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 بواسطة منوذج يف اجلزائر يالنشاط الاقتصادالس ياسة النقدية واملالية عىل  لكفاءةدراسة قياس ية 

 .1105- 0991للفرتة  St-Luisسانت لويس

  1يسعد عبد الرحمن - :من إعداد                                              
  2مكاوي محمد األمين -                                                         

 :ممخص

اوسياس هاونقفدي هوادلاوي هعلىهاونشاطهاالةتصاديهبراسط هظلرذجهةياسيههأثردراس ههاوبحثي هإىلفد هذه هاوررة ههت
هكلهمنهحتليلهيشرحهه.معرو همبعادو هسانتهوريس ه0991ولفًتةههاالةتصادياونشاطهعلىهوادلاوي ههاونقفدي هاوسياس أثر

ه.اوسرقهواالنفتاحهعلىهاوعاملهاخلارجيهاةتصادإىلههولجزائرهيغلاوفًتةهادلعروف هباوتحرلهاوتفدرهه5102إىله

اوفدراس هأنهذناكهعالة هإغلابي هبُتهاوسياس هاونقفدي هواونشاطهاالةتصاديهيفهادلفدىهخاللهذه همنهترصلناهحيثه
فكانهضئيلهيفهاوسن هاألوىلهمثهيصبحهسليبهبينماهأثرهاوسياس هادلاوي هه،علىهادلفدىهاوبعيفدهذهاهاألثرهنخفضيوهاوقصَته

ه.يفهاوسن هاوثاني هشلاهينبهعفدمهصلاع هاوسياس هادلاوي هيفهاجلزائر

 ه.سياس هماوي ،هنشاطهاةتصادي،هظلرذجهةياسيه،سياس هنقفدي  المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

 This paper aims to examine monetary and fiscal policy on economic activity by 

econometric model known equation St. Louis position explains analyze the impact 

of both monetary and fiscal policy in economic activity for the period 1990 to 2015 

period known transformation tree islands to a market economy and opening up to 

the outside world. 

 Where we came through this study that there is a positive relationship between 

monetary policy and economic activity in the short term and decreases the impact 

on the long term, while the impact of fiscal policy, little was in the first year and 

then become negative in the second year, which built the inefficiency of fiscal 

policy in Algeria. 

Key words: monetary policy, fiscal policy, economic activity, econometric model. 
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 :مقدمة

 .ادلاوي  وادلسايرةهولسياس هوتابع ا باوسياس  ترصفه01-91هرةمهاوقرضاونقفدهوههةانرنةبلههاونقفدي  اوسياس  كانت
هويساير وزارة وفدى مبرظف أشبه كان زائرياجل ادلركزي فاوبنك هيتبع  اوترسعي  ادلاوي  ولسياس  اوعام  االجتاذات ادلاوي ،

هباختالل االةتصاد وضع ويراكب هوه ادلتسم هاحلكرم  أداة سرى اونقفدي  اوسياس  تكن ملذيكلي، همنهبيفد هادلزيفد هإلصفدار
ه إىل أدى شلا .اوعام  دلرازن ا تمريلو اونقفد  إىل وأدى االةتصاد تشرذات من زاد مرتفع  مبعفدالتهياونقفد ضوهعرهادلهرظلزيادة

ه.اوعمالتهاألجنبي  إزاء اجلزائري اوفدينار ةيم ههاهنيار

هسنراتهاوتسعين اجلزائر يف جرت اويت واالةتصادي  اوسياسي  اوتحرالت حتمي  وكن همن  آويات تبٍت باجتا تهابفداي 

هادلركزي اوبنك نحمٌه ،اونشاطهاالةتصاديهعجل  حتريكهرضل مهم  كأدوات اخلارجي اوعامل على واالنفتاح اوسرق اةتصاد
 ةيام اةتضىاوهيهه01-91هرةمهواوقرض اونقفدهةانرن مبرجبهأذفدافه وتحقيقوههاونقفدي  أدواته تسيَت يف استقالوي  اجلزائري

هاألخَت  أخرىهوطبيع  مسات أظهرت اوتحرالت ذه ه.ادلباشرة غَت اونقفدي  األدواتهرضل اوتحرلوه اوتطررات مبراكب  ذها

ه.االةتصادي اونشاط على منهماهوكل  دلرتباهواآلثار واألذفدا  ادلهام يف تركزت ،وادلاوي  اونقفدي  اوسياستُت بُت اوعالة 
هاجلزائرييفهحُته هاالةتصاد همنهاالةتصادههيفهاوسنراتهاألخَتةهؽلر هضعفهاإليراداتهادلتأتي  هنتيج  هصعب  مبرحل 

اوسياس ههتبسطهيفدذاهعلىه5102شلاهجعلهاوسلطاتهاحلكرمي همنههاطلفاضهأسعارهاحملروةاتهيفهمنتصفهه.اونفطي
هوعليههنرده.وإحفداثهرسرمهجفديفدةهعلىهاوقطاعاتكثَتةهاالستهالكهههعلفدعمهادلرجههولسلواورفعهاوتفدرغليهادلاوي هبراسط ه

ه.براسط هظلرذجهةياسيهمتبعهيفهكثَتهمنهاوبلفدانهاالةتصادهاجلزائريهعلىهاونشاطاوسياستُتههأثراوفدراس هحتليلهذه هيفه

إىلهه0991يفهاوفًتةههاجلزائريهياالةتصادهاونشاطعلىهاونقفدي هوادلاوي هه اوسياسهأثرهرماهذ:هاإلشكالية المطروحة
ه؟هه.5102

ه هاوسؤال هذها هفريفدماناوهي هملترن هبزعام  هاونقفدي  هاوسياس  هأنصار هبُت هطريال هنقاشا  Milton)هأحفدث
Friedman)،وأنصارهاوسياس هادلاوي هبزعام هواوًتهذيلرهه(Walter Heller)إىلهاوبحثي هقسيمهذه هاوررة هنوهه

هاوتايل:هرعلىهاونحهثالثهزلاور

ه.ولسياس هاونقفدي هوادلاوي همفاذيمهحرله:المحور األوله-
ه.اوسياس هاونقفدي هوادلاوي هاوكفاءةهاونسبي :هالثانيالمحور ه-
هه.وتوصيات خاتمةه-
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 :دراسةهدف ال

ههت ههاوفدراس فد  هاونقفدي  هاوسياس  هأثر هاختبار هإىل ههعلىوادلاوي  هاالةتصادي هاونشاط هاجلزائري هفًتة هبُتهيف ما
ابتفدءاهمنهسن ههاونظامهاونقفديهوادلايلإصالحاتهجهري هيفهدتثلتهيفهاويتهدتيزتهبظرو هغَتهعادي ه،ه5102و0991
باإلضاف هإىلههزللي هوعادلي هماوي هونقفدي هاتوختللتهفًتةهاوفدراس هتأثَتهأزمه،واوقرضهتاريخهصفدورهةانرنهاونقفده0991

ه.اوهيهكانهمنعرجهوكثَتهمنهاوبلفدانهوسببهإحراجهاةتصاديهوفدىهاحلكرماتاهنيارهأسعارهاحملروةاته

 :فرضيات الدراسة -1-4

ه:نعتمفدهيفهذه هاوفدراس هعلىهرلمرع همنهاوفرضياتهكماهيلي

 .مسترىهاونشاطهاالةتصاديبادلعٌتهاوراسعهوههادلعروضهاونقفدياوسياس هاونقفدي هشلثل هبذناكهعالة هطردي هبُته .0

 .مسترىهاونشاطهاالةتصاديوههاوسياس هادلاوي هشلثل هبإرتايلهاإلنفاقهاحلكرميذناكهعالة هطردي هبُته .5

 ه.واوسياس هادلاوي هسببي هذاتهاجتاذُتهبُتهاوسياس هاونقفدي عالة هذناكه .3

 .مفاهيم حول السياسة النقدية والماليةالمحور األول: 

ه هاونقفدي  هيعتربهمصطلحهاوسياس  هحيثهظهرهوادلاوي  هنسبيا هيفههتيفهاألدبياهتمنهادلصطلحاتهاحلفديث  االةتصاد
ه همث هعشر، هاوتاسع هاوقرن هتزايفد هاالذتمام ههبا هاوقرنهأثناء هشهفد  هاوهي هاالةتصادي هاالستقرار هوعفدم هاونقفدي  األزمات

بتطررهاألفكارهواونظرياتهاالةتصادي هخاص هاونقفدي همنهاههارتبطهوادلاوي هكماهأنهتطررهمفهرمهاوسياس هاونقفدي هه.ادلاضي
فهمهماهيقصفدههعليناه،هاونشاطهاالةتصاديعملهاوسياس هاونقفدي هيفتأثَتهةبلهاوترغلهيفهه.1عربهادلراحلهاوزمني هاوسابق 

 .أساويبهعملهاوسياس هاونقفدي همحىتهيتسٌتهوناهفهبناءهإسًتاتيجيتهاههذيهاألدواتهادلستعمل هيفهماوههبه هاوسياس ه

 : وأساليبها السياسة النقدية -1
هاونقفدي هعربهسلتلفههالسياسة النقدية: مفهوم -1-1 هوهتطررهمفهرمهاوسياس  ؽلكنهفهمهاألدبياتهاالةتصادي 

 اوسياس هاونقفدي همنهاخلاللهاوتعاريفهاآلتي :
إماهبإحفداثهتأثَتاتهيفههه،"رلمرع هاورسائلهاويتهتطبقهاهاوسلطاتهادلهيمن تعر هاوسياس هاونقفدي هعلىهأهناه - أ

 2".منهأجلهمالئم هاوظرو هاالةتصادي هاحمليط هوكمي هاونقردهأ

                                                           
 .ه173-179صه،9111ادلصار ،هاألكادؽلي هولنشر،هاألردن،هاوطبع هاألوىل،وههعبفدهادلنعمهاوسيفدهعلي،هاةتصادياتهاونقردهه1
ه.552،هصه0991،هدارهاونهض هاوعربي ،هطبع ه"البنوكو  اقتصاديات النقود "عبفدهادلرىل،هه2
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ه1بغرضهحلهادلشكل هاوقائم هبكلهظروفهاه،تبحثهاوسياس هاونقفدي هفيماهغلبهأنهيتخههمنهإجراءاتهوتفدابَته-ب
هاوسيرو ه˝اوتحفديفدهوبرجه هبترفَت هههتتم هوالةتصاد هاحلسن هولسَت هظلر وهاوالزم  ه)أ، هاونقفد هاستقرار هعلى هاحملافظ  هومع
ه2.(" اوعمل

