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Abstract : 
Inflation targeting is the most important development in monetary policy over the last twenty-five years. 
Stabilizing inflation to maintain relatively stable and low levels of inflation is the first ultimate goal of each and 
every government by the monetary policy as part of this inflation targeting strategy. 
The purpose of this research is to shed some light on inflation in the Algerian economy through of the monetary 
policy in the treatment of this phenomenon. The data comprises monthly observations covering the period from 
2002 to 2016, based on macroeconomic variables. The econometric study based on the ARDL model, has 
allowed us to note that  the treatment of inflation in Algeria is not based only on monetary tools namely 
regulation of the quantities of currencies but especially on the regulation of imports and foreign trade policy, 
and economic diversification is a necessity to address structural inflation. 
Key words: monetary policy, inflation targeting, ARDL model, macroeconomic variables, Algeria.  

  :مقدمة
تعد السياسة النقدية من أهم األدوات اخلاصة بتحقيق االستقرار والتوازن االقتصادي العام، حيث أ�ا من أكثر الوسائل 

  . استعماال يف السياسة االقتصادية، ولكن جناحها مرتبط مبدى دقة وحسن التعامل معها
اسات االقتصادية األخرى وأصبح دورها حاسم يف التأثري ت يف األوقات احلالية مكانة هامة بني السيذوالسياسة النقدية أخ

لك بوضوح من خالل االرتباط باملشاكل االقتصادية  كالتضخم وتدهور العمالت ذعلى خمتلف التغريات االقتصادية ويظهر 
ا وأدوا�ا ومنهجيتها لتكييف احمللية باحللول النقدية ويف هده احلالة عندما تتوفر الظروف املالئمة للسياسة النقدية تتدخل بإجراءا�

لك تعمل السياسة النقدية يف التأثري على التضخم من خالل األدوات ذعرض النقود مع مستوى النشاط االقتصادي، ومن 
  الكمية والكيفية للسياسة النقدية

لضرورة حالة فالتضخم واحدا من هم مؤشرات الوضع االقتصادي، مثله مثل أي حالة أو ظاهرة اقتصادية وال يعترب با
مرضية إال بعد أن يتجاوز حدوده، كما يعترب اخنفاض معدالت التضخم وثبا�ا على معدالت متدنية حالة صحية بالضرورة، ألن 

  .قراءة واقع التضخم الستيضاح ما يشري إليه رهن الظروف املرافقة له
نه جيب السيطرة على إية، وبالتايل فواملعروف أن التضخم مؤشر تكمن خلفه حقائق قد تكون إجيابية وقد تكون سلب

فالتضخم ظاهرة اقتصادية تصيب اقتصاديات البلدان النامية على السواء، ، التضخم قبل أن يصل مستوى اخلطورة رهن أسبابه
يف تأثريها ويزداد التضخم على اقتصاديات البلدان كلما توافـرت البيئة املناسبة لتنامي الضغوط التضخمية يف االقتصاد واليت تعتمد 

  .االرتفاع على جمموعة من العوامل واملتغريات اليت تساهم يف تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات األسعار احمللية حنو
ه ذواستهداف التضخم يتطلب توفر سياسة اقتصادية حمكمة قادرة على اجلمع واملالئمة بني أدوا�ا املختلفة، ويف إطار ه

ه الدول تسعى يف املقام األول إىل جعل السياسات االقتصادية بصفة عامة والسياسة النقدية ذظم هالعملية التصحيحية جند مع
بصفة خاصة يف مسارها الصحيح حىت تتمكن من حتقيق األهداف املسطرة بدرجة أكرب من الدقة والفعالية ومزيد من الشفافية 

  .واإلصالح
اقتصاد  من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق وقصد التكيف مع متطلباتواجلزائر بدورها مبجرد دخوهلا يف مرحلة انتقالية 

السوق تعني عليها منح االستقاللية لبنكها املركزي واحلرية يف ختطيط وتنفيذ السياسة النقدية بعيدا عن الضغوطات احلكومية 
منحت مبوجبه االستقاللية لبنك اجلزائر  أول خطوة يف هدا ا�ال حيث 10-90والسياسية، ويعترب إصدار قانون النقد والقرض 

وكون اجلزائر تعتمد كغريها من الدول ، عن احلكومة ومت بعد دلك إصدار تشريعات أخرى معدلة ومكملة لقانون النقد والقرض
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لى ه السياسة وكيفية استخدامها يف التأثري عذعلى السياسة النقدية، فإن احلاجة تستدعي إىل فهم ودراسة أكرب وأعمق هل
  .ا ما سنقوم بدراستهذهاملتغريات االقتصادية و 

   ؟ظاهرة التضخماستهداف ما مدى مساهمة السياسة النقدية في  :كالتايلالبحث   إشكاليةا املنطلق ميكن وضع ذومن ه
   :الفرعيةوحىت نتمكن من اإلجابة عن هدا التساؤل الرئيسي نستعني جبملة من األسئلة 

  ة النقدية والتضخم؟ما نوع العالقة بني الكتل -
  ما هي مصادر التضخم يف اجلزائر؟  -
  ما هي العوامل اليت تؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخم؟ -
  : الدراسة على صياغة الفرضيات التالية ولإلجابة على اإلشكالية السابقة ارتأينا يف هده   
 .ةالتضخمييعترب اإلفراط يف اإلصدار النقدي من أهم أسباب ظهور الفجوات  -
 .سعر الصرف احلقيقي يؤثر بصورة مباشرة على معدل التضخم -
  أهم الدراسات السابقة اليت تناولت جانب من هدا املوضوع هي كاأليت : Previous studies:الدراسات السابقة -1
- 1Zied Ftiti, (2010):  ف التضخم السياسة النقدية وخاصة وضع سياسة استهدا أداءه الدراسة قام الباحث مبراجعة ذهيف

