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  و داعم للنمو االقتصادي املايلكمؤشر للتطور   :متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة
  )2015- 1995( دراسة قياسية خالل الفرتة

  

 جامعة معسكر-أستاذ حماضر ب -حيم عبد الر عامر  د.

   : مللخصا
يتأتى إال  الالوقوف على مدى مسامهة النظام املصريف يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة إن       
على اعتبار أن األنظمة  بعدين هلذا املوضوع أوهلما مؤشر تطور النظام املصريفأهم  دراسة خالل من

لية يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  نيهما دعم النمو االقتصادي املصرفية املتطورة تسهم بفعا
 حيث أن متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة البد له أن ينعكس إجيا  على معدالت النمو االقتصادي.   

 تطور النظام املصريف اعتمادا على مؤشرسنحاول بناء منوذج اقتصادي قياسي ألثر و ألجل ذلك      
 2015- 1995على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة

وذلك مبحاولة حتديد طبيعة العالقة اليت تربط بني هذان املتغريان من خالل إجراء دراسة قياسية وبغية 
تدة من الوصول إىل ذلك استخدمت الدراسة بيا ت سنوية لسلسلة زمنية خالل الفرتة املم

حيث تشمل الدراسة القياسية على إستقرارية السالسل الزمنية من خالل تطبيق اختبار  2015إىل1995
والكشف عن وجود تكامل مشرتك و من مث تقدير العالقة  ستخدام منوذج  ADFاملطورديكي فولر 

  املربعات الصغرى.
  .النمو االقتصادي ،التطور املايل ،توسطةاملؤسسات الصغرية و امل ،التمويل املصريف : الكلمات املفتاحية 
 

Abstract 
The study of the contribution of the banking system to the financing of small and 
medium enterprises can only be achieved through studying the two most important 
dimensions of this subject. The first is the development index of the banking system, as 
the advanced banking systems contribute effectively to the financing of small and 
medium enterprises and the second support economic growth. Small and medium 
enterprises must have a positive impact on economic growth rates. 
For this reason, we will attempt to build a standard economic model of the evolution of 
the banking system based on the index of SME financing on Algeria's economic growth 
during during 1995-2015 period by trying to determine the nature of the relationship 
between these two variables through a standard study. The study used annual data for a 
time series during 1995-2015 period, where the standard study includes time series 
stability by applying the ADF test and detecting a common integration and thus 
estimating the relationship using the lower squares model.   
 
Key words: Banking Finance, Small and Medium Enterprises, financial development, 
economic growth. 
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  املقدمة

ة يف اجلزائـر بدايـة مـن العشـرية األخـرية مـن القـرن العشـرين ، أفـرز إن التحول الـذي عرفتـه السياسـة االقتصـادي
تغـــريات هامــــة خاصـــة يف هياكــــل االقتصـــاد الــــوطين، فبعـــد التجــــارب غـــري الناجحــــة يف جمـــال تنظــــيم وتســــيري 
املؤسسات ، أعطت الدولة جماال أوسع ودعما لنمو وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، ويظهر ذلـك مـن 

هياكل  تم بربامج أعدت خصيصا لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسـطة يف قطاعـات اقتصـادية خالل إنشاء 
  متعددة .

ترجــــع أمهيــــة املؤسســــات الصــــغرية و املتوســــطة إىل مــــا تلعبــــه مــــن أدوار اقتصــــادية و اجتماعيــــة أمههــــا        
ائص اهليكليـة الـيت مسامهتها يف تـوفري مناصـب الشـغل و يف معـدالت النمـو االقتصـادي و ذلـك يعـود للخصـ

  متيزها. 
التمويـل  اجيـادقـدر ا علـى تطور و استمرارية املؤسسات الصغرية و املتوسطة مرتبط أساسـا مبـدى  أنإال      

  الذي يعترب احملدد الرئيسي لوضعها املايل و قدر ا التنافسية و لقرارا ا املتعلقة  الستثمار.   
ســتثمارية للمؤسســات الصــغرية و املتوســطة ال يلية و األهــداف اإلتتحقــق األهــداف التشــغو لكــن حــىت       

عن  قي املؤسسات األخـرى، فاملؤسسـات الصـغرية و  متيزهابد أن يتالءم سوقها التمويلي مع اخلصائص اليت 
املتوســـطة يف العمـــوم تتميـــز بشـــكلها القـــانوين الـــذي يكـــون يف العـــادة يف صـــورة شـــركات تضـــامن أو مســـؤولية 

يعيقها على القيد يف األسواق املالية و هلذا يكاد متويلهـا يتوقـف علـى اجلهـاز املصـريف. حيـث يقـوم  حمدودة مما
هــذا اجلهــاز بــدور الوســاطة بــني مجيــع القطاعــات االقتصــادية، و مــن هنــا فــإن مــدى تطــور اجلهــاز املصــريف و 

تكـون يف حاجـة دائمـة إىل  مرونته مسألة أساسية يف حتديـد املنـاخ االسـتثماري، حيـث أن املؤسسـات الصـغرية
  االقرتاض لتموين أنشطتها و التموين  ملدخالت الصناعية و املواد األولية.

إن الوقوف على مدى مسامهة النظام املصريف يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ال يتأتى إال         
صريف على اعتبار أن األنظمة من خالل دراسة أهم بعدين هلذا املوضوع أوهلما مؤشر تطور النظام امل

املصرفية املتطورة تسهم بفعالية يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  نيهما دعم النمو االقتصادي 
 حيث أن متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة البد له أن ينعكس إجيا  على معدالت النمو االقتصادي.   

