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 : ملخص
يهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل أثر االنفتاح االقتصادي يف السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة 

وقد مت استخدام جمموعة من املتغريات مبا يتوافق مع واقع االقتصاد اجلزائري والدراسات  ،1991-2112
الذي قدمه كل من  ARDLالتجريبية وباالعتماد على منهج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة 

Pesaran et Al 2001  وعن طريق برنامجEviews 9.  
ة بني املتغريات يف املديني القصري والطويل، كما أوصت بضرورة مراعاة توصلت الدراسة إىل وجود عالق

التدرج والتوقيت املناسب يف صياغة إي سياسة خاصة باالنفتاح االقتصادي، باإلضافة إىل ضرورة تنويع مصادر 
  .الدخل واحلد من االعتماد املفرط على إيرادات احملروقات

 ARDLلسياسة النقدية، مناذج االنفتاح االقتصادي، ا: كلمات مفتاحية
Abstract: 

The objective of this study is to study and analyze the effect of 

economic openness in monetary policy in Algeria during the period 1990-

2015. A number of variables have been used in accordance with the reality 

of the Algerian economy and empirical studies and based on the self-

regression methodology of the ARDL through the Eviews 9 program. 
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The study concluded that there is a relationship between the variables 

in the short and long term. It also recommended that the gradual and 

appropriate timing should be taken into account in the formulation of any 

policy of economic openness, in addition to the need to diversify sources of 

income and reduce excessive dependence on hydrocarbon revenues 

Key words: economic openness, monetary policy, ARDL models 

 

 : مقدمة.5
شهد العامل متغريات شىت وأبرزها التغريات االقتصادية، فقد انتهجت مجيع دول العامل اليوم سياسة 

والذي ينطوي على  ،االنفتاح االقتصادي سواء كانت دول متقدمة أو متخلفة، رأمسالية أو اشرتاكية
االنفتاح على العامل اخلارجي من حيث حرية االقتصاد وحرية التجارة وفتح االقتصاد لالستثمارات األجنبية 
وهجرة األفراد؛ وقد اختلفت اآلراء حول إجياد مفهوم موحد لالنفتاح االقتصادي؛ فهناك من يراه االنفتاح 

قتصادية الدولية وقيام التتتالت االقتصادية بني دول على العامل اخلارجي من خالل تطوير العالقات اال
العامل واألسواق املشرتكة؛ وهناك من يراه عبارة عن سياسة تعتمد على إزالة كافة القيود على حركة التبادل 
اخلارجي وتشجيع رؤوس األموال األجنبية للمسامهة يف املشروعات االقتصادية داخل البالد من أجل حتقيق 

 رؤوس األموال والتتنولوجيا حملاولة زيادة اإلنتاج وإحالله لحل الواردات وتصدير الفائ  التزاوج بني
 .وتشغيل األيدي العاملة وغريها

واهنيار أسعار الصرف وقعت اجلزائر يف أزمة مالية  1991يف اجلزائر وبعد األزمة النفطية لسنة 
طلت املشاريع االستثمارية واملخططات خانقة حيث اخنفضت مداخيل الدولة، وشلت حركة التمويل وتع

التنموية، لذلك سارعت السلطات اجلزائرية باالتفاق مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي إىل تطبيق 
واعتماد منهج االنفتاح االقتصادي كسياسة لإلصالح وتفعيل النظام املايل واملصريف باعتباره أهم قطاع 

 .صادي واخلروج من األزمةيعتمد عليه يف حتقيق النمو االقت
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 11-91على أرض الواقع يف اجلزائر من خالل إصدار قانون النقد والقرض رقم  اإلصالحوقد جتلى هذا 
واملتعلق بالنقد والقرض،  2110أوت  21املؤرخ يف  11-10واملعدل باألمر  1991أفريل  11الصادر يف 

لسلطات املالية والنقدية يف اجلزائر يف حترير وقد أثبت لحتوى هذا القانون الرغبة الواضحة من طرف ا
القطاع املايل واملصريف من خالل فتح اجملال أمام إنشاء بنوك أجنبية برأس مال مشرتك جزائري وأجنيب، 
باإلضافة إىل بداية التحرير التدرجيي ألسعار الصرف وأسعار الفائدة وحترير حركة رؤوس األموال من وإىل 

 .  اخلارج
أكثر من عقدان على تبين اجلزائر كغريها من الدول النامية خليار اقتصاد السوق وحترير االقتصاد بعد مرور 

 النقديةمن كافة القيود ميتننا تقييم نتائج االنفتاح االقتصادي يف اجلزائر على خمتلف مؤشرات السياسة 
 . 2112-1991خالل الفرتة 

 :اإلشكالية. 5.5
 ما مدى تأثري االنفتاح االقتصادي يف اجلزائر على فعالية السياسة النقدية على املدى القصري والطويل؟

 :الفرضيات
 :انطالقا من اإلشتالية املطروحة ميتن طرح الفرض الرئيسي التايل

النقدية يف قصرية وطويلة االجل بني االنفتاح االقتصادي ومتغريات السياسة توازنية توجد هناك عالقة 
 .اجلزائر

 :منهج الدراسة .8.5
 النقدية،لذلك يف السياسة املايل والتجاري بشقيه االنفتاح االقتصادي تأثري حول الدراسة تقوم هذه

 املفاهيم خمتلف يف وصف املمثلة النظرية باجلوانب لإلملام الوصفي املنهج إتباع على يعتمد البحث فإن
 مت حيث املنهج التحليلي إىل باإلضافة باالنفتاح االقتصادي والسياسة النقدية، تتعلق اليت والنظريات
 مت حيث السياسة النقدية االنفتاح االقتصادي على سياسة تأثري مدى لتقدير القياسية الطرق استخدام
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 الربنامج على باالعتماد ،ARDLعلى منهج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة  االعتماد
 .املناسبة والتقديرات اإلحصائية االختبارات كل إلجراء Eviews 9  اإلحصائي

 :أهمية الدراسة. 1.5
احملتملة لالنفتاح االقتصادي بشقيه املايل  اآلثارتتمل أمهية الدراسة كوهنا تسعى لتحليل وقياس 

