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انتحهٍم انكمً ألثر انسٍاست اننقذٌت عهى اننمى االقتصادي

دراست تطبٍقٍت عهى االقتصاد اجلزائري خالل انفرتة 1101– 0991
بشيشي وليد/د.جماؿ سالمي



املهخص

تيدؼ ىذه الدراسة الى تبييف اثر السياسة النقدية عمى النمو االقتصادي في

الجزائر وذلؾ لمفترة الممتدة مف  0991الى غاية 2102؛ أي بعد عممية االصالح
التي مرت بيا السياسة النقدية في الجزائر ،حيث تـ االعتماد عمى االختبارات

القياسية لموصوؿ الى النتائج المرجوة مف الدراسة ،وذلؾ باالعتماد عمى مؤشرات
السياسة النقدية كمتغير مستقؿ وعمى الناتج المحمي االجمالي كممثؿ لمنمو
االقتصادي كمتغير تابع ،وقد أوضحت ىذه الدراسة الضعؼ الذي تعاني منو

السياسة النقدية في الجزائر ،خاصة وأنو بعد استخداـ نموذج شعاع االنحدار الذاتي

تبيف أف السياسة االقتصادية تفسر فقط  22بالمائة مف النمو االقتصادي ،األمر
الذي يعود بطبيعة الحاؿ إلى طبيعة االقتصاد الجزائري الذي يعتمد بالدرجة االولى

عمى عوائده النفطية.
الكممات المفتاحية:

السياسة النقدية ،النمو االقتصادي ،الناتج المحمي االجمالي ،التكامؿ المشترؾ.

  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير /جامعة باجي مختار عنابة .
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Abstract
This study sought to identify the impact of monetary

policy on economic growth in Algeria, And that for the period from
0991 to 2102, Any after currency reform passed by the monetary
policy in Algeria, Where he was relying on standard tests to reach
the desired results of the study, Based on indicators of monetary
policy as an independent variable and the gross domestic product

(GDP) as a representative of economic growth as the dependent
variable, and This study has shown the weakness of the monetary

policy in Algeria especially and that after the use of self-regression

beam model shows that economic policy explain only 22 percent of
economic growth Which of course due to the nature of the Algerian
economy, which relies primarily on oil revenues.

Keyword : monetary policy,economic growth,GDP,Cointegration

Résumé:

Cette étude visait à déterminer l'impact de la politique

monétaire sur la croissance économique en Algérie et pour la

période 0991-2102; une fois le processus de réforme par lequel la

politique monétaire en Algérie, où il s'appuyait sur des tests
standardisés pour obtenir les résultats escomptés de l'étude , et en

s'appuyant sur la indicateurs de la politique monétaire comme une
variable indépendante et le PIB en tant que représentant de la

croissance économique comme variable dépendante, a expliqué

cette étude faiblesse de la politique monétaire en Algérie, d'autant
qu'il était après l'utilisation du modèle autorégressif de faisceau

montrent que la politique économique expliquent seulement 22 pour

cent de la croissance économique, qui Bien sûr, en raison de la
nature de l'économie algérienne qui repose principalement sur ses
revenus pétroliers .

Mots-clés:La politique monétaire,la croissance économique,PIB,Cointegration
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مقذمت

لقد كاف لمتطورات التي شيدىا العالـ في النصؼ االخير مف القرف الماضي،

خاصة تمؾ التي تتعمؽ باألزمات االقتصادية والمالية العالمية ،والتي كاف ليا أث ار

كبي ار في تزايد حجـ المديونية الخارجية وخدمة الديف العاـ والعجز في الموازنة
واختالؿ وضعية ميزاف المدفوعات لمختمؼ الدوؿ ،وحدوث أزمة الكساد العالمي
 0922-0929التي كاف ليا الدور الكبير في تحوؿ دور السياسة النقدية وتغير
ابتداء بظيور الفكر الكينزي الذي دعا الى ضرورة
مفيوميا وطريقة عمميا ،وذلؾ
ً
تدخؿ الدولة باستخداـ السياسات االقتصادية الكمية مف أجؿ معالجة الركود
االقتصادي وتحقيؽ االستقرار والنمو ،كما أف عجز السياسة النقدية في إيجاد حؿ

مناسب ألزمة الكساد الكبير ،0922-0929فضال عف شعور الدوؿ بضرورة
تدخميا في النشاط االقتصادي لتحقيؽ التنمية واتجاىيا المتزايد نحو االقتراض

وحدوث العديد مف االختالالت الداخمية والخارجية وما صاحب ذلؾ مف مشكالت
اقتصادية ،كؿ ذلؾ استوجب القياـ بالعديد مف االجراءات النقدي والمالية ،األمر

الذي أدى الى تطوير أساليب وأدوات وأىداؼ كؿ مف السياسة النقدية والمالية مما
كاف لو دور كبير في تغير نظرة الدوؿ الى السياسة النقدية.

ورغـ أف السياسة النقدية تعد مف السياسات الرئيسية في تحقيؽ االستقرار

والنمو ،إال أنيا تختمؼ مف حيث التطبيؽ مف دولة الى أخرى ،وذلؾ حسب متغيرات
كؿ دولة .إذ إف نظرت الدوؿ النامية لمسياسة النقدية تختمؼ عف نظرة الدوؿ
المتقدمة ليا مف حيث االىداؼ ،فالدوؿ المتقدمة ترى بأف ىدؼ السياسة النقدية
االساسي ىو تحقيؽ االستقرار النقدي وتخفيض معدالت التضخـ ،أما الدوؿ النامية
فترى بأف ىدؼ السياسة النقدية أبعد مف ذلؾ إذ تيدؼ مف خالليا الى تحقيؽ النمو
االقتصادي واالستقرار النقدي وتخفيض مستويات البطالة واستقرار أسواؽ صرؼ

العمالت ...الى غير ذلؾ مف األىداؼ .ومف ىذا المنطمؽ جاءت أىمية ىذه الدراسة
والتي تيدؼ الى توضيح اثر السياسة النقدية عمى النمو االقتصادي في الجزائر.
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مشكهت انذراست:

مرت السياسة النقدية في الجزائر بعدة مراحؿ وذلؾ ما فرضتو الظروؼ

والمتغيرات االقتصادية التي مرت بيا الجزائر ،حيث عممت الدولة عمى تصحيح
مسار السياسة النقدية عمى مراحؿ ،األمر الذي ظير جميا بعد  0991حيف تـ فصؿ
السياسة النقدية عف الخزينة ومنحيا استقالليتيا ،مف ىنا فانو يمكف طرح
االشكالية عمى النحو التالي :ما مدى تأثير السياسة النقدية عمى النمو االقتصادي
في الجزائر بعد سنة 0991؟
اهلذف من انذراست :

بناء عمى تحديد مشكمة البحث وأىميتو فإف الغرض األساسي منو ال يخرج

في الحقيقة عف كونو محاولة لتحقيؽ األىداؼ التالية:

 التعرؼ عمى موضوع السياسة النقدية وأىميتو الدولية. -محاولة تحديد أثر ودور السياسة النقدية في تحقيؽ النمو االقتصادي.