"علىهأهناهرلمرع هاوتفدابَتهادلتخهةهمنهطر هاوسلطاتهاونقفدي هةصفدهإحفداثههعرفتهمنهطرفته"جررجهبراتنه-ج
هاوصر "ههعلىهاالةتصادهومنهأجلهضمانهاستقرارهأسعارهأثر

هكمي هاونقردهادلترفرةهيفهاجملتمعهبغرضهحتقيقهأذفدا هاوسياس ههعلىهأهنا:هضياءهرليفدهتهمنهطر عرفه-د "تنظيم
ه3.االةتصادي "االةتصادي هادلتمثل هيفهحتقيقهاوتنمي ه

:ه"ههتتمهباوعرضهاونقفديهوكيفي هتنظيمههمنهأجلهاحلفاظهعلىهعلىهأهناهمصطفىهازتفدهفريفدهمنهطر تهعرفكماه
ه.4"هاالستقرارهاالةتصاديهوذوكهباستعمالهأدواتهزلفددةهتستخفدمهاهأثناءهفًتاتهاألزماتهاستخفداماهصحيحاهوفعاال

هعرفها هكأداةه"هPIERRE pattatهكما هوذوك هادلركزي هاوبنك همن هاونقرد هعرض هدلراةب  هيستخفدم هاوهي اوعمل
هه5."هوتحقيقهأذفدا هاوسياس هاالةتصادي 

ه:السياسة النقدية أساليب -1-2 هاونقفدي  هاعتباراتهمنهاهااعتمادؼلتلفهتطبيقهأساويبهاوسياس  حجمههوعفدة
هوه هباوبلفد هاونقفديهوادلايل هاوبنكهادلركزيهاوسرق هاستقالوي  هدرج  هادلتغَتاتهاالةتصادي  هإىلهجانبهمرون  متغَتاتهعلى

هوتنقسمهإىلهأساويبهمباشرةهوأخرىهغَتهمباشرةهأماهادلباشرةهمنهاهفنهكر:.اوسياس هاونقفدي 

ةفدهتقرمهاوسلط هاونقفدي هبتحفديفدهسقفهمعُتهحبجمهاوقروضهاويتهه:تأطير القروض )السوق النوعية لالئتمان( -
ه6ه.ؽلكنهمنحهاهولزبائنهمنهطر هاوبنركهاوتجاري ،هشلاهغلعلهاهملزم هباحًتامهذهاهاوسقف

مراةب هترزيعهاههونراعهخاص همنهاوقروضهأألتسهيلهتقفدًنهتؤديهذه هاوسياس هإىله: التنظيم االنتقائي للقروض -
ه1 .اوقروضهشكلهسقر هختصصهأذفدا همعين فعادةهماهتأخههذه ه

                                                           
ه.510،هصه0919اوطبع هاألوىل،هدارهاوفكرهاوعربي ،هه،"النقود والبنوك والنظم النقدية االقتصاد السياسي،"عطريهفرزي،هه1

Garnier (Olivier) 2
 et Capul (Jean yres),"dictionnaire d'économie et des sciences sociales"éd , 

'haitier, paris 1994, p310. 
 .023،هصه0993اجلزائر،هطبع هه،،هدارهاوفكر"االقتصاد النقدي"ضياءهرليفد،ه3
 .99صهه،مرحع سابقمصطفىهازتفدهفريفد،هسهَتهزلمفد،هه4

J. Pierre Pattat, 
5

"Politiques monétairesMonnaie, Institution Financières et ", 4 éd, 

Econimica, paris, 1987, P277. 
هه6 هاوفتاحهدزتان، هعبفد هاوعلرمه"محاولة تقييم السياسة النقدية ضمن برنامج التكييف لصندوق النقد الدوليه"بن همعهفد هاجلزائر، هجامع  هاجلزائر، ،

 91،هص0992االةتصادي ،هرساو هماجيسًتهغَتهمنشررة،ه
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هخاللهمنحهاوقروض،هالههأنهتسعىهاوبنركه:تنظيم معدالت الفائدة - هأةلهمنتكرنهاوفرائفدهاويتهحتصلهعليها
هاوبنكهعنفدهتسيَت هولقرضهوخاص هعنفدماهيقًتضهيفهشكلهنقردهمركزي همنهاجلهإدتامهذه ه اوتكلف هاويتهيتحملها

ه3 :اوقائم هعلىهاوسياس هاونقفدي هونهكرهمنهاهاوسلطاتمنهطر ههغَتهمباشرةذاتهتأثَتهأساويبهذناكهوهه2ه.اوقروض
 سياس هاالحتياطيهاإلجباريه؛ 
 ه؛هسياس هسعرهإعادةهاخلصمه
 سياس هعملي هاوسرقهادلفترح ه؛ه 

 السياسة المالية وأساليبها:مفهوم  -2
اهتعر  لسياسة المالية:ا -5-0 هولتأثَتهاوفدوو هتتبناذاهاويتهاونشاطاتوههاإلجراءاتوههواوترجهاتهاألذفدا هرلمرع هبأهنه
هاوظرو هكاف همراجه وههمشاكلههمعاجل وههتنميتهوههاوعامهاستقرار هعلىهاحملافظ ههبفد هاجملتمعوههاورطٍتهاالةتصادهيف

ه.ادلتغَتة

هتعر ه اهادلاوي هاوسياس كما هأذفدا هحتقيقهبقصفدهاوعام هواونفقاتهباإليراداتهادلتعلق هاوسياساتهرلمرع هبأهنه
هاوضرائبهطريقهعنهاوفدوو هإيراداتهبتحقيقهيتعلقهاوهيهاحلكرم هسياس همنهاجلزءأماهمنهجه هاحلكرم هفتعتربهه4زلفددة

ه.5اإليراداتهذه هإنفاقهظلطوههمسترىهبتقريرهذوكوههاورسائلهمنهغَتذاوه

هاإلنفاقهظلطوههمبسترىهادلتصل هادلتعمفدةوههادلفدروس هاإلجراءاتوههاوسياساتهتلكهؽلكنهاعتبارهاوسياس هادلاوي هذيوه
ه.أخرىهناحي همنهعليهاهحتصلهاويتهاإليراداتهذيكلوههمبسترىوههناحي همنهاحلكرم هبههتقرمهاوهي

دتثلهتلكهاألدواتهاويتهتستخفدمهاهاوفدوو همنهخاللهاستخفدامهأدواتهادلاوي ههأدوات السياسة المالية:  -5-5
ه6:ومنهاهادلباشرةهغَتهوق همباشرةهأيبطرهحتقيقهأذفدا هاوسياس هادلاوي ،هوههاوعام همنهأجلهدفعهعجل هاونشاطهاالةتصادي

                                                                                                                                                                                           
ماهتقرر هاوفدوو ،هعرفتهاوبنركهادلركزي هيفهبفداي هنشاطهاهعلىهأهناهمصار هإصفدار،هفقفدهاضلصرتهوظائفهاهاورئيسي هيفهتنظيمهإصفدارهاونقردهاوررةي هيفهحفدوده1

هكانهذوكوههواالحتفاظهبقابلي هذه هاونقردهولتحريلهإىلهذذبهأ ظائفهوسلطاتهأخرىهاونظامهادلتبع."هوماهأنهحصلتهذه هاوبنركهعلىهوهذرههفض هوةتهأن
أةفدمهاوبنركهادلركزي هادلرجردةهوادلؤسس هذرهه"هRIKS BANKأصبحهاصطالحه"هاوبنكهادلركزيه"هشائعهاالستعمال"هورغمهأنهاوبنكهادلركزيهاوسريفديه"ه

هكانهأولهبنكهإصفدارهيترىلهمكان هبنكهمركزي،هويطررهماهأصبحهيعر هفيماهبعفدهبأساس ياتهفنهاوصَتف هادلركزي ."وهوكهفإنههبهاهادلفهرم،هإالهأنهبنكهإصللًتا
هكمرضرعهونشرءهمبادئهاوصَتف هادلركزي ه النقود عبفدهاونعيمهمبارك،هأزتفدهاوناة ،ه"ههدلزيفدهمنهادلعلرماتهأنظر:أساويبها"وههتاريخهنشرءهبنكهإصللًتاهمقبرلهدوويا

 .020ه(،5110مطبع هاإلشعاعهاوفني ،هاوطبع هاألوىل،هاإلسكنفدري ،ه)ه"،والصيرفة النظرية
ه.ه321صهه،0913دارهاونهض هاوعربي هبَتوتهه،االقتصاد النقدي والبنكي. مقدمة في هلم االقتصاد""ه،مصطفىهرشفديهشيح 2
ه.092صه،5105"،هدارهاوشروقهولنشرهوولترزيع،هعمان،هاألردن،هالنقود والبنوك تاقتصاديازلمفدهسعيفدهاوسمهرري،ه".(3)
4
 .119ص ،9111 اإلسكندريت، ،العام واالقتصاد الحكومٍة المالٍة حسين، وجدي 
5
 .131 ص . 9،9111 العربيت، النهضت دار اإلحصائيت، اإلقتصاديت المصطلحاث مىسىعت هيكل، فهمي العزيز عبد 
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 :ذيهاوضرائبهاويتهوههنظامهاوضرائبهاوتصاعفدي ذرههادلقصردهذناوههتغيرات تصاعدية في حصيلة الضرائب
هيؤديهاالطلفاضهيفهاوفدخلهإىلههتتناسبهطرديا هكما هاوضرائب هذه  هيفهاوفدخلهإىلهزيادةهيفهحصيل  معهاوزيادة

ه.اطلفاضهيفهحصيل هاوضرائب
  هففيهحاو هاوإنه :اإلنفاقتغير في مستوى هبطيئا هغلعلهاوتغيَتهيفهمسترىهإنفاةه نمطهاالستهالكيهولفرد

