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املستخلص

جامعة سطيف1

يتعرض هذا البحث إىل دراسة وحتديد العالقة التي تربط بني كل من الكتلة النقدية وسعر الرصف يف كال

االجتاهني ،أي مدى تأثري العرض النقدي أو الكتلة النقدية عىل سعر الرصف ،وكذا مدى تأثري تقلبات واستقرار سعر
الرصف عىل الكتلة النقدية املتداولة.
و هتدف هذه الدراسة إىل إبراز مدى أمهية ضبط واإلدارة اجليدة هلذه العالقة للتحكم يف كل من معدل التضخم،
القيمة الرشائية للعملة الوطنية سواء الداخلية منها أو اخلارجية ،ومعاجلة أزمات العجز يف ميزان املدفوعات...الخ
وهذا كله ملنع حدوث اضطرابات يف التبادالت التجارية من جهة ،وضامن مكانة تنافسية للمؤسسات الوطنية مقارنة
بمثيالهتا من املؤسسات األجنبية من جهة أخرى .كام سيتعرض البحث إىل حماولة إسقاط األطر النظرية هلذه العالقة
فيام خيص حالة اجلزائر وهذا خالل الفرتتني املمتدتني بني كل من ( )1002–2991و(.)1022–1001
Abstract
The purpose of this research is to study and determinate the relationship between money
supply and exchange rate in both directions; ie the effect of money supply or monetary mass on
the exchange rate; as well as the impact of exchange rate (fluctuations and stability) on the
active money
The present study also aims to highlight the importance of how a good management of
this relationship can really control each of the inflation rate; the purchasing power of the
national currency; whether internal or external to address the balance of payments deficit...
etc; and all this to prevent disturbances in commercial exchange and to ensure competitive
status of national institutions comparatively with foreign institutions
Finally we try to drop the theatrical frame works of this relationship on the Algerian
case during periods between each of the ( 1992_2001 ) and ( 2002_2011).

متهيد
تعاين معظم الدول النامية يف الوقت الراهن من مشاكل عديدة متعلقة بالعجز احلاد
واملزمن يف موازين مدفعاهتا ،بحيث أصبحت هتدد وبشكل خطري إمكانيات النمو االقتصادي يف
هذه البلدان.
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وعىل ضوء هذا فانه من بني أهم التحديات التي تواجه معظم الدول وخاصة النامية منها
هو حماولة بناء سياسة اقتصادية متكاملة بغية خلق تنظيم ونمو اقتصادي واملحافظة عىل التوازن
الداخيل واخلارجي من خالل حماولة استهداف ماييل:
االستقرار يف معدل النمو عىل املدى الطويل؛


ختفيض معدل البطالة؛



املحافظة عىل استقرار املعدل العام لألسعار؛



حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات.

وتعد كل من السياسة النقدية وسياسة الرصف أداتني للسياسة االقتصادية لتحقيق هذه األهداف ،بحيث
تعمل السياسة النقدية عىل التحكم يف معدل التضخم من خالل تنظيم العرض النقدي يف االقتصاد،
وباملقابل تعمل سياسة الرصف عىل املحافظة عىل استقرار معدل الرصف ملنع حدوث اضطرابات يف
التبادالت التجارية وضامن مكانة تنافسية للمؤسسات الوطنية مقارنة بمثيالهتا من املؤسسات األجنبية.
و من هذا املنطلق سوف نحاول دراسة العالقة بني الكتلة النقدية التي تعد أحد أبرز مؤرشات السياسة
النقدية من جهة ،وسعر الرصف كأحد أهم معامل سياسة الرصف من جهة أخرى.
وتعترب اجلزائر من بني الدول التي واجهت والزالت تواجه هذا التحدي خاصة يف ظل انتقاهلا من نظام
التسيري املركزي أو النظام املوجه إىل النظام الليربايل أو النظام الرأساميل ،مما يفرض عليها البحث عن خمتلف
السبل واآلليات التي تضمن هلا االستقرار االقتصادي عىل املديني املتوسط والطويل ،ولعل أحد أهم هذه
السبل هي حماولة الضبط والتحكم العايل املستوى يف كل من السياسة النقدية وسياسة الرصف من خالل
مؤرشي الكتلة النقدية وسعر الرصف ،وهذا كله يف إطار اجل حتقيق األهداف االقتصادية الكلية

أوال :مفهوم سعر الصرف والكتلة النقدية
سنحاول من خالل هذا العنرص التطرق إىل أهم املفاهيم املتعلقة بسعر الرصف وأشكال
التعبري عنه ،وكذا التطرق إىل مفهومكل من النقود والكتلة النقدية أو ما يعرف بالعرض النقدي
وكذا خمتلف أشكال هذا األخري لضبط املفهوم بشكل أكثر دقة ووضوحا.
 -2مفهوم سعر الرصف
يمكن القول بصفة عامة بأن الرصف هو النسبة التي حيصل عىل أساسها مبادلة النقد
األجنبي بالنقد الوطني أو ما يدفع من وحدات النقد الوطني للحصول عىل وحدة أو عدد معني من
وحدات النقد األجنبي ،فإذا كان تبادل  90دينارا مقابل  2دوالر ،كان سعر الرصف الدوالر هو
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 90دينارا ،وهبذا الصدد نوجز بعض التعريفات التي وإن اختلفت يف صيغتها فإهنا تتفق من حيث
املضمون ،أي سعر رشاء الوحدة الواحدة من العملة األجنبية معرب عنها بالعملة املحلية وكذلك
سعر بيعها.
" سعر رصف أية عملة إنام يعني قيمة الوحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة األجنبية (أوأجزاء منها) ،أو بتعبري آخر نسبة مبادلة العملة الوطنية بأية عملة أجنبية" .
1

