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ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز اثر أدوات السياسة النقدية على االستقرار النقدي يف اجلزائر ،وذلك
من خالل تطبيق منوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع  ARDLللفرتة املمتدة من  1993إىل
.2319
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أمهها :بعد دراسة إستقرارية السالسل الزمنية لكل املتغريات ،حتصلنا
على سالسل مستقرة يف املستوى وأخرى بعد الفرق األول ،ومنه ميكن تقدير منوذج  ،ARDLكما
أظهر إختبار منهج احلدود للتكامل املشرتك ) (Bounds testعن وجود عالقة توازنية طويلة األجل،
وبعد تقدير النموذج وفحص جودته مت التوصل إىل أن هناك متغريات تؤثر إجيااب (سعر الفائدة ) ،وأخرى
سلباً (سعر الصرف) على معامل اإلستقرار النقدي يف اجلزائر يف األمدين القصري والطويل.
كلمات مفتاحي  :السياسة النقدية ،االستقرار النقدي ،مؤشرات االستقرار النقدي ،منوذج .ADRL
تصنيفات E50 ،E51 ،E52 ،E58 ،E59 ،C22 : JEL
Abstract:
This study aims to highlight the impact of monetary policy tools on
monetary stability in Algeria, Through the application of ARDL models for
the period 1990 to 2019.
__________________________________________

املؤلف املرسل :عادل خمتاري ،اإلمييلadel.mokhtari@univ-msila.dz :

قياس اثر السياس النقدي على االستقرار النقدي يف اجلزائر
The study reached several results, the most important of which are:
after studying the stability of time series of all variables, we get constant
strings at the level and the other after the first difference, through which the
ARDL model can be estimated, as the test showed the border approach to
common integration (Bounds test) After evaluating the model and
examining its quality, it was concluded that there are variables that
positively (interest rate) and negatively (exchange rate) affect the monetary
stability factor in Algeria in the short and long term.
Keywords: Monetary Policy; Monetary Stability; Monetary stability
indicators; ARDL Models.
Jel Classification Codes: E50, E51, E52, E58, E59, C22

 .1مقدم :
تسعى السياسة النقدية دوما إىل بلوغ األهداف العامة أو النهائية اليت تسعى هلا دوما السياسة
االقتصادية العامة ،وذلك نظرا العتبار تلك األوىل متثل أداة أو وسيلة من الوسائل الظرفية للسياسة
االقتصادية يف أي اقتصاد كان .وبلوغ تلك األهداف النهائية لن يتأتّى إال من خالل املرور أبهداف
وسيطية تعترب حلقة الوصل لتحقيق األهداف النهائية ،اليت قد ختتلف من دولة إىل أخرى لعدة اعتبارات.
وتستهدف السياسة النقدية ابلدرجة األوىل التأثري على كمية النقود املتداولة يف االقتصاد (تنظي وتسيري
العرض النقدي) ومعدالت الفائدة ،قصد التأثري على مستوى األداء االقتصادي بشكل عام .وتسعى
السياسة النقدية إىل ضمان التوازن االقتصادي العام ،بشطريه التوازن االقتصادي الداخلي والتوازن
اخلارجي.
لقد وضعت اجلزائر قانون القرض والنقد  93-13ليحدد اإلطار العام ألهداف السياسة النقدية
بناء على الواقع اجلديد لالقتصاد اجلزائري ولألولوايت اجلديدة للسياسة االقتصادية عموما والسياسة
النقدية بوجه اخلصوص ،واىل االستقاللية املمنوحة إىل السلطة النقدية ممثلة يف البنك املركزي اجلزائري
وذلك من خالل الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية ،والفصل ينب الدائرة النقدية والدائرة املالية،
والفصل بني دائرة ميزانية الدولة ودائرة االئتمان ،ومنح البنك املركزي استقاللية عن وزارة املالية وتكييفه
بتسيري السياسة النقدية ،وإنشاء جملس للنقد والقرض ميثل السلطة النقدية املسؤولة عن صياغة السياسة
النقدية ،وإرساء مبدأ توحيد املعاملة بني املؤسسات املالية والبنكية من جهة واملؤسسات االقتصادية من
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جهة أخرى فيما يتعلق مبنح االئتمان ،وإدخال العقالنية االقتصادية على مستوى البنك ،املؤسسة
والسوق .كل هذا أدى إىل توضيح األهداف الوسيطية والنهائية للسياسة النقدية يف اجلزائر.
من خالل كل ما سبق ذكره ويف ظل ممارسة السلطة النقدية لدورها يف اجلزائر ،ميكننا طرح التساؤل التايل:
فرضيات الدراس :

ما مدى أتثري السياس النقدي على االستقرار النقدي يف اجلزائر؟

لدراسة إشكالية املوضوع قمنا بوضع مجلة من الفرضيات على النحو التايل:
 هناك عالقة تكامل مشرتك بني أدوات السياسة النقدية واالستقرار النقدي يف اجلزائر ،خالل فرتةالدراسة؛
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني أدوات السياسة النقدية واالستقرار النقدي يف األجل الطويلوالقصري خالل فرتة الدراسة.
أهداف الدراس :
هتدف الدراسة إىل إبراز اثر أدوات السياسة النقدية على االستقرار النقدي يف اجلزائر ،إبتباع
أسلوب التحليل الوصفي وأسلوب التحليل الكمي القياسي لتبيان األثر ،وذلك على ضوء بياانت سنوية
هبدف الوقوف على اجلوانب التالية:
 دراسة جمموعة األدوات اليت تؤثر يف االستقرار النقدي يف اجلزائر.