منهج وأدواث انذراست:

لرصد ظاىرة أثر السياسة النقدية عمى النمو االقتصادي ،ودراسة واقع ىذه

الظاى رة وتحميؿ أبعادىا عمى االقتصاد الجزائري ،تـ االعتماد عمى األسموب الوصفي
التحميمي ،وىو األسموب الذي يستعمؿ عمى نطاؽ واسع في العموـ االجتماعية

والسموكية واالقتصادية ،وىو طريقة لوصؼ الظاىرة المدروسة وتصويرىا كميا عف
طريؽ جمع معمومات مقننة عف المشكمة وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة
الدقيقة ،كما يساىـ ىذا المنيج في توفير البيانات وتحميؿ الظواىر والحقائؽ حوؿ

المشكمة محؿ الدراسة ،كما تـ االستعانة باألساليب القياسية التي تساعد عمى تحميؿ
الظواىر االقتصادية ،وذلؾ باالستعانة بمجموعة مف االحصائيات التي تـ الحصوؿ
عمييا مف العديد مف المصادر الرسمية والحكومية.
أوال :اإلطار اننظري نهسٍاست اننقذٌت

تمثؿ السياسة النقدية أداة رئيسية مف أدوات السياسة االقتصادية الكمية

العامة ،تستخدميا الدولة الى جانب السياسات األخرى كالسياسة المالية والتجارية
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وسياسة االجور وسياسة االسعار لمتأثير عمى مستوى النشاط االقتصادي ،مف خالؿ
تأثيرىا عمى المتغيرات المحورية المكونة ليذا النشاط ،كاالستثمار واالسعار والناتج

والدخؿ......الخ

 -0مفهىو انسٍاست اننقذٌت :

إف مفيوـ السياسة النقدية ط أر عميو العديد مف التغيرات والتطورات مف حيث

الوظائؼ واالىداؼ واالستراتيجيات تبعا لتطور األوضاع االقتصادية وتطور النظريات
النقدية .ولمسياسة النقدية معنييف ىما:

()0

أ -المعنى الضيؽ لمسياسة النقدية :عرفت السياسة النقدية بأنيا االجراءات
التي تستخدميا السمطة النقدية لمراقبة عرض النقد وتحقيؽ أىداؼ
اقتصادية معينة أو ىي مجموعة الوسائؿ التي تتبعيا اإلدارة النقدية لمراقبة

عرض النقد بقصد تحقيؽ ىدؼ اقتصادي معيف ،كاالستخداـ الكامؿ تبعا

لالقتصادي  Kentكانت .في حيف عرفيا االقتصادي شو  Shawأنيا
أي عمؿ واع تقوـ بو السمطات النقدية لتغيير حجـ النقد أو التأثير في

كمفة الحصوؿ عميو.

ب -المعنى الواسع لمسياسة النقدية :وتعني جميع االجراءات النقدية
والمصرفية التي تستيدؼ مراقبة حجـ النقد المتيسر في االقتصاد القومي

وىي بذلؾ تعني العمؿ الذي يوجو لمتأثير في النقد واالئتماف وكذا االقتراض

الحكومي؛ أي حجـ وتركيب الديف العاـ؛ أي أف السياسة النقدية ىي تمؾ
االجراءات والتدابير التي تتخذىا السمطة النقدية لمتحكـ بالعرض النقدي

وذلؾ لمتأثير عمى المتغيرات االقتصادية الكمية (االستيالؾ – االدخار-
العمالة -االستثمار )........بيدؼ تحقيؽ االىداؼ االقتصادية العامة
(تحقيؽ االستقرار االقتصادي والنمو.)...

 -1أهذاف انسٍاست اننقذٌت وأهمٍتها :

إف المفيوـ السائد ىو أف السياسة النقدية تقتصر أىدافيا عمى تحقيؽ

استقرار االسعار والحفاظ عمى قيمة العممة واستقرار النظاـ المالي ،اال اف الواقع ىو
()2

اف اىداؼ السياسة النقدية

أكثر مف ذلؾ ،حيث تسعى السياسة النقدية إلى
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تحقيؽ االستقرار والنمو االقتصادي واستقرار المستوى العاـ لألسعار ،مف خالؿ
التحكـ بالعوامؿ المؤثرة في متغيرات العرض النقدي والتأثير عمى اسعار الفائدة ،كما

أف لمسياسة النقدية دو ار فعاال في معالجة التضخـ وخصوصا في البمداف النامية

نظ ار لالرتفاع الكبير في معدالت التضخـ(.)2

ويتضح دور السياسة النقدية في التأثير عمى النشاط االقتصادي مف خالؿ

مقدرتيا عمى جعؿ معدؿ نمو العرض النقدي ينمو بمعدؿ يعادؿ معدؿ قدرة االقتصاد
()4

الوطني عمى انتاج السمع والخدمات

 ،وبالتالي يمكف تفادي التضخـ واالنكماش.

فزيادة معدؿ نمو العرض النقدي يؤدي الى زيادة حجـ النقود المتداولة لدى
الجميور حيث يخمؽ فائض في الطمب عمى السمع والخدمات بالنسبة لمعرض المتاح

منيا ،وتكوف النتيجة زيادة الضغوط التضخمية .أما إذا كاف معدؿ العرض النقدي
ينمو ببطء ،يؤدي ذلؾ إلى انخفاض في الدخؿ النقدي ،وبالتالي تقميؿ االنفاؽ عمى

السمع وال خدمات؛ أي انخفاض في مستوى الطمب الكمي ،وبالتالي تراجع مستويات
التنمية والتشغيؿ.
 -2أدواث انسٍاست اننقذٌت:

يعتبر البنؾ المركزي المسؤوؿ االوؿ عف رسـ وتنفيذ السياسة النقدية ،وذلؾ

باستخدامو ألدوات يمكف تقسيميا الى ادوات مباشرة واخرى غير مباشرة وتسمى
()5

ايضا ادوات كمية واخرى نوعية

 ،كما يمي:

 -0-2االدوات الكمية (غير المباشرة) :تتمثؿ في:
نسبة االحتياطي النقدي:

ويقصد بيا النسبة التي يقررىا البنؾ المركزي عمى الوديعة البنكية وتوضع ىذه

االحتياطات كودائع لدى البنؾ المركزي عمى شكؿ ارصدة او نقود سائمة(.)6
عمميات السوؽ المفتوحة:

وتعتبر مف أكثر االدوات التي يستخدميا البنؾ المركزي بيدؼ تغيير القاعدة
()7

النقدية

؛ وتتمثؿ في شراء او بيع االوراؽ المالية بصفة عامة والسندات الحكومية
()8

بصفة خاصة

.
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سعر اعادة الخصـ:

ويقصد بو معدؿ اعادة الخصـ الذي يخصـ بو البنؾ المركزي االوراؽ المالية

لمبنوؾ التجارية بيدؼ الحصوؿ عمى احتياطات نقدية جديدة يستخدميا ألغراض
()9

االئتماف ومنح القروض لممتعامميف معيا مف االفراد والمؤسسات

.

 -2-2األدوات النوعية أو االنتقائية (الوسائؿ المباشرة):

تستخدـ ىذه األدوات قصد التأثير عمى حجـ االئتماف الموجو لقطاع أو

لقطاعات ما وتعمؿ عمى الحد مف حرية ممارسة المؤسسات المالية لبعض األنشطة
()01

كما ونوعا ،مف أىميا نذكر ما يمي

تأطير االئتماف:

:

وىو إجراء تنظيمي تقوـ بموجبو السمطات النقدية بتحديد سقوؼ لتطور
القروض الممنوحة مف قبؿ البنوؾ التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفؽ نسب محددة

خالؿ العاـ ،واعتماد ىذا األسموب ينبع مف سعي السمطات النقدية إلى التأثير عمى

توزيع القروض في اتجاه القطاعات المعتبرة أكثر حيوية بالنسبة لمتنمية ،أو التي
تتطمب موارد مالية كبيرة .ولكف استخداـ ىذه األداة قد يقود إلى تشوىات قطاعية و
ذلؾ ما دفع العديد مف الدوؿ إلى االستغناء عنيا.

النسبة الدنيا لمسيولة:

ويقتضي ىذا األسموب أف يقوـ البنؾ المركزي بإجبار البنوؾ التجارية عمى
االحتفاظ بنسبة دنيا يتـ تحديدىا عف طريؽ بعض األصوؿ منسوبة إلى بعض
()00

مكونات الخصوـ .حتى ال تفرط البنوؾ التجارية في اإلقراض

.

الودائع المشروطة مف أجؿ االستيراد:
ويستخدـ ىذا األسموب لدفع المستورديف إلى إيداع المبمغ الالزـ لتسديد ثمف

الواردات في صورة ودائع لدى البنؾ المركزي لمدة محددة ،ومف شأف ذلؾ ،التقميؿ
مف حجـ القروض الممكف توجيييا إلى االقتصاد ،و يؤدي بدوره إلى رفع تكمفة
الواردات.