 PIB.هناك توازن على املدى الطويل بني التضخم ومعدل منو  أنوالحظ 
- 2Genc, I.H., lee, M., Rodriguez, C.O., Lutz, S., (2007): جمموعة من الدول واليت تبنت  الباحثني عاجل

أي دافع الستعمال نه ال يوجد أ إىل أدتفالنتائج هلده التقديرات  ARMA GARCHاستهداف التضخم باستعمال طريقة  
مستويات التضخم  أناالقتصادي للسياسة النقدية مع  األداءعلى  ITثري ل أعدم وجود ت إىل اإلشارةاستهداف التضخم وبالتايل 

 .احلقيقي كانت اقل من التقديرات
- Kamel &Kheira Benyamina (2014) Si Mohamed 3: توصلت نتائج الدراسة من خالل استخدام النموذج 

SVAR  سعر الصرف له دور يف معاجلة التضخم أن إىلباستخدام بيانات شهرية ) 2013-2001(خالل الفرتة. 
- McCallum, B. and E. Nelson (2000) 4:  احلديث يعمل عل حتسني  االقتصاد املفتوح أن إىلتوصلت الدراسة

ملفتوح اليت تتميز بالتوقعات العقالنية ووكالء وتوفري االحنياز للسياسة النقدية وسعر الصرف من خالل بناء مناذج االقتصاد ا
هدا العالج أدى إىل ظهور نظرية نظيفة  ،كما اقرتحت �جا بديال لبناء هده النماذج  ،االستفادة املثلى وضبط أسعار السلع ببطء
ت املتبادلة واملرتابطة بني كما أضافت أن البديل املفضل يتميز بوجود منط من العالقا  ،وبسيطة، واليت هلا بعض املعامل التجريبية
 .والذي هو أكثر واقعية مما تقدمه املواصفات القياسية األخرى ،املتغريات يف أسعار الصرف والتضخم

- Choubhri Ehsan V AND Hukura Dalia (2001) 5: دولة  20ثان بعد أن أجريا دراستهما على حتوصل البا
إذ هيمن مستوى  ،إجيابية بني أسعار الصرف ومستوى التضخم يف هده الدول قوية من الدول املتقدمة والنامية إىل أن هناك عالقة

التضخم على العوامل األخرى االقتصادية يف تفسري االختالفات اليت تثري أسعار الصرف ويستند دلك على أن ارتفاع مستويات 
الطلب على العملة األجنبية، وهو ما يؤدي يف �اية األسعار احمللية يرتتب عليه زيادة الطلب على السلع األجنبية وبالتايل سيزيد 

 املطاف إىل اخنفاض سعر العملة احمللية
- Nicolleta Batini & Edward Nelson (2000)6:  حيث قام بدراسة األفق األمثل الستهداف التضخم يف اململكة

التضخم السنوي ملعدل التضخم  املخرجات، احنراف: من خالل أربع متغريات تتمثل يف VARاملتحدة باستخدام منوذج 
توصل . 1998إىل  1981املستهدف، التغريات املسجلة يف سعر الصرف االمسي ومعدل الفائدة االمسي خالل الفرتة املمتدة من 
 على الفور، بدال من دلك إىل أنه على البنوك املركزية الراغبة يف العمل على النحو األمثل أال حتاول حتييد الصدمات التضخمية

 .ينبغي أن تستجيب تدرجييا لتلك الصدمات
- Ander Minella (2001) 7:  الذي حاول البحث يف العالقة بني السياسة النقدية والعناصر األساسية لالقتصاد الكلي

ير واليت تنطوي على كل من اإلنتاج ،معدل التضخم، معدل الفائدة والنقود يف الربازيل باستخدام منوذج االحندار الذايت للتقد
VAR  يلي عليها من خالل الدراسة كما املتحصلوكانت النتائج  2002إىل  1975يف الفرتة املمتدة من :  

  صدمات السياسة النقدية هلا أثار كبرية على اإلنتاج  -
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بة استجا وهو ما أوضحته درجة السياسة النقدية ال تستجيب عادة بسرعة أو بفعالية ملعدل التضخم الناتج يف الفرتة األخرية -
  .املاليةمعدل الفائدة لألزمات 

- Ahmed Hachicha and Hooi lean (2013)8:  تناولت هده الدراسة بني التضخم وعدم اليقني ملعدالت التضخم
أظهرت النتيجة أن عدم يقني التضخم له إجيابية هامة وكربى تؤثر على مستوى  والصادرات يف تونس باستخدام البيانات احلقيقية،

   املدى الطويل، مما يؤثر سلبا على السياسة النقدية يف تونسالتضخم لكن يف
 :Inflation targeting in Algeria الجزائر في التضخم استهداف -2

 للسياسة املدى طويل اهلدف هو يكون أن جيب األسعار استقرار بأن النقدية السياسة واضعي لدى راسخة قناعات تولدت
 بداية منذ أيضا تبني كما النامية، أو املتقدمة الدول يف ككل االقتصادي النشاط على يقيحقر خط ملا حيدث من ، نظراالنقدية

