعم من تشريعات القطاع اؼبايل ،حيث ينبغي
مراجعة التشريع القائم -دبا يف ذلك القانوف اؼبنشئ لبنك اعبزائر والقواعد التنظيمية اليت ربكم عمل البنوؾ وغَتىا
أيضا أف يكوف ىناؾ قوانُت
من اؼبؤسسات اؼبالية  -لكفالة االتساؽ مع أفضل اؼبمارسات الدولية ،ومن الضروري ً
ولوائح تنظيمية بشأف إصبلح العملة احملدد ،وردبا يتعُت ربديث التشريعات األخرى مثل التشريعات اليت ربكم

إعداد التقارير احملاسبية واؼبالية ،كما يبكن دعم ىذا العمل باؼبشورة الفنية اؼبقدمة من صندوؽ النقد الدويل والبنوؾ
اؼبركزية للبلداف األخرى ،وتتضمن تلك اؼبشورة إرشادات عامة أولية فضبلً عن توصيات مفصلة تستند إىل
عمليات إصبلح العملة يف البلداف األخرى.
دعم التجارة اؼبفتوحة والسوؽ اغبرة ،أي نظاـ يسمح
ينبغي مستقببل أف تشجع اغبكومة اعبزائرية ً
نظاما للعملة يَ ُ

بالتنافس الدويل وال يكوف ضبائيًا بصورة مفرطة ،ويكوف بنك اعبزائر ىو ذراع الدولة اؼبسؤوؿ عن طرح العملة
اعبديدة ،ولكنّو ال يكوف بالضرورة يف وضع يتيح لو القياـ بذلك ،فقد يفتقر إىل اؼبوظفُت من أصحاب اػبربة يف
ىذا اجملاؿ ،أو ال تكوف لديو فروع كافية يف البلد يعمل منها ،أو حىت اؼبوارد البلزمة لتمويل اإلصبلح اؼبعتزـ؛
أيضا بدور رئيس يف إصبلح العملة ،ففي ظل وجود سوؽ موازي ؽبا شبكات على
وتسهم البنوؾ اػباصة ً
نطاؽ البلد أكرب من الشبكات اؼبصرفية يكوف التعاوف بُت بنك اعبزائر ِ
وجهات تشغيل نظم اؼبدفوعات ىذه
عامبلً حاظبًا إلقباح اإلصبلح ،لذا يتعُت أف يقوـ بنك اعبزائر بتقييم مدى تداوؿ العمبلت اؼبزيفة والعمبلت
خارج اإلطار الرظبي ،باإلضافة إىل صياغة اسًتاتيجية بالتعاوف مع وزارة اؼبالية والبنوؾ التجارية لتجنب زيادة
العمبلت اؼبزيفة خبلؿ اؼبراحل اغبرجة من تنفيذ إصبلح العملة ،وينبغي أف يقوـ كذلك بتحضَت ميزانية تشمل
صبيع جوانب اإلصبلح اؼبعتزـ للعملة يف وقت مبكر وتعديلها عند الضرورة دبرور الوقت ،ويبكن أف يقدـ صندوؽ
النقد الدويل اؼبشورة الفنية يف إعداد تلك اؼبيزانية.
مشروعا على درجة عالية من التعقيد يتطلب وجود نظاـ ؿباسيب يعمل
إ ّف طرح عملة وطنية جديدة يبثل
ً
بكفاءة عالية ويتعُت أف يتوافر يف صبيع اؼبراحل نظم ـبتربة للمدققُت اؼبستقلُت لضماف نزاىة إصبلح العملة ،حيث
أيضا أف يكوف لو أثر تدمَتي
ال يقتصر اإلخفاؽ يف ىذا اجملاؿ على التسبب يف تكلفة عالية ولكن من اؼبمكن ً

