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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة يف البحث عن العالقة بني االئتمانات املصرفية املمنوحة ملختلف القطاعات 

وذلك باستخدام التكامل املتزامن ومنوذج  ،(2780-8991)النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة و 
( حملية إدارات عام،خاص،)مت استخدام القروض املوجهة ملختلف القطاعات .(ECM) تصحيح اخلطأ

ميثل النمو  تابع كمتغري  اإلمجايلمت استخدام الناتج احمللي و  كمتغريات مستقلة متثل االئتمانات املصرفية،
 .االقتصادي

اسة تأثري سليب ملختلف القروض املصرفية على النمو االقتصادي يف حني أن أظهرت نتائج الدر 
أظهرت أن هناك عالقة سببية تتجه من النمو االقتصادي اىل القروض  Grangerـــــــاختبارات السببية ل

 .التابع-هذا يتفق مع فرضية الطلبو  املصرفية
 .اجلزائر،القطاعات االقتصادية، النمو االقتصادي االئتمان املصريف ، التكامل املتزامن، :يةكلمات مفتاح

 .JEL : E51،O21 ،C22،O55 ،O47تصنيف 

Abstract:  

The objective of this study is to investigate the relationship between 

banks’ credit granted to different sectors and economic growth in Algeria 

during the period 1998-2017.To achieve the objective of the study, the  
________________________________________ 
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cointegration test and error correction model were used. Credits directed to 

different sectors (public, private, local administrations) were used as 

independent variables representing bank credits, and GDP was used as a 

dependent variable  representing  economic  growth.  

The results of the study showed a negative impact of various bank 

credits on economic growth while Granger's causality tests showed that 

there is a causal relationship going from economic growth to bank credit 

and this is consistent with the demand-following hypothesis. 

Keywords: banks’ credit; cointegration test; Algeria; economic sectors; 

economic growth. 

Jel Classification Codes : E51, O21, C22, O55, O47 

  :مقدمة .6
الرئيسية للسياسات العامة يف  األهدافن السباق حنو النمو االقتصادي املستدام يعترب احد إ

وتطوير النظام املصريف  إصالحاحلكومة اجلزائرية العديد من البلدان السائرة يف طريق النمو لذلك اختارت 
التغريات النامجة عن األزمات االقتصادية واملالية فان  إىل، وبالنظر اقتصادالذي يعترب القلب النابض يف أي 

دور النظام املصريف يف دعم مسرية عملية النمو االقتصادي املستدام وضع حمل تساؤل وهذا ما أدى اىل 
صدور قانون النقد والقرض ) ظام املصريف اجلزائري وحترير نظامه املايل منذ التسعينياتحتمية اصالح الن

8997.) 
يلعب القطاع املصريف دورا هاما جدا يف تنمية أي اقتصاد السيما اقتصاديات العامل الثالث اليت 

 ,Levine (Levine R. , 1997ــــــ وفقا لو  السليمة لألموال وكفاءة عملية منح القروض، اإلدارةتتطلب 

pp. 688-726)   فإن الوسطاء املاليني يلعبون دورا هاما يف معظم االقتصاديات من خالل قيامهم بدور
توفري السيولة الالزمة لألطراف و  وحدات العجز وبالتايل املشاركة يف خلقو  الوساطة بني وحدات الفائض

أن كفاءة الوسطاء املاليني قد تؤثر ايضا على النمو   Levineادية املختلفة،و يشري ايضااالقتص
 .االقتصادي حيث ان كفاءة وفعالية أداء القطاع املصريف يعترب مؤشر لالستقرار املايل يف أي بلد

 إن مدى قدرة البنوك على خلق االئتمان الناتج عن التوسع يف قبول الودائع يسمح هلا بتوفري
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القروض للجمهور لتمويل املشاريع االستثمارية وهذا يسرع النمو االقتصادي، وال يقتصر دور البنوك على 
االستثمار يف  إىلالتمويل فقط فاالستشارات املالية اليت تقدمها البنوك للعمالء تشجعهم على التوجه 

للمستثمرين للتغلب  إلرشاداو  عالية، كما تعمل على تقدمي النصح اقتصاديةقطاعات حمددة ذات جدوى 
 .االستثمارعلى العقبات اليت قد تعرقل عملية 

مت وصف القروض املصرفية بأهنا أداة أساسية للنهوض بالنمو االقتصادي لذلك فإن األجهزة 
إلى أي مدى تؤثر القروض المصرفية : واالقتصاد يتساءلون اإلدارةالتنظيمية املصرفية، املستثمرين وخرباء 

 & ,T, R)بعض الدراسات مثل  لمختلف القطاعات على النمو االقتصادي في الجزائر؟ الموجهة 

A.T, 2005, pp. 1-37) Beck,Cull and Jerome ,Levine (Levine, 

2002),Odedokum (Odedokun, 1998)   ن االئتمان املقدم القطاع العام ضعيف يف أترى
هتدر بسهولة على الربامج ذات الدوافع السياسية اليت قد ال  أنحتقيق النمو االقتصادي ألن القروض ميكن 

هناك حاجة اىل منح القروض للقطاع اخلاص  أنتكون يف مصلحة الشعب، وترى بعد الدراسات األخرى 
اليت تستثىن القروض املوجهة  األحباثكما أن هناك العديد من .النمو االقتصاديوالعام من أجل حتفيز 

حد كبري يف التأثري على النمو االقتصادي وعليه سنقوم يف  إىلللقطاع العام بسبب االعتقاد بأهنا ضعيفة 
العام يف  القطاعو  للقطاع اخلاص املوجهةهذه الدراسة مبأل هذه الفجوة من خالل حتليل  مسامهة القروض 