يفهمسترا هفًتةهالهبأسههباهمنهاوزمنهختفدمهاوسياس هادلاوي هاويتههتفد هإىلههاإلنفاقتفدينهاوفدخرلهيستمرهوههاالنكماش
ه.حيرياهاإلنفاقعلىههاإلبقاء
 :اوشركاتهالهتعمفدهإىلهتغيَتهمسترىهاألرباحهاوقابل هعلىهولترزيعههأنادلعرو ههنمتوزيع األرباح الرأسمالية

هه.علىهادلساعلُتهيفهادلفدىهاوقصَت
 مساعفداتهوههعنهحتريالتهمنهاحلكرم هإىلهاوقطاعهاوعائليهيفهشكلهإعاناتهذيهعبارة:هالحكومية اإلعانات

هه.(0)دعمهاحلكرماتهولقطاعاته

ذوكهوههفاعالهمنهةبلهاوفدوو وههذه هاألدواتههبهاهاالسمهألهناهتتطلبهتفدخالهمباشراهتفدعىالمباشرة: األدوات  ب/
هكانهذوكهيفههأذفدا عنهطريقهدخرلهاحلكرم هبشكلهمباشرهيفهنشاطاتهمعين همنهاجلهحتقيقه اوسياس هادلاوي هسراء

ه(1)هؽلكنهتلخيصهاهفيماهيلي:وهوههاونموههأسعارهاألوههأرلالهاوترظيفه

 بإةام همرافقهاخلفدم هاوعام هزيادةهاوترظيفهوههمثل:هشغال العامةزيادة نفقات الحكومة من خالل برامج األ
 ه.اونقلاالستثمارهيفهرلالهوههبناءهادلفدارسوههشقهاوطرقوههمثلهبناءهاوفدور

 ومنههاوتأثَتهعلىهنقصانهاوفدخلهوذوكهباوزيادةهاونقصانهولتأثَتهعلىهاوفدخلهه:تغيير معادالت الضرائب
 .استقرارهاألسعار

  :هاحلكرم هإلغلادهحلهمؤةتهدلشكل هوههمشروعات التوظيف العام هعبارةهعنهوظائفهمؤةت هختلقها ذه 
ه.(2)هادلناسب هولعاطلُتهعنهاوعملهوأمنهترفَتهفرصهاوعملهاوفدائم ههاإلةتصادهيتمكنهأناوبطاو هإىله

ولتفرة هبُتههذناكهثالثهمعايَتولتمييزهبُتهاوسياس هادلاوي هواونقفدي هه:لتمييز بين السياسة المالية والنقديةا -3
هاوسياستُت:ه

هكلهاإلجراءاتهاويتهذلاهعالة هه،معيارهاوسرقه:المعيار األول حسبهذهاهادلعيارهفإنهاوسياس هاونقفدي هتتكرنهمن
هكلهاإلجراءاتهاويتهترتبطهبكله،همباشرةهباوصفقاتهاحلكرمي هاألخرىهيفهسرقهاالئتمان أماهاوسياس هادلاوي هفهيهتضم

                                                           
ه.268-269صه،2000،هدارهادلسَتة،هطبع همبادئ االقتصاد الكليمصطفىهسلمان:ه0

2حمدي عبد العظيم، السياسات النقدية والمالية ومقارنة إسالمية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 6792، ص ص، 222، 

222 .  
1

 .190ص2000اونشرهطبع هوهه،هدارهاوفكرهولطباع هاالقتصاد الكليزيت،هوههذيثمهاوزغيبهحسنهأب -
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أنهذرههإالهأنههػلتريهعلىهعيب،همنهاوناحي هاونظري هواضحاوههإنهذهاهادلعيارهولتمييزهيبفد،هاوصفقاتهاحلكرمي هاألخرى
جزءاهمنهادلفدفرعاتهاويتهيتمهحتصيلهاهيفهميزانياتهاوسلطاتهاحمللي هسر هتعتربهمبثاب هسياس هنقفدي هووكنهاهويستهه

ه.كهوك

هيتعلقهجبهازهواضعهاوسياس هرفهه:الثانيالمعيار  ه، هاونقفدي  هاوهيهيرضعهاوسياس  هه(فاجلهاز ه)اوسلطاتهاونقفدي 
هكعاملهزلفددهيفهاونهاي هفهه،نفسهاجلهازهباونسب هولسياس هادلاوي ذرههويس اوهيهػلفددهميزاني هاوفدوو ههرويقفهاوربدلان

ه.واالجتماعيواجتا هنشاطهاوفدوو هاالةتصاديه

هه1:وبصف هعام هفإنههؽلكنهاوتمييزهبينهماهنظراهالختال هطبيع هكلهمنهاهاوتنفيههطبيع حسبههلث:الثاالمعيار 

هاوعملياتهاونقفدي هيفهاوقطاعه -هأ هاونطاقهمنهحيثه،هيهوادلايلاوبنكتنحصر هتكرنهاوعملياتهادلاوي هواسع  بينما
ه.حجمهاهومفداذا

هنسبيا -هب هومرن  هسريع  هاإلجراءاتهاونقفدي  هإن هأسعاره، هاوتغيَتاتهيف همثل هيفهوةتهةصَتهجفدا هتعفديلها وؽلكن
هأ هأهواوفائفدة هاالحتياطيهاونقفديهاوقانرينهواخلصم هنسب  هألسبابهدسترري ه، هومقيفدة هبطيئ  هفتكرن هاوتفدابَتهادلاوي  أما

 .وةانرني هعمرما
هكبحه،هتكرنهاوتفدابَتهادلاوي هذاتهتأثَتهفعالهيفهتشجيعهاوترسعهاالةتصادي -هت ووكنهاهتكرنهأةلهمنهذوكهيف

هاوتضخم هإجراءاتهانك، هتتخه هعنفدما هاوتياراتهاوتضخمي  هفعالهمن هبشكل هفهيهحتفد هاإلجراءاتهاونقفدي  ماشي هأما
 .يفهحُتهتكرنهذاتهأثرهأةلهيفهتشجيعهاوترسع،هبراسط هأدواتهاوسياس هاونقفدي 

هبُتهاوسياستُتهاونقفدي ه:نقاط االلتقاء بين السياستين النقدية والمالية -4 هتأثَتاتهمتبادو  همنهوجرد باورغم
ه(5)ه:بينهماهوذيهوادلاوي هإالهانههترجفدهنقاطهاوتقاء

عقفدهاوقرضهيتضمنهحجمههوترةيتههوصر هحصيلتههويعتربهمررداهمنههحيثوتتعلقهباوقرضهاوعامهه:النقطة األولى
منه،هأيهشكلهسنفداته،هوكلهذه هاالعتباراتهحتفددذاهاوسياس هادلاوي هأماهشكلهاوقرض،هادلراردهادلاوي هيفهميزاني هاوفدوو 

هه.اونقفدي هفتتعلقهباوسياس ،هوسعرهاوفائفدةهوفئاته،هحيثهاألجلهاوقصَتهأمهاوطريل

واولجرءهإىلهذهاهاإلصفدارهمنهحيثهحجمهه،هفهيهدتريلهعجزهادليزاني هعنهطريقهاإلصفدارهاونقفديه:النقطة الثانية
هتعتربهدتريلهتضخميهووكنههمرردهمايلهمنه،هوترةيتههوكيفي هاوتصر هيفهحصيلتههيتقررهيفهرلالهاوسياس هادلاوي  ألهنا

                                                           
1
 Hansen ( Bent ), The economic theory of fiscal policy, George, Allen 80 Unwin. I.I.D, 

London, 1967, pp30, 40. 
ه.220،ه223ه:،هصهص0923،هاجلزءهاوثاين،هدارهاونهض هاوعربي ،ه"النظرية االقتصادية، التحليل االقتصادي الكلي"أزتفدهجامع،هه5
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وحجمههوطريق هسفداد هفهه هاالعتباراتهههي هاويتهتتعلقهباإلصفدارهاونقفديهومقابلأماهاوطريق هاوفن،هادلراردهاوعام هولفدوو 
 .تتعلقهباوسياس هاونقفدي 

هزيادةهإيراداتهاوفدوو هعنه،هيفهحاو هاوتضخمهؽلكنهختفيضهاوطلبهاوفعليهعنهطريقهأدواتهاوسياس هادلاوي  منها
هه.وضهاوعام هالمتصاصهاوسيرو هاوفائض هوالةتصادوبراسط هعقفدهاوقره،هنفقاهتاهأيهعنهطريقهإحفداثهفائضهيفهميزانيتها

،هإنهاوتنسيقهبُتهاوسياستُتهمنهحيثهاالجتا هواوترةيتهيصبحهمنهاألمررهاوضروري هوالهؽلكنهولفدوو هأنههتملهذوك
 ه.(1)أذفدا ألنهاوتغاضيهعنهذوكهيعٍتهتفريتهاوفرص هعلىهاوفدوو هوتحقيقهماهتنشفد همنه

عفدمهوجردهه(إنهاوترازنهاالةتصاديه:أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة المالية الجدل القائم بين -2
زلايفدةهولسياس هادلاوي ،هفيمكنهولحكرم هإذاهرغبتهيفهوههؽلكنهأنهيتمهبسياس هنقفدي همضادةهأ،ه)تضخموههانكماشهأ

وباوعكسهأيضاهإذاهأرادتهتقييفدهاالئتمانههاوترسعهيفهاالئتمانهأنهيقرمهاوبنكهادلركزيهبتخفيضهمعفدلهإعادةهاخلصم،
فيمكنهأنهيرفعهمعفدلهإعادةهاخلصم،هإالهأنهسياس هادليزاني هبطيئ هوثقيل هفهيهتنتظرهاوتصريتهعليهاهدلفدةهطريل ،هومنه

وتفدعمهاهوالهتعرةهاهواألسبابهاويتهه،األفضلهأنهتكرنهاوسياس هاونقفدي هتسَتهيفهنفسهاجتا هاوسياس هادلاوي هوتكملها
هه:وهوكهذيوههعتفده

ههياوبنكيرجههاالنتقادهإىلهاوبنركهعنفدماهتباوغهيفهدتريلهنفقاتهاوقطاعهاوعامهعنهطريقهاالةًتاضهمنهاجلهازه .هأ كماه،
همنهخاللهاونظامهاوضرييب هإىلهدتريلهنفقاهتا هتلجأ هيعٍتهأنههمتهترجيههاولرمهإىله،هيرجههاولرمهإىلهاحلكرم هعنفدما وذها

