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 AbstractThis Study Empirically Examines Relationship Between Trade
Openness And Inflation In Algeria, Using An Annual Dataset That
Covers The Period Of 1980 To 2018. Autoregressive Distributed Lag
(ARDL) Approach Has Been Applied To Try To Discover The LongRun And Short-Run Relationships Between The Inflation Rate And
Trade Openness. The Empirical Analysis Shows That A Negative
Short-Run Relationship And In The Long-Run Relationship There Is
No Relationship Between Trade Openness And Inflation In Algeria.
Key WordsTrade Openness, Exchange Rate, Money Supply, Inflation, ARDL
Model

 - .1مقدمة :
أخذ التضخم حيزا مهما من الدراسات االقتصادية قدميا وحديثا ،حماولة
منها لتفسري طبيعة الظاهرة ،ومن بني أهم املدارس اليت عاجلت التضخم
املدرسة الكالسيكية واليت أرجعتها إىل سبب زيادة عرض النقود فيما يعرف
بالنظرية الكمية للنقود ،يف حني يعترب كينز أن سبب التضخم هو فائض
الطلب الكلي عن العرض الكلي والذي ينعكس يف ارتفاع املستوى العام لألسعار،
كما يرى عدم فعالية السياسة النقدية يف كبح الضغوط التضخمية ،ويرى
احلل من خالل التوجه حنو السياسة املالية لتخفيض الطلب الكلي من السلع
واخلدمات ،ودفع اإلنتاج احلقيقي حنو تغطية فائض الطلب ،غري أن تفاقم
ظاهرة البطالة مع ارتفاع معدالت التضخم حال دون تطبيق السياسة املالية
لوحدها للخروج من إشكالية التضخم الركودي ،فازداد االهتمام بأفكار ميلتون
فريدمان ،الذي يرى أهمية استخدام السياسة النقدية إىل جانب السياسة املالية.
والتضخم ينتج عن تفاعل جمموعة من العوامل احمللية واخلارجية ،فانتشار
التضخم على املستوى العاملي ،وزيادة مساهمة التجارة يف جممل النشاط
االقتصادي يف معظم الدول واالنفتاح على العامل اخلارجي ،واالعتماد على
اخلارج يف سد جزء مهم من حاجات الدول سواء سلع استهالكية نهائية أو
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نصف مصنعة أو مواد أولية أو وسائل إنتاج واستثمارات وانتقال رؤوس األموال،
كل هذا من شأنه أن جيعل األسعار احمللية تتأثر بالتغريات على املستوى العاملي.
وتشري دراسة لـ) (David Romer, 1993أن االقتصاديات املغلقة متيل إىل ارتفاع
التضخم ،فالبنوك املركزية يف دولة أكثر انفتاحا تكون سياساتها النقدية
أكثر انضباطا من الدول األقل انفتاحا بسبب تقلبات العملة وتأثريها على
التوازن النقدي ،حيث يرى ) (Tytell & Wei, 2004أنه يف عامل أكثر اندماجا
وأكثر انفتاحا وتكامال ستضطر البنوك املركزية إىل اعتماد أفضل السياسات
من أجل احلفاظ على التضخم منخفضا ،1كما أن االنفتاح التجاري يؤدي إىل
اخنفاض التضخم بشكل غري مباشر من خالل زيادة املنافسة وزيادة اإلنتاجية
احمللية من خالل أربع قنوات كما حددها )(Grossman & Helpman, 2015
واملتمثلة يف نقل املعرفة التقنية ،زيادة املنافسة ،واالبتكار ،ونقل التكنولوجيا.2
ومع نهاية الثمانينات بدأت اجلزائر سياسة اإلصالح االقتصادي مع تفاقم
االختالل يف ميزان املدفوعات بسبب تراجع إيرادات الصادرات واحلاجة إىل
االسترياد وارتفاع معدالت التضخم ،ومع زيادة الصعوبات املالية وانهيار أسعار
البرتول سنة  ،1986مما أدى إىل اخنفاض حصيلة الصادرات حبولي  %40يف سنة
واحدة ،وتقليص الواردات الشيء الذي أثر على اجلهاز اإلنتاجي وبالتالي
اخنفاض كبري يف حجم الناتج الوطين ،وهذا دفع اجلزائر إىل تطبيق سياسة
التكييف اهليكلي يف التسعينات من القرن املاضي بدعم ومرافقة من صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي يف إطار اتفاقية االستعداد االئتماني  stand-byسنة
 ،1994واتفاقية تسهيل التمويل املوسعة سنة  ،1995بهدف دمج االقتصاد الوطين
يف اقتصاد السوق العاملي واالنفتاح التجاري.
وتهدف هذه الدراسة إىل حماولة تسليط الضوء على االنفتاح التجاري يف
اجلزائر ومدى تأثريه على التضخم ،وذلك بتطبيق منوذج االحندار الذاتي

1

Irina Tytell, Wei Shang Jin, "Does financial globalization induce better
macroeconomic policies? ", International Monetary Fund, Working Paper,
2004, pp 1-41.
2
Grossman Gene ,Elhanan Helpman, "Globalization and growth", The
American Economic Review, vol. 105, no 5, 2015, pp 100-104.
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للفجوات الزمنية املوزعة ) ،3(ARDLبغرض دراسة تأثري تغريات وتطورات
املتغريات يف األجلني القصري والطويل.
على ضوء ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التالية :
االشكالية  :هل توجد عالقة سببية طويلة وقصرية األجل بني االنفتاح
التجاري و التضخم يف اجلزائر ؟
وكمنطلق منهجي ،تسعى هذه الدراسة إىل اختبار الفرضية التالية :
هناك عالقة طردية طويلة وقصرية األجل بني االنفتاح التجاري والتضخم.
وقد مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور رئيسية ،يتعلق احملور األول
بالدراسات السابقة؛
أما احملور الثاني فقد تناول "االنفتاح التجاري والتضخم يف اجلزائر"؛
واحملور األخري مشل التحليل القياسي للمتغريات املؤثرة على التضخم يف
اجلزائر ،خالل الفرتة ) (2018-1980باستعمال برنامج التحليل اإلحصائي
) ،(EViews.10وطريقة االحندار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة ).(ARDL
الدراسات السابقة :
يف دراسة لـ ) (David Romer, 1993دلت نتائجها أن متوسط معدالت التضخم
أقل يف االقتصادات األصغر واألكثر انفتاحا ،يف حني متيل إىل االرتفاع يف
البلدان املغلقة ،حيث أن البنوك املركزية يف االقتصادات األكثر انفتاحاً على
التجارة ،جتد أن تقلبات العملة املفاجئة جتعل السلطة النقدية أكثر انضبطا
من نظرياتها يف االقتصاد املغلق ،كما توصل ) (Romer, 1993إىل أن العالقة
عكسية بني االنفتاح والتضخم.
يف حني تتحدى ) (Cristina T. Terra, 1998النتائج اليت توصل إليها Romer
حيث ترى أن العالقة السلبية بني التضخم واالنفتاح تقتصر على البلدان املثقلة
بالديون ويتضح ذلك أكثر خالل فرتة أزمة الديون يف الثمانينات ،وتظهر هذه
الدراسة أن عالقة االنفتاح والتضخم ختتلف بني البلدان باختالف الفرتات.
ويف دراسة لـ ) (William C. Gruben a & Darryl Mcleod 2004أعاد النظر يف
نتائج  Romerو ،Terraحيث تشري النتائج إىل االرتباط السليب بني االنفتاح
3

