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 ، اجلزائربشاراعة  جب طالب دكتوراه

 amraneinps@gmail.com :إلكرتوين بريد
  : ملخص

طرأ على عؤشرات الةاع  هتدف هذه الدراس  إىل عةرف  األثر الذي حتدثه خمتلف التغريات اليت ت
لألسةار واملتمثل  يف التضخم على بةض عتغريات االقتصاد اجلزائري عن خالل االعتماد على منوذج اشة  

 .6102إىل غاي  سن   0791عستخدعني عين  دراس  متتد عن سن   VARاالحندار الذايت 
أين توصلنا إىل بةض النتائج واليت كانت عن أمهها تلك النتيج  اليت تقر بأن التغريات اليت حتدث  

على عستوى عةدالت البطال  وكذا على عستوى سةر الصرف ناجت  وبشكل واضح وعشروح عن التغريات 
 .ه املتغرياتذإىل الةالق  الطردي  بني ه باإلضاف خم اليت حتدث يف قيم التض

  .منوذج اشة  اإلحندار الذايت، الناتج الداخلي اخلام، البطال ، سةر الصرف، التضخم :لمات المفتاحيةك

 

Résumé: 

L'objectif de cette étude est de connaître l'effet de divers changements 

dans les indices de prix généraux, à savoir l'inflation, sur certaines variables 

de l'économie algérienne en s'appuyant sur le modèle VAR à partir d'un 

échantillon d'étude de 1970 à 2016. 

Lorsque nous avons atteint certains des résultats, qui était le résultat le 

plus important qui reconnaît que les changements qui se produisent au 

niveau des taux de chômage ainsi que le niveau du taux de change 

entraînent des changements clairs et annotés de la valeur de l'inflation en 

plus de la relation entre ces variables positives. 

Mots-clés: Inflation, Taux de change, Chômage, Produit intérieur brut, 

Modèle d'auto-régression. 



 عمران بن عيسى
في التضخم على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية حول تأثير دراسة قياسية 

 أشعة االنحدار الذاتي باستخدام نماذج 6102 -0791لفترة خالل ا جزائرال
 

288 

 

 :مـقدمـة
فبةد أن   األسةار عن الظواهر االقتصادي  اليت عرفتها البشري  عنذ أقدم الةصور، عارتفا إتةد ظاهرة 

كانت قيم  الةمل  عن املةدن الثمني تتأثر بكمي  الذهب املتوفرة عن اكتشاف ملناجم ذهب اجلديدة أو 
نتيج  تطور طرق تةدين الذهب وزيادة كميته، أصبحت يف الوقت احلايل تتأثر غالبا نتيج  للسياسات 

 االقتصاديف عرض النقود نسب  إىل حجم النقدي  املتبة  عن قبل السلطات النقدي ، إذ تؤدي الزيادة املفرط  
كتةبري عن " التضخم"إىل تدهور القوة الشرائي  للةمل  وبالتايل ترتفع األسةار وهذا عا يطلق عليه مبصطلح 

الوطني  يف عامل اليوم، خاص  يف ظل الةالقات االقتصادي   االقتصادياتحال  عرضي  تشكو عنها عةظم 
القتصاد الةاملي بشكل فةال، إذ أصبح له هيكل خاص به وآليات الدولي  اليت سامهت يف تطوير ا

 .وفةاليات حتكم سلوك وعةاعالت األطراف املتقابل  يف أسواقه
ثره على أ جملاهب  ظاهرة التضخم والتخفيض عن حدةالطرق  عن بني الدول اليت تسةى بشىتاجلزائر و 

ائر وحترير التجارة اخلارجي  حيث أن هذين ، خاص  يف ظل االنفتاح االقتصادي للجز التنمي  املستهدف 
الةاعلني عرضا السياسات االقتصادي  الداخلي  اجلزائري  للتأثر بالتطورات االقتصادي  الدولي  عرب قنوات 
التجارة اخلارجي ، باإلضاف  إىل التذبذبات اليت حتدث يف سةر صرف الةمل  احمللي  عقارن  بالةمالت 

قتصاد الةاملي دون أن ننسى دور املديوني  اخلارجي  وكذا اختالل عيزان املدفوعات،  الرئيسي  املتداول  يف اال
كلها عواعل عن شأهنا أن تزيد عن حدة التضخم، لذا كان لزاعا على السلطات املةني  انتهاج سياسات 

 .اقتصادي  عدروس  عن أجل التحكم اجليد بظاهرة التضخم والتحكم مبةدالت تطورها
 :ثإشكالية البح

 :انطالقا عن اهلدف الرئيسي للبحث قمنا بصياغ  السؤال الرئيسي على النحو التايل
ما مدى تأثر المتغيرات االقتصادية الكلية األساسية لالقتصاد الوطني بالتضخم، في ظل الحلول 

 المنتهجة لمعالجة هذه الظاهرة ؟
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اإلجاب  على السؤال الرئيسي مير عرب اإلجاب  عن مجل  عن األسئل  الفرعي  واليت ميكن إجيازها  إن
 :فيما يلي

 التضخم ؟ عا هي السياسات املتبة  ملكافح  -
 عا هي اجتاهات التضخم يف اجلزائر ؟ -
 عا هي آثار التضخم على االقتصاد اجلزائري ؟ -
 ا اجلزائر يف عكافح  ظاهرة التضخم؟ عا عدى فةالي  خمتلف السياسات اليت اتبةته -

  :فرضيات البحث
 :الفرضيات املةتمدة ملةاجل  إشكالي  الرئيسي  هي

 ظاهرة التضخم ظاهرة اقتصادي  تتجلى أساسا يف ارتفاع األسةار أو األسباب املؤدي  إىل ذلك؛ -
 لتضخم؛عادة يتم انتهاج كل عن السياستني النقدي  واملالي  ملواجه  ارتفاع عستويات ا -
إن الزيادة يف كمي  النقد املتداول تؤدي إىل ارتفاع األسةار السائدة يف السوق، ويةد ذلك سببا  -