" سعر الرصف بني عملة وأخرى ،عبارة عن نسبة مبادلة العملة األوىل بالعملة األخرى".2 كام يعرف أيضا سعر الرصف عىل أنه " عدد الوحدات الوطنية التي تدفع للحصول عىل وحدةأجنبية ،أو عدد الوحدات األجنبية التي تدفع للحصول عىل وحدة وطنية ".3
كام يعرف سعر الرصف وبصفة موجزة عىل أنه ":سعر تبادل العمالت بعضها ببعض".4ومنه وبصفة عامة يف إطار ما عرض سابقا ،فإن سعر الرصف هو عدد الوحدات من
العملة الوطنية التي تدفع ثمنا للحصول عىل وحدة واحدة من العملة األجنبية ،أو عدد الوحدات
من العملة األجنبية املقابلة لوحدة واحدة من العملة الوطنية.
 -1مفهوم الكتلة النقدية
نحاول من خالل هذا العنرص دراسة وحتديد مفهوم الكتلة النقدية أو ما يعرف بالعرض
النقدي يف بعض األدبيات وهذا مرورا بتحديد مفهوم النقد.
أ -تعريف النقود :برغم تعدد الدراسات التي تطرقت إىل موضوع النقود ،إال انه ال يوجد تعريف
دقيق وموجز وشامل هلذه األخرية ومن بني هذه التعاريف نحاول التطرق إىل ماييل:
تعرف النقود عىل أهنا " أي يشء يؤدي وظيفة النقود وحيظى بالقبول العام" .5وينصب
هذا التعريف حول إبراز وظائف النقود ،أي أنه عبارة عن التعريف الوظيفي للنقود.
كام تعرف النقود ببساطة عىل أهنا " تلك السلعة أو اليشء الذي يلقى قبوال عاما كوسيط
للتبادل أو كوسيلة للدفع".6
وتعرف أيضا عىل أهنا " مصطلح يطلق عىل كل ما يستخدم أو يصلح كوسيلة للتبادل".7
وتعرف النقود أهنا " أي يشء حيظى بالقبول العام يف التداول ،وله قوة رشائية عامة ،يستخدم وسيطا
يف التبادل ومقياسا للقيم " .8
وبرغم تعدد التعاريف فهناك اتفاق يقرب إىل اإلمجاع بني مجهرة االقتصاديني عىل أنه من األفضل أن
تعرف النقود بوظائفها ،وعىل أساس هذا املنطلق تعرف النقود عىل أهنا " أي يشء يلقى قبوال عاما
كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة" .9
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من خالل ما سبق من تعاريف فإنه يشرتط يف النقود حتى تكون نقودا جيدة باملعنى
الصحيح ،وتقوم بوظائفها عىل أكمل وجه ماييل :10
أن تتمتع النقود بالقبول العام من قبل كافة أفراد املجتمع ،وينصب هذا القبول يف اعتبار النقود
وسيلة مناسبة وملزمة للحصول عىل السلع واخلدمات ،وتسوية مجيع املعامالت االقتصادية بني
األفراد.
أن تكون وحدات النقود متجانسة ،متامثلة متاما ،حتل الواحدة مكان األخرى إحالال تاما،
وإذا مل تكن كذلك سوف يضطر األفراد إىل تقدير بعض وحدات النقود بقيمة أكرب من الوحدات
األخرى وبالتايل سيكون هناك أكثر من قيمة واحدة للسلعة أو اخلدمة الواحدة موضوع التبادل.
أن تكون وحدات النقود قابلة للتجزئة واالنقسام إىل وحدات صغرية ،ال تتأثر قيمتها بعد التجزئة
وال ختتلف كذلك قيمة الوحدات األساسية للنقود التي متت جتزئتها ويكون اهلدف من عملية
االنقسام والتجزئة تسهيل حساب وإمتام املعامالت االقتصادية صغرية احلجم والقيمة ،إضافة إىل
املعامالت االقتصادية كبرية احلجم والقيمة ،وان حتل الوحدات املجزأة حمل الوحدات األساسية
لوحدة النقد إحالال تاما ،دون اختالف يف القيمة.
من اخلصائص اهلامة للنقود صعوبة تلفها وعدم قابليتها لإلهتالك الرسيع نتيجة لتداوهلا
وانتقاهلا بني أيدي األفراد من يد إىل أخرى ،لذلك نجد أن الدول وهي تقوم بإصدار النقود الورقية،
تصدرها باستخدام نوع خاص من الورق ،أكثر قوة وحتمال لعمليات التداول ،ومنعا للتزوير،
خيتلف عن الورق العادي الذي يستخدم يف الكتابة.
جيب أن تكون النقود خفيفة الوزن ،صغرية احلجم ،يسهل محلها ،وذات فئات نقدية خمتلفة،
تساعد يف انتقاهلا ،ولتساهم يف إمتام املعامالت االقتصادية بيرس وسهولة دون مشقة.
أن تتمتع النقود بثبات نسبي يف قيمتها ،أي أال تتغري قيمتها من وقت إىل آخر قصري وبشكل
كبري وهو ما جيعل خمتلف الدول حريصة كل احلرص عىل املحافظة عىل قيمة النقود ،سعيا منها
لإلبقاء عىل قبول وثقة األفراد بالنقود يف احلارض واملستقبل ،ولتساعد عىل أداء وإمتام املعامالت
االقتصادية اآلجلة.
إن تعدد وظائف النقود باعتبارها أداة من أدوات السياسة االقتصادية والتي تستعملها
السلطات العامة بغية الوصول إىل عدة أهداف ،كمحاولة حتقيق ما يعرق باملربع السحري " التشغيل
الكامل ،ختفيض نسبة البطالة ،حماربة التضخم وتثبيت األسعار" ،وتعترب النقود قوة رشائية عامة،
وتؤدي هذه الوظيفة من خالل قيامها بالوظائف التقليدية الثالث (أداة مبادلة ،مقياس للقيمة ،خمزن
أو مستودع للقيمة) ،وهذا حسب ما تطرقت إليه معظم الكتب التي تناولت موضوع النقد.
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:

ب-

إن الكتلة النقدية هي عبارة عن "مجيع األوراق النقدية ( )les billetsواحلسابات البنكية
أو الربيدية".11
ج -أشكال الكتلة النقدية :تأخذ الكتلة النقدية يف االقتصاد املعارص أربعة أشكال التالية وهي:
ج -2-النقود القانونية :وهي أوراق النقد والنقود املساعدة ،وسميت بالقانونية ألن القانون يضع
عليها صفة الرشعية ويعطيها صفة اإللزام يف التداول والقدرة عىل تسوية الديون واإلبراء منها ،وهي
متثل قيمة السيولة ،حيث يمكنها أن تتحول مبارشة إىل سلع وخدمات أو حيتفظ هبا كام هي ،وهي
أيضا نقود هنائية أي ال تتحول إىل نقود أخرى وبالذات إىل ذهب .
ويأخذ هذا النوع من النقود الشكلني التاليني:
 أوراق النقد :هي غري قابلة للتحول إىل ذهب وتستمد قيمتها من قدرهتا الرشائية والبنك املركزيهو الذي حيتكر وظيفة إصدار أوراق النقد وهو الذي يرشف عىل تنظيم تداوهلا وهلا وحدة قياس أو
عملة معينة كالدينار اجلزائري ،املارك األملاين...إلخ .كام ال يمنع االتفاق بني عدد من الدول عىل
تداول عملة واحدة مشرتكة كالعملة األوروبية (األورو )EUROعىل سبيل املثال.
 النقود املساعدة :وهي عبارة عن وحدات نقدية صغرية تصدرها اخلزينة العامة أو البنك املركزيوالغرض منها قارص عىل جتزئة الوحدات الكبرية لتسهيل عمليات الدفع البسيطة اليومية ،وقد
تكون يف صورة ورقية أو يف صورة معدنية (برونز ،نحاس...إلخ) ،ويالحظ ارتفاع قيمتها االسمية
عن قيمتها كسلعة ،والنقود املساعدة متثل حوايل  % 20من النقود القانونية.
ج -1-النقود الكتابية :تعترب النقود الكتابية أحدث أشكال النقود املعارصة وأكثرها تطورا وأوسعها
انتشارا كوسيلة للدفع وإبرام للذمم خاصة يف الدول املتقدمة ،وتسمى بالنقود اخلطية ألهنا تكتب
فقط وتسجل يف دفاتر البنوك فهي غري ملموسة ،وتسمى أيضا بنقود الودائع ألن أصل وجودها
وديعة وهلا تسمية النقود االئتامنية ،وهي عبارة عن املبالغ التي تقيد يف اجلانب الدائن من احلسابات
املرصفية وهي متداولة بواسطة خمتلف وسائل الدفع املعروفة كالشيك أو التحويل ،فعىل سبيل املثال
تعترب املنحة اجلامعية أمر حتويل مبلغ معني دون اللجوء إىل النقود القانونية ،فاملهم أن النقود الكتابية
قد قامت بوظيفة النقود حيث حتولت يف مثالنا من رصيد اجلامعة إىل رصيد الطالب ،أي بإمكاهنا أن
تسوي الديون وحتقق التبادل دون استخدام النقود الورقية أو املعدنية .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
النقود الكتابية هي الوديعة نفسها وليس الشيك ،فالشيك بغري وديعة ال يساوي شيئا ،إذ ال يعترب
الشيك نقدا وال هو حتى بديل عن النقود ،بل هو جمرد أداة يتم بواسطتها تداول النقود املرصفية.
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والنقود الكتابية يمكن لصاحبها أن يستعملها وقت ما شاء ،سواء كانت عملية سحب أو دفع أو
حتويل ،أي يمكن استعامهلا بمجرد الطلب وهي اقل سيولة من النقود القانونية.
هذا وتنشأ النقود الكتابية أو نقود الودائع عن طريقتني:
 إما إيداع حقيقي يقوم به العميل وذلك عندما يقوم بتسليم مبلغا معينا من النقود القانونية. -وإما بفتح البنك حسابا للعميل عىل سبيل اإلقراض.