مدى أمهية التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية و ن سنحاول من خالل هذا البحث تبيا     
و ذلك  العتماد على بناء منوذج اقتصادي قياسي ألثر تطور  ،املتوسطة يف حتقيق النمو االقتصادي

  .2015- 1995النظام املصريف على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
  : ةمن خالل ورقتنا البحثية هاته تناولنا العناصر التالي

 و ضرورة التمويل االقتصاديةاألمهية  : املؤسسات الصغرية و املتوسطة •
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  كمؤشر لتطور النظام املصريف  متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة •
  )*2015-1995أثر التمويل البنكي على النمو االقتصادي*دراسة قياسية خالل الفرتة( •
  و ضرورة التمويل االقتصادية األمهية : املؤسسات الصغرية و املتوسطة -  أوال
 : األمهية االقتصادية-1

ترجع أمهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل ما تلعبه من أدوار اقتصادية و اجتماعية أمهها    
 األزماتمسامهتها يف توفري مناصب الشغل و حتقيق التطور االقتصادي و قدر ا على مقاومة 

  ي:االقتصادية, واليت نربزها فيما يل

كو ا وسيلة من وسائل خلق العمالة  عتبارها تعتمد على الكثافة العمالية يف اإلنتاج أكثر مما تعتمد  •
على الكثافة الرأمسالية، و هي فرصة للدولة النامية اليت تشكو يف األغلب من ارتفاع معدالت البطالة  ا 

  ؛مع ما ينجر عن ذلك من ضعف و تراجع يف الطلب
صائص السوق الصغري احلجم و هو الصفة الغالبة على أسواق الدول النامية لضعف تتجاوب مع خ  •

قدر ا   على التنافس على مستوى األسواق الدولية من جهة و تواضع مستو ت الطلب الداخلي  ا 
  ؛من جهة أخرى

ودا أو نزوال توفرها على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد و هو ما يسمح  النتشار السريع صع •
بني إدارة املؤسسة و عماهلا.أما خارجيا فنظام املعلومات يتميز بدوره  لبساطة نتيجة قرب السوق 

      ؛جغرافيا
قلة التخصص يف العمل إىل الدرجة اليت تقوم فيها الوظيفة الواحدة مبهام عدة وظائف، و العامل متعدد  •

  ؛ثري من املبادراتاالختصاصات يف الغالب و هذا ما يوفر اجلو للك
  ؛متثل وسيلة دعم للمؤسسات الكبرية من خالل عمليات املقاولة من الباطن  •
 مكا ا إنشاء العديد من الوحدات الصناعية اليت تقوم  نتاج تشكيلته متنوعة من السلع خاصة  •

  ؛االستهالكية منها و هذا ما يعطيها ميزة التوزيع يف اإلنتاج الصناعي
املؤسسات  ستخدام تقنية إنتاجية اقل تعقيدا و اقل كثافة رأمسالية، و هلذا فهي تعتمد تتميز هذه  •

 ؛نسبيا على اليد العاملة و تعترب كعامل لتثمني هذه األخرية
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تتميز أيضا بسهولة تكيفها مع احمليط اخلارجي، و امتداد نشاطها حىت إىل املناطق النائية، حيث ينظر  •
ذه املناطق خاصة و إن املشاريع اليت تعتمدها ال تتطلب قيمة عالية من إليها كوسيلة للنهوض  

  ؛ االستثمارات و هو ما يتوافق و مستوى الدخل املتوسط
تساهم يف خلق فرص العمل واملعاونة يف مشكالت البطالة من خالل تشغيل الشباب وذلك بتكلفة  •

عبد العزيز مجيل خميمر، ( ؛سسات الكربىمنخفضة نسبيا إذا ما قورنت بتكلفة خلق فرص العمل  ملؤ 
أمحد عبد الفتاح عبد احلليم، دور  الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشكلة البطالة بني الشباب 

  )33، ص 2005يف الدول العربية،  منشورات املنظمة العربية لتنمية اإلدارية، 
ملؤسسات الصغرية واملتوسطة  ملرونة يف التوطن حتقيق التوازن اجلغرايف لعملية التنمية ، حيث تتسم ا •

والتنقل بني خمتلف املناطق أو األقاليم، األمر الذي يساهم يف خلق جمتمعات إنتاجية جديدة يف املناطق 
  النائية والريفية، وإعادة التوزيع السكاين، واحلد من اهلجرة إىل املدن الكربى؛

و املتوسطة هم املصدر الرئيسي لألفكار اجلديدة  التجديد: إن األفراد واملؤسسات الصغرية •
واالخرتاعات، حيث أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت يديرها أصحا ا تتعرض للتجديد والتحدث 
أكثر من املؤسسات العامة الن األشخاص البارعني الذين يعملون على ابتكار أفكـار جديدة تؤثر على 

دفعهم بشكل مباشر للعمل، فمثال من براءات االخرتاع اليت أر حهم و جيدون يف ذلك حوافز ت
أصدرها مكتب براءة االخرتاعات يف الوال ت املتحدة األمريكية خالل مخسة وعشرين عاما ماضية، 

(عز الدين أمقران، دمحم  يعود أكثر من الثلث إىل األفراد وأكثر من الربع إىل الشركات التجارية الصغرية؛
، 2007ك اإلسالمية يف متويل املؤسسات الصغرية  و املتوسطة، مدرسة العليا للتجارة، رقيق، دور البنو 

  )14ص 
ارتفاع معدالت اإلنتاجية يف املشروعات واملؤسسات الصغرية و املتوسطة  ملقارنة  لعمل الوظيفي  •

ضروري منتج احلكومي والعام، فالفرد منتج كما هو مستهلك يف املشروعات الصغرية ولكنه ليس من ال
  يف الوظائف العامة وبنفس الدرجة؛

تعمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على توفري سلع وخدمات لالستهالك النهائي والوسيط و لتايل  •
  يزيد الدخل القومي للبالد؛

زين تساعد املؤسسات الصغرية و املتوسطة على ز دة املبيعات والتوزيع مما يقلل من التكاليف املتعلقة  لتخ
لرقط فريدة، بوقاعة زينب، ( ؛ومن مث التسويق، ويؤدي إىل توصيل السلع للمستهلك  قل تكلفة ممكنة