 .النمو االقتصادي يف اجلزائر
هتدف هذه الدراسة بشكل أساسي اىل حماولة حتليل العالقة بني خمتلف القروض  :أهداف الدراسة
يتم ذلك من خالل دراسة و  (2780-8991) النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتةو  املصرفية القطاعية

مث حتليل أثرها على النمو ( حملية إداراتعام، خاص، )نسبة توزيع القروض بني خمتلف القطاعات 
التحقيق يف اجته العالقة  إىلهتدف هذه الدراسة أيضا و  املدى الطويل،و  االقتصادي يف املدى القصري

 .النمو االقتصاديو  السببية بني خمتلف القروض املصرفية القطاعية
العالقة النظرية بني  إىلالتحليلي عند التطرق و  على املنهج الوصفي الدراسة هذه ستعتمد  :منهج الدراسة

 واألسلوب اإلحصائيالنمو االقتصادي ،و تعتمد أيضا على منهج التحليل الكمي و  القروض املصرفية
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املستقلة  املتغريات بني العالقات وتقدير متغريات الدراسة  وصف أجل من القياسية النماذج أي القياسي،
 .االقتصادي تغري التابع املتمثل يف النمواملو  القروض املصرفية  أي
 .النظري للدراسة اإلطار: المحور األول .9

 :النمو االقتصاديو  العالقة بين النظام المصرفي .6.9
دور البنوك يف متويل االقتصاد كما " ثروة األمم" يف كتابه   Adam Smith(8070)استحدث 

س املال على املدى الطويل، وركز على أوتراكم ر  جاإلنتا القروض املصرفية يف متويل  قام بتحليل دور
يف املدى الطويل وحسب وجهة نظره فان الوظائف األساسية للبنوك تتمثل يف التمويل القصري  االستثمار

نظريات "يف كتابه   Joseph Schumpeter (schumpeter, 1911).خصم الكمبياالتو  األجل
أعطى إجتاها جديدا للنظريات املصرفية وتوصل اىل أن الوساطة املالية ميكن أن تدفع " قتصاديةالتنمية اال

 :النمو بتوفر الشروط التالية
 .عام وليس بالضرورة بنسب كبرية ادخار −
 .املؤسسات احتياجاتحتديد  −
 .للمؤسسات االدخارتوجيه  −
 .األموالهلذه  االستغاللرقابة عمليات  −
 .الدخارريق التوزيع اجليد لألصول وكذلك التوجيه األمثل تسيري املخاطر عن ط −

 رؤية واضحة لنوع النظام املصريف الذي يعتربه قادر على متويل اإلبتكار  Schumpeterوبالتايل يوفر
-Patrick (patrick, 1966, pp. 174, من أظهرت اعمال كل .االقتصادي تعزيز النموو 

189),Shaw (Shaw, 1973)  Goldsmith (Goldsmith, 1969)   الفعالة  اإلدارةأن
ألسعار الفائدة ستحفز حتقيق إدخارات إضافية وبالتايل كمية األموال القابلة لإلستثمار ستتأثر مباشرة من 

 .الثبات أووعليه فان النمو اإلقتصادي سيتجه حنو الزيادة خالل تعبئة املدخرات 
وبشكل عام، ال يوجد إمجاع بني الباحثني على حجم واجتاه العالقة بني تطور القطاع املايل والنمو 

 :فالدراسات سابقة يف هذا اجملال مبنية على ثالث وجهات نظر رئيسية, اإلقتصادي
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ن هناك العديد من الدراسات اليت مل تستطع إثبات أي عالقة بني تطور من الضروري اإلشارة اىل أ
بناءا على ما سبق نستطيع القول أن اجتاه العالقة .  Gries et al (2009)النظام املايل والنمو االقتصادي

النمو االقتصادي على مستوى الدول مازال غري واضح بالنسبة للباحثني و  السببية بني القطاع املصريف
 القواننيو  على تطور النظام املايلو  واضعي السياسات، فهو يعتمد على اخلصائص االقتصادية والسياسية،و 
 .Calderon and Liu (Calderon & Liu, 2003, ppالتشريعات اخلاصة بكل دولة و 

321-334). 
 :نمو االقتصاديالو  العالقة بين القروض المصرفية. 9.9

النمو االقتصادي، وميكننا تعريف النمو و  دراسات خمتلفة بالعالقة بني االئتمان املصريف اهتمت
اخلدمات اليت يقدمها البلد خالل و  الدخل القوميو  االقتصادي بأنه تغري إجيايب يف مستوى إنتاج السلع

إلقتصاد، وهناك مقاييس معلمات اخرى فرتة زمنية حمددة، عادة يقاس من خالل مستوى اإلنتاج داخل ا
للنمو مثل نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل، والسرعة تراكم رأس املال املادي وما إىل غري 

 النمو االقتصاديو  العالقة السببية بين التنمية المالية

أي  :ئدالقا-نظرية العرض
أن تنمية القطاع املايل تشكل 
أداة مفيدة لزيادة انتاجية 
البلدو بالتايل حتفيز النمو 

 ,Ang (Ang االقتصادي
2009, pp. 1595-
1601) Shahbaz 
(Shahbaz, 2013, pp. 