ه.ىلهوإىلهاوسياس هادلاوي هيفهاحلاو هاوثاني هاوسياس هاونقفدي هيفهاحلاو هاألوه
هكافي هوتحقيقهذوكهإذهالبفدهأنه،هغلبهاستخفدامهاوسياس هاونقفدي هولتحكمهيفهاوكتل هاونقفدي هادلتفداوو  .هب ووكنهاهغَت

هيفهإغلاده هاونقفدي  هاوسياس  هيشًتطهوفعاوي  هأنه هواوفدخلهطادلا هواألسعار هاألجرر هوسياس  هادلاوي  هاوسياس  يتمهاستخفدام
هاالةًتاضادل هطريق هعن هوالستثمارات هاوضروري  هادلاوي  هرارد هأسعاره، همستريات هوقبرل هاستعفداد هعلى هاألفراد هيكرن أن

هاالستثمارهاخلاص هادلختلف هودرج همنافس  هاوفائفدة هوتنشيطه، هادلاوي هوحفدذا هتستخفدمهاوسياس  هعنفدما ونفسهادلالحظ 
هاونرعهمنهاالستثمارههواالستثمارهاخلاصهبتخفيضهاإلنفاقهاحلكرميهأ هإىلهاطلفاضهذها اوعامهوؽلكنهأنهيؤديهذها

وذهاهيعٍتهوجربه،هعرضاهمنهزلاوو هزيادتههخاص هيفهاوفدولهاونامي هاويتهتعاينهمنهتبعي هالةتصادياتهاوفدولهاوصناعي 
 .دياالعتمادهعلىهاوسياس هاونقفدي هوتشجيعهاالستثمارهواوتحكمهيفهمعفدلهاوصر هوحتقيقهاالستقرارهاالةتصا

هذيهحفدوثهانقساماتهواضطراباته .هت هاونتيج  هفإن هويفهنفسهاالجتا  هولسياستُتهواحفدا هاوعمل هيكرن هال عنفدما
وذهاهػلفدثهعنفدماه،هوسلكتهاوسياس هاونقفدي هطريقاهسلاوفاهومستقالهحفدااةتصادي هإذاهماهةامتهاوسياس هادلاوي هعلىه

 .حلكرم هأخرىه هسلاوف تتعاةبهحكرماتهمتعفددةهيفهدوو هواحفدةهوتتضادهكلهحكرم هبسياس

                                                           
 .359صهه،0993دارهزذرانهولنشرهواوترزيع،هاوطبع هاألوىل،هه،"البنوكو  النقود ه"أزتفدهزذَتهشامي ،ه1
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هاوتضخمهوالبفدهمنهتكامله .هث هأنهتتحملهاألضرارهواوصفدماتهيفهمكافح  همبفردذا هاونقفدي  همعالهؽلكنهولسياس 
هأدواتهولتأثَتهعلىهجانبهاوطلب هاستخفدام هيتطلبهاألمر هإذ هاألمرر هيفهذه  هادلاوي  هاوسياس  هادلهم ه، ويصلحهذله 

 .اوسياس هادلاوي 
هأن .هج هاوكربىهجلأتهبينتهاوتجاربهاوعملي  هاوصناعي  هاوفدول هاوسبعيناتهيف هيفهفًتة هاوكساد هسادتهحاو  هعنفدما ه

 ه.اوسلطاتهاالةتصادي هيفهذه هاوفدولهإىلهاستخفدامهكلهمنهاوسياستُتهمعاهولخروجهمنهذه هاألزم 

هيفه هاالنتعاش همن هنرع هحتقيق هإىل هتؤدي هأن هؽلكن هوحفدذا هاوترسعي  هاونقفدي  هاوسياس  هأن هاوتجارب هبينت كما
مزيجهمنههإتباعغَتهأهناهتصلهإىلهدرج هعفدمهاوقفدرةهيفهاحلاالتهاألخرىهوهبهاهأدركتهاحلكرماتهضرورةه،هةتصاداال

هه.اوسياساتهاونقفدي هوادلاوي 

 .عمى النشاط االقتصادي والنقديةالكفاءة النسبية لمسياسة المالية  :الثاني المحور

ه هوادلاوي  هاونقفدي  هاوسياس  هبُت هاونسبي  هاوكفاءة هعلىوقياس ههنعتمفد هوريس هسانت هحتفديفدهSt Louis)معادو  هيف )
هكلهمنهاوسياس ههواونمرذج،هواويتهترضحهعالة هأساسي هبسيط همنهخاللهاونمرذجهذ اوصيغ هادلختزو هوتحفديفدهفعاوي 

هادلاوي  هواوسياس  هيربطهاإلنفاقهووةفدهمسيهبنمرذجهذه.اونقفدي  هألنه هادلختزو  هبتغَتاتهاوسياس ههواوناتجهاوصيغ  مباشرة
هكتاب هوههاونقفدي هواوسياس هادلاوي ،هوأنهفعاوي هاوسياس هادلاوي هيفهاالةتصادهتعتمفدهعلىهاستمرارهاوسياس هاونقفدي ، ؽلكن

ه1:منهخاللهاوصيغ هاآلتي ه(St Louis)همعادو هسانتهوريس

ه
y:ه.ؽلثلهاوناتجهاحملليهاإلرتايل

M:ه.ؽلثلهعرضهاونقردهبادلفهرمهاوراسع

E:ه.ؽلثلهاإلنفاقهاحلكرمي

هادلاوي k,j)وه هاوسياس  هفعاوي  هحيثهأن هيفهاوتحليل، هادلتضمن  هزمنيا هادلتخلف  هاحلفدود هعفدد هأطرلهمنهه( همفدة دتتفد
ه.زمنياه)ادلبطئ (هووهوكهيتضمنهاونمرذجهاوفًتةهاحلاوي هواوقيمهادلتخلف ه.اوسياس هاونقفدي 

ه

ه
                                                           

1  Stein , S.H. (1980), “Autonomous Expenditures, Interest Rate Stabilization and theه

St.Louis Equation “, The Review of Economics and Statistics ,3: pp ,357-363. 
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 .تطور اللوغاريتم الطبيعي لمتغيرات النموذج -1-1

ه همن هادلمتفدة هولفًتة هسنري  هبيانات هعن هاونمرذج همتغَتات هوسن هه0991تعرب هوادلاوي  هاونقفدي  هاإلصالحات بفداي 
وناتجهاجملليهاإلرتايلهوذيهادلعروضهاونقفديهبادلعٌتهاوراسعهواكنهاي هوفًتةهاوفدراس هصادرةهعنهاوبنكهاوعادليههه5102

،هومتهاالعتمادهمنهأجلهعزلهأثرهاوتضخمهباوقيمهاوثابت هفديناراتواإلنفاقهاحلكرميهاإلرتايلهومتهأخههاوقيمهمبلياراتهاو
هه.الستخالصهادلروناتهبصف همباشرةوتقريبهاوقيمهوهادلتغَتاتهبشكلهورغاريتميه

برنامجهاوتثبيتهواوتعفديلهاذليكليهاوهيهأبرمتههاجلزائرهمعهمؤسساتهاونقفدهاوفدووي هذرهاوتحكمهيفهظلرهاوترسعههكان
بعفدهانتهاءه اونقفديهواحلفاظهعلىهاوترازناتهاالةتصادي هاوكلي ،هووكنهرغمهذوكهاستمرهاالرتفاعهاوسريعهولكتل هاونقفدي 

اوتعاةفدههتكرنهذه هاوفًتاتهباوهاتهشهفدتهترةي(.10حسبهماهيبينههاوشكلهرةمه)ه،تصاعفدي ذه هاوربامجهبرتَتةه
عرفتهاجلزائرهحاو هاةتصادي ههكماه.أزم هاخلليجهاويتهأظهرتهارتفاعًاهيفهأسعارهاوبًتولوههمعهاوصنفدوقهاونقفديهاوفدويل،

هاوتابهبعضهاوتحفديثاتهيفهاونظامهادلايلهمنها:هنتيج صعب ه هاحلافظ هواويتهتطهَتهادلؤسساتهاوعمرمي  هذله  نعكسهاع 
ه هاونقفدي  ههوادلاوي ،علىهمسترىهاوسياس  هواويتهتتمثلهيفهكما هاونقفدي  هولسياس  متهإدراجهإحفدىهاألدواتهغَتهادلباشرة

عملياتهاسًتجاعهبنكهاجلزائرهولسيرو هعلىهمسترىهاوسرقهاونقفدي هباإلضاف هإىلهاسًتجاعهاوقروضهاوبنكي هادلرجه ه
هكلهمنحوعليههنالهوالةتصاد هواإلنفاقهاحلكرميهاإلرتايلهيفهتزايفدهمستمرهبادلفهرمهاوراسعهوادلعروضهاونقفديهظهأن
هاالةتصادهاجلزائريه5102إىله0991ابتفداءهمنهسن ههومتالزم هاويتهعرفها هواونقفدي  هنتيج هاإلصالحاتهادلاوي  بينماه،

ادلتأثرةهبصررةهمباشرةههاألخَتةهذه هاونفطي هتعفدةهمنعرجاتهناجت هعنهتهببهاإليراداهاوناتجهاحملليهاإلرتايلهعر همتغَت
ه.بأسعارهاحملروةاته

 .5102إىلهه0991:هاوتطررهاوتارؼليهدلتغَتاتهاونمرذجهولفًتةه(01الشكل رقم )

ه
ه

25

26

27

28

29

30

31

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Log LOGGEX

Log LOGM2

Log LOGPIB

 .n°7 Eviewsمخرجات برنامجى باالعتماد عل ينمن إعداد الباحث: المصدر
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 :Stationnarity Test اختبار استقرار متغيرات النموذج -1-2

هكلهعلىهحفد (هوفيليبسهADF)ه1رهادلرسعلبرسط هإختبارهديكيهفروهىيتمهاختبارهدرج هتكاملهاوسالسلهاوزمني 
ه.عنفدهادلسترىهوعنفدهاوفروةاتهاالستقراري هاختبارنتائجهه(هيرضح 01) رةم اجلفدولوه.Phillip-Perron(PP))وهفَت

