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 لمغربالجزائر و امحددات التضخم في 
 )دراسة قياسية باستخدام التكامل المتزامن(

  أمينةبن عيسى  .أ
  جامعة تلمسان -كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية و علوم التسيري

  بن يشو فتحي.أ
 جامعة تلمسان -االقتصادية، العلوم التجارية و علوم التسيريلية العلوم ك

 
  : الملخص
دف هذه الدراسة إىل معرفة احملددات األساسية للتضخم يف االقتصاد اجلزائري و   

، للوصول اىل هذا اهلدف مت استعمال أسلوب )2013- 1970(االقتصاد املغريب خالل الفرتة
 من دوال االستجابة الدفعية و اختبار السببية جلراجنر، وذلك التكامل املتزامن ، حتليل التباين ،

بينت نتائج الدراسة  أن عرض .يف التضخم  املؤثرة الداخلية االقتصادية العوامل أهم حتديد أجل
النقود و  معدل الفائدة يفسران اجلانب األكرب من تقلبات مؤشر أسعار االستهالك يف اجلزائر ، 

التضخم يف اجلزائر ظاهرة نقدية ،و أن أسعار الواردات تساهم يف تفسري وهو ما يؤكد على أن 
نسبة كبرية من تغريات األسعار احمللية يف املغرب ، مما يدل على أن التضخم املستورد هو احملدد 

  ).يف األجلني القصري و الطويل(األساسي للتضخم يف املغرب 
، التكامل املشرتكاالقتصاد اجلزائري ،، املغريب التضخم، األسعار، االقتصاد : الكلمات المفتاحية

  .اختبار السببية
Résume : 

Cette étude vise à trouver les déterminants sous-jacents de l'inflation 
dans l'économie algérienne et dans l'économie marocaine au cours de la 
période (1970-2013). 

Pour atteindre cet objectif on a utilisé : la méthode de l'intégration 
simultanée, l’analyse de la variance, les tests  de causalité  Granger, afin 
d'identifier les facteurs économiques Intérieurs les plus importants affectant 
l'inflation.  

L'étude a démontrée que la masse monétaire et le taux d'intérêt 
expliquent la majeure partie des fluctuations de l'indice des prix à la 
consommation en Algérie, ce qui confirme que l'inflation en Algérie est un 



  بن يشو فتحي. أ،بن عيسي أمينة.أ                                                                                             سواقجملة املالية و األ

46 
 

phénomène monétaire, et que les prix à l'importation contribuent à 
l'interprétation d'une grande partie de l'évolution des prix intérieurs au 
Maroc, ce qui indique que l'inflation importée est un déterminant clé de 
l'inflation au Maroc (à court et à long terme). 
 
Mots clés: inflation, les prix, l'économie marocaine, l'économie algérienne, 
l'intégration conjointe, test de causalité. 
 

  : مقدمةال
تصنيفها، ورغم تعدد  على تعريف ظاهرة التضخم و االقتصادينيرغم إختالف معظم 

م متفقون على خطورة التضخم كحالة مرضية  أسباب ومصادر ظهور الضغوط التضخمية، إال أ
اإلقتصادية (النامية على حد سواء، وعلى النتائج املرتتبة عنهمنها الدول املتقدمة و منة تعاين مز 

مجيع الدول بقياس  اهتمتواليت متس مجيع الوحدات اإلقتصادية، لذلك ) واإلجتماعية والسياسية
دف حتديد السياسات املناسبة حملاربته ومراقبته ب قيق ستمرار، وبالتايل حتاهذه الظاهرة يف اإلقتصاد 

من خالل التضخم يف املغرب  أسبابهذه الورقة حتديد يف سنحاول  .إستقرار مستوى األسعار
املفسرة واحملددة لتطور ظاهرة التضخم  األساسيةهي املتغريات االقتصادية  ما:طرح السؤال التايل 

،يتناول القسم أقسامإىل أربعة تقسيم البحث  ارتأينا اإلشكاليةعلى هذه  لإلجابةيف املغرب؟ و 
األول االطار النظري للتضخم و يهتم القسم الثاين بالدراسات السابقة ذات العالقة بالتضخم أما 
القسم الثالث سيخصص لدراسة تطور التضخم يف اجلزائر و املغرب ويف القسم األخري سنتطرق 

  .للدراسة القياسية حملددات التضخم يف اجلزائر و املغرب
 : النظري للتضخم اإلطار - 1

ك أول من أشاروا إىل ظاهرة التضخم من خالل نظرية كمية النقود اليت ييعترب الكالس
حاولت تفسري تغريات املستوى العام لألسعار وعالقته بكمية النقود، فهي ترى أن كمية النقود 

ا الشرائية  وإنه ، ) اراملستوى العام لألسع(وليست وظائفها هي العامل الفعال يف حتديد  قو
بفرض بقاء العوامل األخرى على حاهلا يتناسب التغيري يف قيمة النقود تناسبا عكسيا مع التغيري يف  
كميتها، ومعىن ذلك أن زيادة كمية النقود إىل الضعف يرتتب عليها اخنفاض قيمتها إىل النصف 

  .صحيح والعكس
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 C+I+Gوحسب كينز فإن التضخم ميكن أن حيصل عندما يكون حجم االنفاق الكلي 
كما يؤكد على أن التغري يف املستوى عند مستوى االستخدام الكامل، (Q)أكرب من قيمة الناتج 

العام لألسعار يعود بصفة أساسية إىل تغريات سعر الفائدة، والتفاوت الذي ينتج بني االدخار 
أنه مع تعادل اإلدخار واالستثمار عند سعر الفائدة التوازين الذي يكون مساويا واالستثمار، حيث 

تستقر األسعار وتصبح ثابتة، ولكن يرى كينز أنه ليس بالضرورة يكون االدخار  للسعر النقدي
مساويا لالستثمار، من املمكن وجود اختالف بينهما وهذا االختالف هو الذي حيدد الدخل 

 .ثمار من جديدت، والذي بدوره يعيد التوازن بني االدخار واالس)عارمستوى األس(القومي 
أنه لتفسري التضخم يف البالد املتخلفة  (S.K.Chakmabarti)وتشري النظرية اهليكلية 

جيب أوال البحث عن طبيعة اخللل اهليكلي املوجود يف االقتصاد، كما تؤكد أيضا أن العوامل النقدية 
هي مسببات ثانوية لتضخم ) النقود، زيادة الطلب الفعال، سوء اإلدارةزيادة كمية (واملالية 

من أكثر و . ي اليت تسبب ظهور هذه العواملاألسعار، وأن العوامل اهليكلية واالجتماعية ه
، أي ارتفاع أسعار "الفجوة الغذائية"االختالالت أمهية كمفسر لظهور التضخم يف هذه الدول هي 

اإلنتاج احمللي  من مواد غذائية وعدم قدرته على سد حاجات  السلع الغذائية بسبب ضعف
  ).التضخم املستورد(السكان املتزامنة وبالتايل ارتفاع الواردات