 معرفة الطرق املناسبة لقياس أدوات السياسة النقدية املؤثرة على االستقرار النقدي يف اجلزائر.
منهج الدراس :

ملعاجلة هذا املوضوع نستخدم الطرق القياسية واإلحصائية الضرورية لدراسة أدوات السياسة
النقدية املؤثرة على االستقرار النقدي يف اجلزائر ،وللوصول إىل نتائج من خالل تطبيق خطوات النماذج
القياسية ،وسيت االستعانة بربانمج  E-views.10الستخراج النتائج والقيام ابالختبارات الالزمة.
ولإلملام بكل جوانب املوضوع مت تقسي الدراسة إىل ثالثة حماور رئيسية:
 أدوات السياسة النقدية. مؤشرات االستقرار النقدي. -دراسة قياسية ألثر أدوات السياسة النقدية على معامل االستقرار النقدي يف اجلزائر.
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 .2أدوات السياس النقدي

تعترب السياسة النقدية من أه أدوات السياسات االقتصادية اليت يت اللجوء إليها ملكافحة التضخ
من خالل ضبط عرض النقد وكذلك حلماية العملة من التدهور و لتحقيق التوسع االقتصادي والتأثري على
معدالت البطالة.
 0.2مفهوم السياس النقدي :
ميكن تعريف السياسة النقدية أبهنا " جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطة النقدية يف اجملتمع
بفرض الرقابة على االئتمان والتأثري عليه ،مبا يتفق و حتقيق األهداف االقتصادية اليت تصبو إليها احلكومة
(آخرون ،1992 ،صفحة  ،)202أي أن املقصود ابلسياسة النقدية تلك اإلجراءات اليت يتخذها البنك
املركزي للتحك يف عرض النقد ملعاجلة املشاكل اليت تواجه اإلقتصاد " (الطبويل ،1991 ،صفحة .)123
وتعرف أيضا على أهنا " جمموعة القواعد واألساليب والتدابري واإلجراءات اليت تقوم هبا السلطة
النقدية للتأثري على عرض النقود ما يتالءم مع النشاط االقتصادي وهذا لتحقيق جمموعة من األهداف
خالل فرتة زمنية معينة " (عبد املطلب  ،2339 ،صفحة .)93
 2.2أدوات السياس النقدي :
تتلخص آلية عمل السياسة النقدية يف إستخدام جمموعة من األدوات اليت يستطيع البنك املركزي
من خالهلا التأثري أو السيطرة على عرض النقود وإدارة حج االئتمان املعروض يف اإلقتصاد ومنه التحك
يف ظاهرة التضخ  ،حيث يوجد نوعني من األدوات ،أدوات مباشرة و أخرى غري مباشرة.
 0.2.2األدوات غري املباشرة :تشتمل األدوات غري املباشرة على ثالث وسائل هي:

أ -سياس االحتياطي اإلجباري :نسبة اإلحتياطي النقدي هي النسبة اليت يفرضها البنك املركزي على
ودائع البنوك التجارية اليت تقتطع وحيتفظ هبا لدى البنك املركزي ،حيث تعترب سياسة اإلحتياطي اإلجباري
ذات أتثري قوي على عرض النقد واالئتمان املعريف ألهنا تؤثر يف اإلحتياطات النقدية وحج مضاعف
اإلئتمان فكلما إرتفعت نسبة اإلحتياطي القانوين كلما تقلصت نسبة اإلحتياطات الفائضة لدى املصارف
التجارية ،وابلتايل يؤدي ذلك على تقليص الودائع املشتقة وهذا ما يؤدي إىل تقليص عرض النقود،
وحيصل العكس يف حالة إخنفاض لنسبة اإلحتياطي القانوين اليت تؤدي إىل زايدة عرض النقود.
ب -سعر إلعادة اخلصم :يعرف سعر إعادة اخلص على أنه سعر الذي يتقاضاه البنك املركزي مقابل
إعادة خص األوراق املالية والتجارية للبنوك التجارية وهو أيضا ميثل سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك
املركزي من البنوك التجارية مقابل تقدمي القروض هلا (احلليب ، 2339 ،صفحة  ،)103فعندما يقوم
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البنك املركزي برفع سعر إعادة اخلص فإن ذلك جيعل املصارف التجارية تقوم برفع سعر الفائدة على
قروضها وهو ما يؤدي إىل تقليص حج اإلئتمان وابلتايل يؤدي إىل تقليص عرض النقد وحيصل العكس
يف حالة كون البنك املركزي يقوم بتخفيض سعر إعادة اخلص (ذلك عندما يريد إتباع سياسة نقدية
توسعية) فإنه يؤدي إىل زايدة حج اإلئتمان وابلتايل زايدة عرض النقود.
ج -عمليات السوق املفتوح  :يقصد بعمـليات السـوق املفتوحة دخول البنك املركزي مشـرتاي أو ابئعا يف
سوق األوراق املـالية خاصة السندات احلكومية (نعمة هللا  ،2333 ،صفحة  )009هبدف التأثري املباشر
يف حج اإلحتياطات النقدية لدى املصارف التجارية ،فعندما يقوم البنك املركزي بشراء السندات
احلكومية اليت حتتفظ هبا املصارف التجارية سيزيد من االحتياطات النقدية املتوفرة لدى تلك البنوك وميدها
بقدرة جديدة على اإلقراض مما يؤدي إىل زايدة اإلئتمان وابلتايل زايدة عرض النقود ،وحيصل العكس يف
حالة بيع البنك املركزي للسندات أي أن قيامه هبذه العملية سيؤدي على تقليل العرض النقدي وتت هذه
العملية حبسب متطلبات الظروف اإلقتصادية وأهداف السياسة النقدية ،نفه مما سبق أن التأثري لعمليات
السوق املفتوحة ينصب على حج اإلحتياطات النقدية لدى البنوك وكذلك حج اإلئتمان والودائع لديها
وابلتايل التأثري يف النهاية يقع على عرض النقود ولكن بشكل غري مباشر.
 2.2.2األدوات املباشرة :ابإلضافة إىل األدوات السابقة توجد وسائل أخرى يتبعها البنك املركزي للحد
من حرية املؤسسات املالية يف ممارسة بعض النشاطات نذكر منها:
أ -سياس أتخري القروض :تستخدم هذه األداة يف الفرتة اليت تتميز ابلتضخ وإرتفاع األسعار عندما
يكون ميزان املدفوعات يف حالة عجز (ولعلو ، 1921 ،صفحة  ،)021ففي اإلجتاهات التضخمية
تضع الدولة عن طريق البنك املركزي سياسة أتخري إجبارية للقروض حبيث تقدر السلطات النقدية احلد
األعلى ملبالغ القروض اليت ميكن أن متنحها البنوك للزابئن أو تقوم بتحديد معدل السنوي لتزايد القروض،
وهكذا من سنة ألخرى وجيب أال يتجاوز إرتفاع جمموع القروض املوزعة النسبة املعينة اليت حددهتا
السلطات النقدية ويف حالة جتاوزها من بنك أو بعض البنوك تطبق عليها العقوابت.
ب -السياس االئتماني للقروض :تستخدم هذه السياسة لتجنب مساوئ السياسة الشمولية يف مراقبة
منح اإلئتمان ،ألنه عندما تتبع السلطات النقدية السياسة الفرضية الشمولية ينتج عن ذلك توقف يف زايدة
اإلئتمان لكل القطاعات اإلقتصادية .لذا ينتهج البنك املركزي سياسة إنتقائية جتعل قراراته تتعلق فقط
ببعض القطاعات اليت يعتربها أكثر مردودية لإلقتصاد الوطين فيقوم بتوجيه القروض إليها ،حبيث تكون
قراراته كفيلة إبعطاء كل التسهيالت يف منح القروض إىل هذه القطاعات.
216