(ARDL :Approach Cointegration the Auto Regressive Distributed Lag
)framework
(The Bounds Test).
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والتضخم يف التسعينيات يف مجيع جمموعات البلدان ،وعلى عكس فرضية
) (Terra, 1998باستثناء فرتة الثمانينات ،فإن عالقة االنفتاح والتضخم أكثر
أهمية بني البلدان األقل مديونية ،ومتيل االقتصادات األكثر انفتاحًا أيضًا إىل
أن يكون التضخم أقل تقلبًا والعالقة العكسية بني االنفتاح والتضخم أكثر قوة
مما توحي به الدراسات السابقة ،وإن كان ذلك فقط يف التسعينيات ،كما ترى
هذه الدراسة أن تأثري االنكماش يف االنفتاح أقوى يف البلدان ذات أسعار الصرف
العائمة ،وتدعم هذه النتائج الرأي القائل بأن االنفتاح التجاري يرتبط
باخنفاض التضخم ،خاصة خالل فرتة االنكماش العاملي يف التسعينيات.
ويف دراسة لـ ) (Mark A. Wynne and Erasmus K. Kersting, 2007يرى وجود
عالقة سلبية بني االنفتاح والتضخم على املدى الطويل ،كما أن اخنفاض معدل
التضخم ال يرتبط فقط باالنفتاح على التجارة فقط بل أيضا االنفتاح على
تدفقات العمالة ورأس املال.
وعلى عكس الدراسات السابقة فإن النتائج اليت وصل إليها (Muhammad
) Zakaria,2010إىل وجود عالقة إجيابية قوية بني االنفتاح التجاري والتضخم يف
باكستان ،باإلضافة إىل تأثري العوامل األخرى مثل عرض النقود ،العجز املالي،
أسعار الصرف ،التضخم األجنيب ،شروط التبادل التجاري والدين اخلارجي.
ويف دراسة لـ ( )Mehdi Abbas, 2012يف دراسة حتليلية لالنفتاح التجاري يف
اجلزائر خالل الفرتة ( ،)2012-1986وقد ميزت الدراسة بني ثالث فرتات للسياسة
التجارية اجلزائرية ،وهي فرتة التأميم واحلماية ( ،)1994-1986االنفتاح حتت
قيود املؤسسات الدولية ( )1998-1994والفرتة الثالثة وهي حماولة السيطرة على
االنفتاح ( ،)2012-1999وقد خلصت الدراسة إىل فشل سياسة االنفتاح حتت
تأطري املؤسسات الدولية لعدم وجود إطار مؤسسي مناسب ،واالنفتاح التجاري
الذي شهدته اجلزائر خالل فرتة الدراسة كانت كرد فعل الخنفاض أسعار
النفط واخنفاض اإليرادات البرتولية ،ويرى الباحث أنه جيب الرتكيز على
النمو والتنمية احمللية واالصالحات اهليكلية ،وليس التدابري اخلاصة بتحرير
التجارة الدولية ،ويتساءل عن جدوى االنفتاح التجاري يف ظل اقتصاد ريعي.
ويف دراسة لـ ) (Faqin Lin & all, 2017خلصت إىل أن االنفتاح التجاري له
تأثري سليب كبري على التضخم يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،وترتبط
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زيادة نقطة مئوية واحدة يف نسبة التجارة على الناتج احمللي اإلمجالي باخنفاض
يف التضخم يبلغ حوالي  0.08نقطة مئوية يف السنة.
ويف دراسة حلالة اجلزائر لـ(شريفي خرية وبن شاعة حممد  ،)2018توصلت
الدراسة إىل وجود عالقة طويلة األجل بني مؤشر أسعار املستهلكني واملعروض
النقدي واالنفتاح التجاري ،كما توصلت إىل وجود عالقة عكسية ومعنوية
إحصائيا بني االنفتاح التجاري والتضخم ،ويكون هذا األثر أقوى يف األجل
الطويل.
االنفتاح التجاري والتضخم يف اجلزائر :
من احلقائق املسلم بها أن أي دولة مهما بلغت مستويات التقدم لديها ال
ميكنها اتباع سياسة االكتفاء الذاتي بصورة كاملة ،ويؤدي االنفتاح التجاري
إىل التخصص وتقسيم العمل الدوليني ،وهي من أسباب قيام التجارة الدولية،
ويؤدي حترير التجارة اخلارجية إىل التأثري على توسيع القاعدة االنتاجية
وتطويرها وحتديثها ونقل التكنولوجيا ،مما يؤدي إىل خفض األسعار ،كما أن
حترير الواردات يؤدي إىل حتفيز اإلنتاج الوطين ،وذلك مبنافسته لإلنتاج
األجنيب يف السوق احمللية أو حتى يف األسواق األجنبية.
- .1.2االنفتاح التجاري :
يعرف على أنه حترير النشاط التجاري بني الدول من القيود واحلواجز
االقتصادية ،ومن بني مؤشراته