 ةالوسيطي املتغريات يف التحكم على القائمة التقليدية املقاربة طريق عن مباشر غري بشكل التضخم على التأثري أن الثمانينات
 مما ذلك اهلدف، حتقيق يف فعالة تكن مل النقدية وا�معات رفالص سعر الفائدة، كمعدالت )التقليدية الوسيطية االستهدافات(

 الدول قبل بعض من سواء التضخم من للحد مباشرة مقاربة على مبين النقدية السياسة إلدارة حديث أسلوب تبين إىل دفع
 Inflation Targeting التضخم استهداف بسياسة األسلوب هذا عِرف التسعينات، بداية مع النامية الدول أو املتقدمة

Policy.  
 The policy of inflation targeting as a النقدية السياسة إلدارة حديث كإطار التضخم استهداف سياسة ·

framework for the modern management of monetary policy: من التضخم استهداف سياسة عتربت 
 تتمثل التضخم، معدل على الرتكيز خالل من املركزية قبل البنوك من ديةالنق السياسة إدارة أسلوب لتطوير انسبي احلديثة املفاهيم

 خالل التضخم ملعدل حمدد مستوى حتقيق هو النقدية السياسة هدف بأن النقدية قبل السلطة من صريح إعالن يف السياسة هذه
 .حمددة زمنية فرتة
   Inflation targeting policy definition:التضخم استهداف سياسة تعريف - 

 الرمسي �االت اهلدف عن العام باإلعالن يتميز النقدية للسياسة نظام بأنه التضخم استهداف Eser Tutar )2002(9 عرف
 الطويل املدى يف التضخم واستقرار ختفيض بأن الظاهر االعرتاف مع أكثر أو واحدة زمنية لفرتة التضخم ملعدل كمي هدف أو
 .النقدية للسياسة األوىل اهلدف هو
 من سنة 15بعد  حىت له مستهدفة تعترب أن ميكن البلدان أي و املصطلح هذا تعريف كيفية يف واجلدل اإلرباك بعض ستمرا

 :استهداف التضخم تعريف يف للتفكري طريقتني وجود إىل Kenneth N Kuttner )2004(10 خيلص حبيث تواجده،
 .االستهداف سياسة طارإل الظاهرة أو املالحظة باخلصائص األوىل الطريقة تتعلق -
 النقدية السياسة إلدارة كقاعدة السياسة هذه أمثلية مبدى الثانية الطريقة تتعلق -

 فإذا الذايت، باإلعالن بالطبع يكون التضخم استهداف لتمييز األسهل الطريق أن إىل التفكري يف األوىل الطريقة على يرتتب
 التعريف العملي هذا يسمى التضخم، استهداف سياسة يطبق أو سياسة ىعل أنه نقول للتضخم أهداف عن املركزي البنك أعلن

 جيدة بداية نقطة الذايت اإلعالن يكون قدApractical definition of inflation targeting  التضخم الستهداف
 :وجهتني من التعريف ينتقد لذا بذلك اجلزم دون لكن لالستهداف

نه أ على البنك يؤهل لكي وضروري كايف شرط يعترب ال التضخم أهداف عن الناإلع خالل من الطريقة �ذه التعريف إن -
 إىل وتفتقر األورويب املركزي البنك مثل تضخمحد من اللل أهداف هلا املركزية البنوك بعض التضخم، استهداف سياسة يطبق

 .التضخم استهداف سياسة تطبق أ�ا نقول ال لذا األخرى، املميزات
 امتالكها من بالرغم التضخم استهداف نظام على ليست أ�ا على األمريكي الفيدرايل االحتياطي لمث البنوك بعض تصر -

 .التضخم استهداف عن ذاتيا أعلنت اليت البنوك مثل األخرى املميزات لكل األحيان بعض ويف ألغلب
 من النقدية للسياسة املركزية كالبنو  إدارة أسلوب لتطوير احلديثة نسبيا املفاهيم من بأنه التضخم استهداف يعرفكما 

        حمدد رقمي هدف عن النقدية السلطات إعالن يف التضخم استهداف يتحدد التضخم معدل على بوضوح الرتكيز خالل
   .11النقدية للسياسة األساسي اهلدف الطويل ميثل األجل يف استقراره قيقحتو  القصري األجل يف التضخم ملعدل حمدد مدى أو
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 لسياستها املركزية البنوك إلدارة وحديثا جديدا أسلوبا التضخم استهداف سياسة اعتبار ميكن التعاريف هذه نم انطالقا
 األسعار استقرار حتقيق هو هلا اهلدف النهائي أما النقدية، للسياسة وسيط كاستهداف مباشرة التضخم معدل على مركزة النقدية
  .1990سنة  نيوزيلندا يف وبالضبط التسعينيات بداية يف األسلوب هذا ظهر الطويل، األجل يف
 The application of inflation targeting in 12الجزائر في التضخم استهداف سياسة تطبيق متطلبات -

Algeria policy requirements :كوريا بريطانيا، كندا، كنيوزيلندا، السياسة هذه تطبيق يف الدول من الكثري جنحت 
 البلدان هذه به قامت ما أول إن وجيزة، زمنية فرتة خالل املستهدف املدى أو املعدالت حتقيق من ألرجنتنياو  ،املكسيك اجلنوبية،