على العملة.
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وعلى الرغم من أنبية ىذه التحضَتات ،فإ ّف قباح أي إصبلح للعملة يعتمد بنفس القدر على تنفيذ ضبلة
ناجحة لتثقيف اعبمهور ،فيتعُت على بنك اعبزائر أف ينسق ىذه اغبملة مع غَته من اؽبيئات وفبثلي القطاع اؼبايل
والتجار واعبمهور ،ويتعُت ربقيق توازف دقيق بُت توفَت القدر الكايف من اؼبادة اإلعبلمية وضرورة السرية لتجنب
إعطاء معلومات أساسية ؼبزيفي العملة يبكن أف تستخدـ لئلنقاص من نزاىة العملة اعبديدة ،وينبغي أف تشجع
اغبملة اإلعبلمية األشخاص على إيداع عمبلهتم النقدية يف حسابات لدى البنوؾ ،لذا هبب توفَت معلومات يف
حينها عن مراحل إصبلح العملة ؼبنع حدوث ذعر مصريف عند نشوء مشكبلت موقتة يف السيولة كنشر كتيِبات
تصور األوراؽ النقدية اعبديدة اليت سيجري توزيعها يف الصحف الوطنية واحمللية إىل جانب مقاالت شرحية،
باإلضافة إىل توزيع بطاقات جيب تقارف تصنيف فئات العملة القديبة واعبديدة وزبصيص البنك اؼبركزي خطًا
ىاتفيا للرد على أسئلة الشركات التجارية واعبمهور.
ثانيًا :إسم العملة

ىاما منا اغبكومة اعبزائرية ،وأحد اػبيارات ىو التأكيد على االستمرارية مع
يبثل اختيار اسم العملة اعبديد قر ًارا ً

العملة القديبة باالحتفاظ باالسم القدًن أو إضافة عنصر جديد فيها ،أو أف زبتار اغبكومة االنفصاؿ عن اؼباضي
سباما للعملة إيذانًا ببدء حقبة نقدية جديدة.
بإعطاء اسم جديد ً

وتتسم القرارات اؼبتعلقة بالتصميم الفٍت لؤلوراؽ النقدية اعبديدة يف صبيع اغباالت تقريبًا بالتعقيد وتستغرؽ وقتًا
طويبلً ،فالتصميم هبب أف يتكامل مع اػبصائص األمنية الضرورية ،حيث أنّو كلما ارتفعت فئة العملة زاد عدد
اػبصائص األمنية اؼبتقدمة اؼبطلوبة ،إذ تتضمن ىذه اػبصائص العبلمات اؼبائية واػبيوط األمنية والسجبلت
موحدا مثل األوراؽ
فإما أف يكوف حجمها ً
الشفافة واألرقاـ اؼبخفاة ،ويتعُت ً
أيضا ازباذ قرارات بشأف حجمها ّ
أيضا يف
أخَتا ينبغي النظر ً
األمريكية أو تكوف بأحجاـ ـبتلفة حسب الفئة النقدية مثل أوراؽ بنكنوت اليورو ،و ً

موحدا أو تكوف ىناؾ ألواف ـبتلفة بوضوح.
نظاـ األلواف ّإما أف يكوف ً

ويؤدي التضخم الشديد واهنيار سعر الصرؼ إىل خفض شديد يف قيمة العملة الوطنية ،فبا يرغم السلطات

على إصدار أوراؽ بفئات أعلى ويف تلك اغباالت ،ال تكوف إعادة تصنيف فئات العملة (تغيَت قيمتها االظبية من
الناحية اإلدارية) إجراءًا مناسبًا فحسب بل ضروريًا ،وال تؤدي إعادة تصنيف فئات العملة يف حد ذاهتا إىل جعل

فقرا ،فمن الناحية الفنية ،يُعاد تصنيف فئات العمبلت باستخداـ عوامل مثل  10أو 100
األشخاص أكثر ثراءًا أو ً

أو  1000أو ربريك النقطة العشرية ببساطة إىل عدد معُت من اػبطوات إىل اليسار لتحديد قيمة جديدة ،وىذا
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أيضا طريقة واضحة ؼبراقبة ما إذا كانت
سهل على الشركات تنفيذه وىو يبثل ً
سهل شرحو للجمهور ويَ ُ
التغَت يَ ُ
األسعار ترتفع.
ثالثًا :توحيد سعر الصرف
أيضا على السلطات اعبزائرية ربديث العملة الوطنية حىت
يف حُت توجد أنبية لتوحيد سعر الصرؼ ،فإنّو يتعُت ً