وقد شاع استعامل النقود الكتابية يف الدول املتقدمة ملا تقدمه البنوك املركزية والتجارية من
تسهيالت عديدة للمتعاملني ،باإلضافة لألجهزة العرصية املرصفية التي متلكها واستعامهلا لإلعالم
اآليل ،وضعف نسبة األمية وإدراك الفرد لسهولة التعامل هبا ،حيث بلغ عىل سبيل املثال جمموع
الودائع البنكية يف الو.م.أ ،بريطانيا وفرنسا أكثر من أربع مرات حجم النقود الورقية املتداولة.
ج -3-النقود اإللكرتونية :دأبت األدبيات احلديثة عىل استخدام مصطلحات خمتلفة للتعبري عن
مفهوم النقود اإللكرتونية ،فقد استخدم البعض النقود الرقمية  Digital Moneyأو العملة
الرقمية ،Digital Currencyبينام استخدم البعض اآلخر مصطلح النقدية اإللكرتونية
) ،Electronic cash (e-cashوبغض النظر عن االصطالح املستخدم ،فإن هذه التعبريات
املختلفة تشري إىل مفهوم واحد هو النقود اإللكرتونية . Money Electronic
وكام اختلف الفقهاء حول االصطالح ،فقد اختلفوا أيضا حول وضع تعريف حمدد للنقود
اإللكرتونية ،فلقد عرفتها املفوضية األوروبية بأهنا":قيمة نقدية خمزنة بطريقة إلكرتونية عىل وسيلة
إلكرتونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر ،ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غري املؤسسة التي
أصدرهتا ،ويتم وضعها يف متناول املستخدمني الستعامهلا كبديل عن العمالت النقدية والورقية،
وذلك هبدف إحداث حتويالت إلكرتونية ملدفوعات ذات قيمة حمددة"  .إال أن هذا التعريف ليس
12

مانعا وتعوزه بعض الدقة ،حيث أنه ال يستبعد دخول وسائل الدفع اإللكرتونية وهي أمر خمتلف عن
النقود اإللكرتونية ،ونفس اليشء يقال عن تعريف BTS (1996)(Bank for international

) settlementsحيث ذهب إىل اعتبارها " قيمة نقدية يف شكل وحدات ائتامنية خمزنة بشكل
إلكرتوين أو عىل أداة إلكرتونية حيوزها املستهلك" .
13

ولقد توسع البعض يف مفهوم النقود اإللكرتونية ،فعرفها بأهنا نقود يتم نقلها إلكرتونيا.
ويف الواقع فإننا نستطيع أن نعرف النقود اإللكرتونية بأهنا " قيمة نقدية خمزنة عىل وسيلة
إلكرتونية مدفوعة مقدما وغري مرتبطة بحساب بنكي ،وحتظى بقبول واسع من غري من قام
بإصدارها ،وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض خمتلفة ".14
ويمكننا حتديد عنارص النقود اإللكرتونية من خالل التعريف السابق كام ييل:
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قيمة نقدية؛



خمزنة عىل وسيلة إلكرتونية؛



غري مرتبطة بحساب بنكي؛



حتظى بقبول واسع من غري من قام بإصدارها؛

 وسيلة للدفع لتحقيق أغراض خمتلفة.
وختتلف صور النقود اإللكرتونية وأشكاهلا تبعا للوسيلة التي يتم من خالهلا ختزين القيمة النقدية،
وكذلك وفقا حلجم القيمة النقدية املخزنة عىل تلك الوسيلة التكنولوجية .فهناك إذا معيارين لتمييز
صور النقود اإللكرتونية حسب ما يوضحه الرسم البياين اآليت:
10

أشكال النقود اإللكرتونية حسب امليعيا

Prepaidcard
s

Hard
disk

Tiny Value
Cards

 4أشباه النقود :وهي املبالغ النقدية املودعة يف احلسابات البنكية اخلاصة ،وتقيد لفرتة معينة
حتدد وفق االتفاق بني املودع والبنك ،بحيث يتقاىض صاحب الوديعة فوائد ترتفع معدالهتا وفقا
لطول املدة ،أو بمعنى آخر هي عبارة عن توظيفات األموال يف حسابات بنكية بحث يكون هناك
اتفاق بني البنك وصاحب الوديعة عن املبلغ املودع واملدة ،بحيث كلام زادت طول املدة زادت معها
نسبة الفوائد مع اشرتاط أن ال يقل املبلغ املوظف عن  2000دج يف حالة اجلزائر.
وتأيت أشباه النقود يف الدرجة األخرية من السيولة ،وسميت بشبه النقود ألنه ال يمكن
حتويلها إىل نقود سائلة إال بتوفر رشط حلول موعد استحقاقها ،مثل الودائع عىل الدفرت يف صناديق
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التوفري ،الودائع عىل الدفرت يف البنوك ،سندات واحلسابات ذات األجل القصري .ومنه فالنقود
املتداولة تساوي إىل جمموع كل من النقود القانونية ،النقود الكتابية وأشباه النقود ،أي أن:
وإذا كانت الكتلة النقدية هي مجيع وسائل التداول والقروض املوجودة يف وقت ما عند
األشخاص واملؤسسات والبنوك واإلدارات ،فإن األجزاء املقابلة للنقود (العنارص املقابلة للرصيد
النقدي ) وهي جمموع هذه الذمم التي حتدث كلام وقع إصدار كمية من النقود .أي هي األصول
15

والديون التي تقابل عملية إصدار النقود من طرف نظام البنك املركزي ،بمعنى أن للكتلة النقدية
أطراف أو أجزاء مقابلة تفرس سبب إصدارها وهي:16
 الذمم عىل اخلارج أو عمليات الذهب والعمالت األجنبية :وتأيت من خالل العمليات التجاريةواملالية والدولية التي يقوم هبا كل بلد يف العامل يتمكن من احلصول وامتالك احتياطيات من الذهب
والعمالت األجنبية ،هذه األخرية تؤثر مبارشة يف خلق النقود الداخلية.
أما الرصيد الذهبي فيتكون من السبائك والعمالت الذهبية املوجودة يف البنك املركزي
وهي خمصصة أصال كغطاء لإلصدار الورقي وكاحتياطي ملنح الثقة يف العملة املحلية وملواجهة
املدفوعات اخلارجية نتيجة العجز يف ميزان املدفوعات .وإذا كان الذهب قوة رشائية ومصدرا
أساسيا من مصادر الرصيد النقدي فإن العمالت األجنبية تعترب أيضا مصدرا هاما من مصادر
الرصيد النقدي .وكمثال عىل ذلك فإن الصادرات تعني زيادة اإلنتاج وحتقيق فائض يرسل إىل
اخلارج وبالتايل احلصول عىل قيمة الصادرات يف شكل عملة أجنبية التي حتول عن طريق البنك
املركزي إىل نقود وطنية ،ويف هذه احلالة حيصل البنك املركزي عىل العمالت الصعبة ويصدر يف
مقابلها نقودا قانونية وهكذا تكون العمالت األجنبية سببا يف خلق النقود والعملة الوطنية ،أي أهنا
متثل الطرف املقابل إلصدار العملة .وهذا ما يوضحه املخطط البياين اآليت:
10
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عملية االسترياد فتعني دفع أثامن السلع املستوردة من اخلارج بالعمالت األجنبية ،أي
يقدم املبلغ القابل من العملة الوطنية إىل البنك املركزي الذي حيوله إىل عملة أجنبية ،مما يؤدي إىل
نقص احتياطي العمالت األجنبية ،ويف نفس الوقت نقص كمية النقود املتداولة يف السوق حسب ما
يوضحه الرسم البياين أدناه:
10