قياس اثر السياس النقدي على االستقرار النقدي يف اجلزائر

ج -وضع حد أقصى لسعر الفائدة :قد تتنافس البنوك التجارية بغرض زايدة ودائع العمالء فتمنح

الفوائد على الودائع اجلارية مما يؤدي إىل إرتفاع أسعار الفائدة إرتفاعا كبريا ،وابلتايل فإن البنك املركزي قد
يضع حدا أعلى للفوائد اليت متنح على الودائع اجلارية حبيث ال جيب على البنوك التجارية أن تتخطاه وهذا
احلد يكون قابال للتغيري حسب الظروف اإلقتصادية فينخفض يف حالة الرواج ويرتفع يف حالة الكساد

(يونس ،1999 ،صفحة .)211
 3.2.2األدوات األخرى :هناك أدوات أخرى للسياسة النقدية ميكن أن نذكر منها:

أ -اإلقناع األديب :تقوم هذه السياسة على توجيه النصح للبنوك وذلك بدع التوسع يف تقدمي القروض
وخاصة القروض اليت توجه للمضاربة إذا الحظ البنك املركزي أن مثة خطر على اإلقتصاد الوطين من هذا
التوسع وأيخذ هذا اإلقناع أشكاال خمتلفة منها إرسال مذكرات إىل البنوك ابإلمتناع عن قبول أوراق معينة،
أو عدم اإلقراض ملشروعات معينة ،إما أتخذ شكل حتذير لعدم قبول إعادة اخلص لبعض األوراق التجارية
أو عدم تقدمي أموال كثرية مطلوبة ،ويتوقف جناح هذه السياسة على مدى التعاون بني البنوك التجارية
والبنك املركزي ،فاإلقناع األديب عبارة عن إرشادات وتعليمات ونصائح يقدمها البنك املركزي للبنوك
التجارية خبصوص تقدمي االئتمان وتوجيهه (املوسوي ، 1993 ،صفحة .)03
ب -اإليداع املسبق لالسترياد :تفرض هذه السياسة على املستوردين وضع املبلغ الالزم لتسديد وارداهتا
يف شكل ودائع لدى البنك املركزي ملدة حمدودة ،ومبا أن املستوردين يف غالب األحيان ه غري قادرين على
جتميد أمواهل اخلاصة ،فه يلجؤون إىل عادة إىل القرض البنكي ،فتعمل هذه األداة على تقليص حج
القروض يف ابقي اإلقتصاد وعلى رفع تكلفة الواردات ،وحىت إن ارتفعت هذه الودائع املشروطة مسبقا من
أجل اإلسترياد فإهنا متكن من التوصل إىل تقليص حج الكتلة النقدية ،وابلتايل تتسبب اإلستحقاقات
الالحقة للودائع املخصصة لإلسترياد يف التوسع النقدي.

