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Abstract :   

This study investigates the relative 
impact of monetary policy and fiscal 
policy on economic growth in Algeria 
from 1970 to 2014, in order to achieve 
the objective, we use the Autoregressive 
Distributed Lag (ARDL) a method to 
estimate the monetary and fiscal policy 
coefficients for the lone run and the 
short run. We found that fiscal policy has 
negative and a significant impact on 
economic growthin the long run. 
However, in th short run the impact is 
still significant but positive. As for the 
monetary policy, and contrary to the 
fiscal policy, the impact is negative and 
significant in the short run, in th long 
run the impact is still significant but 
positive.  
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policy, economic growth, 
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   :الملخص

حتقق هذه الدراسة يف الفعالية النسبية للسياستني 
امليزانية والنقدية على النمو االقتصادي يف اجلزائر 

، ألجل 2014و 1990متدة بني خالل الفرتة امل
الـ ذلك قمنا بتقدير منوذج باستخدام طريقة 

ARDL  واليت متكننا من حساب كل من
معامالت األجل القصري والطويل للسياستني 
النقدية وامليزانية، وقد أظهرت النتائج أن للسياسة 
امليزانية تأثري سالب ومعنوي يف األجل الطويل على 

ا كان معنويا وموجبا يف النمو االقتصادي، بينم
األجل القصري، يف حني أن للسياسة النقدية تأثري 
موجب ومعنوي يف األجل الطويل، يف حني كان 

  . سالبا يف األجل القصري

السياسة امليزانية، السياسة : الكلمات المفتاحية
 .ARDLالنقدية، النمو االقتصادي، طريقة الـ 
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  :مقدمة

ة، مستقرة ومستدمية، من األهداف األساسية اليت تسعى لتحقيقها معدالت منو اقتصادية مرتفع

مجيع دول العامل، تلعب سياسات االقتصاد الكلي دورا أساسيا يف حتقيق هذا اهلدف، وتعترب السياسة 

تعترب مسألة مثرية  امليزانية والنقدية من أهم هذه السياسات، يف احلقيقة الفعالية النسبية هلاتني السياستني

دل بني النقديني والكينزيني سواءا على الصعيد التجرييب او النظري، حيث يدافعون الكينزيون  وبشدة للج

على أن السياسة امليزانية هي اكثر فعالية من السياسة النقدية يف  John Maynard Keynesبقيادة 

ياسة النقدية عن الس Milton Friedmanحتفيز النشاط االقتصادي، بينما يدافع النقديون بزعامة 

ا هي احلل للمشاكل االقتصادية، وعلى الرغم من أن النقديون يعتقدون أن السياسة النقدية هلا  ويعتربو

م يفضلون عدم تدخل الدولة يف  أثار على النشاط االقتصادي، وينكرون فعالية السياسة امليزانية، اال أ

  .استخدام أي من السياستني يف حتريك النمو االقتصادي

تاج اجلزائر ملثل هذه السياسات، ألجل حتقيق أهدافها االقتصادية، اليت تتمثل عموما يف  حت

معدالت منو مرتفعة و احلفاظ على معدل تضخم متدين وحماولة القضاء على البطالة وحتقيق التوزان 

ثلها مثل اخلارجي، ويبقى حتقيق معدل النمو مرتفع مستدمي من بني األهداف األساسية اليت تسعى له م

 مجيع الدول املتخلفة،   

الغرض الرئيسي هلذه الورقة هو دراسة تأثري السياسات النقدية وامليزاينة على النمو االقتصادي يف 

ج الـ اآلجال اليت تتميز بعدم التحيز والكفاءة  ARDLالطويلة والقصرية، وألجل ذلك يتم استخدام 

أنه ميكن تطبيقها عند اختالف درجات التكامل بني  إىلومناسبة يف حالة قلة املشاهدات، إضافة 
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املتغريات مادامت درجة تكاملها أقل من الواحد، كما أنه ميكن التعرف على العالقة يف األجل الطويل 

 .والقصري يف نفس الوقت

 والنمو االقتصادي ،اإلطار المفاهيمي للسياستين الميزانية والنقدية -1

النقدية عن اإلجراءات الالزمة اليت متكن السلطات النقدية من تعرب السياسة  :السياسة النقدية 1-1