النظرية املعاصرة فقد اعتمدت يف تفسريها للتضخم على كمية النقود، وهي بذلك  أما
التضخم وحتقيق استقرار تعترب التضخم ظاهرة نقدية حبتة، ولذلك يرجع النقديني عملية مكافحة 

، حيث تعمل هذه األخرية على مراقبة كمية النقود )البنك املركزي(األسعار إىل السلطة النقدية 
التضخم ينشأ  إنوجعل معّدهلا يتناسب دائما مع حجم اإلنتاج وعدد السكان ، ويرى فريدمان 

 هو متغري خارجي ونتيجة االختالل بني عرض النقود والطلب عليها، ومبا أن عرض النقود 
مستقل، تتحكم فيه السلطات النقدية، اجته فريدمان إىل االهتمام على وجه اخلصوص بالطلب 
على النقود باعتباره املؤثر األساسي يف املستوى العام لألسعار، ودراسة حمددات الطلب على 

  .الكمية النقدية لدى األفراد
واد مدرسة اقتصاديات جانب العرض إضافة إىل االفراط يف املعروض النقدي أدخلوا ر 

هذه األخرية  اسبب آخر ميكنه أن يؤدي إىل ارتفاع  األسعار وهو الضرائب املرتفعة، حيث اعتربو 
و جزء مهم من التكاليف ، وحسب رأيهم إذا ازدادت هذه التكاليف ترتفع األسعار من جهة، 
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ويف كلتا  ،أخرىمن جهة  فيقل العرض مقارنة بالطلب إنتاجهمخفيض من تالباملستثمرين يقوم 
 .احلالتني ترتفع األسعار

كعنصر هام يف حتليلها " التوقعات الرشيدة"واستخدمت نظرية التوقعات الرشيدة  مفهوم 
التغري  ن، و تتلخص فكرة هذه املدرسة يف أ لظاهرة التضخم باعتبارها عامل مؤثر يف سلوك األفراد

ن النقود سيكون دائما متوقع بشكل كامل وهلذا لن يكون له تاثري يف املتغريات و املنتظم يف خمز 
  .األسعارسيؤثر فقط على  إمنااحلقيقية،و 

  : الدراسات السابقة - 2
يعد الشغل الشاغل لألفراد ) التضخم(إن اإلرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار 

دف إىل البحث عن أسباب واحلكومات،األمر الذي أدى إىل ظهور دراسات  نظرية وتطبيقية 
اولة اجياد حلول هلذه الظاهرة التضخم يف العديد من الدول املتقدمة منها و النامية، و ذلك حمل

  .التحكم فيهماو 
 panal(دولة ناشئة14دراسة مقطعية ل)Mohanty and klau،2001 ( فقد اجرى  
data ( عرض النقود وجانب الطلب يؤثران يف ، اتضح من خالل هذه الدراسة أن التوسع يف

، وأن تأثري أسعار النفط على التضخم خيتلف من ) تأثري ضعيف(التضخم يف بعض الدول فقط 
وأن التضخم يف ) بسبب اختالف الدول يف االستجابة لصدمات أسعار النفط(دولة إىل أخرى 

ار الواردات والصدمات اليت تلك الدول يتأثر بدرجة كبرية بعوامل العرض منها أسعار الصرف وأسع
  .حتدث يف القطاع الزراعي 

أهم حمّددات التضخم يف الواليات ،)dhakal and kandil،1994(دراسة  ناقشتو
املتحدة األمريكية باستخدام منوذج متجه التقهقر الذايت  ،تضمن هذا النموذج أهم العوامل 

االقتصاد األمريكي بينت نتائج هذه الدراسة االقتصادية اليت تتفاعل مع املستوى العام لألسعار يف 
أن التغري يف عرض النقود واألجور وعجز امليزانية وأسعار الطاقة من العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف 

  .مستوى التضخم
) 23(بتحليل أسباب ظاهرة التضخم يف )cotao and terones،2001(وقامت دراسة     

، ركزت هذه الدراسة على ) 2000- 1980(ة من خالل الفرت ) panel data(دولة ناشئة 
ة بني نسبة العجز املايل إىل إمجايل الناتج احمللي والتضخم يف املدى الطويل وتوصلت لعالقمعرفة ا



  بن يشو فتحي. أ،بن عيسي أمينة.أ                                                                                             سواقجملة املالية و األ

49 
 

يؤدي ذلك إىل %)  1(الناتج احمللي بنسبة  إمجايلالنتائج إىل أنه باخنفاض نسبة العجز املايل إىل 
  .%6و % 1.5ترتاوح بني نسبة اخنفاض مستوى التضخم ب

أن التضخم يف الدول الصناعية  )ciccorelli and mojon،2008(و قد وجدت دراسة      
من مكونات تباين معدالت التضخم % 80هو ظاهرة عاملية ،حيث يؤثر التضخم العاملي حبوايل 

 bovrio and(،كما قامت دراسة ) 2008-1960من (دولة صناعية خالل الفرتة ) 22(يف 

filordo،2007(  باختبار أثر العوملة من خالل العوامل اخلارجية على مستوى التضخم احمللي لعدد
  .كبري من الدول واّتضح أن أسعار الواردات والنفط تؤثر بشكل كبري على التضخم 

إىل أن درجة انفتاح اإلقتصاد على  )Romer ،1993(و ) Lane) ،1997 توصل الباحثان      
تؤثر سلبا يف معدالت التضخم، فكلما كان البلد أكثر انفتاحا من حيث نسبة  العامل اخلارجي

وارداته إىل الناتج احمللي كان أقل عرضة للتوسع النقدي غري املتوقع و من مت تنخفض معدالت 
  .التضخم فيه

عالقة اإلئتمان املوجه للقطاع اخلاص مع النمو )younes ،2007(وحبثت دراسة 
باستخدام بيانات ربع ) 2006-1990( اإلقتصادي والتضخم يف دولة بنجالدش خالل الفرتة 

وجدت هذه الدراسة من خالل اختبار العالقات السببية أن زيادة اإلئتمان املصريف للقطاع . سنوية
ئتمان املصريف،  يادة النمو اإلقتصادي يف معدل االز اخلاص ال يؤثر يف النمو اإلقتصادي بينما يؤثر 

 أيضاهناك و .كما بينت الدراسة أن اإلئتمان املصريف للقطاع اخلاص يسبب التضخم يف بنجالدش
تدهور سعر الصرف بسبب عجزميزان  إنترى  إذوجهة النظراليت تركز على ميزان املدفوعات ، 

عن طريق  أوالواردات  أسعارواء عن طريق ارتفاع احمللية س األسعارتضخم  إىلاملدفوعات سيؤدي 
دراسة على بيانات  بإجراء)Dibooglu and kutan) 2005,زيادة التوقعات التضخمية فقد قام

اهلزات اليت حدثت يف ميزان مدفوعات هاتني الدولتني كانت مهمة يف  نأبولندا و هنغاريا و وجدا 
  .صة يف هنغاريااحمللية  خااألسعار شرح التحركات اليت حدثت يف مستويات 