 تطبيق إمكانية مدى عن نتساءل لذا مستوياته، أدىن ىلإ التضخم معدل ختفيض هو التضخم سياسة استهداف على االعتماد يف
  .1998من سنة  ابتداء التضخم معدل ختفيض مت بعدما اجلزائر يف التضخم استهداف سياسة

 تتعلق مث السياسة، هذه تطبيق شروط توفر مبدى أوال مرتبطة التضخم استهداف سياسة فعالية مدى على احلكم إنوعليه ف
 يف النقدية السلطة على جيب اليت الشروط من نوعني ويوجد املستهدف، املدى أو املعدل يف النقدية السلطة حتكم إمكانية مبدى
  .األولية والشروط العامة الشروط منها السياسة هذه لتبين توفريها جلزائرا

  :فبالنسبة للشروط العامة تعني -
 إلمكانية األول الشرطحتديد السلطات هلدف رقمي أو مدى حمدد ملعدل التضخم لفرتة زمنية حمددة يف املستقبل يعترب  - أ  

وال األمران املعدالن له وال أي ) 10-90(النقدية حلد اآلن، فال القانون رقم وهو ما مل تلتزم به السلطات  هذه السياسة تطبيق
  .تعليمة صدرت عن بنك اجلزائر نصت على ذلك

االلتزام املؤسسايت بأن استقرار األسعار هو اهلدف األساسي للسياسة النقدية يف املدى الطويل، حيث حصر قانون النقد   - ب
حىت تتمكن السلطات من تطبيق  اجلزائري االقتصاد يف رار األسعار وهو شرط غري قائموالقرض عدة أهداف منها هدف استق

   .سياسة االستهداف
واستعمال  البعيد، املدى على التضخم معدل رصد من متكنه املتغريات عن معطيات على حيتويتوفري بنك للمعلومات   - ت

مع تواصل هذا األخري  للمساءلةلي بالشفافية وإخضاع البنك املركزي التنبؤات ومتابعة كل املتغريات ذات الصلة بالتضخم مع التح
   .نه السلطة األوىل املخولة بتطبيق سياسة االستهدافأ مع كل األعوان االقتصاديني لشرح أهدافه خاصة و

 على سياسة النقدية السلطة تعتمد أن ميكن ال أنه نستنتج جيعلنا مما حمققة غري التضخم الستهداف العامة الشروط أغلب تعترب
 مناسبة هذه احلدود تعترب %5 -0بني  ترتاوح اجلزائر يف احملققة التضخم معدالت أن رغم القريب املدى يف التضخم استهداف

 التضخم سياسة استهداف تبين يف النقدية السلطة قبل من قوية بإرادة اقرتنت إذا النقدية السياسة إلدارة اإلطار هذا لتطبيق جدا
  .تقبلاملس يف
 :أما الشروط األولية فتتعلق بـ -
تبين اسـتهداف ب .إعطاء استقاللية كاملة للبنك املركزي بتوجيه األدوات النقدية بشكل فعال بعدم متويله لعجز ميزانية احلكومة -أ

    غيلوالتخلي عن باقي االستهدافات االمسية األخرى كاألجور، مسـتوى التشـ مستهدف مدى أو رقمي معدل يف متمثلوحيد 
   .الطويل املدى يف األسعار استقرار حتقيق عدم إىل يؤدي مما اإلستهدافات بني تعارض حيدث ال حىتوذلك ، أو سعر الصرف

معدل التضخم حيث جيب على السلطة النقدية التحكم يف أدوا�ا  وجود عالقة مستقرة بني أدوات السياسة النقدية و -ت
  .املستقبل يف همبعدل التنبؤ على قادرة تكون أني أ .احنرافه وتشكل له منوذجا حركيا لتقديره املتاحة للتأثري على التضخم يف حال

 اجلزائر بنك اليت تواجه التحديات من التضخم معدل على النقدية السياسة أدوات لتأثري الطويلة الزمنية التأخريات مشكلة تعد
 حدثت إذا التضخم معدل على ةفعال غري األدوات هذه تأثري جيعل مما ينالوط االقتصاد ميوهلا اليت االنتقالية املرحلة يف خاصة
  .أهدافها حتقيق يف النقدية السلطة مصداقية يفقد مما له كبرية احنرافات

الشروط األولية بصفة جزئية أو حىت كاملة ميكنها تطبيق سياسة  يف حالة ما إذا استوفت السلطات الشروط العامة بصفة كاملة و
البد هنا من اإلشارة إىل أهم التحديات اليت تواجه اجلزائر يف التطبيق الكامل لسياسة استهداف التضخم  و. التضخماستهداف 

 :13ميكن إمجاهلا عموما يف النقاط التالية 
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ذه عودة التضخم إىل االرتفاع جمددا بسبب السياسة التوسعية اليت تنتهجها احلكومة حيول دون تبين السلطات النقدية هل -  أ
  .اسة وحيد من مصداقيتهايالس
إن ارتفاع الدعم احلكومي للسلع واخلدمات عندما يستهدف بنك اجلزائر التضخم أمر جد حساس، حيث أن أي تغيري يف  - ب

كون هذا األخري  (CPI)ذلك يهدم العملية بكاملها ولذلك يفضل عدم استهداف التضخم املقاس بالرقم القياسي لألسعار 
  .عومة كالطاقة والغذاءيشمل سلعا مد