24-47) 

أي أن  :التابع-لبنظرية الط
النمو االقتصادي هو عامل 
يسبب التنمية املالية فمع منو 
القطاع احلقيقي سيزيد الطلب 

هذا و  على اخلدمات املالية
 سيحفز القطاع املايل
Rafindadi and Yusof 
(A. Rafindadi, 2013, 

pp. 99-112) 

أي أن  :اهالسببية ثنائة االتج
هناك عالقة تبادلية بني النمو 

تنمية القطاع و  االقتصادي
 Handa and Khan املايل

(J Handa, 2008, pp. 
1033-1049)، (Gries, 

Kraft, & Meierrieks, 
2009, pp. 1849-

1860) Gries et Al 
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وفقا ل و   .  Allen and Ndikumama (Allen & Ndikumana, 1998)ذلك
(Bencivenga & Smith, 1991, pp. 195-209)Bencivenca and Smith  يتم إنتاج

ليستثمر  يف االقتصاد من خالل رأس املال والعمل فرجل األعمال يقرتض من البنك االستهالكيةالسلع 
 رأس املال يف األعمال التجارية ويستخدمه لتوظيف العمال من أجل إنتاج السلع واخلدمات لتحقيق النمو

االئتمان املقدم للقطاع و  االئتمان املقدم للقطاع اخلاص :قسمني إىلاالقتصادي وميكن تقسيم االئتمان 
 .العام

Demirguc-Kunt and Levine (Demirguc-kunt & Levine, 2008, pp. 1-68)  يركزان
 Beck etباملثل يالحظو   من الوساطة املصرفيه كلها،على أمهية ختصيص االئتمان للقطاع اخلاص بدال

al(2005)   وميكن تفسري و  املقدم للقطاع اخلاص يعترب كمؤشر جيد للنمو االقتصادي، االئتمانأن
عند منو نسبة االئتمان هذا يعين أن : الطريقة اليت يؤثر هبا االئتمان على النمو االقتصادي كالتايل

أكثر، ويؤدي إرتفاع االستهالك واالستثمارات إىل  االستثماراض أكثر وبالتايل املستهلكني قاموا باالقرت 
 االقتصاديخلق فرص عمل ويؤدي ذلك كله إىل منو كل من الدخل واألرباح، ومن أجل زيادة النمو 

تفعيل عملية خصخصة القطاع املصريف و  تتسم باملرونة اقتصاديةمبساعدة االئتمان جيب وضع سياسات 
 .زيادة إستهالك السلع اليت ينتجها االقتصاد وحتفيز

عبد العظيم أن اجراء حتليل لتوزيع االئتمانات املصرفية على القطاعات االقتصادية . أوضح د
غريها، يفيد يف حتديد أي القطاعات يتجه و  املقاوالتو  التجارةو  الصناعةو  املقرتضة هلا، مثل قطاع الزراعة

 االنكما  أو يثبت على حاله، مؤكدا أن حجم القروض املصرفية اليت مينحها أيها يتجه اىلو  اىل التوسع
جهاز مصريف معني يف تاريخ ما يعترب مؤشرا هاما يدل على حجم النشاط االقتصادي ، ألن ارتفاع حجم 

صادي مما يتناسب مع التوازن االقت. النقديو  االئتمانات املصرفية دليل على االجتاه اىل التوسع االقتصادي
، 8162املاحي، ) .العام، لذلك تعترب القروض املصرفية أحد احملركات األساسية للنشاط االقتصادي

 (82-82الصفحات 
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 .الدراسات السابقة: المحور الثاني .3
معظمها و  االقتصاديالعملية تثبت أن قوة القطاع املايل تدعم النمو و  العديد من الدراسات النظرية 

 ,Schumpeter)يسرع النمو االقتصادي على سبيل املثال  القطاع املصريفعادة ما تستنتج أن تطور 

1943, p. 110) Shumpeter هبذه و  أكد على دور القطاع املصريف كممول لالستثمارات االنتاجية
يستنتج  Pagano(Pagano, 1993, pp. 613-622)تصادية، أما الطريقة سيدفع التنمية االق

رفع انتاجية : ثالث طرق تكون فيها تنمية القطاع املايل قادرة على التأثري على التنمية االقتصادية هي
التحكم يف االدخار ، (املدخراتالطريقة ميكن رفع قيمة هبذه )التقليل من تكاليف املعامالت ،االستثمار

 .من خالل أسعار الفائدة
باجناز ورقة حبثية حول  Orji Anthony (Anthony, 2012, pp. 357-372) قام 

 أثرمها على النمو االقتصادي باستخدام منهجية التكاملو  االدخار يف نيجريياو  موضوع القروض البنكية
، توصل (8111-6221)خالل الفرتة ( (DL.ECMمنوذج تصحيح اخلطأ بفرتات االبطاءو  املتزامن

هذا يعين أن زيادة و  الباحث اىل أن جمموع املدخرات اخلاصة تؤثر اجيابيا على الناتج احمللي االمجايل
اص تؤثر اجيابيا االدخار سيعزز النمو االقتصادي النيجريي، كما أن نسبة القروض املمنوحة للقطاع اخل

، %20تؤدي اىل زيادة الناتج احمللي االمجايل بنسبة % 6على النمو االقتصادي، فزيادة القروض بنسبة 
توصل  .سعر الصرف يؤثران أيضا اجيابيا على النمو االقتصاديو  القروض املمنوحة للقطاع العام

(Krishnankutty, 2011, pp. 60-71) Raveesh Krishnankutty دراسة قام هبا  يف
أن االئتمان املصريف املمنوح ملختلف القطاعات  إىل( 2770-8999)باستعمال بيانات البانل خالل الفرتة 

يف مشال شرق اهلند ليس له تأثري كبري على النمو االقتصادي، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك أساسا إىل 
 Ibrahim A.O. Bakare أجاب. عدم وجود مراقبة من طرف السلطاتو  عالتقصري يف الدف

(Bakare, 2015, pp. 128-139)  إىل أي مدى تؤدي االئتمانات : عن االشكالية  حبثهيف
الئتمان املمنوح ،و توصل اىل أن ا( 8160-6221)املصرفية إىل حتفيز النمو االقتصادي؟ خالل الفرتة 

معنويا  على النمو االقتصادي يف نيجرييا، يف حني أن االئتمان املوجه للقطاع و  للقطاع اخلاص يؤثر إجيابيا
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العام له أثر اجيايب لكن غري معنوي على الناتج احمللي اإلمجايل،كما أن التضخم يؤثر سلبيا على النمو 
كومة بإجراء مراجعة لبياناهتا املالية لتخفيض نسبة االقتصادي ، ولذلك توصى الدراسة بأن تتكفل احل