 :المغرب الجزائر و تطور التضخم في -  3
اتبعت اجلزائر منذ اإلستقالل سياسة التخطيط املركزي ،وقد متيز هذا املنهج بإنشاء :الجزائر*

مؤسسات عمومية ضخمة يف أغلب القطاعات كاخلدمات والصناعة،وحّددت األسعار مسبقا عن 
طريق نظام ضبط األسعار ونظام إستغالل املوارد احملددة سابقا، ومل تكن السياسة النقدية مستقلة 
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ربامج التنموية، فقد كان البنك يقوم بإصدار النقود بأمر من احلكومة وبدون دراسة عن باقي ال
دقيقة، وذلك لتلبية حاجات خمتلف القطاعات، فنتج عن ذلك وجود أرصدة نقدية عاطلة وكبرية 
تمع دون أن يقابلها زيادة يف النشاط االقتصادي، مما أّدى إىل ظهور ضغوط تضخمية واليت  يف ا

، لذلك عرف هذا النظام عّدة نقائص ) تضخم كامن ( زيادة الطلب عن عرض السلع متثلت يف
  .أمهها إختالل وظيفي وهيكلي يف اجلهاز املصريف 

 2013- 1970تطورمعدل التضخم في الجزائر خالل الفترة 

  
  اعتمادا على بيانات البنك العاملي: املصدر

من خالل  1990و قد  بدأت اجلزائر يف أوىل اإلصالحات يف اجلهاز املصريف سنة           
، والذي حول النظام من إداري ختطيطي إىل نظام نقدي يرتأسه "النقد والقرض " إصدار قانون 

األسعار من  البنك املركزي بصفة مستقلة عن الدولة هدفه األساسي هو احملافظة على إستقرار
شهد  وقد.لتحكم يف الكتلة النقدية كإحدى السياسات الفعالة يف احلد من التضخم خالل ا

ث تضاعف املستوى العام لألسعار معدل التضخم خالل فرتة التسعينات ارتفاعا ملحوظا، حي
اية سنة )  5.5( ، وعلى الرغم من أن معدالت منو الكتلة  1989مقارنة بسنة  1998مرة مع 

، إال أن 1992سنة )  %24.1(نفس الفرتة قد بلغت أعلى نسبة هلا خالل ) M2(النقدية 
معدالت التضخم كانت يف كل سنة تتجاوز معدل منو الكتلة النقدية، مع العلم أن معدالت النمو 

و يف .احلقيقي مل تكن سالبة، وهو ما يفسر وجود عوامل أخرى أدت إىل تفاقم هذه الظاهرة 
اخنفضت معدالت التضخم، حيث وصلت إىل  2000-1999-1998- 1997السنوات 

جناح السياسات  على التوايل ، و ذلك بسبب)  % 0.3( و)%2.6(و)4,9%( و)5%(
دف ضبط منو الكتلة النقدية والتحكم يف السيولة واعتدال  النقدية واملالية اليت طبقتها احلكومة 
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مليار  1199.4ب  1998سنة ) M2(وترية التوسع النقدي، حيث قدرت الكتلة النقدية 
و قد عاد معدل التضخم لالرتفاع منذ سنة  1997مليار دينار سنة  1000.3دينار مقابل 

، حيث كان فائض السيولة الوضع الذي ميز اإلقتصاد اجلزائري يف العشرية األخرية بإجتاه  2001
ضاعفت الكتلة النقدية ، ت1999أسعار احملروقات حنو اإلرتفاع يف بداية السداسي الثاين لسنة 

)M2 ( مليار  10460.2مرة، حيث بلغت  6.54حبوايل  2013إىل سنة  1999من سنة
، وكنتيجة لذلك إرتفع معدل 1999مليار دينار سنة  1366.7مقابل  2013دينار سنة 

و قد ساعد  2012يف سنة) 8,8%(ليصل اىل )  %4(ب  2004التضخم حيث بلغ يف سنة 
  .ر املواد الزراعية املستوردةعلى ذلك إرتفاع أسعا

ينتهج املغرب منذ اإلستقالل سياسة إقتصاد السوق،حيث تضمن الدولة حرية املبادرة  :المغرب*
اخلاصة واالستثمارات اخلارجية وقد إعتمد يف ذلك على سياسة تدخلية سعت إىل تأدية دور احملرك 

املغرب هذا التوجه اللبريايل وتبين األساسي يف االقتصاد من خالل املقاوالت العمومية ،اتبعت 
سياسات اقتصادية واجتماعية طموحة مع تدبري عشوائي حيث اجتهت اإلستثمارات حنو مشاريع 
ذات طابع رفاهي وليس بنيوي مما أدخل البالد خالل هذه الفرتة يف أزمة إقتصادية متثلت يف تفاقم 

ارتفاع األسعار و األسواق املالية والدولية  أزمة املديونية الناجتة عن اللجوء املتزايد للقروض يف
  .وظهور الضغوط التضخمية 

  )2013-0719( خالل الفترة  في المغرب تطور معدل التضخم

  
  اعتمادا على معطيات صندوق النقد الدولي: المصدر
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من خالل املنحىن نالحظ عدم استقرار معدالت التضخم خالل هذه املرحلة، قد عرفت 
، ومعدالت سالبة )1972إىل1967(و ) 1964إىل1960من (يف الفرتات  منخفضةمعدالت 

، حيث بلغ )1982-1973(، ومعدالت مرتفعة يف الفرتة 1966و  1965يف السنوات 
وهو أكرب معدل عرفه االقتصاد املغريب منذ %) 17.55(معدل  1973التضخم سنة 

 .االستقالل
باالتفاق مع صندوق  1983يف سنة )SAP(ي بدأ املغرب يف تطبيق برنامج التقومي اهليكلو قد

ت الكلية النقد الدويل بعد أن وصلت أزمة املديونية وعجز املوازنة اىل أقصى حد وتراجعت املؤشرا
مالية و اقتصادية  إصالحاتاستهدف هذا الربنامج القيام بعدة و ارتفعت معدالت التضخم،حيث

دف ختفيض الطلب :أمهها النظام  إصالحر األسعار ،قراتوحتقيق استقليص النفقات العمومية 
و تبين اخلوصصة كحل األزمة ص تراجع دور القطاع العام يف االقتصاد لصاحل القطاع اخلاالضرييب،

مة العملة و ختفيض قياإلنفتاح على الواردات ،مركية و حترير التجارة اخلارجية ورفع احلماية اجل،
ستثمارات األجنبية ، و كنتيجة وتشجيع االتسريع وترية التخصيص تصحيح معدالت الصرف و 

و 1990سنة  7.98و 1985سنة) 8.73و)7.72ب 1984لذلك قدر معدل التضخم سنة 
% 23ذلك بسبب إلغاء الدعم املقدم للسلع اإلستهالكية األساسية و ختفيض قيمة العملة بنسبة 

 .لتشجيع الصادرات
التسعينات و العشرية اية اخنفضت معدالت التضخم بشكل ملحوظ خالل  و قد

، حيث يعترب معدل التضخم 2010سنة %) 0,92(إىل 1994يف سنة %) 6,1(من  األخرية
-2000(خالل الفرتة %) 1(يف املغرب األكثر اخنفاضا مبنطقة مشال إفريقيا و ذلك مبتوسط 