ه.والفروقات المستوياتاختبار سكون المتغيرات النموذج عند (ه01)ه:الجدول

نوع االختبار 
5% 

عند Tالقيمة اإلحصائية  
 المستويات 

عند  Tالقيمة اإلحصائية
 الفرق األولى

عند الفرق  Tالقيمة اإلحصائية
 الثاني

 

ADF PP ADF PP ADF PP 
LOGGDP -3.21 3.21 3.75 3.73   

LOGM2 0.73 0.62 2.46 4.64 4.51 8.43 

LOGGEX 078 1.13 5.90 5.97   

ههEviews N° 07همنهإعفدادهاوباحثهاستناداهدلخرجاتهبرنامجادلصفدر:ه

هاوتجريبي هT:حيثهدتثل ههأماهاوقيم  هثق  هدرج  هادلسترياتهوعنفد هعنفد هاجملفدوو  هه%10.،%2،%0اوقيم  -ذي
ه3.60-،4.37 هاوترايله،3.23-، هاوفروقهاألوىلهفهيهعلى هعنفد هاوفرقهه3.52-ه،3.90-ه،2.39-أما وعنفد

 .3.52-،3.95-ه،2.20-اوثاينهكانته

هدت هحيث هأهDickey- Fuller Augmentedهاختبار تطبيق من اوناجت  اوتجريبي  اوقيم هt-valueثل
هاوقيم هPhillips- Perronو  اوناجت  اوتجريبي  اوقيم  أن وطادلا احلرج  فتمثلهاوقيم هCritical valueهوــادلقابل ه أما

 وحفدة جهر ذلا اوسلسل هاوزمني  ن أتفرضههواويت اوعفدم فرضي  نقبل احلرج  اوقيم  من أصغرباوقيمهادلطلق هه االختبار عن

ه.مستقرة غَت أهنا مبعٌت

هنالحظهمنهخاللهاجلفدوله أنهاوسالسلهاوزمني هدلتغَتاتهاونمرذجهحتتريهعلىهجهرهه(10)هرةمأماهيفهحبثناهذها
اورحفدةهعنفدهادلسترياتهشلاهيبُتهأهناهغَتهمستقرةهوالهتتصفهباوسكرن،هوكنهعنفدهأخههاوفروقهاألوىلهذلاهؽلكنهرفضه

ل همنهفرضي هاوعفدمهأيهأنهاوسالسلهاوزمني هولمتغَتاتهمستقرةهعنفدهاوفروقهاألوىلهشلاهيبُتهأنهاوسالسلهاوزمني همتكام

                                                           
1Dickey,D.A,and Fuller,W.A. (1989), Likelihood Ratio statistic for Autoregressive time 
series with aunint root, Economictrica, vol, 49, pp. 1057-1058 ه. 
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همتغَتةه هكانتهمتكامل همنهاوفدرج هاوثاني هوعليههؽلكنهةبرلههادلعروضهاونقفديهبادلعٌتهاوراسعاوفدرج هاألوىل،هعفدا اويت
ه.1 فرضي هاوبفديل هعنهاوفرقهاوثاين

 .Granger Causality test اختبار السببية -2

هغراصلرهتقدير العالقة: -2-1  احلاوي  اوقيم يف اوتغَت أن على االةتصاد يف ادلتغَتات بُت اوسببي  اوعالة  يعر 

هيسببهدلتغَت وادلاضي  ه يف اوتغَت يسببه"وادلاضي  احلاوي  مثال"هXtهةيم يف اوتغَت أن أيه،آخر متغَت يف اوتغَت ما هYtةيم
 :كماهيليههذايت اضلفدار ظلرذج تقفدير ولسببي  راصلرغ اختبارهويتضمن

 
 ويتم .يساويهصفر حسايب ومترسط ثابت بتباين عشرائُت حفدين Ut,Vtتقفديرذا يراد معلماته,i, ه,هi (أن حيث

هولتعر fاختباره) إجراء اوسببي  اختبار ويتطلبهOLSاوصغرىه ادلربعات طريق  باستخفدام ادلعادوتُت تقفدير  معنري  على (

هفإذاهواوسابق  احلاوي  اوقيم معلمات هاحملسرب fكانته) اجملمرع ، ه) من اصغر ( هوـ هاحلرج   إىل يؤدي ذوك فأنه(fاوقيم 

ه.سببي  عالة  برجرد اوقائل  اوعفدم فرضي  رفض

اوفدراس ،هحيثهيظهرهأحاديا،هأمهزللهحتفديفدهاجتا هاوسببي هبُتهادلتغَتاتهمعرف هوهيستخفدمهذهاهاالختبارهمنهأجله
هكلهمتغَتهيسببهادلتغَتهاألخر،هوةفدهالهيكرنهذناكهعالة هبينهماه،تبادويا هyيسببههx،هويبُتهذهاهاالختبارهأنه2أيهأن

هكانهاوتباطؤهاوزمٍتهولمتغَته نفسه،هويتمههyوههطاة هتنبؤي هإضافي هأكربهمنهاوطاة هاوتنبؤي هاإلضافي هولتباطؤهاوزمٍتهلهxإذا
ه هباونظرهإىلهةيم  هاوقيم هاحملسرب هصلرهولسببي ،غرامنهاختبارههادلعطاةه،Fحتفديفدهاوعالة همنهعفدمها همنهخاللهمقارن 

ه هه.ذلاادلقابل ههاجملفدوو باوقيم ههFادلطلق  هكانتهةيم  هإذا هاوصفري  ه.اجملفدوو احملسرب هأكربهمنهتلكههFوترفضهاوفرضي 
 3(هF,NKمرزعاهترزيعاهعادياهبفدرج هحري ه)هFيكرنهاختبارهوه

اوتغَتههأنه(02)هرةمهفدولاجلهEviews7هبرنامجهبراسط منهخاللهاونتائجهادلتحصلهعليهاهتحليل النتائج:  -2-2
هكانتهةيم هاإلنفاقهاحلكرميهيسببههيف ه=fاوتغَتهيفهاوناتجهاحملليهاإلرتايلهمنهخاللهاختبارهغراصلرهولسببي هحيث

هكانهذلاهه%ه01عنفدهةيم همعنري هدتثلهه=5.22fوذيهأكربهاوقيم هاجملفدوو هاويتهبلغتهه5.12 أيهأنهاوسياس هادلاوي 
                                                           

1Eviewes, user’s guide econometrics views for windows and Macintosh, quantitative micro 
software, USA, 1995 p 143,266,231. 
2 Granger, C.W. and Newbold (1975), Spurious Regression in econometric, Journal of econometrics, pp.111-120 . 

3
Hamzah, Mohamad, How Lee,Cooper Ramin (2004), Relationship between Macroeconomic Variables and 

Stock Market Indices: Co integration Evidence from Stock Exchange of Singapore ’ s all-S Sector Indices No, pp 

(48.70). 
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ادلعروضهاونقفديههاوتغَتهيفهاإلنفاقهاحلكرميهاوتغَتهيفسببهيالهوههاوفدراس ،أثرهعلىهاونشاطهاالةتصاديهيفهاوفًتةهزلله
ه.اوقيم هاجملفدوو ،هأةلوذيهه5.52ه=fحيثهكانتهةيم ههبادلفهرمهاوراسع

هاوراسعهفكانهاوتأثَتهذ هبادلعروضهاونقفديهبادلفهرم هادلمثل  هاونقفدي  هولسياس  هباونسب  هاوسببي  هاجتا  اجتا هوحيفدههوأما
هكانتهةيمههعلى ه،%ه12عنفدهةيم همعنري هدتثلههوذيهأكربهمنهاوقيم هاجملفدوو ه2.25=ههfاونشاطهاالةتصاديهحيث

يفهحُتهه.وعليههؽلكنهرفضهفرضي هاوعفدمهوةبرلهاوفرضي هاوبفديل هأيهذناكهسببي هتتجههمنهادلعروضهاونقفديهإىلهاوناتج
هكانتهةيم همعنري هعالة هسببي هيفهاالجتاذاتهاألخرىهوعفدمهأيههوالهصلفد أةلهمنهاوقيم هاجملفدوو ههfادلعلماتهحيث

ه.1ادلتغَتهاوثاينهيفهنفسهاالجتا هيفهيسببهالادلقابل هذلاهوعليههؽلكنهةبرلهاوفرضي هاوعفدمي هأيهادلتغَتهاألوله

ه.(:إختبارهاوسببي 15اجلفدولهرةمه)
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/11/17 Time: 10:36 

Sample: 1990 2015  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LOGGEX does not Granger Cause LOGM2  24  2.25145 0.1326 

 LOGM2 does not Granger Cause LOGGEX  2.29286 0.1282 
    
     LOGPIB does not Granger Cause LOGM2  24  4.42514 0.0264 

 LOGM2 does not Granger Cause LOGPIB  0.01011 0.9899 
    
     LOGPIB does not Granger Cause LOGGEX  24  2.87841 0.0809 

 LOGGEX does not Granger Cause LOGPIB  1.03622 0.3740 
    
    

 

ه

 .VAR(Vector Auto Régression)تحديد متجهات االنحدار الذاتي  -3

وفهمهأداءهاالةتصادهاوكليهبراسط هظلرذجهديناميكيهاحتمايل،هيأخهههVARمتهاالعتمادهعلىهمتجههاالضلفدارهاوهايت
هاوهايته) همتجهاتهاالضلفدار هظلاذج هتعكسه هما هوذها هوادلاضي ، هاحلاوي  هاوصفدماتهاوعشرائي  هاالعتبار  Vectorبنظر

Auto Régression)هاوصفدماته هتأثَتهذه  هوفهمهطبيع  همناسب هجفدا هجتريبي  هظلرذجهوهه.واويتهتعفدهأداة أنهمنهجي 
VARهكلههتعفدهمشاهب هونمهج هادلعادالتهادلتزامن ه)اآلني (،هأيهأنهذناكه اوعفديفدهمنهادلتغَتاتهاوفداخلي همعا،هغَتهأن