بوروبة كاتيا، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد ت النامية ومعوقات تنميتها، ملتقى دوىل حول 
 28- 25املغربية، جامعة سطيف،  متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاد ت

  )120، ص 2003ماي 
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رابح خوين، رقية  ( .االعتماد على املوارد احمللية و لتايل تقلل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من االسترياد •
حساين، املؤسسات الصغرية و املتوسطة و مشكالت متويلها،  دار إيرتاك لطباعة و النشر و التوزيع, ط  

 ) 53ص ، 2008

املؤسســــــــــــات الصــــــــــــغرية و املتوســــــــــــطة و ألجــــــــــــل تفعيــــــــــــل دورهــــــــــــا يف   مهيــــــــــــةمنهــــــــــــا   إميــــــــــــاو 
دعـــــــــــم النمـــــــــــو االقتصـــــــــــادي قامـــــــــــت الدولـــــــــــة  ـــــــــــدف تـــــــــــوفري اإلطـــــــــــار القـــــــــــانوين و املؤسســـــــــــايت لعمـــــــــــل 

    : هذا النوع من املؤسسات و ميكن إبراز ذلك فيما يلي
وص القانونية تسعى كلها إىل أصدرت اجلزائر  خلصوص يف فرتة اإلصالحات جمموعة من النص

   يئة املناخ املالئم لتطوير االستثمارات.
و من أهم ما جاءت به هذه القوانني إنشاء وكاالت لرتقية االستثمارات و أجهزة أخرى لدعمه و 

)، جلنة دعم مواقع االستثمارات APSIتشجيعه نذكر منها  خلصوص: وكالة ترقية و دعم االستثمارات (
)، الوكالة الوطنية لتطوير ANSEJ)، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (CALPIرقيتها (احمللية و ت

)، صندوق دعم GU)، الشباك الوحيد (CNI)، ا لس الوطين لالستثمار (ANDIاالستثمارات (
  )، و الوزارة املنتدبة ملكلفة برتقية االستثمار و متابعة اإلصالحات.CSIاالستثمارات (

  )CNIلوطين لالستثمار (. ا لس اأ
، يرأسه رئيس احلكومة، و من مهام 03-01من األمر رقم  18مت إنشاء هذا ا لس مبوجب املادة 

 03-01من األمر رقم  19ا لس أنه يعمل على تشجيع تطوير االستثمار و هذا طبقا إلجراءات املادة 
  1اليت تنص على:

 ؛  ااقرتاح إسرتاتيجية تطوير االستثمار و أولو  •
 ؛اقرتاح إجراءات حتفيزية لالستثمار مسايرة للتطورات امللحوظة •
 ؛الفصل يف املزا  اليت متنح يف إطار االستثمارات •
يقرتح على احلكومة كل القرارات و التدابري الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم االستثمار  •
 ؛وتشجيعه
ة سالفا بتحديد املبلغ املتوقع املذكور  19يقوم أيضا  إلضافة إىل إجراءات املادة  •

للمخصصات املوازية املوجهة لصندوق دعم االستثمارات، و مدونة النفقات اليت ميكن حتميلها هلذا 
 الصندوق.

و لإلشارة فإن هذا ا لس يتشكل من وزير املالية، الوزير املكلف  ملسامهة و تنسيق 
ير املكلف  لتجارة، الوزير املكلف  لطاقة و املناجم، اإلصالحات، الوزير املكلف  جلماعات احمللية، الوز 

الوزير املكلف  لصناعة، الوزير املكلف  لصناعات الصغرية و املتوسطة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
PME/PMI الوزير املكلف  لتعاون، و الوزير املكلف بتهيئة احمليط، جيتمع ا لس مرة كل ثالثة ،
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من املرسوم  08أمانة ا لس من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار (املادة  أشهر، و يتم ضمان
  ).281-01التنفيذي رقم 

   )ANDI. الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار (ب
تعترب الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع  لشخصية املعنوية و االستقالل املايل، 

)، من مهام 01سيق اإلصالحات مبتابعة جممل نشاطات الوكالة (املادةحيث يقوم وزير املسامهات و تن
  ).03الوكالة يف إطار االستثمار، و  لتعاون مع اإلدارات و التنظيمات املعنية القيام مبا يلي : ( املادة

 ضمان ترقية و تطوير و متابعة االستثمار الوطنية و األجنبية. •
ن املقيمني و غري املقيمني يف إطار تنفيذ املشاريع استقبال، إعالم، مساعدة املستثمري •

 االستثمارية.
تسهيل استكمال شكليات إنشاء املؤسسات و حتقيق املشاريع من خالل الشباك الوحيد  •

 ).Guichet Uniqueالالمركزي (
 ؛منح املزا  املرتبطة  الستثمار •
  خالل فرتة اإلعفاء. ضمان احرتام االلتزامات املتعهد  ا من طرف املستثمرين •

  إضافة إىل ما سبق ذكره فإن الوكالة مكلفة أيضا مبا يلي:
 ؛03-01من األمر رقم  24و  23وضع أو إنشاء الشباك الوحيد طبقا للمادتني  •
حتديد فرص االستثمار و تشكيل بنك معلومات اقتصادية و وضعها حتت تصرف  •
 ؛املتعاملني
املعلومات الضرورية املتعلقة بفرص االستثمار مجع و معاجلة و اإلعالن عن كل  •

 ؛واالستفادة من خريات و جتارب الدول األخرى
حتديد العراقيل و العقبات اليت تواجه تنفيذ االستثمارات و اقرتاح التدابري التنظيمية  •

 والقانونية املالئمة ملعاجلتها على السلطات العمومية.
: و اليت كان الغرض منها مساعدة هذه الفئة يف ANSEJ ب. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباج

