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 إ ّن ركض الدول و خصوصا النامية منه ا وراء احملافظة على استقرار األسعار يف املدى الطويل شجع:ملخص
 و،اجلزائر على انتهاج إطار يقال أبنّه فعال يف إدارة السياسة النقدية خصوصا بعد تصرحيات اهليئات النقدية بتبنيه
من أجل الكشف عن هذا األمر ارأتينا إجراء دراسة قياسية منوذج دراستها يضم أداة من أدوات السياسة النقدية
 خالل،R و القطاع املايل إضافة إىل العالقة ابلعامل اخلارجي مستعينني يف ذلك مبقاربة اختبار احلدود و برجمية
، كشفت النتائج عن وجود عالقة توازنية بني التضخم و ابقي املتغريات ذات بعد معنوي، 2323-1793 الفرتة
.كما أشارت إىل أمهية التسييل النقدي و توفر بيئة مالية مالئمة من أجل تبين النظام
 ؛ARDL  استهداف التضخم ؛ اهليمنة املالية ؛ متطلبات االستهداف ؛ اختبار احلدود: الكلمات املفتاح
االنفتاح التجاري و املايل
E58 ; E52 :jel رموز تصنيف
Abstract: The pursuit of countries, especially the developing ones, behind
maintaining price stability in the long term encouraged Algeria to adopt a
framework that is said to be effective in managing monetary policy, especially after
the monetary authorities’ statements to adopt it. In order to reveal this matter, The
researcher decided to conduct a econometric study whose study model includes a
tool of monetary policy and the financial sector in addition to the relationship with
the outside world, using the approach of Bounds Test with the R software, during
the period 1970-2020, the results revealed the existence of an equilibrium
relationship between inflation and the rest of the variables wich is a significant, as
they indicated the importance of monetization and the availability of A favorable
financial environment for the adoption of the system.
Keywords: inflation targeting ; financial dominance ; targeting requirements ;
ARDL bounds test ; commercial and financial openness
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تمهيد :
لقد ساهم تزايد النقاشات العامة واألكادميية و حىت التجريبية حول كيفية التصميم الفعال
ألنظمة السياسة النقدية يف تشجيع عدة دول و خصوصا الناشئة منها إىل تبين نظام استهداف
التضخم رغبة منها يف الوصول إىل حتقيق اهلدف املرجو و املتمثل يف استقرار األسعار ،من انحية
أخرى ساعد هذا النظام خصوصا استهداف التضخم املرن يف حتقيق أهداف اثنوية أخرى
كتحفيز النمو و احلد من البطالة ،نذكر على سبيل املثال ال حصر دراسة كل من
) )Bernanke et al., 1999; Corbo et al., 2001و اليت خلصت اخلربة املكتسبة
من هذا النظام خالل العقد املاضي ،رَكزت هذه الدراسات على عدة أسئلة متنوعة و املتعلقة يف
كيفية اختيار األنظمة النقدية مبا يف ذلك حتسني أداء التضخم ،مصداقية السياسة النقدية و
تكلفة خفض التضخم.
لقد كشف النقاش القائم حول استهداف التضخم عن خاصيتني اثنني :األوىل هي أنّه رغم عدة
جهود مبذولة من طرف صناع القرار ،األكادمييني و الباحثني إالّ أ ّن الدراسات التجريبية كشفت
مهما يف تسريع عملية خفض
عن فشلها يف اإلقناع أب َن نظلم استهداف التضخم كان إطارا ً
التضخم ،حتقيق معدالت تضخم أقل وكذا خفض تكلفة ختفيض التضخم أو زايدة مصداقية
التزام البنك املركزي بتضخم منخفض ولقد قدموا حجتهم أب ّن البيئة السائدة يف تسعينات القرن
املاضي كانت مالئمة عندما مت جتريب استهداف التضخم مما يدل على أ َن اإلسرتاتيجية اخلاصة
ابستهداف التضخم رمبا مل تفعل سوى القليل لتحسني نتائج السياسة النقدية حول ما هو معقول
) 1 )Cecchetti and Ehrmann, 1999و الثانية تتمثل يف هتديد قدرة البنك املركزي
على حتقيق استقرار األسعار إذا مل يتم اعتماد سياسة استهداف التضخم.
قد جيد بعض األكادمييني أ َن استهداف التضخم فكرًاي جذاب لإلعالن الصريح عن نوااي البنك
املركزي وزايدة املساءلة اليت ينطوي عليها اإلعالن عن هدف التضخم إالَ أ َن كل من البنك
املركزي األورويب (البنك املركزي األورويب  2 )2331 ،واالحتياطي الفيدرايل ( Gramlich,
3
إطارا للسياسة النقدية املناسبة.
 )Edward M, 2001ال يعتربان استهداف التضخم ً
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يرجى اإلشارة إىل أ ّن هذا النظام و لعقيدين مازال قائما فلقد مت تقدميه ألول مرة من قبل نيوزيلندا
وتشيلي يف عام  ، 1773كندا يف عام  1771واململكة املتحدة يف عام .1772
إن احلديث عن السياسة النقدية يف اجلزائر أصبح ممكنا بعدما مت هتميشها خصوصا مع صدور
قانون النقد و القرض  13-73و األمر  ، 11-33كما أنَه يف ظل اإلصالحات االقتصادية
واملالية اليت شاهدهتا اجلزائر خاصة األمر رقم  30-13الصادر بتاريخ  20أوت  2313والذي
نص على أ َن استقرار األسعار أضحى اهلدف النهائي للسياسة النقدية كل هذا جيعلنا نطرح
التساؤل التايل :هل تعترب سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر مالئمة على املدى الطويل؟
ولتبسيط هذه اإلشكالية حاولنا إدراج التساؤالت التالية:
هل فيه إمكانية لتطبيق سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر؟ وهل للهيمنة املالية مانع
.1
يف حتقيقها؟
هل تتحرك مؤشرات التضخم مع معدل التضخم يف املدى الطويل مما يعكس عالقة
.2
مستقرة بينهما ؟
.3