خر مت اعتماده يف عدد من الدول يسمى بالتضخم األساسي يتم فيه آالبد من استبدال مقياس التضخم احلايل مبقياس  - ت
استبعاد كافة السلع املدعومة من الدولة والسلع املومسية وأيضا املستوردة من سلة السلع املكونة ملؤشر أسعار االستهالك واهلدف 

  .هو الوصول إىل معدل حقيقي للتضخممن ذلك 
قلة البيانات املتوفرة وعدم دقتها يف تقدير مؤشرات التضخم، إضافة إىل عدم تعميمها على كافة الرتاب الوطين وتضار�ا يف   - ث

يات حيث كثري من األحيان كلها ال تسمح بتطبيق هذه السياسة والواجب أن توكل إىل هيئة وحيدة مثل الديوان الوطين لإلحصائ
  .تكون له فروع تغطي كل الرتاب الوطين بإحصائيات دورية وجد حديثة

نه خالل الفرتات االنتقالية تكون أعلى الرغم من أمهية التنبؤات والنماذج االقتصادية لتطبيق استهداف التضخم، إال  -  ج
  .املعلمات عادة غري مستقرة مما حيد من القدرة على االعتماد على التنبؤات

يف تنفيذ اإلصالحات اهليكلية الالزمة، وذلك نظرا لضعف املؤسسات القائمة واملعوقات البريوقراطية،  ضعف قدرة احلكومة -  خ
  ا يعكس ذلك ترتيب اجلزائر يف املؤشر الدويل لتقدير درجة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدوليةممً 
  : ARDL االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة والمتباطئةاختبار منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج  - 2 
، وكل من Pesaran (1997) ،Shinand and sun (1998)اليت طورها كل من ARDLه الدراسة منهجية ذنتبع يف ه  

Pesaran et Al (2001)، ويرى  جة،متكاملة من نفس الدر  14ا االختبار بأنه ال يتطلب أن تكون السالسل الزمنية ذومييز ه
Pesaran  أن اختبار احلدود يف إطارARDL  ميكن تطبيقه يغض النظر عن خصائص السالسل الزمنية ما إدا كانت مستقرة

الشرط الوحيد لتطبيق هدا االختبار هو أن ال  ،أو خليط من االثنني I(1)أو متكاملة من الدرجة األوىل  I(0)عند مستويا�ا 
تتمتع خبصائص أفضل يف حالة السالسل   Pesaranكما أن طريقة، I(2)15من الدرجة الثانية  تكون السالسل الزمنية متكاملة 

ذات املرحلتني   E-granger(1987)الزمنية القصرية مقارنة بالطرق األخرى املعتادة يف اختبار التكامل املشرتك مثل طريقة 
يف إطار منوذج   Johansenبار التكامل املشرتك لـواخت  Durbin-Watson (CRWD Test)واختبار التكامل املشرتك بداللة

VAR.  
يأخذ عدد كايف من فرتات التخلف الزمين للحصول على أفضل جمموعة من البيانات من منوذج  ARDLإن النموذج 

يعطي أفضل النتائج للمعلمات يف األمد  ARDLكما أن النموذج   (Laurenceson and Chain ,2003)اإلطار العام 
أكثر  ARDLا يعترب منوذج  ، لذ(Gerrard an Godfrey)ن اختبارات التشخيص ميكن االعتماد عليها بشكل كبري الطويل وأ

  .النماذج مالئمة مع حجم العينة املستخدمة
ميكننا من فصل تأثريات األجل القصري عن األجل الطويل حيث نستطيع من خالل هده املنهجية حتديد  ARDL منوذج

باإلضافة إىل حتديد حجم تأثري   العالقة التكاملية للمتغري التابع واملتغريات املستقلة يف املديني الطويل والقصري يف نفس املعادلة،
وأيضا يف هده املنهجية نستطيع تقدير معلمات املتغريات املستقلة يف املديني القصري ع، ات املستقلة على املتغري التابكل من املتغري 

 E-Grangerوالطويل وتعد معلماته املقدرة يف املدى القصري والطويل أكثر اتساقا من تلك يف الطرق األخرى مثل 
  . Johansenو

حيث يتم اختبار طول الفرتة اليت تدين (SC) و (AIC)ا نستخدم عادة معيارين مه (n)ولتحديد طول فرتات اإلبطاء املوزعة 
  .10(SC) و (AIC)قيمة كل من 

 Pesran et Al (2001)يقدم كل من  (UECM)الختبار مدى حتقق عالقة التكامل املشرتك بني املتغريات يف إطار منوذج 
صحيح اخلطأ غري املقيد، وتعرف هده الطريقة بـ منهجا حديثا الختبار مدى حتقق العالقة التوازنية بني املتغريات يف ظل منوذج ت

(Bound Testing Approach ) ويأخذ النموذج الصيغتني التاليتني  ،أي طريقة اختبار احلدود :  
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  .لفرتة واحدة على يسار املعادلة  املبطئتكون معلمة املتغري التابع 

 و   يف حني أن  ،معلمات الفرتة القصرية   معلمات الفروق األوىل معلمات العالقة طويلة األمد، بينما تعرب  متثل
يف األول اختبار وجود عالقة توازنية  ARDL يتضمن اختبار منوذج، تشري إىل اجلزء القاطع وأخطاء احلد العشوائي على التوايل

ا معلمات ذه العالقة ننتقل إىل تقدير معلمات األجل الطويل وكذكدنا من وجود ها تأذطويلة األجل بني متغريات النموذج، وإ
حيث يتم اختبار  ( Wald Test) خاللمن  (F) نقوم حبساب إحصائية املتغريات املستقلة يف األجل القصري، وألجل دلك