قياـ البنؾ المركزي ببعض العمميات المصرفية:
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حيث تستخدـ البنوؾ ىذا األسموب في البمداف التي تكوف فييا أدوات السياسة
النقدية محدودة األثر ،حيث تقوـ البنوؾ المركزية بمنافسة البنوؾ التجارية بأدائيا

لبعض األعماؿ المصرفية كتقديميا القروض لبعض القطاعات األساسية في
االقتصاد.
التأثير واإلقناع األدبي:

وىي وسيمة تستخدميا البنوؾ المركزية بطمبيا بطرؽ ودية وغير رسمية مف

البنوؾ التجارية تنفيذ سياسة معينة في مجاؿ منح االئتماف ،ويعتمد نجاح ىذا
()02

األسموب عمى طبيعة العالقة القائمة بيف البنوؾ التجارية و البنؾ المركز

.

ثانٍا :مسار انسٍاست اننقذٌت يف اجلزائر

لقد كانت السياسة النقدية في الجزائر خالؿ الفترة الممتدة مف سنة  0962إلى

غاية عاـ  0991حيادية بسبب الدور السمبي لمنقود في االقتصاد الوطني ،إذ لـ
تتمكف تمؾ السياسة مف تحقيؽ األىداؼ والمياـ المنوطة بيا والسبب في عدـ

فعاليتيا خالؿ تمؾ الفترة يرجع أيضا إلى كوف تمؾ األخيرة لـ تكف تعدوا كونيا مفيوـ
نظري منصوص عميو في القوانيف التشريعية بعيدا عف الواقع التطبيقي ،ضؼ إلى
ذلؾ اعتماد البنؾ المركزي عمى األدوات المباشرة في الرقابة والتحكـ في االئتماف

عمى مستوى جياز مصرفي ىش بعيد كؿ البعد عف الدور المنوط بو مف خالؿ
تحقيؽ التنمية االقتصادية في الجزائر .وقد اعتبر البنؾ المركزي مجرد ممجأ لتمويؿ

عجز الميزانية العامة ،إذ كانت الخزينة العمومية ىي المكمفة بميمة إصدار النقد
()02

والتحكـ في حجـ تداولو

 .إال أنو منذ سنة  0991بدأ البنؾ المركزي يمعب دوره

في السياسة النقدي وذلؾ راجع الى قانوف النقد والقرض الذي تـ اصداره في ىذه
السنة ،وىذا دفع الباحث الى تحديد فترة الدراسة بعد ىذا االصالح ،حيث سيتـ

تقسيـ ىذه الفترة إلى ثالث مراحؿ حسب نوعية وتوجيات السياسة النقدية لكؿ فترة،

والفترات كالتالي :الفترة األولى مف  0991الى  ،0994الفترة الثانية مف 0994
الى  ،2111الفترة الثالثة مف  2111الى .2102
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 -0اجتاه انسٍاست اننقذٌت من  0991اىل 0993

تعتبر سنة  0991نقطة تحوؿ جذرية في النظاـ النقدي والمالي الجزائري

ودور السياسة النقدية ،حيث أعاد القانوف  01-91المتعمؽ بالنقد والقرض
()02

االعتبار لمبنؾ الجزائري مع اعطاء مجمس النقد والقرض

ميمة مجمس ادارة

البنؾ المركزي كسمطة نقدية ،كما أعاد المياـ التقميدية لمبنؾ المركزي في تسيير
النقد واالئتماف وادارة السياسة النقدية واالنتقاؿ الستخداـ األدوات المباشرة وغير

المباشرة في التأثير عمى الكتمة النقدية

()04

.

لقد حدثت عدت تطورات نقدية منذ سنة  0991تعكس مباشرة توجو

السياسة النقدية ،فيمكف التفريؽ بيف ثالث توجيات مختمفة ،تتمثؿ الفترة األولى
بالسنوات التي سبقت تطبيؽ برنامج االصالح ،أيف كاف توجو السياسة النقدية نحو

التوسع وتيدؼ بصفة أساسية الى تمويؿ عجز الميزانية الضخمة واحتياجات
()05

االئتماف لدى المؤسسات العامة

 ،حيث تـ في ىذه الفترة ابراـ عقديف مع
()06

صندوؽ النقد الدولي ( 0989و)0990

بغية الحصوؿ عمى قروض ومساعدات

مالية وذلؾ بضماف شروط معينة يممييا صندوؽ النقد الدولي ،وقد مست ىذه
()07

الشروط السياسة النقدية بالدرجة األولى ،ونذكر منيا

:

مراقبة توسع الكتمة النقدية بالحد مف التدفؽ النقدي ،وتقميص حجـ الموازنة

العامة ،تحرير األسعار ،تخفيض قيمة الدينار ،تحرير التجارة الخارجية والسماح
بتدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية مف أجؿ الوصوؿ إلى قابمية تحويؿ الدينار ،وضع
سقوؼ قصوى لإلقراض الموجو لممؤسسات العمومية ،التحرير التدريجي لسعر

الفائدة إلعطاء النقود تكمفتيا الحقيقية ،التقميص مف حجـ تدخؿ الدولة في

االقتصاد وترقية النمو االقتصادي عف طريؽ تفعيؿ أداء المؤسسات االقتصادية
العمومية الخاصة .إال أنو تـ التراجع عف ىذه السياسة باتباع سياسة نقدية
توسعية ،إذ تـ إصدار النقد لتغطية العجز الموازني وتمويؿ صندوؽ إعادة التقييـ

الذي أٌنشئ خصيصا لتمويؿ إعادة ىيكمة المؤسسات العامة ،األمر الذي أدى إلى
ارتفاع حاد في المستوى العاـ لألسعار.
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كاف لسياسة اإلصدار النقدي التي قامت بو الجزائر دوف تغطية بيدؼ تمويؿ

كبير عمى الساحة االقتصادية ،حيث وصمت معدالت التضخـ أعمى
أثر ًا
العجز ًا
مستوياتيا في تمؾ الفترة ،األمر الذي أدى إلى تغيير اتجاه السياسة النقدية في ىذه
الفترة ،حيث تـ اتبع سياسة نقدية انكماشية ،وبذلؾ تمجا الجزائر مرة أخرى إلى
صندوؽ النقد الدولي والبنؾ العالمي إلبراـ اتفاقية مف شانيا توفير قرض جديد،
وذلؾ في اطار برنامج التعديؿ الييكمي المعتمد والذي قسـ الى مرحمتيف ىما :مرحمة

التثبيت الييكمي ومرحمة التعديؿ الييكمي.
المرحمة االولى :مرحمة التعديؿ الييكمي

وتمتد ىذه المرحمة لسنة واحدة ابتداء مف  22ماي  0994الى  20ماي

 0995حيث تضـ بنودىا عمى تحقيؽ نمو مستقر ومقبوؿ عند حدود  2بالمائة في
سنة  0994وعدؿ  6بالمائة في سنة  ،0995تخفيض معدالت التضخـ ،تحرير
التجارة الخارجية مف اية عوائؽ ممكنة ،تخفيض قيمة الدينار بنسبة 47.07

بالمائة في افريؿ  0( 0994دوالر مقابؿ  26دينار) ،الحد مف توسع الكتمة
النقدية ،تحرير معدالت الفائدة المدينة لمبنوؾ ،مع رفع معدالت الفائدة الدائنة عمى
االدخار.