يكوف اإلصبلح شامبلً ،تتضمن عملية التحديث إصدار ؾبموعة جديدة من األوراؽ النقدية بأحجاـ أصغر من
جديدا للعمبلت اؼبعدنية ،حيث كاف
طرحا ً
األوراؽ النقدية القديبة ذات اغبجم الكبَت بدوف ضرورة ،كما تتضمن ً

للدوالر األمريكي يف االقتصاد الًتكي شعبية كبَتة وىو ما كاف يستلزـ آالؼ اؼبائات يف عملية التبديل ،وكانت
إحدى طرؽ تصحيح ذلك ىو إعادة تقسيم فئات العملة الوطنية ،وبعد قباح توحيد سعر الصرؼ ازبذت
السلطات خطوة أخرى بطرح اؼبائات اعبديدة.

أيضا مراعاة التفضيبلت الثقافية واالجتماعية ،كأف يكوف تصميم وجو العملة الورقية يعرض شخصيات
وهبب ً

جزائرية تارىبية بارزة والوجو اآلخر أىم اؼبناطق األثرية يف اعبزائر ،وبالتوازي مع ذلك يتم إصدار عمبلت معدنية
بعد أف أصبحت العمبلت اليت سبق إصدارىا عديبة القيمة بسبب ارتفاع التضخم وشدة ضغوط أسعار الصرؼ.
استنادا إىل
ودبجرد اختيار تصميم العملة اعبديدة وفئاهتا يتعُت على بنك اعبزائر أف يقرر الكمية اليت سينتجها
ً

حبوث بشأف الطلب على النقود بوجو عاـ والطلب على ـبتلف فئات العملة النقدية بوجو خاص وينبغي أف توفر
البيانات بشأف الطلبات القديبة للعمبلت الورقية واؼبعدنية تقديرات معقولة يتعُت تقييمها يف ضوء التغَتات اغبديثة
يف الطلب العاـ على العملة مقارنة بالعمبلت األخرى..
تتمثل اؼبرحلة التالية يف إصبلح العملة يف التحوؿ من العملة النقدية القديبة إىل العملة اعبديدة ،وهبب أف تقرر
السلطات اعبزائرية الوقت الذي يبدأ فيو تبديل العملة والوقت الذي ينتهي فيو ،وما إذا كاف من الضروري بصفة
مطلقة وضع حد أقصى للمبالغ اؼببدلة ،ويتعُت بعد ذلك ازباذ قرارات بشأف إعبلف تبديل العملة والعمل بو،
وتتضمن القرارات األساسية األخرى سعر التبديل وطريقة التعامل مع األصوؿ اؼبالية وحسابات اؼبقيمُت/غَت
اؼبقيمُت وعقود العملة القائمة يف تبديل العملة ،إضافةً إىل اإلرشادات اليت يوفرىا بنك اعبزائر ووزارة اؼبالية ،ينبغي
النظر يف آراء وزارات العدؿ والتجارة والدفاع وىيئة الشرطة والغرفة التجارية وفبثلي اعبمهور واؼبنظمات غَت
اغبكومية ومنافذ اإلعبلـ الرئيسية.
وينبغي أف يتم وضع خطة مفصلة لتوزيع العملة اعبديدة ،باإلضافة إىل ربديد نقاط التبديل )األماكن اليت يبكن
فيها للجمهور تبديل النقود القديبة بالنقود اعبديدة واألماكن اليت يبكن فيها زبزين العمبلت النقدية مؤقتًا(؛
256