يف ظل سياق يتسم باخنفاض سريع و جوهري %)0,98( 2009، وقد بلغ سنة )2007
غرب من املمكن أن فبالنسبة للم. عار املواد األوليةستوى العاملي واكبه تراجع يف أسللنشاط على امل

يشجع اخنفاض أسعار البرتول النمو بشكل مباشر حىت و إن كان الركود العاملي الناتج عن 
يرجع اخنفاض معدالت التضخم خالل  و.اخنفاض هذه األسعار سيتسبب يف تقليص الصادرات

ع الدولة سياسة تقشفية صارمة هلدف وقف تدهور عجز موازنة إضافة إىل هذه الفرتة إىل إتبا 
  .ختفيض النفقات احلكومية وإعادة تأهيل املؤسسات اإلنتاجية
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  :النمودج القياسي و نتائج الدراسة-4
املغرب خالل الفرتة اجلزائر و حتديد مصادر التضخم يف  إىلدف هذه الدراسة 

 و سنوية مستقاة من صندوق النقد الدويل و البنك العامليباستخدام بيانات  2013- 1970
التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ وحتليل التباين و دوال  أسلوبعن طريق استخدام 

االستجابة الختبار أثر الصدمات يف خمتلف املتغريات ذات العالقة النظرية بظاهرة التضخم 
  .اختبار السببية جلراجنر إىلإضافة،

  : تعريف متغيرات النموذج -أوال 
  :للتضخم يف املغرب يتضمن املتغريات التالية تقرتح هذه الدراسة منوذج خمتلط مفسر

ألسعار سوف يتم استخدام الرقم القياسي الرقم القياسي ألسعار املستهلك ،و : املتغري التابع
 .لكل من اجلزائر و املغرب 2010املستهلك بسنة األساس

 :املتغريات املستقلة
 تتكون الكتلة النقدية :مبفهومه الواسع عرض النقودM2  من التحصيالت

 timeودائع ألجل (النقدية وااليداعات البنكية وأشباه النقود 
deposits(TD).((M2 = M1 + TD) 

  قد اعتمدنا يف هذه البحث على الناتج احمللي ، و االمجايل الناتج احمللي
رقم القياسي ألسعار احملسوب باألسعار الثابتة بناء على ال

 ).100=2000(املستهلك
 هو سعر الفائدة الذي تقرتض به البنوك ) سعر اخلصم(معدل الفائدة الرئيسي

التجارية من البنك املركزي ،ويف معظم الدول يعد معدل اخلصم سعر الفائدة 
 .األساسي و أحد املؤشرات الدالة على اجتاه السياسة النقدية

  وقد اعتمدنا يف هذا البحث على سعر الصرف قيمة سعر الصرف االمسي
 . بالدوالر األمريكيو اجلزائر العملة الوطنية للمغرب 

  م الرقم القياسي اخدت، وسوف يتم اس)التضخم املستورد(أسعار الواردات
  .(2005 = 100)ألسعار الواردات بسنة األساس 
  : و منه ميكن كتابة منوذج الدراسة وفقا للصيغة التالية
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= ( , , , , ) 
= + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ +  

CPI :مؤشر أسعار االستهالك ،M2 :،الكتلة النقدية مبفهومها الواسعGDP : الناتج الداخلي
مؤشر : Pmو) اخلصمسعر (معّدل الفائدة الرئيسي : TRسعر السرف الرمسي،: TCاإلمجايل،

  .أسعار الواردات
 : اختبار استقرارية السالسل الزمنية - ثانيا

اختبار التكامل املشرتك جيب ان تكون السالسل الزمنية مستقرة من نفس  إجراءقبل 
الدرجة ،حيث أن استقرارية هذه السالسل يعترب شرطا أساسيا جيب توفره لكي يكون هناك عالقة 

ولدراسة استقرارية السالسل الزمنية املستعملة مت استخدام اختبار .بني املتغريات يف املدى الطويل
  .Eviewsمبساعدة برنامج PPواختبار فيليب بريون ADFملوسع ديكي و فولر ا
  اختبار الجذور الوحدية في حالة الجزائر (01): الجدول رقم

Variable Teste : ADF Teste : PP 
level 1er dif Level 1r diff 

CPI 
-0,549* 
[0,870] 
(1) 

-5,625* 
[0,000] 
(0) 

-0,582* 
[0,987] 
 

-5,625* 
[0,000] 
 

M2 

1,493* 
[0,999] 
(1) 

-3,711* 
[0,008] 
(0) 

-7,141* 
[1,000] 
 

-7,238* 
[0,000] 
 

GDP 
-0,037* 
[0,956] 
(0) 

-6,544* 
[0,000] 
(0) 

-0,660* 
[0,989] 

-6,664* 
[0,006] 

TC 

-0,291* 
[0,917] 
(1) 

-3,885* 
[0,004] 
(0) 

-0,153* 
[0,936] 

-3,778* 
[0,006] 

TR 

-0,291* 
[0,917] 
(1) 

-3,885* 
[0,004] 
(0) 

-0,153* 
[0,936] 
 

-3,778* 
[0,006] 

PM 
-1,2285* 
[0,226] 
(0) 

-5,528* 
[0,000] 
(1) 

-2,188* 
[0,213] 
 

-6,370* 
[0,000] 
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  في حالة المغرب ار الجذور الوحديةختبا 0):2( الجدول رقم
Variable Teste : ADF Teste : PP 

level 1er dif Level 1r diff 

CPI 
-3,7481* 
[0,823] 
(0) 

-3,9652* 
[0,003] 
(0) 

-0,6188* 
[0,855] 
 

-3,9552* 
[0,003] 
 

M2 

-3,4762* 
[0,174] 
(0) 

-9,4981* 
[0,000] 
(0) 

-3,2997* 
[0,127] 
 

-10,5056* 
[0,000] 
 

GDP 
-5,8089* 
[1,000] 
(1) 

-8,1205* 
[0,000] 
(1) 

-7,3494* 
[1,000] 
 

-5,1508* 
[0,000] 
 

TC 

-1,7314* 
[0,408] 
(1) 

-4,1413* 
[0,002] 
(0) 

-1,4085* 
[0,569] 

-4,0040* 
[0,003] 

TR 

-1,3509* 
[0,596] 
(1) 

-4,6464* 
[0,000] 
(0) 

-1,2461* 
[0,645] 
 

-4,6440* 
[0,000] 

PM 
-1,2285* 
[0,651] 
(0) 

-4,4502* 
[0,001] 
(0) 

-1,2357* 
[0,648] 
 

-4,2386* 
[0,002] 
 

عند  3,19-و (5%)عند  3,52-، (1%)عند  4,1- هي ADFالقيم احلرجة الختبار 
-و (5%)عند  3,51-، (1%)عند  4,18-: هي PPالقيم احلرجة الختبار  (%10)

