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Abstract :
Inflation is defined as an economic problem, and to reduce its economic damage requires knowledge of its effects
and control. In this research work, we tried to identify the extent of inflation affected by some of the macro
variables in Algeria during 43 years.
The results of the analysis showed that inflation was adversely affected with government spending and positive Of
imports and the long-term unemployment rate
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بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف اجلزائروالتضخم دراسة العالقة االقتصادية بني 
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:ملخص
ادية، وللحد من مضاره االقتصادية يتطلب معرفة مؤثراته والتحكم فيها، فحاولنا يف هذا العمل البحثي التعرف             يعرف التضخم بأنه مشكلة اقتص    

سنة، توصلنا من خالل نتائج التحليل إىل تأثر التضخم عكـسيا مـع اإلنفـاق                43عن مدى تأثر التضخم ببعض املتغريات الكلية يف اجلزائر خالل           
.يف املدى الطويلواردات ومعدل البطالة احلكومي وإجيابيا مع كل من ال

.كالتضخم، السالسل الزمنية ، استقرارية السالسل، التكامل املشتر: لكلمات املفتاح ا
JELi :B23 ،C41،C87،F00تصنيف 

:املقدمة
اكل التضخم  الذي ميثـل اختبـارا حقيقيـا          تسعى اجلزائر إىل محاية اقتصادها من املشاكل االقتصادية اليت ز حركتها التنموية، ومن هذه املش              

ويعترب التضخم أحد أهم املؤشرات الرئيسية ملدى حتكم الدولة يف منو اقتصاده، لذا وجب على اجلزائـر معرفـة أهـم            لسياستها االقتصادية املنتهجة،    
.املتغريات االقتصادية املسببة يف التضخم ملعاجلة ارتفاع معدالته

:البحثإشكالية
معدالت التضخم باإلنفـاق    التضخم وبعض املتغريات االقتصادية ارتأينا إىل دراسة هذه العالقة بني           ل العالقة االقتصادية املتداخلة بني      من خال  -

:اإلجابة عن التساؤل التايلهذا البحث يفلذا سنحاول ،سنة األخرية 43احلكومي والواردات ومعدالت البطالة خالل 
-1970لفتـرة خالل اضخم باملتغريات االقتصادية كاإلنفاق احلكومي والواردات ومعدل البطالة يف اجلزائر ما مدى تأثر معدالت الت    -

؟2012
:أمهية البحث

يف األولوية االقتصادية اليت أوالها االقتصاد اجلزائري إىل ظاهرة التضخم يف األونة األخرية بسبب التقلبات العنيفـة الـيت               تظهر أمهية هذا البحث     
خرا وأثرت سلبا على املؤشرات االقتصادية، فكان لزاما على اجلزائرية انتهاج سياسة رشيدة تتحكم فيها بأهم املؤشرات اليت تعكس مستوى                    مرت مؤ 

.التنمية االقتصادية
:البحثدافأه

مـن وذلكاجلزائر،يفية الكليةتفسري سلوك العالقة االقتصادية بني التضخم وبعض املتغريات االقتصادحماولةإىلالبحثخالل هذامندف 
:خالل

.اإلجابة على إشكالية البحث-

.اإلنفاق احلكومي حتليل العالقة االقتصادية بني مؤشر التضخم ومؤشر -
.الواردات ومعدل البطالةحتليل العالقة االقتصادية بني مؤشر التضخم ومؤشر -
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.البطالةدية بني مؤشر التضخم ومؤشر حتليل العالقة االقتصا-
نبني مدى قدرة األساليب اإلحصائية يف تشخيص العالقات االقتصادية املتداخلة بني التضخم وبقية املؤشـرات  األخـرى يف االقتـصاد                      -
.اجلزائري

:املستخدمةالبحث واألدواتمنهج

التحليلي يف تتبـع مؤشـرات   الوصفياإلشكالية، تتبعنا األسلوبيفطرحتاليتتالتساؤالعلىواإلجابةالدراسةهذهأهدافلتحقيق
ومت استخدام عرض حتليلـي يتمثـل يف اجلـداول          التضخم واإلنفاق احلكومي والواردات ومعدل البطالة يف االقتصاد اجلزائري خالل فترة الدراسة،             

.واألشكال البيانية اليت ساعدتنا يف حتليل النتائج

القياس االقتصادي ضمن أسـلوب أدواتمع االستعانة بمؤشرات النزعة املركزية والتشتت، يفاملتمثلةاإلحصائيةاألساليببعضستخدامناوا
EViews ,برنـامج  منـها للبياناتاآلليةبرامج املعاجلةمنجمموعةاستخداممتالسالسل الزمنية واستخدام منهجية التكامل املشترك، كماحتليل

Excel.وبرنامج 

:التاليةعناصرالجزأْنا العمل إىل وعليه، 
.الدراسات السابقة واملنهج املتبع يف التحليل:املبحث األول
. التحليل اإلحصائي ملتغريات الدراسة: املبحث الثاين

.استقرارية سالسل املتغريات: املبحث الثالث
.ات الدراسةبناء منوذج اقتصادي بني متغري: املبحث الرابع
الدراسات السابقة واملنهج املتبع يف التحليل:املبحث األول

وكذا املنهج العلمي .اليت ساعدتنا يف إعطاء توضيحات حول ظاهرة التضخم يف اجلزائرالسابقةالدراسات واألحباثبعضإىلسنحاول التطرق 
.املتبع يف حتليل دراستنا هذه

حالة التضخم ومـدى تـأثره بـبعض    تطرقت بعض الدراسات السابقة اليت حبوزتنا إىل جانب معني من: عاملوضويفالسابقةالدراسات-1
:منهانذكر العوامل االقتصادية، 