إنشاء مؤسسات صغرية و من مث ختفيض معدالت البطالة  ستعمال استثمارات صغرية و متابعة املستثمر 
  و لكن النتائج مل تكن  ملعىن املسطر له لعدة اعتبارات منها:

  ؛*إصرار البنوك على ضمان القرض    
ات اخلاصة بفرص النشاط و إمكانيات تعامل املؤسسات الناشئة يف إطار املناولة *ضعف تدفق املعلوم    

  ؛ لباطن مع االقتصاد الوطين
واملراكـز و املعاهـد  *إمهال فئـة عريضـة ممـن وجـه هلـا هـذا النشـاط مـن الناحيـة اإلعالميـة داخـل اجلامعـات     

  العليا.
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 :  املؤسسات ص م و األمهية احليوية للتمويل-2
التمويل عصب املشروع و الطاقة احملركة جلميع الوظائف و األعمال، إذ ال قيام ألي عمل يعـود  لـربح  يعترب
 اســـتثمارهو بقـــدر حجـــم التمويـــل و تســـيري مصـــادره و حســـن  وجـــود رأمســـال، دون فائـــدة يـــدر اســـتثمار أو

أمــــوال ملواصــــلة  نتــــاج إىلمنــــذ بدايــــة نشــــاطها و انطالقهــــا يف عمليــــات اإل فتحتــــاج املشــــروعات بشــــكل عــــام
نشاطها أو لتغطية عجزهـا أو التوسـع اإلنتـاجي لنشـاطها مـن أجـل رفـع طاقتهـا اإلنتاجيـة، و مـن خـالل هـذا 

  ميكن أن خنلص إىل أن أمهية التمويل تتمثل يف: 
  ؛مشاريع جديدةإنشاء  - 
  ؛املوارد املالية ا مدة استغالل - 
  ؛يةستثمار تغطية العجز املايل ألصحاب املشاريع اإل - 
  ؛نتاج عن طريق تشغيل املوارد املاليةالز دة يف اإل - 
  ؛توفري مناصب شغل جديدة مما يقلل من البطالة - 
   ؛للبالد االقتصاديةحتقيق التنمية  - 
حتقيق الرفاهية ألفراد ا تمع عن طريق حتسني الوضعية املعيشية هلم. كما يتحكم التمويل يف  - 

  يف املؤسسة. قرارات التسعري و آليات التحصيل
للمؤسســات الصــغرية و املتوســطة ال  ســتثماريةتتحقــق األهــداف التشــغيلية و األهــداف اإلو لكــن حــىت        

بــد أن يــتالءم الســوق التمــويلي مــع اخلصــائص الــيت متيــز املؤسســات الصــغرية و املتوســطة عــن  قــي املؤسســات 
كلها القـانوين الـذي يكـون يف العـادة يف صـورة بشـتتميـز املؤسسات الصـغرية و املتوسـطة يف العمـوم ف األخرى،

شركات تضامن أو مسؤولية حمدودة مما يعيقها على القيد يف األسواق املالية و هلـذا يكـاد متويلهـا يتوقـف علـى 
اجلهاز املصريف. حيث يقوم هذا اجلهاز بدور الوساطة بني مجيع القطاعات االقتصادية، و من هنـا فـإن مـدى 

 و مرونتـــه مســألة أساســـية يف حتديـــد املنــاخ االســـتثماري، حيــث أن املؤسســـات الصـــغرية تطــور اجلهـــاز املصــريف
   ملدخالت الصناعية و املواد األولية. التموينتكون يف حاجة دائمة إىل االقرتاض لتموين أنشطتها و 

إقراضها و يعترب متويل هذا النوع من املؤسسات ذا خماطرة مرتفعة مما جيعل بعض البنوك حتجم عن      
الخنفاض ثقة مؤسسات التمويل يف دراسات اجلدوى اليت تقدمها هذه املؤسسات، و يف هذا اإلطار فإن 
قطاعا مصرفيا عايل الكفاءة هو وحده القادر على تقييم املخاطر و تسيريها  مبا يضمن يف ذات الوقت 

ليات و فنون التسيري احلديثة متويل املؤسسات و حتصيل حقوقه،و  لتايل فإن املصارف اليت ال تعتمد آ
  تكون عاجزة عن تلبية حاجيات املؤسسات الصغرية و املتوسطة.
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  كمؤشر لتطور النظام املصريف  متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة-  ا ني
 : و مؤشرات قياسه طور النظام املصريفت -1

يف ما هو أمشل من ذلك على اعتبار ال ميكننا التطرق ملفهوم تطور النظام املصريف دون اخلوض       
       أن النظام املصريف ماهو إال جزء من نظام أكرب هو النظام املايل.

 تعريف النظام املايل-أ
 مستوى يف الرئيسية املؤثرات وأحد االقتصادي، النظام مكو ت من هاما جزءا املايل النظام ميثل      
 جمموع عن املايل النظام يعرب حيث املتنوعة، وأسواقه مؤسساته تؤديها اليت الوظائف خالل من النشاط
 وآلخرين للتمويل موارد على  حلصول معينة زمنية فرتة خالل األعوان لبعض تسمح اليت واآلليات اهليئات

 كافة على تتوفر اليت واألسواق املالية املؤسسات شبكة يشمل فهو ، مدخرا م وتوظيف  ستخدام
 يف التمويل و خذ ،) املختلفة املالية واألدوات األصول وتبادل وحيازة إنتاج يف مةاملتحك واآلليات الظروف
 أو ،)خصوصا املايل السوق وسطاء خالل من( والعجز الفائض أصحاب بني مباشرا شكال إما االقتصاد

  .املالية الوساطة مؤسسات تدخل خالل من مباشر غري
.ص . 2003  ساب رنده ا مبارك، مشفق و ل،ج ريشي كرين، ناز  سو( تطور املايلالمفهوم -ب