ج -الرقاب على شروط البيع ابلتقسيط :يؤدي نظام البيع ابلتقسيط إىل زايدة يف اإلستهالك بصفة
عامة ،حيث يتدخل البنك املركزي لوضع شروط هذا اإلئتمان أو ما يسمى ابإلئتمان االستهالكي ،حيث
أن املستهلك يدفع نسبة حيددها البنك املركزي من قيمة السلعة والباقي يكون يف شكل دفعات ملدة معينة
فإن البنك املركزي يقوم برفع النسبة أو بتقصري حد التقسيط أي تقييد االئتمان والعكس يف حالة الكساد.
 .3مؤشرات االستقرار النقدي
اإلستقرار النقدي ضرورة حتمية لسريورة أي نشاط اقتصادي ،من خالل السبل واملناهج الرئيسية
ومن أمهها إجياد هيكل مالئ ألسعار الفائدة وهتيئة الظروف الكفيلة لزايدة دور السياسة النقدية وحتسني
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كفائتها ومواصلة تطوير أدواهتا اليت من شأهنا أن تضع للكيان االقتصادي برانجما ملعاجلة املشاكل املهددة
لالستقرار واليت تتلخص يف عدة اختالالت كالتضخ املفرط والتذبذب وعدم اإلستقرار يف أسعار الفائدة،
أسعار الصرف وكذا ميزان املدفوعات .إن اإلستقرار النقدي ال يقل أمهية عن اإلستقرار املايل واالستقرار
السياسي ,هذا إن مل يفقهما ,السيما يف ضل وجود خماوف اجتماعية وقلق من احلاضر وعدم يقني
ابملستقبل ولذلك يبقى عنصر اإلستقرار النقدي عنصر أمان وطمأنينة وسنحاول يف هذا اجلزء التطرق إىل
تعريف اإلستقرار النقدي إضافة إىل إبراز اه مؤشراته.
 0.3تعريف اإلستقرار النقدي:
يقصد ابإلستقرار النقدي إستقرار املستوى العام لألسعار ,وإستقرار سعر صرف الدينار ,وتوفري
هيكل أسعار فائدة مالئ  ,فاالستقرار النقدي يعترب احد اه أركان البيئة اجلاذبة لالستثمار سواءً كانت
حملية أو أجنبية وهذه االستثمارات هي احملرك الرئيسي للنشاط اإلقتصادي ,وهبذا يكون الدور الذي يلعبه
البنك املركزي يف النمو دوراً غري مباشراً (طوقان ، 2330 ،صفحة .)30
ويعرف اإلستقرار النقدي بضرورة توفري بيئة نقدية مستقرة للنشاط اإلقتصادي من خالل تفعيل
سياسة نقدية حقيقية وصارمة وحتديد اإلطار العام لعمل البنك املركزي وصالحيته ,وهو من هدف إستقرار
األسعار حيث تسعى السياسة النقدية إىل تكييف عرض النقود مبا يتالءم مع مستوى النشاط اإلقتصادي
وتالشي حدوث األزمات االقتصادية ,حيث أن حتقيق اإلستقرار النقدي يؤدي إىل حتقيق اإلستقرار
اإلقتصادي (عبد احلميد ،2313 ،صفحة .)210
 2.3مؤشرات االستقرار النقدي :هناك جموعة من املعايري اليت يت من خالهلا حساب معامل االستقرار
النقدي ،من أمهها:
 0.2.3معيار معامل اإلستقرار النقدي(معامل الضغط التضخمي) :يستند هذا املعيار على نظرية كمية
النقود اليت تنص على الزايدة يف كمية النقود ،دون روابط حمكمة بينها وبني الزايدة اليت حتدث يف الناتج
القومي احلقيقي هي املناخ املالئ لوجود التضخ  ،واملنطق الكامن وراء هذا املعيار هو أنه إذا زادت كمية
النقود املتداولة بنسبة أكرب من الزايدة اليت تتالءم مع زايدة الناتج القومي احلقيقي ،فإن هذا سيتمثل يف
شكل وجود فائض طلب ،أي وجود إختالف حقيقي بني تيار اإلنفاق التقدي وبني تيار العرض احلقيقي
للسلع واخلدمات مما يدفع األسعار حنو االرتفاع (حممود ،1922 ،الصفحات .)20-23
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وإلستخالص الصيغة الرايضية هلذا املعيار يت اإلستناد إىل بعض حتليالت نظرية كمية النقود ضمن إطار
رئيسي وليس مطلق ،حيث جيري مقارنة تطور حج السيولة بتطور الطلب على السيولة ،وأيخذ هذا
املعيار الصيغة التالية:
 M .V  P.Yحيث أن  Vمتثل سرعة دوران النقود M ،متثل عرض النقد P ،متثل األسعار Y ،متثل الناتج
القومي اإلمجايل.
وعند أخذ اللوغاريت هلذه املعادلة تصبح كما يلي:
وعند حتويل املعادلة
حيث أن  Pمتثل


LOGM  LOGV  LOGP  LOGY


إىل معدالت منو تصبحP  M  Y :
M
Y
M
متثل معدل
معامل اإلستقرار النقدي و
M

لنمو يف عرض النقد و  Yمتثل معدل
Y

النمو يف إمجايل الناتج القومي احلقيقي.
-يشري معامل اإلستقرار النقدي إىل أنه إذا تساوى معدل النمو يف عرض النقد مع معدل النمو يف إمجايل

الناتج القومي احلقيقي ،أي إذا كانت قيمة P


إستقرار يف مستوايت األسعار.

تساوي الصفر( ،) P  =3فإن هذا يدل على وجود

أما إذا زاد معدل منو عرض النقد على معدل منو الناتج القومي احلقيقي مما يعين أن P

موجبة ،فان

هناك حالة تضخ خفيفة أو حادة على حسب القرب أو البعد عن الصفر ،فإذا كانت  P موجبة
وبعيدة عن الصفر فان ذلك يدل على وجود تضخ حاد والعكس.
-أما إذا كانت قيمة  P أقل من الصفر ،فإن ذلك يدل على أن هناك حالة إنكماش خفيفة أو حادة

على حسب البعد أو القرب من الصفر ،فإذا كانت P


سالبة وبعيدة عن الصفر فهذا يعين وجود

إنكماش إقتصادي حاد والعكس.