 يف ظهور ظاهرة التضخم؛
تتأثر عةدالت التضخم يف اجلزائر بقانون الةرض والطلب، إذ أن الزيادة يف الطلب على السلع  -

 .ميؤدي إىل ارتفاع عستويات التضخواخلدعات عع ثبات الةرض 
 :أهمية البحث

إن أمهي  دراستنا هذه تكمن يف أهنا تةطينا نظرة عاع  عن املخاطر النامج  عن ارتفاع عستويات 
التضخم وعا يرتتب عن ذلك عن تدهور على املستويني االقتصادي واالجتماعي، وعدى الةبء الذي 

وهذا انطالقا عن الدراس  التحليلي  للتضخم يف اجلزائر على اعتداد  تشكله الظاهرة على االقتصاد الوطين،
، وكذا إبراز خمتلف التأثريات على أهم املتغريات الكلي  6102إىل غاي   0791سن  ابتداء عن  79

لالقتصاد اليت تنجم عنه، باإلضاف  إىل ذلك عةرف  أمهي  التقنيات الكمي  عن خمتلف الطرق والنماذج 
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إلحصائي  والرياضي  يف التحليل االقتصادي للظاهرة ومنذج  الظواهر االقتصادي  على شكل واألدوات ا
 .مناذج قياسي  خطي  أو ديناعيكي 

 :أهداف البحث    
البحث يف عةرف  اآلثار االقتصادي  واالجتماعي  النامج  عن التضخم  يتمثل اهلدف الرئيسي هلذا

وعي  الةالق  االقتصادي  املوجودة عا بني التضخم وأهم وعا يرتتب عن ذلك، هذا عن خالل حتديد ن
إجياد احللول املناسب  املتغريات الكلي  لالقتصاد الوطين، واملةرف  احلقيقي  خلطر هذه الظاهرة وحماول  

 .ملةاجلتها
 :كما تندرج يف إطار هذا البحث جمموع  عن األهداف األخرى واليت تتمثل يف

آثاره على أهم املتغريات االقتصادي  وبالتايل على األداء  عةرف  خطورة التضخم وحتديد -
 االقتصادي بشكل عام؛ 

التطرق ملدى عسامه  التضخم يف تدهور املستوى املةيشي للمواطن وعا يرتتب عن ذلك عن  -
 نتائج خاص  على املستوى االجتماعي؛

ن ظاهرة التضخم، وعا التةريج على خمتلف السياسات االقتصادي  املتبة  عن قبل الدول  للحد ع -
 .الفةالي  احلقيقي  هلذه السياساتعدى 
 :منهج البحث

مت استخدام املنهج الوصفي عن أجل سرد املفاهيم الةاع  للظاهرة ، مث املنهج التحليلي يف اجلزء 
التطبيقي للدراس  حيث سيتم عرض األدوات الرياضي  واإلحصائي  املستةمل  ملةاجل  املةطيات الكمي  إىل 

 .والقياس اي  الوصول إىل اهلدف املطلوب، عةتمدين يف ذلك على االستقراء، التحليلغ
 :خطة البحث

حتليل ظاهرة نتناول يف اجلزء النظري نظري وتطبيقي عقسم  على : سوف يتضمن البحث قسمني
االقتصادي   عا اجلزء التطبيقي فهو خمصص للنمذج ، أالتضخم وأهم النظريات االقتصادي  املفسرة له
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التضخم على أهم املتغريات تأثري ظاهرة  قياس عن أجل،  Varباستةمال منوذج أشة  االحندار الذايت
باالعتماد على براعج إحصائي    1796-9107لالقتصاد الوطين خالل الفرتة املمتدة عابني  الكلي 

 .عتخصص 
 : حدود الدراسة

اجلانب املكاين يؤدي بنا إىل االهتمام بظاهرة  ،زعاينجانب عكاين واآلخر  ،حلدود الدراس  جانبني
التضخم يف اجلزائر وعالقته باملتغريات الكلي  لالقتصاد قصد التوصل إىل عةرف  نوع الةالق  املوجودة عا بني 

-0791هذه الظاهرة وتلك املتغريات وإبراز آثارها املختلف ، أعا اجلانب الزعاين للبحث فهو حمدد بالفرتة 

ملا هلذه الفرتة عن أمهي  بالغ  يف التحوالت اليت شهدها االقتصاد الوطين عن خالل مجل  عن  6102
 .اإلصالحات والتدابري املةلن عنها

  وأشكالهالتعريف بظاهرة التضخم، أنواعه : المحور األول
 اقتصادياكثر شيوعا يف وقتنا احلاضر، باعتباره عشكال األالتضخم عن الظواهر االقتصادي  ترب ية

خطريا ينةكس سلبا على املستويني االقتصادي و االجتماعي داخل اجملتمع، وعن األجل الفهم اجليد هلذه 
 . هالةواعل املؤدي  لظهور  وعةرف  أهمالظاهرة وجب علينا فهم عاذا يةين التضخم 

 تعريف التضخم :أوال
االقتصادي، فمنها عن اعتربت قد تةددت التةاريف اليت تناولت ظاهرة التضخم يف الفكر 

 وعنها عن اعتربته ،1على أنه االرتفاع املستمر وامللموس يف املستوى الةام لألسةار يف دول  عا التضخم  
زيادة يف كمي   كما أن كل،   2بأنه عبارة عن االخنفاض املستمر واملتواصل يف القيم  احلقيقي  لوحدة النقد

                                                 
1
، م6112، للنشر وائل دار، عمان ،2 ط، والتطبيق النظرية بين الكلي االقتصاد مبادئ، خالد الوزين، أمحد الرفاعي  

 .677ص
2
 . 607ص، م0797، الةربي  النهض  دار، القاهرة ،النقدي والتوازن النقود اقتصاديات، فؤاد هاشم  
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يلي سنقوم بتحديد تةريف التضخم على  وفيما، 3املستوى الةام لألسةار تؤدي إىل زيادة يف تداولالنقد امل
 .له باإلضاف  إىل خصائصه وعظاهره أساس األسباب املنشئ 