هل يعترب هذا اإلطار مفيد للسياسة نقدية اجلزائرية خالل فرتة الدراسة ؟

.0

ما إذا كانت هناك عالقة بني أدوات السياسة النقدية و التضخم من خالل التطبيق؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت نطرح الفرضيات التالية:
تضع سياسة استهداف التضخم معدالت رقمية أو مدى للتضخم كأداة تثبيت امسية
.1
وسيطية لتحقيق استقرار األسعار يف املدى الطويل.
.2

إ ّن تطبيق أدوات السياسة النقدية يغري من معدالت التضخم.

.3

إ ّن اهلدف النهائي للبنك املركزي هو احملافظة على استقرار األسعار يف املدى الطويل.

هدف البحث :
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نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل حتقيق  3أهداف ،األول هو تقدمي سياسة استهداف
التضخم كإطار تتبناه اهليئات النقدية ،اهلدف الثاين هو تقدمي الشروط الالزمة لنجاح إدارة
السياسة النقدية كجزء من االستهداف واهلدف الثالث هو دراسة الفرص لتنفيذ ممارسة استهداف
التضخم من خالل منوذج  ARDLو تقييم آليات انتقال السياسة النقدية استعانة بربجمية
.R
الدراسات السابقة :
توجد العديد من الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ميكننا عرض البعض منها:
ابالعتماد على هنج املقارنة لألوراق السابقة و ابستخدام طريقة الفروق املزدوجة ( double
 ، )differencesتقدير قواعد  Taylorو  VARغري املقيد لستة بلدان مستهدفة
للتضخم عانت من تضخم مرتفع مع جمموعة غري مستهدفة هلذا اإلطار قام Neumann
 )and von Hagen (2002بتقييم عدة جوانب ألداء بنوكها املركزية خالل الفرتة ما قبل
االستهداف ( )1772-1790والفرتة ما بعده ( ،)2331-1773توصلت النتائج إىل
مسامهة هذه السياسة يف احلد من مستوى وتقلب التضخم ،كذلك ختفيض تقلبات أسعار
الفائدة إىل أدىن مستوى ،نفس النتائج لتقلبات فجوة الناتج .4
قام كل من ) Ball and Sheridan (2004مبقارنة البلدان املستهدفة مع غري املستهدفة
للتضخم لعينة متكونة من  23بلد متقدم معتمدين يف ذلك على هنج فرق الفروق
( )difference-in-differenceمن أجل حتديد كيف أتثر سياسة استهداف التضخم
يف التضخم ،تقلبات التضخم ،الناتج و تقلبات الناتج ،توصلت نتائج البحث إىل أ ّن عدم أمهية
التبين يف عينة الدراسة ال مكسب و ال خسارة من حيث األداء االقتصادي. 5
دراسة( Boussiala Mohamed Nachid )2321من خالل منوذج يضم كل من
التضخم ،سعر الفائدة على الودائع ،سعر الصرف ،الناتج احلقيقي M2 ،و معدل إعادة اخلصم،
أراد الباحث تقييم فعالية سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة 2310-1793
ابستعمال  ،ARDLتشري نتائج حبثه إىل وجود عالقة طويلة األجل ،كذلك الكشف عن
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وجود سببية بني بعض املتغريات و املتغري اهلدف استعانة بنهج Toda & Yamamaoto
.6
 - Iاجلانب النظري:
لطاملا اعتقد االقتصاديون وصناع القرار أ َن السياسة النقدية الناجحة جيب أن يكون هلا
"أداة تثبيت امسية" وهو متغري ميكن أن يستخدمه البنك املركزي لتأديب قراراته السياسية وإقناع
العمالء يف االقتصاد أب َن البنك املركزي كان منضبطًا .7
 -0.Iتعريف سياسة استهداف التضخم
لقد مت استخدام العديد من أدوات التثبيت االمسية كاجملاميع النقدية وسعر الصرف أما
يف اآلونة األخرية انتقلت العديد من دول العامل حنو نظام  /إطار إلجراء سياسة نقدية معروفة يف