كمية

اخنفاض صيد اليعملة
األجنبية

 القروض املمنوحة لالقتصاد :حتى تقوم املؤسسات الصناعية والتجارية بعملياهتا التجارية البدمن متويل ملواجهة احتياجاهتا ،ويكون ذلك من طرف البنوك عىل شكل قروض مبارشة وخصم
كمبياالت أو فتح حسابات ،ويف مجيع األحوال تصدر هذه البنوك نقود الودائع مقابل هذا االئتامن.
وبعبارة أخرى تعترب قروض االقتصاد إحدى مكونات األجزاء املقابلة للكتلة النقدية ،ألن منح هذه
القروض يؤدي إىل زيادة كمية النقود املتداولة لكون هذه القروض تستخدم يف القيام بعدة عمليات،
كام أهنا تغذي بدورها ودائع البنوك.
 الذمم عىل اخلزينة العمومية  :تلجأ اخلزينة العامة إىل متويل نفقاهتا احلكومية بطلب قروض منالبنك املركزي واملؤسسات البنكية واملالية وكذا من األفراد ،وذلك لسد هذا العجز يف امليزانية ،أي
عندما تفوق النفقات اإليرادات بمعنى عند اختالل التوازن املايل ،تقدم سندات تعرتف فيها
بمديونيتها تسمى أذن اخلزينة ،ويصدر البنك املركزي بقدر قيمة هذه السندات النقود القانونية،
وهكذا نرى أن الذمم عىل اخلزينة العامة قسط مهم من موارد الدولة يضاف إىل املوارد العادية
كالرضائب مثال ،وتعترب هذه الذمم إحدى األجزاء املقابلة للمجموعة النقدية.
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ثانيا :دراسة العالقة بني الكتلة النقدية وسعر الصرف
سنحاول من خالل هذا العنرص دراسة العالقة التي تربط الكتلة النقدية بسعر الرصف
وذلك يف كال االجتاهني ،حيث نحاول يف االجتاه األول حتديد تأثري تغري الكتلة النقدية عىل سعر
الرصف ،أما االجتاه الثاين فسيشمل دراسة تأثري سعر الرصف عىل الكتلة النقدية.
 :2تأثري تغري الكتلة النقدية عىل سعر الرصف
إن العرض النقدي  MSيتمثل يف جممل املقبوضات النقدية والودائع حتت الطلب التي
بحوزة األفراد ،ويتحدد العرض النقدي يف إطار السياسة النقدية التي يرشف عليها البنك املركزي.
يف حني أن الطلب النقدي  Mdيتوقف عىل الناتج املحيل احلقيقي )  ( yوسعر الفائدة )  (iواملستوى
العام ألسعار السلع )  ، (Pأي عىل قيمة جممل العمليات االقتصادية املتعاقد عليها بني األفراد.
وتكتب هذه العالقة كام ييل:

)Md  P.L(i, y )......... .......... .......... .......... ........(1

حيث أن العالقة بني الناتج والطلب النقدي طردية ،أما العالقة بني سعر الفائدة والطلب
فهي عكسية .فالتوازن النقدي يستلزم تعادل العرض النقدي مع الطلب النقدي ،أي أن:
MS  Md

ومن املعادلة رقم ( )2يكون لدينا األسعار يف بلدين  Aو Bكام ييل:
MAS
PA 
) LA(i, y
MBS
PB 
) LB (i, y

بحيث أن:

 : PB, PAاملستوى العام لألسعار يف البلدين  Aو Bعىل التوايل.
 : MBS , MASالعرض النقدي يف البلدين  Aو Bعىل التوايل.

وحسب نظرية متاثل القوة الرشائية ،فإن سعر الرصف يساوي أو يعادل بني سعر السلع
املتامثلة املنتجة يف اخلارج واملنتجة حمليا.17
p
*p

e

MAS
PA
) LA(i, y
e 

MBS
PB
) LB (i, y

MAS
) LB (i, y

MBS
) LA(i, y
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أن سعر الرصف متوقف عىل:
 العرض النقدي؛ -الكمية التي يرغب األفراد االحتفاظ هبا من النقود (طلب نقدي حقيقي).

فإذا ثبتنا كل العوامل األخرى باستثناء العرض النقدي ،فإن زيادته تؤدي إىل ارتفاع سعر
الرصف وباملقابل انخفاضه يؤدي إىل انخفاض سعر الرصف (التعبري عن سعر الرصف يف هذه
احلالة يتم وفق الطريقة غري املبارشة أو ما يعرف بالتعبري املبهم عن سعر الرصف ( cotation a
 )l’incertainوالشكل البياين التايل يوضح التوازن املتزامن أو املتواقت بني السوق النقدي وسوق
الرصف يف الواليات املتحدة األمريكية.
14
سعر الصرف
دوالر /أورو

المردودية على
اإليداعات
بالدوالر

E$ / E

َ 1العائد المنتظر على
اإليداعات
باألورو
معدل
المردودية
َ
R$
)بالدوالر(
العرض

E$1 / E

سوق
الصر
ف

0S
M US
PUS

النقدي
الحقيقي

1

سوق
النقد

) L( R$ , Yus

)نمـــــــــــو(

التحصيل
النقدي
الحقيقي في
الواليات
Source : Paul R.Krugman, MaurisObstfeld, traduction de la 5eme édition américaine par : Achille
 leloup, Economie internationale, (2001), éditions de book université,المتحدة
Hannequart et Fabienne
Bruxelles, Belgique,
3eme édition, p. 427.
األمريكية

من الشكل السابق يتضح لنا أن كال السوقني (السوق النقدي وسوق الرصف) يف حالة
1
. E$/E
توازن عند سعر فائدة  R$1وسعر رصف
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وهكذا فإن العرض النقدي يساوي إىل الطلب النقدي (النقطة  )2ورشط متاثل أسعار
الفائدة حمقق عند النقطة.1
ولتوضيح وفهم كيف أن سعر الرصف يتغري عندما حيدث تغيري يف حجم الكتلة النقدية،
نستعمل النموذج السابق (الشكل رقم )24لتوضيح هذه العالقة فيام خيص كل من الواليات
املتحدة األمريكية والدول األوروبية.
العرض النقدي األمريكي وسعر رصف الدوالر مقابل األورو (:)dollar/euro
يمكن إيضاح هذه العالقة (تأثري تغريات الكتلة النقدية عىل سعر الرصف) من خالل
الرسم البياين أدناه:
15

المردودية بالدوالر
1

سعر الصرف
دوالر /أورو

E$ / E

R$

2

المردودية المنتظرة
باألورو
معدل المردودية
)بالدوالر(L( R$ , Yus
)
النمو في العرض
النقدي
الحقيقي في
الواليات
المتحدة األمريكية

َ

E$2/ E
E$1 / E

1

َ

0
1
2

1
M US
P2
MUSUS
PUS

التحصيل النقدي
الحقيقي في
الواليات المتحدة
 Source : Paul R.Krugman, Mauris Obstfeld, (2001), op.cit, p. 430.األمريكية

1
، M US
من خالل الرسم البياين أعاله يتضح لنا أنه عند مستوى العرض النقدي األساي

فإن السوق النقدي يف حالة توازن عند النقطة  ،2مع سعر فائدة  ، R$1هذا األخري حيدث حالة
1
. E$/E
التوازن يف سوق الرصف عند النقطة 2مع سعر رصف مساوي إىل
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ولكن السؤال املطروح هو ماذا سيحدث إذا ما قررت السلطات النقدية األمريكية رفع
1
2
 M US؟
 M USإىل
العرض النقدي من

هذا االرتفاع سيؤدي إىل تشبيك ( )enclencheاملراحل التالية :
18

 عند سعر الفائدة األساي املساوي إىل  R$1نالحظ زيادة مفرطة يف العرض النقدي يف السوقالنقدي األمريكي ،وهكذا يرتاجع سعر الفائدة للدوالر إىل مستوى  R$2أين يصبح السوق النقدي
يف وضعية توازنية جديدة (النقطة.)1
1
 E$/Eومستوى أقل بالنسبة لسعر الفائدة اجلديد
 -مما هو معطى عند سعر الرصف األساي

للدوالر (  ،) R$2فإن العائد املنتظر عىل اإليداعات باألورو يصبح أعىل من العائد عىل اإليداعات
بالدوالر ،ومنه فإن محلة شهادات اإليداع بالدوالر سيحاولون بيعها وتعويضها بإيداعات باألورو
والتي تعترب أكرب ربحية يف هذه اآلونة.
2
 E$/Eيف املستقبل شيئا فشيئا كلام قام محلة
 -ستنخفض قيمة الدوالر ويتجه سعر الرصف نحو

شهادات اإليداع بالدوالر بعرضها مقابل شهادات اإليداع باألورو ،ومنه فسوق الرصف سيبلغ
2
 E$/Eحترض عىل هبوط يف
حالة توازن جديدة عند النقطة  1لكون أن حركات سعر الرصف نحو