 : التعاريف المبنية على األسباب المنشئة للتضخم .0
عرتبط  بتاريخ  إن أغلب التةاريف اخلاص  بالتضخم ترجع باألساس إىل هذا املةيار، وهي تةاريف

  .ظهور عصطلح التضخم باعتباره عشكل  اقتصادي  تةرقل بدرج  كبرية التنمي  االقتصادي  داخل الوطن
التضخم على أنه  د اعتربت املدرس  الكالسيكي ق :تعريف التضخم على أساس النظرية الكمية للنقود

هذه حسب حيث أن التضخم  ،4حبت  نقدي  صرف  تةود يف أسباب نشأهتا إىل عواعل نقدي  وعالي  ظاهرة
، إن هذا "كل زيادة يف كمي  النقد املتداول تؤدي إىل زيادة يف املستوى الةام لألسةار"النظري  يةين 

  5.التةريف يقتضي بأن الزيادة يف كمي  النقد املتداول هي السبب يف حدوث الظواهر التضخمي 
تنص هذه النظري  يف تةريفها للتضخم بأنه  :واإلنفاقم على أساس نظرية الدخل تعريف التضخ. 0.0
األسةار  ارتفاع، فازدياد اإلنفاق النقدي وعن مث الدخل النقدي يسبب "الزيادة يف عةدل اإلنفاق والدخل"

لقد أخذ هبذه النظري  االقتصادي  ،وتضخمها عع افرتاض بقاء كمي  السلع املوجودة يف األسواق ثابت 
يتها كأساس يةرف مبوجبه التضخم أن تكون الزيادة يف االنفاق عاع  وشاعل  وبنسب  فيزر، وافرتض لصالح
 . تفوق الزيادة يف االنتاج

يفرتض أصحاب هذه النظري  أنه لو زاد  :تعريف التضخم على أساس نظرية العرض والطلب .6.0
( ئض اجيايب يف الطلبفا)الطلب النقدي عن الةرض السلةي عند مثن عةني فإن األسةار ستميل لالرتفاع 

يف الطلب أو الةرض زادت سرع  ارتفاع أو اخنفاض  سواءوالةكس صحيح، وكلما كان ذلك الفائض كبريا 
 .األسةار

                                                 
3
   .07 ص،  م6111، اجلاعة  شباب عؤسس ، االسكندري ، المالي التضخم، حسني غازي عناي   

 .67ص، م0770، اجليل دار، بريوت، المالي بالتضخم االقتصادية التنمية تمويل، عناي  حسني غازي  4
 .07ص، سابق عرجع، المالي التضخم، عناي  حسني غازي  5
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 :التعاريف المبنية على خصائص ومظاهر التضخم . 6
ك جمموع  عن االقتصاديني يةتمدون يف تةريفهم للتضخم على اخلصائص واآلثار الناجت  عن اهن

هذه الظاهرة أعثال عارشال وروبنسن باإلضاف  إىل كلوزو و فالعان، فيةرف روبنسن التضخم على أنه 
الناشئ  عن  األسةار الرتفاعاحلركات الةاع  " ، كما يةرفه كلوزو بأنه "االرتفاع غري املنتظم لألسةار"

يف تةريفهم للتضخم  واالقتصاد، ولقد شارك الكثري عن علماء املالي  6"دافع الةنصر النقدي كةاعل حمرك
على أنه االرتفاع يف األسةار حىت أصبح التةريف الشائع بني عاع  الناس، وعن بني هؤالء كاردنري أكلي 

وهناك عن  ، 7 "ةام لألسةار أو عةدل األسةاراالرتفاع املستمر واحملسوس يف املستوى ال" حيث قال بأنه 
يرى بأن التضخم هو االرتفاع يف املستوى الةام لألسةار الناتج عن وجود فجوة بني السلع احلاضرة وحجم 

، والسبب يف ذلك ميكن أن يكون عاعال نقديا، فقد ينتج ارتفاع األسةار عن لإلنفاقاملداخيل املتاح  
، عن هذا أصبح 8   اليت تصاحب الزيادة يف كمي  النقود أو سرع  تداوهلا الزيادة يف املداخيل املتاح

التضخم لدى الةديد عن الدول األعضاء يف عنظم  األعم املتحدة يقصد به ذلك االرتفاع يف املستوى 
  9.املتوسط ألسةار التجزئ ، بشرط أن يكون دائم وهنائي وعستمر

 أنواع التضخم : ثانيا
 يلي وفيما 10،ميتاز التضخم بتةدد أنواعه واختالفها باختالف املةيار املستخدم للتمييز بينها

  :باالعتماد على بةض املةايري ألنواع املختلف  للتضخمسنتطرق ل

                                                 
  . 66ص، سابق عرجع، المالي التضخم، عناي  حسني غازي  6
7
، اجلزائر، عطبة   مؤسسات نقدية-سياسات -نظم نظريات -قواعد :االقتصاد النقديضياء جميد املوسوي،   

 . 602ص النخل ، دار الفكر، اجلزائر،
 ، عصر، عؤسس  الثقاف ودراسة تطبيقية لالقتصاد المصري المختلفةالتضخم في االقتصاديات نبيل الرويب،   8

 . 02 ص،  0792 اجلاعةي ، اإلسكندري ،
9
 Benissad M.E, Essais d’analyse monétaire avec référence en algérie, 3éme édition, 

Alger, OPU , 1980, p99 .   
 . 62ص، م0797، اجلاعةي  الثقاف  عؤسس  ،اإلسكندري ، 1ط، التضخم نظرية، نبيل الرويب  10
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على تتحدد بةض أنواع االجتاهات التضخمي  باالعتماد  :األسعارمعيار درجة تحكم الدولة في . 0
نوعني  أين ميكن التمييز بني، 11على التحكم يف حرك  عستويات األسةار والتأثري فيها ة الدول قدر عدى 

