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  الملخص

 الميزان التجاري من خالل التطرق لى دراسة العالقة بين تقلبات سعر الصرف ويهدف البحث إ   
حيث اتضح لنا  ( 0262-6891)لفترة الجزائرية ل الواردات على الصادرات و العملةتخفيض  ألثر

 – انجل طريقة حسبميزان التجاري ال وسعر الصرف  في البداية غياب عالقة تكامل مشترك  بين

الذي  ARDL  اإلبطاء توزيع و الذاتي االنحدار نماذج بين الدمج أسلوب لننتقل بعدها إلى -جرانجر
 عكسية عالقة  أثر سعر الصرف على  الصادرات  فأظهرت النتائج  وجود قمنا من خالله  بتقدير

تحقق  أنها لم واحد صحيح بمعنىالقل من كما اتضح أن معلمة  سعر الصرف أ و ضعيفة بينهما
الجزائرية تخفيض العملة لم يساهم في تحسين الصادرات  هذا يشير إلى أنشرط مارشال لينر و 

، بعدها العالمية  النفط  سواقأل الطلب  العالمي و ما يحدث في مل خارجية  مثابعو   التي ترتبط
لدراسة   VARالذاتي االنحدار شعةأ ريقةالواردات وفق  ط أثر سعر الصرف علىتقدير ب  قمنا

ة لسعر الصرف نسبالن حجم  الواردات تشكل قيمة غير مرنة بأنتائج البينت عالقة األجل القصير ف
مما يعني سعار المحلية  مقارنة  باألجنبية  لى انخفاض األإيؤدي لكن ارتفاع هذا األخير الحقيقي  

 . رصيد الميزان التجاري  الجزائريساهمت في تحسين هنا  تخفيضالة ن سياسأ

 و الذاتي االنحدار نماذج بين الدمج أسلوب  ،  سعر الصرف ، الميزان التجاري :الكلمات المفتاحیة 
 .شعة االنحدار الذاتي أ، اإلبطاء توزيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

This study aims to investigate the relationship between exchange rate 

fluctuations and balance of trade by studying the impact of currency 

depreciation on the imports and exports of Algeria over the period 1986-

2015. Using Engle and Granger approach to cointegration , the result show 

that there is no cointegration between exchange rate (henceforth ER) and 

balance of trade. However, by estimating the impact of ER on exports using 

Autoregressive Distributed Lags approach (ARDL) to cointegration, the 

results indicate that the Marshall-Lerner condition is not verified, which 

means that ER depreciation did not improve Algeria’s exports, thus, the 

improvement of Algeria’s exports may be linked to external factors such as 

global demand and world oil markets. Then, we estimate the impact of ER 

on imports by using Vector Autoregressive model (VAR), the results 

demonstrate that imports volume is inflexible to real exchange rate, 

nevertheless, the increase of ER leads a reduction in domestic prices 

compared with foreign prices, which means that exchange rate policy 

devaluation may contribute to the balance of trade improvement for 

Algeria.  
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