دف السياسة النقدية  1االقتصادية التوسع النقدي لتحقيق جمموعة من األهداف ضبط عرض النقود أو و

عادة اىل حتقيق استقرار األسعار، حتقيق التوظيف الكامل، حتقيق معدالت منو عالية، إضافة اىل حتقيق 

 Kaldorزان املدفوعات، تعرف هذه األهداف يف األدب االقتصادي باملربع السحري لـ التوازن يف مي

، لذا وجب على واضعي السياسة النقدية مراعاة الظروف االقتصادية 2ومن املستحيل حتقيقها كلها معا

هذه  للبلد واحتياجاته عند تصميم وحتديد اهلدف النهائي املرجو من وضع السياسة النقدية، ويتم حتقيق

األهداف من خالل األدوات اليت تستخدم من طرف البنك املركزي املسؤول على السلطة النقدية من 

اىل كمية وكيفية، أما  3 أجل التحكم يف كمية النقود املتداولة يف االقتصاد،وميكن تصنيف هذه األدوات

 نسبة االحتياطي القانوين، سياسة معدل إعادة اخلصم، سياسة السوق املفتوحة، وتغيري: الكمية فتتمثل يف

 .وتتمثل الكيفية يف ختصيص االئتمان، السياسة االنتقائية للقرض، واالقناع األديب

تعرب عن تلك السياسة اليت تستخدم فيها أدوات املالية العامة من برامج  :السياسة الميزانية 1-2

والعمالة واالستثمار لتحقيق  االنفاق وااليرادات لتحريك متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج القومي

دف السياسة امليزانية عادة اىل4 األثار االقتصادية املرغوبة تمع، التوزيع  :5 ، و التخصيص األمثل ملوارد ا

ا فتتمثل يف االنفاق احلكومي  العادل للثروة والدخل، حتقيق االستقرار االقتصادي، والتوازن املايل، أما ادوا

ق استهالكي، انفاق استثماري، وانفاق حتويلي، إضافة للضرائب اليت تأخذ العديد الذي ينقسم اىل انفا
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من األشكال لعل أمهها ضريبة الدخل الشخصي، الضريبة اجلمركية، والضرائب على أرباح 

 .اخل...الشركات

ويقصد به حدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي أو إمجايل الدخل القومي  :النمو االقتصادي 1-3

قق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، إال ان هذه الزيادة جيب أن تفوق الزيادة يف مبا حي

معدل النمو السكاين، فكثريا مايزيد الناتج احمللي يف بلد ما إال أن منو السكان يكون مبعدل أعلى، مما 

أن هذا البلد مل حيقق منوا حيول دون زيادة متوسط دخل الفرد احلقيقي، فرغم زيادة الناتج احمللي اال 

اقتصاديا، كما ان هذه الزيادة جيب أن تكون زيادة حقيقية ال نقدية فقط، إضافة اىل أن هذه الزيادة جيب 

ا  .6أن تكون على املدى الطويل وليست مؤقتة سرعان ماتزول بزوال أسبا

 :ياإلطار النظري لفعالية السياسة النقدية والميزانية على النمو االقتصاد -2

  :السياسة الميزانية 2-1

ميكن وصف السياسة امليزانية عند الكالسيك، من خالل النفقات اليت كانت تتم لضمان سري   

املرافق العامة املتمثلة أساسا يف األمن، احلماية والعدالة، ويؤكد الكالسيك على أمهية التوازن بني االيرادات 

وازين، اوالقروض لتغطية النفقات العادية اال يف العامة والنفقات، حيث يرفضون اللجوء اىل العجز امل

احلاالت االستثنائية، مع األخذ بالوسائل الكفيلة بتسديد هذه الديون يف اقصر وقت ممكن، ألن العجز 

املوازين خيصص لنفقات استهالكية تكون ضارة باالستثمارات اخلاصة، ويؤدي اىل حدوث تضخم، كما 

للكالسيكيني يعين أن الدولة تأخذ من املواطنني أكثر مما حتتاجه، ومنه فان  ان الفائض يف املوازنة بالنسبة