 2.2.3الفجوة التضخمي  :يهدف هذا املقياس إىل حتديد الثغرة بني املتاح من السلع واخلدمات ومدى
نقصها أو زايدهتا عن القدرة الشرائية املتوافرة يف أيدي املستهلكني ،وابلتايل العمل على زايدة حج املتاح
منها أو احلد من حج القدرة الشرائية لدى املستهلكني.
حتدث الفجوة التضخمية يف اإلقتصاد يف فرتة معينة من الزمن إذا حدث إفراط يف الطلب الكلي على
السلع واخلدمات أو إفراط يف عرض النقود وتتمثل يف احلالة األوىل يف فائض الطلب الكلي ،وهو عبارة
عن زايدة اإلنفاق القومي(ابألسعار اجلارية) عن الناتج القومي احلقيقي(ابألسعار الثابتة) ،وتتمثل يف احلالة
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الثانية يف فائض العرض النقدي ،وهو عبارة عن الفرق بني العرض النقدي وبني ما يرغب أن حيتفظ به
األفراد من دخل حقيقي يف شكل نقود ،وعلى هذا األساس يت قياس الفجوة التضخمية وفق املعايري
التالية:
أ -معيار فائض الطلب :يستند هذا املعيار إىل مقارنة الطلب الكلي على السلع واخلدمات ابملعروض
الكلي منها وتتمثل الفجوة التضخمية يف أهنا عبارة عن الفرق بني الزايدة يف اإلنفاق الكلي ابألسعار
اجلارية عن الناتج القومي احلقيقي ابألسعار الثابتة ،ويشمل اإلنفاق الكلي جملموع اإلنفاق االستهالكي
اخلاص واحلكومي ،واإلنفاق اإلستثماري الذي يشمل مجلة اإلستثمارات مضافا إليها التغري يف املخزون،
ابإلضافة إىل الصادرات عند أخذ القطاع اخلارجي ابحلسبان ،أما جانب العرض الكلي (املوارد) فإنه
يشمل الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار الثابتة ،إضافة إىل املستوردات يف حالة أخذ القطاع اخلارجي
ابحلسبان ،وعند حساب الفجوة التضخمية حسب هذا املعيار فإننا نطرح جانب املوارد من جانب
االستخدامات ،اليت ميكن التعبري عنها ابلصورة الرايضية التالية:
الفجوة التضخمي = إمجايل االستخدامات  -إ مجايل املوارد.
وبتعويض كل ما متثله كل من االستخدامات واملوارد جند:
الفجـوة التضخمـية = (االستثمار +االستهالك  +الصادرات)( -إمجايل الناتج احمللي ابألسعار الثابتة +
املستوردات).
إن هذا املقياس يستند على املنطلقات األساسية لنظرية كينز يف الطلب الفعال وحتديد مستوى
األسعار وهي النظرية اليت تقرر أنه إذا مل يرتتب على الزايدة يف حج الطلب الكلي الفعال زايدة مناظرة يف
حج اإلنتاج ،وإنصب األثر كله على زايدة النفقات زايدة تتناسب مع الزايدة يف الطلب الفعال فإننا
نكون قد وصلنا إىل حالة التضخ حقيقية.
يتبني لنا منكل ما سبق أنه إذا زاد جمموع اإلنفاق القومي ابألسعار اجلارية على الناتج احمللي
اإلمجايل ابألسعار الثابتة ،فإن الفرق بينهما يتبلور يف شكل فائض طلب يعكس نفسه على شكل ارتفاع
يف أسعار السلع واخلدمات املنتجة.
ومن هنا ميكننا أن نستخلص أبن الفجوة التضخمية تتأثر إجيااب بزايدة اإلنفاق سلبا بزايدة الناتج
احمللي واملستوردات ،فكلما زاد اإلنفاق زادت الفجوة التضخمية ،وكلما قل اإلنفاق قلت الفجوة
التضخمية ،كما أن الفجوة التضخمية تقل بزايدة الناتج احمللي احلقيقي واملستوردات.
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ب -فائض عرض النقد كمقياس للفجوة التضخمي  :حتدث الفجوة التضخمية وفقا هلذا املعيار ،إذا

كانت الزايدة يف كمية النقود املعروضة يف اجملتمع أكرب من الزايدة يف حج ما يرغب األفراد لن حيتفظوا به
من دخل حقيقي ،يف شكل نقود عند أسعار اثبتة ،خالل فرتة زمنية معينة ،أي أن الفجوة
التضخمية(النقدية) هي عبارة عن فائض عرض نقد خالل فرتة زمنية حمددة وميكن التعبري عنها ابلصيغة
الرايضية

 

IG    
التالية RGNP  :
 RGNP


حيث أن: IG :الفجوة التضخمية : M ،عرض النقد:  ،التغري يف عرض النقد : RGNP ،الناتج
القومي اإلمجايل احلقيقي : RGNP ،التغري يف الناتج القومي اإلمجايل احلقيقي،

M
RGNP

 :متثل الطلب

على النقود.
هلذا املعيار أمهية خاصة انجتة عن ما هو معروف من أن هناك نسبة معينة من كمية النقود إىل
إمجايل الناتج القومي مييل األفراد لإلحتفاظ هبا ،فعند زايدة الناتج القومي مبقدار معني ،فان األفراد يرغبون
يف اإلحتفاظ بكمية من النقود تتناسب مع هذه الزايدة ،وابإلستناد هلذا املعيار أيضا ،فإنه ميكن احملافظة
على اإلستقرار النقدي وتفادي اإلختالل ،عندما تتناسب الزايدة يف عرض النقد مع الزايدة يف الناتج
القومي احلقيقي.
 .4دراس قياسي ألثر أدوات السياس النقدي على معامل اإلستقرار النقدي يف اجلزائر
بعد معرفة مؤشرات اإلستقرار النقدي من الناحية النظرية ،سنحاول يف هذا اجلزء القيام ابلدراسة
من الناحية القياسية ،وذلك إبتباع خطوات منهج اإلقتصاد القياسي واإلحصائي وإبستخدام منوذج
اإلحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع  ARDLوسنقوم ابلتعرف على مدى أتثري سعر الفائدة احلقيقي
وسعر الصرف على معامل اإلستقرار النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة .2319-1993
 0.4إختبار إستقراري متغريات الدراس :
مت االعتماد يف هذه الدراسة على بياانت سنوية لكل من سعر الفائدة احلقيقي وسعر الصرف اليت
مت مجع مجعها من بياانت البنك الدويل ،ابإلضافة إىل بياانت معامل اإلستقرار النقدي الذي مت حسابه
فيما سبق اعتمادا على معطيات بنك اجلزائر .ولقد مت إستخدام برانمج  eviews10يف إجراء إستقرار
السالسل الزمنية اخلاصة مبتغريات الدراسة ،وذلك هبدف جتنب ظهور مشكلة االحندار الزائف
( ،(Cadoret, 2004, p. 319) )Regressions Spuriousويف ظل تعدد االختبارات
اخلاصة ابإلستقرارية مت إستعمال إختبار فيليبس بريون  ،PPذلك ألنه يعطي نتائج أدق من اختبارات
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جذر الوحدة األخرى خصوصا عندما يكون حج العينة صغري (David & Raffaele, 1993,
) ،p. 160والنتائج موضحة يف اجلدول التايل:
اجلدول  :0نتائج اختبار فيليبس بريون لإلستقراري متغريات الدراس
)UNIT ROOT TEST TABLE (PP
At Level
TIN
-3.3933
0.0196
-4.0939
0.0163
-3.5092
0.0010
)d(TIN
-12.0775
0.0000
-15.4284
0.0000
-8.7615
0.0000