  : وفقاً هلذا املةيار عـن التضخم
 أي أن تأثريههو احلال  اليت يكون فيها ارتفاع عستوى األسةار ظاهرا وعلموسا  :التضخم المفتوح. 0.0

اسـتجابً  لفـائض الطلـب أو  إعا وذلك ،12 عنها للحد إجراءاتبأي  احلكوع دون قيام ا واضحيكون 
، ويظهر هذا النـوع عباشرة يف 13اخل...إىل زيادة تكاليف االنتاج أو زيادة يف الكتل  النقدي  املتداول   نسب

يف األجور وغريها عن النفقـات اليت تتمتع بشيء عن  ارتفاعيف األسةار مث ينةكس يف شكل  ارتفاعشكل 
   . 14املرون 
وهو نوع عن التضخم املسترت، ويف ظله ال تستطيع األسةار أن ترتفع أو   15:التضخم المكبوت. 6.0

تتمدد، نظرا لكونه ال يسمح للةواعل االقتصادي  أن تةمل حبري  لوجود القيود احلكوعي  املباشرة يف توجيه 
  16.واليت تتمثل يف السيطرة على األسةار والتحكم فيها ،األمثان سـري حركـ 

 ومنيز يف هذا اجملال نوعني عن التضخم  :معيار حدة الضغط التضخمي . 6
يف املستويات الةاع  يتميز هذا النوع عن التضخم حبركـ  صةودي  :(التدريجي)التضخم الزاحف . 0.6

   سنويًا، فالزيادة يف األسةار تكون دائم  و عتتاليـ  %2إىل  0يرتاوح بني مبقدار  تتصف بالدوام لألسةار

                                                 
 . 22عرجع سابق، ص، التضخم الماليعناي  غازي حسني،   11
، عمان، 9، دار الفكر للطباع  والنشر والتوزيع، طأسس ومبادئ االقتصاد الكليهيثم الزعيب، حسن أبو الزيت،   12

 .027ص ،6111
13 Henri Guitton, Gerard Bremoullee, La monnaie, Dalloz, Paris, 1978, P400 .  

 . 62ص، سابق عرجع ،ودراسة تطبيقية لالقتصاد المصري التضخم في االقتصاديات المختلفة ،الرويب نبيل  14
 .607ص، سابق عرجع ،مؤسسات نقدية-سياسات -نظم نظريات -قواعد:االقتصاد النقدي ،املوسوي جميد ضياء  15
 . 62 ص، سابق عرجع،  ودراسة تطبيقية لالقتصاد المصري االقتصاديات المختلفةالتضخم في ، الرويب نبيل  16
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إىل قبوله والتةايش عةه األفراد  يدفع هذا عا ،ال تـؤدي إىل عمليات تراكمي  أو عنيف  يف املدة القصريةو 
  .17طبيةياو  لدرج  أن يصبح أعرا عاديا

حيث  هذا التضخم أكثر عنفا و أقوى درجـ  عن التضخم الزاحف،: 18(العنيف)التضخم الجامح  .6.6
أين  ترتفع فيه األسةار مبةدالت كبرية جدا حىت تنخفض قيم  النقود إىل درج  أن تصبح عدمي  القيم ،

 . شهريا %21 جيتاز عةدل الزيادة يف األسةار عن
 :هناك عصدرين يرتتب عنهما التضخم و مها :معيار مصدر الضغط التضخمي . 3

عندعا ترتفع األسةار نتيج  وجـود فـائض يف الطلب هذا النوع عن التضخم حيدث   :جذب الطلب. 0.3
عن الكميات املةروض   على السلع و اخلـدعاتالتوازن بني الطب الكلي  تلخي أين، على السلع واخلدعات

 . إىل عرحل  التشغيل الكاعل لوصـول االقتـصاد كنتيج ألسواق  عنها يف ا
 اإلنتاج بنسبٍ  تفـوق الزيـادة فـي عةـدالتاالرتفاع يف تكاليف عناصر إن : تضخم التكاليف. 6.3

، فيرتتب على ذلك زيادة يف املستوى الةام 19تؤدي اىل ظهور عا يسمى بتضخم التكاليف اإلنتاجي 
  20.عةدالت األجور ارتفاع يف شكل أكثر الةناصر تأثريا على تكاليف اإلنتاج  علاالةاليد  وتةترب ،لألسةار

 
 
 
 

                                                 
، م0777، ، دار اجلاعة  اجلديدة للنشراإلسكندري  مبادئ النقود والبنوك،أساع  حممد الفويل، شهاب حممود جمدي،  17

 . 99 ص
  . 216ص ،6117، ، دار املةرف  اجلاعةي مبادئ علم االقتصاد أمحد ضياء الدين زيتون،  18
، والتوزيع، عمان ، دار امليسرة للطباع  والنشر9، طالنقود والبنوكون ، امجال خريس، أمين ابو خضري، عماد خص 19

  .067ص ،6116
 . 92ص أساع  حممد الفويل، جمدي حممود شهاب، عرجع سابق،  20
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 دار الذاتي على متغيرات الدراسة نماذج االنحتطبيق طريقة : المحور الثاني
 اختيار المتغيرات األساسية للنموذج: أوال 

 الرقم القياسي ألسةاربدءا ب اقتصادي ، قد مت االعتماد يف دراستنا هذه على أربة  عتغريات
البطال   عةدل وTC عةدل سةر الصرف ىل باإلضاف  إGDP الناتج الداخلي اخلام مث  CPI  االستهالك

TCH. 
 