100( 
 املالية، النظم عمل يف والنوعية الكمية التحسينات جمموع يعكس كمفهوم ةاملالي نميةالت عرفت حيث      
 الناحية من وكذا الرئيسية، واملالية النقدية رت ا املؤش خالل من املايل القطاع وتطور مناء درجة  نه

 .وأسواقه مؤسساته أشكال وتنوع حجم تطور نتتضم اليت املؤسسية
 كذلك يتضمن بل فحسب، النقدية املؤشرات على يقتصر ال األوجه متعدد مفهوم ةاملالي نميةالت و      
 األسواق وتنوع الدائنني حقوق قوة مثل املؤسسية والقدرة املايل واالنفتاح التنافس ودرجة والرقابة التنظيم

  .لالقتصاد املايل اهليكل تكون اليت املالية واملنتجات
  مؤشرات قياس تطور اجلهاز املصريف -2

لقد اختلف اإلقتصاديون يف حتديد نوعية وعدد املؤشرات املالية اليت ميكن إستخدامها لقياس درجة       
مؤشرا Goldsmith 1989 و Mckinnon 1973 كل من تطور النظام املصريف، فمثال إستخدم

 1993 استخدم اقتصاديون آخرون ومن بينهم ، بينما"M2/PIB"الوساطة املاليةواحدا يتمثل يف حجم 
demirgue-Kant  وKing-levine   1996وlevine  أخرى لقياس درج  مؤشرات مالية

 : تطور النظام املصريف، وميكن أن نذكر من بني هذه املؤشرات ما يلي
مؤشر عرض النقود، والذي ميثل جمموع ويطلق عليه أيضا  (M2 / PIB) : حجم الوساطة املالية-  أ

ماكينون أن  (إىل الناتج الداخلي اخلام،ويرى الودائع اجلارية والنقود السائلة الودائع ألجل، الكتلة النقدية)
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 Numidia BOUAICHI & Pr) .ارتفاع هذه النسبة يعرب عن دور كبري للوساطة املالية
Farid YAICI. N°14. 2014)   

يقيس هذا املؤشر قدرة (QM/PIB) :  شباه النقود إىل حجم الناتج الداخلي اخلاممعدل إمجايل أ- ب  
املدخرات الطويلة واملتوسطة األجل، والذي يعرب على مدى قدرة البنوك على  النظام املصريف على جدب
ظام ويعترب من أهم املؤشرات اليت تقيس تطور الن الطويلة األجل، االستثماريةتوفري التمويل للعمليات 

  .  (Pr benhabib abderrazek et zenasni soumia. Novembre 2011).املصريف
يقيس هذا املؤشر ( CP/PIB) :  نسبة القروض املوجهة للقطاع اخلاص على الناتج الداخلي اخلام -ج

احمللية يف منح قروض وتسهيالت للقطاع اخلاص، حيث أنه كلما زادت نسبة هذا  مدى مسامهة البنوك
. و (Dr. Brahim gana. Mars 2013)و. النم فإنه يدل على دور كبري للبنوك يف عملية املؤشر

  القروض املوجهة لالقتصاد.  إمجايليعترب هذا املؤشر للداللة على حصة املؤسسات الصغرية و املتوسطة من 
  املايل طيلة هذه الفرتة. ؤشر، فاجلدول التايل يوضح تطور هذا امليليفيما 

  )2015-2007( القروض تطور  :﴾1﴿رقم جدول
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  القروض حجم
  4675.7  4785.8  4526.9  4298,4  3726,5  3268,1  3086,5  2624,6  2182,2  )دج مل ار(

 املصدر: إحصائيات بنك اجلزائر
مر الذي يفسر نظر  أن من خالل اجلدول نالحظ أن حجم القروض دائما يف ارتفاع مستمر، األ
  النظام البنكي يعمل من سنة ألخرى على ز دة حجم القروض املمنوحة لالقتصاد.

كما شهد هيكل توزيع القروض يف السنوات األخرية تغريا نوعيا، من خالل التوفيق بني القروض 
  قصرية األجل وطويلة األجل. اجلدول املوايل يبني ذلك التغيري:

  )2015-2007ل توزيع القروض  (هيك  :﴾2﴿رقم جدول
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  القرض نوع

  28.33  28.56  30.77  31,67  36,58  40,1  42,7  47,3  48  األجل قصیرة

  71.66  71.44  69.23  68,33  63,42  59,9  57,3  52,7  52  األجل وطو لة متوسطة
  اجلزائر بنك إحصائيات: املصدر
يبني لنا التغري الذي بدأ يطرأ على هيكل توزيع القروض يف االقتصاد، فبعدما كان يعتمد  اجلدول السابق

)، بدأ يعتمد على النوعني معا 2003سنة  %66بنسبة كبرية على القروض قصرية األجل (أين وصلت 
توسطة و طويلة األجل ألن تكون (قصرية األجل، متوسطة وطويلة األجل)، حىت وصلت نسبة القروض م
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، أين بلغ النوع الثاين من القروض، و 2007أكرب من نسبة القروض قصري األجل، وهذا ما متثله سنة 
  .%50ألول مرة، نسبة تفوق نصف جمموع القروض

قط، بل تعد ا إىل ز دة مل تقتصر القفزة النوعية للنظام البنكي على تنويع هيكل توزيع القروض ف
نسبة القروض املوجهة إىل القطاع اخلاص، بعدما كانت تركز يف متويلها على القطاع العام، حيث عرف 
معدل متويل القطاع اخلاص ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتلك املتعلق  لقطاع العام. اجلدول املوايل يبني توزيع 

  القروض حسب القطاعات هلذه الفرتة:
  )2015-2007( %توزيع القروض حسب القطاعات   :﴾3﴿رقم جدول

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  49.7  48.8  48.1  47,7  46,7  44,7  48,1  45,4  46  عام قطاع