وإداريـة اقتصاديةأحباثجملة ، مقال يف2012-1990أثر التضخم على ميزان املدفوعات دراسة حتليلية قياسية للجزائر خالل الفترة -أ
دراسة تأثري التضخم على ميزان املدفوعات اجلزائري، من خالل بناء منـوذج  الباحثحاول،نوةيوسفبن، من إعداد 2014 ديسمرب 16 العدد

قياسي يبني أثر التضخم على ميزان املدفوعات، والذي من خالله ميكن ملتخذي القرار أن يرمسوا سياسات إقتصادية تقلل من درجة التذبذب يف ميزان                       
حترير األسعار، بـسبب الظـروف   األثر الواضح يف ميزان املدفوعات اجلزائري يف املدة اليت أعقبتأن التضخم كان له الباحث إىل ، توصل املدفوعات

؛الدراسةميزان املدفوعات خالل الفترةواملشاكل االقتصادية اليت سامهت يف عدم استقرار
مذكرة ماستر يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومالية، جامعـة        ،  2012-2000العالقة بني البطالة والتضخم يف اجلزائر خالل الفترة         -ب

كيف كانت طبيعة العالقة بني البطالة والتـضخم؟  ، من إعداد محدي مسعودة حاولت الباحثة اإلجابة عن التساؤل التايل    2014حممد خيضر بسكرة    
؛البطالة والتضخموجود عالقة طردية هلا داللة إحصائية بني توصلت الباحثة إىل وما هي األسباب اليت أدت إىل ظهور الركود التضخمي؟

مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد كمي، جامعـة  ، 2005-1970خالل الفترة اجلزائر يفباألجورالتضخمعالقة-ج
اجلزائـر،  يفواألجـور التـضخم بنيالعالقةطبيعةهيما، من إعداد محادي خدجية حاولت الباحث اإلجابة عن التساؤل التايل 2009اجلزائر 

؛احلقيقياألجرومعدلاالستهالكألسعارالقياسيالرقمبنيمعنويةداللةوذاتقويةعكسيةارتباطعالقةوجودتوصلت الباحثة إىل
العلـوم االقتـصادية    ، مذكرة ماجستري يف     12/2005-01/1990دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم يف اجلزائر خالل الفترة          -د

باالعتمـاد علـى منـاذج      ، من إعداد هتهات السعيد حاول الباحث اإلجابة عن التساؤل التـايل             2006ختصص دراسات اقتصادية، جامعة ورقلة      
ARCH            توصل الباحث إىل أن اختبار أثر     ما هي املستويات املتوقعة لظاهرة التضخم يف اجلزائر؟ARCH      تـضخم  له إمكانية متثيل معـدالت ال

؛والتوقع مبستوياا املستقبلية بواسطة مناذج االحندار الذايت املشروط بعدم جتانس التباين
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Gواإلنفـاق الـوطين  CHمن جهة ومعدل البطالة INFالتضخم االقتصادية بني حناول يف هذه املقال قياس العالقة:املنهج املستخدم-2
وهي كافيـة للتحليـل      43، أي ما يعادل مشاهدة    2012-1970لفترة املمتدة بني سنيت     من جهة أخرى يف اجلزائر خالل ا       IMPوالواردات  
.)2015جانفي (ONSومن الديوان الوطين لإلحصائيات iiللبنك العاملي للمعطيات،CD-ROM، مصدر البيانات مأخوذة من اإلحصائي

ى املقاييس الوصفية أمهها معامل االختالف؛ نبدأ أوال بقياس درجة جتانس قيم املتغريات حمل الدراسة باالعتماد عل-
؛يف اخلطوة الثانية نطبق أسلوب اللوغاريتم كأحد األساليب الرياضية للتقليل من تضخم القيم بسبب تقلبها العنيف-
نصل إىل مرحلة الكشف عن استقرارية سالسل املتغريات حمل الدراسة باستخدام اختبارات اجلذر الوحدة؛-
IMPوالواردات Gواإلنفاق الوطينCHكمتغري تابع ومعدل البطالة INFاليت ترتبط بني التضخم ةعالقالتفسري لدراسة حاولنايف اية ا-

؛كمتغريات مستقلة يف منوذج تصحيح اخلطأ 
:التحليل اإلحصائي ملتغريات الدراسة: املبحث الثاين
نقوم بالتحليل اإلحصائي لبيانات متغريات الدراسة ومن مث دراسة استقراريتها للحصول على أحسن منوذج قياسـي عـن طريـق       يف هذه الفقرة  

.منهجية التكامل املشترك حملاولة تفسري سلوكها معا 
.ام حمل الدراسة، وحناول دراسة درجـة جتانـسها        نتعرف يف البداية على طبيعة املتغريات اخل      : ملتغريات الدراسة اخلام  التحليل اإلحصائي   -1
وأعلـى  2000مسجلة سنة  0.30يتبني من قيم هذه املتغرية خالل فترة الدراسة أا حمصورة بني أقل قيمة              : INFمتغرية التضخم   -1-1

بسبب السياسة اليت انتهجتها احلكومة وهي االنتقال من مرحلة االقتصاد املوجه إىل مرحلة اقتصاد السوق كمنهج              ،  1992ة  سنمسجلة  31.7قيمة
جديد، الذي يهدف إىل االنفتاح على العامل اخلارجي يف التجارة واالستثمار على اخلصوص، مما يؤدي بصفة مباشرة يف ارتفاع األسعار، إضـافة إىل                       

ووسيط 9.331مبتوسط بلغَ يفسر ارتفاع األسعار بصفة خيالية خالل الفترة، واخلي من السلع يف مقابل فائض الطلب، وهذا ماقصور العرض الد

ـ    )6.200قدر ب )MeX f  مبعامـل اخـتالف  أي7.958املعياري أي أن بيان القيم ملتو حنو اليمني، وبلغت قيمة االحنرافiii85.28%
.iv138,159%مقدار معامل اختالف الوسيطيؤكده هذا ما وبسبب تضخم قيمها، INFلتقلب العنيف لقيم الذي يعكس ا