+

 ،وهو إمجالي التجارة اخلارجية

كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي.
واالنفتاح التجاري من وجهة نظر املؤسسات الدولية تعين التخلي عن
السياسات املنحازة للتصدير وضد االسترياد باتباع سياسات حيادية بني التصدير
واالسترياد ،والتخلي عن القيود الكمية واستبداهلا برسوم مجركية والتوجه
حنو توحيدها بني الدول ،وختفيض قيمة الرسوم اجلمركية املرتفعة واحلد من
درجة انتشارها ،ويتيح التحرير التجاري العديد من املزايا أهمها :
 -زيادة املنافسة وزيادة املبادالت التجارية اخلارجية وتطوير املنتوج احمللي؛
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 التقليص من التزامات احلكومة النامجة عن تكفلها بإجراءات التجارةاخلارجية ،وحتمل التكاليف النامجة عن التحديد اإلداري ألسعار الصرف؛
 االندماج يف االقتصاد الدولي وذلك بإزالة احلواجز اجلمركية وغرياجلمركية.
- .2.2التضخم :
يرجع التضخم يف جوهره إىل اضطراب قوى اإلنتاج وعدم كفايتها يف الوفاء
حباجات األفراد املتزايدة ،مع التدهور املالزم له يف القوة الشرائية للعملة ،كما
يعين التضخم حالة االختالل يف االقتصاد الوطين اليت تتسم بوجود ميل راسخ
للمستوى العام لألسعار لالرتفاع على مدى من الزمن.
ويعرف كورتري التضخم بأنه احلالة اليت تأخذ فيها قيمة النقود
باالخنفاض ،أي عندما تأخذ األسعار باالرتفاع ،واستنادا إىل بيجو فإن حالة
التضخم هي عندما تصبح الزيادات يف الدخل النقدي أكرب من الزيادات يف
4
كمية اإلنتاج املتحققة.
وبعد الظروف اليت مرت بها اجلزائر نهاية الثمانينات وعجزها عن توفري
السيولة الالزمة لدفع أعباء الدين اخلارجي ،جلأت إىل صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي ،ومت االتفاق على عدة قرارات هامة منها رفع الدعم التدرجيي
على األسعار ،وتغيريات هيكلية يف جمال السياسة النقدية ،وإصالح املنظومة
املالية والنظام الضرييب واجلمركي ،وحترير التجارة اخلارجية ،بهدف حتقيق
التوازن الداخلي واخلارجي ورفع النمو وختفيض معدل التضخم من خالل
ترسيخ قواعد اقتصاد السوق وتشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة.
- .3.2تطور االنفتاح التجاري والتضخم يف اجلزائر :
مبالحظة الشكل رقم ( )01جند أن مؤشر االنفتاح التجاري الصادرات والواردة
كنسبة من الناتج احمللي االمجالي شهدت تذبذبا واضحا خاصة خالل بداية
الفرتة حيث تراجعت هذه النسبة بشكل ملحوظ بني ( )1987-1980ليأخذ بعدها
منحى متزايد ولكن بشكل متذبذب لتتحسن هذه النسبة مسجلة أعلى قيمة هلا

4

1993
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بنسبة  ،%76.68ثم أخذت بالرتاجع التدرجيي لتستقر خالل نهاية

سنة
الفرتة.
أما بالنسبة للتضخم فشهدت معدالت التضخم يف الفرتة ()1996-1990
ارتفاعا ملحوظا ،وتعود األسباب إىل التوسع يف اإلصدار النقدي ،باإلضافة إىل
سياسة التحرير التدرجيي لألسعار ،خاصة بعد إلغاء الدعم املالي ملعظم املواد
االستهالكية األساسية اليت كانت تستفيد من دعم اخلزينة العامة سنة ،1992
وظهر هذا جليا خاصة بعد  1994بعد اتفاقيات صندوق النقد الدولي مع
اجلزائر.
وخالل الفرتة ( )2000-1996أخذ التضخم منحى من الرتاجع امللحوظ حتى
وصلت إىل أقل نسبة خالل فرتة الدراسة  %0.3سنة  ،2000بسبب السياسة املالية
والنقدية املفروضة من قبل صندوق النقد الدولي على اجلزائر ،كما ارتفع يف
نفس الفرتة مؤشر االنفتاح التجاري.
يف حني شهدت الفرتة ( )2014-2001ارتفاعا حمسوسا يف معدالت التضخم
بداية من  2001وهي السنة اليت شهدت بروز فائض السيولة البنكية مما رفع
معدل التضخم إىل  ،%4.2والرتاجع املسجل سنة  2002كان بسبب تباطؤ وترية
ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،على عكس سنة  2003الذي سجل ارتفاع يف أسعار
السلع االستهالكية ،كما سجل يف نفس الفرتة تراجع مؤشر االنفتاح التجاري،
أما ارتفاع التضخم املسجل سنيت  2007و 2008يعود نسبيا باألساس إىل التضخم
املستورد بسبب قفزة التضخم على املستوى العاملي ،باإلضافة إىل ارتفاع أسعار
املنتجات الزراعية ،حيث عرفت سنة  2007زيادة يف استرياد املنتجات الزراعية
وتضخم تكاليف االسترياد فهو تضخم مستورد ،وبالنسبة لسنة  2009فقد سجل
التضخم ارتفاع ملحوظ بنسبة  %5.70والذي كان نتيجة مباشرة الرتفاع أسعار
املواد الغذائية يف السوق الدولية للعديد من املنتجات املستوردة كنتيجة مباشرة
الرتفاع سعر األورو مقابل الدوالر ،مع ارتفاع ملحوظ يف الواردات من اخلدمات
حيث قفزت من  4.78مليار دوالر سنة  2006إىل  11.68مليار دوالر سنة .2009
ويعود ارتفاع معدالت التضخم يف اجلزائر خالل نهاية الفرتة املدروسة إىل
ارتفاع هام يف سعر الصرف مما أدى إىل ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة
صاحل أويابة
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احمللية ،وخاصة الغذائية منها كذا تأثر التضخم باملنتجات الفالحية خالل
سنة .2015
شكل  : 01االنفتاح التجاري والتضخم يف اجلزائر للفرتة ()2018- 1980
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املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج EViews.10