 DR. Akujuobi & DR .Chima (Akujuobi  قام. اختالس األموال يف املكاتب العامة
& Chima, 2015, pp. 128-139)  باجناز ورقة حبثية حول العالقة بني القروض املصرفية

باستخدام ( 8112-6211)التنمية االقتصادية يف نيجريا خالل الفرتة و  عات االنتاجيةاملوجهة للقطا
الزراعة،صيد )التكامل املشرتك، توصل الباحثان اىل أن القروض املصرفية املوجهة للقطاعات االنتاجية 

تايل مل تؤثر على بالو  مل حتقق اداء جيد( العقاراتو  األمساك،الصناعة التحويلة، التعدين، احملاجر،البناء
 .الناتج احمللي االمجايل، لذلك ينبغي أن تكون هناك رقابة صارمة للتسهيالت لتفادي اختالس األموال

 على حتليل االرتبطات بني املؤشرات املصرفية (616-6، الصفحات 8161مرار، ) ركز رابح مرار
،أظهرت (8162-6221)القطاعي لفلسطني خالل الفرتة و  ملستوى الكليالنمو االقتصادي على او 

 تأثري هناك يوجدأنه  Grangerاختبارات السببية ل و  نتائج التحليل باستعمال مناذج التكامل املشرتك
 ذي تأثري أي هناك يوجد الو  النمو االقتصادي على اخلاص للقطاع املقدم االئتمان نسبة يف للنمو إجيايب
 أو القصري املدى يف سواء االقتصادي النمو على العام للقطاع املقدم االئتمان نسبة يف للنمو مغزى

( القائد-نظرية العرض)الطويل، اختبار السببية أظهر أن النمو االقتصادي ضروري لتطوير النظام املصريف 
نظرية )ا يف التنمية االقتصادية يف املدى القصري أما يف املدى الطويل فان منو النظام املصريف يلعب دورا هام

دراسة ( 8162) (08-62، الصفحات 8161السواعي، ) قدم خالد حممد السواعي(. التابع -الطلب
( 8166-6228)االقتصادي خالل الفرتة  النمو على املايل والتطور التجارة حترير هتدف اىل حتليل أثر

تأثريا  أظهرت النتائج ،ARDLاملوزعة  اإلبطاءمنوذج االحندار الذايت لفرتات و  كامل املشرتكباستعمال الت
 حترير القصري،كذلك  املدى وعلى الطويل املدى على االقتصادي النمو على التجاري لالنفتاح سلبيا  

  .اإلمجايل احمللي الناتج منو على سليب تأثري له (االئتمان احمللي،االئتمان اخلاص،عرض النقود)املايل القطاع
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النمو االقتصادي و  دراسة قياسية للعالقة بين القروض المصرفيةو  تحليل نظري:المحور الثالث  .4
 :في الجزائر

 :تطور القروض المصرفية في الجزائر  .6.4
قد مسح التحسن يف األوضاع املالية للحكومة، قيام اجلهاز املصريف خالل السنوات األخرية بتوجيه 

قدر األكرب من املوارد لتمويل األنشطة اإلنتاجية للقطاع اخلاص، وذلك انسجاما مع السياسات ال
والتوجهات الرامية إىل توسع مشاركة القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي وتعزيز دوره يف توفري فرص 

عام بقيم الو  نالحظ ان القروض تتوزع بني القطاعني اخلاص( 6)ومن خالل الشكل . العمل املنتج
متساوية تقريبا أما االدارات العمومية فتتحصل على قيم رمزية من القروض مقارنة بالقطاعني السابقني،و 

لريتفع اىل  2005مليار دينار سنة  228.2نالحظ أيضا أنه قد بلغ حجم االئتمان املقدم للقطاع العام 
ن املوجه للقطاع اخلاص ، من جهة أخرى عرف حجم االئتماو   8161مليار دينار سنة  0228.8

إىل  8112مليار دينار سنة 222.0تزايدا بوترية اعلي من القطاعات األخرى، حيث انتقل من 
تدخل و  يعود هذا االرتفاع بالدرجة األوىل إىل إنشاء صناديق ضمان القروضو  مليار دينار ، 0222.1

 رئيس مجعية البنوكحسب و  قاوالتيةالدولة يف منع البنوك من رفض امللفات املدروسة لتعزيز روح امل
. البنوك ال تزال واعية بدورها األساسي يف جمال متويل االقتصاد احلقيقي"املؤسسات املالية السيد جبار إن و 

ففي .باملائة 81فخالل السنوات األخرية، سجلنا نسبة منو جيدة للقروض اليت جتاوزت يف بعض السنوات 
من % 62و %61مت تسجيل  8161-8162خالل سنيت و  % 81بلغت نسبة منوها  8162سنة 

و بالرغم من الزيادة يف االئتمان املمنوح للقطاع .(موقع وكالة االنباء اجلزائرية) "منو القروض على التوايل 
مقارنة بالناتج احمللي  اخلاص يف اجلزائر يف السنوات األخرية ، اال أنه يعترب دون املستوى املطلوب ومتدين

وهذا ما يوضح أن دور البنوك يف متويل نشاط القطاع اخلاص ما زال ضعيفا مقارنة بالكثري من . اإلمجايل
 .الدول النامية سواء العربية منها أو بلدان جنوب شرق آسيا
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حدة الو 9061- 9002حجم االئتمان المصرفي الممنوح لالقتصاد حسب القطاع خالل المدة : 6 الشكل
 .(مليار دج) 

 
 http://www.bank-of-algeria.dz (le من اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات بنك اجلزائر :المصدر

bulletin statistique de la banque d'algerie, Mai 2011 ; septembre 2017.) 