املعدالت املنتظرة النخفاض الدوالر يف املستقبل ،بحيث يكون سقوط أو هبوط كايف من أجل
تعويض انخفاض سعر الفائدة للدوالر.
ومنه نستنتج أن االرتفاع يف الكتلة النقدية لبلد ما يؤدي إىل انخفاض يف قيمة عملة هذا
البلد يف سوق الرصف ،وباملقابل إذا قمنا بتحليل الشكل السابق (الشكل رقم  )12يف االجتاه
املعاكس ،نصل إىل أن أي انخفاض يف حجم العرض النقدي لبلد ما سيؤدي إىل ارتفاع يف قيمة
عملة هذا البلد يف سوق الرصف.
 العرض النقدي األورويب وسعر الرصف بالدوالر مقابل األورو (:)dollar/euroإن النتائج املتحصل عليها يف التحليل السابق (يف حالة العرض النقدي األمريكي وسعر
رصف الدوالر مقابل األورو) يمكن مطابقتها أوروبيا عندما يقوم النظام األورويب للبنوك املركزي
( "Système Européen de Banques Centrales" )SEBCبتنويع العرض النقدي من
العملة األوروبية ،حيث أن االرتفاع يف  M ESيؤدي إىل انخفاض يف قيمة األورو (أي ارتفاع يف قيمة
الدوالر أو انخفاض آخر لـ .) E$/E
وباملقابل أي انخفاض يف  M ESيسمح لألورو باالرتفاع (أي انخفاض يف قيمة الدوالر أو ارتفاع يف
 .) E$/Eوإىل جانب كل هذا ،يمكن استعامل مدخل آخر خمتلف بغية إيضاح كيف تؤثر التغريات يف
حجم الكتلة النقدية األوروبية عىل سعر رصف الدوالر مقابل األورو.
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ننطلق يف هذا املدخل من أن أي انخفاض يف سعر فائدة األورو سيؤدي إىل انسياب
وانزالق الدالة املتناقصة من جزء التعادل األعىل من الشكل (رقم  )12نحو اليسار ،والسبب يف
ذلك هو اآليت :19من أجل كل مستوى لسعر الرصف ،فإن أي انخفاض يف سعر فائدة األورو
 REيؤدي إىل ختفيض معدل العائد املنتظر عىل اإليداعات باألورو ،وباملقابل كل ارتفاع يف العرض
النقدي األورويب  M ESخيفض من سعر فائدة األورو  ، REومنه نستطيع مشاهدة ومالحظة التأثري
عىل سعر الرصف بتحريك دالة العائد املنتظر باألورو يف الشكل (رقم  )12نحو اليسار ،وهذا ما
يمكن توضيحه من خالل الشكل أدناه:
16

سعر الصرف
دوالر /أورو

المردودية بالدوالر

َ1

النمو في العرض
النقدي الحقيقي
في أوروبا

المردودية
المنتظرة
في أوروربا
معدل المردودية) L( R$ , Yus
)بالدوالر(

2

َ
1

R$

E$1 / E
E$2/ E

E$ / E

0
M US
PUS

التحصيل النقدي الحقيقي في
الواليات المتحدة 1
األمريكية
Source : Paul R. Krugman, Mauris Obstfeld, (2001), op.cit, p. 431.

الشكل أعاله يوضح نتيجة االرتفاع يف العرض النقدي األورويب ،حيث أنه عند البداية
السوق النقدي األمريكي يف حالة توازن عند النقطة ،2وسوق الرصف هو اآلخر يف حالة توازن عند
1
 . E$/Eولكن االرتفاع يف عرض العملة األوروبية خفض سعر
النقطة  2مع سعر رصف مساو إىل

فائدة األورو  REودفع بالدالة التي تربط العائد املنتظر عىل اإليداعات باألورو وسعر الرصف نحو
2
. E$/E
اليسار .ومنه فالتوازن يف سوق الرصف سينتقل ويعود إىل النقطة  1مع سعر رصف مساو إىل
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ومنه فاالرتفاع يف العملة األوروبية سيحرض ويؤدي إىل انخفاض ( )dépréciationيف
قيمة األورو مقارنة إىل الدوالر (أي يمكن القول انخفاض يف سعر األورو بالدوالر) ،وعىل نفس
املنوال االنخفاض يف عرض العملة األوروبية سيؤدي إىل ارتفاع ( )appréciationيف قيمة
األورو مقارنة إىل الدوالر (ارتفاع .20) E$/E
كام يمكن اخلالص إىل أن التغريات يف العرض النقدي يف أوروبا ال يعكر وال خيل بالتوازن
يف السوق النقدي يف الواليات املتحدة ،الذي يبقى عند النقطة  ،2وهذا لكون أن تسوية األسعار
التي تؤدي إىل توازن السوق النقدي األورويب وسوق الرصف بعد ارتفاع العرض النقدي األورويب
ال يؤثر عىل تنوع ال العرض وال الطلب النقدي األمريكي من أجل املستويات املعطاة  YUSو . PUS
21

هذا ويمكن إيضاح خمتلف العالقات بني األسواق النقدية وأسواق الرصف من خالل
املثالني السابقني عرب الرسم البياين أدناه:
17
الواليات المتحدة األمريكية
نظام االحتياطي الفدرالي

أوروبا
النظام األوروبي للبنوك المركزية
)(SEBC
S
عرض النقد
ME
في أوروبا

عرض النقد في
الواليات المتحدة
األمريكية

سوق النقد في أوروبا

سوق النقد في الواليات المتحدة
األمريكية

RE

معدل الفائدة
على األورو

S
M US

سوق الصرف

R$
معدل الفائدة
على الدوالر

E$ / E

سوق الصرف دوالر  /أورو
Source : Paul R. Krugman, Maurice obstfeld, (2001), op.cit, p. 429.

من الرسم البياين أعاله ،نالحظ أن العمليات النقدية للواليات املتحدة األمريكية تؤثر عىل
سعر الفائدة األمريكي وتعدل وتغري من سعر رصف الدوالر مقابل األورو والذي يؤدي إىل توازن
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سوق الرصف ،يف حني أن النظام األورويب للبنوك املركزية يمكنه هو اآلخر التأثري عىل سعر الرصف
بتعديل كل من العرض النقدي األورويب وسعر الفائدة.
وعرب مدخل آخر يمكن إيضاح مدى تأثري تغريات حجم الكتلة النقدية عىل سعر الرصف،
وذلك بالرجوع إىل النظرية الكمية للطلب عىل النقود ،وبالتحديد إىل معادلة األرصدة النقدية
احلارضة أو ما يعرف بمعادلة كامربدج.
ويمكن كتابة التوازن النقدي حسب هذا املدخل لبلدين ما كاآليت:
)M  K .P.Y .......... .......... .......... .......... .......... ....(1

)M  K .P .Y .......... .......... .......... .......... .........( 2
*

*

*

*

* M,M

* Y ,Y
* P, P
* K, K

1

4
M
 K  P  Y 
)  * . * . * .......... .......... .......... .......... (3
*M
 K  P Y 

3


).......... .......... .......... .........( 4


P
 M  K Y


.
* 
.

*P
 M  K  Y

*

*

P
وكما سبقت اإلشارة إليه فإن نسبة األسعار بين البلدين (
*P

) ما هي إال معدل أو

سعر الصرف ،حسب نظرية تعادل القوة الشرائية.
ومنه فإن:


).......... .......... .......... .........( 5


* M,M

*
*
P
 M  K Y

 
.
*  
.