 .3تقدير النموذج :
- .1 .3البيانات ومنهجية الدراسة :
تستخدم هذه الدراسة بيانات سنوية لالقتصاد اجلزائري تغطي الفرتة
املمتدة( ،)2018-1980ومت اختيار بداية الفرتة نظرا للتطورات اليت شهدتها هذه
املرحلة فيما خيص أسعار النفط وأثرها على الصادرات ،وتراجع إيرادات العملة
الصعبة مما تسبب يف تراجع حجم الواردات ،وكذلك تطورات التضخم وأسعار
الصرف ،حيث مت مجع البيانات من الديوان الوطين لإلحصائيات ) (ONSوقاعدة
بيانات البنك الدولي ) ،(World Bank, 2019ومت تكملة البيانات الناقصة من
مصادر أخرى بعد التحقق من جودتها.
أما منهجية الدراسة فتماشيا مع التوجهات احلديثة يف حتليل السالسل
الزمنية ،واليت جتعل من العالقات االقتصادية قابلة للقياس والتحليل الكمي،
فإننا سنقوم باستخدام منوذج االحندار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة
) ،(ARDLبغرض دراسة تأثري تغريات وتطورات املتغريات.
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- .2 .3منوذج الدراسة :
لدراسة العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة ،نستخدم منوذج احندار
خطي لدراسة دالة التضخم اليت نود اختبارها عرب هذه الدراسة ،والتنبؤ بقيم
متغرياتها حيث حتمل الشكل الرياضي العام التالي :
)𝐼𝑁𝐹 = 𝑓(𝐸𝑅, 𝐼𝑅, 𝑀2, 𝑂𝑃) … … … … … … … (01

أما الشكل القياسي للنموذج ،فهو كما يلي :

)𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝑐 + 𝛽1 𝐸𝑅𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑅𝑡 + 𝛽3 𝑀2𝑡 + 𝛽4 𝑂𝑃𝑡 + 𝜀𝑡 … … … … … (02

املتغري التابع  (INFt) :معدل التضخم؛
املتغريات املستقلة  :وتتمثل يف العناصر املؤثرة يف التضخم وهي كما يلي :
 .1سعر الصرف  ،(ERt) ،(exchange rate) :يؤثر سعر الصرف يف التكاليف
واألسعار من خالل ثالثة مصادر رئيسية وهي أثر هذه التغريات على قيمة
الواردات من السلع الوسيطية والنهائية ،وأثر هذا على أسعار السلع األخرى يف
االقتصاد وذلك بسبب تغري أسعار السلع الوسيطية من ناحية ،وتغري الطلب
على البدائل احمللية إن وجدت من ناحية أخرى ،واألثر الثالث ناتج عن تغري
األجور النقدية يف االقتصاد بسبب حماولة أصحاب األجور احملافظة على القوة
الشرائية لدخوهلم وذلك نتيجة لتغري املستوى العام لألسعار؛
 .2سعر الفائدة  (IRt) ،(Interest rate) :تؤثر أسعار الفائدة يف قرارات األفراد
بتوزيع دخوهلم بني االنفاق االستهالكي واالدخار ،ويف حجم االستثمار الذي
يقوم به رجال األعمال حيث يعد تكلفة للمنتجني ،فارتفاعها يرفع تكاليف
اإلنتاج ،وبالتالي ارتفاع أسعار السلع املنتجة ،وهو ما ينطوي على وجود عالقة
طردية بني التضخم وسعر الفائدة ،ومعظم الدراسة تشري إىل تأثري التضخم على
أسعار الفائدة ،حيث ارتفاع معدالت التضخم تؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة
احلقيقي ،وهو ما يؤدي إىل رفع سعر الفائدة اإلمسي إلعادة التوازن لسعر
الفائدة احلقيقي ،على غرار دراسة (Alessandro Cologni, Matteo Manera,
)2008؛
 .3عرض النقود مبعناه الواسع  ،(M2t) ،(Broad money) :يولد اإلفراط يف
العرض النقدي إفراطا يف الطلب على السلع واخلدمات ،األمر الذي يؤدي إىل
ارتفاع األسعار ،فاهلزة النقدية املتأتية من منو األرصدة النقدية تؤدي إىل ارتفاع
صاحل أويابة

1100

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 1112 - 1091 : )2020(1

معدالت التضخم ،فأي منو يف عرض النقود سيولد ارتفاع مستمر يف املعدل العام
لألسعار؛
 .4االنفتاح التجاري  ،(OPt) ،(Trade openness) :حيث تنتقل العدوى
التضخمية من االقتصاد األجنيب إىل االقتصاد الوطين عن طريق شراء السلع
واخلدمات ذات االستهالك النهائي من اخلارج ،ويظهر هذا بوضوح يف
االقتصاديات الصغرية واملفتوحة مقارنة باالقتصاديات األخرى واليت تستورد
معظم حاجياتها من السلع واخلدمات ،مما ينعكس على ارتفاع أسعار بيعها يف
األسواق احمللية ،كما ميكن انتقال التضخم عن طريق ارتفاع أمثان عناصر
اإلنتاج مثل املواد األولية املستعملة يف إنتاج سلع وخدمات حملية ،مما يؤثر على
ارتفاع تكلفتها ،ومن جهة أخرى يؤثر تراجع الصادرات على اإليرادات احلكومية،
كما أن زيادة السياسات احلمائية يؤدي إىل ارتفاع أسعار الواردات وهذا يرفع من
التضخم ،كما أن االنفتاح التجاري يؤدي إىل اخنفاض التضخم بشكل غري
مباشر من خالل زيادة املنافسة وزيادة اإلنتاجية احمللية.
جدول  : 01حتديد متغريات النموذج
املتغري

املؤشر

املتغري التابع
التضخم احمللي

النسبة املئوية للتغري يف مؤشر أسعار املستهلكني.