مو االقتصادي النو  دراسة قياسية للعالقة بين القروض المصرفية الموجهة لمختلف القطاعات.  9.4
 (:9062-6991)خالل الفترة  في الجزائر

 :منهجية الدراسة. 6.9.4
 الطويل املدى يف عالقة وجود إىل الغالب يف تشري االقتصادية النظرية فإن الكلي، االقتصاد حسب

 إىل تعيدها قوى هناك فإن التوازنية، قيمتها عن املتغريات هذه احنراف حالة يف حىت أكثر، أو متغريين بني
 املدى يف التوازنية العالقة دراسة تصطدم .الطويل املدى يف االرتباط أو العالقة حتقق يضمن مما التوازن
خاصة اليت متثل متغريات اقتصادية  )الزمنية السالسل أغلب يف املوجود االستقرار عدم مبشكلة الطويل

 بني املتغريات زائف احندار ىلإ األحيان من الكثري يف الزمنية السالسل استقرار عدم يؤدي ،(كلية
-Granger and Newbold (Granger & Newbold, 1974, pp. 111االقتصادية 

تسمح بإعادة االستقرار هلذه السالسل الزمنية غري أهنا يف هذه ( التكامل)صحيح أن املفاضلة ،(120
 طريقة استخدام الطويل ،و بالتايل فإن املدى يف بسلوكها املرتبطة املعلومات من كبريا جزءا   تفقداحلالة قد 
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 بني زائفة عالقة إىل غري املستقرة يؤدي الزمنية السالسل متغريات بني االحندار تقدير يف الصغرى املربعات
 .Lim and Mcaleer (Lim & mcaleer, 2001, pp. 1599-1619)املتغريات  هذه

الذي  أدخل من  (Co-integration test) يف هذه احلالة يستعمل اختبار التكامل املتزامن
والذي يسمح بدراسة العالقة يف املدى الطويل بني السالسل ،  C.W.J.Granger( 6226)طرف

اقرتح  . مشكلة االحندار الزائفالزمنية غري املستقرة واملتكاملة من نفس الدرجة، كما يسمح بالتغلب على 
طريقة الختبار عالقة التكامل املتزامن C.W.J.Granger(6222  )و Engle.R.F كل من

  :على مرحلتني
 تقوم املرحلة األوىل على تقدير عالقة االحندار التالية باستخدام طريقة املربعات الصغرى    :

)1........(
ttt

eX   
   اختبار استقرارية حد اخلطأ العشوائيتقوم املرحلة الثانية على et فإذا  . ملعادلة االحندار السابقة

، فهذا يعين وجود عالقة تكامل متزامن ما بني I(0) كانت هذه األخرية مستقرة عند املستوى
 . Y و X املتغريين

التكامل  ولدراسة عالقة املدى الطويل بني جمموعة متغريات متكاملة من نفس الدرجة، هناك أيضا إختبار
الذي يسمح حبساب عدد عالقات ،  Johansen (Johansen, 1988, p. 233) املتزامن لـ

. التكامل املتزامن من خالل حساب عدد أشعة التكامل املتزامن، واملسماة برتبة مصفوفة التكامل املتزامن
 : لتايلويقوم هذا االختبار على تقدير النموذج ا

)2..(..............
1122110

 
 tptpttt

: تكتب على الشكل التايل املصفوفة: حيث أن 





p

i

i

1

1
  .p : عدد التأخرات يف

  .النموذج  rR
pg

 رتبة املصفوفة ،و يف هذا .واليت متثل عدد عالقات التكامل املتزامن
أنه ميكن تقدير C.W.J.Grange (6222 )و  Engle.R.F31 نلصدد، أثبت كل ما

اليت تربط بينها عالقة تكامل متزامن من خالل متثيلها بنموذج  العالقة احلقيقية بني السالسل الزمنية
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ثال باملعادلة مموميكن متثيل منوذج لتصحيح األخطاء ما بني متغريين  .ECM لتصحيح األخطاء

..........)..3( :التالية

11

110 









n

j

tjtjit

m

i

itt
XeX  

1tحيث ميثل 
e الذي يشري ضمنيا إىل سرعة التكيف من و  ،(6)حد تصحيح اخلطأ املقدر يف املعادلة

األجل القصري إىل األجل الطويل، أي أنه يقيس مقدار التغري يف املتغري التابع نتيجة إلحنرافات املتغريات 
 ,Borbonnais) قيمها التوازنية يف األجل الطول مبقدار وحدة واحدة املستقلة يف األجل القصري عن
2015, pp. 297-314) .

 :النتائج التطبيقية. 9.9.4 
احمللية باجلزائر ، واستنادا إىل  داراتبعد وصفنا لتطور القروض املمنوحة للقطاع العام واخلاص ولال

 :  املقاربات النظرية والدراسات التطبيقية السابقة اليت سبق وصفها، ستأخذ الدراسة النموذج التايل
GDP= f (PUBCB, BCPS , ADCB) 

 ، (BM (BM)املصدر من البنك الدويل) الناتج احمللي اإلمجايل : GDP :حبيث ميثل
PUBCB : القروض املمنوحة للقطاع العام  ،BCPS :القروض املمنوحة للقطاع اخلاص ،ADCB: 

 .القروض املمنوحة لالدارات احمللية
( PUBCB، BCPS، ADCB (بنك اجلزائر) املصدر التقارير السنوية لبنك اجلزائر) 
 فحص استقرارية السالسل الزمنية، ورغم تعدد  إىليهدف هذا االختبار : اختبار جذر الوحدة

 – phillipsاختبار ، (ADF)اختبارات جذر الوحدة إال انه سيتم االعتماد على اختبار كل من 
perron (PP) ، لعدمية القائلة بوجود جذر مت قبول الفرضية ا( 6)من خالل اجلدول رقم

رفض هذه الفرضية بالنسبة للفرق األول لنفس  بالنسبة جلميع املتغريات عند املستوى إال انه متالوحد
اذن . %2وعند مستوى معنوية  I(1)املتغريات مما يعين أن هذه املتغريات متكاملة عند درجة الفرق األول 

 . ميكن إجراء اختبار التكامل املتزامن
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 نتائج اختبار استقرار السالسل الزمنية :6الجدول 
.     