الدوائر األكادميية ابسم "استهداف التضخم" وكما يشري االسم فإ َن أداة التثبيت االمسية هي
معدل التضخم فماذا نعين بسياسة استهداف التضخم؟
مفهوم سياسة استهداف التضخم:
 )Masson, Savastano et Sharma (1997أربع ركائز لسياسة استهداف التضخم
"يستند استهداف التضخم إىل تعريف هدف تضخم صريح [ ... ،تعريف] مؤشرات واضحة ال
لبس فيها وهي األهداف الغالبة اليت تؤدي إىل استقرار التضخم ]...[ .منهجية التنبؤ ابلتضخم
هي استخدام مجيع املعلومات اليت ميكن أن توفر مؤشرات للتضخم املستقبلي وتنفيذ إجراءات
مستقبلية إلدارة أداة السلوك اليت تعتمد على تقييم املعدل املتوقع ابلنسبة إىل اهلدف احملدد
8
مسب ًقا" .
( " :Hazirolan )1777ال يعترب استهداف التضخم طريقة للحد من التضخم احلايل بل هو
9
أداة تثبيت لرصد ومراقبة استقرار األسعار يف اقتصاد ما بعد فرتة شاملة من االنكماش ".
يوصف ) Croce and Khan (2000سياسة استهداف التضخم "كإطار لوضع
السياسة النقدية حتت املراقبة ،يعتمد هذا النظام على قواعد و أهداف واضحة يلزم هبا البنك
« جملة األحباث االقتصادية»،
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املركزي بتطبيق سياسة متسقة ،يف الوقت نفسه مينح البنك املركزي حرية اختيار كيفية استخدام
جماال للرد على الصدمات الداخلية واخلارجية احملتملة " .10
أدواته مما يتيح له ً
البنك املركزي األورويب ( )ECB, 2004أبنّه "إسرتاتيجية للسياسة النقدية هتدف إىل احلفاظ
على استقرار األسعار من خالل الرتكيز على االحنرافات يف توقعات التضخم املنشورة عن هدف
التضخم املعلن عنه" .يضيف "يتصل البنك املركزي بقرارات السياسة النقدية كرد فعل على
االحنرافات يف توقعات ملقياس معني للتضخم من هدف تضخم حمدد يف أفق معني" .يعتقد
11
 ECBأ ّن عرض سياسة استهداف التضخم سيكون بسيطًا نسبيًا.
 -0.Iمتطلبات سياسة استهداف التضخم:
من أجل إجناح سياسة استهداف التضخم البد من توفري شروط عامة وشروط أولية
(أساسية) ،حيث تشري تلك الشروط العامة على مدى وجود استهداف التضخم يف البلد من
عدمه و اليت حددها كل من )(2001) Mishkin ،12Debelle , et al. (1998
 13و ) 14 Mishkin and Hebbel (2001خبمسة عناصر رئيسية جيب أ ّن يشملها
نظام استهداف التضخم :15
التصريح للجمهور بوجود هدف أو نطاق كمي خالل فرتة من الوقت
غياب اهليمنة املالية وااللتزام أب ّن اهلدف النهائي للسياسة النقدية هو استقرار األسعار مع إمكانية
وجود أهداف اثنوية
توفر األدوات القياسية و اإلحصائية و اليت تساعد البنك املركزي يف بناء مناذج قوية لتوقعات
التضخم يف ظل املتغريات و املؤشرات اليت حتمل معلومات على التضخم املستقبلي
تكثيف التواصل مع اجلمهور واألسواق حول خطط وأهداف وقرارات السلطات النقدية من أجل
زايدة الشفافية
زايدة مساءلة البنك املركزي لتحقيق أهداف التضخم.
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أضاف ) Masson et al. (1997شرطا آخر إىل الشروط املذكورة سابقا ،يتمثل
يف اعتماد البنك املركزي على أسلوب النظرة املستقبلية  Forward-lookingيف تقدير
معدل التضخم املستهدف .16
َأما الشروط األولية (املسبقة) تشتمل على األسس املبدئية اليت تساعد البلد يف زايدة
17
فعالية سياسة استهداف التضخم أثناء التطبيق حىت ولو غابت البعض منها
هناك ثالثة شروط مسبقة ( )Prerequisitesو هي:18
.1
.2
.3