B
TCH
t-Statistic -3.4499 -1.2613
With Constant
Prob.
0.0172
0.6335
t-Statistic -3.8484 -1.9128
With Constant & Trend
Prob.
0.0281
0.6222
1.9813
Without Constant & t-Statistic -3.3394
Trend
Prob.
0.0016
0.9864
At First Difference
)d(B
)d(TCH
t-Statistic -8.4557 -3.8104
With Constant
Prob.
0.0000
0.0075
t-Statistic -10.8132 -3.7242
With Constant & Trend
Prob.
0.0000
0.0372
Without Constant & t-Statistic -7.9415 -3.0515
Trend
Prob.
0.0000
0.0036
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حيث  :Bمعامل االستقرار النقدي :TCH ،سعر الصرف :TIN ،سعر الفائدة احلقيقي
من خالل اجلدول ( )31يتضح لنا أن السالسل ( )TIN ،Bمستقرة يف املستوى أي أهنا ال
حتتوي على جذور وحدوية عند مستوى معنوية %1و %5و ،%13أي أن السالسل متكاملة من
الدرجة الصفر ،أي ) .CI~(0كما تشري النتائج إىل أن املتغري ( ،)TCHغري مستقر يف املستوى ،يف
حني انه يصل لإلستقرارية بعد إجراء الفرق األول عند مستوى معنوية %1و %5و ،%13أي أن
السلسلة متكاملة من الدرجة األوىل ).CI~(1
 2.4تقدير منوذج اإلحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع :ARDL
بعد دراسة إختبار استقرارية متغريات الدراسة توصلنا إىل أن السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة
) CI~(0والدرجة ) ،CI~(1هلذا سنقوم إبستخدام منهج  ARDLإلختبار التكامل املشرتك
(منهج إختبار احلدود).
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 0.2.4إختبار فرتات اإلبطاء للمتغريات الداخل يف تقدير النموذج :لتحديد عدد فرتات اإلبطاء

املثلى قمنا حبساب معيار  Akaikeلعدة تباطؤات زمنية وهي موضحة يف الشكل رق  ،31والذي يتبني
من خالله أن فرتة اإلبطاء املثلى ابلنسبة ملعامل اإلستقرار النقدي وسعر الصرف وسعر الفائدة احلقيقي
هي النموذج التايلARDL(1.1.0) :
الشكل  :0نتائج إختبار فرتات اإلبطاء املثلى حسب ()AIC
)Akaike Information Criteria (top 20 models
-1.80

-1.84

-1.88

-1.92

-1.96

-2.00

)ARDL(2, 2, 2

)ARDL(3, 1, 2

)ARDL(2, 3, 3

)ARDL(2, 2, 3

)ARDL(1, 2, 1

)ARDL(2, 1, 4

)ARDL(3, 1, 3

)ARDL(4, 1, 3

)ARDL(1, 1, 3

)ARDL(1, 3, 0

)ARDL(2, 2, 0

)ARDL(3, 1, 0

)ARDL(2, 1, 1

)ARDL(1, 1, 2

)ARDL(2, 1, 2

)ARDL(2, 1, 3

)ARDL(1, 2, 0

)ARDL(1, 1, 1

)ARDL(2, 1, 0

)ARDL(1, 1, 0
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 2.2.4تقدير منوذج  :ARDLسوف نقوم بتقدير اثر سعر الفائدة احلقيقي وسعر الصرف على
معامل اإلستقرار النقدي إبستخدام النموذج ) ARDL (1.1.0ونتائج التقدير موضحة يف اجلدول
التايل:
اجلدول  :2نتائج تقدير منوذج )ARDL(1.1.0
Dependent Variable: B
Method: ARDL
Included observations: 29 after adjustments
)Selected Model: ARDL(1, 1, 0
*Prob.
0.6007
0.0000
0.0000
0.0000
0.4164
-0.077680
0.253404
-1.726614

Coefficient Std. Error t-Statistic
0.078792
0.530440
0.003346
-8.381852
0.003238
8.559651
0.002100
8.273074
0.068750
0.826995
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
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0.041794
-0.028049
0.027719
0.017373
0.056856
0.881007
0.861174
0.094417

Variable
)B(-1
TCH
)TCH(-1
TIN
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
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Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-1.490873
-1.652783
1.812876

Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

0.213948
30.03590
44.42297
0.000000
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 حتليل نتائج التقدير :يقدر معامل التحديد ب  ،R2 =0.88وهو مقبول حيث أن املتغرياتاملستقلة تتحك بـ  % 88.1من التغريات اليت حتدث على مؤشر معامل اإلستقرار النقدي ،كما أن قيمة
فيشر احملسوبة  FCALواليت تساوي  00.02ذات داللة إحصائية ،حيث يالحظ ألن قيمة  Probهي
 3.333وهي أقل من  3.30وهذا يدل على أن النموذج ذو جودة إحصائية مقبولة عند مستوى معنوية
. %0
 3.4اختبار جودة النموذج املقدر:
قبل إعتماد منوذج ) ARDL (1.1.0يف تقدير األاثر قصرية وطويلة األجل ينبغي التأكد من
جودة أداء هذا النموذج ،وذلك إبستخدام اإلختبارات التالية:
 0.3.4مقارن القيم احلقيقي ابلقيم املقدرة :مقارنة القي احلقيقية ابلقي املقدرة إبستخدام النموذج مبينة
من خالل الشكل رق  ،32والذي يتبني من خالله وجود تقارب بني القي املقدرة والقي احلقيقية مما يشري
جلودة النموذج املقدر ،لذا ميكن اإلعتماد عليه يف تفسري وحتليل النتائج.
الشكل  :2القيم احلقيقي واملقدرة وبواقي النموذج املقدر
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 2.3.4إختبار شرط التوزيع الطبيعي ألخطاء النموذج (البواقي):سنعتمد على إحصائية (Jurque-
)  ،Beraنتائج هذا االختبار موضحة يف الشكل رق  33كما يلي:
الشكل  :3نتائج إختبار التوزيع الطبيعي للبواقي