هدف السياسة امليزانية يتمثل يف احداث التوازن امليزاين فقط، وترك التوازن االقتصادي يتحقق من خالل 

  .7قانون اليد اخلفية
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 النشاط وبشدة الدور احليادي للدولة، ونادى بضرورة تدخل الدولة يف Keynesانتقد   

ال لوجهة نظر كينز اليت تتطلب من  1929االقتصادي لتحقيق االستقرار االقتصادي، وأفسح كساد ا

الدولة القيام باستخدام السياسة امليزانية بشكل أكثر فعليةودقة متمثلة بالتوسع يف االنفاق العام حملاربة 

السياسة امليزانية من حيادها لتتوىل مسؤولية البطالة والعادة االنتعاش االقتصادي، األمر الذي مسح خبروج 

هذه األهداف، مبعىن أنه ميكن أن يسمح بوجود عجز أو فائض يف املوازنة، اذا كان هذا عالجا للكساد 

 .8والتضخم الذي يصيب االقتصاد الوطين

يف فرتة السبعينات، تراجعت مكانة  stag-flation بعد ظهور ظاهرة التضخم الركودي 

مليزانية، حيث نادى النقوديني وعلى رأسهم فريدمان بان السياسة النقدية هي األمل الوحيد السياسة ا

لوضع سياسة فعالة ومضادة للتضخم، وأن السياسة امليزانية ليس هلا اثر يف املستوى العام لألسعار ويف 

ن تعود للعمل من على األقل يف األجل القصري، حيث يعتقدون أن اليد اخلفية ميكن أ النشاط االقتصادي

جديد يف ظل سياسة احلرية االقتصادية التامة، وهم بذلك يرفضون استخدام السياسة امليزانية كعجلة 

  .9لتحقيق التوازن يف النشاط االقتصادي

 : السياسة النقدية 2-2

حتليل السياسة النقدية يف اطار التحليل الكالسيكي مستمد من نظرة الكالسيك للنقود 

ا املبادالت، فالنقود بالنسبة هلم حمايدة وال أثر هلا يف ووظائفها حيث يعت ربون النقود جمرد وسيلة تتم 

الظواهر االقتصادية احلقيقية، اذ يفصلون بني القطاع احلقيقي والقطاع النقدي، ومنه فان التغيري يف كمية 

  .النقود يؤثر فقط على الناتج االمسي دون التأثري على الناتج احلقيقي
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الكالسيك الذين يؤمنون حبيادية النقود، ويؤكد على الدور الفعال الذي تلعبه  Keynes انتقد    

النقود يف التأثري على املتغريات االقتصادية سواءا احلقيقية أو االمسية، حيث يرى كينز أن النقود باالضافة 

ا وسيلة للمبادلة، هي أيضا خمزن للقيمة، فاالحتفاظ بالنقود يؤدي الرتفاع سعر الفائدة ومنه  لكو

اخنفاض حجم االستثمار الذي يؤدي بدوره اىل اخنفاض الطلب الكلي ومنه اخنفاض مستويات الناتج، 

وهو بذلك يؤكد تلعب السياسة النقدية اىل جانب السياسة امليزانية دورا مهما يف حل املشكالت 

دوالة يف االقتصاد، فزيادة كمية االقتصادية، حيث جيب على السلطات النقدية مراقبة كمية النقود املت

املعروض النقدي ستؤدي اىل زيادة الدخل، وكذلك اخنفاضها سيؤدي اىل اخنفاضه، من خالل املرور على 

  . سعر الفائدة اليت تعترب كقناة لنقل أثار السياسة النفدية للمتغريات االقتصادية احلقيقية

طات النقدية ينحصر يف مهمة رقابة كمية يف اطار التحليل أندور السل Friedmanبينما يؤكد   

االمهية  Friedman، حيث يويل 10النقود والعمل على منوها مبعدل مستقر يتفق مع معدل منو االقتصاد

لعرض النقود وليس للطلب عليها كمايرى كينز، فهو يرى أن ضبط معدل التغيري يف عرض النقود مبا 

الوطين احلقيقي، مع األخذ بعني االعتبار معدل التغيري يتناسب مع معدل التغيري االجتاهي يف الدخل 