استقاللية البنك املركزي
وجود هدف واحد للسياسة النقدية
وجود عالقة مستقرة بني أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم

إ ّن جناح إطار استهداف التضخم يف الدول النامية مرهون هبذه الشروط العامة
واألساسية إضافة إىل إلزام تلك البلدان إبصالح أنظمتها املالية وتطوير أسواقها املالية ،لذا
سنحاول دراسة إمكانية تطبيق تلك السياسة يف اجلزائر خصوصا بعدما مت ختفيض معدل التضخم
إىل أدىن مستوايته.
 -3.Iمميزات سياسة استهداف التضخم:
يلخص ) 19 Svensson (2002ميزات استهداف التضخم يف ثالث خصائص:
للتضخم هدف رقمي (يتمثل يف مؤشر أسعار حمدد) – هدف نقطي (مع  /بدون "جمال
التسامح") أو نطاق ،هدف التضخم هو أداة التثبيت االمسية الوحيدة من أجل حتقيق استقرار
أيضا).
األسعار كهدف أويل للسياسة نقدية (قد تكون هناك أهداف اثنوية ً
توافق توقعات التضخم املشروطة بوضع األدوات مع اهلدف عكس توقعات الناتج و فجوة
أيضا.
الناتج اليت ميكن أن تؤثر على السياسة ً
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يتميز بدرجة عالية من الشفافية واملساءلة من خالل مسؤولية البنك املركزي بتحقيق اهلدف مث
توضيح ذلك من خالل تقارير و منشورات و خطاابت للجمهور.
أيضا على التزام مؤسسي:
و يضيف يرتكز هدف التضخم ً
أب ّن التضخم املنخفض هو شغل السياسة النقدية.
استقاللية األدوات من خالل حتديد معىن التضخم املنخفض.
مساءلة البنك املركزي عن حتقيق التفويض.
ويضيف ( Svensson )2339أنّه يساعد يف تعديل السياسة للحصول على
20
تنبؤات موثوقة أو غري متحيزة للتضخم املستقبلي و اليت تكون ضمن اهلدف احملدد.
-3.Iإمكانية تطبيق سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر:
من خالل تعريف سياسة االستهداف أو حىت من بعض الشروط العامة يتبني أنّه البد
على السلطة النقدية أو احلكومة أو االثنني مع/أو هيئة أخرى من الرتكيز بشكل واضح على
معدل أو مدى مستهدف للتضخم من خالل هدف رقمي أو مدى حمدد ملعدل التضخم خالل
فرتة زمنية معينة يف املستقبل ،هذا األمر تكلم عنه صراحة حمافظ البنك املركزي يف أكثر من
خطاب من خالل التقارير حيث ُحدد بـ  ، % 0أما الشرط الثاين و املتمثل يف االلتزام املؤسسايت
أب َن اهلدف النهائي للسلطات النقدية يتمثل يف استقرار األسعار يف املدى الطويل وهو ما قرره
قانون النقد و القرض من خالل األمر رقم  30-13الصادر بتاريخ  20أوت  ، 2313كذلك
نصت املادة  130من قانون  13-73بوجود إسرتاتيجية إعالمية شاملة تضم عدة متغريات و
تستخدم يف حتديد أدوات السياسة  ،املسامهة يف زايدة الشفافية عن طريق التواصل الدائم مع
اجلمهور و األسواق و التخطيط يف رسم األهداف املشرتكة بينهما من خالل القرارات الصادرة
عن اهليئات النقدية ،الرفع من مساءلة البنك املركزي من أجل حتقيق أهداف التضخم و أخريا
تقدير معدل التضخم املستهدف بناءا على املعلومات احلالية و املستقبلية للتضخم.