*P
 M  K  Y

* Y ,Y

e 

* K, K

 P 
 *
P 
M , K ,Y

ومنه حسب املعادلة رقم ( )2وبافرتاض ثبات بقية العوامل األخرى ،فإن البلد املعني
ستتعرض عملته لالنخفاض يف القيمة إذا كان النمو يف حجم كتلته النقدية أرسع من مثيله يف البلد
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M
األجنبي ،أو بعبارة أخرى ارتفاع النسبة
*M

 ،وعىل العكس من ذلك ،إذا كان االرتفاع يف حجم

الكتلة النقدية للبلد املعني أقل رسعة من مثيله يف البلد األجنبي ،فإن قيمة عملة البلد املعني ستتجه

نحو االرتفاع.
 :0تأثري تغريات سعر الرصف عىل الكتلة النقدية
بعدما تطرقنا لدراسة العالقة بني سعر الرصف والكتلة النقدية من حيث تأثري الكتلة
النقدية عىل سعر الرصف ،نحاول فيام ييل دراسة االجتاه الثاين هلذه العالقة أي مدى تأثري تغيريات
سعر الرصف عىل الكتلة النقدية .إن تغيريات سعر الرصف تؤثر عىل السيولة البنكية من حيث أن
ارتفاع سعر الرصف أو انخفاضه (التعبري عن سعر الرصف يتم وفق الطريقة غري املبارشة
 )cotation à l’incertainيؤدي إىل ازدياد أو نقصان السيولة البنكية.
ويتضح هذا األثر بصفة عملية أكثر عرب املثال اآليت:
نفرتض أن سعر رصف الدوالر مقابل الدينار اجلزائري يف الوقت (  ) tيساوي إىل  ،52وأن
سعر الربميل الواحد من البرتول كان يف حدود  10دوالر.
إن ترحيل حصيلة تصدير برميل البرتول تعطى
20  75  1500DA
إن جانب من هذه احلصيلة سيتم وضعه يف البنوك التجارية ،وهكذا يؤدي هذا العمل إىل
تغذية السيولة البنكية .نفرتض أنه يف الوقت (  ) t  1سعر الرصف صار يف حدود  ،57أي أن:
USD/DZD  78
USD
DZD

ومنه فإن هذا االرتفاع لسعر الرصف مفاده انخفاض يف قيمة الدينار اجلزائري بام نسبته
22%4يف حني أن سعر الربميل الواحد من البرتول مل يطرأ عليه أي تغيري ،إال أن املؤسسة اجلزائرية
املصدرة ستتحصل عىل  00دينار جزائري إضايف عن كل برميل مصدر وهذا عىل النحو التايل:

20  78  20  75  1560  1500  60DA
وعليه ففي هذه احلالة فإن السيولة البنكية سرتتفع أيضا وهذا بارتفاع أو زيادة حجم
إيداعات قطاع املحروقات يف النظام البنكي.
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هذه الوضعية ستخلق سيولة إضافية لدى البنوك مما يمكنها من متديد نشاطاهتا يف توزيع القروض
الداخلية ،وهكذا وبتأثري مضاعف القروض (  )multiplicateur des créditsفإن الكتلة
النقدية اإلمجالية (  ) M2سرتتفع.
ثالثا :دراسة حالة اجلزائر
نحاول من خالل هذا العنرص حتديد العالقة ودرجة االرتباط بني كل من سعر الرصف
والكتلة النقدية ،وهذا انطالقا من تطور هذين املؤرشين يف الفرتتني املمتدتني من()2001–1992
و(.)2011–2002
و سوف نحاول يف دراسة وحتليل هذه العالقة االعتامد عىل أحد الربامج اإلحصائية املتخصصة
وهو برنامج  .Eviewsوقبل الرشوع يف هذه الدراسة نحاول إلقاء الضوء بشكل موجز عىل
برنامج ( )Eviewsالذي سنعتمده يف هذا البحث.
إن برنامج"  "Eviewsهو عبارة عن برنامج آيل " "Logicielيقوم بدراسة وتقدير خمتلف
النامذج االقتصادية من خالل بعض املؤرشات التالية:
مقدرات املعامالت (  :)Régression coefficientإن املعامل بصفة عامة يقيس مدى
مسامهة املتغري اخلاص به يف تفسري التغريات التي حتدث يف املتغري التابع .فحسب النتائج املتحصل
عليها فإن:


املعامل  cهو الثابت أي قيمة املتغري التابع ملا تنعدم قيم كل املتغريات املفرسة.



املعامالت األخرى يمكن اعتبارها بمثابة ميل العالقة بني املتغريات املفرسة التابعة هلا واملتغري
التابع كل منها عىل حدى.

 إحصائية :)t-statistic( tيعرب هذا املؤرش عن اختبار حول قيمة معامل من املعامالت .أي هل
قيمة هذا املعامل تساوي صفر أو غري ذلك ( أي هل املتغري اخلاص به له عالقة مع املتغري التابع أم
ال) .حيث يمكننا من اختبار الفرضيتني اآلتيتني:
 ( H 0 :   0املتغري املفرس اخلاص بـ  ليس له عالقة بـ املتغري التابع).
 ( H A :   0املتغري املفرس اخلاص بـ  له عالقة باملتغري التابع ).
وبصفة عامة فإنه إذا كان  t  2فإن هناك احتامل قدره   95بأن نقبل  H Aونرفض
 H 0أي أن املتغري املفرس له دور يف تفسري تغريات املتغري التابع.
االحتامل ):(Probability
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هذا املؤرش يمكننا من قبول أو رفض إحدى الفرضيتني املذكورتني أعاله .وبصفة عامة
فإنه إذا كانت قيمة االحتامل اقل من  0,05فهذا معناه قبول  H Aورفض . H 0
معامل االنحدار :(Régression Coefficient) R 2
هذا املؤرش يقيس جودة النموذج فيام خيص مدى ارتباط املتغري التابع  Yباملتغري أو
املتغريات املفرسة التي حيتوهيا النموذج.

0  R2  1
فكلام اقرتب من  1كلام كان النموذج ذو دقة عالية.
معامل االنحدار املعدل :(Adjusted Régression Coefficient) R 2
هذا املؤرش يستعمل إذا كان عدد املقدرات يف النموذج أكرب من أو يساوي إثنني ،فهو يف
هذه احلالة يكون أدق من  R 2ألنه يأخذ بعني االعتبار عدد درجات احلرية.
إحصائية دوربني واتسون (:)Durbin- Watson statistic
يعتمد عىل هذا املؤرش الختبار وجود أو عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء.
احصائية  :)F-statistic(Fهذه اإلحصائية متكننا من اختبار الفرضية  H 0التي تنص عىل أن
كل املقدرات – ما عدا الثابت – تساوي صفر ،أي أن كل املتغريات املفرسة املوجودة يف النموذج
ليست هلا أية عالقة مع املتغري التابع ،ضد الفرضية  H Aالتي تنص عىل أن هناك عىل األقل متغري
مفرس واحد له عالقة باملتغري التابع.
االحتامل ( :)Probabilityهذا املؤرش يمكننا من قبول أو رفض إحدى الفرضيتني املذكورتني
أعاله .وبصفة عامة فإنه إذا كانت قيمة االحتامل أقل من  0,05فهذا معناه قبول  H Aورفض . H 0
 –1دراسة العالقة خالل الفرتة (:)2001–1992
يوضح اجلدول أدناه تطور كل من الكتلة النقدية  M2وسعر الرصف يف اجلزائر وهذا
خالل الفرتة املمتدة ما بني  1992و:2001
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اجلدول رقم)01( :

تطور سعر الرصف والكتلة النقدية خالل الفرتة 2001/1992
سعر الصرف TCH
الكتلة النقدية M2
السنة
الدوالر /دينار
(مليار دج)
1992
21.83
515.9
1993
23.34
625.9
1994
35.06
723.7
1995
47.66
799.6
1996
53.28
919.6
1997
57.71
1082
1998
58.74
1288
1999
66.60
1468
2000
75.29
1659
2001
77.26
2072
Hamid Bali, (1993), Inflation et mal développement en algérie, OPU, alger, algerie, p. 239,
Strategica business et finance, N° 01 octobre 2004, el-nakhla,hydra,alger,alherie, p. 49
4114
43 41
4113
4114
414

بناء عىل اجلدول أعاله وباستخدام برنامج ( )Eviewsيوضح املخطط البياين أدناه تطورات كل
من سعر الرصف  TCH والكتلة النقدية (  ) M 2خالل هذه الفرتة:
الشكل رقم ( :)07تطورات الكتلة النقدية (  ) M 2خالل الفرتة 1002-2991
2400
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4111 1994

TCH
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إن استخدام برنامج  Eviewsفي حتليل تطور كل من سعر الرصف  TCH والكتلة النقدية
(  ) M 2خالل هذه الفرتة وبافرتاض أن الكتلة النقدية (  ) M 2هي املتغري التابع و سعر
الرصف  TCH هو املتغري املفرس مكننا من بناء النموذج التايل
Dependent Variable: M2
Method: Least Squares
Date: 07/18/13 Time: 19:58
Sample: 1992 2001
Included observations: 10
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.5799
0.0001