224

قياس اثر السياس النقدي على االستقرار النقدي يف اجلزائر
5

Series: Residuals
Sample 1991 2019
Observations 29
-4.34e-16
-0.001846
0.155647
-0.186712
0.087413
-0.250949
2.433823
0.691721
0.707611

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3

2

1

Jarque-Bera
Probability
0.15

0.10

0.05

0.00

-0.10

-0.05

-0.15

0
-0.20
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تشري نتائج الشكل أعاله إىل أن قيمة اإلحصائية احملسوبة تساوي ) ،(J-B=0.69إبحتمال
أكرب من  ،(P-Value =0.707>0.05) 0%وهي نتيجة غري معنوية وقيمة اإلختبار أقل من
2
 ،X0.95ويتضح من ذلك قبول الفرض الصفري الذي ينص على أن بواقي النموذج تتبع التوزيع
=5.99
الطبيعي.
 3.3.4جتانس (ثبات) تباين البواقي (األخطاء) :هناك عدة إختبارات للكشف على أن تباين البواقي
متجانس أو ال ،ومن بينها إختبار  ARCHالذي يعتمد على مضاعف الغرانج  ،LMواجلدول التايل
يوضح هذا اإلختبار.
اجلدول  :3نتائج إختبار جتانس تباين األخطاء
Heteroskedasticity Test: ARCH
0.1932
0.1800

1.783948
1.797821

)Prob. F(1,26
)Prob. Chi-Square(1

F-statistic
Obs*R-squared
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تشري نتائج اجلدول أعاله إىل أن قيمة اإلختبار بلغت (  )N*R-squared=1.79إبحتمال مرافق
اكرب من  ،(P-value=0.180) %5وهذا يدع قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على جتانس تباين
األخطاء (البواقي).
 4.3.4إختبار شرط إستقالل حدود اخلطأ :من أجل دراسة فرضية عدم إرتباط األخطاء نلجأ إىل
إختبار  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testلإلرتباط الذايت ،واجلدول
التايل يوضح نتائج هذا اإلختبار:
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اجلدول  :4نتائج إختبار Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
0.2701
0.1966

)Prob. F(2,22
)Prob. Chi-Square(2

1.389829
3.253074

F-statistic
Obs*R-squared

املصدر :من إعداد الباحثني ابإلعتماد على خمرجات برانمج Eviews10

بلغت قيمة اإلختبار( )N*R-squared=3.25إبحتمال اكرب من ،(P-value=0.196) %0
وهذا يشري إىل قبول الفرضية الصفرية اليت تفرتض عدم وجود إرتباط ذايت لبواقي النموذج املقدر.

 4.4تقدير األثر يف األجل القصري والطويل إبستعمال منوذج ARDL

بعد التأكد من جودة النموذج األن نقوم بتقدير منوذج األثر القصري والطويل وفقاً للخطوات التالية:

 0.4.4إختبار التكامل املشرتك إبستعمال منهج احلدود ):(Buunds testيبني اجلدول أدانه
نتائج إختبار احلدود ) ،(Bounds testوتشري النتائج إىل أن القيمة احملسوبة لـ  F-statisticاكرب من
القي احلرجة للحد األدىن واحلد األعلى عندي مستوايت معنوية  %0 ،%2.0 ،%1و ،%13ومنه
نرفض فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود تكامل مشرتك بني املتغريات ،ويعين ذلك وجود عالقة
توازنية طويلة األجل بني معامل اإلستقرار النقدي وسعر الفائدة احلقيقي وسعر الصرف.
اجلدول  :5نتائج إختبار احلدود )(Bounds test
Null Hypothesis: No levels relationship
)I(1
3.35
3.87
4.38
5

)I(0
2.63
3.1
3.55
4.13

F-Bounds Test
Test Statistic
F-statistic

Value Signif.
52.59636 10%
5%
K=2
2.5%
1%
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 2.4.4تقدير منوذج تصحيح اخلطأ ) (ECMوالعالق طويل األجل للنموذج املقدر :بعد التأكد
من وجود عالقة توازنية طويلة األجل سوف نقوم بتقدير األاثر القصرية وطويلة األجل كما يوضحها
اجلدول التايل:
اجلدول  :6نتائج إختبار احلدود )(Bounds test
ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Prob.
0.0000
0.0000

t-Statistic
-10.53439
-15.38453

Std. Error
0.002663
0.062284
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Coefficient
-0.028049
-0.958206

Variable
)D(TCH
*)CointEq(-1
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Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Prob.
0.7156
0.0000
0.4284

t-Statistic
-0.368744
7.333725
0.805506

Std. Error
0.000935
0.002472
0.073663

Coefficient
-0.000345
0.018130
0.059336

Variable
TCH
TIN
C
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حتليل نتائج التقدير :

يتكون اجلدول من جزئني ،حيث يوضح اجلزء العلوي تقدير منوذج تصحيح اخلطأ والعالقة قصرية
األجل بينما يوضح اجلزء السفلي تقدير العالقة طويلة األجل.