  :11أي) ة توازنية طويلة األجلغياب عالق(فرضية العدم القائمة بعدم وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات النموذج 

  
  مقابل الفرض البديل بوجود عالقة تكامل مشرتك يف األجل الطويل بني مستوى متغريات النموذج

 
 Pesran et Alمع القيم اجلدولية اليت وضعها كل من) F( نقوم مبقارنة إحصائية( Wald Test)  بعد القيام باختبار

 إمكانيةقيم حرجة للحدود العليا واحلدود الدنيا عند حدود معنوية مبينة الختبار ) 3-2- 1( حيث جند �ده اجلداول، 2001)(
   I(1)بني املتغريات املتكاملة عند فروقها األوىل  Pesran et Alوجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، يفرق كل من

 احملسوبة أكرب من احلد األعلى (F)فإذا كانت قيمة .لتكامل أو تكون عند نفس درجة ا، I(0) واملتغريات املتكاملة عند مستواها
املقرتح للقيم احلرجة، فإننا نرفض فرضية العدم أي نرفض فرضية عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل ونقبل الفرض البديل 

للقيم احلرجة، فإننا نقبل فرضية تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، أما إدا كانت القيمة احملسوبة أقل من احلد األدىن  بوجود
  ).غياب العالقة التوازنية يف األجل الطويل( البديل

لغرض اختبار العالقة بني بعض املتغريات املتمثلة أساسا يف معدل  : Model variablesتقديم متغيرات النموذج -3
م 2002خالل الفرتة املمتدة من  (M2)ة والكتلة النقدي (INI) ، سعر الفائدة (reer)، سعر الصرف احلقيقي (INF)التضخم 

  ARDLم نعتمد على منهجية التكامل املشرتك باستعمال منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة  2016إىل 
  .  IMFحبيث حتصلنا على مجيع هده البيانات استناد على معطيات شهرية من صندوق النقد الدويل.
  INFهو ارتفاع األسعار نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يضعف قيمة النقد الشرائية، نرمز له يف  : Inflationالتضخم -
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  م2016 -م2002تطور معدل التضخم في الجزائر للفترة ): 1(الشكل

  
  Eviews9خمرجات : المصدر                        

ن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة يعرب سعر الصرف احلقيقي ع :Real exchange rateسعر الصرف الحقيقي  - 
  reerبـ نرمز له يف الدراسة  ،لشراء وحدة واحدة من السلع احمللية

  تطور سعر الصرف الحقيقي في الجزائر): 2(الشكل

 
 Eviews9خمرجات : المصدر                  

ا السعر مؤشرا ألسعار الفائدة ذارية، ويعد هي يدفعه البنك املركزي على إيداعات البنوك التجذال هو السعر :سعر الفائدة - 
  .لدى البنوك التجارية اليت ينبغي أن ال تقل عن سعر البنك املركزي

  تطور معدالت الفائدة): 3( الشكل

  
  .Eviews9خمرجات : المصدر                           

مثلة يف األوراق النقدية والنقود املعدنية املساعدة اليت وع النقود القانونية املتميقصد �ا جم: Money supplyالكتلة النقدية  -
  .  M2 ونرمز له يف الدراسة بـ ،16يصدرها البنك املركزي، الودائع حتت الطلب، والودائع ألجل 
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 تطور الكتلة النقدية في الجزائر): 4(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

 Eviews9خمرجات : المصدر                              
الختبار مدى تأثري متغريات الدراسة  Eviews9انطالقا مما سبق قمنا بدراسة قياسية باستخدام برنامج : ج والمناقشةالنتائ-  4

 .ا اجلزء إىل عرض النتائج اليت توصلنا إليها ومناقشتهاذيف التضخم حبيث سنتطرق يف ه
  :     دراسة االستقرارية -1.4

  )1( جدول رقم
   االستقرار  ADF  PP  املتغريات 

  *probاالحتمال   القيمة  *probاالحتمال   القيمة
INF -13.54  0.000  -14.45  0.000  I(0)  
INT  -3.54  0.037  -4.47  0.002  I(0)  
M2  1.34  1.000  0.38  0.998  /  

D(M2)  -13.32  0.000  -14.36  0.000  I(1)  
Reer  -5.22  0.000  -4.51  0.001  I(0)  

  Eviews9خمرجات : المصدر                 
حبيث أن احتمالية القيم  I(0) نالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول استقرارية السالسل الزمنية عند املستوى :التحليل

اليت نالحظ أ�ا  M2ما عدا سلسلة الكتلة النقدية PP و ADFبالنسبة لكال االختبارين  )%5( 0.05احملسوبة أصغر من 
للتكامل املتزامن نظرا لعدم Johansen  و E-grangerا ما مينعنا من تطبيق منهجية ذه I(1)استقرت عند الفرق األول 

  .ARDLاستقرارية السالسل الزمنية من نفس الدرجة مما يلزمنا االعتماد على منوذج االحندار الذايت للفجوات املتباطئة 
 .مستقرة عند الفرق األول M2 :مالحظة

رتك ود عالقة تكامل مشجال بد من التأكد من و  ARDLرحلة أوىل يف منهجية كم: )BOUND TEST( اختبار الحدود -2.4
، )2005NARAYAN(و  PESSARAN )2001( لك من خالل اختبار احلدود املقدم من طرفبني املتغريات قيد الدراسة وذ