يف ظل االجتاه املتزايد حنو االندماج يف االقتصاد العاملي ومدى  والتجاري على السياسة النقدية يف اجلزائر،
قدرهتا على أداء وظائفها الرئيسية، والسيما ما يتعلق بتحقيق االستقرار النقدي عرب تفعيل أدوات الرقابة 

 .على االئتمان، وإمتانية استخدام سعر الفائدة وسعر الصرف يف تثبيت اجتاهات السياسة النقدية
 : ود الدراسة حد. 1.5

تضمنت الدراسة احلدود الزمانية واملتانية، أما احلدود املتانية فدراستنا ختص االقتصاد اجلزائري 
البداية الفعلية لالفتتاح  1991باعتبار سنة  2112-1991فقط، وأما احلدود الزمانية فتمتد خالل الفرتة 

 .االقتصادي يف اجلزائر
 :التطبيقيةالدراسات و الخلفية النظرية .8

ت السلطات اجلزائرية بالتحرير ماق وإصالح وحترير القطاع املايل قيف ظل التوجه حنو اقتصاد السو  
و يف ظل هذا التوجه كان لزاما على  ،األموالوأسعار الفائدة وحركة رؤوس  الصرف راألسع التدرجيي

السلطات النقدية استعمال أدوات تتحتم فيها على التغريات اليت تطرأ على الوضعية النقدية للبالد، وقد 
 :متثلت هذه األدوات

 معدل إعادة الخصم . 5.8
يستعمله بنك اجلزائر للتأثري على  يعترب معدل إعادة اخلصم أحد أهم أدوات السياسة النقدية، 

مقدرة البنوك التجارية على منح القروض بالزيادة أو النقصان، إذ كان بنك اجلزائر قبل صدور قانون النقد 
يعامل القطاعات االقتصادية وفق معايري املفاضلة يف منح القروض بتطبيق معدل ( 11-91)والقرض 
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مت تعويضه بنظام موحد ملعدل إعادة اخلصم،  1991سنة إعادة خصم  خاص بتل قطاع، لتن بداية من 
بتحديده حسب التوقعات املتعلقة بتطور اجملاميع النقدية ( جملس النقد والقرض) يقوم بنك اجلزائر 

ر . ج)والقروض، كما حيدد يف بداية كل ثالثي املبالغ االمجالية القصوى اليت تتون قابلة إلعادة اخلصم
 .2112-1991واجلدول التايل يوضح تطور هذا املعدل يف اجلزائر خالل الفرتة ، (02-01-01-19املواد 

 (.8851-5998)تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر خالل الفترة (: 85) الجدول رقم

Source: banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, mars 2017, p 17. 

اجلدول نالحظ أن بنك اجلزائر شرع يف تعديل معدل إعادة اخلصم من صدور قانون من خالل 
تقريبا كل سنة، بسبب النمو الشديد للتتلة النقدية، والذي يرجع إىل حترير ( 11-91)النقد والقرض

 األسعار وحتقيق البنك املركزي ألهدافه، خاصة منها ما تعلق بالتخفيف من حدة التضخم يف إطار التطهري
سنة  11.2إىل  1999سنة  0املايل لالقتصاد حيث قام بنك اجلزائر برفع معدل إعادة اخلصم من 

لريتفع بعد ذلك إىل  1991ليثبت هذا املعدل هناية شهر أفريل  1991عام  11.2مث إىل  1991
12  إال أن هذا االرتفاع كان نتيجة ارتفاع معدل التضخم نتيجة تدهور سعر الصرف1992سنة ، 

 المعدل إلى غاية ابتداء من المعدل إلى غاية ابتداء من
12/12/1999 

22/12/1991 

11/11/1991 

11/11/1991 

12/19/1992 

29/19/1991 

21/11/1990 

29/11/1990 

19/11/1990 

 

21/12/1991 

01/19/1991 

19/11/1991 

11/19/1992 

20/19/1991 

21/11/1990 

29/11/1990 

10/11/1991 

19/12/1999 

 

0 

11.2 

11.2 

12 

11 

10 

12.2 

12 

11 

 

19/12/1999 

19/19/1999 

20/11/2111 

22/11/2111 

21/11/2112 

11/11/2110 

10/10/2111 

11/11/2111 

12/12/2110 

19/19/1999 

21/11/2111 

21/11/2111 

19/11/2111 

01/12/2110 

11/10/2111 

01/19/2111 

11/12/2110 

 اليوم

9.2 

9.2 

0.2 

1 

2.2 

1.2 

1 

0.2 

0.02 



 في الجزائر خالل السياسة النقدية على فعاليةأثر االنفتاح االقتصادي                بن عروس رضوان ،تهتان موراد .د.أ
 دراسة قياسية باستعمال منهج االنحدار الذاتي  ،8851-5998الفترة                                                  

 -الزمنية الموزعة المتباطئة للفجوات                                                  
 

66 
 

وحترير األسعار حالت دون حتقيق اهلدف املطلوب ذلك أن أسعار الفائدة احلقيقية سالبة وأقل من معدل 
 .التضخم مما أفقد هذه األداة فعاليتها

عرف معدل إعادة اخلصم اخنفاضا تدرجييا من سنة  2111إىل غاية مارس  1992ومنذ عام 
، ليستقر يف 2111سنة  1إىل  1999يف سنة (  9.2)إىل  1991سنة ( 11)ألخرى من 
 1992عام  29.9، وهذا نظرا للتحتم يف معدل التضخم واخنفاضه من 1.2عند  2111مارس 
 .                        مع تسجيل أسعار فائدة حقيقية موجبة 2112سنة   1.1إىل 

 01/19/2111وثبت إىل غاية ( 1) استقر معدل إعادة اخلصم عند 2111ومنذ عام 
بعدها عرف ارتفاعا  11-12، مبوجب التعليمة  11/11/2111يف (  0.2) لتنخف  جمددا إىل

، وذلك لتحسن الوضعية (10-10)وذلك مبوجب التعليمة  12/12/2110يف  0.02طفيفا إىل 
 .املالية للبنوك مما أدى هبا إىل اإلحجام عن طلب إعادة التمويل لدى البنك املركزي