  50.3  51.2  51.9  52,3  53,3  55,3  51,9  54,6  54  خاص قطاع

  اجلزائر بنك إحصائيات :املصدر
أصبح القطاع اخلاص حيوز على أعلى نسبة من القروض املوجهة لالقتصاد،  2006ابتداءا من 

وذلك بسبب قيام اخلزينة العمومية بشراء ديون املؤسسات العمومية، األمر الذي دفع النظام البنكي إىل 
إىل  2006سنة الرتكيز على متويل القطاع اخلاص، حيث وصلت نسبة التمويل يف السداسي األول ل

  خالل السنوات األخرية. %50. و بقيت النسبة تفوق 83%
و مبا أن النظام البنكي يف هذه الفرتة كان يتكون أيضا من البنوك اخلاصة، فإن هذه األخرية 

من جمموع القروض املوجهة  %10سبة سامهت و لو بقسط صغري يف متويل االقتصاد، حيث بلغ ن
لالقتصاد، يف حني كانت هذه النسبة موجهة فقط للمؤسسات اخلاصة و العائالت، األمر الذي دفع 

  بنسبة القروض املوجهة للقطاع اخلاص لالرتفاع.
ي يف األداء البنكي، إال أنه لكن األمر امللفت لالنتباه، هو أنه رغم كل هذا التغري النوعي و الكم

مل يصل إىل املستوى املطلوب لتحقيق النمو و التجاوب مع احتياجات األعوان االقتصاديني املالية، حيث 
. أما فيما خيص متويل القطاع اخلاص (الذي %34بلغت نسبة القروض يف الناتج احمللي اإلمجايل نسبة 

ا للنمو)، فإن نسبة القروض املوجهة له  لنسبة للناتج احمللي اإلمجايل كانت يف حدود يعد مصدرا مهم
على التوايل.   %61و   %56 و اليت تعد نسبة ضعيفة مقارنة  ملغرب و تونس و اليت بلغت 13%
 البنوك دور تقيس و اليتاخلام  الداخلي الناتج إىل اخلاص للقطاع املوجهة القروض فيما خيص نسبة أما
 البنكي القطاع فان يف احلياة االقتصادية، اجلزائر بورصة  ثريلضعف  و لنظر ، اإلنتاجي النسيج متويل يف
اخلاص خالل الفرتة  لقطاعل املوجهة القروض املالحظ أن و. االقتصاد لتمويل األساسي املصدر يعد
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و  الدولية،  ملعايري مقارنة ضعيفة نسبة تعد . وهي%15يف حدود  متثل نسبة متوسطة 2015 - 2007
  :ما قار ها بتلك املسجلة بدول اجلوار و بدول عربية أخرى كما هو مبني  جلدول التايل إذا

-2010(اخلام  الداخلي الناتج إىل اخلاص للقطاع جهةاملو  القروض نسبة :﴾4﴿جدول رقم
2015(  

2015 2014 2013 2012 2011 2010  

 تونس - 32.8 30.3 29.7 29.8 30.1
 المغرب 66.9 70.5 71.6 67.9 68.7 68.9
  الجزائر 15.2  13.7  14.0  16.5  18.4  18.2

  العاملي البنك إحصائيات: املصدر
  )2015-2010(اخلام  الداخلي الناتج إىل اخلاص لقطاعل املوجهة القروض نسبة :﴾1﴿شكل

                                السنوات

 
CP/PIB   

  ﴾4﴿رقم اجلدول بيا ت :املصدر
املصريف  جلزائر و مقارنته بذلك املسجل يف كل من تونس و النظام  خالل عرضنا ملؤشر تطور

املغرب، فهو يبقى غري كاف قياسا اىل ما يشهده حميط نظامنا املصريف من تطورات و حتوالت، و وجد  
يف اجلزائر مل يواكب حىت مستوى التطور  صريف لرغم من كل اإلصالحات املنجزة إال أن القطاع املانه و 

املسجل يف هذين البلدين. األمر الذي يستدعي مزيدا من العمل على  هيل و تطوير هيكل و أداء هذا 
  النظام.
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 *)2015-1995(رتة*دراسة قياسية خالل الفعلى النمو االقتصادي أثر التمويل البنكي-الث 
سنحاول بناء منوذج اقتصادي قياسي ألثر تطور النظام املصريف اعتمادا على مؤشر متويل املؤسسات      

وذلك مبحاولة حتديد  2015- 1995الصغرية و املتوسطة على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
ء دراسة قياسية وبغية الوصول إىل ذلك طبيعة العالقة اليت تربط بني هذان املتغريان من خالل إجرا

حيث تشمل  2015إىل1995استخدمت الدراسة بيا ت سنوية لسلسلة زمنية خالل الفرتة املمتدة من 
 ADFالدراسة القياسية على إستقرارية السالسل الزمنية من خالل تطبيق اختبار ديكي فولر املطور

  قة  ستخدام منوذج املربعات الصغرى.والكشف عن وجود تكامل مشرتك و من مث تقدير العال
  تعيني النموذج -1

  لتعيني النموذج البد من حتديد متغريات النموذج والشكل الر ضي.     
  حتديد متغريات النموذج أ:

 .TCEنسبة منو الناتج احمللي احلقيقي ورمز  له  لرمز  املتغري التابع:
  ابقا فإن املتغريات املستقلة تتمثل يف:: بناء على ما أشر  إليه ساملتغريات املستقلة

 .DF مؤشر التطور املايل •
 و هو املتغري التفسريي الرئيسيو  االستثمار األجنيب املباشر نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي •

 . IDEرمز  له يف الدراسة بـ 
ألسعار الصرف  لدوالر مؤشر سعر الصرف احلقيقي: إن سعر الصرف املعتمد هو املعدل املتوسط  •