وإنشاء مرافق لتخزين العملة لفًتة أطوؿ ،ويتعُت على بنك اعبزائر يف خطتو إلصبلح العملة أف يقرر طريقة تعاملو
فورا إبطاؿ األوراؽ القديبة اليت بُ ِدلت
مع العملة النقدية اليت ستصبح قريبًا قديبة وغَت صاغبة للعمل ،حيث ينبغي ً
بعملة جديدة بعبلمات باغبرب أو بإحداث ثقوب فيها ،وبعد إجراء العد الثاين ؽبا ،ينبغي إعداـ األوراؽ اؼبلغاة
بتمزيقها يف آالت إعداـ األوراؽ أو حرقها ،وينبغي وضع جداوؿ زمنية عبمع ونقل العمبلت اؼبعدنية القديبة ،واليت
يبكن أف يبيعها بنك اعبزائر باعتبارىا خردة معدنية من أجل صهرىا يف هناية اؼبطاؼ.
وسباشيًا مع فبارسات دولية مألوفة ،يتم السماح بتداوؿ العمبلت القديبة ؼبدة زمنية معينة مث تسحب هنائيًا من

التداوؿ وهبذا يتم جذب كافة الدينارات اعبزائرية اؼبتواجدة يف اإلطار غَت الرظبي والتخلص منو هنائيًا.
تبقى قابلية تحويل الدينار في متناول أيدينا ،حيث يمكن تحقيقها إذا أصبحت ىدفًا معلنًا وإذا تم الوقوف
على تدابير تنفيذىا.
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اإلسكندرية.1996 ،
 .34عبد اؽبادي عبد القادر سويفي ،قراءات في اقتصاديات الوطن العربي ،ط ،2د د ف ،القاىرة.2007 ،
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 .35عرفاف تقي اغبسٍت ،التمويل الدولي ،عماف.1999 ،
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 .37عقيل سعيد ؿبفوظ ،السياسة الخارجية التركية – االستمرارية التغيير ،-اؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة
السياسات ،ط ،1بَتوت.2012 ،
 .38فرحي ؿبمد ،التحليل االقتصادي الكلي ،دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع ،اعبزائر.2004 ،
 .39فبلح حسن تويٍت ،استشراف لمحاولة رفع األصفار عن العملة في العراق في ضوء تجارب مختارة،
بغداد.2012 ،
 .40فليح حسن خلف ،االقتصاد الكلي ،ط ،1عامل الكتاب اغبديث ،األردف.2007 ،
 .42فليح حسن خلف ،التمويل الدولي ،مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع ،عماف.2004 ،
 .41فليح حسن خلف ،العالقات االقتصادية الدولية ،مؤسسة الوراؽ للنشر ،ط ،1األردف.2004 ،
 .43قدي عبد اجمليد ،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية-دراسة تحليلية تقييمية ،-ديواف اؼبطبوعات
اعبامعية ،اعبزائر.2005 ،
 .44غبلو موسى بوخاري ،سياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية ،مكتبة حسُت العصرية للطباعة
والنشر ،ط ،1بَتوت.2010 ،
 .45لطرش الطاىر ،تقنيات البنوك ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،ط.2003 ،6
 .46ؾبدي ؿبمود شهاب ،االقتصاد الدولي المعاصر ،دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندرية ،مصر.2007 ،
 .47ؾبدي ؿبمود شهاب ،سوزي عديل ناثر ،أسس العالقات االقتصادية الدولية ،منشورات اغبليب اغبقوقية،
ط ،1بَتوت.2006 ،
 .48ؿبمد أضبد الكايد ،اإلدارة المالية الدولية والعالمية ،دار كنوز للمعرفة ،ط ،1عماف.2010 ،
 .49ؿبمد عبد اغبميد عجمية ومدحت ؿبمد العقاد ،النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر ،بَتوت لبناف.1979 ،
 .50ؿبمد فوزي أبو السعود ،مقدمة في االقتصاد الكلي ،جامعة اإلسكندرية.2004 ،
 .52ؿبمود ضبيدات ،مدخل للتحليل النقدي ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر.2005 ،
 .51ؿبمود يونس ،اقتصاديات دولية ،الدار اعبامعية للنشر ،االسكندرية.2000 ،
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 .53مدحت صادؽ ،النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبي ،دار غريب للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط،1
.1998
 .54مدين بن شهرة ،اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية) ،دار اغبامد.2009 ،
 .55مدين بن شهرة ،سياسة اإلصالح االقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدولية ،دار ىومة،
اعبزائر.2008 ،
 .56موردخاي كريانُت ،االقتصاد الدولي ،ترصبة ؿبمد إبراىيم منصور وعلي مسعود عطية ،دار اؼبريخ ،اؼبملكة
العربية السعودية.2007 ،
 .57موسى سعيد مطر وشقَتي نوري موسى وياسر اؼبومٍت ،التمويل الدولي ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف،
ط.2008 ،1
 .58ناصر دادي عدوف ،عبد الرضبن العايب ،البطالة وإشكالية التسغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي من
خالل حالة الجزائر ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر.2010 ،
 .59ىوشيار معروؼ ،تحليل االقتصاد الدولي ،ط ،1دار جرير ،األردف.2006 ،
 .60ىيل عجمي ،صبيل اعبنايب ،رمزي ياسُت أرسبلف ،النقود والمصارف والنظرية النقدية ،دار وائل للنشر،
عماف.2009 ،
 .62وساـ مبلؾ ،الظواىر النقدية على المستوى الدولي ،دار اؼبنهل البناين ،بَتوت.2001 ،
 .61وليد صايف ،أنس البكري ،األسواق المالية والدولية ،دار اؼبستقبل للنشر والتوزيع ،ط.2009 ،1
المقاالت والبحوث:
.2