 2112-1991والشتل التايل يوضح تطورات هذا املعدل خالل الفرتة 
 8851 -5998منحنى تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر خالل الفترة (: 85)الشكل رقم 

 
Source: banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, mars 2017, p 17. 
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 االحتياطي اإلجباري. 8.8
أجربت البنوك التجارية بفتح حساب خاص ومغلق لتتوين ( 11-91) من قانون  90املادة 

من  29احتياطي حيسب إما من جمموع الودائع أو جبزء منها، ومبدئيا ال تتجاوز نسبة هذا االحتياطي 
املبلغ الذي استعمل كأساس للحساب، وميتن للبنك املركزي أن يرفع من هذه النسبة أو أن حيفظها 

ورية االقتصادية لذلك، وكل نقص يف قيمة االحتياطي ألي بنك يدفعه لدفع غرامة مالية حسب الضر 
من هذا النقص يتحصل عليها البنك املركزي وحيق للبنك املعاقب أن يقدم طعنا لدى الغرفة  1بنسبة 

 .التجارية يف احملتمة العليا أو جملس الدولة
، حيث 1991تياطي إجباري وألول مرة يف نوفمرب وقد جلأ البنك املركزي يف اجلزائر إىل فرض اح

واليت تلزم املصارف واملؤسسات املالية باالحتفاظ مببالغ معينة من ( 91-11)أصدرت التعليمة 
غري أن هذه النسبة مل تطبق  (01-11التعليمة رقم ) 2.2االحتياطات لديها على شتل ودائع بنسبة 
نظرا لوضعية السيولة الضعيفة لدى البنوك، وقد مت  2111أفريل فعليا وبقيت بدون تطبيق إىل غاية شهر 

 12قد مت تطبيقا فعليا ابتداء من  2111، ويف عام (11-11التعليمة رقم )1.22رفع هذه النسبة إىل 
، ونظرا لوفرة السيولة لدى املصارف وحتسن الوضع العام لالقتصاد أقدم البنك املركزي على 2111ديسمرب 

وذلك  2111عام  1.2مث إىل   2112عام  1.22داة، وذلك برفع هذا املعدل إىل تفعيل هذه األ
ليشهد هذا  2110وهذه النسبة بقيت إىل هناية سنة (  11_ 12)  مبوجب تعليمة البنك املركزي رقم 
أي (  19_  12) ، وذلك مبوجب التعليمة رقم 2119خالل سنة  9املعدل ارتفاعا جديدا إىل غاية 

، كما قد وضحت هذه التعليمة معدل املتافأة الذي مينحه البنك املركزي 20يادة يقدر ب مبعدل ز 
اليت كانت سابقا، كما قد استمر معدل  1.02مقابل  1.2للبنوك مقابل االحتياطي اإلجباري ب 
وهذا قصد املسامهة أكثر يف االستقرار  2111يف هناية سنة  9االحتياطي اإلجباري يف االرتفاع إىل 

-10)من التعليمة  2وهذا وفقا للمادة  2110سنة  12ليصل إىل  2112سنة  11املايل مث إىل 
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 2111واملتعلقة بنظام االحتياطات اإلجبارية ومل يسجل هذا املعدل أي تعديل إىل غاية شهر أفريل ( 12
 (10-11)ركزي رقم وذلك مبوجب تعليمة البنك امل 9لينخف  إىل 

 عمليات السوق المفتوحة .1.8
لعمليات السوق املفتوحة عادة هدف لحدد وهو معدل الفائدة، وتتمثل هذه األداة يف شراء وبيع 

أشهر وسندات خاصة قابلة ( 1)البنك املركزي يف السوق النقدية للسندات العمومية تستحق يف أقل من 
من اإليرادات العادية  21وال جيوز أن يتعدى املبلغ اإلمجايل هلذه العمليات  للخصم أو مبنح قروض،

للدولة املثبتة يف ميزانية السنة املالية السابقة، غري أن هذا السقف قد مت التخلي عنه منذ صدور األمر 
سوق كما ال يسمح له بالتدخل يف ال   (10-11من األمر 21املادة )املتعلق بالنقد والقرض( 10-11)

 . (10-11من االمر 11املادة )األولية للحصول على سندات اخلزينة
أو الفاكس من البنوك واملؤسسات  التلتسوتتم هذه العملية بطلب من بنك اجلزائر عن طريق 

املالية أن تعطي تسعرية قاطعة للسند أو معدل فائدة لحدد بسعر شراء وسعر بيع، ويتحصل بنك اجلزائر 
ار وخيتار أحسنها، تتضمن عروض هذه التسعريات املبلغ اإلمجايل للسندات املباعة، على العروض باستمر 

، ومعدل الفائدة (n) وتاريخ العملية وتاريخ االستحقاق وعدد األيام بني تاريخ القيمة وتاريخ االستحقاق
 article 02,l’instruction)، وعليه يصبح سوق السند يف السوق املفتوحة بالشتل التايل(i)االمسي

N°=95-28. ) 

P= املباع املبلغ                     
رغم فعالية هذه األداة إال أن بنك اجلزائر مل يطبقها إال مرة واحدة بصفة جتريبية يف هناية ديسمرب 

ومنذ صدور فائ   ،11.91ماليني دينار جزائري مبعدل فائدة متوسط  1وقد مشلت مبلغ  1991
، مل يتمتن بنك اجلزائر من بيع سندات عمومية لالمتصاص السيولة 2111السيولة يف السوق النقدية عام 
هناك جمهودات تبذل الستعماهلا كأداة نقدية فعالة، على أن يقوم  2111الفائضة، لتن منذ سنة 
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ين املتوسط والطويل لتفعيل عمل السوق النقدية، رغم ى املداملتعاملون االقتصاديون بطرح األوراق املالية عل
 BANQUE)2119إىل غاية  2112اجملهودات بقيت عمليات السوق املفتوحة منذ 

d’Algérie ,2005,p 179)  غري مستعملة رغم أن دورها يبقى مهم وفعال وقوي الذي يسمح بتعديل
 . السيولة البنتية

 نظام مزايدة أذونات الخزينة. 1.8
تبعت السلطة النقدية نظام أخر وهو مزادات أذونات اخلزينة حيث تقوم هذه األخرية بإصدار لقد ا