قبل التةرض لدراس  أي منوذج قياسي أو أي عالق  سواء يف املـدى  :المتغيرات إستقراريةدراسة  .0
 يف عدرج  لكل عتغريةفانه عن الضروري دراس  خصائص السالسل الزعني   الطويل، املدى القـصري أو يف

 .ناحي  االستقراري دراس  عن ال
نستةمل اختبارات ديكي فولر البسيط أو  :األحادية على المتغيراتتطبيق اختبارات الجذور . 1.1

ليا باالعتماد على جمموع  عن ا Eviews 7واليت حيدده برناعج   pوهذا حسب درج  التأخري الصاعد
 :صلنا على النتائج املبين  يف اجلدول التايلحتهبذا الربناعج باالستةان  و ، املةايري

 تطبيق اختبارات الجذور األحادية على متغيرات الدراسة نتائج:  (10)الجدول رقم 

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد
 INFالسالسل  الةام لكل عن االجتاهستيودنت ملركب   t  انطالقا عن اجلدول أعاله جند أن قيم 

PIB,TCH,TC   5%أقل عن القيم  النظري  هلا عند املةنوي  ( الةام  االجتاهعركب   احتمالعع

 السلسلة
 2النموذج رقم  5النموذج رقم  4النموذج رقم 

القيم  
 5احلرج  

اختبار
ADF 

القيم  
 2احلرج  

اختبار
ADF 

القيم  
 2احلرج  

اختبار
ADF 

احتمال عركب  
 االجتاه الةام

INF -0.77 -0.29 -6.76 -6.06 -2.20 -6.62 1.72 

PIB -0.77 -0.69 -6.72 -2.92 -2.20 -7.09 1.17 

TC -0.77 1.78 -6.76 0.58 -2.20 -2.56 0.008 

TCH -0.77 -1.72 -6.76 -0.66 -2.20 -0.21 1.26 
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وبالتايل نقبل فرضي  الةدم أي عدم وجود عركب  االجتاه الةام يف تلك  ، (0,05لكل سلسل  هو أكرب عن 
مما يدل على  1.12فإن االحتمال السابق أقل عن  TCباستثناء السلسل   السالسل حمل الدراس ،

أعا بالنسب  للجذر األحادي فمقارن  ،احتوائها على عركب  االجتاه الةام 
1

̂
t احملسوب  بـtab

t   اجملدول

:، جند بأن 5%عند عستوى املةنوي  ( Mackinnonقيم )
1

̂
t >tab

t   بالنسب  للنماذج الثالث
جلميع السالسل، هذا عا يشري بأن تلك السالسل حتتوي على اجلذر األحادي وبالتايل هي  (7،2،2)

 .DS-TSفهي عن النوع املختلط   TCإال  السلسل   DSسالسل غري عستقرة ذات السياق 
مث وعنه سنقوم بإجراء عملي  الفروقات عن الدرج  األوىل على السالسل  غري املستقرة السابق ، 

السالسل  أين توصلنا إىل أن كلEviews عليها وذلك باستةمال دائما برناعج جنري  نفس االختبارات 
بةد إجراء الفروقات عن الدرج  األوىل، كون مجيع قيم ستقرتاقد 

1
̂

t احملسوب  أقل عنtab
t   اجملدول

جتاه الةام بتلك االىل عدم وجود عركب  إ باإلضاف سالسل على جذر الوحدة، ال حتواءامما نستنتج عدم 
 .  1.12ن مجيع االحتماالت أخذت قيم أكرب عن السالسل أل

 :أن السالسل حمل الدراس  كلها سالسل عتكاعل  عن الدرج  األوىل استنتاجميكننا ويف األخري 

       1,1,1,1  TCITCHIINFIPIB 
وبالتايل إعكاني  وجود عسار عشـرتك بـني املتغـريات اخلمسـ  ممكـن جـدا، وعنـه نسـتطيع اجلـزم بوجـود 

 .خطر التكاعل املتزاعن، مما يضمن وجود عالق  على املدى الطويل
  :السببية بين متغيرات الدراسة دراسة  .6.0

، وهـذا االقتصـادي إن دراس  السببي  املوجودة بني املتغريات تسـمح لنـا بصـياغ  صـحيح  للسياسـ  
 لكــي قراجنــر اختبــار نســتةمل للســببي  دراســتنا ةنــدف .مبةرفــ  املتغــريات الــيت تســاعد علــى تفســري ظــاهرة عةينــ 

 .النتائج عقارن  عن نتمكن
نقبــــل  االحتمـــالعلـــى إحصــــائي  فيشـــر أو عـــن طريـــق قيمـــ   وباالعتمـــاد 71 عـــن خـــالل اجلـــدول   

التضــخم حنــو النــاتج الــداخلي بالنســب  لكــل عــن  قراجنــر عفهــوم يف ســببي  توجــد أي أنــه ال الصــفري  الفرضــي 
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اخلــام وكــذلك عــن النــاتج الــداخلي اخلــام حنــو التضــخم، كمــا أن كــل عــن املتغــريين البطالــ  وســةر الصــرف ال 
يف حــني نــرفض الفرضــي  الثانيــ  الــيت تشــري إىل أن  التضــخم ال يســبب يف ســةر الصــرف   يســببان التضــخم،

وبالتـــايل توجـــد ســـببي  يف عفهـــوم قراجنـــر عـــن  0,05الفرضـــي  الثانيـــ  هـــو أقـــل عـــن  احتمـــالأي  ويف البطالـــ  
 .التضخم حنو البطال  وسةر الصرف

 بين متغيرات الدراسة والتضخم للسببية قرانجر اختبار تطبيق نتائج: (16)جدول رقم       
) Fisher الفرضيات

cal
F ) Probabilité 

الناتج الداخلي اخلامال يسبب  التضخم   0.27 1.66 

 1.01 6.96 الناتج الداخلي اخلام  ال يسبب  التضخم

 1.12 7.77 التضخم ال يسبب البطال 

 1.22 1.99 البطال  ال تسبب التضخم

 1.117 9.69 التضخم ال يسبب سةر الصرف

 1.19 2.19 سةر الصرف ال يسبب التضخم

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد
وحيـــدة، أي يف اجتـــاه واحـــد بـــني  ميكـــن القـــول بأنـــه توجـــد عالقـــ  ســـببي  االختبـــاروكخالصـــ  هلـــذا   
  .(feedback  effect) رجةي  حلق  توجد ال أنه نقول وبالتالــي (TCH,TC) واملتغريتني      التضخم