ا شرط أساسي لتحقيق االستقرار يف مستوى  االجتاهي يف سرعة دوران النقود أو الطلب على االحتفاظ 

الدخل النقدي ومن مث االستقرار يف املستوى العام لألسعار، ومنه العودة اىل تأكيد أمهية السياسة النقدية 

  .11ية أكرب يف حتقيق االستقرار االقتصاديواعطائها أمه

أن سلوك األفراد يتحدد على Lucas انتقدت مدرسة التوقعات الرشيدة فريدمان، حيث يرى   

أساس تعظيم املنافع اىل أقصى حد ممكن وتقليل اخلسائر اىل أدىن حد ممكن، وأمام كل وحدة اقتصادية  

ية الكلية ميكن أن يستخدم بكفاءة عالية تستطيع من كما معينا من املعلومات حول املتغريات االقتصاد
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خالهلا اختاذ القرارات الواقعية والصحيحة بشأن كل متغريات السياسة االقتصادية، وبالتايل سوف لن 

يكون ملثل هذه التغريات يف السياسة االقتصادية ومنها النقدية اال تأثري ضئيل ال يؤخذ باحلسبان وال سيما 

  .12قيقية كاالنتاج واالستخداميف املتغريات احل

 :االطار التجريبي لفعالية السياسة النقدية والميزانية -3

ألن النظرية االقتصادية مل حتسم األمر يف واحدة من أعمق املسائل يف االقتصاد الكلي، واملتمثلة 

هرت يف تأثري السياسات النقدية وامليزانية على النمو االقتصادي، من حيث السرعة واحلجم، فقد ظ

العديد من الدراسات التجريبية اليت اعتمدت على األساليب القياسية الختبار هذه العالقة، اذ شكلت 

خالل أربعينات ومخسينات القرن   Largscaleconometricmodelsالنماذج اهليكلية الواسعة

رة،انتقدت هذه املاضي القاعدة األساسية لتقييم فعالية السياسة النقدية وامليزانية بطريقة غري مباش

الدراسات يف أواخر السبعينات بسبب العديد من القضايا اليت تبطل مناذج االقتصاد الكلي، منها عدم 

االستقرار اهليكلي هلذه النماذج، التقسيم االعتباطي للمتغريات إىل متغريات داخلية وأخرى خارجية، 

لدراسات وهو ما يؤدي اىل مشكلة إضافة اىل وجود مشكلة جذر الوحدة يف السالسل املستخدمة يف ا

  .االحندار الزائف

 لتظهر النماذج املختصرة اليت تقييمها بطريقة مباشرة من خالل دراسة كل من 

FriedmanوMeiselman)1963(13  اللذين وجدا يف دراسة هلما على االقتصاد االمريكي أن

غيب تاثري السياسة امليزانية عليه،  السياسة النقدية هلا تأثري معنوي على النشاط االقتصادي يف حني ي

اليت نشرت من قبل البنك االحتياطي  Jordan)1968(14و Andersenكذلك جاءت دراسة 

  لتدعم الدراسة السابقة،  St.louisالفدرايل 
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أسالت هذه الدراسة حرب الكثري من االقتصاديني ولفرتة طويلة فكما جند الكثري من الدراسات  

ا لعل أمهها انذكر منها Carlson)1978(15دراسة اليت أيد ،كما جند الكثري من الدراسات اليت انتقد

تؤيد فعالية  St.louisالذي توصل اىل أن معادلة   Friedman Benjamin 16(1977)دراسة 

الذي قام بتقسيم فرتة الدراسة حسب احلكم السياسي  Silber 17(1971)السياسة امليزانية، ودراسة

  .مريكية فوجد أن السياسة امليزانية كانت معنوية خالل احلكم الدميقراطيللواليات املتحدة األ

، فقد درست الفعالية النسبية  Sims)1980(18 بظهور النمذجة الغري هيكلية بقيادة

، اليت  Snebet(2011)19 للسياسة امليزانية والنقدية باستخدام مناذج االحندار الذايت، نذكر مها دراسة