Hypothesized  Trace 0.05  

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

     
     

None *  0.887359  60.98197  47.85613  0.0018 

At most 1  0.537427  23.86167  29.79707  0.2064 

At most 2  0.388308  10.75552  15.49471  0.2270 

At most 3  0.131641  2.399560  3.841466  0.1214 

     
 . Eviews 9الباحثة باالعتماد على برنامج  إعدادمن  :المصدر     

 أين يتم  يسمح هذا االختبار بتحديد عدد متجهات التكامل املتزامن، :اختبار التكامل المتزامن
 وتظهر نتائج هذا. من خالله اختبار ما إذا كانت هنالك عالقة بني متغريات النموذج يف املدى الطويل

  (.8)   رقم االختبار يف اجلدول
 Johansenنتائج اختبار التكامل المشترك لـ  :  9 الجدول

 
 املتغريات

القرار 
الرت)

 (بة

PP ADF 

 عند الفرق األول عند املستوى عند الفرق األول عند املستوى

GDP I(1) 
-0.6313 

(0.9632) 

-3.5471 

0.0014)) 

-0.6313 

(0.9632) 

-3.5471 

(0.0014) 

PUBC
B 

I(1) 

 

-0.6591 

(0.9617) 

-4.1537 

(0.0217) 

1.9492 

(1.0000) 

-4.1538 

(0.0217) 

BCPS I(1) 
-0.7075 

(0.9573) 

-1.9897 

(0.0472) 

-0.5363 

(0.9713) 

-2.1123 

(0.0366) 

ADCB I(1) 
-1.1608 

(0.2150) 

-15.6974 

(0.0001) 

0.0468 

(0.6841) 

-5.7299 

(7.7777) 

ECM I(0) 
-1.6098 

(0.0494) 
- 

-1.7718 

(0.0273) 
- 

 . Eviews 9من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج  :المصدر
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traceمن اجلدول أعاله يتضح أن 
  وبالتايل  5%أصغر من القيم احلرجة عند مستوى معنوية

تضح أن عدد متجهات من جهة أخرى، ي. ، أي وجود عالقة للتكامل املتزامنH0نقبل الفرضية العدمية 
، وهذا يعين أن هيكل الناتج احمللي االمجايل متكامل 5%عند مستوى معنوية  r=1التكامل املتزامن هو 

تكامال متزامنا مع بقية املتغريات املفسرة، أي وجود توليفة خطية ساكنة بني الناتج احمللي اإلمجايل وبقية 
ة األجل بني املتغريات، أي أهنا ال تبتعد كثريا عن بعضها حمدداته، مما يدل على وجود عالقة توازنية طويل

 . البعض يف املدى الطويل حبيث تظهر سلوكا متشاهبا
، فإنه ميكن تقدير Granger (6222)و Engleو للقيام باختبار التكامل املتزامن لكل من 

  :اليت تظهر نتائجه يف اجلدول التايلو  ،(1)عالقة االحندار املمثلة باملعادلة 
 Grangerو Engleنتائج اختبار التكامل المتزامن لـ : 3 الجدول

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1084.334 868.9203 1.247909 0.2312 

PUBCB 0.204296 0.532597 0.383584 0.7067 

BCPS 137.2140 123.8899 1.107547 0.2855 

ADCB 716.5386 1012.920 0.707399 0.4902 

     
     R-squared 0.482937     Mean dependent var 3514.755 

Adjusted R-squared 0.379524     S.D. dependent var 1470.780 

S.E. of regression 1158.538     Akaike info criterion 17.13237 

Sum squared resid 20133156     Schwarz criterion 17.33120 

Log likelihood -158.7575     Hannan-Quinn criter. 17.16602 

F-statistic 4.669997     Durbin-Watson stat 0.701780 

Prob(F-statistic) 0.016965    

     
 . Eviews 9الباحثة باالعتماد على برنامج  إعدادمن  :المصدر     

وهو ما يدل ، 0.4829أعاله، يتضح بأن قيمة معامل التحديد قد بلغت  (3)جلدول من خالل ا
مقدراته على تفسري التغريات اليت حتدث يف الناتج احمللي االمجايل، حيث أن و  على جودة توفيق النموذج

. االمجايلمن التقلبات يف الناتج احمللي  %  48.29التغريات يف املتغريات املستقلة تفسر لنا ما يربو عن
يظهر و  هذا. ال توحي إىل وجود ارتباط ذايت ما بني األخطاء Durbin-Watson كما أن إحصائية 

النموذج مالئم لتمثيل العالقة بني الناتج احمللي  بالتايلو  % 5لفيشر اصغر من  Statistic  Fاحتمال 
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الناتج احمللي اإلمجايل ال يتأثر معنويا يف  أما من ناحية التأثري فنجد بأن. حمدداته يف املدى الطويلو  االمجايل
 . املدى الطويل باملتغريات املستقلة

املتضمن لنتائج االستقرارية مت قبول الفرضية ( 6)ويف ذات السياق، ومن خالل نتائج اجلدول رقم 
ملستوى وهي متكاملة عند ا( 6)البديلة القائلة بعدم وجود جذر الوحدة يف سلسلة بواقي معادلة اإلحندار 