أضبد سبلمي وآخروف ،أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في تركيا ،ؾبلة رؤى

اقتصادية.2018 ،
 .1العباس بلقاسم ،سياسات أسعار الصرف ،ؾبلة جسر التنمية ،اؼبعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،ع،23
نوفمرب .2003
 .3إياد قطب ،النظامين اإلقتصادي والسياسي التركي في ظل حزب العدالة والتنمية وانعكاساتو على
العالقة مع سورية ،األكاديبية السورية الدولية.2009 ،
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 .4بيًتكويرؾ ،أنظمة سعر الصرف ودورىا في مكافحة التضخم ،ؾبلة التمويل والتنمية ،صندوؽ النقد الدويل،
ع ،1مارس .1996
 .5بربري ؿبمد أمُت ،مبررات ودوافع التوجو الحديث ألنظمة الصرف الدولية-دراسة حالة سعر صرف
الدينار الجزائري ،-األكاديبية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،جامعة الشلف ،اعبزائر.
 .6حاكمي بوحفض ،اإلصالحات والنمو االقتصادي في شمال إفريقيا دراسة مقارنة بين الجزائر-
المغرب-تونس ،ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا ،ع.07 :
 .7روبادو تاغوبتا وآخروف ،التحرك نحو مرونة سعر الصرف ،كيف ومتى وبأي سرعة؟ ،ؾبلة قضايا اقتصادية،
صندوؽ النقد الدويل ،واشنطن ،ع .2006 ،38
 .8زاوي بلقاسم ،إدارة احتياطات الصرف وتمويل التنمية في الجزائر ،حبوث اقتصادية عربية،ع .2008 ،41
 .9سعادي رشيدة ،درباؿ عبد القادر ،األورو وسياسة سعر الصرف في الدول المغاربية -دراسة حالة الجزائر
باستعمال متجو االنحدار الذاتي ،ؾبلة اقتصاديات اؼباؿ واألعماؿ ،د س ف.
 .20عبد اغبق بوعًتوس ،االنعكاسات االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في البالد العربية (حالة
الجزائر) ،ؾبلة دراسات اقتصادية ،اعبزائر ،ع ،11 :أوت .2008
 .22عصاـ فاعور ملكاوي ،تركيا وخيارات المستقبل االستراتيجية ،اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب،
اجمللد  ،31ع  ،63الرياض.2015 ،
 .21علي توفيق صادؽ وآخروف ،السياسات النقدية في الدول العربية ،معهد السياسات االقتصادية ،صندوؽ
النقد العريب ،سلسلة حبوث ومناقشات حلقات العمل ،أبو ظيب ،ع .1996 ،02
 .23كربايل بغداد ،نظرة عامة على التحوالت االقتصادية في الجزائر ،ؾبلة العلوـ اإلنسانية ،جامعة بسكرة،
ع ،08 :جانفي . 2005
 .24لويس أفكاتو ،لماذا أسعار الصرف الحقيقية ،ؾبلة التمويل والتنمية ،صندوؽ النقد الدويل ،واشنطن ،اجمللد
 ،44ع ،3سبتمرب .2007
 .25ؿبمد مسمعي ،سياسة االنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرىا على النمو ،ؾبلة الباحث ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقلة ،ع.2012 ،10 :
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األطروحات:
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-2009