1999سنة  مسجلة  29.290ة  وأعلى قيم  1984مسجلة سنة   08.690حمصورة بني أقل قيمة   هذه القيم   : CHمتغرية البطالة   -1-2
احلـسايب  هامتوسـط بلغَ،ن ختفيض للنفقات العمومية وتسريح مجاعي وفردي للعمال       بسبب اإلصالحات اهليكلية ملؤسسات الدولة وما نتج عنها م        

ـ    مع  18.950 )20.500وسيط قدر ب )MeX p،        عامـل  مبأي6.509، وبلغت قيمة االحنراف املعياري     اليسارأي أن بيان القيم ملتو حنو
.%32.660مقدار معامل اختالف الوسيطيؤكده هذا ما و، قيمهام بسبب تضخCHقيمعدم جتانسالذي يعكس %34.349اختالف 

ة وأعلى قيم  1987مسجلة سنة   02.030قيم هذه املتغرية خالل فترة الدراسة حمصورة بني أقل قيمة          إن: Gمتغرية اإلنفاق الوطين  -1-3
خفضت الدول العربية من إنتاجها للنفط وأوقفت        أين )1973(بسبب ارتفاع أسعار البترول نتيجة حرب أكتوبر         1974سنة  مسجلة  45.960

ـ    16.622بلغَ  حسايب  مبتوسط  و ،تصديره حنو الدول الغربية    )14.410ووسيط قدر ب )MeX f،  وبلغت اليمنيأي أن بيان القيم ملتو حنو ،
مقدار يؤكده  هذا ما   و،  قيمهابسبب تضخم    Gقيمعدم جتانس الذي يعكس    %56.458عامل اختالف   مب أي 09.384قيمة االحنراف املعياري    
.%66.953معامل اختالف الوسيط

وأعلـى   1971مسجلة سنة  1.404E+09قيم هذه املتغرية حمصورة خالل فترة الدراسة بني أقل قيمة          :IMPمتغرية الواردات   -1-4
اع مستوى املعيشة الناتج عن زيادة املداخيل، وتسهيل عمليـة  يعزى هذا االرتفاع إىل زيادة السكان وارتف      2011سنةمسجلة  5.72E+10قيمة

االسترياد، حيث مت ختفيف القيود على عمليات االسترياد وتبسيط إجراءاا وختفيض معدالت التعريفة اجلمركية، مما أدى إىل غزو األسواق الوطنيـة                      
قـدر  هاووسيط1.71E+10حساا متوسط بلغ،ل على السجل التجاريبكل أنواع السلع من قبل املستوردين احملليني نظرا لسهولة عملية احلصو    

ـ   )1.23E+10ب )MeX f             1.44املعيـاري   أي أن بيان القيم ملتو حنو اليمني، وبلغت قيمة االحنـرافE+10 بعامـل اخـتالف    أي
.%123.785مقدار معامل اختالف الوسيطيؤكدههذا ما وبسبب تضخم القيم، IMPالذي يعكس التقلب العنيف لقيم % 84.495
وللتقليـل مـن هـذا    . قيمهابسبب تقلبها العنيف خالل فترة الدراسة نظرا لتضخمجتانس قيمها، عدم اتسمت جلُّ متغريات الدراسة ب: نتيجة

...بة املئوية للمجموع، اللوغاريتم النيربي، اجلذر التربيعي، معدل النمو، النس: التضخم نستخدم إحدى الطرق الرياضية منها
.  سنعتمد طريقة اللوغريتم ألا أكثر استخداما وألن القيم اخلام ملتغريات الدراسة موجبة اإلشارة
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:حناول معرفة مدى جتانس لوغاريتم متغريات الدراسة األربعة: للمتغريات اجلديدةالتحليل اإلحصائي -2
مسجلة سـنة   1.204-يم هذه املتغرية خالل فترة الدراسة أا حمصورة بني أقل قيمة          ق أصبحت: LINFمتغرية لوغاريتم التضخم    -2-1

1.824ووسيط قدر ـب 1.885مبتوسط بلغَ و، يعكس تقارب القيمتني احلديتني4.66مبدى 1962سنة مسجلة 3.456وأعلى قيمة2000

)MeX الذي يؤشـر علـى      %48.368بعامل اختالف  أي 0.912املعياري  بلغت قيمة االحنراف    أي أن بيان القيم مييل إىل التماثل، و        )«
.%49.985مقدار معامل اختالف الوسيطيؤكده هذا ما و، LINFاخنفاض مستوى التذبذب يف قيم 

مسجلة 02.162ني أقل قيمةقيم هذه املتغرية خالل فترة الدراسة حمصورة ب       يف هذه احلالة نرى أن    : LCHمتغرية لوغاريتم البطالة    -2-2
02.877بلـغَ   حـسايب   مبتوسط  و ،يعكس تقارب القيمتني احلديتني    01.215مبدى   1999سنة  مسجلة  03.377ة  وأعلى قيم  1984سنة  

MeX(03.020ووسيط قدر بـ  بعامـل اخـتالف  أي0.376املعيـاري  أي أن بيان القيم مييل إىل التماثل، وبلغت قيمة االحنراف ،)£
.%12.463مقدار معامل اختالف الوسيطيؤكده هذا ما و، LCHالذي يؤشر على التجانس الكبري يف قيم 13.086%

مـسجلة سـنة  0,708قيم هذه املتغرية خالل فترة الدراسة حمصورة بني أقل قيمة         أننرى: LGمتغرية لوغاريتم اإلنفاق الوطين     -2-3
ـ   02,650، مبتوسط بلغَ  يعكس تقارب القيمتني احلديتني    03,120مبدى   1974سنة  مسجلة  03,827وأعلى قيمة  1987 وبوسيط قدر ب