سندات عمومية ختضع لشروط السوق النقدية يف شتل مناقصة سندات ذات استحقاقات موحدة، 
م وتتدخل اخلزينة العمومية يف السوق النقدية من خالل بنك اجلزائر باعتباره وكيلها املايل، والذي يقو 
ماجدة )خبدمتها بضمان حتقيق عمليات مناقصات بيع سنداهتا القابلة للتداول يف السوق النقدية

وقد بلغت أسعار الفائدة  1992، وقد بدأت هذه العملية ألول مرة يف أكتوبر (009، ص2111مدوخ،
وهو ما يسهل تطبيق عمليات السوق  يف هناية السنة، 10.2مث اخنفضت إىل  22.2على السندات 
،ويتعلق األمر بأذونات اخلزينة قصرية األجل ل (29، ص1999كرمي نشاشييب،)1991املفتوحة يف هناية 

أسبوع و أذونات اخلزينة لسنتني ومخسة سنوات حيث بلغت معدالت الفائدة هلذه  22، 21، 10
 .كما يوضحه اجلدول أسفله  2111األذونات يف فيفري 

 تطور سعر الفائدة لمزادات أذونات الخزينة(: 88)ل رقم الجدو 
 8885فيفري 8888 5999 5990 5991 5991 5991 السنة

 2.92 9.90 9.99 9.90 12.90 1 1 أسبوع 51
 2.91 9.91 9.91 9.90 10.90 1 1 أسبوع 81
 0.92 11.11 11.11 11.10 11 11 11 أسبوع 18

 1.11 9 9 9 11.22 11.22 11.22 سنتين
 التقارير السنوية لبنك اجلزائر ،إحصائيات صندوق النقد الدويل:المصدر
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كما جتدر اإلشارة إىل أن تدخل بنك اجلزائر هبذه األدوات غري املباشرة يف السوق النقدية قد 
وهذا بسبب عدم تعهد البنوك يف مزادات القروض وعدم جلوئها إىل أخذ  2111توقف منذ شهر مايو 

 .(9، ص2111لحمد لتساسي، )ولألجل 21األمانات على 
 تسهيالت الودائع المغلة للفائدة  . 1.8

لقد جاء تطبيق آلية تسهيلة الودائع املغلة للفائدة انعتاسا لالستمرار ظاهرة فائ  السيولة يف  
، النظام املصريف اجلزائري، وتعرب هذه اآللية عن توظيف لفائ  السيولة للبنوك التجارية لدى بنك اجلزائر
وذلك يف شتل عملية على بياض تأخذ صورة قرض متنحه البنوك التجارية لبنك اجلزائر تستحق عنه فائدة 

 INSTRUCTION)حتسب على أساس فرتة استحقاقها ومعدل فائدة ثابت حيدده بنك اجلزائر

BANQUE D’ALGERIE , N°=04-05). 
وحىت  2119وبالرغم من حداثة تطبيق هذه اآللية إال أهنا مثلت أكثر األدوات نشاطا منذ سنة  

، إن معدل الفائدة على هذه التسهيلة اخلاصة بالوديعة متثل معدل 2111يف السداسي األول من سنة 
إعادة التمويل فائدة مرجعي بالنسبة لبنك اجلزائر والسوق النقدية، يف ظل انعدام عمليات إعادة اخلصم و 

 .(BANQUE D’ALGERIE,2005, p158)لدى بنك اجلزائر
لقد متتن بنك اجلزائر من خالل آلية تسهيالت اإليداع أن يسحب من النظام املصريف سيولة 

وهو ما يؤكد على أمهية هذه األداة يف الرقابة على السيولة املصرفية  ،2112معتربة منذ تطبيقها يف سنة 
على الرغم من اخنفاض معدالت الفائدة عليها مقارنة بتلك املطبقة على عمليات اسرتجاع السيولة 

 .(212، ص2110فارس فوضيل، )األخرى، واجلدول املوايل يوضح ذلك
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 (8851-8885)معدالت تدخل بنك الجزائر السترجاع السيولة (: 81)الجدول رقم 
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1 8.11 5.11 8.11 5.81 5.81 5.81 5.81 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 

2 - - - 5.9 8 8.1 8 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

1 - - - 8.1 8.1 8.11 8.11 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 

Source : banque d’Algérie « bulletin statistique trimestriel » N°=03 , juin 2008 , P :12 , 

banque d’Algérie « bulletin statistique trimestriel,N°=26, juin 2014, p:17, banque 

d’Algérie « bulletin statistique trimestriel,  N°=37, MARS 2017 , p 17. 

 

 .املعدل على اسرتجاع السيولة لسبعة أيام .1
 .املعدل على اسرتجاع السيولة لثالثة أشهر .2
 .املعدل على اسرتجاع السيولة لستة أشهر .0
 .فوائد تسهيالت اإليداع .1

التذبذب يف معدالت الفائدة على عمليات اسرتجاع السيولة  (0)يظهر من خالل اجلدول رقم 
األسبوعية والربع سنوية ما يدل على ديناميتية هذه األداة يف حني يالحظ استقرار نسيب يف املعدالت 

 .اخلاصة باسرتجاع السيولة النصف سنوية واملعدالت اخلاصة بتسهيالت الودائع املغلة للفائدة
" بأنه kahkonnenصندوق النقد الدويل حسب  ينظر إليهقتصادي فمن جانب االنفتاح اال أما

حترير القطاع اخلارجي الذي يتتون من ميزان املعامالت اجلارية ورؤوس األموال من وإىل اخلارج من كافة 
عزة فؤاد نصر )القيود والعقبات واليت تتمثل يف الضرائب اجلمركية والقيود التمية واإلدارية والفنية

تنظر إىل االنفتاح  Unctad؛ أما منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية (12، ص2112،إمساعيل
ليس فقط توفر احلصول على السلع بل أيضا على اخلدمات والتتنولوجيا واالستثمار " االقتصادي بأنه

 .(unctad,2000,p12) األجنيب ورؤوس األموال
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أن هناك أشتال االنفتاح االقتصادي؛  يتضحمن خالل هاذين التعريفني لالنفتاح االقتصادي 
فهناك من يرى أن االنفتاح االقتصادي يقتصر فقط يف تطوير العالقات االقتصادية الدولية وقيام التتتالت 
االقتصادية بني دول العامل واألسواق املشرتكة، ومنهم من يرى أن االنفتاح االقتصادي عبارة عن سياسة 