األمريكي ،وهذا لالرتباط الشديد لالقتصاد الوطين  لعملة األمريكية بسبب العائدات البرتولية, ويعرب هذا 
 .TCHاملؤشر على التوازن اخلارجي للدولة ونرمز له  لرمز 

 .XM نسبة إمجايل الصادرات والواردات من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي •
 .G ق العمومي نسبة للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقياإلنفا •
 .FBCF تكوين رأس املال الثابت اخلام كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  •

نسبة القروض املوجهة    DFCP مؤشر فقد استخدمنا لقياسه DF فيما خيص املتغري املستقل     
  (CP/PIB) . للقطاع اخلاص على الناتج الداخلي اخلام 

عد حتديد املتغري التابع املعرب عن الظاهرة حمل الدراسة وجمموع املتغريات املفسرة ميكن التعبري بو        
 ,TCE =F(IDE, DFCPعما سبق  لصيغة الر ضية التالية:

G,TCH,XM,FBCF,INF)   
  حتديد الشكل الر ضي للنموذج-ب

  :نموذج على النحو التايللتعطي الصيغة الر ضية ل     
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logTCEt= α1+ α2log IDE+ α3 logDFCPt+ α4 log FBCFt + α5 logTCHt+ α6 
logGt+α7XMt+ α8INFt+α9 log Ut                   (α 1, α 2, α 3, α 4…..)  متثل معلمات
 النموذج   

T: عن عدد املشاهدات يعرب  
 :وات اآلتية بعد تعيني النموذج  يت مرحلة تقدير معلمات النموذج ،حيث متر  خلط     
 مجع البيا ت -ج

  سنقوم بتجميع البيا ت اليت ختص هذه املؤشرات يف اجلدول املوايل :     
  جتميع البيا ت اخلاصة  ملتغريات املستقلة واملتغري التابع :﴾5﴿جدول رقم

IDE/GDP  TCE  DF  لسنوات
CP

 TCH  FBCF G XMدج$/  

1995  0  3.8  5.2  47.66  29.13  102.8 48.7 

1996  0.575  4.1  5.36  54.75  24.87  94.18 47.5 

1997  0.539  1.1  3.9  57.70  22.95  90.43 46.9 

1998  1.258  5.1  4.56  58.74  25.74  99.93 40.7 

1999  0.6  3.2  5.41  66.57  24.39  96.87 44.6 

2000  0.511  2.2  5.99  75.26  20.67  80.17 56.9 

2001  2.023  4.6  8.08  77.21  22.84  85.32 53.1 

2002  1.876  4.7  12.3  79.68  24.57  90.12 54.2 

2003  0.933  6.9  11.39  77.39  24.08  85.62 52.4 

2004  1.033  5.2  11.12  72.06  24.01  85.59 58 

2005  1.12  5.9  12.02  73.27  22.37  76.86 64.3 

2006  1.532  2  12.35  72.64  23.16  73.10 65 

2007  1.249  3  13.44  69.29  26.32  77.8 65 

2008  1.517  2.4  13.16  64.58  29.23  80.73 69.5 

2009 2  2.4  16.61  72.64  38.23  100.58 61.6 

2010 1.426  3.3  15.63  74.38  36.28  92.97 60.5 

2011 1.291  2.6  14.01  72.93  31.82  90 60.6 

2012 0.734  2.7  14.54  77.53  31.42  90.47 59.1 

2013 0.804  3.3  16.69  79.36  31.98  90.25 59.7 

2014 0.83 3.2 15.90 80.50 31.80 91.93 58.90 

2015 0.88 3.8 15.74 93.4 30.8 90.24 58.23 

 الدويل النقد صندوق و العاملي البنك بيا ت على  العتماد باحثال إعداد من :املصدر
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تلف خم سواء فيما خيص املعنوية اإلحصائية أو  %5سوف نعتمد على مستوى معنوية  مالحظة:
  ).7eviewsمع االستعانة برب مج االقتصاد القياسي ( االختبارات,

                            اختبار االستقرارية -2
 اختبار االستقرارية :﴾6﴿جدول رقم

  املتغريات
  املستوى يف املعزز فولر – ديكي اختبار

 للفروق املعزز فولر – ديكي اختبار
  االوىل

    املعزز فولر – ديكي
    املعزز فولر – ديكي  احلرجة القيم

  احلرجة القيم
5% 5% 

LOGTCE -4.08  -3.67  /  /  
LOG DFCP  -2.34  -3.67  -4.21  -3.69  

LOGFBCF -2.67 -3.67 -3.52 -3.28 

LOGIDE  -2.88  -3.67  -4.91  -3.69  
LOGTCH  -2.61  -3.67  -3.40  -3.28  

LOGG  -2.35  -3.67  -4.38  -3.69  
LOGINF -3.36 -3.67 -6.57 -3.69 
LOGXM  -1.80  -3.67  -4.20  -3.69  

 Eviews 7خمرجات بر مج  املصدر:
اإلحصائية مع القيم احلرجة، فانه يتضح أن الفروق األوىل لكل متغري من املتغريات    مبقارنة قيم        

اإلحصائية احملسوبة تفوق تلك     هي عبارة عن سلسلة زمنية مستقرة وذلك بداللة أن القيم املطلقة 
والذي  (logTCE)احلرجة لكل مستو ت املعنوية اإلحصائية، ما عدا املتغري اخلاص  لنمو االقتصادي 

  وجد ه مستقرا عند املستوى.
بعد نتائج االستقرارية نالحظ أن متغريات النموذج ليست مستقرة كلها يف نفس املستوى، و عليه ال      

إجراء اختبار التكامل املتزامن. و عليه يتم التقدير النماذج بطريقة املربعات الصغرى ( على املدى ميكننا 
  .الطويل)

  املعادلةتقدير  -3
واليت  (MCO)من خالل نتائج االستقرارية نقوم بتقدير النموذج  ستعمال طريقة املربعات الصغرى      

  ضحة يف املعادلة التالية:تعكس العالقة يف املدى الطويل، و النتائج مو 
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 Pasيبني لنا أنه ليس هناك ارتباط ذايت يف النموذج DWنالحظ من خالل النتائج أن اختبار         

d’auto corrélation تبار ، إضافة إىل أن اخF-statistic  لوجود  %91يبني أن هناك احتمال
  متغري أو أكثر على األقل يفسر لنا التغريات احلاصلة يف النمو االقتصادي.