02,668)MeX الـذي   %22,937بعامل اختالف  أي 0,607املعياري  أي أن بيان القيم مييل إىل التماثل، وبلغت قيمة االحنراف            )«
.%22,793مقدار معامل اختالف الوسيطيؤكده هذا ما و، LGيؤشر على جتانس قيم املتغرية 

مـسجلة سـنة  21,06قيم هذه املتغرية خالل فترة الدراسة حمصورة بني أقل قيمـة أضحت: LIMPمتغرية لوغاريتم الواردات    -2-4
ـ     23,247، مبتوسط بلغ  يعكس تقارب القيمتني احلديتني    3,707مبدى   2011سنةمسجلة  24,77وأعلى قيمة  1971 وبوسيط قـدر بـ

23,232)MeX الـذي   %3,675بعامل اخـتالف   أي 0,854املعياري  أي أن بيان القيم مييل إىل التماثل، وبلغت قيمة االحنراف            )«
.%3,678مقدار معامل اختالف الوسيطيؤكده هذا ما و، LIMPيعكس التجانس الكبري يف قيم 

جلميع املتغريات   ختالفالمعامل ا قيمة  (بالتجانس بعد استخدام أسلوب اللوغاريتم النيربي على قيمها         هااتسمت جلُّ املتغريات  تبني لنا أن    : نتيجة
).48.368%(LINF، عدى املتغرية لوغاريتم التضخم) %15ةتقترب من القيمة املعياري

.ذه النتيجة حناول دراسة استقرارية سالسل هذه املتغريات-
:استقرارية سالسل املتغريات: املبحث الثالث

.بعدما أصبحت متغريات الدراسة متجانسة، حناول البحث عن درجة استقراريتها باستخدام االختبارات الكيفية والكمية 
. vمـستقل عـن الـزمن   الزمنية إذا تذبذبت قيمها حول وسط حسايب ثابت، وتباين   تستقر السلسلة   : دراسة استقرارية سالسل املتغريات   -1

عدمأواالستقرارصفةبتوضيحvi(ADF)فولر املوسع-ديكيوالختبار استقرارية السلسلة الزمنية نستخدم االختبارات الكمية املبينة يف اختبارات 
أن منـوذج رضـنا إذا افت. Stochastiqueviiاجتاه عشوائيأوDéterministe حمدد اجتاهحتديدوهذا عن طريقزمنية،لسلسلةاالستقرار

AR(1 :ttt(الشكلالسلسلة الزمنية صيغته من YY ef += viii:ثالث حاالتf، فيكون لـ1-

*1pf :السلسلةtY،املاضيةاملشاهداتمنأكربوزنهلااحلاليةواملشاهداتمستقرة.

*1=f :السلسلةtY،املاضيةاملشاهداتنفسوزنهلااحلاليةواملشاهداتغري مستقرة.

*1ff :السلسلةtY،املاضيةاملشاهداتمنأقلوزنهلااحلاليةواملشاهداتغري مستقرة.
: ايلكالتصياغة فرضية االختبارفتكون 

1:0:الفرضية الصفرية =fH إذا كانت ،tt tc pتكون السلسلة الزمنية غري مستقرة ، .

1:1:  الفرضية البديلة ¹fH إذا كانت ،tt tc
fيكون القرار استقرار السلسلة الزمنية ،.

ix:وسع الثالثة هيفولر امل-ديكياختبار ومناذج 
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.Akaike (AC) ،Hannan-Quinn (HQ) ،Schwarz (SC):فترة التأخر وحتدد بأقل قيمة للمعايريpحيث ميثل 
االختبارات قبـول   كانت نتائج   ،  r=1توافق  درجة التأخري حسب أقل قيمة ملعايري املفاضلة      : :LINFمتغرية لوغاريتم التضخم    -1-1

1:0:الفرضية الصفرية =fH ،السلسلة الزمنية فLINF وهي من النوع غري مستقرةحتتوي على جذر الوحدة إذا هي ،DSمبشتق.

الفرضية ائج االختبارات قبول كانت نت، r=1توافقدرجة التأخري حسب أقل قيمة ملعايري املفاضلة  : LCHمتغرية لوغاريتم البطالة    -1-2
1:0:الصفرية =fH ،السلسلة الزمنية فLCH وهي من النوع ، غري مستقرةحتتوي على جذر الوحدة فهي إذاDSبدون مشتقة

فكانت نتائج االختبارات قبول    ،  r=1توافقدرجة التأخري حسب أقل قيمة ملعايري املفاضلة      : LGمتغرية لوغاريتم اإلنفاق الوطين     -1-3
1:0:الفرضية الصفرية =fH السلسلة الزمنية ،LG وهي من النوع غري مستقرةحتتوي على جذر الوحدة إذا ،DSمبشتقة.

كانت نتائج االختبارات قبـول     ،  r=1توافقدرجة التأخري حسب أقل قيمة ملعايري املفاضلة      : LIMPمتغرية لوغاريتم الواردات    -1-4
1:0:الفرضية الصفرية =fH ،السلسلة الزمنية فLIMP وهي من النوع غري مستقرةحتتوي على جذر الوحدة إذا ،DSمبشتقة.

H0قبول الفرضية (ADF)تبين لنا نتائج اختبار : نتيجة
مجيـع  يف السالسل الزمنيـة، أي أن  f=1جذر الوحدة اليت تنص على وجود :

.%5غري مستقرة عند مستوى املعنوية حمل الدراسة السالسل الزمنية 

الزمنية، وأحسن طريقة عمليـة  توصلت نتائج االختبار السابق إىل عدم استقرار السالسل :إزالة حالة عدم االستقرار من السالسل الزمنية   -2
يكون الشكل اجلديد   و ،إلزالة حالة عدم االستقرار هي إجراء الفروقات من الدرجة األوىل أو من الدرجة الثانية حسب نتائج االختبارات اإلحصائية                 

ttt-1: ، حيثD(Yt)لسالسل الزمنية ل Y-Y)D(Y ونعيد إجراء االختبارات اإلحصائية السابقة، =
، ومن مشاهدة42الزمنية مشاهدة واحدة بعد تطبيق الفروقات من الدرجة األوىل لتصبح   ةت السلسل فقد: DLINFمتغرية التضخم   -2-1

الفرضـية  ومن نتائج االختبارات مت رفـض  ،حملور الفواصل، مما يدل على غياب مشكلة االجتاه العام      شكال موازيا   أخذ   هنالحظ أن تتبع بيان السلسلة    
1:0:الصفرية =fH ،1:1بول الفرضية البديلةوق ¹fHالسلسلة الزمنية فDLINFمستقرة.