المرحمة الثانية :مرحمة التعديؿ الييكمي
عمى عكس المرحمة السابقة فقد تـ تغيير توجو السياسة النقدية خالؿ ىذه
الفترة بالتوجو إلى برامج االصالح االقتصادي ،إذ عمدة الجزائر إلى برنامج القرض

ابتداء مف سنة  0995إلى غاية  ،0998وكاف ىدؼ ىذه االستراتيجية
الموسع
ً
اعادة االستقرار النقدي عف طريؽ تحقيؽ نمو اقتصادي في إطار االستقرار المالي،
العمؿ عمى استقرار أسعار الصرؼ ،تخفيض العجز في الميزاف الجاري الخارجي،

التحظير إلنشاء سوؽ االوراؽ المالية وذلؾ بإنشاء لجنة تنظيـ ومراقبة البورصة

وشركة تسيير سوؽ القيـ.
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تميزت ىذه الفترة بارتفاع كبير في أسعار المحروقات األمر الذي أدى إلى

توفر فوائض مالية كبيرة لدى الجزائر حيث وصؿ سعر البرميؿ في ىذه الفترة إلى
 045دوالر ،كما وصؿ احتياطي الصرؼ إلى أعمى مستوياتو حيث تجاوز الػ 081
مميار دوالر ،وىذا ما ساعد عمى تبني مجموعة مف البرامج التنموية تيدؼ إلى
انعاش االقتصاد الجزائري ،والتي قسمت الى مرحمتيف :األولى مف أفريؿ  2110الى
أفريؿ  ،2114تسعى مف خالليا الدولة الى تدعيـ برامج االنعاش االقتصادي
لتحقيؽ استقرار االقتصاد الوطني مف خالؿ توفير مناصب الشغؿ والتحكـ في
معدالت التضخـ وزيادة حجـ االستثمار ،األمر الذي أدى إلى رفع معدالت النمو

حيث بمغ سنة  2112نسبة  17بالمائة ،كما تزامف ذلؾ مع جممة مف االنجازات
في مجاؿ الصحة والسكف والتنمية الريفية .أما المرحمة الثانية بدأت في سنة
 2115إلى يومنا الحالي ،وىي مرحمة تكتسي أىمية كبرى خاصة وأنيا تيدؼ إلى
دعـ النمو االقتصادي ،وقد استطاعت ىذه السياسات تحقيؽ نتائج مرضية ،يعود
السبب الرئيسي فييا إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكؿ كبير وتوفر سيولة قادرة
عمى دعـ أي مشروع في مجاؿ التنمية ،ومف أىـ ما تـ تحقيقو ما يمي :ارتفاع في

معدالت النمو وانخفاض في مستويات البطالة كما أف المؤشرات النقدية عرفت
تحسننا ممحوظا حيث انخفض معدؿ التضخـ وحدث استقرار نقدي ،واألىـ ىو
تسديد المديونية التي أثقمت كاىؿ الجزائر لسنوات.
ثانثا :انذراست انتطبٍقٍت ألثر انسٍاست اننقذٌت عهى اننمى االقتصادي

قبؿ القياـ بالدراسة التطبيقية البد أوال مف إعطاء لمحة عف األثر النظري

لمسياسة النقدية عمى النمو حسب ما جاءت بو بعض المدارس االقتصادية.
 -0التأصيؿ النظري ألثر السياسة النقدية عمى النمو:

اتفقت جميع المدارس االقتصادية والنظرية عمى أف ىناؾ عالقة طردية بيف

السياسة النقدية والنمو في الناتج المحمي االجمالي ومعدؿ التوظيؼ والتضخـ في
()08

اآلجاؿ القصيرة والطويمة

.
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يرى النقديوف أف العالقة بيف نمو الناتج المحمي االجمالي وحجـ النقود
المتاحة في االقتصادية تتجو مف كمية النقود الى الناتج المحمي .مما يعكس االثر
الذي يتركو التغير في كمية النقود المعروضة عمى الناتج المحمي االجمالي .وفي

الواقع ،اف ىذه الفرضية تعود في االصؿ الى المدرسة الكالسيكية وال سيما الى
فيشر ،حيث يروف اف التغير في عرض النقود ىو السبب الرئيسي لمتقمبات في

مستو االنتاج والعمالة في االجؿ القصير ،والى تقمبات االسعار في االجؿ الطويؿ.

وكنتيجة لذلؾ ،فإف التغير في المستوى العاـ لألسعار يمكف عالجو عف طريؽ
التحكـ في عرض النقود .ففي حالة حدوث ارتفاع كبير في المستوى العاـ لألسعار
(تضخـ) ترى النظرية النقدية ،أف تقييد عرض النقود يكبح جماح الزيادة في االنفاؽ
الكمي .أما في حالة الركود ،فإف النظرية تنصح بزيادة معدؿ نمو عرض النقود ،ألف
ذلؾ سوؼ يعمؿ عمى زيادة مستوى اإلنتاج المحمي مف السمع والخدمات وليس

االسعار.

ترى النظرية الكينزية الحديثة ،استنادا الى افكار جوف ماينارد كينز مؤسس
ىذه المدرسة ،والى افكار فيميبس ،أف االقتصاد الذي يعاني مف حالة نقص التشغيؿ
يحتاج الى زيادة محددة في الطمب الكمي اما عف طريؽ االنفاؽ الحكومي أو عف
طريؽ زيادة عرض النقد ،األمر الذي يؤدي الى زيادة في الطمب الكمي الفعاؿ.

فتتزايد المبيعات وتزداد أرباح المنتجيف مما يغرييـ بزيادة التوظيؼ .وىكذا يمكف أف
ينتقؿ االقتصاد مف حالة التشغيؿ غير الكامؿ إلى حالة التشغيؿ الكامؿ ،ويمكف أف
يستمر الطمب بالزيادة ،فيؤدي الى حدوث التضخـ الجزئي او التضخـ المرغوب فيو.
فترتفع االسعار وتحدث بعض االختناقات في االقتصاد .اما في حالة التشغيؿ غير
الكامؿ ،فاف كينز يميؿ الى استمرار الزيادة في الدخؿ عف طريؽ االنفاؽ العاـ او

عف طريؽ زيادة االصدار النقدي .لكف في حالة التشغيؿ الكامؿ يمكف اف يميؿ
االفراد الى االكتناز ،بحيث ال تؤدي زيادة النقود الى زيادة حجـ الطمب الكمي .ويرى
كينز ،في حالة التشغيؿ الكامؿ ،ضرورة زيادة معدالت الضرائب ورفع اسعار الفائدة،

لكي ينخفض الطمب االستثمار وينخفض بالتالي االنتاج ،االمر الذي يؤدي الى
انخفاض الدخؿ والطمب الكمي.
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الختبار أثر السياسة النقدية عمى النمو االقتصادي سيتـ االعتماد عمى

مؤشرات السياسة النقدية ودراسة العالقة بينيا وبيف الناتج المحمي االجمالي كممثؿ

لمنمو االقتصادي ،مع العمـ أنو تـ الحصوؿ عمى البيانات مف المصادر االحصائية
في الجزائر والمتمثمة في :الديواف الوطني لإلحصائيات ،بنؾ الجزائر ،وزارة المالية.

وىذه البيانات ىي بينات سنوية مف  0991الى  ،2102كما يجدر االشارة إلى أف
ىناؾ مشاكؿ في الحصوؿ عمى البيانات في الجزائر خاصة أنو يوجد تضارب كبير
في االحصائيات بيف كؿ الييئات مما يوقع الباحث في مشكمة تحري االصح.