والهترجفدهه.اتهاوفداخلي هاألخرىهيفهاونمرذجمتغَتهداخليهيكرنهمرضحاهبقيمتههادلختلف هوباوقيمهادلتخلف هوكلهادلتغَته
هيفهناكهمتغَتاتهخارجي هيفهاونمرذجهوأذ هاالةتصادي  هيفهاونظري  هيستخفدم هاذليكليهونمرذجهادلعادالتهاآلني  نهاوبناء

                                                           
1
 Granger ,C.W.J and Newbold ,spurious regression in econometrics,Journal of econometrics ,1974,pp111-120. 
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وصفهاوعالة هبُتهاوعفديفدهمنهادلتغَتاتهادلهم ،هويكرنهنتائجهاونمرذجهذيهادلقفدرات،هتستخفدمهذه هاونتائجهاوتجريبي ه
ه.ختبارهاوعالةاتهاونظري يفها

ومنهخالله)اوزمن(هبنظرهاالعتبارهفإنهذه هاونماذجهمنهشأهناهأنهدتيزهبُتهاالستجاب هاوقصَتةهاألجلهواالستجاب ه
هاونماذجهعلىه هذه  هوبسببهاعتماد هادلتغَتاتهاوترضيحي ، هاوتغَتهيفهةيم  هولمتغَتهغَتهادلستقلهورحفدة هاألجل طريل 

هيتطلبهاال هاألمثلهحاالتهاوتخلفهفهها هاونمرذج هوحتفديفد هاالختبار، هيف هاوتخلفهادلثلى همفدة هوتحفديفد همعيار عتماد
هوهوك هاختبار ههوأفضل ه)ذر هومعيار)schwarsمعيار )AICهاختباراته هنتائج هاويتهتتضمنها )VARيفهبررلياتهه

(2Eviews).هويكرنهاوشكلهاورياضيهدلعادو همتجه هاالضلفدارهاوهايتهباوشكلهاوتايل:ه

ه
ه هاوكلي ه:ytحيثهأن هادلتغَتاتهاالةتصادي  هعفدد هدتثل هاويت هادلتغَتاتهاوفداخلي  هاونمرذج)همتجه هn×1يف ،)n:عفدده

هاوثابت)ه:0αمتغَتاتهاونمرذج، هاحلفد هn×1متجه ،)tه هاالضلفدار، همعادو  هيف هادلشاذفداتهادلستخفدم  مصفرف هه:Γ:عفدد
ةبلهحتفديفدهمتجههاالضلفدارهوهه.متجههحفدودهاخلطأهاوعشرائيهU،ه(n×n)ادلعامالتهاويتهدتثلهادلتغَتاتهيفهاألجلهاوقصَته

ه.غلبهأوالهحتفديفدهعفددهمفددهاوتباطؤهاوزمٍتاوهايته

  (selection the lag-length) اختبار عدد مدد التباطؤ الزمني -3-1

ذاتُتههوتظهرهنتائجه(lags(هإلجادهاوعفددهاألمثلهدلفددهاوتباطؤه)SC(هوشرارتزه)AICعلىهاختبارهأكايكه)هنااعتمفده
ه.(13رةمه)هادلعيارينهكماهيفهاجلفدولوههاوطريقتُتهأ

هاوتباطؤهاوزمٍتهطلتارهأةلهةيم هوكلهمنه) هاوتباطؤهاوزمٍتهSC(هو)AICووتحفديفدهاوعفددهاألمثلهدلفدد (هواويتهيقابلها
نفسه،هيتبُتهأهنماهةفدهحققاهأدىنهةيم هعنفدهمفددهتباطؤهزمٍتهتساويهواحفدهيفهاورةتهمنهخاللهذهاهاوبحثهاألمثل،ه

ووفدىهتطبيقهذهاهاوعفددهاألمثلهمنهمفددهاوتباطؤهاوزمٍت،هعلىهاالختباراتهاإلحصائي هتبُتهوجردهدالو هإحصائي هذله ه
هه.ادلتغَتات،هومتهاحلصرلهعلىهنتائجهمعنري 

هكانهسن هواحفدةه أيهمتغَتاتهاوسياس هاونقفدي هوادلاوي هتكرنهذلاهوبعفدهحتفديفدهاوعفددهاألمثلهوفًتاتهاإلبطاءهاوهي
هت هسن  هبعفد هولسياستُتهواحفدةأثَتاتهمهم  هاوزمٍت هاوًتاخي هعامل هأيضا همتجههوهه.ويسمى هاونمرذجهبراسط  هتقفدير مت

هكانتهاونتائجهمطابق هولنظري هاالةتصادي هبفًتةهإبطاءهسن هواحفدةهذيهمفدةهمقبرو هاةتصادياهحيثه االضلفدارهاوهايتهحيث
هه1.(شهر01ادلاوي هتصلهمنهتسع هأشهرهذتاني هعشره)وههتشَتهمعظمهاوفدراساتهأنهصفدماتهاوسياس هاونقفدي هأ

                                                           
1
"متغٍرات السٍاسة النقدٌة وأثرها فً استقرار دالة الطلب على النقد االقتصاد السوري دراسة مؤيد قاسم السمارة،  

 ، 3111،مشروع لنيل درجت الماجستير في االقتصاد المالي والنقدي، جامعت دمشق سىريا "،تحلٍلٍة
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ه.اختبارهعفددهمفددهاوتباطؤهاوزمٍت(:03الجدول رقم )
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LOGPIB LOGM2 
LOGGEX     

Exogenous variables: C      
Date: 02/06/17 Time: 15:22     

Sample: 1990 2015      
Included observations: 24     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1908.203 NA   2.96e+65  159.2670  159.4142  159.3060 
1 -1798.488  182.8587*  6.77e+61*  150.8740*  151.4630*  151.0303* 
2 -1789.895  12.17394  7.31e+61  150.9079  151.9387  151.1814 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% 

level)   
 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
 

 :VARتقدير متجه االنحدار الذاتي  - 3-2

وكانتهاونتائجهمطابق ههتقفديرهاونمرذجهبراسط همتجههاالضلفدارهاوهايت،بقرمهببعفدهحتفديفدهاوعفددهاألمثلهوفًتاتهاإلبطاءه
واونتائجهه1ولنظري هاالةتصادي همنهحيثهإشارةهادلعامالتهواوقرةهاوتفسَتي هاويتهختتلفهمنهبلفدهألخرهومنهفًتةهألخرى

هه.مرضح هادلعادالتهاوتاوي 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 

LOGPIB2 = 1.14707786144*LOGPIB2(-1) - 0.0530058181104*LOGPIB2(-2) + 
0.00292707587057*LOGM2(-1) + 0.00143690053267*LOGM2(-2) + 

0.0803269107608*LOGGEX2(-1) - 0.395256004501*LOGGEX2(-2) + 32131951567.2 
 

LOGM2 = - 9.83567265896*LOGPIB2(-1) + 22.5821795859*LOGPIB2(-2) + 
0.623632616058*LOGM2(-1) + 0.216063978284*LOGM2(-2) + 

8.4045763344*LOGGEX2(-1) - 5.94350279878*LOGGEX2(-2) - 2.83932805379e+12 
 

LOGGEX2 = - 0.0712430139067*LOGPIB2(-1) + 0.393918975598*LOGPIB2(-2) + 
0.0072770020251*LOGM2(-1) + 0.00418308071854*LOGM2(-2) + 

0.414910437515*LOGGEX2(-1) - 0.202028939993*LOGGEX2(-2) + 51345792648.2 

ه

                                                           
1
Greene, William .H. (2000) "econometric analysis" , fourth edition" ,prentice hall,new jersey. 

2000,pp, 645-646  



 
 16 

 

ه هشرطهاالستقراري  هادلقفدر هاونمرذج هوههStability Conditionػلقق هاوراحفد همن هادلعامالتهأصغر هرتيع هأن عظمهمإذ
اوتباين،هعفدمهثباتهوههاجلهورهتقعهداخلهدائرةهواحفدة،هشلاهيعٍتهأنهاونمرذجهالهيعاينهمنهمشكل هيفهارتباطهاألخطاء،هأ

ه.براةيهاونمرذجهادلقفدره(15)ويرضحهاوشكلهرةم

براةيهاونمرذجهادلقفدر(: 02الشكل رقم)  

 
 

 .االستجابة الفوريةدوال تحميل الصدمات المالية والنقدية و  -4

أثرهاوصفدم هاويتهيتعرضهذلاهمتغَتهداخليهماههImpulse Réponse Fonctionsتقيسهدوالهاالستجاب هاوفرري ه
وأماهحتليلهه.وعلىهاوقيمهاحلاوي هوادلستقبلي هولمتغَتاتهاوفداخلي هاألخرىهيفهاونمرذجهVECMوهVARظلرذجههداخل

هاوتنبؤهVariance Décompositionمكرناتهاوتباين هخطأ هتباين هتفسَت هيف هولمتغَت هاونسبي  هيقيسهاألعلي  هفإنه
يعكسهمساعل هاوتغَتهاونسيبهدلتغَتهماهيفهتفسَتهاوتغَتاتهيفهادلتغَتاتهاألخرىهههرمبعٌتهآخرهفهه.ولمتغَتاتهيفهاونمرذج

هويتمهتقفديرهدوالهاالستجاب هاوفرري هوحتليلهاوتباينهمنهخاللهظلرذجهمتجههادلترسطهادلتحركهكماهيلي:ه،كلهعلىهحفدة

ه

ه
 حفدود متجهوههأ االةتصادي هاذليكلي  اوصفدمات متجه هU =األساس،ه اونمرذج معامالت مصفرف هA j=حيثهأن:ه

ه.اوعشرائي اخلطأ

هه:كاأليت ( j)ادلتغَته ذلا يتعرض اويت اوصفدمات براسط  اوتنبؤ خطأ تباين مكرنات وػلسبه

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5
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 n°7 Eviewsمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
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ه
ه:سلتلف هكاوتايل زمني  مفدد عنفده( i ) ادلتغَت يف اوتغيَتات تفسَت يفه( j ) ولمتغَت اونسبي  األعلي  حساب ويتم

ه
هأن: هاوصفدماتn =ه،اوكلي  اذليكلي  االةتصادي  اوصفدم هu =وهu =1,………..,n حيث  اوكلي  االةتصادي  عفدد