، حملور الفواصل، مما يدل على غياب مشكلة االجتاه العامشكال موازيا أخذ هنالحظ أن من تتبع بيان السلسلة     : DLCHمتغرية البطالة   -2-2
1:0:الفرضية الصفريةومن نتائج االختبارات مت رفض  =fH ،1:1وقبول الفرضية البديلة ¹fHالسلسلة الزمنية فDLCHمستقرة.

، حملور الفواصل، مما يدل على غياب مشكلة االجتاه العامشكال موازيا أخذ بيان السلسلة نرى بوضوح أن: LGمتغرية اإلنفاق الوطين  -2-3
1:0:ةالفرضية الصفريومن نتائج االختبارات مت رفض  =fH ،1:1وقبول الفرضية البديلة ¹fHالسلسلة الزمنية فDLGمستقرة

، مشاهدة 42الزمنية مشاهدة واحدة بعد تطبيق الفروقات من الدرجة األوىل لتصبح            ةفقدت السلسل : DLIMPمتغرية الواردات   -2-4
ومن نتـائج االختبـارات مت رفـض         ،حملور الفواصل، مما يدل على غياب مشكلة االجتاه العام        موازيا   شكالأخذ   هنالحظ أن ومن تتبع بيان السلسلة     

1:0:الفرضية الصفرية =fH ،1:1وقبول الفرضية البديلة ¹fHالسلسلة الزمنية فDLIMPمستقرة.

الفرضية طبقة على الفروقات من الدرجة األوىل للسالسل الزمنية حمل الدراسة، رفض            امل(ADF)جذر الوحدة   اتلنا نتائج اختبار   بينت: نتيجة

1:0:الصفرية =fH ، 1:1وقبول الفرضية البديلة ¹fH اليت تنص على استقرار املتغريات( )1I.

اختبـارات جنـري من هذاوللتأكديف املدى الطويل، تكاملها تكامال مشتركا يعين إمكانية،مبا أن متغريات الدراسة مستقرة يف نفس املستوى
.بينهااملشتركالتكامل
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:بناء منوذج اقتصادي بني متغريات الدراسة: املبحث الرابع
.م منهجية التكامل املشتركسنحاول البحث عن منوذج قياسي أمثل لتفسري العالقة االقتصادية املوجودة بني متغريات الدراسة باستخدا

غـري أي أـا الدرجةيف نفسمتكاملةاملتغرياتمجيعأنتبنياالستقرارية السابقة،اختباراتضوء نتائجعلى: املشتركالتكاملاختبار-1
)مستواها األصلييفساكنة )0Iهذا ما يسمى التكامل املشترك وتركز،املدى الطويل، لذا هي ستتقارب يفأو الثايناألولالفرقيفساكنةولكنها
اختبـار ونـستخدم لـذلك   بالسكون يف املدى الطويليتصفمزيج خطيالساكنة لتوليدغريالزمنيةالسالسلحتليلعلىالتكامل املشتركنظرية

.xجسليس-جوهانسن
جسليس متاثل درجة استقرار املتغريات املدروسة،      -جوهانسناختبارتطبيقيشترط  : حتديد الفجوات الزمنية الختبار التكامل املشترك     -1-1

، من خالل أقـل  (p)التباطؤ فتراتحتديد)J-J(، ويتطلب قبل إجراء االختبار I(1)جدنا سابقا مجيع املتغريات استقرت يف املستوى األول قد وو
فتراتأدناه يتضح أن عدد )07(من خالل اجلدول . (VAR)ذج ، املوجودة يف تقدير النموFPE ،AIC ،SC ،HQقيمة ملعايري املفاضلة 

.r=1يوافق (VAR)يف منوذج (p)التباطؤ 
بوجود H0ميكن القول بأنه ال ميكن رفض فرض العدم     )08(اجلدول  من خالل نتائج هذا االختبار املوضحة يف        -:نتائج اختبار األثر  -1-2

وعليه يتم اإلقرار بوجـود  ، )24.27(أقل من القيمة ادولة     )17.13(الثانية  tracelحيث نالحظ أن قيمة    ٪5عند مستوى داللة     متجه وحيد 
.على األكثر متجه وحيد للتكامل املشترك مابني هذه املتغريات

أقل  )11.56(أن القيمة احملسوبة ملعدل اإلمكانية العظمى الثانية         من خالل هذه النتائج نالحظ     :نتائج اختبار القيمة الذاتية القصوى    -1-3
عنـد  ) عالقة توازنية طويلة األجل(اليت تقر بوجود متجه وحيد للتكامل املشترك H0 مما يدل على قبول فرضية العدم )17.79(من القيمة ادولة 

.%5مستوى داللة 

-:(VECM)ذج تصحيح اخلطأامن-2
التوازن، وبسبب بعض التغريات الطارئـة  بوضعيسمىمااالستقرار أوحنوالطويلاملدىاملشترك يفبالتكاملاملتصفةاالقتصاديةتتجه املتغريات

للعالقـات األجـل طويل وقـصري السلوكنيبنيالتوفيقأجلمناخلطأتصحيحمنوذجيستخدمهلذاومساره،مؤقتا عناملتغرياتينحرف وضع 
xi.الطويلاملدىيف عالقةالقصرياملدىيفالناجتةالتغرياتبإدخاليسمحتعديليمسارعناخلطأتصحيحيعرب منوذج.االقتصادية