وبما أنو في الغالب تكوف السالسؿ الزمنية غير مستقرة فانو يتوجب عمينا

قبؿ كؿ شيء معرفة ىؿ السالسؿ محؿ الدراسة مستقرة أـ ال ،ألف عدـ االستقرار
يؤدي الى حصولنا عمى نتائج غير حقيقية وبالتالي يتـ تحويؿ السالسؿ الزمنية
غير المستقرة الى سالسؿ مستقرة عف طريؽ تحويميا الى سالسؿ ذات فروؽ مف

الدرجة األولى أو الثانية أو تحويميا إلى سالسؿ لوغاريتمية ،وىذا ما ستحدده
طبيعة السالسؿ ،ولدراسة استقرار السالسؿ الزمنية المعتمدة سيتـ استخداـ اختبار
ديكي فولر الموسع واختبار فميب براوف ،ومف ثـ اختبار وجود عالقة تكامؿ مشترؾ،

ثـ دراسة اختبار السببية بيف كؿ متغير والناتج المحمي االجمالي .لمعرفة اتجاه

العالقة السببية ،ولتبييف درجة تأثير كؿ متغير في الناتج المحمي سيتـ اعتماد
اختبار التبايف .وذلؾ باالستعانة ببرمجية .Eviews 17
مف اجؿ اجراء ىذه الدراسة تـ اختبار العالقة بيف الناتج المحمي االجمالي
( ،)BIBكمتغير تابع ،والقروض الممنوحة لالقتصاد ( ،)Cecoوالقروض الممنوحة
لمدولة ( ،)Calgو :M0المتاحات النقدية ،و :M2الكتمة النقدية ،كمتغيرات مستقمة

 - 0-2اختبار اإلستقراريو :باالستعانة بػ Eviews17قمنا بإجراء اختبار ديكي
فولر ( )ADFواختبار فيميب براوف ( )ppعمى المتغيرات المعتمدة في الدراسة.
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الجدوؿ رقـ()0
نتائج اختبار جذر الوحدة باستخداـ  ADFو PP
اختبار ديكي فولر الموسع ADF
المتغير

اختبار المستوى اختبار المستوى اختبار
بقاطع

بقاطع

عاـ

الفروؽ اختبار

واتجاه األولى بقاطع

األولى

واتجاه عاـ

الفروؽ
بقاطع

- 4.662189

- 0.015202

-2.140005

-2.925085

Bib

-2.294972

-1.482461

-4.086902

-5.805470

M2

-6.221918

-0. 264606

-2.756125

-2.814962

Calg

-1.407075

-0.452267

-2.642527

- 21705449

M1

-2.597501

- 1.271766

-2.799087

-4.551161

Ceco

اختبار فميب براوف PP
المتغير

اختبار المستوى اختبار المستوى اختبار
بقاطع

بقاطع

عاـ

الفروؽ اختبار

واتجاه األولى بقاطع

األولى

واتجاه عاـ

الفروؽ
بقاطع

Ceco

05.90612

5.479544

-2.029282

-2.885977

Bib

8.152594

0.921001

-4.084128

-00.76864

M2

06.95747

4.978704

-2.645444

-4.777284

Calg

-1.118864

-0.550765

-2.622862

-2.728802

M1

6.572566

0.824776

-2.074917

-5.941866

القيـ الحرجة :
عند مستوى معنوية-2.769597 :0:

عند مستوى معنوية-2.114860 :5:

-4.441729

2.622896

عند مستوى معنوية-2.254670 -2.642242 :01:

-21788121

-2.102262

-21646009

41467895

-2.644962

-21260452

مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ  10نخمص الى عدـ امكانية رفض

فرض العدـ وذلؾ لوجود جذر الوحدة لممستويات في السالسؿ في السالسؿ الزمنية
محؿ الدراسة عند مستوى معنوية . %5
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بعد تحويؿ السالسؿ الزمنية إلى سالسؿ زمنية مستقرة في التبايف والمتوسط،
نعمؿ عمى إجراء االختبارات القياسية لموصوؿ إلى أفضؿ المقدرات التي تستخدـ في
وصؼ العالقة االقتصادية وذلؾ باستخداـ اختبار التكامؿ المشترؾ واختبار العالقة

السببية بيف المتغيرات الداخمة في االختبار ومف ثـ ،استخداـ شعاع االنحدار الذاتي
( )VARالذي يعتمد عمى وجود العديد مف المتغيرات الداخمية ،واف كؿ متغير داخمي
يتأثر بقيمتو المختمفة وبالقيـ المتخمقة لكؿ المتغيرات الداخمية االخرى في النموذج،
وبسبب اعتماد ىذا النموذج عمى حاالت التأخر ،فانو يجب أوال تحديد فترة التأخر
وذلؾ ما سيتـ تبيينو في الجدوؿ الموالي:

الجدوؿ رقـ()2

درجة التأخر في السالسؿ الزمنية المعتمدة في الدراسة
HQ
70.57

617

71.21

507

67.2

*7114

SC
70.77

640

70.51

720

69.4

*7276

AIC
70.52

748

71.10

260

66.72

*551

FPE
7.98e

+24

0.92e

+24

0.20e

*+22

LR

LogL

NA

-

56.09

406

52.11

*298

701.27
48
-

671.02
60
-

602.25

Lag
1

0

2

51

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ اف كؿ المقاييس متفقة عمى أف درجة

التأخر ىي  2وبالتالي سيتـ اعتماد ىذه الدرجة في النموذج.
-2-2اختبار التكامؿ المشترؾ:

سيتـ اختبار التكامؿ المشترؾ بيف مؤشرات السياسة النقدية والناتج الداخمي:
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اختبار التكامؿ المشترؾ بيف مؤشرات السياسة النقدية والناتج الداخمي
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
**Prob.

1.15

Critical
Value

Trace

Eigenvalue Statistic

Hypothesized
)No. of CE(s

1.1110

69.80889

815.7645

0.111111

* None

1.1116

29.79717

44.15960

1.692786

* At most 2

1.1111
1.1182
1.1122

47.85602
05.49470

2.840466

012.2072
21.45528

8.629614

1.948170
1.446001
1.251778

* At most 0
* At most 2
* At most 4

)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue
**Prob.

1.15

Critical
Value

Max-Eigen

Eigenvalue Statistic

Hypothesized
)No. of CE(s

1.1110

22.87687

712.5472

0.111111

* None

1.1221

20.02062

22.61422

1.692786

* At most 2

1.1111
1.0078
1.1122

27.58424
04.26461

2.840466

59.05762
00.80578

8.629614

1.948170
1.446001
1.251778

* At most 0
At most 2

* At most 4

نالحظ أف ىناؾ تكامال مشتركا بيف مؤشرات السياسة النقدية المدروسة وبيف
المتغير التابع ،وتفيد ىذه النتيجة انو توجد عالقة طويمة وقصيرة االجؿ بيف النمو
ومؤشرات السياسة النقدية ،لذلؾ سيتـ القياـ باختبار السببية بيف المتغيرات ومعدؿ
النمو.
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 -2-2اختبار السببية:

لتبييف اتجاه األثر بيف المتغيرات تـ االعتماد عمى اختبار السببية وكانت

النتائج كمايمي:

الجدوؿ رقـ()4
اختبار السببية بيف الناتج المحمي االجمالي ومؤشرات السياسة النقدية
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 14/29/02 Time: 22:19
Sample: 0991 2102
Lags: 2

Obs F-Statistic Prob.
1.2664

21

DCALGREAL does not Granger Cause DBIB

1.0525

2.22256

21

DCECO does not Granger Cause DBIB

1.1760

2.54070

21

DM0 does not Granger Cause DBIB

1.0106

1.15559

21

DM2 does not Granger Cause DBIB

1.5548
1.1019
1.5954
1.8062

1.85864

Null Hypothesis:

1.26220
8.15704
1.29221

2.97712

DBIB does not Granger Cause DCALGREAL
DBIB does not Granger Cause DCECO
DBIB does not Granger Cause DM0
DBIB does not Granger Cause DM2

تبيف نتائج اختبار السببية الموضحة في الجدوؿ أعاله اآلتي:

 ال يوجد أي عالقة سببية بيف القروض المقدمة لمدولة والنمو االقتصادي وذلؾفي االتجاىيف.
 توجد عالقة سببية في اتجاىيف بيف القروض الموجية لالقتصاد والنمو حيث افقيمة معامؿ فيشر كبيرة في االتجاىيف وىذا يبيف اف القروض التي منحتيا

الدولة لممؤسسات واالفراد اثرت عمى النمو كما اف ارتفاع معدالت النمو الناتج
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عف ارتفاع اسعار المحروقات اثر بدوره عمى القروض الممنوحة لمدولة وذلؾ
عف طريؽ توفير السيولة.

 وجود عالقة سببية في اتجاه واحد بيف عرض النقود  m0والنمو االقتصادي،وذلؾ مف الناتج المحمي الى عرض النقود .m0
 وجود عالقة سببية في اتجاه واحد بيف عرض النقود  m2والنمو االقتصادي،وذلؾ مف الناتج المحمي الى عرض النقود .m2

وبما أف اختبار السببية يوضح اتجاه العالقة فقط بيف المتغيرات وال يوضح
مقدار التأثير بيف المتغيرات ،فإننا سنعتمد اختبار االنحدار الذاتي لممتجو (شعاع

االنحدار الذاتي  )varوتحميؿ التبايف .