  .(10%)عند  3,18
  .تشري إىل رفض الفرضية العدمية* 
  .القيم بني العارضتني متثل احتمال قبول الفرضية العدمية []
 9حبد أقصى قدره  (SIC)القيم بني األقراس متثل عدد التأخريات املناسبة آليا وفق معيار  ()

  .فرتات
غريات االقتصادية احتواء املت)ADF-PP(أظهرت مجيع نتائج اختبارات جذر الوحدة        

ا غري ساكنة باملستوى العام يف حني استقرت  ،على جذر الوحدة املتغريات يف الفروق كل أي أ
متكاملة من الدرجة PM وCPI، M2، GDP ،TC، TR، ومنه ميكن القول أن األوىل 

  .األوىل يف اجلزائر و املغرب
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  : اختبار التكامل المشترك - ثالثا
أسلوب جوهانسن املتعدد املتغريات، فهو أفضل نستخدم لتقدير عالقات املدى لطويل 

والذي يفرتض أن متجه  Engle and Grangerقبلمن أسلوب اخلطوتني املقرتح من 
التكامل املشرتك وحيد عكس أسلوب جوهانسن الذي يسمح باختبارات متعددة حول متجهات 

  .التكامل املشرتك
  ترك في الجزائراختبار األثر للتكامل المش)03(الجدول رقم

     
     Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.760772  138.6772  95.75366  0.0000 
At most 1 *  0.554348  78.60296  69.81889  0.0084 
At most 2  0.427065  44.65781  47.85613  0.0968 
At most 3  0.232672  21.26456  29.79707  0.3413 
At most 4  0.214393  10.14124  15.49471  0.2700 
At most 5  0.000160  0.006706  3.841466  0.9342 
     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

  
  

  في المغرب للتكامل المشترك األثراختبار )04(:الجدول رقم
     
     Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.765085  133.7774  95.75366  0.0000 
At most 1 *  0.570729  81.63022  69.81889  0.0043 
At most 2 *  0.536171  51.18620  47.85613  0.0235 
At most 3  0.362241  23.52960  29.79707  0.2210 
At most 4  0.171946  7.337014  15.49471  0.5388 
At most 5  0.015015  0.544641  3.841466  0.4605 
     
      Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

يف  أنه يوجد عالقتني من التكامل املشرتك بني املتغريات)03(يتضح من اجلدول رقم    
و هذا يعين أن هناك عالقات توازنية  ويوجد ثالث عالقات تكامل مشرتك يف املغرب،،اجلزائر 
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ا ال تبتعد كثرياً عن بعضها البعض يف املغرب و ئريف اجلزا طويلة األجل بني بعض املتغريات ، أي أ
ا   . املدى الطويل فهي تظهر سلوكا مشا

   تحديد فترة االبطاء الزمنية- رابعا
تحديد فرتة االبطاء الزمنية واليت حتقق أكرب تقدير ليتم عادة استخدام ثالثة اختبارات  

فرتة االبطاء املثلى على أساس أقل ، ويتم اختيار (AIC, HQ, SC)لنموذج الدراسة هي 
  :قيمة هلذه االختبارات

  الزمنية في الجزائر اإلبطاءتحديد فترة :)05(الجدول رقم
       
       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       
0 -1186.458 NA   7.37e+17  58.16870  58.41947  58.26002 

1 -887.2980  496.1683  2.00e+12  42.33161*   47.08698*  44.27082 

2 -828.2724  80.62037  7.30e+11  44.20841  47.46838  45.39551 

3 -764.3304   68.62070*   2.58e+11*   42.84539  47.60995   44.58038* 
       
       

  في المغرب تحديد فترة االبطاء الزمنية) 06الجدول رقم 
       
       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       
0 -645.8431 NA   6.05e+08  37.24818  37.51481  37.34022 

1 -421.5930  358.8002  13313.78  26.11203*   28.35744*   27.13531* 

2 -379.0716   53.45541*   11102.49*  26.11838  29.58458  27.31491 

3 -336.8360  38.61540  13614.39   25.76206  30.82805  27.51084 
       
       

  . واحدةمثلى إن املعايري الثالث اختارت فرتة زمنية 
  : تصحيح الخطأ نموذجتقدير  - رابعا

والذي يستعمل كوسيلة لدراسة  (VECM)نقوم بتقدير منوذج تصحيح اخلطأ املوجه 
سلوك املتغري يف األجل القصري مع سلوك يف األجل الطويل، فهو يستخرج الفروقات أو األخطاء 
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et بني القيم الفعلية للمتغري التابع(CPI)  والقيم املقدرة يف النموذج التكاملي، مث يعاد التقدير
  .يدغري مستقل جدللنموذج بإدخال الفرق األول األخطاء كمت

  تقدير نموذج تصحيح الخطأ في الجزائر) 07(لجدول رقم ا
       
       Error 

Correction: D(CPI) D(GDP) D(M2) D(PM) D(TC) D(TR) 
       
       CointEq1 -0.003845  3.307741 -2.051355  0.021390  0.134884 -0.012370 
  (0.01656)  (1.99639)  (2.71253)  (0.04850)  (0.02710)  (0.01587) 
 [-0.23221] [ 1.65686] [-0.75625] [ 0.44105] [ 4.97712] [-0.77953] 

C  0.523931  151.3675 -27.44983  1.041870  4.710155 -0.032639 
  (0.61571)  (74.2403)  (100.871)  (1.80350)  (1.00781)  (0.59011) 
 [ 0.85094] [ 2.03889] [-0.27213] [ 0.57769] [ 4.67366] [-0.05531] 
       

 R-squared  0.880782  0.395069  0.709036  0.175518  0.781794  0.744784 
 Adj. R-
squared  0.823381  0.103806  0.568943 -0.221455  0.676731  0.621902 
 Sum sq. 
resids  52.25103  759670.3  1402435.  448.3086  139.9916  47.99634 
 S.E. equation  1.391123  167.7377  227.9080  4.074803  2.277032  1.333282 
 F-statistic  15.34434  1.356398  5.061161  0.442141  7.441234  6.060978 
 Log 
likelihood -63.14748 -259.6314 -272.1995 -107.2106 -83.35069 -61.40631 
 Akaike AIC  3.763292  13.34787  13.96095  5.912714  4.748814  3.678357 
 Schwarz SC  4.348414  13.93299  14.54607  6.497836  5.333936  4.263479 
 Mean 
dependent  2.948780  39.66585  258.6310  0.117073  1.824390  0.030488 
 S.D. 
dependent  3.310145  177.1861  347.1299  3.686956  4.004858  2.168303 
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 في المغرب نموذج تصحيح الخطأتقدير )80(جدول رقم

       
       Error 
Correction: D(CPI) D(GDP) D(M2) D(PM) D(TC) D(TR) 
       
       
CointEq1 -0.044526 -1.374402  0.007108  0.251548 -0.015076  0.025938 

  (0.02401)  (0.34033)  (0.11486)  (0.14097)  (0.01655)  (0.01581) 

 [-1.85457] [-4.03840] [ 0.06188] [ 1.78443] [-0.91105] [ 1.64054] 