الرمز
Inf

الوحدة
نسبة مئوية

املتغريات املستقلة
سعر الصرف
سعر الفائدة
عرض النقود
االنفتاح التجاري

كمتوسط سنوي استناداً للمتوسطات الشهرية (العملة
احمللية مقابل الدوالر األمريكي).
هو السعر الذي تتقاضاه البنوك على القروض املقدمة
للعمالء الرئيسيني.
املعروض النقدي مبعناه الواسع ( %من إمجالي الناتج
احمللي).
هي جمموع الصادرات والواردات من السلع واخلدمات
مُقاسة كحصة من GDP

ER

دوالر(س.
اجلاري)

IR

نسبة مئوية

M2

نسبة مئوية

OP

نسبة مئوية

املصدر :من إعداد الباحث.

- .3 .3تقدير منوذج الدراسة :
نتيجة لعدم جتانس بيانات السالسل الزمنية ،حيث أن كل من السالسل
(معدل التضخم وسعر الفائدة وعرض النقود واالنفتاح التجاري) عبارة عن نسب
صاحل أويابة
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مئوية أما سعر الصرف مقدرة بالدوالر األمريكي باألسعار اجلارية ،وبالتالي فإننا
نتعامل مع اللوغاريتم الطبيعي هلذه السالسل ،كما يلي :
𝑡𝑃𝑂𝑛𝐿 𝐿𝑛𝐼𝑁𝐹𝑡 = +𝛽1 𝐿𝑛𝐸𝑅𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝐼𝑅𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝛽4
)+ 𝜀𝑡 … … … … (03

حيث :
 : cمعامل الكفاءة الذي يعكس قيمة التضخم بصورة مستقلة عن التغريات
يف املتغريات املستقلة؛
𝜀  :مقدار اخلطأ ،وهي بقية املؤشرات من غري متغريات النموذج ،واليت تؤثر
على التضخم؛
 : 𝛽1 … . 𝛽4معلمات النموذج.
أوال :اختبار التوزيع الطبيعي
من الضروري قبل بداية عملية التقدير ،اختبار التوزيع الطبيعي للنموذج
) ،(Normality Testمن خالل إجراء اختبار ) (Jarque & Bera,1987ومن قراءة
خمرجات برنامج  ،Eviews.10تأكد لنا قبول الفرض العدم ) (H0الذي يؤكد
التوزيع الطبيعي للبواقي ،باعتبار أن قيمة احتمالية ) (Jarque-Beraبلغت
) (Probability=0.677822وهي أكرب من مستوى املعنوية املفرتض ).(5%
ثانيا :اختبار االستقرارية (السكون)
لتفادي االحنراف الزائف كما أشار لذلك )،(Granger & Newbold, 1974
ولتحديد طريقة التقدير املناسبة ،البد من إجراء اختبارات "جذر الوحدة" (The
) ،Unit Root Testحيث تعاني غالبية السالسل الزمنية من هذا االحنراف الزائف
كما أشار لذلك كل من ) (Nelson & Plosser,1982و).(Peter,1986
ولتحليل خصائص السالسل الزمنية األحادية املستعملة يف الدراسة جيب
التأكد من استقرارها ،ويف حالة عدم استقرارها نلجأ إىل استخدام اجلذر
األحادي الصاعد لكل متغرية على حدى ،باستخدام برنامج  ،EViews.10عن
طريق استخدام اختبار ) (ADF: Augmented Dickey-Fuller test statisticواختبار
) ،(PP: Phillips & Perronوميكن تلخيص النتائج كما يلي :
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( لالستقراريةADF)  نتائج اختبار: 02 جدول
At Level
LnINF
With Constant

Constant &
Trend

Without constant &
Trend

With Constant

With

Constant &
Trend

Without constant &
Trend

LnIR

LnM2

-

-

1.6979

.08780

.42420

.02490

.66850

*

No

**

No

t-Statistic

-

-

3.0086

0.6027

Prob.

.14320

.97310

.75470

.87600

No

No

No

No

-

No
-

.40130

.27300

.37340
.78720

0.278
5
0
.5790

-3.2658

-1.6447

t-Statistic

1.1045

Prob.

.23950

.79400

.75960

No

No

No

d(LnINF)

d(LnER)

d(LnIR)

-

LnOP
1.677

2.6746

t-Statistic

Prob.

With

LnER

1.1908

-

1.2876

d(LnM2
)

-

-

8.6410

3.9903

Prob.

.00000

.00380

.00950

.00030

***

***

***

***

-

4.8654

t-Statistic

-

-

8.5270

4.1381

Prob.

.00000

.01240

.02290

.00220

***

**

**

***

-3.8890

-

4.8214

t-Statistic

-

-

8.7458

1.3554

Prob.

.00000

.15940

.00070

.00000

***

No

***

***

-3.5905

No
-

2.312
9
0
.4172

No
No
At First Difference

t-Statistic

-3.6465

6
0
.4342

-

4.9106

d(LnOP)
-

4.611
3
0
.0007
***
-

4.573
0
0
.0041
***
-

4.671
8
0
.0000
***

Notes: (*)10%; (**)5%; (***)1%. And (No) Not Significant.
Eviews.10  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج:املصدر

، احتواء السلسلة الزمنية للمتغري على جذر الوحدة، الفرضية الصفرية: H0
.أي أنها غري مستقرة
1103
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 : H1الفرضية البديلة ،عدم احتواء السلسلة الزمنية للمتغري على جذر
الوحدة ،أي أنها مستقرة.
من خالل خمرجات برنامج  Eviews.10املتعلقة باختبار ) (ADFللكشف عن
جذر الوحدة يف اجلدول رقم ( ،)02نالحظ أنه عند املستوى ) (At Levelفإن املتغري
التابع التضخم ) (INFساكن (مستقر) عند جمال اخلطأ ) (10%واملتغري
املستقل سعر الفائدة ) (IRعند جمال اخلطأ ) ،(5%أما املتغريات املستقلة
األخرى فإنها غري ساكنة ،وهو ما يفضي إىل النتيجة اإلحصائية اليت مفادها
أن النموذج غري ساكن عند املستوى ،ما يستلزم اختبار سكونه عند الفرق األول
) ،(At First Differenceوهو االختبار الذي أكد رفض الفرض العدم ) (H0القائل
بوجود جذر الوحدة ،وقبول الفرض البديل ) (H1القاضي بعدم وجود جذر الوحدة
عند الفرق األول ،وهي نفس النتيجة اليت أثبتها اختبار ) (PPمع بعض
االختالفات البسيطة ،والذي استحدثه ) ،(Phillips & Perron,1988حيث خيتلف
عن اختبار ) (ADFبكونه ال حيتوي على قيم متباطئة للفروق.
ثالثا  :اختبار التكامل املشرتك
حيدد التكامل املشرتك األثر الطويل األجل بني املتغريات ،وتوجد عدة طرق
إلجراء اختبار التكامل املشرتك ،ولكل منها شروطها وحدودها ،وسوف نقوم
بإجراء اختبار التكامل املشرتك من خالل أسلوب اختبار احلدود (F-Bounds
) Testاملطور من طرف ).(Pesaran, & Shin, & Smith, 2001
وبعد قراءة خمرجات برنامج  EViews.10تأكد رفض الفرض العدم )(H0
القائل بعدم وجود تكامل مشرتك ،وقبول الفرض البديل ) (H1الذي يؤكد وجود
تكامل مشرتك بني متغريات النموذج ،أي أن االختبار يثبت وجود عالقة طويلة
األجل بني املتغريات اليت يتكون منها النموذج ،وهذا يعين أن املتغريات تتحرك يف
نفس االجتاه يف األجل الطويل ،باعتبار أن القيمة احملسوبة (F-
) statistic=7.480187أكرب من القيمة اجلدولية للحد األعلى ) (I(1)=4.000عند
مستوى الداللة ) (signif=5%كما يبينه اجلدول التالي :
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جدول  : 03اختبار ) (Waldحلساب إحصائية )(F