نقدية كمتغريات مستقلة، مع األخذ بعني االعتبار معدل التضخم كمتغري تابع ومتغريات السياسة ال ARDLحيث قدرنا النموذج 
- 1(وهي أكرب من القيم اجلدولية لالحتماالت األربعة  35.51احملسوبة كانت   Fisherومن خالل اجلدول أدناه نالحظ أن قيمة 

وبالتايل نستنتج وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات خالل فرتة I(1) أو احلد األعلى I(0)سواء احلد األدىن ) 10- 5- 2.5
  .ة مما يعين أ�ا تسلك سلوكا متشابه يف املدى الطويل وال تبتعد عن بعضها البعض و اجلدول التايل يلخص هده النتائجالدراس

  )2(جدول رقم 
  القيم 

  اجلدولية 
1% 5%    10%  

BOUND I(0) BOUND  I(1) BOUND  I(0) BOUND  I(1) BOUND I(0) BOUND I(1) 
4.29  5.61  3.25  4.35  3.72  3.17  

  35.51  لقيمة احملسوبةا

  Eviews9خمرجات : المصدر
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والنتائج  ARDLخالل تأكدنا من وجود تكامل متزامن نستطيع االعتماد على منهجية  من :ARDL تقدير نموذج -3.4
  :  موضحة يف اجلدول التايل

  )3(جدول رقم 
  *Student Prob  املعياري االحنراف  املعامالت  املتغريات 

INF(-1)  -0.043487  0.072446  -0.600268  0.5491  
INF(-2)  -0.118698  0.072677  -1.633238  0.1043  

INT  0.042094  0.080178  0.525006  0.6003  
M2  0.209039  0.164322  1.272130  0.2051  

Reer  0.152380  0.042663  3.571713  0.0005  
Reer (-1) -0.161057  0.040208  -4.005597  0.001  

C -4.972658  5.340880  -0.929802  0.3538  

  Eviews9خمرجات : المصدر                      

 حيث أن الزيادة يف 5%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن فقط معامل سعر الصرف كان معنويا عند مستوى احتمال 
س هلا تأثري معنوي يف املدى الطويل ،أما املتغريات األخرى فلي %15تؤدي إىل زيادة يف معدل التضخم بـ  %10سعر الصرف ب 

  .يف ما خيص املدى الطويل %5عند مستوى احتمال 
 CUSUM من أجل التأكد من صالحية النموذج املقدر وإمكانية استعماله من الناحية اإلحصائية نقوم بتطبيق اختباري

ى طول فرتة عل) خط أزرق(وقع ضمن جمال الثقة  CUSUMومن خالل الشكلني التاليني نالحظ أن    CUSUM SQواختبار
 احنرف ملدة قصرية وخرج عن جمال الثقة مث عاد ولكن ميكننا االعتماد على CUSUM SQالدراسة يف حني نالحظ أن اختبار 

 .ا النموذج وافرتاض استقراريته على املدى الطويلذه
  CUSUMمنحنى اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة ): 5( الشكل

  
 Eviews9خمرجات : المصدر                          
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  CUSUM SQ منحنى اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة ): 6(الشكل 

  
 Eviews9خمرجات : المصدر                      

أنه يف حالة وجود عالقة تكامل  Granger 1987كما أشار  :VECM-ARDLتقدير نموذج تصحيح الخطأ  -4.4
من أجل تقدير سرعة التعديل يف حالة  VECMغريات فإن النموذج األمثل للدراسة هو منوذج تصحيح اخلطأ مشرتك بني املت

  .القصري الصدمات واجلدول التايل يوضح النتائج املتحصل عليها يف املدى
  )4(جدول رقم 

  *Std  Student  Probاالحنراف املعياري   املعامالت  املتغريات

D(INF)  0.118  0.072  1.633  0.1043  
D(INT)  0.042  0.080  0.525  0.6003  
D(M2)  0.209  0.164  1.272  0.2051  
D (reer) 0.152  0.042  3.571  0.0005  

ECT  -0.162  0.104  -11.167  0.0000  

  Eviews9خمرجات : المصدر           
املتغريات ما عدا سعر  من خالل اجلدول أعاله نالحظ نتائج املدى الطويل تبقى حمققة يف املدى القصري حيث أن كل

فأي زيادة  (reer) الصرف ليس هلا أي أثر معنوي على معدل التضخم يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة ، أما سعر الصرف احلقيقي
فنالحظ أن  VECM أما فيما خيص معامل حد تصحيح اخلطأ. يف املدى القصري %15 ــتؤدي إىل زيادة معدل تضخم ب %10- يف نسبته ب

مما يدل على قبول القيمة من الناحية اإلحصائية فنقول أن النموذج يقوم % 5 ومعنوية عند احتمال) 0.16-( -1 أصغر منقيمته 
  .التضخم من التقلبات يف معدل %16 بتصحيح
   :خاتمة

دية عن طريق تعترب السياسة النقدية التدخل املباشر املعتمد من طرف السلطة النقدية �دف التأثري على الفعاليات االقتصا
تغيري عرض النقود وتوجيه االئتمان باستخدام وسائل الرقابة على النشاط االئتماين للبنوك التجارية، ميكن إمجال أهدافها يف حتقيق 
استقرار األسعار، التوظيف الكامل، حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات وحتقيق النمو االقتصادي، يتم حتقيق هده األهداف 