C  1.853249  34.52949  2.055266 -0.082256  0.350068 -0.406205 

  (0.47898)  (6.78967)  (2.29140)  (2.81232)  (0.33012)  (0.31542) 

 [ 3.86917] [ 5.08560] [ 0.89695] [-0.02925] [ 1.06041] [-1.28781] 
       
       
 R-squared  0.535436  0.423891  0.466657  0.346023  0.300766  0.260408 

 Adj. R-squared  0.519295  0.279863  0.333322  0.182529  0.125957  0.075510 

 Sum sq. resids  24.09639  4841.910  551.4685  830.7084  11.44655  10.44975 

 S.E. equation  0.927677  13.15011  4.437939  5.446849  0.639379  0.610905 

 F-statistic  4.610217  2.943126  3.499871  2.116427  1.720543  1.408385 

 Log likelihood -43.85556 -139.3096 -100.2050 -107.5795 -30.45684 -28.81684 

 Akaike AIC  2.880864  8.183867  6.011387  6.421081  2.136491  2.045380 

 Schwarz SC  3.232758  8.535760  6.363280  6.772975  2.488384  2.397273 
 Mean 
dependent  2.266048  16.50556  0.164698  2.570303  0.087288 -0.005069 

 S.D. dependent  1.217360  15.49608  5.435296  6.024336  0.683899  0.635364 
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ول أعاله أن معلمة حد تصحيح اخلطأ سالبة ومعنوية عند مستوى انالحظ من خالل اجلد     
، وتشري هذه النتيجة إىل أن هناك عالقة طويلة األجل بني املتغريات املفسرة ومؤشر 5%معنوية 

 على تفسري اذج ومقدراعلى جودة النم وتدل قيمة معامالت التحديد . أسعار االستهالك
5%وهي أكرب من القيمة اجلدولية عند ( Fالتغريات يف مستوى األسعار، كما أن قيمة  = (

ذج بني متغريات النما 10%توضح أن هناك عالقة طويلة األجل ومعنوية عند مستوى الداللة 
 .املفسرة ومؤشر أسعار االستهالك

  :دراسة جودة نمودج تصحيح الخطأ-خامسا
سنقوم يف هذه املرحلة بعدة اختبارات احصائية لتقييم منوذج تصحيح اخلطأ واهلدف من 

  : ذلك التأكد من جودة وكفاءة النموذج، تتمثل هذه االختبارات يف
  :المقدر جدراسة استقرارية النموذ  5-1

 Roots)ميكن التحقق من استقرار منوذج تصحيح اخلطأ بواسطة اختبار 
caraceristic polynominal)  والذي ميكن احلصول عليه من خالل برنامجEviews.  

 اختبار استقرار النموذج المقدر في الجزائر ): 01(الشكل رقم 
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  اختبار استقرار النموذج المقدر في المغرب): 02(الشكل رقم 

  
مجيع جميع املعامالت اصغر من الواحد و حيقق شرط االستقرارية، ف ةذج املقدر يتضح لنا أن النما

عاين من مشكلة ارتباط األخطاء أو عدم مما يعين أن النماذج ال تتقع داخل دائرة الوحدة ،  اجلذور
  .ثبات التباين

  اختبار االرتباط التسلسلي لألخطاء 5-2
ميكن التأكد من أن النماذج املقدرة ال تعاين من مشكلة االرتباط التسلسلي لألخطاء 

(serial correlation)  من خالل القيام باختبار مضاعف الجرنج(LM).  
  اختبار االرتباط التسلسلي في الجزائر): 09(الجدول رقم 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  19.00450  0.9911 
2  48.15642  0.0847 
3  38.29436  0.3658 
4  73.40082  0.2124 
5  44.37145  0.1595 
6  69.13438  0.1237 
7  46.18332  0.1191 
8  45.60464  0.1310 
9  74.59587  0.2452 
10  38.13473  0.3726 
11  46.61249  0.1108 
12  43.53302  0.1815 
      Probs from chi-square with 36 df. 
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  اختبار االرتباط التسلسلي في المغرب): 10(الجدول رقم 
   
      Lags LM-Stat Prob 
   
   1  28.67409  0.8023 
2  33.33256  0.5961 
3  37.46254  0.4019 
4  32.99368  0.6123 
5  41.75233  0.2350 
6  33.05883  0.6092 
7  31.51102  0.6820 
8  30.91458  0.7090 
9  34.84236  0.5235 
10  42.30254  0.2174 
11  49.60478  0.0651 
12  40.45239  0.2801 
عاين من مشكلة االرتباط التسلسلي، حيث أن ال ت ذجأن النماول يتضح لنا امن خالل اجلد      

، أي قبول الفرضية العدميةصغر من القيم احلرجة مما يدفعنا لفرتة هي ا12لـ  LMاحصائية اختبار 
  .خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء

 
  
  :ثبات التباينعدم اختبار  5-3

وكانت  WHITEخلتبار مشكلة عدم تباين جتانس اخلطأ للنموذج املقدر مت تنفيذ اختبار 
  :النتائج كالتايل
  اختبار عدم ثبات التباين في الجزائر): 11(الجدول رقم 

  
   
   Chi-sq df Prob. 
   
   578.8868 546 0.1596 
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 اختبار عدم ثبات التباين في المغرب): 21(الجدول رقم 
   
   Chi-sq Df Prob. 
   ي 
    279.7998 294  0.7149 
       

يف (0,71)و)0.15ول نالحظ أنه مت رفض مشكل عدم التجانس باحتمال قدرهامن خالل اجلد
بات التباين حلدود اخلطأ يف ومنه نقبل بث (0,05)وهو أكرب من اجلزائر و املغرب على التوايل 

  .ةذج املقدر النما
  :تحليل التباين ودوال االستجابة الدفعية- سادسا

ملعرفة (impulse réponse fonction)يف هذه املرحلة نستخدم دوال االستجابة الدفعية 
لصدمة يف املتغريات املستقلة، أما بالنسبة لتحليل التباين (CPI)كيف يستجيب املتغري التابع 

(Variance décompostion)  فهو يقدم معلومات تتعلق باألمهية النسبية لكل صدمة يف
  .تفسري تصرف مؤشر أسعار االستهالك

  نتائج تحليل التباين لمتغير مؤشر أسعار االستهالك في الجزائر): 13(الجدول رقم 
        
              
Period S.E. CPI GDP M2 PM TC TR 
        
        1 1.519632 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
2 3.166674 91.02936 0.584726 3.323384 0.442420 3.610075 1.010039 
3 5.064256 84.34098 0.861241 7.144163 1.101294 5.214310 1.338007 
4 7.130688 79.63321 0.488339 10.19796 1.593856 6.533082 1.553548 
5 9.273973 74.31910 1.281780 12.64911 1.824478 8.139511 1.786021 
6 11.39439 69.07905 3.022375 14.35600 1.910671 9.667045 1.964852 
7 13.43789 64.20876 5.478446 15.31985 1.906538 10.99287 2.093543 
8 15.36243 59.80146 8.314602 15.71593 1.844722 12.13460 2.188685 
9 17.13812 55.93565 11.24133 15.71375 1.754248 13.09798 2.257036 
10 18.75434 52.61192 14.08571 15.44753 1.653153 13.89668 2.305009 
حسب نتائج حتليل التباين يف اجلزائر نالحظ أن تقلبات مؤشر أسعار االستهالك يف الفرتة األوىل                 