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من انحية الشروط األولية (املسبقة) فهي متوفرة :استقاللية البنك املركزي  ،وجود هدف
21
واحد  ،وجود عالقة مستقرة بني أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم.
 - IIاجلانب التطبيقي:
يف حبثنا هذا اخرتان عدة متغريات تتمثل يف :معدل التضخم ( )INFكمتغري هدف
وهو أول متغري يالحظه صناع السياسات قبل اعتماد استهداف التضخم ،يشري Masson et
) al. (1997إىل أ ّن التنفيذ الناجح هلذه السياسة حيتاج إىل بيئة تتميز بتضخم منخفض،22
( - )MONEYنسبة  :M2/GDPبناءً على وجهة نظر النقديني من املتوقع أن تؤدي
الزايدة يف هذه النسبة إىل ضغوط تضخمية - )GDPP( ،نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجايل للبلد و الذي ميكن فهمه على أنّه مقياس عاملي للتنمية االقتصادية ،يؤكد Leyva
) 23 (2008على أ ّن هذا املتغري ميكن أن يعمل كمؤشر عام للتطور املؤسسي ويستبدل
مؤشرات االستقالل الذايت أو مصداقية البنك املركزي ،معدل سعر الفائدة على الودائع ()DEP
و سعر الصرف االمسي ( )EXCHكأداتني من أدوات السياسة النقدية)KAOPEN( ،
 مقياس االنفتاح املايل :إ ّن درجة اندماج البلد يف أسواق رأس املال الدولية قد تؤثر على طريقةاستجابة البلدان للصدمات الدولية وفعالية سياستها النقدية (أو سعر الصرف) ويف النهاية على
معدل التضخم ،بسبب العوملة املالية تساعد املنافسة بني العمالت على حث البنوك املركزية على
تبين أفضل املمارسات وحتافظ على معدالت تضخم منخفضة  - )TRADE( ،24مقياس
االنفتاح التجاري :الصادرات مضاف إليها واردات السلع واخلدمات ( %من  ،)GDPاقرتح
انفتاحا تكون أق عرضة لتحيز التضخم  ،25كما
) Romer (1993أ ّن االقتصادايت األكثر
ً
أ ّن البلدان اليت تتعرض يف سياسات اقتصادها الكلي وإصالحاهتا اهليكلية ألفضل املمارسات
الدولية العالية متيل إىل تبين سياسة االستهداف .26رصيد املالية العامة للحكومة ( %من
 )GDPمن املفرتض أن يتجنب ( )GFBعملية تسييل األموال وهو من بني أحد الشروط
املسبقة لنجاح هذا النظام ،كما أ ّن السيطرة على النقود التعد شرطا كافيا لتحديد مسار
التضخم ،وف ًقا )" Woodford (2000ال ميكن للبنك املركزي املكلف ابحلفاظ على استقرار
األسعار أن يكون غري مبال بكيفية حتديد السياسة املالية" .27البياانت عبارة عن بياانت سنوية
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من  1793إىل  2323مت احلصول عليها من بنك اجلزائر ،موقع جامعة ،usherbrooke
موقع  Chinn-Itoو من موقع البنك الدويل .
مت بناء النموذج وفقا لكل من )Corbo et al., ، 28Leyva (2008
) 30Vega and Winkelried (2005) ،29(2001و De Mendoça and
) 31 e Souza (2012و ابلتايل ميكن كتابة النموذج على الشكل التايل:
INF= [MONEY, GDPP, Exch, KAOPEN, TRADE,
]GFB
t-

inft=β1*INFt-1+β2*MONEYt-1+β3*GDPPt-1+β4*Excht1+β5*KAOPENt-1+β6*TRADEt-1+β7*GFBt-1+
i+
t-j+
tt-q+