جارية لدولة عن طريق إزالة كافة القيود اجلمركية وهذا التعريف األكثر شيوعا تعتمد على حترير املبادالت الت
يف كتب التجارة اخلارجية واالقتصاد الدويل، وهو ما يعرف باالنفتاح التجاري، ومنهم من يعرفه على 
 أساس حترير وتشجيع رؤوس األموال األجنبية للمسامهة يف املشروعات االقتصادية، وهذا التعريف يطلق

 .عليه االنفتاح حنو التدفقات الرأمسالية أو االنفتاح املايل
وباالختالف أشتال االنفتاح االقتصادي ختتلف أشتال قياسه حسب نوع االنفتاح جتاري كان 

 p841991Michel ,)ة نفتاح التجاري  املؤشرات التاليأم ماليا، وتتضمن أهم مؤشرات اال

zerbato )(Christine Brandt,2004,p13)(Sebastian Edwards2012,p12)( لحمد خالد
 :(29،ص2111السواعي، 

 الواردات الصادرات= مؤشر نسبة التجارة اخلارجية إىل النتاج احمللي االمجايل (0
 الناتج احمللي ااالمجايل

الواردات=اإلمجايلمؤشر نسبة الواردات إىل الناتج احمللي  (8
 الناتج احمللي االمجلي

الصادرات=اإلمجايلمؤشر نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي  (0
 الناتج احمللي االمجايل

 الصادرات من السلع واخلدمات= مؤشر نسبة تغطية الصادرات للواردات (4
 الواردات من السلع واخلدمات

 :أما االنفتاح املايل فيأخذ املؤشرات التالية
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حتويالت بدون مقابل= مؤشر نسبة التحويالت بدون مقابل إىل النتاج احمللي االمجايل (0
  الناتج احمللي االمجايل

 جمموع الدين اخلارجي= مؤشر نسبة الدين اخلارجي إىل النتاج احمللي االمجايل (8
  الناتج احمللي االمجايل

 :ي فهوأما املؤشر العام والذي نعتمد عليه يف قياس االنفتاح االقتصاد

 جمموع املؤشرات السابقة= املؤشر العام لقياس االنفتاح االقتصادي 
  عددها

 ,Akpan H. Ekpo and Ekpeno L) أما على مستوى األدبيات التطبيقية فنجد دراسة
قامت بدراسة أثر االنفتاح االقتصادي على السياسة النقدية، النمو االقتصادي والتضخم على (  2017

وقد توصلت إىل انه ال توجد عالقة بني االنفتاح االقتصادي والسياسة النقدية يف إفريقيا  دولة إفريقية، 00
 .بل السياسة النقدية ختضع إىل متغريات أخرى داخلية ال غري

فتناول فيها الباحث أثر االنفتاح االقتصادي  (HAKAN BERUMENT,2007)أما دراسة
دولة  29النمو االقتصادي وقام بتطبيق دراسته على على فعالية السياسة النقدية ومعدالت التضخم و 

خمتلفة من العام وذات دراجات متفاوتة من االنفتاح االقتصادي، وقد توصلت إىل أن االختالف يف 
درجات االنفتاح االقتصادي تؤدي إىل تأثريات خمتلفة على فعالية السياسة النقدية وعلى كل من النمو 

ضا إىل العالقة بني االنفتاح االقتصادي وفعالية السياسة النقدية تعتمد ومعدالت التضخم، كما توصلت أي
عمل  وآليةعلى عوامل أخرى كذلك مثل وجود اختالفات حقيقية بني الدول يف نظامها االقتصادي 

 .النظام النقدي يف كل دولة
فقد تناولت أثر االنفتاح االقتصادي   Nihat Islk,2005)   (Mustafa Acar&أما دراسة

دولة متقدمة ونامية وذات درجات خمتلفة من االنفتاح  11على السياسة النقدية وأسعار الصرف ل 
االقتصادي، وقد توصلت إىل اثر الساية النقدية على سعر الصرف أثار سلبية، كما توصلت أيضا إىل أن 

قدية يف التأثري على أسعار الصرف، كما ان هناك عالقة االنفتاح االقتصادي يقلل من قدرة السياسة الن
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سلبية بني االنفتاح االقتصادي وتأثري النمو النقدي على أسعار الصرف وأن التوسع النقدي يؤدي إىل 
 .قيمة العملة احمللية بالنسبة للدول النامية اخنفاض

قد توصل فيها إىل أن سياسة   )8004،بوضياف املختار(أما على مستوى اجلزائر فنجد دراسة 
االنفتاح املايل املنتهجة يف اجلزائر مل يتن هلا أي أثر على السياسة النقدية إال من خالل تأثري سعر الفائدة 
احلقيقي على الودائع يف عرض النقود ومل تنجح يف تطوير القطاع املايل، كما أن قدرة السياسة النقدية يف 

لضعف القطاع املصريف والسوق املالية وسيطرة السياسة املالية على جمريات حتقيق أهدافها ما زالت ضعيفة 
 .النشاط االقتصادي

موضوع االنفتاح التجاري باستعمال ثالثة  (2112،صاويل مراد)هبا كما تناولت دراسة قام 
مؤشرات وذلك لسبعة عشر قطرا عربيا ولستة أقطار غري عربية ختتلف من حيث حجم الستان وحجم 

تصاد، وقد توصلت هذه الدراسة من خالل مقارنة حجم الستان ودرجة االنفتاح االقتصادي أن االق
هناك عالقة عتسية بينهما حيث بينت أن البلدان غري املنفتحة اقتصادية أهنا كبرية يف عدد الستان، كما 

زادت درجة االنفتاح  أثبتت أن قوة السياسة املالية والنقدية تتضاءل عند مجيع الدول موضوع الدراسة كلما
 .التجاري هلا

بدراسة تغريات أسعار الفائدة وأسعار الصرف على  (2111،لدايل سعيدة)ة كما قامت دراس
يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب، وقد توصلت من خالل النموذج  األموال ستدفقات حركة رؤو 