 -4-2اختبار شعاع االنحدار الذاتي :بناء عمى نتائج االختبار نجد ما يمي:
DBIB = 4544032240102030*DBIB(-3) - 45241400410220*DBIB(-0) +
45232000420110*DCALGREAL(-3) - 3501300133000*DCALGREAL(-0) +
)3524412123032*DCECO(-3) + 45324221032032*DCECO(-0) + 350300344323*DM3(-3
- 0511024124220*DM3(-0) - 45020423120041*DM0(-3) + 45023432310020*DM0(-0) +
30251332021
.00230
F=015R-adj=4

مف خالؿ اختبار نموذج شعاع االنحدار الذاتي نجد اف معادلة الناتج الداخمي
تتمتع بقوة تفسيرية ضعيفة جدا؛ أي أف مؤشرات السياسة النقدية في الجزائر تفسر
 22بالمائة فقط مف قيمة الناتج الداخمي الخاـ.
 -5-2تحميؿ التبايف:
يفيد تحميؿ التبايف في التعرؼ عمى حجـ تأثير كؿ متغير في النموذج ،وقد تـ

استخداـ تحميؿ التبايف لتأكيد النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا في االختبارات
السابقة.
تبيف نتائج تحميؿ التبايف الموضحة في الجدوؿ رقـ 15أف أثر القروض الموجو

لمدولة في النمو االقتصادي ضعيؼ جدا ال يكاد يذكر ،أما أثر القروض الموجية
لالقتصاد فأكبر حيث وصؿ الى  29بالمائة وىذا ما يبيف اف القروض التي منحيا

223

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
انعذد 34

البنؾ المركزي حققت نوعا مف النمو اال انيا ليست كافية وذلؾ الف ىذه القروض
تنقصيا الرقابة والدراسة الجدية ،كما نالحظ اف النقود بالمفيوـ الواسع  M2تؤثر
بنسبة متواضعة عمى النمو االقتصادي وصمة اعمى حد ليا في الفترة الثالثة

 28.02بالمائة ثـ بدأت تستقر في المجاؿ مف  21الى  27بالمائة.
الجدوؿ رقـ()5

تحميؿ التبايف لنموذج الناتج المحمي االجمالي
DBIB:

DM2

DM0

DCECO

DCALG

DBIB

Period

1.111111

1.111111

1.111111

1.111111

011.1111

0

28.02120

1.625298

6.412179

1.117158

61.82426

2

0.192129
7.492122
27.97224
20.47276
06.12260
20.48097
09.48810

09.15847

1.527412
0.914772
2.275620
0.472440
2.278174
2.094284
0.987049
2.088227

5.661529
07.25481
07.16969
22.22272

29.08784
29.09995
28.22464
28.21595

1.111872
1.115044
1.112719
1.116652
1.114894
1.115254
1.115567
1.115225

92.70807
91.24225
68.67764
76.70442
80.41658
76.00854
78.28462
78.54210

2
4
5
6
7
8
9

01

مف خالؿ الجدوؿ التالي الذي يوضح تحميؿ التبايف لمقروض الموجية
لالقتصاد نالحظ اف تأثير الناتج المحمي في القروض الموجية لالقتصاد يتراوح بيف
 61الى  86بالمئة في المدى الطويؿ؛ اي اف التحسف في الناتج المحمي يؤثر
بدرجة عالية عمى زيادة القروض الموجية لالقتصاد .كما اف عرض النقود بالمفيوـ

الواسع  M2ايضا يؤثر بنسبة معتبرة في القروض الموجية لمدولة ويتراوح ىذا
التأثير بيف  01الى  27بالمائة في المدى الطويؿ ،اما عف  M0فاف تأثيرىا يغيب
في ظؿ وجود  M2وذلؾ الف  M0جزء مف  M2ويوجد بينيما اشتراؾ خطي.

وبالنسبة لمقروض الموجية لمدولة فميس ليا أي تأثير عمى القروض الموجية
لالقتصاد.
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الجدوؿ رقـ()6
تحميؿ التبايف لنموذج القروض الموجية لالقتصاد
DM2

DM1

DCECO

DCALG

DBIB

.0......
300064.2
501.0..6
3.033103
1.05331.
3306.53.
2.045130
15033..1
22024135
1301.32.

.0......
1052.364
20..5354
.036.132
20133544
30241.03
1031300.
20562.55
20151364
1036.213

33001032
.5.16660
630...03
10465326
.06563..
.0..466.
.03.5124
.016..56
.02.4662
.023033.

.0.334.1
.0.42434
.0.35311
.0...4.5
.0..523.
.0..3431
.0..6336
.0..4621
.0..5334
.0..5535

.01416.0
13030352
230..35.
6.022.50
0606.562
630..4.6
..004663
01006056
.5033663
.006156.

DCEC
O
Perio
d
1
2
3
4
5
6
.
0
3
1.

مف خالؿ الجدوؿ التالي والذي يبيف تحميؿ التبايف لمقروض الموجية لمدولة
نالحظ اف تأثير النمو االقتصادي عمى القروض الموجية لمدولة متباطئ نوعا ما
لكف تأثيره يظير عمى المدى الطويؿ حيث وصؿ الى 82بالمائة ،وىذا ما لـ نالحظو
في اختبار السببية الذي بيف لنا انعداـ العالقة السببية بيف القروض الموجية

لمدولة والنمو في اال تجاىيف.
الجدوؿ رقـ()7

تحميؿ التبايف لنموذج القروض الموجية لمدولة
DM2

DM1

DCECO

DCALG

.0......
.0..1156
.0.14053
00440563
60316.32
32003526
22013435
140.0.22
22065335
13030526

.0......
.0.24060
.0...233
.021262.
.0033336
30.5.015
101305..
205512.3
202263.1
1031034.

.0......
.0..311.
.0..3312
.0.501..
.0.06405
.0.23.4.
.04.2416
.01.3303
.0132313
.0245326

33035443
33033.12
33060.4.
0.01.313
52011333
502.5035
.01544.4
...16323
.0..5.1.
.0..5..5
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DCAL
G
DBIB
Period
1
.0.45515
2
.0.33.4.
3
.023113.
4
1101.152
5
4.050362
6
50011430
.
.6011.10
0
0301.10.
3
.4031512
1.
.00444.6
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مف خالؿ الجدوؿ التالي والذي يوضح تحميؿ التبايف لػ  M0نجد اف تأثير
الناتج المحمي عمى عرض النقد  M0كبير جدا حيث يتراوح بيف  61و 88بالمائة.
الجدوؿ رقـ ()8

تحميؿ التبايف لنموذج M0
DM2
.0......
403.5262
300.13.5
3015.23.
31006...
2102256.
15020561
220.0212
130331.3
100303.1

DM1
3.0.1.25
53066.21
.0362160
10340133
304...16
1034.503
20435.3.
20104462
1036134.
2021..42

DCECO
2023532.
20606143
.023.0..
.02.0.3.
.0.563.3
.0365363
.01.5.21
.02..125
.0230352
.02.3.55

DCALG
.0.21202
.0.11554
.0..5210
.0..3525
.0..3252
.0..6350
.0..4.13
.0..52..
.0..56..
.0..5133

DBIB
.0.32544
33026603
6.0.21.6
00061236
6406.2.2
..0.6.02
020.3006
.50520.1
.00461.1
.0053.33

DM1:
Period
1
2
3
4
5
6
.
0
3
1.