بةـــد أن قمنـــا بدراســـ   جمموعـــ   :وتقـــدير نمـــاذج تصـــحيح الخطـــأ المتـــزامن التكامـــلعالقـــة  اختبـــار. 6
وجدنا أن هذه السالسل كلها عسـتقرة بةـد إجـراء الفروقـات  وذلك عن ناحي  اإلستقراري  السابق  السالسل

عسار عشرتك بني هذه  عن الدرج  األوىل، وعن خالل كل هذا نستطيع أن نستنتج أنه هناك إعكاني  وجود
 . املدى الطويل املتغريات يف

ولكـن قبـل ذلـك جيـب ، Johannsenجوهانسـون  باختبـارولنتأكد عن هذا سـنقوم  :االختبار اإلحصائي
  .ملةرف  درج  التأخري املناسب   VAR، لذا نةتمد على منوذج  االختبارحتديد درج  التأخري املناسب  هلذا 
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حتصــلنا علــى النتــائج  EVIEWS علــى برنــاعج باالعتمــاد: VAR المســارتحديــد درجــة تــأخير . 1.1
 :املبين  يف اجلدول اآليت 

 المثلى (P)معايير تحديد درجة التأخير  :(13) جدول رقم

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد
ــ املةــايري علــى باالعتمــاد                SCHWARZ  قيمــ  إلحصــاءة أدىن باختيــار لــكذو   الثالث

 .=P 0 هو املقبول التأخري أن وجدنا LOG LIKELIHOOD  قيم  أكربو  AKAIKE و 
 :اختبار التكامل المشترك وفق طريقة جوهنس. 6.6

 :إن نتائج تطبيق هذا اإلختبار يوضحها اجلدول املوايل 
 (TC,PIB,INF, TCH)للمتغيرات  Johansenنتائج إختبار جوهنسن  :(14)جدول رقم

   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.464410  46.77746  47.85613  0.0629 

At most 1  0.289984  21.80198  29.79707  0.3096 

At most 2  0.180320  8.103263  15.49471  0.4544 

At most 3  0.003733  0.149608  3.841466  0.6989 

     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد

 Akaike Schwarz LOG LIKELIHOOD درجة التأخير

P = 1 2.21- 2.19- 009.70 

P = 2 2.99- 7.99- 069.01 

P =3 2.07- 2.99- 062.72 
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بالنســب  جلميــع الفرضــيات أكــرب عــن  Johansenإحصــائي عــن خــالل اجلــدول أعــاله نالحــ  أن 
، وبالتــايل نقبــل فرضــي  الةــدم أي عــدم وجــود عالقــ  تكاعــل  %2توى املةنويــ  ســعنــد عالقيمــ  احلرجــ  هلــا 

عتزاعن على املدى الطويل بني املتغريات، مما يستوجب تقدير الةالق  بني تلك املتغريات على املدى القصـري 
 . باستةمال منوذج أشة  االحندار الذايت 

 األمثلVAR تقدير نموذج : ثانيا
 طريق  املربةات الصغرىعلى  اعتمدنا ناإال أن هنالك عدة طرق لتقدير شةاع االحندار الذايت 

(Moindres Carrées Ordinaires )  أجل تقييم مناذج األشة  االحنداري  الذاتي عن. 
 

طريق   باستةمالعن خالل تقدير املةادالت املكون  لنموذج االحندار الذايت و املقدرة  :نتائج التقدير .0
     سنقوم بإجراء بةض التةليقات حول عةنوي   ،Eviewsالصغرى هذا باالستةان  حبزع  براعج  املربةات

املستخدع  لتقييم النموذج، إىل أننا سنحاول الرتكيز  اإلحصائي و إشارة املةلمات، باإلضاف  إىل املؤشرات 
 الذايت عن خالل خمتلف حنداراالباملتغريات املكون  لشةاع طبية  الةالق  اليت تربط التضخم على 

  . للنموذجاملةادالت املكون  
  معادلة الناتج الداخلي الخام: 

 
 
 
 

  معادلة سعر الصرف: 
 
 
 

 
 
 
 

 

PIBt = 9.45 + 0.14 × INFt-1 - 0.04 × TCt-1 + 0.10 × TCHt-1 + 0.17 PIBt-1 

             (1.82)           ( 0.8)               (-1.12)               (0.46)             (1.04)             

              R
2
=14.33                           F=1.54                            n=42 

 

 

 

TCt = -4.45 + 0.25 × INFt-1 + 1.01× TCt-1 + 0.16 × TCHt-1 - 0.03 PIBt-1 

            (-2.08)               ( 3.44)           (60.17)             (1.84)           (-0.43)             

            R2=99.05                             F=971.56                           n=42 
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 معدل البطالة معادلة: 
 
 
 
 

 
اجلدول املوايل يلخـص لنـا أهـم القـرارات االحصـائي  اخلاصـ  مبةـاعالت النمـاذج املتحصـل عليهـا إن  
 :ىل املةنوي  الكلي  والقوة التفسريي  للنماذج إباإلضاف  

 للنماذج المتحصل عليها اإلحصائيالتقييم : (15)الجدول رقم                

 النموذج
اتج الداخلي نمعادلة ال

 الخام
 معادلة معدل البطالة سعر الصرفمعادلة 

 معنوية معنوية غير معنوية ول بالنسبة للتضخمخير األأمعلمة الت
 غير معنوية معنوية غير معنوية ول بالنسبة لسعر الصرفخير األأمعلمة الت

 غير معنوية غير معنوية غير معنوية خ.د.ول بالنسبة للناتج خير األأمة التلمع

 معنوية غير معنوية غير معنوية بالنسبة لمعدل البطالةول خير األأمعلمة الت
 معنوي معنوي غير معنوي الثابت

Rمعامل التحديد 
 قيمته ضعيفة 2

  14.33   =R
2 

قيمته قوية جدا 
77.15  =R

2 
 قيمته قوية

00.31  =R
2 

 أقل من القيمة المجدولة FCALالمحسوبة   إحصائية فيشر
أكبر بكثير من 
 القيمة المجدولة