.2010
التقارير:
 .2التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد ،تحويالت العاملين في الخارج والتنمية االقتصادية في الدول العربية،
.2006
 .1النشاشيب وآخروف ،الجزائر :تحقيق االستقرار واالنتقال إلى اقتصاد السوق ،صندوؽ النقد الدويل،
واشنطن.1998 ،
 .3بنك اعبزائر ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،التقرير السنوي  ،2017طُبع يف .2018
 .4تجربة االسالميون في تركيا ،مركز الكاشف للدراسات االسًتاتيجية ،القسم اػبامس.2011 ،
 .5تقرير األمُت العاـ ،العولمة واالعتماد المتبادل :الهجرة الدولية والتنمية :البند  ،54الدورة الستوف ،اعبمعية
العامة لؤلمم اؼبتحدة 18 ،ماي .2006
 .6جوف بَتشوفور ،المغرب في أفق ( 2040االستثمار في الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي)،
ؾبموعة البنك الدويل.2017 ،
 .7سامي موالي ،دراسة عن تحويالت التونسيين المقيمين بالخارج ،األمم اؼبتحدة ،اللجنة االقتصادية
إلفريقيا ،أفريل .2015
 .8علي توفيق الصادؽ وآخروف ،نظم وسياسات أسعار الصرف ،ندوة دبعهد السياسات االقتصادية بُت صندوؽ
النقد الدويل وصندوؽ النقد العريب ،أبوظيب،

2002

 .9مايكل بوردو ،المنظور التاريخي الختيار سعر الصرف" نظم وسياسات أسعار الصرف" ،صندوؽ النقد
العريب ،معهد السياسات االقتصادية ،اإلمارات العربية اؼبتحدة.2002 ،
 .20موجز قُطري ،تونس ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا.2016 ،
 .22نشرية البنك المركزي التونسي اؼبؤرخة يف  4فيفري .2015
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:الملخص
يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة أثر قابلية ربويل الدينار اعبزائري يف اغبد من اللجوء إىل السوؽ اؼبوازي ومن مث
 حيث مت االعتماد على منهج الوصف والتحليل يف سبيل التشخيص السليم والوصف الدقيق،القضاء عليها
،ؼبوضوع الدراسة من ـبتلف جوانبو باإلضافة إىل منهج دراسة اغبالة فيما يتعلق بدراسة حالة تركيا وتونس واؼبغرب
مرت هبا ربت ضغط
ّ واستعراض مدى قدرة ىاتو الدوؿ على مواجهة إشكالية ربويل عمبلهتا يف ظل التقلبات اليت
األزمات اليت شهدهتا اقتصاداهتا يف الفًتة اؼبمتدة من الستينات إىل يومنا ىذا ومن مث إمكانية استفادة اعبزائر من
.النتائج اإلهبابية اليت توصلت إليها
. سعر الصرؼ؛ ربويل الدينار اعبزائري؛ السوؽ اؼبوازي:الكلمات المفتاحية

Abstract:
This research aims to study of the ability to turning of the Algerian dinar to the
parallel market (black market), and thus completely eliminate it. Therefore, the
descriptive and the analytical method have been relied upon for a paper and accurate
diagnosis of the topic of this work from its many angles, in addition to taking Turkey,
Tunisia and morocco as the method of the study case and manifest the great ability
of these countries to face the many fluctuations thus had had to undergo, and the
many economic crises that it witnessed in the period that spans from the sixties up to
the present period, and therefore the probability that Algeria may benefit from the
positive results.
Key words: Exchange Rate; Convertibility of Algerian Dinar; parallel Market.
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