القيمة

عدد املتغريات املستقلة N

االختبار اإلحصائي
إحصائية F
4
.4801877
احلد األعلى I1
احلد األدنى I0
املعنويةn=40 /
3.395
2.427
%10
4.000
2.893
%5
5.455
3.967
%1
املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج EViews.10

رابعا  :االختبارات التشخيصية (االرتباط الذاتي ،عدم التجانس ،استقرارية
النموذج)
 .1مشكل االرتباط الذاتي  :والذي سنكشف عليه باستخدام اختبار
مضاعف الغرانج ) ،(LM Test, Lagrange Multiplierومن خالل خمرجات برنامج
 EViews.10حيث تبني ما يلي :
قيمة احتمالية ) ،(Prob.F(2,25)=0.3685أكرب من مستوى املعنوية املفرتض
) ،(5%أي أنها غري معنوية ،ما يعين قبول الفرض العدم ) (H0القائل بعدم وجود
مشكل االرتباط الذاتي ،ورفض الفرض البديل ) (H1القائل بوجود مشكل
االرتباط الذاتي ،أي أن تباين األخطاء متجانس وال يوجد اختالف تباين.
 .2عدم جتانس التباينات ): (Heteroskedasticity Test: ARCH
من خالل خمرجات برنامج ) (EViews.10ميكن مالحظة أن قيمة احتمالية
االختبار ) (Porob. F(1,34)=0.8592أكرب من القيمة احملسوبة (F-
) ،statistic=0.031943كما أن قيمة احتمالية االختبار غري معنوية عند مستوى
املعنوية املفرتض ( ،)%5ما يعين قبول الفرض البديل ) (H1القائل بوجود جتانس
بني التباينات ،ورفض الفرض العدم ).(H0
 .3اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج ): (Cumulative SUM
يتحقق االستقرار اهليكلي للنموذج عندما يقع الشكل البياني إلحصائية
كل من ) (CUSUMو) (CUSUMSQداخل احلدود احلرجة عند مستوى املعنوية
املفرتض ) ،(5%وتكون املعامالت غري مستقرة إذا انتقل الشكل البياني إلحصاء
االختبارين خارج احلدود ،ويستعمل االختبار للتأكد من خلو املعطيات يف هذه
الدراسة من وجود أي تغيريات هيكلية فيها ،ويوضح االختبار أمرين مهمني هما
صاحل أويابة
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وجود أي تغري هيكلي يف البيانات ،ومدى استقرار وانسجام املعلمات الطويلة
األمد ) (Long Run Coefficientsمع القصرية األمد )،(Short Run Coefficients
باإلضافة إىل أن هذا االختبار من أهم االختبارات املستخدمة واملصاحبة ملنهجية
) (ARDLاملستخدمة يف هذه الدراسة.
شكل  : 02اختبار استقرارية النموذج باستخدام اختباري & CUSUMSQ
CUSUM
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مبالحظة الشكل رقم ( )02الذي يبني نتائج اختبار
) ،CUSUMيتأكد لنا استقرار متغريات الدراسة وانسجام يف النموذج بني نتائج
تصحيح اخلطأ يف املدى القصري والطويل ،حيث وقع الشكل البياني إلحصاء
االختبارين هلذا النموذج داخل احلدود احلرجة عند مستوى املعنوية املفرتض
) ،(5%بالتالي ليس هناك تغيري هيكلي يف البيانات املستخدمة يف الدراسة ،كما
يتضح أيضا من هذين االختبارين أن هناك استقرار وثبات املقدرات وانسجام بني
نتائج املعلمات عرب فرتة الدراسة.
 .4اختبار ): (Ramsey RESET: Regression Error Specification Test
واملتعلق مبدى مالئمة الصيغة اخلطية لبيانات الدراسة ،ومن خالل
خمرجات برنامج  EViews.10نالحظ قيمة احتمالية االختبار )،(Prob.=0.3481
أكرب من مستوى املعنوية املفرتض ) ،(5%ما يعين قبول الفرض العدم )(H0
القائل بكون النموذج موصوف بشكل جيد ،مما يعين مالئمة الصيغة اخلطية
لبيانات الدراسة.
 .5معامل تصحيح اخلطأ ): (ECM: Error correction model
من خالل خمرجات برنامج  EViews.10ميكن مالحظة معامل التصحيح أن
) (Coefficient= -0.756124سالب وهي قيمة مستوفية للشروط النظرية
& (CUSUMSQ