I(0) ، يدل على وجود عالقة طويلة األجل أي يوجد عالقة التكامل املتزامن بني الناتج احمللي ا مم
، من املتكاملة زمنيا احلقيقية بني السالسل الزمنية وعليه، ميكننا تقدير العالقة. المجايل وبقية حمدداتها

 :لنموذج الشكل التايليف حالتنا سيأخذ هذا ا. خالل متثيلها بنموذج لتصحيح األخطاء

                                            
املتغريات املفِسرة، تقدير هذه املعادلة بإستخدام طريقة  املربعات الصغرى العادية، تظهر   حيث ميثل 

 .أدناه( 2) نتائجه على حنو ما يوضحه اجلدول
 . ECMنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ: 4 لجدولا

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 451.9591* 139.9425 3.229606 0.0066 

DPUBCB -0.219460 0.506653 -0.433157 0.6720 

DBCPS -268.4432* 63.06026 -4.256931 0.0009 

DADCB -174.0164 230.8791 -0.753712 0.4645 

ECM(-1) -0.401027* 0.132910 -3.017274 0.0099 

     
     R-squared 0.637861     Mean dependent var 125.2928 

Adjusted R-squared 0.526433     S.D. dependent var 590.1680 

S.E. of regression 406.1310     Akaike info criterion 15.08136 

Sum squared resid 2144251.     Schwarz criterion 15.32869 

Log likelihood -130.7323     Hannan-Quinn criter. 15.11546 

F-statistic 5.724451     Durbin-Watson stat 2.217560 

Prob(F-statistic) 0.006985    

     
     *** significant at 10% * significant at 1%, ** significant at 5%, 

 . Eviews 9من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج  :المصدر
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وهو ما يدل ، 0.6378أعاله، يتضح بأن قيمة معامل التحديد قد بلغت ( 4)من خالل اجلدول 
مجايل، حيث أن على جودة توفيق النموذج ومقدرته على تفسري التغريات اليت حتدث يف الناتج احمللي اال

. التقلبات يف الناتج احمللي االمجايلمن  63.78% التغريات يف املتغريات املستقلة تفسر لنا ما يربو عن 
 . ال توحي إىل وجود ارتباط ذايت ما بني األخطاء Durbin-Watson كما أن إحصائية 

وذات  %6معنوية عند مستوى الداللة  ECTمن جهة أخرى تظهر معلمة حد تصحيح اخلطأ 
، تدل على أن سلوك الناتج احمللي اإلمجايل قد تستغرق عند حدوث أي (-0.4010)إشارة سالبة 

أما إذا حتدثنا بلغة سرعة التعديل، فنقول . صدمة حوايل أربعة فرتات حىت يصل لوضع التوازن طويل األجل
احمللي اإلمجايل يف املدى إختالالت توازن الناتج من 40.10%بأنه يتم يف كل فرتة تعديل ما يربو عن 

كما تبني هذه النتيجة أيضا، أن معلمة معدل منو الناتج . هذا ما يدعم فرضية التكامل املتزامنو  الطويل،
وبإشارة موجبة، مما يوحي بأن  %6بإبطاء سنة واحدة كانت معنوية عند مستوى الداللة  اإلمجايلاحمللي 

نجد بأن الناتج أما من ناحية التأثري ف. ة كان يتجه حنو التزايدخالل فرتة الدراس اإلمجايلالناتج احمللي 
بالقروض املمنوحة للقطاع اخلاص أما بقية املتغريات فلم يكن هلا أي  تأثر يف املدى القصريياحمللي االمجايل 

 .أثر معنوي يف املدى القصري
 بين متغيرات الدراسة  السببية العالقة اتجاه تحديد: 
 السالسل الزمنية متغريات من جمموعة بني ما العالقة إىل للوصول أيضا   ملستخدمةا الطرق بني من  

(Multivariate time series models)  قيم تفسر واليت املتعددة الزمنية السالسل بطريقة يسمى ما 
 تحليلال األخرى، لذلك سيستند للمتغريات السابقة وبالقيم له، السابقة بالقيمللمتغري  احلالية املتغري

 ( Multivariate Granger Causality ) .يسمى باختبارات جراجنر للسببية ما على القياسي
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 .القصير بين متغيرات الدراسة المدى في للسببية Granger اختبار نتائج: 2 الجدول
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
    

 BCPS does not Granger Cause GDP  17  0.57998 0.5749 

 GDP does not Granger Cause BCPS   5.25472 0.0057 

    
    

 PUBCB does not Granger Cause GDP  17  4.40454 0.0368 

 GDP does not Granger Cause PUBCB  4.58324 0.0332 

    
    

 ADCB does not Granger Cause GDP  17  0.58516 0.6301 

 GDP does not Granger Cause ADCB  1.87044 0.1963 

 . Eviews 9من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج  :المصدر

نالحظ أن احتمال تأثري القروض املصرفية املوجهة للقطاع اخلاص على النمو ( 5)من اجلدول 
ال  BCPSأن  بالتايل نقبل الفرضية العدمية اليت تنص علىو (7.50.9% )5االقتصادي أكرب من 

أصغر  القروض املوجهة للقطاع اخلاص بينما أن احتمال تأثري الناتج احمللي االمجايل على  GDPيسبب 
باملثل جند أن العالقة السببية متبادلة بني و BCPSيسبب   GDPبالتايل فان و  (1.1122% )2من 

GDP وPUBCB  ال توجد أي عالقة سببية بني وADCB   المجايلالناتج احمللي او. 
 :تحليل النتائج   .2

إشارة معامالت املتغريات اليت مت اختيارها انطالقا من  يظهر تقدير العالقة الطويلة األجل أن
من النظرية االقتصادية كانت كلها موجبة لكنها غري معنوية التأثري على النمو و  الدراسات السابقة