يتضح مف خالؿ الجدوؿ الموالي اف اثر الناتج المحمي االجمالي عمى  M2كبير

جدا وطويؿ االجؿ حيث يتراوح بيف  68الى  89بالمائة .وىذا ما تـ تأكيده في
اختبار السببية لغرانجر.
الجدوؿ رقـ ()9

تحميؿ التبايف لنموذج M2
DM2
30041460
.0543304
2.002041
210.5633
160336.2
210300.1
130433.2
13012...
1303..33
1304.400

DM1
201435..
20521312
301430.4
105.6132
203.0263
201.6.33
10330016
20105.13
20111343
201..522

DBIB
DCALG
DCECO
5301..46 .0..5361 .0323324
030.462. .0..4310 .0102301
60034500 .0..3.13 .0..2134
..01.264 .0..653. .0320315
010.3202 .0..403. .010.3.3
.6022.34 .0..5201 .02.264.
.00323.2 .0..5546 .0232034
.0040263 .0..5241 .02.62.4
..0630.6 .0..5360 .0214026
.002.1.. .0..530. .021.515
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Period
1
2
3
4
5
6
.
0
3
1.

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

اخلامتت

انعذد 34

مف خالؿ مجريات الدراسة كانت النتائج كالتالي:

 اتضح مف خالؿ الدراسة أف السالسؿ الزمنية لممتغيرات محؿ الدراسة كميا غيرمستقرة في المستوى إال أنيا مستقرة عند الفروؽ األولى ،األمر الذي يبيف انيا
متكاممة مف الدرجة االولى ،مما يسمح لنا باستخداـ اختبار التكامؿ المشترؾ.
 مف خالؿ استخداـ اختبار التكامؿ المشترؾ بيف كؿ مؤشر مف مؤشرات السياسةالنقدية والناتج الداخمي ،وجد بأف ىناؾ عالقة توازنيو طويمة األجؿ بيف مؤشرات
السياسة النقدية والناتج المحمي االجمالي.
 تبيف مف خالؿ اختبار العالقة السببية بيف كؿ مؤشر منف مؤشرات السياسةالنقدة والناتج المحمي االجمالي اف ىناؾ عالقة سببية في اتجاه واحد بيف الناتج

الداخمي والمجاميع النقدية  ،m0 m2وىي في اتجاه  ،m0 m2وىذه النتائج
تنسجـ مع طبيعة االقتصاد الجزائري الذي يعتمد بالدرجة االولى عمى النفط
كمورد وحيد لمدولة ،حيث أف زيادة الناتج الداخمي االجمالي عف طريؽ ارتفاع

أسعار المحروقات أدت إلى زيادة كمية النقود المعروضة ،خاصة تمؾ الموجية
لزيادة األجور ،أما بالنسبة لمعالقة السببية بيف القروض الموجية لالقتصاد

فكانت في اتجاىيف مف الناتج المحمي الى القروض والعكس ،االمر الذي يبيف

اف ارتفاع الناتج المحمي ادى الى زيادة القروض وزيادة القروض بدورىا
ساىمت في زيادة الناتج المحمي ،كما لـ نالحظ أي عالقة سببية بيف القروض
الموجية لمدولة والناتج المحمي االجمالي.
 بيف لنا اختبار شعاع االنحدار الذاتي اف مؤشرات السياسة النقدية تفسر فقط 22بالمائة مف التغير في النمو؛ وذلؾ يعني أف السياسة النقدية في الجزائر تمعب

دو ار ضئي ال في زيادة النمو وىذا راجع الى طبيعة االقتصاد الجزائري الذي يعتبر
اقتصادا ريعيا ،يتأثر بالدرجة االولى بأسعار المحروقات.
 لتبييف درجة تأثير مؤشرات السياسة النقدية في النمو االقتصادي(الناتج المحمياالجمالي) تـ استخداـ تحميؿ التبايف الذي يبيف درجة تأثير وتأثر كؿ متغير
بالمتغيرات الداخمية ،وقد تبيف مف خالؿ ىذا التحميؿ أف النمو االقتصادي يؤثر
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بدرجة كبيرة عمى كؿ مف المجمعات النقدية وعمى القروض الموجية لمدولة وال
يتأثر بيا الى بنسبة ضعيفة.

وعمى ضوء ىذا البحث يمكف تقديـ التوصيات التالية:
 استغالؿ فائض السيولة في مشاريع استثمارية منتجة ومف شأنيا أف تخفؼ مفحدة البطالة وتقمؿ مف التبعية لمخارج ،وذلؾ بتقديـ قروض استثمارية مدروسة

وقميمة المخاطر؛

 تشجيع دخوؿ البنوؾ االسالمية ،خاصة وأف طبيعة األفراد الدينية تمنع الكثير مفالحصوؿ عمى قروض وذلؾ لتحريميا ،كما أف البنوؾ اإلسالمية أثبتت جدارتيا،

خاصة وأنيا أقؿ البنوؾ عرضة لممخاطر ،ومعدؿ الكفاية الحدية بيا مرتفع عمى

عكس البنوؾ االخرى؛
 زيادة التنسيؽ بيف السياسات االقتصادية ،فكما الحظنا أف السياسة النقديةتحتاج الى تنسيؽ مع السياسة المالية واالستثمارية وغيرىا مف السياسات

الكمية؛
 العمؿ عمى تنويع مصادر السيولة فال يجب أف يبقى البتروؿ ىو المورد شبوالوحيد ،خاصة وأف اسعاره متذبذبة؛

 تحديث وتطوير المنظومة المصرفية الجزائرية ،وتفعيؿ دور النقود االلكترونيةالتي أصبحت ضمف متطمبات عصرنا الرقمي حيث أنو لـ يتـ التطرؽ ليا في
البحث لغيابيا.
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 .0عباس كاظـ جاسـ الدعمي ،أثر السياسة النقدية والمالية في مؤشرات اداء سوؽ االوراؽ
المالية ،دار الصفاء لمنشر ،عماف ، 2101،ص.25
 .2تختمؼ أىداؼ السياسة النقدية بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية حسب درجة التقدـ

االقتصادي واالجتماعي والنظـ االقتصادية السائدة واحتياجات وأىداؼ المجتمعات .ففي
الدوؿ الصناعية ىناؾ اتجاه متزايد نحو عدـ التوسع في األىداؼ واالقتصار عمى ىدؼ
واحد لمسياسة النقدية يتمثؿ في استقرار األسعار؛ أي استيداؼ التضخـ ،أما بالنسبة

ألىداؼ السياسة النقدية في الدوؿ النامية ،فإنو يعترييا الكثير مف الغموض والضبابية،
ليس مف ناحية التحديد ،ولكف مف جانب إمكانية التحقيؽ ،فنجد أف ىاتو الدوؿ تعمؽ عمى

السياسة النقدية تحقيؽ أكثر مف ىدؼ ،كتشجيع النمو االقتصادي المصحوب بالعمالة،

وتحقيؽ االستقرار النقدي بمحاربة التضخـ ،وضماف قابمية الصرؼ ،والمحافظة عمى قيمة

العممة ،وايجاد سوؽ مالي و نقدي متطور .لالطالع اكثر انظر - :بمعزوز بف عمي ،أثر
تغيير سعر الفائدة عمى اقتصاديات الدوؿ النامية  -حالة الجزائر – أطروحة مقدمة لنيؿ
شيادة دكتوراه دولة في العموـ االقتصادية ،كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسيير ،جامعة

الجزائر( 2114/12 ،غ.ـ) ،ص 0086.

University of California,

Macroeconomics,

2. J. Bradf ord,

McGraw-Hill,2115, p272

4.Un- ESCWA, composite economic indicators f or short term
USA,

Economic forecasting, Simon Naim , march 2117 Jordan.

today, McGraw Hill,

5. Bradley R, Schiller, The Economy
2116, P 286

 .6ظيرت ىذه األداة ألوؿ مرة في الواليات المتحدة مف خالؿ تعديالت مناسبة في قانوف

االحتياط االتحادي في سنة  0922و  0925وكاف الدافع ىو االحتياط لمواجية السحب

الطارئ مف طرؼ المودعيف عمى امواليـ .لممزيد مف التفصيؿ انظر:

ـ .أ .ج  .دي كوؾ ،الصيرفة المركزية  ،ترجمة عبد الواحد المخزرمي ،دار الطميعة

لمطباعة والنشر  0987ص.212

 .7تتكوف القاعدة النقدية مف االحتياطات البنكية والنقود المتداولة

تمثؿ القاعدة النقدية و  Rتمثؿ االحتياطات و  Cالنقود المتداولة.