أكبر من القيم 
 المجدولة

 النموذج مرفوض تماما القرار
النموذج مقبول 

 احصائيا
 النموذج مقبول احصائيا

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد

 

TCHt = 2.31 + 0.12 × INFt-1 – 0.009× TCt-1 + 0.88 × TCHt-1 - 0.07 PIBt-1 

             ( 1.72)             ( 2.08)               (-0.67)              (11.92)       (-1.28)             

              R
2
=81.30                           F=40.21                         n=42 
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إذن وعلــــى حســــب القــــرار األخــــري حتصــــلنا علــــى منــــوذجني عقبــــولني عــــن الناحيــــ  االحصــــائي  كمــــا 
يوضحهما اجلدول السابق ومها كـل عـن عةادلـ  سـةر الصـرف وعةادلـ  البطالـ ، واخلطـوة املواليـ  نوضـح فيهـا 

 .التفسري االقتصادي للنموذجني
عـن الناحيــ  االقتصـادي  تقبــل الةالقــ  السـابق  عــا بــني  :التفسـير االقتصــادي لمعادلــة ســعر الصــرف. 0.0

سةر الصرف والتضخم للسن  املاضي  حيث إذا زاد هذا األخري بوحدة واحدة فذلك يـؤدي إىل زيـادة سـةر 
عةـــدل التضــخم يـــؤثر عباشــرة علــى ســـةر الصــرف بشـــكل وحـــدة يف الفــرتة املواليــ ، ألن  1.62الصــرف  بـــ 

يف الـداخل تزيـد عـن نسـب  التضـخم الةـاملي، فـإن ذلـك يـؤدي إىل ارتفـاع نسـيب، فـإذا كانـت نسـب  التضـخم 
ســةر الصــرف تــدرجييا بنســب  الفــرق بــني التضــخم الةــاملي والتضــخم احمللي،كمــا يــرتبط ســةر الصــرف احلــايل 
بسةر الصرف للسـن  املاضـي  اجيابـا نتيجـ  للمنحـص التصـاعدي الـذي يشـهده سـةر الصـرف خـالل سـنوات 

ا قمنـا مبقارنـ  عـا حتصـلنا عليـه سـابقا عـن خـالل اختبـار السـببي  عـا بـني املتغـريين فوجـدنا أن أعا إذ ،الدراس 
 .التضخم يفسر سةر الصرف وهو عا يطابق النموذج متاعا 

عـن الناحيـ  االقتصـادي  تقبـل الةالقـ  السـابق  عـا بـني  :التفسير االقتصادي لمعادلة معـدل البطالـة . 6.0
تضــخم للســن  املاضــي  حيــث إذا زاد هــذا األخــري بوحــدة واحــدة فــذلك يــؤدي إىل عةــدل البطالــ  احلــايل وال
االرتفاعـات يف عسـتويات األسـةار احملليـ  تــؤدي وحـدة يف الفــرتة املواليـ ، ألن  1.06زيـادة سـةر الصـرف  بــ 

ىل تصـــريح بةـــض لـــدى املؤسســـات ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــق صـــةوبات عاليـــ  خي ممـــا، ارتفـــاع التكـــاليف االنتاجيـــ 
و إذا قمنـا مبقارنـ  ارتفـاع عةـدالت البطالـ ، الةمال، وعلى املستوى الكلي لالقتصاد ميكن تفسري عـا سـبق ب

عةــدل  بــأن التضــخم يفســر عــا حتصــلنا عليــه ســابقا عــن خــالل اختبــار الســببي  عــا بــني املتغــريين أيــن وجــدنا
 .البطال  وهو عا يطابق نتائج النموذج 

 

 :VARديناميكية نماذج الـ  .6
 

يقصـد باسـتجاب  الصـدعات سـلوك املتغـريات الداخليـ  يف النمـوذج نتيجــ   :تحليـل دوال االسـتجابة . 0.6
اليت قد يتةـرض هلـا النظـام،  وعـن خـالل تطبيقنـا لصـدع  علـى عسـتوى األسـةار مبقـدار  للصدعات املختلفـ 
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األوىل الحظنا أن املتغريات األخرى بقيت على حاهلا يف نفس الفرتة، لكن  يف الفتـرة 4.57احنراف عةياري 
بالنســـب  ملةـــدل  -1.32، (التضـــخم)بالنســـب  ملســـتوى األســـةار 3.64 :املواليـــ  كالتـــايل هنـــاك تغـــري يف الفتــــرة

ور بالتنــاقص عـع عــر  لســةر الصـرف، هــذه الصـدعات تكــون قويــ  يف املراحـــل األوىل مث تبــدأ -1.03البطالـ ، 
ـــــزعن ـــــ  مبقـــــدار احنـــــراف عةيــــــاري  ، ال ـــــ  يف عةـــــدل البطال ـــــائج أن الصـــــدع  املوجب   6.25كمـــــا أظهـــــرت النت

وتسـتمر تلـك الزيـادة اىل  1.59 تؤدي إىل زيادة يف عةـدل التضـخم يف الفـرتة املواليـ  مبقـدار احنـراف عةيـاري
هذا عا يدل علـى الةالقـ  الطرديـ  بـني  غاي  الفرتة اخلاعس  لتبدأ بةدها نتائج تلك الصدع   يف االخنفاض ،

ويســتمر االخنفــاض طــوال فــرتة الصــدع   -1.12 مبقــدار املتغــريين، كمــا نالحــ  اخنفــاض يف ســةر الصــرف
ـــداخلي اخلـــام ايضـــا ب  يف املرحلـــ  األوىل ليتنـــاقص االخنفـــاض بةـــدها اىل ان  -1.27واخنفـــاض يف النـــاتج ال

  ملدى استجاب  عةدل التضـخم عقاسـا بـالرقم القياسـي ألسـةار ، أعا بالنسب 2يصبح عوجبا بةد الفرتة رقم 
 يف سةر الصرف، فتشري النتائج إىل انه عند تطبيقنـا لصـدع  علـى سـةر الصـرف مبقـدار االستهالك للصدع 
ليسـتمر الزيـادة  0.09يف الفرتة األوىل أدى ذلك إىل ارتفـاع عسـتوى األسـةار مبقـدار  2.67احنراف عةياري 