-LINFمنوذج متغرية التضخم : النموذج األول-2-1

( )

( ) ctc tnF t.022.2401.9136.47R
)79.0()36.0()63.0()03.0()79.0(

0.12)D(LIMP(-2)*0.35-)D(LIMP(-1)*0.6-D(LCH(-2))*0.02D(LCH(-1))*0.52
)21.1()89.0()34.0()24.1(
D(LG(-2))*0.24-D(LG(-1))*0.30-)D(LINF(-2)*0.06-)D(LINF(-1)*0.25-

)55.2()8.2()5.7(31.2
9.55]-LIMP(-1)*0.41LCH(-1)*0.89LG(-1)*1.75-[LINF(-1)*-0.54D(LINF)

2 =         =         =          =             %=

--
++

----
+

--
++=

التحليل اإلحصائي

: ألنإحصائيةالطويل هلا معنويةاملدى يف مجيع معلمات املتغريات -

( ) 55.2,8.2,5.7t022.2 t calcul39,05.0table -=== pt          من خالل النموذج نرى أن التضخم يتأثر سلبا مع ،
اإلنفاق احلكومي وإجيابا مع الواردات ومعدل البطالة معا، يعين أن السياسة االنفاقية تعمل على مكافحة التضخم يف حني ارتفاع سلة الواردات                      

اجلزائر؛وتطور معدل البطالة يزيدان من حدة التضخم يف
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وهو سالب اإلشارة يتوافق مع النظرية االقتصادية، مما يدل على وجود سـببية يف املـدى   a=-54.0بلغت قيمة معامل التصحيح  -
ـابع التـضخم   LIMP، الـواردات LCH، البطالـة LGاإلنفاق احلكومي: تتجه من املتغريات املستقلة املمثلة يفالطويل إىل املـتغري الت

LINF، أي أنLGوLCHوLIMPتغري فسر يف املدى الطويل تLINF؛

): ألنمعامل التصحيح معنوية إحصائية قدرةمل- ) 31.2t022.2t calcul39,05.0table -=== pt؛

(يتم التصحيح -
543.0
.أشهر10مرة كل سنة و)أشهر10وةسن1≈1.841= 1

):ألنمعنوية إحصائيةالقصري ليس هلا املدى يف مجيع معلمات املتغريات - ) 7.0,,...2.1t02.2 calcul39,05.0 -== ft،

91.1F180.2Fبلغت قيمة فيشر    - calcul
05.0

40;8table === fF  سـببية  توجدالمعنوية النموذج ككل، وكذا عدم ، تدل على
.بني متغريات الدراسةيف املدى القصري 

.وهي منخفضة%36.47وصلت نسبة تفسري النموذج إىل حنو -
:LCHمتغرية البطالة منوذج : النموذج الثاين -2-2

( )

( ) ctc tnF t.022.2400.62.8051R
)34.0()00.1()32.1()77.0()07.0(

0.01)D(LIMP(-2)*0.28)D(LIMP(-1)*0.37-D(LCH(-2))*0.15D(LCH(-1))*0.01-
)88.0()88.0()30.0()01.0(

D(LG(-2))*0.05D(LG(-1))*0.08)D(LINF(-2)*0.01)D(LINF(-1)*0.0007-
)55.2()8.2()5.7(90.0

9.55]-LIMP(-1)*0.41LCH(-1)*0.89LG(-1)*1.75-[LINF(-1)*0.06D(LCH)

2 =         =         =          =             %=

----
-+-

-
++++

-
++=

التحليل اإلحصائي

وجود سببية يف عدم مع النظرية االقتصادية، مما يدل على    هذا  يتوافق  ال  اإلشارة   موجبوهو   a=06.0بلغت قيمة معامل التصحيح   -
ـابع  البطالـة    LIMP، الـواردات LGنفاق احلكوميواإلLINFالتضخم: بني املتغريات املستقلة املمثلة يفاملدى الطويل ـتغري الت وامل

LCH؛

): ألنمعنوية إحصائية ليس هلا معامل التصحيح مقدرة- ) 90.0t022.2t calcul39,05.0table === ft؛

):ألنالقصري ليس هلا معنوية إحصائيةاملدى يف مجيع معلمات املتغريات - ) 34.0,,...01.0t02.2 calcul39,05.0 -== ft،

62.0F180.2Fبلغت قيمة فيشر    - calcul
05.0

40;8table === fF    سببية  توجدالمعنوية النموذج ككل، وكذا     عدم  ، تدل على
بني متغريات الدراسة؛يف املدى القصري 

وهي جد منخفضة؛%15.80نسبة تفسري النموذج بلغت حوايل -
:LGمنوذج متغرية اإلنفاق : النموذج الثالث-2-3

( )

( ) ctc tnF t.022.2401.40.6793R
)79.0()04.0()21.1()60.0()33.0(

0.12)D(LIMP(-2)*0.04)D(LIMP(-1)*1.12D(LCH(-2))*0.38D(LCH(-1))*0.21
)40.1()56.0()53.0()23.0(

D(LG(-2))*0.28D(LG(-1))*0.18)D(LINF(-2)*0.09)D(LINF(-1)*0.004-
)55.2()8.2()5.7(27.1

9.55]-LIMP(-1)*0.41LCH(-1)*0.89LG(-1)*1.75-[LINF(-1)*0.29D(LG)

2 =         =         =          =             %=

--
-++-+

----
+---

-
++=
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التحليل اإلحصائي

وجـود سـببية يف     عدم  يدل على   ومع النظرية االقتصادية،    يتناىف هذا   اإلشارة   موجبوهو   a=29.0لتصحيحبلغت قيمة معامل ا   -
؛LGواملتغري التابع اإلنفاق احلكومي LIMP، الوارداتLCHوالبطالةLINFالتضخم: بني املتغريات املستقلة املمثلة يفاملدى الطويل