حيث

 .8تعرض استخداـ عمميات السوؽ المفتوحة لبعض المشاكؿ منيا:

المسألة األولى :تتعمؽ بمدى قدرة البنؾ المركزي عمى تسويؽ السندات في األسواؽ المالية:

و دخوؿ البنؾ المركزي إلى األسواؽ المالية عارضا بيع السندات يمثؿ أحد
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أساليب السياسة النقدية االنكماشية و التي تيدؼ إلى تخفيض السيولة
النقدية لدى الجياز المصرفي ،و بالتالي تخفيض الكمية المعروضة مف
النقود ،و السؤاؿ ىنا ىو لو امتنع الجميور و منشآت األعماؿ و المصاؼ

عف شراء ىذه السندات؟.

فاعتبار األسواؽ المالية (السوؽ النقدية) ىي نياية تفاعؿ قوى العرض و الطمب لتحديد

األسعار المناسبة التوازنية ،وىنا قد يترتب عمى البنؾ المركزي تخفيض الثمف الذي يعرض بو

السندات إلى المستوى الذي تضمف تسويقيا بالكامؿ ،و عميو أف يتحمؿ النتائج المترتبة عمى

ىذه السياسة و المتمثمة بارتفاع معدؿ الفائدة ،وما ليا مف أثر سمبي عمى االستثمار.

المسألة الثانية :تتعمؽ بالطريقة التي يتصرؼ بيا البنؾ المركزي في األرصدة النقدية المتراكمة

لديو نتيجة بيع السندات في األسواؽ المالية.

المسألة الثالثة :تتعمؽ بضرورة تكرار عمميات السوؽ المفتوحة و ذلؾ لتحقيؽ االستمرارية
في مفعوؿ السياسة النقدية االنكماشية.

المسألة الرابعة :و تتعمؽ باآلثار السمبية المترتبة عمى التدخؿ في آلية السوؽ الحرة.
و يتوقؼ نجاح البنؾ المركزي في تحقيؽ أىدافو باستخداـ ىذه األداة عمى ما يمي:

 مدى تطور سوؽ السندات الحكومية و أذوف الخزانة. مدى تطور سوؽ األوراؽ المالية و حجميا. -مدى تنظيـ و تطور الجياز المصرفي.

لممزيد انظر:

 أسامة بشير الدباغ وأثيؿ عبد الجبار ،المقدمة في االقتصاد الكمي ،دار المناىج،عماف ،األردف ،2112 ،ص ص . 225 -224

 عبد المجيد قدي ،المدخؿ إلى السياسات االقتصادية الكمية (دراسة تحميميةتقييمية) ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة  ،2116 ،2ص .90

 -بمعزوز بف عمي ،أثر تغيير سعر الفائدة عمى اقتصاديات الدوؿ النامية  -حالة

الجزائر – أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه دولة في العموـ االقتصادية ،كمية
العموـ االقتصادية و عموـ التسيير ،جامعة الجزائر( 2114/12 ،غ.ـ) ،ص 091.

 .9تعتبر ىذه االلية مف اقدـ االليات التي استخدمتيا البنوؾ المركزية لرقابة االئتماف وكاف بنؾ
إنجمت ار اوؿ مف طور معدؿ الخصـ كوسيمة لمسيطرة عمى االئتماف بداية .0847
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 .01أنظر:

 أكرـ نعماف الطيب ،أثر التحرر االقتصادي عمى الجياز المصرفي المصري ،رسالةماجستير ،قسـ االقتصاد ،كمية النجارة ،جامعة عيف شمس( ،2110 ،غ ـ) ،ص

ص.80-78

 أسامة بشير الدباغ وأثيؿ عند الجبار الجورمد ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص ص-220.240

 -بمعزوز بف عمي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص.090-089 :

 -عبد المجيد قدي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص90.-81 :

00. Simon Gray, Introduction to Monetary operations , CCBS,
Bank of England, revised 2nd edition, Nov2111, P25

 .02إف اعتماد األسموب المباشر لمسياسة النقدية والرقابة عمى االئتماف ما فتئ التخمي عنو

يتزايد مف سنة إلى أخرى ،خاصة في العشريتيف األخيرتيف مف القرف العشريف لصالح

األساليب غير المباشرة سواء في الدوؿ المتقدمة أو الدوؿ النامية ،وذلؾ لعدة أسباب

أىميا:

تعمؿ األساليب المباشرة عمى خفض المنافسة المصرفية بيف البنوؾ التجارية نتيجة

اإلفراط في تحديد نشاطيا مف خالؿ السقوؼ و المؤثرات الواجب احتراميا ،و ىذا مف

شأنو معاقبة البنوؾ التي تتسـ بالحيوية و الفعالية.

تعمؿ ىذه األساليب عمى األضرار بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أكثر مف

الشركات الكبرى ،كوف ىذه األخيرة بإمكانيا القياـ بإقراض السيولة الزائدة لدييا إلى

مؤسسات أخرى بفوائد أعمى .كما تؤدي ىذه األساليب إلى بروز مشاكؿ إدارية نتيجة

التمييز بيف القطاعات.

انعداـ الضمانات الكفيمة بكوف التسييالت االئتمانية المقدمة لبعض القطاعات سوؼ
تستخدـ لألغراض المحددة ليا.

 .02يمكف القوؿ باف ىذه الفترة ليا مبرراتيا االقتصادية وذلؾ اف الجزائر في تمؾ الفترة كانت
حديثة عيد باالستعمار االمر الذي دفعيا الى المضي قدما نحو مرحمة البناء التي

استجبت مف الخزينة اف تستعيف بالبنؾ المركزي لتمويؿ العجز في الميزانية العامة

 .04يمثؿ مجمس النقد والقرض السمطة النقدية حسب ما نصت عميو المادة  44مف القانوف

 01-91ويخوؿ لو القياـ بعدة مياـ حسب ما نصت عميو المادة  62مف االمر00-12
المتعمؽ بالنقد والقرض التي بينت اف تحديد السياسة النقدية واالشراؼ عمييا ومتابعتيا
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وتقييميا تعتبر مف مياـ المجمس ،كما تحدد ىذه السمطة االىداؼ النقدية المتصمة

بالمجاميع النقدية ومجاميع القرض ،كما عمؿ القانوف  01-91عمى رد االعتبار

لمسياسة النقدية اذ ارجع الق اررات النقدية مف الدائرة الحقيقية الى الدائرة النقدية كما
اعطى استقاللية لمبنؾ المركزي عمى الخزينة مع اجبارىا عمى اعادة استرجاع الديوف التي

عمييا الى البنؾ المركزي.

 .05بف عمي بمعزوز وعبد العزيز طيبة  ،تقييـ اداء بنؾ الجزائر لمسياسة النقدية خالؿ الفترة
 2114-0994مع التركيز عمى سياسة استيداؼ التضخـ ،بحوث اقتصادية عربية العدد
20شتاء 2118

 .06نفس المرجع السابؽ

 .07بمغت قيمة القرض في سنة  0989ما قيمتو  211مميوف دوالر مف وحدات السحب
الخاصة كما استفادت معو مف تسييؿ تمويمي قدر ب 261مميوف دوالر اما قيمة القرض

الذي تـ الحصوؿ عمي بموجب اتفاؽ  0990فيي  211مميوف وحدة حقوؽ سحب

خاصة؛ أي ما يعادؿ  411مميوف دوالر امريكي.

 .08بوزعرور عمار ،السياسة النقدة واثرىا عمى المتغيرات االقتصادية الكمية ،حالة الجزائر
( ،)2115-0991اطروحة دكتوراه غ ـ ،كمية العموـ االقتصادية عموـ التسيير ،جامعة

الجزائر ،ص . 091

 .09عماد الديف احمد المصبح ،محددات النمو االقتصادي في سوريا ،اطروحة دكتوراه غ ـ،
جامعة دمشؽ ،2118ص 028
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