ه.اونمرذج يف ادلتغَتات عفدد) اذليكلي 

 .الجزائري االقتصاديالنشاط تحليل الصدمات النقدية على ه-4-1

ه ادلفدة وخالل اوفرري  االستجاب  داو  تقفديرات تبُت هسنرات)همفدد01ادلبحرث  هاوشكله(، هيرضحها  انه(13)هرةموكما

همبقفدرة )اوسياس هاوراسع اونقرد عرض يف واحفدة اغلابي  ذيكلي هصفدم  حفدوث  اغلايب معنري اثر وه كانه% 0هاونقفدي (

وينخفضهيفهاوسن هه%1.1159حبرايله يقفدر جفدا صغَت نقفدي اوقصَت،هومضاعف األجلهيف اإلرتايل اوناتجهرظل على
ه اوسياس هاونقفدي ههاوراسع اونقرد عرض يف واحفدة اغلابي  ذيكلي هصفدم ومنهجه هأخرىهستروفدهه.%1.1102اوثاني هبـ

ضئيلهاوسياس هادلاوي همباهيسمىهأثرهادلزازت هبأثرههاوقصَتهعلى األجلهيف اغلايب معنري اثر ذلا سيكرنه% 0همبقفدرةآثاره
أماهه.%1.1120يقفدرهبـههمبضاعفهنقفديهمرجبهوبينماهيعطيهأثارهإغلابي هيفهاوسن هادلراوي ه%ه1.1125يقفدرهبـه

هف هاوراسع هبادلفهرم هاونقفدي هادلعروض هعلى هاونقفدي  هاوسياس  هاوراسع اونقرد عرض يف واحفدة اغلابي  ذيكلي هصفدم أثار
يفهاوسن هاوثاني همبضاعفهنقفديهيقفدرهبـهينخفضهيفهاوسن هاألوىلهمثهه%1.95اوسياس هاونقفدي هيؤديهأثرهإغلايبهيقفدرهبـ

ه0.02بينماهيكرنهتأثَتهاوناتجهاحملليهاإلرتايلهعلىهنفسهادلتغَتهمبضاعفهمرجبهيفهاوسن هاألوىلهيقفدرهبــه.% 1.50
ه.%1.12-سلباهيفهاوسن هاوثاني همبقفدارهيؤثريفهاوسن هاألوىلهمثهه%
ه
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ه.(االستجابة الفوريةدوال آثارهاوسياس هاونقفدي ه)ه:(13) رقم شكلال

ه
 

 تحليل الصدمات المالية على النشاط االقتصادي: -4-2

 أنه(12)هرةموكماهيرضحهاهاوشكله(،هسنرات)همفدد01ادلبحرث ه ادلفدة وخالل اوفرري  االستجاب  داو  تقفديرات تبُت

 على اغلايب معنري اثر وه كانه% 0ه(همبقفدرةادلاوي  )اوسياس هاإلنفاقهاحلكرمي يف واحفدة اغلابي  ذيكلي صفدم ه حفدوث

هاوثاني هبـههيصبحهسليبمثهه%1.11حبرايله يقفدر مايلهاوقصَت،هومضاعف يفهاألجل اإلرتايل احملليهاوناتجهرظل يفهاوسن 
 0همبقفدرةآثاره(هادلاوي  )اوسياس هاإلنفاقهاحلكرمي يف واحفدة اغلابي  ذيكلي هصفدم ومنهجه هأخرىهستروفدهه.%-1.39

ههإغلايببأثرههاونقفدي اوسياس ههاوقصَتهعلى األجلهيف اغلايب معنري اثر ذلا سيكرن% وبينماهيعطيهأثارهه%1.21يقفدرهبـ
هادلراوي هسلبي  ههمبضاعفهنقفديهمرجبهيفهاوسن  هبـ هاوثاني ه%2.92-يقفدر هه.يفهاوسن  هاوسياس  هأثار علىههادلاوي أما

يفهاوسن هاألوىلهه%1.20أثرهإغلايبهيقفدرهبـهإىلهيؤديهادلاوي اوسياس ه يف واحفدة اغلابي  ذيكلي هصفدم فهاإلنفاقهاحلكرمي
هه.%1.51-يقفدرهبـههسليبهيفهاوسن هاوثاني همبضاعفهنقفديينخفضهمثه
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ه.(دوال االستجابة الفوريةآثارهاوسياس هاونقفدي ه)ه(:04الشكل رقم )

ه
 

 ..variance décomposition تحليل مكونات التباين -5

هاوتنبؤهيفهحجمه منهأجلهاوتعر هعلىهمقفدارهاوتباينهيفهاوتنبؤهحلجمهاوناتجهاحملليهاإلرتايلهاوهيهيعردهإىلهخطأ
هناحللهVARوادلقفدارهاوهيهيعردهإىلهخطأهاوتنبؤهيفهادلتغَتاتهاوترضيحي هاألخرهيفهظلرذجههاوناتجهاحملليهاإلرتايلهذاته،

همكرناتهاوتباينهولنمرذج،هوكانتهاونتائجهكاوتايل:ه

 الناتج المحلي اإلجمالي: تحليل مكونات التباين -5-1
 

 
 Variance Decomposition of LOGPIB: 

 Period S.E. LOGPIB2 LOGM2 LOGGEX 
      1  5.04E+09  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  7.91E+09  97.96784  1.936402  0.095761 
 3  1.02E+10  90.83572  8.565545  0.598731 
 4  1.24E+10  85.11067  13.37874  1.510594 
 5  1.46E+10  82.90831  15.04339  2.048301 
 6  1.68E+10  82.13354  15.44201  2.424449 
 7  1.89E+10  81.90513  15.34074  2.754136 
 8  2.11E+10  81.99241  14.95749  3.050107 
 9  2.32E+10  82.27167  14.41061  3.317719 

 10  2.53E+10  82.65648  13.77880  3.564718 
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هكانتهمتفاوت هيفههحتليلهمكرناتهاوتباينهاوناتجهاحملليهاإلرتايلتبُتهنتائجهجفدوله أنهاوقرةهاوتفسَتي هذله هادلتغَتاتهةفد
هحجمهاوناتجهمنهخطأهاوتباينهيفه%ه92.99تفسَتهخطأهاوتباينهحجمهاونشاطهاالةتصادي،هويظهرهيفهاجلفدولهأنه

هاونقفدي هوه%0.93وهيعزىهولمتغَتهنفسههأيهيفهادلفدىهاوقصَتهاوثاني هاحملليهاإلرتايلهيفهادلفدة ه%ه1.19ولسياس 
ه%02.22ولناتجهاحملليهاإلرتايلهوه%ه15.03مثهتنخفضهحيثهتسجلهمثالهيفهادلفدةهاوسادس ه،هولسياس هادلاوي 

هاونقفدي  هادلاوي ه%5.25وهولسياس  هاه،ولسياس  هيف هاونسب  هذه  هادلسترىوتستمر هإىلهنفس همفدد هعشر هبعفد هوتصل
شَتهاونتائجهإىلهتوهه.ولسياس هادلاوي ه%ه3.92ولسياس هاونقفدي هوه%03.22ولناتجهاحملليهاإلرتايلهوه(%ه15.92)

هيبقىهثابتيفهادلفدىهاوقصَتهفقطهمثهبتزايفدهأنهمكرناتهاوتباينهحلجمهاونشاطهاالةتصاديهتتأثرهمبتغَتهاوسياس هاونقفدي ه
هكمابينماهأثرهاوسياس هادلاوي هؽلتفدهإىلهه.ذهاهاوتأثَتهعلىهادلفدىهاوبعيفدهوذهاهيفدعمهفرضي هاوفدراس ، مبُتهذرههاوسن هاوثامن 

ه.يفهاجلفدولهمثهيبقىهثابتهيفهاألمفدهاوبعيفد

 السياسة النقدية: تحليل مكونات التباين -5-2
 

 Variance Decomposition of LOGM2: 

Period S.E. LOGPIB LOGM2 LOGGEX 
     
     

 1  3.79E+11  0.026541  99.97346  0.000000 

 2  4.48E+11  0.385724  99.28767  0.326609 

 3  5.10E+11  0.677041  99.05667  0.266293 

 4  5.64E+11  3.645364  96.06330  0.291332 

 5  6.27E+11  8.717645  91.03350  0.248850 

 6  7.02E+11  15.15294  84.63389  0.213167 

 7  7.91E+11  22.35733  77.38790  0.254767 

 8  8.92E+11  29.65736  69.96335  0.379292 

 9  1.01E+12  36.55672  62.86831  0.574965 

 10  1.13E+12  42.81002  56.36840  0.821582 
     
     

 

 

يفهادلفدةههأنهمتغَتهاوسياس هاونقفدي هادلتمثلهيفهادلعروضهاونقفديحتليلهمكرناتهاوتباينهاوسياس هاونقفدي هيبُتهجفدوله
ه%1.35اوناتجهاحملليهاإلرتايلهوحجمهه%1.31وهيفهادلتغَتهنفسههمنهخطأهاوتنبؤهيفهتباينه%99.51يفسرههاوثاني 

هاوتباين هادلعروضهاونقفديهإىلهخطأ هيف هاوتباين هيعزىهخطأ هاوسادس  هادلفدة هويف هبـهوألنفاقهاحلكرمي هنفسه هادلتغَت هيف
هاوتباينهاوناتجهاحملليهاإلرتايلهوه%02.02وه12.93% كرمي،هأماهيفهاوعشرهمفددهوألنفاقهاحله%1.50يفهخطأ

حجمهه%25.10يفهادلتغَتهنفسههوهمنهخطأهاوتنبؤهيفهتباينه%29.39اوتغَتهحيثهتصبحهتستمرهذه هاونسب هيفه
هاإلرتايله هاحمللي هاحلكرميه%ه1.15واوناتج هه.وألنفاق هيبُتهتأثَت هيفهوذها هاوراسع هبادلعٌت اوسياس همعروضهاونقفد



 
 21 

 

هتأثَتهاإلنفاقه هتأثَتهيتناةصهعربهاوزمنهأما هأما احلكرميهاإلرتايلهبتأثَتهمتزايفدهمستمرهعربهاوزمنهيفهاوسياس هاونقفدي 
ه.اوناتجهاحملليهاإلرتايلهيفهتناةصهعربهاوزمنهنتيج هظاذرةهاالكتنازهاويتهتأثرهعلىهسلزونهادلعروضهاونقفديهوفدىهاوبنرك