بني سعر الرصف واالستثمار األجنيب املباشر وأن أي زيادة  املستخدم يف الدراسة إىل وجود عالقة عتسية
يف أسعار الصرف تؤدي إىل نقص يف تدفقات االستثمار األجنيب الواردة وهذا داللة على خوف 

، أما العالقة بني االستثمارمن تقلبات سعر الصرف وبالتايل تغري يف قيمة العوائد املتأتية من  املستثمرين
تسية مع االستثمار األجنيب داللة على ان ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إىل تدفق فهي ع أسعار الفائدة
 .فة التمويل عن طريق البنوكبسبب ارتفاع تتلغري املباشرة  األجنبية االستثمارات
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 :منهجية الدراسة القياسية.1
الذي طورها كل من   ARDLسوف نستخدم يف هذه الدراسة منهجية حديثة وهي منهجية 

Shinand and Sun (1998) ,   وكل منPesaran and Al (2001)  ويتميز هذا االختبار بأنه ال
اختبار احلدود يف  إن Pesaranيتطلب أن تتون السالسل الزمنية متتاملة من الدرجة نفسها، ويرى 

ميتن تطبيقه بغ  النظر عن خصائص السالسل الزمنية ما إذا كانت مستقرة عند  ARDLإطار منوذج 
أو خليط من االثنني معا، الشرط الوحيد لتطبيق هذا  I1أو متتاملة من الدرجة األوىل  I0هتا مستويا

  Pesaran، كما أن طريقة I2ال تتون السالسل الزمنية متتاملة من الدرجة الثانية  أناالختبار هو 
يف اختبار التتامل  تتمتع خبصائص أفضل يف حالة السالسل الزمنية القصرية مقارنة بالطرق األخرى املعتادة

من أكثر النماذج مالئمة مع حجم العينة املستخدمة يف هذا البحث  ARDLاملشرتك، هلذا يعترب منوذج 
فإن املعادلة ARDL وحسب منوذج .2112إىل غاية سنة  1991مشاهدة متتد من  21والبالغة عددها 
 :تتتب من الشتل

                

 

   

             

  

   

             
   

  

   

            

  

   

             

  

   

            

  

   

        

                    
   

         

                       
 :حيث
- M2:  نسبة التتلة النقدية مبفهومها الواسع إىل الناتج الداخلي اخلام خلال الفرتةt 
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- Open: االنفتاح االقتصادي؛ 
- Oil: أسعار النفط؛ 
- Exch: أسعار صرف الدوالر األمريتي بدالة الدينار اجلزائري؛ 
- Inf :معدالت التضخم؛ 
- Open m2: التابع وهذا حسب خمتلف هي عبارة عن متغرية مستقلة تراقب التغريات يف املتغري 

 Akpan H( 2017), HAKAN BERUMENT( 2007), Nihat Islk( 2005)الدراسات
- C :احلد الثابت؛ 
- P,q1,q2,q3,q4,q5 :احلد األعلى لفرتات اإلبطاء الزمين ملتغريات النموذج؛ 
 .معلمات العالقة طويلة األجل: 6&; 5&,4&,3&,2&,1& -
- T :اجتاه الزمن؛ 
- t : العشوائيحد اخلطأ. 

نسبة التتلة النقدية إىل الناتج الداخلي اخلام ومعدالت : وقد مت احلصول على بيانات الدراسة
التضخم وأسعار الصرف من موقع قاعدة بيانات البنك الدويل، أما أسعار النفط فتم احلصول عليها من 

تلف التقارير السنوية لبنك موقع منظمة األوبك، أما مؤشر االنفتاح االقتصادي فتم حسابه بناء على خم
 .اجلزائر

 :تحليل نتائج الدراسة القياسية.1
وحتليل النتائج املتوصل  ARDLيف هذه اخلطوة سنقوم بإجراء الدراسة القياسية باستخدام منوذج 

  .إليها
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 ADFالمطور  اختبار استقرارية متغيرات الدراسة باستخدام اختبار ديكي فولر(: 81)الجدول رقم 

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

متغريات الدراسة باستخدام اختبار دكي فولر؛ حيث  ةاستقراريأعاله اختبار ( 1)يوضح اجلدول 
اليت نالحظ ( exch)و (oil)الفرق األول ما عدي متغرييت  إجراءنالحظ بأن مجيع املتغريات تستقر بعد 

بأهنا مستقرة يف املستوى وذلك ألن القيمة احملسوبة للديتي فولر أكرب من القيمة اجلدولية بالقيمة املطلقة 
، وعلى (1.12)ذلك قيمة االحتمال اليت تقل عن  دمناذج منهجية جذر الوحدة وما يؤكوذلك يف مجيع 

نية ملتغريات الدراسة وحسب املنهج ومبا أن يوجد اختالف يف درجة تتامل سالسل الزم األساسهذا 
القياسي ميتن اختبار وجود عالقة تتامل مشرتك بني متغريات الدراسة يف املدى البعيد من خالل منذجة 

واملتغريات املفسرة لتغرياته يف املدى البعيد واملدى القصري وهو ما ميتن  ة االقتصادية بني املتغري التابعالعالق
تتون من جزئني، حيث يوضح اجلزء العلوي تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف اجلدول أدناه امل عرضه كاآليت

 .والعالقة قصرية األجل بينما يوضح اجلزء السفلي تقدير العالقة طويلة األجل
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تقدير نموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة األجل وشكل العالقة طويلة األجل (: 81)جدول رقمال
 ARDLلنموذج 

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

 :تقدير نموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة األجل - أ
الذي يلتقط ديناميتية املدى  ECMنالحظ من اجلزء العلوي واخلاص بتقدير منوذج 

ما عدا الفرق  %1أنا مجيع املتغريات ذات معنوية إحصائيا عند املستوى ( العالقة قصرية األجل)القصري
األول ألسعار الصرف والتضخم الذي جاء غري معنويني إحصائيا، أما إذا تتلمنا عن نوع التأثري فنالحظ 

هناك من جاء موفق للنظرية االقتصادية يف حني أن بعضها جاء عتس ما تشري إليه النظرية االقتصادية  أن
 .والدراسات السابقة