t-

)………(1

t-u+t

t-u++

p+
u++

 -IIIالنتائج ومناقشتها :
 -1.IIIالتحليل البياين:
من خالل الشكل رقم ( )1و كنظرة مبدئية نالحظ استقرارية يف سلسة التضخم
خصوصا بعد سنة  2333حيث وصل إىل أدىن مستوايته من خالل اإلصالحات اليت مست
اجلهاز النقدي قبل تلك السنة ،ما خيص متغري النقود نالحظ زايدة يف السيولة النقدية ابتداءا من
سنة  2313ممكن ترجع إىل اإلصدار النقدي مع تسجيل عجز حاد يف امليزانية سنة 2312
لترتاجع تلك احلدة تدرجييا إىل غاية تسجيل فائض سنة  .2323من خالل الشكل نالحظ
ارتفاع يف نصيب الفرد من الناتج ممكن إرجاعه إىل الزايدة الومهية يف النقود ،أدى انفتاح االقتصاد
إىل تدهور العملة و هذا راجع إىل غياب املنافسة و االعتماد على مصدر واحد.
 -0.IIIدراسة استقرارية السالسل و حتديد النموذج األمثل:
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من خالل دراسة خصائص استقرارية كل سلسة وابستخدام اختبارات ،ADF
 PP ،DF-GLSو  KPSSاستعانة بربجمية ( Rالفرضية الصفرية الختبار ،ADF
 Phillips-Perronواختبار  DF-GLSهي وجود جذر الوحدة) تبني أ ّن السالسل
خليط ،منها ما هي مستقرة يف املستوى و منها ما هي مستقرة يف الفرق األول (هناك تضارب يف
نتائج االختبارات أخذان مببدأ األغلبية) ،و عليه ميكن استخدام منوذج مقاربة االحندار الذايت ذي
االبطاء املوزع ARDLلـ ( )Pesaran, Shin, & Smith, 2001واليت هلا القدرة على
التعامل مع السالسل الزمنية حىت وإن اختلفت درجة تكاملها شريطة أن ال حيتوي النموذج على
سلسلة يفوق تكاملها الدرجة األوىل.
بعد حتديد درجة استقرارية السالسل نقوم بتقدير املعادلة ( )1من أجل حتديد النموذج
األمثل بعدها خنتار النموذج اليت تكون فيه قيمة معيار( )AICأقل ما ميكن.
من نتائج أعاله اجلدول رقم ( )1نالحظ أ ّن النموذج األمثل هو ARDL
)(2,3,3,3,2,1
 -3.IIIنتائج اختبار احلدود : Bounds Test
الختبار مدى وجود عالقة توازنية طويلة األجل (وجود تكامل مشرتك) بني التضخم
ووسائل السياسة النقدية مت حساب  F-statisticو  t-statisticمن خالل اختبار احلدود
كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)2
نالحظ من خالل اجلدول أ ّن إحصائية  Fبلغت القيمة  3113مع قيمة احتمالية
 3.3322وهي أصغر من مستوى املعنوية  % 1مما يعين عدم قبول الفرضية الصفرية القائلة
ابنعدام املقدرات βi
(  ، )H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 =0مما يدل على وجود عالقة
تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة أي وجود عالقة توازنية طويلة األجل تتجه من املتغريات
التفسريية حنو املتغري التابع ،إ ّن استخدام  t-Bounds Testأكد النتيجة حيث جند أن قيمة
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االحتمالية لـ  tبلغت القيمة ( )3130أقل من مستوى املعنوية  % 3هذا يعين رفض فرضية
العدم القائلة أ ّن معامل تصحيح اخلطأ غري معنوي.
 -3.IIIنتائج تقدير معلمات األجلني القصري و الطويل و معلمة تصحيح اخلطأ:
بعد التأكد من وجود عالقة توازنية طويلة األجل وفق منهجية اختبار احلدود ينبغي اآلن
احلصول على مقدرات األجلني القصري و الطويل و معلمة تصحيح اخلطأ.
من خالل اجلدول رقم ( )3جند أن قيمة معامل تصحيح اخلطأ سالبة و معنوية تقدر بـ
 3100عند معنوية أقل من  %1هذا يعين أن  %00من أخطاء األجل القصري ميكنتصحيحها يف واحدة الزمن (ابلتقريب حوايل سنة و نصف  )31 1=3.00/ 1من أجل الرجوع
إىل الوضع التوازين األجل الطويل.