صاحل أويابة
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للمعامل ،خاصة اإلشارة السالبة ،كما أنه حمصور بني [ ،],-10ومعنوي باعتبار
أن قيمة اختبار معنويته ) (Prob.=0.0000أقل من مستوى املعنوية املفرتض )،(5%
هذه الشروط ستضمن وجود تقارب يف النموذج مما يعين بشكل غري مباشر وجود
عالقة طويلة املدى ،وبالتالي فإن النموذج حمل الدراسة يصحح اخلطأ بنسبة
 %75.61خالل فرتة واحدة وهي سنة كاملة.
خامسا :اختبار معنوية النموذج ومعامل االرتباط
قبل عملية التقدير واالختبار من املهم جدا اختيار فرتة اإلبطاء املثلى،
وطريقة ) (ARDLمن مميزاتها حتديد احلد األمثل من االبطاءات الزمنية
تلقائيا من بني عدد كبري من االحتماالت ،واليت يستحيل التعامل معها يدويا،
وهو التقدير الذي يقدم لنا أفضل منوذج للقياس ،وباالعتماد على معيار )(AIC
ومن بني  162منوذج مت تقديرها مت حتديد أفضل حد لإلبطاء كما هي موضحة
يف اجلدول رقم ( )04كما يلي :
جدول  : 04احلد األمثل من االبطاءات الزمنية ملتغريات النموذج وفق معيار
)(AIC

متغريات النموذج
اإلبطاء Lag

LnINF

LnIR

LnER

LnM2

LnOP

1

1

2

0

1
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من خالل خمرجات برنامج  EViews.10وبقراءة إحصائية
) ،statistic=10.23200أكرب من القيمة اجلدولية ،وProb(F-statistic)=0.000001
أقل من مستوى املعنوية املفرتض ) ،(5%وبالتالي نرفض الفرض العدم )(H0
ونقبل الفرض البديل ) (H1الذي يؤكد أن النموذج ذو معنوية إحصائية،
وبالتالي ميكن االعتماد عليه يف التحليل االقتصادي.
والختبار مدى تفسري املتغريات املستقلة وتأثريها على املتغري التابع التضخم
) ،(LnINFنستعمل معامل التحديد املعدل ) ،(Adjusted R-squaredحيث بلغت
̅̅̅ وهذا يعين أن املتغريات املستقلة تفسر بنسبة ) (69.77%تغريات
R2 = 0.697702
معدل التضخم يف اجلزائر والنسبة املتبقية ) (30.23%تفسرها متغريات أخرى مل
تدرج يف هذا النموذج.

صاحل أويابة
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سادسا :نتائج تقدير النموذج والقراءة االقتصادية
بالنسبة الختبار معنوية معلمات النموذج ،ومن خالل خمرجات برنامج
 ،EViews.10نالحظ أنه عند مستوى املعنوية ( )%5يف األجلني القصري والطويل
تبني أنه :
يف األجل الطويل :
جدول  : 05نتائج تقدير املعادلة رقم ( )03ونتائج طويلة األجل
Conditional Error Correction Regression
Std. Error
t-Statistic
Prob.
.1346805
-1.603850
.12040
.1297580
-5.827191
0
***.0000
.7332640
.0271772
.0526*0
.2768670
-1.988500
.0570*0
.7302640
.8257311
.0790*0
.7013520
.9826290
.33450
.7634740
.3383053
0
***.0025
.8295040
.7409591
.0931*0
.7257440
.3377931
.19210

.4864571
-0.550550
.3332661
.6891690
.5487082

)LNIR(-1
)LNER(-1
**LNM2
)LNOP(-1
)D(LNIR

.4441321
.9708960

)D(LNER
(D(LNER))1
)D(LNOP

0
***.0044
Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend
t-Statistic
Prob.
Variable Coefficient Std. Error
.9658901
.9862590
.993281
.0564*0
LNIR
-0.728121
.3638390
-2.001215
.0555*0
LNER
.7632891
.0328671
.7071791
.0993*0
LNM2
.9114490
.9555320
.9538650
.34860
LNOP
-10.89140
.2855477
-1.494933
.14650
C
2
Notes: (*)10%; (**)5%; (***)1%. And (No) Not Significant, R =0.773277,
2
Adjusted R =0.697702 , F-statistic=10.23200, Prob(F-statistic)=0.000001.
املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج EViews.10
-3.111331

.1738121

Coefficient
-8.235255
-0.756124

Variable
C
*)LNINF(-1

-3.652116

فيما تتمثل معادلة التكامل املشرتك األجل الطويل فيما يلي :

EC = LnInf - (1.9659*LnIR - 0.7281*LnER + 1.7633*LnM2 +
)0.9114*LnOP - 10.8914

صاحل أويابة
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من خالل خمرجات برنامج  EViews.10يف املدى الطويل واملمثلة يف اجلدول
رقم ( )05نالحظ عند مستوى املعنوية ( ،)%5أن االنفتاح التجاري )،(LnOP
ليست ذو داللة إحصائية باعتبار أن احتماليتها بلغت ) (Prob=0.3486وهي أكرب
من جمال اخلطأ املسموح به ،ما يعين أنه ال ميكن االعتماد عليها يف التحليل
االقتصادي يف األجل الطويل؛
يف املقابل اكتسبت كل من سعر الفائدة ) ،(LnIRسعر الصرف )(LnIR
وعرض النقود ) (LnM2داللة ومعنوية إحصائية عند مستوى املعنوية ()%10
باعتبار أن احتماليتها بلغت على التوالي )(Prob=0.0555) ،(Prob=0.0564
و) ،(Prob=0.0993فعلى املدى البعيد يأثر كل من سعر الفائدة وعرض النقود
) (M2على التضخم احمللي بشكل إجيابي فالعالقة طردية فارتفاع سعر الفائدة
بنسبة  %1يرفع من التضخم احمللي بنسبة  ،%1.966وارتفاع عرض النقود بنسبة
 %1يرفع من التضخم احمللي بنسبة  %1.763يف حني جند العالقة عكسية بني
سعر الصرف والتضخم ،فارتفاع سعر الصرف بنسبة  %1ختفض من التضخم
احمللي بنسبة .%0.728121
يف األجل القصري :
جدول  : 06نتائج تقدير املعادلة قصرية األجل
ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
.5487082
.6042900
.2176914 .0002***0
.4441321
.6116600
.3610032 .0257**0
.9708960
.5771110
.6823391
.10400
-3.652116
.8748200
-4.174708 .0003***0
-0.756124
.1036740
-7.293315 .0000***0
Notes: (*)10%; (**)5%; (***)1%. And (No) Not Significant.
املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج EViews.10