): ألنمعنوية إحصائية ا ليس هلمعامل التصحيح مقدرة- ) 27.1t022.2t calcul39,05.0table === ft؛

):نألالقصري ليس هلا معنوية إحصائيةاملدى يف مجيع معلمات املتغريات - ) 79.0,,...23.0t02.2 calcul39,05.0 --== ft،

40.1F180.2Fبلغت قيمة فيشر    - calcul
05.0

40;8table === fF    سببية  توجدالمعنوية النموذج ككل، وكذا     عدم  ، تدل على
الدراسة؛بني متغرياتيف املدى القصري 

وهي منخفضة؛%39.67وصلت نسبة تفسري النموذج إىل حنو -
:LIMPمنوذج متغرية الواردات : النموذج الرابع-2-4

( )

( ) ctc tnF t.022.2402.25.4040R
)59.1()79.0()57.2()16.0()29.0(

0.05)D(LIMP(-2)*0.16)D(LIMP(-1)*0.52D(LCH(-2))*0.02D(LCH(-1))*0.04
)00.3()31.1()31.0()34.1(
D(LG(-2))*0.13D(LG(-1))*0.09)D(LINF(-2)*0.01)D(LINF(-1)*0.05

)55.2()8.2()5.7(11.1
9.55]-LIMP(-1)*0.41LCH(-1)*0.89LG(-1)*1.75-[LINF(-1)*.050-D(LIMP)

2 =         =         =          =             %=

--
+-+-+

--
+--++

--
++=

التحليل اإلحصائي

وجود سـببية يف  عدم دل على مع النظرية االقتصادية، مما يهذا اإلشارة يتوافق    سالبوهو   a=-05.0بلغت قيمة معامل التصحيح   -
؛LIMPواملتغري التابع الوارداتLCH، البطالة LGواإلنفاق احلكوميLINFالتضخم: بني املتغريات املستقلة املمثلة يفاملدى الطويل

): ألنمعنوية إحصائية ليس هلا معامل التصحيح مقدرة- ) 11.1t022.2t calcul39,05.0table -=== ft؛

(يتم التصحيح -
055.0
.سنة وشهرين18مرة كل )شهرينوةسن18≈18.181= 1

والواردات املبطـأة  LG-)2(اإلنفاق احلكومي املبطأة عدى املتغريتني القصري ليس هلا معنوية إحصائيةاملدى يف مجيع معلمات املتغريات  -

)1(LIMP ):ألن- ) 57.2,,.00.3t02.2 calcul39,05.0 -== pt،

25.2F180.2Fشر  بلغت قيمة في  - calcul
05.0

40;8table === pF        سببية يف   على ووجود ، تدل على معنوية النموذج ككل، وكذا

بني متغريات الدراسة؛املدى القصري 

وهي مقبولة؛%40.40وصلت نسبة تفسري النموذج إىل حنو -
مناذج تصحيح اخلطأ وجـدنا النمـوذج        أفضت نتائج اختبار التكامل املشترك إىل إمكانية تقارب املتغريات يف املدى الطويل، وحسب             -:نتيجة

. هو األقرب إىل القبول من غريه حسب االختبارات اإلحصائية LINFاألول منوذج متغرية التضخم
:اخلالصة-

: وجدنا أن متغيرات الدراسةعلىمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي املتبع

؛لعنيفة، بسبب تضخمها خالل فترة الدراسةاتجل قيم متغريات الدراسة اخلام اتسمت بالتقلبا-1

استخدمنا أسلوب اللوغاريتم النيربي على املتغريات اخلام للتقليل من تقلبها؛ -2

)وجدنا مجيع سالسل لوغاريتم املتغريات غري مستقرة يف مستواه األصلي-3 )0I ومستقرة يف الفروقات األوىل ،( )1I؛
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سب اختبار التكامل املشترك توصلنا إىل إمكانية وجود تقارب بني لوغاريتم املتغريات يف املدى الطويل؛ح-4

إىل التـضخم LIMP، الوارداتLCH، البطالةLGتتجه من اإلنفاق احلكوميسببية يف املدى الطويلمن خالل مناذج تصحيح اخلطأ وجدنا -5
LINF، أي أنLGوLCHوLIMPتغري الطويل فسر يف املدىتLINF؛

يتأثر التضخم سلبا مع اإلنفاق احلكومي وإجيابا مع الواردات ومعدل البطالة معا، يعين أن السياسة االنفاقية تعمل على مكافحـة التـضخم يف            -6
حني ارتفاع سلة الواردات وتطور معدل البطالة يزيدان من حدة التضخم يف اجلزائر؛

:ملحق اجلداول واألشكال البيانية-
Pنتائج حتديد قيمة التأخر (3) اجلدول
LINF متغرية LCH  متغرية LG  متغرية LIMP  متغرية 

HQ SC AIC P
2.25 2.36 2.19 1
2.34 2.47 2.26 2
2.35 2.52 2.26 3
2.38 2.58 2.27 4

HQ SC AIC P
0.26
- -0.16 0.33

- 1

0.17
- 0.04- 0.25

- 2

0.10
- 0.05- 0.20

- 3

0.03
- 0.16+ 0.14

- 4

HQ SC AIC P
1.92 2.03 1.86 1
2.00 2.14 1.93 2
2.07 2.23 1.98 3
2.01 2.20 1.90 4

HQ SC AIC P
-0.91 -0.80 -0.97 1
-0.82 -0.69 -0.90 2
-0.80 -0.63 -0.88 3
-0.77 -0.52 -0.73 4

EViews 9ان استنادا إىل خمرجات برنامج من إعداد الباحث: املرجع

tYالدراسة الوصفية للمتغريات اخلام (1) اجلدول
IMPة الواردات متغري Gة اإلنفاق الوطينمتغري CHة معدل البطالة متغري INFالتضخم ةمتغري

EViews9 باالعتماد على برنامج لباحثمن إعداد ا: املرجع

Log(Yt) الدراسة الوصفية للمتغريات اجلديدة (2) اجلدول
LIMP LG LCH LINF

EViews9 باالعتماد على برنامج من إعداد الباحث: املرجع
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للسالسل الزمنيةADFالختبار )06(نتائج تقدير النموذج)4(اجلدول 
tاإلحصائيةالسلسلةاملتغرية cاإلحصائيةt t

القرار06النموذج 

LINF2.273.52لوغاريتم التضخم
0
0
1

=
¹
=

b
c
f- قبول الفرضية)H0( : مستقرة وهي من النوع     السلسلة غري

DSمبشتقة.