على التوايل، مث اخنفضت هذه  91%و 100%والثانية ناجتة من تغري املتغري نفسه بتباين قدره 
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ريات يف الفرتة األخرية، مبعىن أن مقدار التغري الذي خيص املتغ 52,61%النسبة حىت وصلت إىل 
ترجع إىل الكتلة النقدية نسبة  (CPI)فاملسامهة األكرب يف تقلبات . 47,4%األخرى يقدر بـ

. 13,89%، وبعدها سعر الصرف مبقدار 14%مث الناتج احمللي االمجايل نسبة  %15,44
على التوايل، ومنه كل من كمية 1,65%و 2,30%وأخريا معدل الفائدة وأسعار الواردات مبقدار 

بدرجة أكرب من لناتج احمللي وسعر الصرف يفسرون خطأ التنبأ يف مؤشر أسعار االستهالك النقود وا
  .املتغريات األخرى

  في المغرب تحليل التباين لمتغيرمؤشر أسعار االستهالك) 14(الجدول رقم 
        
        
 Period S.E. CPI GDP M2 PM TC TR 
        
        
 1  0.927677  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  1.675427  86.60933  0.390216  0.189075  12.47401  0.074175  0.263197 
 3  2.488297  77.43027  0.284613  0.086357  21.86935  0.090748  0.238662 
 4  3.251801  75.05716  0.279902  0.052918  24.01859  0.157811  0.433618 
 5  3.949462  74.56893  0.296226  0.035887  24.26052  0.163706  0.674727 
 6  4.568408  75.01185  0.242777  0.027664  23.62277  0.128636  0.966296 
 7  5.119550  75.69748  0.193507  0.026198  22.72540  0.108377  1.249039 
 8  5.614343  76.34838  0.188439  0.029786  21.79073  0.133985  1.508677 
 9  6.064776  76.85882  0.236588  0.037397  20.93090  0.207279  1.729007 
 10  6.480093  77.22000  0.327558  0.047177  20.18176  0.313835  1.909669 
        
        

االستهالك يف حسب نتائج حتليل التباين يف املغرب جند أن معظم تقلبات مؤشر أسعار 
، مث تبدأ هذه النسبة يف االخنفاض 86,90%ة من تغري املتغري نفسه بتياين قدره الفرتة الثانية ناجت
أن مقدار التغري يف املتغريات األخرى  ذلك معىنيف الفرتة األخرية، و  77,22%إىل أن تصل لـ

فقط، تدل هذه النتيجة على انتهاج سياسة استقرار األسعار بدون اعطاء اعتبار   22,8%قدر بـي
ترجع إىل أسعار  (CPI)إن املسامهة األكرب لتقلبات . كبري لتطورات متغريات االقتصاد الكلي

وأخريا الناتج احمللي وسعر الصرف  1,90%بنسبة  ، مث معّدل الفائدة 20,18%الواردات نسبة 



  بن يشو فتحي. أ،بن عيسي أمينة.أ                                                                                             سواقجملة املالية و األ

65 
 

ومنه تقوم أسعار الواردات . على التوايل 0,04%، 0,31%، 0,32%كتلة النقدية مبقدار وال
  .تغريات األخرىبتفسري خطأ التنبؤ يف مؤشر أسعار االستهالك بدرجة أكرب من امل

  نتائج دوال االستجابة الدفعية في الجزائر)03(الشكل رقم 

  
ميكننا أعاله فرتات واملبينة يف الشكل  10حسب تقديرات دوال االستجابة املمتدة على 

  : استنتاج ما يلي
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إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف الكتلة النقدية مقدرة :آثار صدمة في الكتلة النقدية
سيكون هلا أثر معنوي إجيايب على مؤشر أسعار االستهالك يف املدى ) أو بدينار جزائري( 1%بـ

يف الفرتة الثانية، ويبدأ يف االرتفاع إىل  (0,28%)القصري غري أن املضاعف صغري ويقدر حبوايل 
  ).على املدى الطويل(كحد أقصى يف الفرتة العاشرة   (1,30%)أن يصل إىل 

إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف الناتج :المحلي اإلجماليآثار صدمة في الناتج 
سيكون هلا أثر سالب ومتقلب على مؤشر أسعار االستهالك على  (1%)احمللي اإلمجايل مقدرة بـ

  .يف الفرتة األخرية (0,21-%)امتداد فرتة االستجابة ليصل إىل حدود 
ة اجيابية يف سعر الصرف مقدرة إن حدوث صدمة هيكلي:آثار صدمة في سعر الصرف االسمي

سيكون هلا أثر معنوي اجيايب على مؤشر أسعار االستهالك يف املدى القصري قدره  (1%)بـ
كحد أقصى يف الفرتة   (5,12%)يف الفرتة الثانية، ويبدأ يف االرتفاع ليصل إىل  (%0,61)

  .األخرية
حدة يف معّدل الفائدة مقدرة إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية وا:آثار صدمة في معّدل الفائدة

 (0,43%)سيكون هلا أثر معنوي اجيايب على مؤشر االستهالك يف املدى القصري قدره  (1%)بـ
  .، كحد أقصى يف الفرتة التاسعة(3,91%)يف الفرتة الثانية، ويبدأ يف االرتفاع ليصل إىل 

  :آثار صدمة في أسعار الواردات
سيكون هلا  (1%) أسعار الواردات مقدرة بـإن حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف

يف الفرتة  (0,15%)يف الفرتة الثالثة و (0,04%)على مؤشر أسعار االستهالك قدره  أثر اجيايب
  .كحد أقصى يف الفرتة األخرية  (0,36%)السادسة، أما يف املدى املتوسط والطويل يصل إىل 
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  الدفعية في المغربنتائج دوال االستجابة  )04(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميكننا استنتاج  فرتات واملبنية يف الشكل أعاله 10حسب تقديرات دوال االستجابة املمتدة على 
  :ما يلي

إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف الكتلة النقدية مقدرة : آثار صدمة في الكتلة النقدية
يف الفرتة الثانية،  (0,08-%)سيكون هلا أثر سالب على مؤشر أسعار يقدر حبوايل  (1%)بـ
  .يف الفرتة العاشرة (0,51-%)خفض مع تقدم الفرتات حىت يصل إىل نلي

إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف الناتج :آثار صدمة في الناتج الداخلي اإلجمالي
الب ومتقلب على مؤشر أسعار االستهالك على امتداد سيكون هلا أثر س (1%)اإلمجايل مقدرة بـ

  .يف الفرتة األخرية (0,85%)فرتة االستجابة ليصل إىل حدود 
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إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية يف سعر الصرف مقدرة :آثار صدمة في سعر الصرف االسمي
، مث (0,003%)سيكون هلا أثر سالب على مؤشر أسعار االستهالك يف الفرتة الثالثة  =1%)بـ