 السياسة المالية: تحليل مكونات التباين -5-3
 

 Variance Decomposition of LOGGEX: 

 Period S.E. LOGPIB LOGM2 LOGGEX 
     

     

 1  3.77E+09  34.61073  0.101996  65.28727 

 2  4.85E+09  22.47589  31.27838  46.24573 

 3  6.63E+09  15.23172  60.06035  24.70793 

 4  8.24E+09  18.60739  65.38314  16.00947 

 5  9.92E+09  24.79419  64.15458  11.05123 

 6  1.18E+10  31.29091  60.80326  7.905835 

 7  1.39E+10  37.65002  56.42547  5.924511 

 8  1.61E+10  43.57315  51.73624  4.690607 

 9  1.85E+10  48.87670  47.18149  3.941814 

 10  2.11E+10  53.53321  42.95594  3.510849 
     

     

 Cholesky Ordering: LOGPIB LOGM2 LOGGEX2 

     
     

 

هاوسياس هادلاوي هادلمثلهباإلنفاقهاحلكرميهاإلرتايلهأنههيفسرهأنهمتغَتهحتليلهمكرناتهاوتباينهاوسياس هادلاوي يبُتهجفدوله
هاوثاني ه هيفهادلفدة ولسياس هاونقفدي هه%30.52ولناتجهاحملليهاإلرتايلهوه%55.22وهيفهادلتغَتهنفسه،ه% 29.52بـ

ولسياس هاونقفدي هه%ه91.11ولناتجهاحملليهاإلرتايلهوه%30.59يفهادلتغَتهنفسه،هوه%ه12.91ويفهادلفدةهاوسادس ه
اوتأثَتهيفهادلفدةههبنسب تنخفضههباونسب هوإلنفاقهاحلكرميوههاوعاشرةهفدةحىتهادلمثهتبفدأهذه هاونسب هيفهاالطلفاضهتفدرغلياه

خاص هوههيبُتهطبيع هاالةتصادهاجلزائريهوبرامجهاإلنعاشهاالةتصاديهوبرنامجهدعمهاونمذهاهوهه،%ه13.20اوعاشرةهإىله
وذهاهماهيبُتهأنهاوسياس هادلاوي ههبعفدهارتفاعهأسعارهاحملروةاتهوتراكمهاوفائضهيفهادليزاني هاوهيهعززهاإلنفاقهاحلكرمي

نفاقهاحلكرميهاوهيهيعزىهإىلهاوسياس هأماهخطاهاوتباينهيفهاإل.غَتهمنتج هوغَتهمفدعم هوإلنفاقهاحلكرميهعربهاوزمن
هيبقىه هاوعاشرةاونقفدي  هبهيفهتزايفدهحىتهادلفدة هناتجهه%ه25.92نسب  هاإلنفاقهاحلكرميهيفهاجلزائر هيبُتهأن هما وذها

هه.اإلصفداراتهاونقفدي 
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 :خاتمة

هكلهمنهاهاوفدراس  ذه  بينتهوقفد ه،5102إىلهه0991ولفًتةههاجلزائري االةتصاد علىوادلاوي هوسياس هاونقفدي هتأثَت
هكهوكهأزماتهداخلي هوتأثرتهبأزماتهخارجي  هكماهشهفدت  وذوك ،وذيهاوفًتةهاويتهشهفدتهعفدةهإصالحاتهذيكلي 

ههحتفديفد خالل من ه تغَتاهتادل اوتفسَتي اوقرة هاالةتصادي هاونشاط هعلى هةياسي،باالعتماد  فاعلي  مفدى دراس وه ظلرذج

ههمتمثل ه اونقفدي  اوسياس  متغَتات هاوراسع هاونقفدي همبفهرمها هكمتغَتهوه وسيطكهفد هباوكتل  اإلنفاقهاحلكرميهاإلرتايل
ه .،ولسياس هاالةتصادي  هنائي هفد وتفعيلهاونشاطهاالةتصاديهكهأجلهاورصرل نمولسياس هادلاوي ه

 فرضيات:إختبار ال

ه:اوفرضياتهكماهيليهؽلكنهإختبارذه هاوفدراس همنهخاله

بادلعٌتههادلعروضهاونقفدياوسياس هاونقفدي هشلثل هببُتههإغلابي عالة ههؽلكنهةبرلهفرضي هاوعفدمهبأنهذناكهالفرضية األولى:
ضعيف هالهتتعفدىهثالث هسنراتهوذوكهوضعفهاوسرقهاونقفديهيفهاجلزائرهههاوكنمسترىهاونشاطهاالةتصاديهاوراسعهوه

 .ويرجعهبعضهاحملللُتهاوسببهإىلهاوتعاملهاوربريهولبنركهاوتجاري 

اوسياس هادلاوي هشلثل هبإرتايلهاإلنفاقهاحلكرميهذناكهعالة هطردي هبُتهؽلكنهةبرلهفرضي هاوعفدمهبأنههالفرضية الثانية:
هعفدمهمسترىهاونشاطهاالةتصاديهعلىه هرمبا هواحفدةهحىتهيصبحهاألثرهسليبهوذها هالهيتعفدىهاألثرهسن  وكنهضعيف 

 .اوتمثيلهاجليفدهولمتغَتهولسياس هادلاوي 

هواوسياس هادلاوي هعالة هسببي هذاتهاجتاذُتهبُتهاوسياس هاونقفدي هعفدمهصح هاوفرضي هاوثاوث هبأنهذناك:هالثةالفرضية الث
هاوتنسيقهبُته هراجعهوعفدم هبُتهادلتغَتينهيفهاالجتاذُتهوذها هاوسببي هجلراصلرهعفدمهوجردهأيهعالة  حيثهأثبتهاختبار

هوادلاوي اوسياس هاونقفدي  هاألذفدا ه  هوتفداخل هجه  هجه ههستُتاوسياهمن همن هاالةتصادي  هطر هاوسياس  همن ادلسطرة
 ه.أخرى

ه:منهاونتائجهادلترصلهإويهاهؽلكنهطرحهبعضهاوترصياتهكماهيلي:التوصيات

إحصائياتهدةيق هومرثرقههمثل:وادلاوي هصلاحهاوسياس هاونقفدي هقياسهمؤشراتهوهمعترفرهإحصائياتهزلَين هوجربه -0
 .فيهاهومترفرةهبسرع هوفدىهاوسلطات

هه.اوكلي هةبلهفًتةهمنهانفدالعهاألزماتهاالةتصادي إيالءهاالذتمامهادلبكرهبتصحيحهاإلختالالتهضرورةه -5

هكعالجهوكلهاألمراضهوادلاوي هاونقفدي هاوسياس ههأنحيثههضرورةهاوتنسيقهبُتهاوسياساتهاألخرى: -3 اويتهالهختضع
جهمنهمصادرهأخرىهغَتهنتأنهعفدمهاالستقرارهيفهاالةتصادهةفدهيهومنهادلسلمهبهه.اوتقلباتهيفهاونشاطهاالةتصاديدتسه
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عتقفدهأنهاالعتمادهعلىهةاعفدةهنقفدي هيلغيهأكربهمصفدرهوالضطرابهن،هوكنهوي هاوعام اادلوههأهاوتسيَتهاوسيئهوعرضهاونقرد
 .أيهاوتغَتاتهاوعشرائي هيفهعرضهاونقرد

بفدونهدراس هوحتليلهعميقُت،هوخاص هيفهاوبلفدانهاويتهدترهبفًتةهانتقالهوادلاوي همنهاخلطأهأنهتًتكهاوسياس هاونقفدي ه -2
 .اةتصادهاوسرقهوالستفادةهمنهاهوتصحيحهاالضلرافاتهاويتهحفدثترهضل

 ..اوًتخيصهولمؤسساتهاوعام هواخلاص هبإصفدارهسنفداتهكطريق هولتمريلهعرضاهعنهاوتمريلهمنهاوبنركمنحه -2

هكشهاداتهادلشارك هيفهادلشاريع،هوإصفدارهسنفداتهةابل هولتحريلهإنشاءهأشكالهوصيغهجفديفدةهمنهاألوراقهادلا -9 وي 
 .أسهمإىله

ه،يشًتيهاهاوعمالهوذهاهيرفرهذلاهاوسيرو هاوالزم همنهناحي هأسهممالهادلؤسساتهادلاوي هعنهطريقههرأساةًتاحهزيادةه -2
هعفدد هإىلهزيادة هباإلضاف  هأخرى، هناحي  هولمؤسساتهمن هاوعمال هانتماء هغرسهثقاف  همن هيفههويزيفد هادلتفداوو  األسهم

 .اوبررص 

هدتريالته -1 هفالهدتنحهاوبنركهاوتجاري  هاورطٍت، هعلىهأساسهأوورياتهاالةتصاد غلبهأنهيكرنهدتريلهادلشاريعهمبنيا
 .بفدونهضماناتهودلشاريعهالهختفدمهاالةتصادهاورطٍت،هفاألووري هولضروريات

 .ونظامهاوتأجَتهاوتمريليهولمعفداتهواآلالتاوقيامهبإدخالهتقنياتهجفديفدةهولتمريلهكادلشارك هوادلضارب ه -9

هكماهؽلكنهأنهتتجههاوبنركهيفهعملياتهاوتمريله -01 االعتمادهعلىهمعايَتهاةتصادي هوفدراس هاجلفدوىهادلاوي هولمشاريع،
 .ماهيعر هباوتجمعهادلصريفوههمنهبنكهيفهعملي هاوتمريلهو هأكثرإىلهاالشًتاكهمعه

استَتادهاوسلعهاورسيط هوههاإلنتاجي هاويتهتؤديهإىلهإغلادهفرصهعملهأهالهبفدهمنهاوتميزهيفهاوتمريلهبُتهادلشاريع -00
واآلالتهواوتجهيزاتهاوضروري هوإلنتاجهاوفالحيهواوصناعيهواخلفدميهوبُتهمشاريعهويستهضمنهأوورياتهاجملتمعهعنفده

 .رسمهأيهسياس هنقفدي هصارم هومتشفددة
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