LCH1.813.52لوغاريتم البطالة
0
0
1

=
=
=

b
c
f- قبول الفرضية)H0( :      السلسلة غري مستقرة وهي من النوع

DSبدون مشتقة.

LG2.993.52لوغاريتم اإلنفاق الوطين
0
0
1

=
¹
=

b
c
f- قبول الفرضية)H0( :   ي من النوع   السلسلة غري مستقرة وه

DSمبشتقة.

LIMP3.003.52لوغاريتم الواردات
0
0
1

=
¹
=

b
c
f- قبول الفرضية)H0( :      السلسلة غري مستقرة وهي من النوع

DSمبشتقة.

EViews9ان استنادا إىل خمرجات برنامج من إعداد الباحث: املرجع

للسالسل الزمنيةADFالختبار )06(نتائج تقدير النموذج)6(اجلدول 
tاإلحصائيةالسلسلةتغريةامل cاإلحصائيةt t

القرار06النموذج 

DLINF5.303.52التضخم
0
0
1

=
=
¹

b
c
f-    رفض الفرضية الصفرية)H0(    وقبـول الفرضـية البديلـة

)H1(،السلسلة مستقرةف.

DLCH4.603.52البطالة
0
0
1

=
=
¹

b
c
f-    رفض الفرضية الصفرية)H0(    وقبـول الفرضـية البديلـة

)H1(،السلسلة مستقرةف.

DLG7.193.52اإلنفاق الوطين
0
0
1

=
=
¹

b
c
f-    رفض الفرضية الصفرية)H0(    وقبـول الفرضـية البديلـة

)H1(،السلسلة مستقرةف.

D(Yt) بيان السالسل اجلديدة (5) اجلدول
DLIMP  متغرية  DLG متغرية  DLCH متغرية  DLINF متغرية 

EViews9ان استنادا إىل خمرجات برنامج من إعداد الباحث: املرجع
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DLIMP3.753.52الواردات
0
0
1

=
=
¹

b
c
f-    رفض الفرضية الصفرية)H0(    وقبـول الفرضـية البديلـة

)H1(،السلسلة مستقرةف.

EViews9ان استنادا إىل خمرجات برنامج من إعداد الباحث: املرجع

:اإلحاالت واملراجع-

i-الترمیز حسبالمقالتصنیف Jel على الرابط: http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_JEL
ii-http://api.worldbank.org/v2/ar/country/DZA?downloadformat=excel
iii- معامل االختالف)COEFF. DE VARIATION=()قيمته عن وكلما قلَّت 100*)املتوسط احلسايب/االحنراف املعياري للسلسلة

:كلما دل ذلك على جتانس قيم املتغرية، ملزيد من اإلطالع أنظر يف هذا 15%
Gérald Baillargeon , Probabilites Statistique et technique de Regression, les editions

SMG,Québec Canada, 1989, PP 31-32.
iv- يؤكد نتيجة معامل اختالف املتوسط100*)لوسيط احلسايبا/االحنراف املعياري للسلسلة(=معامل اختالف الوسيط.
v-Melard Guy, (1991), Méthodes de prévision à court terme, Edition Ellipses, Bruxelles, P282.
vi-ة،الدار الجامعیوالتطبیق،النظریةبینالقیاسياالقتصادفيالحدیث،(2004) عطیة،القادرعبدمحمدالقادرعبد

.657ص مصر، اإلسكندریة،
vii-فيوالنموذج النقديالشرائیةالقوةتعادللنظریةقیاسیةدراسة:الصرفسعرمحددات،(2010)سعید، صحراوي

.150ص تلمسان، الجزائر، جامعةدولیة،مالیةتخصصاالقتصادیةالعلومقسممنشورة،غیرماجستیرمذكرةالجزائر،
viii- ،الجزائر فياإلدخارلظاھرةقیاسیةتحلیلیةدراسة،)2006(جنیدي مراد«VAR»الذاتي اإلنحدارأشعةباستعمال

.121الجزائر، ص ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم االقتصادیة تخصص اقتصاد كمي، جامعة(2004-1970)
ix-Régis Bourbonnais, (2005), Econométri, 6e édition, Dound, Paris, P-P 231-232.
x -Johansen,S–Juselius ,K, (1990), Maximum Likelihood Estimation and Inference on Co-
integration With Applications to the Demand For Money , Edition Ellipses, Bruxelles, P-P 169-
210.

xi-ماجستیر، مذكرة-الجزائرحالةدراسة– جاريالتالمیزانعلىالصرفسعرتغیراتأثر،(2012)ھجیرة، الجلیلعبد
.164ص ، الجزائرتلمسان،جامعةدولیة،مالیةتخصصاالقتصادیة،العلوممنشورة،غیر

اختبار التكامل املشترك نتائج (7) اجلدول
نتائج اختبار القيمة الذاتية القصوى نتائج اختبار األثر Pنتائج حتديد قيمة التأخر

EViews9ان استنادا إىل خمرجات برنامج من إعداد الباحث: املرجع