فيما يتعلق ابملتغريات اليت حتدد اقتصاد الدولة  ،من املتوقع أن تكون إشارة
 MONEY ،GDPPو  KAOPENإشارات إجيابية يف التقديرات ،وهو ما كان
حمقق ملتغري النقود يف األجلني القصري و الطويل
حيث ميثل هذا املتغري الدرجة اليت يتم هبا حتويل األموال إىل نقود يف يد السلطات
النقدية  ،من انحية أخرى عندما تكون هذه النسبة مرتفعة فإ ّن زايدة قدرة صناع السياسات يف
تنفيذ برامج سياستها النقدية يكون بطريقة جد فعالة وابلتايل من املرجح أن يتبىن البنك املركزي
نظام استهداف التضخم يف االقتصاد النقدي العميق.32
قد يساهم املوقف املايل السليم يف مساعدة أصحاب القرار يف تبين إطار استهداف
التضخم ،يف حني و من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أ ّن متغري  GFBموجب(سالب) و
غري معنوي يف املدى القصري(الطويل) وهو ما يتناىف مع أحد شروط سياسة استهداف التضخم
املتمثل يف غياب اهليمنة املالية ،من انحية اثنية ،يعترب حتديد مستوى األسعار ظاهرة مالية من
وجهة نظر النقديني لذلك يشري عدم التوازن املايل إىل فرصة أقل يف اعتماد هذا النظام .33
فيما يتعلق بـ  KAOPENنالحظ معنوية هذا املتغري يف األجلني مع اختالف
اإلشارة ،ميكن للبنك املركزي من خالل هذا املتغري أن حيسن من مصداقيته و التحكم يف
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التضخم ابعتباره أداة حتكم تعمل يف زايدة تكامل البلد مع أسواق رأس املال الدولية وابلتايل
خلق بيئة مواتية العتماد النظام.
ميكن أن يساهم متغري االنفتاح على العامل اخلارجي يف تبين إطار استهداف التضخم و
هذا راجع إىل التأثري املباشر هلذا املتغري على األسعار ،ليس فقط املسامهة يف ختفيض األسعار
احلقيقية للسلع فحسب بل حىت التوجيه و التنسيق حنو توازن تضخم أقل ،34و عليه التأثري
املعنوي السالب هلذا املتغري على املدى الطويل كان متوقعا .جند وجود إشارة موجبة يف األمد
الطويل لسعر الصرف (معنوية عند مستوى  )%1هذا راجع إىل التضخم املستورد من اخلارج عرب
قناة سعر الصرف فارتفاعه (تدهور العملة) يساهم يف رفع الواردات مما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف
اإلنتاج و ابلتايل ارتفاع األسعار احمللية يف حني سلبية معلمته يف املدى القصري ميكن إرجاعها إىل
عدم املرونة الكافية هلذه األداة.
اخلالصة:
نتائج ال ّدراسة
لقد شهد العامل حتول كبري يف سياسته النقدية خصوصا بعد معاانة بعض الدول من
استهداف سعر الصرف أو اجملاميع النقدية ،أدى هبم إىل التخلي عليهم و البحث عن سياسة
جديدة تساعدهم يف حتقيق استقرار األسعار على املدى الطويل من خالل االستهداف املباشر
للتضخم كأداة تثبيت امسية ،هذا النظام و من أجل أي يكون فعال البد من حتقيق متطلباته
سواءا األساسية أو العامة اليت حث و شدد عليها األكادمييني و صناع القرار ،من انحية أخرى
ساعد ختفيض التضخم يف بعض البلدان خاصة النامية منها إىل أدىن مستوايته إىل تشجيع دول
أخرى انشئة إىل اعتماد هذا النظام ،اجلزائر وبعد شهودها لعدة إصالحات و كذا إعادة االعتبار
لنظامها النقدي أدى مبحافظ البنك املركزي إىل التصريح ابعتماد هذا النظام اي إما من خالل
التقارير أو من خالل األمرايت ،هذا السبب دفع ابلباحث إىل إجراء دراسة قياسية من أجل
التأكد من صحة التبين ،منوذج البحث يضم كل من متغري التضخم كمتغري هدف و كل من
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السيولة النقدية ،نصيب الفرد من الناتج ،سعر الصرف ،مؤشري االنفتاح التجاري و املايل وكذا
رصيد املوازنة خالل الفرتة .2323-1793