  .دوا�ا املتمثلة يف سعر إعادة اخلصم، نسبة االحتياطي القانوين وعمليات السوق املفتوحة وتأطري االئتمان باستخدام أ
تعترب احملافظة على حتقيق مستوى معني من التضخم أهم أهداف السياسة النقدية الذي يعرف على أنه ارتفاع املستوى 

الشرائية للعملة ومن بني أنواعه الظاهر، املكبوت، اخلفي، اجلامح،  العام ألسعار السلع واخلدمات وبالتايل اخنفاض القدرة
الزاحف، احمللي واملستورد ومن أبرز أسبابه احلروب، التوظيف املفرط، انتقال التضخم من بلد ألخر باإلضافة إىل إسراف الدولة يف 

  .استهالك احلاجيات غري الضرورية 
ك سياسة نقدية حقيقية مطبقة إال بعد صدور قانون النقد والقرض حيث أما فيما خيص السياسة النقدية فلم تكن هنا

توضحت معامل السياسة النقدية بشكل أفضل فأصبحت هلا أهدافها وأدوا�ا ال ختتلف بشكل كبري عن تلك املطبقة يف البلدان 
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ة األلفية اعتمدت السياسة النقدية مع بداي، األخرى وقد جنحت نوعا ما من حتقيق أهدافها بالتنسيق مع مؤسسات النقد الدولية
يف حتقيق أهدافها على األدوات غري املباشرة، أما عن االستقاللية فبالرغم من أمهيتها إال أ�ا غري مطبقة، مما حال دون تطبيق 

 تحيث عرفت اجلزائر أعلى نسبة للتضخم بلغ، سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر حيث عرفت اجلزائر أعلى نسبة للتضخم
مع انتهاج الدولة لسياسة توسعية ذات طابع كينزي عرف معدل التضخم ارتفاعا حمسوسا يرجعه احملللون  ،2012سنة  8.89%

ا راجع إىل ارتفاع أسعار املنتجات ذإىل إنفاق الدولة على املشاريع االستثمارية وكتلة األجور اليت عرفت نوعا من التطور وه
إىل  2002مث اخنفض إىل أدىن نسبة سنة  ،سعاراألأدى إىل ارتفاع  الذينتوجات الفالحية األمر ا ارتفاع أسعار املذالغذائية وك

وميكن إرجاع  ،زيادة معدل منو الدخل يف القطاع الفالحي إىل جانب ختفيض الرسوم اجلمركية رغم زيادة معدل منو الكتلة النقدية
  .ة ومؤسساتية االجتاهات التضخمية يف اجلزائر إىل عوامل نقدية، هيكلي

 مث تطرقنا إىل الدراسة القياسية من أجل معرفة مدى تأثري متغريات الدراسة يف التضخم واملتمثلة يف سعر الصرف احلقيقي،
، وباستخدام منوذج التكامل Eviews9باستخدام برنامج  2016- 2002سعر الفائدة والكتلة النقدية خالل الفرتة املمتدة من 

لك باستخدام اختبار ديكي فولر وفيليبس وبريون، حيث وجدنا أن املتغريات مستقرة ذاختبار االستقرارية و املتزامن حيث قمنا ب
عند املستوى ما عدا الكتلة النقدية اليت استقرت عند الفرق األول، مث قمنا باختبار احلدود فاستنتجنا وجود عالقة تكامل مشرتك 

  .تسلك سلوكا متشا�ا يف املدى الطويل وال تبتعد عن بعضها البعض أ�ابني املتغريات خالل فرتة الدراسة مما يعين 
  : توصل إىل النتائج التاليةهذا وقد مت ال

 هناك عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات  -
من بني متغريات السياسة النقدية وجدنا فقط سعر الصرف احلقيقي يؤثر على معدل التضخم طرديا سواء يف املدى القصري  -
 .دى الطويل امل وأ

مما يدل على قبول % 5ومعنوية عند احتمال ) 0.16-( -1نالحظ أن قيمته أصغر من  VECMمعامل تصحيح اخلطأ  -
 .من التقلبات يف معدل التضخم %16القيمة من الناحية اإلحصائية فنقول أن النموذج يقوم بتصحيح 

 .سعر الصرف احلقيقي هو األكثر تأثريا على معدالت التضخم  -
 .تغريات األخرى ال تؤثر على معدل التضخم ال يف املدى الطويل وال يف املدى القصري امل -
واللذان  Friedmanو  Fisherتشري هده العالقة إىل ظاهرة نقدية حبثة، وفق : الكتلة النقدية تسبب التضخم يف اجلزائر -

  .ا ما يثبت صحة الفرضية األوىلذوه p لألسعارتصاحبها زيادة يف املستوى العام  M أثبتا أن أي زيادة يف الكتلة النقدية
ا ما يتماشى والفرضية ذباالعتماد على ما سبق نستنتج أن سعر الصرف احلقيقي يؤثر بصورة مباشرة عل التضخم يف اجلزائر وه

  .الثالثة
يعتمد هو األخر على ضبط وعليه معاجلة التضخم يف اجلزائر ال تعتمد فقط على األدوات النقدية  كضبط كميات النقود وإمنا    

  .ا ما يالءم صحة الفرضية الثانيةذالواردات ومن مت التحكم يف سياسة التجارة اخلارجية وه
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