-0.576820
7.192751

180.3262
3.280566

-104.0157
23.59629

C
TCH

1115.370
500.7022
13.55405
13.61457
51.73567
0.000093

0.866077 Meandependent var
0.849336 S.D. dependent var
194.3497 Akaike info criterion
302174.5 Schwarz criterion
-65.77026 F-statistic
)0.852447 Prob(F-statistic

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sumsquaredresid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

M2=-104.0157+23.59629×TCH

نفس االختبار السابق أجري مع اعتبار أن املتغري املفرس هو الكتلة النقدية  M 2 واملتغري
التابع هو سعر الرصف (  ،) TCHفتم احلصول تقريبا عىل نفس النتائج السابقة ،مما يعني كذلك أن
تغريات الكتلة النقدية تفرس تغري وتطور سعر الرصف ،وهذا وفق املعادلة التالية:
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TCH=10.73854+0.036704×M2
من مقدرات النموذج املوضحة يف اجلدول أعاله يمكن احلكم عىل أنه توجد عالقة إرتباط قوية بني
كل من سعر الرصف والكتلة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنتي  1992و 2001
وهذا يف كلتا االجتاهني ،حيث كان معامل االرتباط يساوي تقريبا .)86.6 R- squared =( 87 %
كم أن  t-Statisticأكرب من القيمة املعيارية  ) t-Statistic=7.192751( 2وعليه يمكن القول
بأنه هناك احتامل قدره  95%بأن يكون املتغري املفرس (سواءا كان الكتلة النقدية أو سعر الرصف) له
دور يف تفسري تغريات املتغري التابع.
هذا ويمكن إرجاع العالقة القوية ودرجة االرتباط العالية ( ) %70.0بني كل من الكتلة
النقدية وسعر الرصف إىل سياسة ختفيض قيمة العملة التي عرفتها اجلزائر خالل سنة 2992
والتحرير التدرجيي لسعر الرصف من خالل إقامة كل من نظام التثبيت يف  19ديسمرب  2992وكذا
سوق الرصف ما بني البنوك مع هناية نفس السنة وما متخض عنه من تذبذب يف سعر الرصف نتيجة
التفاعل اآليل بني العرض والطلب يف سوق الرصف .كام لعبت احتياطات الرصف دورا كبريا يف
التأثري عىل سعر الرصف ومن ثم عىل حجم الكتلة النقدية ،بحيث ارتفعت هذه األخرية بنسبة % 16
يف هناية  2995بينام ارتفعت بنسبة  % 8,5خالل السداي األول من نفس السنة وهذا نتيجة الرتفاع
احتياطات الرصف من  6,4مليار دوالر يف جوان  2995إىل  8,05مليار دوالر يف هناية ديسمرب من
نفس السنة (نتيجة الرتفاع احتياطات الرصف انخفض معدل الرصف من  57,4دج للدوالر
الواحد يف هناية جوان  2995إىل  56,2دج للدوالر الواحد يف هناية  .)2995وباملقابل أدى تراجع
احتياطات الرصف يف سنة  2997من  8,9مليار دوالر يف هناية ماي إىل  6,8مليار دوالر يف هناية
ديسمرب إىل تراجع سعر رصف الدينار مقابل الدوالر من  58,4دج يف هناية ديسمرب  2995إىل 60,4

يف هناية ديسمرب  2997وبالتايل نمو الكتلة النقدية بمعدل ضعيف قدر بـ  % 6,9بحيث انتقلت
الكتلة النقدية  M 2 من  1201,8مليار دج خالل جوان  2997إىل  1285,5مليار دج يف ديسمرب
من نفس السنة.
و بالرغم من درجة االرتباط القوية خالل هذه الفرتة بني كل من سعر الرصف وحجم
الكتلة النقدية إال أن اجلزائر حاولت التحكم يف حجم العرض النقدي بقدر املستطاع خاصة بغية
التقيد بأهداف برنامج التثبيت والتعديل اهليكيل الذي أبرمته مع مؤسسات النقد الدولية خالل
الفرتة  2997-2992وهي التحكم يف نمو التوسع النقدي بام خيدم التوازنات االقتصادية الكلية
من خالل رفع أسعار الفائدة االسمية هبدف ختفيض معدل نمو الكتلة النقدية من  % 21إىل % 14
خالل فرتة الربنامج.
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ومنه فقد أدى التزام السلطات اجلزائرية ببنود االتفاق إىل حتقيق هذا اهلدف ،فمتوسط
معدل نمو الكتلة النقدية بلغ  % 14,9خالل الفرتة  2997-92لتنخفض هذه النسبة إىل  % 13سنة
 .1000ويرجع تفسري سبب تقلص هذا النمو إىل إتباع اجلزائر خالل هذه الفرتة سياسة تقشف
صارمة متثلت يف ختفيض عجز امليزانية ،جتميد أجور العامل ،تقليص حجم اإلنفاق العام باحلد من
متويل االستثامرات العمومية املنتجة وإىل جانب سياسة ختفيض العملة كام سبقت اإلشارة إليه.
أما ارتفاع حجم الكتلة النقدية  M 2 يف سنة  1002إىل 2072مليار دج مقابل 1659
مليار دج يف سنة  ،1000أي نمو للكتلة النقدية بنسبة  % 24,9إنام يرجع تفسري ذلك إىل عاملني
أساسيني مها :الزيادة يف األرصدة النقدية الصافية اخلارجية واالنطالقة يف تنفيذ برنامج اإلنعاش
االقتصادي الذي أقره رئيس اجلمهورية يف أفريل  ،1002حيث خصص له مبلغ بحوايل  5ماليري
دوالر أو ما يعادل حوايل  210مليار دج ملدة متوسطة متتد إىل ثالثة سنوات ابتداء من أفريل 1002
إىل أفريل 1002.
 –2دراسة العالقة خالل الفرتة (:)2011–2002
يوضح اجلدول أدناه تطور كل من الكتلة النقدية  M2وسعر الرصف يف اجلزائر وهذا خالل الفرتة
املمتدة ما بني  2002و:2011
اجلدول رقم )02( :تطور سعر الرصف والكتلة النقدية خالل الفرتة 2011/2002

السنة

الكتلة النقدية ( M2مليار دج)

سعر الصرف  TCHالدوالر /دينار

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2901.5
3354.9
3738
4146.9
4827.6
5994.6
6955.9
7178.7
8280.7
9929.2

79.69
77.37
72.06
73.36
72.65
69.37
64.58
72.63
74.39
72.85

Source office nationale des statistiques, l'Algérie en quelque chiffres,numéro 39,
résultat 2006/2008, édition 2009, page 61, numéro 40, résultat 2007/2009, édition 2010,
page 62, , numéro 42, résultat 2009/2011, édition 2012, page 72.
Banque d'Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2011
(mai 2012), rapport 2010 (juillet 2011), rapport 2009 ( juillet 2010), rapport 2008 ( juin
2009), rapport 2007 ( juillet 2008),
rapport 2006 juin 2007),rapport 2005 ( avril 2006),rapport 2004 ( juillet 2005),rapport
2003 ( juillet 2002),
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بناءا عىل اجلدول أعاله وباستخدام برنامج ( )Eviewsيوضح املخططني البيانيني أدناه تطورات
كل من سعر الرصف  TCH والكتلة النقدية (  ) M 2خالل هذه الفرتة:
10
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2011
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TCH 

Eviews
M2

M2

TCH 

Dependent Variable: M2
Method: Least Squares
Date: 07/18/13 Time: 20:01
Sample: 2002 2011
Included observations: 10
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.1158
0.2191

1.763557
-1.333309

13261.48
181.6678

23387.39
-242.2194

C
TCH

5730.800
2327.159
18.43666
18.49718
1.777714
0.219146

0.181813 Meandependent var
0.079539 S.D. dependent var
2232.691 Akaike info criterion
39879282 Schwarz criterion
-90.18330 F-statistic
)0.262578 Prob(F-statistic

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sumsquaredresid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