) R²adj=0.35من النمو االقتصادي   (  %35نالحظ أن النموذج املطبق يف هذه احلالة يفسر      
لكن إذا دققنا  ) تفسرها متغريات أخرى ليست معروضة يف النموذج. %65، مبعىن أن النسبة البقية (

جيدا يف متغريات النموذج، نالحظ أ ا متثل األهم من بني املتغريات االقتصادية املفسرة حسب العديد من 
  الدراسات.

  اختبار البواقي-4
 زيع الطبيعي للبواقي:التو  -

 النموذج األول:
  Jarque-Beraاختبار   :﴾7﴿شكل رقم

  
 Eviews 7: خمرجات بر مج املصدر
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Series: Residuals
Sample 1996 2014
Observations 19

Mean       3.01e-15
Median   0.061840
Maximum  0.449435
Minimum -0.707167
Std. Dev.   0.307460
Skewness  -0.714625
Kurtosis   2.999594

Jarque-Bera  1.617182
Probability  0.445485

LOG(TCE) = 31.26 -1.58LOG(TCH) + 0.05LOG(IDE) + 2.22LOG(DFCP)  

(0.22)               (0.46)                      (0.81)                     (0.02) 

- 1.58LOG(FBCF) + 0.22LOG(G) – 5.01LOG(XM) + 0.03LOG(INF) 

(0.16)                      (0.95)                    (0.09)                (0.85) 
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  ع التوزيع الطبيعي.) يشري إىل أن البواقي تتبjarque-beraاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي (اختبار 
 :التباينجتانس  -

  ARCHاختبار  :﴾8﴿جدول رقم
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.081115     Prob. F(1,16) 0.7794 

Obs*R-squared 0.090794     Prob. Chi-Square(1) 0.7632 

     
 Eviews 7خمرجات بر مج  املصدر:     

% يف النماذج الثالثة و  لتايل ميكن 5من خالل هذا االختبار نالحظ أن احتمال إحصائية فيشر أكرب من      
  القول أن التباين متجانس.

  االستقرار اهليكلي للنموذج -5
  of Square CUSUM اختبار  :﴾3﴿رقم شكل                                       CUSUM اختبار  :﴾2﴿رقم شكل

  

  

  

  

  

 Eviews 7 بر مج خمرجات :املصدر                                         

 يف مفاجئة قفزات حلدوث تؤدي هيكلية تغريات من تعاين وال مستقرة النموذج معامل أن يظهر النموذج     
 مما املعياري) االحنراف (خطي الثقة تافرت  خطي بني ما يقع  البواقي منحىن أن حيث .القياسي نموذجال

 لفرتات لتقسيمها حاجة ليس هناك و  لتايل  %  5 مستوى معنوية على البيا ت استقرار صحة يثبت
 .جزئية زمنية
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  ئجاالنت -6
أما إذا رجعنا  ينا يفسر جيدا النتائج املتحصل عليها.مما سبق ميكننا القول أن النموذج الذي بني أيد       

متغري هو يبني أن التطور املايل  t-statistic، فإننا نالحظ أن اختبار حداإىل املتغريات، كل واحدة على 
 معنوي.

هناك عالقة معنوية طردية بني متغري تطور النظام املصريف و النمو االقتصادي على كما  نالحظ أن      
إن كان  الطويل. فهذا يدل على التأثري اإلجيايب لتطور النظام املصريف على النمو االقتصادي و املدى

  ضعيفا. 

 امتةاخل
 إىل املستقلةمت اختيار مثان متغريات حيث املتغري التابع معدل النمو االقتصادي بينما تتمثل املتغريات       

غري الرئيسي يف الدراسة جمموعة من املتغريات اليت متثل جاب مصفوفة تطور النظام املصريف و اليت متثل املت
تكوين رأس املال الثابت اخلام و املباشر و  األجنيب كاالستثمارهي كذلك حمددات للنمو االقتصادي  

ور النظام طو هذا  دف حماولة منذجة العالقة بني ت ،احلكومي و معدل االنفتاح التجاري....اخل اإلنفاق
* و النمو االقتصادي. و قد أشارت على مؤشر متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اعتمادا*املصريف 

النتائج إىل وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني هاته املتغريات إضافة إىل األثر االجيايب للوغاريتم متغري 
  تطور النظام املصريف على النمو االقتصادي. 

ية النظام املصريف يف اجيابية العالقة بني نشاط املؤسسات الصغرية هاته النتائج جاءت لتؤكد على أمه      
عتبار أن األنظمة املصرفية املتطورة تسهم بفعالية يف متويل   الت النمو االقتصاديدو املتوسطة و مع

املؤسسات الصغرية و املتوسطة و هذا األخري أي التمويل البد له أن ينعكس إجيا  على معدالت النمو 
  تصادي.   االق

لكن خالل عرضنا ملؤشر تطور النظام املصريف  جلزائر و مقارنته بذلك املسجل يف كل من تونس 
و املغرب، فهو يبقى غري كاف قياسا اىل ما يشهده حميط نظامنا املصريف من تطورات و حتوالت، و وجد  

ائر مل يواكب حىت مستوى التطور انه و  لرغم من كل اإلصالحات املنجزة إال أن القطاع املصريف يف اجلز 
املسجل يف هذين البلدين. األمر الذي يستدعي مزيدا من العمل على  هيل و تطوير هيكل و أداء هذا 

  النظام.
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