لقد مت التوصل يف هذا البحث إىل مجلة من االستنتاجات وهي :
إن نتائج التحليل القياسي أثبتت صفة االستقرارية لكل متغريات الدراسة عند أخذ
الفروق األوىل هلا ابستخدام اختبارات جذور الوحدة Phillups ،GLS-ADF ،ADF
 Perronو اختبار ( KPSSيرجى اإلشارة إىل تضارب يف بعض النتائج و مت أخذ القرار بناءا
على األغلبية) و عليه فإ ّن السالسل متكاملة يف املستوى أو يف الفرق األول أي أنّه ال توجد
متغريات مستقرة بعد أخذ الفرق الثاين و ابلتايل ميكن تطبيق منهجية التكامل املشرتك ابستعمال
منوذج  ARDLيف تقدير العالقة بني املتغريات يف األجلني القصري و الطويل كون مقدراته
غري متحيزة ،متقاربة و أكثر فعالية من مقدرات  ، VECMلقد استخدمنا السالسل دون أخذ
الصيغة اللوغاريتمية و ابستخدام معايري حتديد اإلبطاء املثلى تبني أن معظم املعايري تشري إىل أن 0
تعترب فرتة اإلبطاء املثلى أوضحت النتائج وجود عالقة توازنية (تكامل مشرتك) على املدى البعيد
تتجه من املتغريات التفسريية حنو املتغري التابع وهو ما مت الكشف عنه من خالل إحصائية F-
 Bounds Testكما أن معامل تصحيح اخلطأ ذو اإلشارة السالبة و املعنوي و الذي قدر بـ
 % 00 ( 3100من أخطاء األجل القصري ميكن تصحيحها يف واحدة الزمن (سنة) من أجلالرجوع إىل الوضع التوازين األجل الطويل ما مت توضيحه من خالل إحصائية t-Bounds
 Testوهو ما يثبت اعتماد سياسة استهداف التضخم كإطار إلدارة السياسة النقدية من خالل
العالقة التوازنية طويلة األجل و اليت مت التأكد منها من خالل معامل تصحيح اخلطأ إضافة إىل
األمر الصادر يف سبتمرب .2313
أثبتت النتائج عالقة طردية معنوية بني كل من السيولة النقدية ،سعر الصرف و
نصيب الفرد من الناتج مع التضخم بينما عالقة عكسية بني التجارة ومؤشر االنفتاح و متغري
اهلدف يف املدى الطويل.
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أثبتت كذلك سلبية العالقة بني التضخم و كل من سعر الصرف و نصيب الفرد من
الناتج يف حني إجيابيتها بني الضخم و ابقي املتغريات.
و ابلتايل ميكن للبنك املركزي أن يستخدم أدوات السياسة النقدية يف صورة سعر
الصرف لضبط التضخم مع وجوب متتعه ابستقاللية كبرية من خالل مؤشر  GDPPمما يبني
وجود عالقة بني التضخم و أدوات الصناع القرار ،كذلك على السلطات النقدية توفري بيئة
مالئمة للسياسة املالية تساعد سياسة االستهداف مع غياب اهليمنة املالية كوهنا شرط من بني
شروط إجناح هذا النظام.
مالحق :
الشكل  : 1املنحىن البياين ملختلف السالسل الزمنية
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اجلدول ( : )0اختيار النموذج املثلى :
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اجلدول ( :)0نتائج اختبار التكامل املشرتك وفق اختبار احلدود :
اختبار F-Bound Test
القيمة احملسوبة

5.1253

القيمة P-value

3.332222
اختبار t-Bound Test

احلدود
القيمة احملسوبة

)I(0

-3.43

)I(1

-4 .99

Pvalue

0.03924

-0.0711
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اجلدول (: )3قيم  multipliersيف األجلني الطويل و القصري و معامل تصحيح اخلطأ :
املعنوية (قيمة

multiplier

االحتمال)

األجل القصري

املعنوية (قيمة االحتمال)

 multiplierاألجل

املتغريات

الطويل

0.002376253

-0.308970046

1.021013e-10

0.9847042221

Exch

0.012986235
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0.2182841134
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