M2=23387.39-242.2194×TCH

نفس االختبار السابق أجري مع اعتبار أن املتغري املفرس هو الكتلة النقدية  M 2 واملتغري
التابع هو سعر الرصف (  ،) TCHفتم احلصول تقريبا عىل نفس النتائج السابقة ،وذلك وفق املعادلة
التالية:
TCH=77.19661-0.000751×M2

انطالقا من النتائج التي أفرزها برنامج  eviewsواخلاصة باملعطيات املتعلقة بتطور كل
من الكتلة النقدية  M2وسعر الرصف  TCHوالتي أوضحها جدول مقدرات النموذج أعاله
يمكن القول بأن درجة االرتباط بني كل من الكتلة النقدية  M2وسعر الرصف  TCHيف اجلزائر
خالل الفرتة املمتدة بني سنتي  2002و2011كانت ضعيفة نسبيا يف كال االجتاهني حيث مل يتعدى
معامل االرتباط  ) R-squared =0.181813 ( 18.18 %يف حني كانت قيمة t-Statistic
اخلاصة باملتغري املفرس يف احلالتني أقل من القيمة املعيارية .2
من اجلدول رقم  1نالحظ أن سعر الرصف عرف منحى تنازيل ابتداء من سنة  1001إىل غاية سنة
 1007حيث شهدت هذه السنة األخرية وسنة  1005هبوطا كبريا يف سعر رصف العملة الوطنية
مقارنة بمستويات االنخفاض يف السنوات السابقة لريجع سعر الرصف إىل مستواه املتوسط ابتداء
من سنة  1009إىل غاية سنة  ،1022وباملقابل فقد عرفت الكتلة النقدية منحا عكسيا الجتاه تطور
سعر الرصف خالل هذه الفرتة حيث أخذت يف االرتفاع بمستويات كبرية بدءا من سنة  1001إىل
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غاية سنة  ،1022ما عدا سنة  1009أين كان معدل النمو الكتلة النقدية ضعيف نسبيا مقارنة إىل
السنوات األخرى والالحقة حيث كان يف حدود 3.12%بسبب أثار األزمة االقتصادية العاملية
مقارنة مثال بسنة  1005أين وصل حدود  21.5 %وسنتي  1020و 1022أين بلغ نمو هذه
األخرية  15.4%و 16.05%عىل التوايل.
و بالرغم أنه كان من بني أهداف برامج التثبيت والتعديل اهليكيل هو احلد من التنامي املفرط للكتلة
النقدية إال أن اجلزائر وخالل هذه الفرتة عرفت فائضا كبريا يف السيولة بدءا من سنة  1001مما دفع
بالبنك املركزي اجلزائري إىل اعتامد وسائل جديدة بدءا من أفريل  1001المتصاص الفائض من
السيولة النقدية من السوق النقدي (التعليمة  1001/1الصادرة بتاريخ  22أفريل  1001والتعليمة
رقم  1002/02الصادرة بتاريخ  22جوان  )1002حيث كانت يف جمملها وسائل غري مبارشة
للسياسة النقدية.
و يمكن إرجاع هذا التنامي املفرط للكتلة النقدية خالل هذه الفرتة من سنة إىل أخرى إىل عاملني
أساسني أوالمها يتعلق بالزيادة يف األرصدة النقدية الصافية اخلارجية ،أما العامل الثاين فهو يتعلق
برشوع احلكومة اجلزائرية يف اعتامد وتنفيذ العديد من برامج اإلنعاش االقتصادي التي أقرها رئيس
اجلمهورية والتي كان أوالها برنامج اإلنعاش االقتصادي املعتمد يف أفريل من سنة  1002حيث
خصص له حوايل  5مليار دوالر أي ما يعادل حوايل  210مليار دج وذلك ملدة متوسطة متتد لثالث
سنوات بدءا من  1002إىل غاية سنة .1002
باإلضافة إىل العاملني الرئيسني أعاله فإنه يمكن اعتبار كذلك أن الرسعة التداول الضعيفة
للنقود من طرف األفراد يف اجلزائر بسبب تبني ثقافة االكتناز وعدم إيداع األموال يف املؤسسات
النقدية واملالية كان سببا يف تنامي حجم الكتلة النقدية املعروضة يف السوق وبالتايل وجود سيولة
فائضة من جهة ،كام أن االرتفاع التدرجيي واملستمر ألسعار املحروقات خالل هذه العرشية األخرية
أين وصل مستويات قياسية وتارخيية كان سببا آخرا الرتفاع حجم اإلنفاق والكتلة النقدية من جهة
أخرى.
كام أن وصول أسعار النفط إىل هذه املستويات الكبرية ساهم بشكل واضح وجيل يف ارتفاع
احتياطات الرصف ،مما جعل هذه األخرية تؤدي دورا حموريا يف التوسع النقدي.
و عليه يمكن القول أن تطور نمو الكتلة النقدية خالل هذه الفرتة مل يمكن مرتبط ارتباطا كبريا
بتطور أسعار الرصف ( معدل االرتباط كان يف حدود  ) 18.18 %وإنام كان يرجع إىل مجلة من
األسباب االقتصادية األخرى التي متت اإلشارة إليها أعاله.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

236

العدد 14لسنة 4114

كام أن تطور أسعار الرصف يف اجلزائر خالل هذه الفرتة مل تتأثر تأثريا كبريا وواضحا بسبب تطور
الكتلة النقدية
حيث أخذت أسعار الرصف منحا تنازليا خالل هذه الفرتة بمعنى حتسنا يف قيمة العملة
الوطنية ،وهذا قد يرجع باألساس إىل تزايد الطلب العاملي عىل العملة الوطنية من خالل تزايد
الطلب عىل البرتول والغاز وباقي املنتجات النفطية األخرى من جهة ،وخملفات األزمة االقتصادية
واملالية التي عرفها العامل خالل هذه املرحلة من جهة أخرى.

اخلامتة
إن التسيري السليم والفعال لسعر الرصف واحلفاظ عىل مستوى مثايل من حجم الكتلة
النقدية املتداولة يشكالن احد الدعائم والركائز األساسية لنجاح اإلصالحات الالزمة لالنتقال من
نظام التخطيط املركزي إىل اقتصاد السوق من جهة ،وضامن ملحيط اقتصادي مستقر يسمح بخلق
جو مثايل لتطوير تنافسية املؤسسات االقتصادية من جهة أخرى .حيث يعترب كل من سعر الرصف
والكتلة النقدية هدفان مركزيان لكل من سياسة الرصف والسياسة النقدية عىل التوايل ،لذلك يتعني
عىل اجلهات الوصية حماولة خلق أعىل مستويات االنسجام والرتابط بني هذين اهلدفني.
و من ثم فقد اندرجت هذه الدراسة هبدف حتليل وتفسري العالقة التأثريية التي تربط بني كل من
سعر الرصف والكتلة النقدية ،بحيث تم التوصل إىل وجود ارتباط قوي وكذا عالقة تأثريية متبادلة
بني هذين املتغريين.
و انطالقا من الدراسة التي خصت حالة اجلزائر باستخدام الربنامج اإلحصائي eviewsيف
الفرتة املمتدة ما بني  2991و 1002فقد تم التوصل إىل إثبات ما ذهبت إليه نتائج اجلزء النظري من
هذه الدراسة عىل أنه هناك ارتباط قوي وعالقة تأثريية متبادلة أي يف االجتاهني بني كل من سعر
الرصف والكتلة النقدية أين وصل معامل االرتباط  R2حدود .86,6 %
يف حني أن نفس الدراسة والتي خصت الفرتة املمتدة ما بني  1001و 1022خلصت إىل وجود
ارتباط ضعيف نسبيا بني كل من تطورات الكتلة النقدية وسعر الرصف يف كلتا االجتاهني حيث كان
لباقي املتغريات االقتصادية األخرى األكرب يف التأثري عىل أحد هذين املتغريين.
و أخريا وبغية ضامن أعىل مستويات الرتابط بني كل سعر الرصف والكتلة النقدية فإنه ستوجب
عىل اجلهات الوصية واملسؤولة حماولة التنسيق بني القرارات عىل مستوى كل من السياسة النقدية
وسياسة الرصف اجتنابا ألي اثر غري مرغوب فيه ناتج من تذبذب احد متغريات هاتني السياستني
عىل باقي متغريات السياسة األخرى
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