 :تقدير العالقة طويلة األجل - ب
أنا املتغريات  ARDLنتائج اجلدول أعاله أنا املعامالت طويلة األجل يف إطار منهجية يتضح من 

أسعار النفط وأسعار الصرف الذين جاءا غري ذلك، أما باقي املتغريات  اكلها ذات معنوية إحصائيا ماعد
أما مؤشر االنفتاح االقتصادي  %2فتلها متارس تأثريا معنويا على السياسة النقدية عند مستوى معنوية 
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فقد جاء عتس النظرية االقتصادية والدراسات السابقة وتفسريه منطقي الن االقتصاد اجلزائري اقتصاد 
 .األوىلريعي بالدرجة 

 اختبر وجود عالقة تكامل مشترك باستخدام اختبار الحدود(: 81)الجدول رقم 

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

-F اإلحصائيةيتضح أن القيمة   Bound testمن خالل اختبار التتامل املشرتك مبنهج احلدود 
stat  وهي أكرب من  1.111111تقدر بـF  اجلدولية لـPesaran  وهذا ما يدفعنا لف  الفرضية العدمية
H0  املتغريات، أي أن السياسة النقدية تتتامل عند كل املستويات وبالتايل عالقة تتامل مشرتك بني

تتامال مشرتكا مع لحدداهتا، حيث أن هذه احملددات ال تبتعد كثريا عن بعضها البع  يف األجل الطويل 
 .حيث تسلك سلوكا متشاهبا

في النموذج  لألخطاءاختبارات وجود مشاكل االرتباط الذاتي التسلسلي (: 81)الجدول رقم 
 المقدر

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر
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يف هذا الصدد من املهم أن تتون أخطاء النموذج مستقلة بشتل تسلسلي، وإذ مل حيدث ذلك 
( بسبب القيم املختلفة للمتغري التابع اليت تظهر كاحندار يف النموذج)فإن تقديرات املعلمة ال تتون متسقة
ومن خالل هذا االختبار نالحظ  LM-Testلة باستعمال اختبار ويتم التشف عن وجود هذه املشت

  إلحصائية  P-VALUEان القيمة 
بعدم وجود H0وعلية نقبل الفرضية الصفرية 1.12أكرب من  

 .ارتباط ذايت تسلسلي بني بواقي معادلة اإلحندار
 اختبارات وجود مشاكل عدم ثبات التباين في النموذج المقدر(: 80)الجدول رقم 

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

وعليه نقبل   1.12أكرب من  Fisherإلحصائية   P-valueمن خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ ان 
 .الفرضية الصفرية بعدم وجود ثبات التباين

واجملموع  CUSUMنالحظ ان كال من جمموع البواقي املعاودة دناه من خالل الشتل أ
مها عبارة عن خط وسطي يقع داخل  CUSUM OF SQUARESالرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة 

، وعليه  %2عند مستوى معنوية  ARDLاحلدود املنطقة احلرجة مما يشري إىل االستقرار اهليتلي لنموذج 
 .تائج األجل القصريميتن القول أن هناك استقرارا وانسجاما يف النموذج بني نتائج األجل الطويل ون
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 CUSUMSQو  CUSUMالنموذج وفق اختباري استقرار اختبار (: 1)الشكل رقم 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

 :خاتمة. 5
ة النقدية يف اجلزائر سحاولنا من خالل هذه الدراسة حتليل وقياس أثر االنفتاح االقتصادي يف السيا

، ولتحقيق ذلك قمنا بتطبيق إحدى املناهج القياسية احلديثة والذي يتمتع 2112-1991خالل الفرتة 
بقدرته مع التعامل مع السالسل الزمنية غري املتتاملة من نفس الدرجة، ويتمثل هذا املنهج يف منوذج 

ARDL  والذي طوره كل منPESARAN ET ALL وقد توصلنا إىل النتائج والتوصيات التالية: 
 :نتائج الدراسىة يف أهممتثلت   :نتائج الدراسة -أ

أي أهنا متتاملة من الدرجة الصفر، وبعضها اآلخر  I0بع  املتغريات عند املستوى  راريةاستق -
مستقر عند الفرق األول أي أهنا متتاملة من الرتبة األوىل وذلك وفقا لنتائج اختبار جذور الوحدة لديتي 

 .ADFفولر املطور
وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات النموذج، أي أن املتغريات تأخذ شتلها الطبيعي  -

 بغ  النظر عن درجة تتامل متغرياهتا؛
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بعد تقدير العالقة طويلة األجل ظهرت كل املعامل ذات معنوية إحصائية، أما من حيث اإلشارة  -
صادية والدراسات السابقة وهذ عتس ما كان فمتغرية االنفتاح االقتصادي جاءت عتس النظرية االقت

متوقع وتفسريه جاء منطقيا الن االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي بالدرجة األويل وبالتايل فغن الدرجات 
املرتفعة من االنفتاح االقتصادي الذي تعرفه اجلزائر كان سببها الرئيسي االرتفاع التبري يف صادرات 

 .احملروقات
 :التوصيات -ب

 :نقرتح التوصيات التالية أنمن خالل النتائج اليت توصلنا إليها يف هذا البحث ميتن 
ضرورة مراعاة التدرج، االنتقاء، والتوقيت املناسب يف صياغة أي سياسة خاصة باالنفتاح  -

 االقتصادي بشقيه التجاري واملايل مع املوازنة بني الفوائد والتتاليف املرتبطة بأي سياسة انفتاح؛
رة التنويع يف مصادر الدخل واحلد من االعتماد املفرط على إيرادات احملروقات وتشجيع ضرو  -

 االستثمار واالهتمام بتل القطاعات االقتصادية هبدف تنشيط وتنويع الصادرات؛
االقتصادية واالجتماعية مبا حيقق استقرار التوازنات االقتصادية  اإلصالحاتضرورة تعميق  -
 التلية؛
ة أكرب للسياسة النقدية عن طريق وضع قوانني حتميها ضد خماطر االنفتاح ضمان استقاللي -

 .االقتصادي
 :قائمة المراجع . 1

 :المؤلفات
  ،2111، دار املناهج، عمان، األردن التجارة والتنميةلحمد خالد السواعي. 
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةUnctad ،" التنمية في مواجهة أقوى -العولمة والتحرير

 .2111ترمجة ياسر لحمد جاد اهلل وغريب مدبويل أمحد، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة  ،"حدثين
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رة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجيستري يف مذك ،"حالة  تونس، الجزائر، المغرب
 2111العلوم االقتصادية، جامعة شلف، 

  ،أثر تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية في االقتصاد " عزة فؤاد نصر إمساعيل
 .2112رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجيستري، جامعة القاهرة  ،"النامي

 :المقاالت باللغة العربية
  ،أثر التحرير المالي على السياسة النقدية  في الجزائر  بوضياف املختار، رميدي عبد الوهاب

 ، جامعة مخيس مليانة،11، اجمللد 11جملة االقتصاد اجلديد، العدد ، 8858-5998للفترة 
2111. 