كحد   (0,48%)يرتفع هذا التأثري إىل مستويات موجبة يف املدى املتوسط والطويل ليصل إىل 
  .أقصى يف الفرتة األخرية

إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف معّدل الفائدة مقدرة :آثار صدمة ي معّدل الفائدة
، (0,02%)ة الثانية سيكون هلا أثر اجيايب وضعيف على مؤشر االستهالك يف الفرت  (1%)بـ

، مث يرتفع هذا التأثري إىل مستويات موجبة (0,006-%)ليصبح هذا األثر سليب يف الفرتة الثالثة 
  .كحد أقصى يف الفرتة الرابعة  (0,29%)ليصل إىل 

إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف أسعار الواردات :آثار صدمة في أسعار الواردات
أثر معنوي واجيايب على مؤشر أسعار االستهالك يف املدعى القصري سيكون هلا  (1%)مقدرة بـ
  .(1,15%)يف الفرتة الثانية، ويبدأ يف االرتفاع إىل أن يصل إىل  (0,46%)يقدر بـ
  اختبار السببية لجرانجر- سابعا

-test grangerويف األخري وملعرفة وجود أي عالقة قصرية املدى نعتمد على اختبار السببية 
causality حيث اقرتح ،granger  معيار حتديد العالقة السببية اليت تركز على العالقة

  .الديناميكية املوجودة بني السالسل الزمنية
  نتائج اختبار السببية في الجزائر): 15(الجدول رقم 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GDP does not Granger Cause CPI  43  0.03904 0.8444 
 CPI does not Granger Cause GDP  3.47353 0.0697 
    
     M2 does not Granger Cause CPI  43  3.97394 0.0424 
 CPI does not Granger Cause M2  12.2211 0.0012 
    
     PM does not Granger Cause CPI  43  1.90047 0.1757 
 CPI does not Granger Cause PM  0.05086 0.8227 
    
     TC does not Granger Cause CPI  43  0.02910 0.8654 
 CPI does not Granger Cause TC  2.16145 0.1493 
    
     TR does not Granger Cause CPI  43  91.0772 7.E-12 
 CPI does not Granger Cause TR  1.04600 0.3126 
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من خالل اجلدول أعاله جند أنه يوجد عالقة سببية من الكتلة النقدية و معدل الفائدة     
، يف حني ال يوجد عالقة من باقي ) E.7و 0.04باحتمال قدره(باجتاه مؤشر أسعار االستهالك 

 انالرئيسيان ، مما يدل على أن عرض النقود و معدل الفائدة مها احملدد  CPIاملتغريات باجتاه 
  .للتضخم يف اجلزائر

 نتائج اختبار السببية في المغرب) 16(الجدول رقم 
  

من خالل اجلدول أعاله جند أنه يوجد عالقة سببية من أسعار الواردات باجتاه مؤشر 
، يف حني ال يوجد عالقة من باقي املتغريات باجتاه ) 0.0009باحتمال قدره(أسعار االستهالك 

CPI مما يدل على أن األسعار العاملية هي احملدد الرئيسي للتضخم يف املغرب ،.  
  
  
  

    
         Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GDP does not Granger Cause CPI  42  1.33163 0.2764 
 CPI does not Granger Cause GDP  0.63436 0.5359 
    
     M2 does not Granger Cause CPI  42  0.98079 0.3846 
 CPI does not Granger Cause M2  6.30860 0.0044 
    
     PM does not Granger Cause CPI  36  8.82840 0.0009 
 CPI does not Granger Cause PM  2.12026 0.1371 
    
     TC does not Granger Cause CPI  42  1.75778 0.1865 
 CPI does not Granger Cause TC  0.98984 0.3813 
    
     TR does not Granger Cause CPI  42  1.56350 0.2229 
 CPI does not Granger Cause TR  2.87695 0.0690 
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 نتائج الدراسة
ددات التضخم أظهرت مجيع نتائج اختبارات جذر الوحدة احتواء املتغريات االقتصادية حمل -1

ا غري ساكنة باو اجلزائري يف االقتصاد املغريب ملستوى العام يف حني على جذر الوحدة أي أ
  .املتغريات يف الفروق األوىلاستقرت مجيع 

ددات التضخم جوهانسون حملشرتك باستخدام اختبار عند إجراء اختبارات التكامل امل -2
، و اجلزائري  اتضح وجود تكامل مشرتك بني املتغريات حمل الدراسة يف االقتصاد املغريب

 .أي وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني التضخم وحمدداته
 .على التضخم يف املغرب)أسعار الواردات( اتضح تأثري ودور العوامل اخلارجية  -3
ألكرب من تقلبات مؤشر أسعار االستهالك يف اجلزائر ، وهو عرض النقود يفسر اجلانب ا -4

ما يؤكد على أن التضخم يف اجلزائر ظاهرة نقدية وهي نتيجة مطابقة لنتائج النظرية 
 .املعاصرة والكالسيكية

تبني نتائج اختبار السببية وجود عالقة سببية من عرض النقود ومعدل الفائدة باجتاه  -5
ما يوضح التأثري املباشر هلذين املتغريين على األسعار يف  مؤشر أسعار االستهالك، وهو

ولذلك تقرتح الدراسة ضرورة التحكم يف عرض النقود من خالل اتباع سياسة . اجلزائر
دف ختفيض التضخم  .نقدية انكماشية و رفع معدالت الفائدة 

كان   أوضحت الدراسة أن االقتصاد املغريب اقتصاد مفتوح على العامل اخلارجي حيث -6
واضحا دور التضخم العاملي يف األجل الطويل واألجل القصري يف التأثري على التضخم 

ولذلك تقرتح الدراسة اتباع سياسة االكتفاء الذايت يف السلع األساسية .للمغرب احمللي
 .والتقليل من السلع املستوردة
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 :خاتمةال
اجلزائري، واملغريب خالل الفرتة قيد الدراسة تطورات و اختالفات يف معدل التضخم  االقتصادعرف 

التغريات يف السياسة اإلقتصادية واملصرفية املتبعة، األوضاع  : و ذلك يعود إىل عدة عوامل أمهها
السياسية هلذه الدول، غياب التكامل اإلقتصادي، ضعف اإلنتاجية سوء استغالل املوارد 

ة، كل هذه العوامل سامهت يف التأثري على األداء اإلقتصادي هلذه الدول بصفة عامة و اإلقتصادي
  : من خالل هذه الدراسة ميكن تسجيل النتائج التالية .يف تفاقم ظاهرة التضخم بصفة خاصة

  تطابق التحليل النظري مع الدراسة القياسية للعالقة بني النقود واألسعار يف
اجلزائر نتيجة طابع التمويل التضخمي الذي ميز االقتصاد اجلزائري، حيث كان 

 . أثر منو كمية النقود على األسعار واضحاً نتيجة تقلبات أسعار البرتول
 تعاين من درجة انفتاح تزيد مشكلة التضخم املستورد خطورة يف الدول اليت 

 .اقتصادي كبري كدول املغرب العريب
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