 عالق األجل القصري:

 نالحظ من خالل اجلدول أن إشارة معلمة متغرية سعر الصرف سالبة ،فهي تدل على وجود عالقة
عكسية بني سعر الصرف ومعامل اإلستقرار النقدي ،وهي ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى
معنوية %1ذلك أن ) ،(P=0.000<0.01أي أنه اذا ارتقع سعر الصرف بوحدة واحدة فإن معامل
اإلستقرار النقدي ينخفض بـ .%3.32
 كما أظهرت نتائج منوذج تصحيح اخلطأ أن قيمة معامل إبطاء حد تصحيح اخلطأ تبلغ ،-0.95
وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ،%1وهذا ما يزيد من دقة وصحة العالقات التوازنية يف
املدى الطويل ،كما تشري القيمة املطلقة ملعامل حد تصحيح اخلطأ إىل سرعة إستعادة حالة التوازن ،وتظهر
اإلشارة السالبة تقارب النموذج احلركي على املدى القصري ،وتشري إىل أن  ،%90من مجيع اإلحنرافات يف
توازن معامل اإلستقرار النقدي يت تصحيحها يف السنة احلالية أي يت الوصول إىل التوازن بعد حوايل
 1.30سنة ،وهذا يشري إىل أن التكيف يف النموذج كان سريعاً.
 عالق األجل الطويل:

 من النتائج أعاله نالحظ األثر السليب لسعر الصرف على معامل اإلستقرار النقدي وهي ذات داللة
إحصائية غري معنوية ،مما يدل على أن سعر الصرف ال يؤثر على معامل االستقرار النقدي يف األجل
الطويل؛
 نالحظ أيضا أن معلمة سعر الفائدة احلقيقي موجبة ،أي أن هناك عالقة طردية بني سعر الفائدة
احلقيقي ومعامل اإلستقرار النقدي يف األجل الطويل ،حيث أن زايدة معدالت سعر الفائدة بـ %13
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يؤدي إىل زايدة معامل اإلستقرار النقدي بـ  ،%3.1كما نالحظ أن االحتمال املقابل
للمعلمة  Prob=0.000أقل من  ،3.31أي املعلمة ذات معنوية إحصائية مقبولة؛
 كما نالحظ أن املعلمة املقدرة للحد الثابت هلا إحصائية غري معنوية عند مجيع مستوايت املعنوية،
وتشري إىل أنه عندما تكون قي املتغريات منعدمة فإن معامل اإلستقرار النقدي عند حدود .3.309

 4.4إختبار إستقراري النموذج:
لكي نتأكد من خلو البياانت املستخدمة يف هذه الدراسات من وجود أي تغريات هيكلية فيها البد
من إستخدام أحد اإلختبارات الالزمة لذلك مثل :اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة )،(CUSUM
وكذا اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة ) ،(CUSUM of Squaresويتحقق اإلستقرار
اهليكلي للمعامالت املقدرة لصيغة تصحيح اخلطأ لنموذج اإلحندار الذايت لإلبطاء املوزع ،إذا وقع الشكل
البياين إلختبارات ) (CUSUMو) (CUSUM of Squaresداخل احلدود احلرجة عند
مستوى معنوية  %0وهذا يعين أن املعلمات مستقرة طول فرتة الدراسة.
من خالل الرس البياين التايل نالحظ أن اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة ) (CUSUMوكذا اجملموع
الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة ) (CUSUM of Squaresابلنسبة هلذا النموذج هو عبارة عن
خط وسطي يقع داخل حدود املنطقة احلرجة ،مشرياً إىل استقرار النموذج عند مستوى معنوية .%0
الشكل  :4الشكل البياين إلختبار ) (CUSUMوCUSUM of Squares
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 .4خامت :

تتمثل عناصر االستقرار النقدي الذي يستهدفه البنك املركزي من خالل أدوات السياسة النقدية
يف حتقيق استقرار املستوى العام لألسعار واستقرار سعر صرف الدينار وخلق هيكل أسعار فائدة مبا
ينسج مع الظروف االقتصادية احمللية والتطورات الدولية .وتسعى السياسة النقدية إىل حتقيق ذلك من
خالل تنظي منو السيولة احمللية يف االقتصاد الوطين مبا يتناسب ومتويل النشاط االقتصادي احلقيقي.
ولقد إستعرضنا من خالل هذه الدراسة اجلانب النظري املتمثل يف عرض األدوات املستعملة من
طرف صانعي السياسة النقدية من اجل احلفاظ على االستقرار النقدي وكيفية التنسيق بني هذه األدوات،
هذا من جهة ومن جهة اثنية مت اإلشارة إىل أه مؤشرات االستقرار النقدي اليت من خالهلا ميكننا معرفة
مدى جناعة هذه السياسة .كما قمنا بتطبيق منوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع  ARDLلدراسة
أثر سعر الفائدة احلقيقي وسعر الصرف على معامل االستقرار النقدي للفرتة املمتدة من  1993إىل
 ،2319وذلك بعد دراسة إستقرارية السالسل الزمنية لكل املتغريات ،فتحصلنا على سالسل مستقرة يف
املستوى وأخرى بعد الفرق األول ،ومنه ميكن تقدير منوذج  ،ARDLكما أظهر إختبار منهج احلدود
للتكامل املشرتك ) (Bounds testعن وجود عالقة توازنية طويلة األجل ،وبعد تقدير النموذج وفحص
جودته مت التوصل إىل أن هناك متغريات تؤثر إجيااب (سعر الفائدة) ،وأخرى سلباً (سعر الصرف) على
معامل اإلستقرار النقدي يف اجلزائر يف األمدين القصري والطويل .هذا ما يعكس ثبات نصيب الوحدة
املنتجة من كمية النقود املتداولة يف االقتصاد ،حيث تؤدي إىل احملافظة على العالقة بني كمية النقود وحج
الناتج إىل حدوث استقرار يف مستوايت األسعار ،ويت حساب كمية النقود املثلى واليت تعد ضرورية
لتحقيق االستقرار يف مستوايت األسعار من خالل حاصل ضرب متوسط نصيب الوحدة املنتجة من كمية
النقود املتداولة وإمجايل الناتج احمللي ابألسعار الثابتة لكل سنة من سنوات الدراسة .ومنه نستطيع القول أن
السياسة النقدية يف اجلزائر سامهت إىل حد كبري يف حتقيق االستقرار النقدي خالل فرتة الدراسة.
 التوصيات:

 -ضرورة العمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية هبدف التحك يف عرض النقد واستقرار أسعار

الصرف ،مما حيافظ على االستقرار النقدي؛
 العمل على إصالح األجهزة املالية واملصرفية وإنشاء أسواق مالية متطورة وذات فعالية متكن السلطاتالنقدية من استخدام أدواهتا مبا يتالءم مع الوضعية االقتصادية للبالد.
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