 .فرتات أي أن الةالق  بني املتغريين هي عالق  طردي  01عن  ألكثر
ونســتخلص ممــا ســبق أن الصــدعات علــى كــل عــن ســةر الصــرف وعةــدل البطالــ  تتصــف بأهنــا ذات 
تأثري قوي وبةيد املدى وهـي عوجبـ  التـأثري ، بينمـا إحـداث صـدع  يف عسـتوى التضـخم يـؤدي إىل اخنفـاض  

 . كل عن سةر الصرف وعةدل البطال  
بواقيهـا  عـن قــيم % 75سـببه  CPI عةظم التباين املوجـود يف عسـتوى األسـةار  إن :تحليل التباين .6.6

نالحـ  عـن خـالل النتـائج املتحصـل عليهـا عـن كمـا   ،جتديداهتا والباقي راجع لتجديـدات املتغـريات األخـرى
 ـلتنبئهـــا، بينمـــا بـــ يف تبـــاين اخلطــــأ % 72.03أن عةـــدل البطالـــ  يتســـبب ب  Eviewsخمرجـــات برنـــاعج  

يف  % 1.36 ـيتســـبب بـــ يف تبـــاين خطـــأ عســـتوى األســـةار، يف حـــني جنــــد أن عــــستوى األســــةار 0.03%
ـــتتســبب ب خطــوات عــن التنبــؤ جنــد أن البطالــ  10تبــاين خطــأ عةــدل البطالــ ، وبةــد  يف تبــاين  % 06.03 ـ

 .عستوى األسةار
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اثـر اكـرب بقليـل علـى عسـتوى األسـةار البطال  يكون هلا  وعن هذا نستنتج أن أي صدع  يف عةدل
كمـا يظهـر عـن حتليـل التبـاين الـدور اهلـام الـذي  أحسن عن اثر أي صـدع  يف األسـةار علـى عةـدل البطالـ  

عــن تبــاين عســتوى  38%التــأثري علــى التضــخم، فحــوايل  تلةبــه التغــريات الــيت حتــدث يف ســةر الصــرف يف
ونالحـــ  تزايـــد اثـــر الصـــدعات يف ســـةر الصـــرف علـــى  الصـــرف، األســـةار ترجــــع إىل الــــصدعات يف ســــةر

يف تبـــاين خطـــأ التنبـــؤ 83% ـتنبـــؤ جنـــد أن ســـةر الصـــرف تتســـبب بـــ خطـــوات 10عســـتوى األســـةار، فبةـــد 
 .تقلبات عةدل سةر الصرف هلا تأثري بالغ يف عستوى األسةار ملستوى األسةار، وهذا يةـين أن

 :اتمةـــــخ
قد كانت وعازالت ظاهرة التضخم عن أهم الظواهر االقتصادي  خطورة علـى االقتـصاد اجلزائري،   

وفهمها يتطلب عنا دراس  تطور هذه الظاهرة والوقوف عند أسـببها وآثارهـا علـى االقتصاد انطالقا عن أهم 
لكلي  لالقتصاد الوطين، وعن اآلراء والتحليالت الفكري  ألهم املدارس االقتصادي ، وبناءا على املؤشرات ا

جه  أخرى عواكب  التطـور الـذي عرفتـه األدوات اإلحصائي  والرياضي  لنظري  القياس االقتصادي عن اجل 
هذا عا حاولنا إتباعه يف حبثنا هذا بتقدمي صورة قياسي  للظاهرة ، إعطاء أحسن منذج  للتضخم يف اجلزائر
ثري التضخم على تلك أت هبدف حتديدمنوذج شةاع االحندار الذايت  التضخمي  يف اجلزائر، عـن خالل تطبيق

 ،املتغريات اليت قمنا باختيارها باالعتماد علـى النظريات االقتصادي  والتطورات اليت عرفها االقتصاد اجلزائري
تقدير وكانت نتائج ال ،هذه املتغريات تتمثـل يف الناتج الداخلي اخلام، عةدل سةر الصرف، عةدل البطال و 

عةادليت سةر الصرف عقبول  علـى الةمـوم وأظهرت توافقا نسبيا عع النظريات املفسرة للتضخم، خاص  
، مث قمنا بإجراء دراس  ديناعيكي  عن اجـل عةرف  اثر الصدعات اخلارجي  على خمتلف وعةدل البطال 

 :يلي م النتائج املتحصل عليها عاهأانت عن كاملتغريات والسببي  بني ظاهرة والتـضخم واملـتغريات األخرى و 
التضخم يف اجلزائر حسب نتائجنا عفسر بقيمه السابق  والقيم السابق  لكل عن عتغريات الدراس   -

 ؛املتمثل  يف عةدل البطال ، الناتج الداخلي اخلام وعةدل سةر الصرف
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دوال االستجاب  وحتليل التباين أن هناك عالق  قوي  بني التضخم  قد بينت النتائج املـستخرج  عـن -
وعةدل  سةر الصرفستؤدي إىل رفع ألسةار الةام لعستوى  ، حيـث أن زيادة واملتغريات الـثالث

 ؛اخلام الناتج الـداخليباإلضاف  اىل رفع يف عةدل  البطال 
عةدل الناتج سببي  قوي  يف تغيري يكن هلا مل  عةدالت التضخمأظهرت نتائج دراس  السببي  أن  -

كانت تلك املةدالت هلا سببي  حنو كل عن عةدل البطال   يف حني ، الداخلي اخلام والةكس كذلك
وبني التضخم  حلق  رجةي  بني عةدل التضخم وعةدل الصرفوسةر الصرف مما يوحي بوجود 

 .وعةدل البطال 
 :قائمة المراجع 

 : مراجع باللغة العربية
 مؤلفات: أوال
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