وحة ملختلف القطاعات مقارنة بالناتج احمللي قد يعود ذلك اىل ضعف نسبة القروض املمنو  االقتصادي،
أما نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف املدى القصري أظهرت أثر سليب غري معنوي لكل من . االمجايل

و االدارات احمللية  وقد يكون هذا نتيجة إلرتفاع معدل PUBCB القروض املمنوحة للقطاع العام 
املني يف القطاع العام يف ظل الفساد الذي أكل بعمق يف نسيج بني الع إختالس األموال وعدم اإلخالص
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تستغل يف تقدمي اخلدمات اجملانية للشعب  ADCB جمتمعنا كما أن القروض املمنوحة لإلدارات احمللية 
لذلك فإهنا ال تساهم يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل ولذلك، فإننا نتفق مع الفرضية اليت تنص على أن 

نتائج تقدير . االدارات احمللية ليس له تأثري كبري على النمو االقتصادي يف اجلزائرو  لقطاع العاماالئتمان ل
تؤثر  BCPS منوذج تصحيح اخلطأ يف املدى القصري تظهر أن القروض املصرفية املوجهة للقطاع اخلاص

 توصلت اليت التطبيقية تالدراسا معظم مع تتفق ال نتيجة وهيمعنويا على الناتج احمللي االمجايل و  سلبا
 ,Bouzid) االقتصادي النمو على املمنوحة للقطاع اخلاص أثر اجيايب القروض نسبة لتطور أن إىل

2003, p. 11)،  قد يعود ذلك اىل عدم الكفاءة يف ختصيص االئتمان حيث تتلقى قطاعات أقل و
تطور القروض  إىل االقتصادي النمو اجتهت من  السببية العالقة .ئتمانانتاجية على حصص كبرية من اال

 املصرفية اخلدمات على الطلب زيادة إىل يؤدي االقتصادي النمو إن املصرفية املوجهة للقطاع اخلاص،حيث
 يف االقتصادي النمو أن أي االستثمار أجل من القروض على الطلب أو ت املدخرا إيداع أجل من إما

-القصرية هذا يتفق مع نظرية الطلب املدى يف املصريف القطاع تطور أجل من جدا   ضروريا   يعترب راجلزائ
االدارات احمللية تؤثر سلبا لكن غري معنويا على و  كل من القروض املصرفية املمنوحة للقطاع العام التابع،

 هني بني الناتج احمللي االمجايلالناتج احمللي االمجايل يف املدى القصري لكن جند عالقة سببية ذات اجتا
 وعدم العام للقطاع املقدمة القروض فعالية عدم على يدل هذاو  .القروض املصرفية املوجهة للقطاع العامو 

 من األكرب اجلزء إن حيث الطويل، أو القصري املدى على سواء لإلقتصاد، تطويرية باخلطة ارتباطها
يف الربامج السياسية و  (ميزان املدفوعات)احلكومية املوازنة ملدع تذهب العام  للقطاع املقدمة القروض

 .املوظفني رواتب ودفع (كاالنتخابات)
 :الخاتمة .1

 من كثري تشري االقتصادي،حيث النمو يف القطاع املصريف تأثري حول االقتصاديني بني هناك جدل
 اإلجيايب فالدور القطاع املصريف، خلدمات السليب أو اإلجيايب املزدوج للدور والتطبيقية الدراسات النظرية

 تنفيذ يف كفاءته ومدى العائلي والقطاع األعمال قطاع مع املالية الوساطة خدمات قطاع باندماج يرتبط
 وانعدام الدور هذا عن املالية الوساطة خدمات قطاع بتخلي يرتبط السليب الدور أن املالية بينما الوساطة
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حمدد معرفة  الدراسة بشكل لذلك حاولت .األعلى اإلنتاجية ذات عاتللقطا املدخرات توجيه يف الكفاءة
 و، 8162-6222يف اجلزائر خالل الفرتة  مدى تأثري القروض املصرفية القطاعية على النمو االقتصادي

أشارت نتائجها إىل أن لكل من القروض املمنوحة للقطاع العام ، القروض املمنوحة للقطاع اخلاص،و 
ـــــــ أن اختبارات السببية لة لإلدارات احمللية أثر سليب على النمو االقتصادي كما القروض املمنوح

Granger هذا يتفق مع و  أظهرت أن هناك عالقة سببية تتجه من النمو االقتصادي اىل القروض املصرفية
تائج الدراسة ن.التابع أي أن النمو االقتصادي يؤدي اىل زيادة الطلب على القروض املصرفية-فرضية الطلب

النمو االقتصادي و  تتناىف مع النظرية االقتصادية اليت تفرض وجود عالقة اجيابية بني منو القروض املصرفية
عليها القيام هبا قصد  يتوجب اليت واإلصالحات والسياسات اجلهود من العديد اجلزائر أمام الزاللذلك 

 :ملتمثلة يفالنهوض بنموها االقتصادي واو  تفعيل نظامها املصريف
 مبصداقية الثقة لتوفري ، واملعلومات البيانات نشر يف املايل واإلفصاح مبدأ الشفافية تعزيز على العمل -

 .القطاع املصريف
 على املستثمرون ينشدها اليت الرغبات كافة تغطي ومتنوعة جديدة مالية وأدوات خدمات تقدمي -

 .والعاملي احمللي الصعيدين
القروض  نسبة مسامهة فعدم لالقتصاد املوجهة وجدوى القروض نوعية راسةلد استشارات مكاتب خلق -

 .القروض تلك فاعلية عدم يعكس االقتصادي النمو رفع يف املصريف اجلهاز طرف من املعروضة
نبغي أن تتكفل احلكومة بإجراء مراجعة لبياناهتا املالية عند استحقاقها، من أجل خفض معدل ي -

 .تب العامةاختالس األموال يف املكا
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