  ،جملة -دراسة قياسية -والنقديةاالنفتاح التجاري وأثره في السياسات المالية صويل مراد ،
 .املستقبل العريب،  جامعة قاملة

  ،فارس فوضيل، حتديات السياسة النقدية ولحددات التضخم يف اجلزائر، جملة حبوث اقتصادية عربية
 .2110، شتاء ربيع 22، 21العددان 

  ،صندوق النقد  الجزائر وتحقيق االستقرار والتحول نحو اقتصاد السوق،كرمي نشاشيب وآخرون
 .1999الدويل، واشنطن 

  ،58-98أدوات السياسة النقدية في الجزائر بعد صدور قانون النقد والقرض ماجدة مدوخ، 
 .2111، جامعة بسترة، نوفمرب 20جملة العلوم اإلنسانية، العدد 

 :المقاالت باللغة األجنبية
 Akpan H. Ekpo and Ekpeno L, Openness and the E_ects of 

Monetary Policy in Africa, Munich Personal RePEc 



 في الجزائر خالل السياسة النقدية على فعاليةأثر االنفتاح االقتصادي                بن عروس رضوان ،تهتان موراد .د.أ
 دراسة قياسية باستعمال منهج االنحدار الذاتي  ،8851-5998الفترة                                                  

 -الزمنية الموزعة المتباطئة للفجوات                                                  
 

84 
 

Archive,(MPRA), Paper No. 80847, posted 19 August 2017, 14:09 

UTC, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/80847/. 

 Christine Brandt, economic growth andopenness an econometric 

analysis for regions prebiminag, university Aat ulm, versions vov 

2004. 

 HAKAN BERUMENT, NAZLI KONAC AND OZGE SENAY, 

Openness and the Effectiveness of Monetary Policy: A Cross-

country Analysis, International Economic Journal Vol. 21, No. 4, 

577–591, December 2007. 

 Michel zerbato , Macroéconomie élémentaire, paris, armond colin, 

1996. 

 Nihat Islk, Mustafa Acar AND H. Bayram Islk, Openness and the 

Effects of Monetary Policy on the Exchange Rates: An Empirical 

Analysis, Journal of Economic Integration VOL 21, March 2005; 52-

67. 

 Sebastian Edwards, Opennesss, Trade Liberalization, and Growth 

in Developing Countries, Journal of Economic Literature, vol. 31, no. 

3 (September 2012). 

 :التقارير والقوانين
 ؛، بنك اجلزائر2112نوي لبنك اجلزائر، الوضعية االقتصادية والنقدية سالتقرير ال 
  ؛21لقرض، اجلريدة الرمسية، العدد ، املتعلق بالنقد وا11-91قانون 
  ؛بنظام االحتياطي القانوينتعلقة ، وامل2111-12-11، املؤرخة يف 11-11التعليمة 
  ؛تعلقة بنظام االحتياطي القانوين، وامل2111-12-10، املؤرخة يف 11-12التعليمة 
  ؛تعلقة بنظام االحتياطي القانوين، وامل2119-10-11، املؤرخة يف 19-12التعليمة رقم 
  ؛القانويناالحتياطي ، واملتعلقة بنظام 2110-11-20، املؤرخة يف 12-10التعليمة رقم 
  ؛تعلقة بنظام االحتياطي القانوين، وامل2111-11-22، املؤرخة يف 11-10التعليمة رقم 
 املتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية11-10األمر ،. 

file:///C:/Users/radouan%20benarous/Desktop/مقال%20المسيلة/جامعة%20مستغانم/Online%20at%20https:/mpra.ub.uni-muenchen.de/80847/


 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 85 -61ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

85 
 

 :المالحق.1
 المؤشرات االقتصادية المستخدمة في الدراسة القياسية(: 85)الملحق رقم

OPEN OIL EXCH INF M2/PIB السنوات 
37,20 22,26 8,95 17,87 61,77 1990 

43,42 20 18,47 25,88 49,11 1991 

36,57 19,32 21,83 31,68 51,94 1992 

32,77 16,33 23,34 20,5 50,1 1993 

31,68 15,82 35,05 29 45,31 1994 

33,71 17,02 47,66 29,7 37,16 1995 

41,34 20,29 54,74 18,6 33 1996 

28,77 19,09 57,7 5,7 36,08 1997 

31,71 12,28 58,73 4,95 42,37 1998 

38,27 17,47 66,57 2,64 42,2 1999 

53,90 27,6 75,25 0,34 37,82 2000 

50,11 23,12 77,21 4,23 56,84 2001 

44,56 24,36 79,68 1,42 62,72 2002 

49,38 28,1 77,39 2,58 62,81 2003 

31,82 36,05 72,06 3,97 59,26 2004 

60,18 50,64 73,27 1,38 53,82 2005 

64,48 61,08 72,64 2,31 57,28 2006 

58,65 69,08 69,29 3,68 64,09 2007 

56,43 94,45 64,58 4,86 62,08 2008 

40,10 61,05 72,64 5,74 73,16 2009 

44,69 77,45 74,38 3,91 69,05 2010 

45,30 107,46 72,93 4,52 68,06 2011 

43,11 109,45 77,53 8,89 67,95 2012 

39,83 105,87 79,36 3,26 71,74 2013 

37,27 96,2 80,57 2,92 79,41 2014 

31,99 53,1 100,69 4,8 81,57 2015 

 