Variable
)D(LNIR
)D(LNER
))D(LNER(-1
)D(LNOP
*)CointEq(-1

يف األجل القصري وبدون إبطاء احتمالية املتغريات املستقلة سعر الفائدة
) ،(LnIRبلغت ) (Prob=0.0002وسعر الصرف ) (Prob=0.0257) (LnERواالنفتاح
التجاري ) (Prob=0.0003) (LnOPوهي أصغر من جمال اخلطأ املسموح به ،مما
يعين أنها ذو داللة إحصائية بالتالي ميكن االعتماد عليها يف التحليل االقتصادي
صاحل أويابة
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كمتغري مفسر للتضخم ،حيث توجد عالقة طردية يف األجل القصري بني
التضخم وسعر الفائدة فارتفاعه بنسبة مئوية واحدة يرفع التضخم
بنسبة ،%2.5487كما توجد عالقة طردية يف األجل القصري بني التضخم وسعر
الصرف فارتفاعه بنسبة مئوية واحدة يرفع التضخم بنسبة  ،%1.4441كما
توجد عالقة عكسية يف األجل القصري بني التضخم واالنفتاح التجاري فارتفاعه
بنسبة مئوية واحدة خيفض التضخم بنسبة .%3.652
اخلامتة ومناقشة النتائج :
قمنا يف هذه الدراسة باختبار العالقة بني سعر الفائدة وسعر الصرف وعرض
النقود  M2واالنفتاح التجاري ،بهدف دراسة آثرها على التضخم يف اجلزائر
خالل الفرتة ( ،)2018-1980وقد مت إثبات الفرضية الرئيسية للدراسة يف جزء
منها حيث توجد عالقة عكسية ومعنوية قوية بني االنفتاح التجاري من جهة
والتضخم من جهة ثانية يف األجل القصري بدون إبطاء ،باإلضافة إىل العالقة
الطردية واملعنوية مع كل من سعر الفائدة وسعر الصرف.
أما يف األجل الطويل فيقتصر تأَثُّر التضخم بكل من سعر الفائدة وعرض
النقود وسعر الصرف دون االنفتاح التجاري ،وبالتالي مت إثبات الفرضية
الرئيسية يف اجلزء اخلاص باألجل القصري لالنفتاح التجاري يف حني مت نفيها
يف األجل الطويل لنفس املتغري ،حيث تظهر النتائج القياسية عدم وجود عالقة
طويلة األجل بني االنفتاح التجاري والتضخم.
كما ميكن استنتاج ما يلي :
يعترب سعر الفائدة ) (LnIRمن أهم املتغريات اليت تفسر التضخم يف
اجلزائر يف املدى الطويل ،حيث توجد عالقة طردية مبعامل ) (1.96وقد بلغت
احتمالية سعر الفائدة ) (Prob=0.0006) ،(LnIRوهي أصغر من جمال اخلطأ
املسموح به ،مما يعين أنها ذو داللة إحصائية بالتالي ميكن االعتماد عليها يف
التحليل االقتصادي كمتغري مفسر للتضخم؛
يف املرتبة الثانية ،جند حجم عرض النقود مبفهومه الواسع )،(LnM2
حيث توجد عالقة طردية يف األجل الطويل بني كمية النقود والتضخم مبعامل
تأثري يف حدود )(1.76؛
صاحل أويابة
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أما سعر صرف الدوالر مقابل الدينار اجلزائري ) ،(LnERفيؤثر بشكل
عكسي يف األجل الطويل ،فارتفاع سعر الصرف بنسبة مئوية واحدة خيفض
التضخم بنسبة ) ،(-0.728وهذا خيتلف عن الدراسات السابقة ،وميكن تفسري
ذلك بهيكل الصادرات والواردات اجلزائرية ،فمعظم الصادرات حمروقات وهي
مسعرة بالدوالر ،يف حني أن معظم الواردات باليورو وهذا ما يفسر التأثري
العكسي الرتفاع قيمة الدوالر على التضخم يف اجلزائر؛
وأخريا بلغت احتمالية املتغري املستقل االنفتاح التجاري )،(LnOP
) (Prob=0.3486وهي أكرب من جمال اخلطأ املسموح به ،مما يعين أنها ليست ذو
داللة إحصائية بالتالي ال ميكن االعتماد عليها يف التحليل االقتصادي كمتغري
مفسر للتضخم ،يف حني أنه ذو داللة إحصائية يف األجل القصري ،وقد توافقت
هذه النتائج عموما يف جزء منها مع نتائج دراسة كل من )(David Romer, 1993
و) (William C. Gruben a & Darryl Mcleod 2004و (Mark A. Wynne and
) Erasmus K. Kersting, 2007واليت أجريت على جمموعة من الدول ،ودراسة
) (Faqin Lin & all, 2017واليت ختص جنوب إفريقيا ،و(شريفي خرية وبن شاعة
حممد  )2018حول اجلزائر ،اليت توصلت إىل وجود عالقة طويلة األجل وعكسية
بني التضخم واالنفتاح التجاري ،يف حني مل نصل يف األجل الطويل إىل وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بني االنفتاح التجاري والتضخم.
بناء على ما سبق نرى أنه جيب مراجعة السياسة التجارية املنتهجة ،مع
مراعاة التدرج واالنتقاء والتوقيت املناسب لصياغة السياسات التجارية اخلاصة
باالنفتاح ،مع املوازنة بني التكاليف والفوائد مبا يضمن حتقيق استقرار
التوازنات االقتصادية الكلية ،وكذا تشجيع االستثمار ونقل التكنولوجيا لتطوير
الصادرات خارج قطاع احملروقات واليت تبقى ضئيلة ،والعمل على زيادة كفاءة
االنتاج وختصيص املوارد بشكل أفضل والتوجه إىل الصناعات القائمة على
التكنولوجيا تدرجييا.
ويف األخري ننوه إىل أن هذه الدراسة ورغم النقائص اليت تعرتيها بسبب
طبيعة النموذج ،أو جودة البيانات ،أو دقة املعاجلة...إخل ،تبقى نتائجها توفر
تصورا مهما يف تأثري االنفتاح التجاري على األسعار احمللية والتضخم يف
اجلزائر.
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