 VectorAutoregressiveباالعتماد على مناذج االحندار الذايت St.louisحققت يف معادلة 

(VAR) نتائج 2010.2-1959.1، باستخدام بيانات فصلية لالقتصادي األمريكي للقرتة ،

، حيث وجدت أن Jorden(1968)وAndersenالدراسة كانت متوافقة مع الدراسة األصلية لـ 

  .سة امليزانية على الناتج احلقيقيللسياسة النقدية تأثري أكرب نسبيا من السيا

 Perotii )1999(20 ،Fatasو Blanchardكانت دراسات كل من 

فباستخدام منهجية مناذج االحندار الذايت  لصاحل النظرية الكينزية، Mihov)2001(21و

،وجدت أن الصدمات االجيابية Structural Vector Autoregression (SVAR)اهليكلية

تأثري إجيايب على الناتج، بينما الصدمات االجيابية للضرائب تأثريها كان سلبيا، أيضا لالنفاق احلكومي هلا 

زيادة االنفاق (تطرقت اىل األثار املرتتبة على مكونات الناتج، حيث وجدت أن السياسة امليزانية التوسعية

اق االستثماري يؤدي لزيادة االستهالك اخلاص، بينما يؤدي الخنفاض االنف) احلكومي أو خفض الضرائب

 ).ارتفاع سعر الفائدة(بسبب أثر املزامحة
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،اليت استخدمت Karimi Khosrav 22 (2010)  أما يف البلدان النامية فنجد دراسة 

 Autoregressive Distributed(ARDL)منهجية أسلوب االحندار الذايت ذي الفجوات الزمنية

Lagقصري والطويل يف االقتصاد االيراين، حيث ، وذلك لدراسة أثر كل من السياستني يف األجلني ال

تكون هذه الطريقة مالئمة للتقدير للعينات الصغرية، لتصل هذه الدراسة يف األخري اىل أن للسياسة 

امليزانية تأثري مباشر على النمو االقتصادي من خالل االنفاق احلكومي، بينما السياسة النقدية فتأثريها  

 Adeeb Babar قنايت سعر الصرف ومعدل التضخم، دراسةكان غري مباشر من خالل كل من 

لالقتصادي الباكستاين وتوصلت اىل أن (ARDL) هي األخرى استخدمت الـ 23)2014(وآخرون

للسياسة النقدية تأثري معنوي على النمو االقتصادي بينما مل يكن كذلك بالنسبة للسياسة امليزانية، أما 

دمت أسلوب االحندار الذايت ذي الفجوات الزمنية فقد استخ 24)2008(وآخرون Shahidدراسة

من أجل Panel AutoregressiveDistributedLag (Panel ARDL)موعة دول

،  تشري )باكسان، اهلند، سرييالنكا، البنغالداش(اختبار النظرية النقدية ضد النظرية الكينزية يف أربعة دول 

واجيايب على معدالت النمو يف كل من األجلني القصري  النتائج اىل ان املعروض النقدي له تأثري معنوي

والطويل، يف حني أن السياسة امليزانية ليس هلا أي تأثري يف كل من األجلني القصري والطويل، أما يف الدول 

لالقتصاد العراقي، الذي استخدم منهجية ) 2012(العربية فنجد دراسة نبيل مهدي اجلنايب 

اسة النقدية كان أكثر من تأثري السياسة امليزانية على الناتج احلقيقي غري ليجد أن تأثري السيSVARالـ

النفطي، على الرغم من أن مضاعف السياسة النقدية هو اآلخر كان صغريا جدا، كذلك جند دراسة 

AwadوAlsoaidi )2000(25 اليت استخدمت معادلة St.loui  ألجل التحقيق يف فعالية
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يف االقتصاد القطري، للتوصل أن السياسة امليزاين كانت أكرب تأثريا حيث بلغ السياسة النقدية وامليزانية 

  .0.21بينما كان معامل السياسة النقدية  0.65معاملها 

الذي حاول دراسة أثر السياسة النقدية ،  26)2013( أما يف اجلزائر فنجد دراسة بلوايف حممد

وقد وجد أن مجيع املتغريات املستخدمة ،  St. louisبتطبيق معادلة 2011-1970وامليزانية للفرتة 

، واعتمد على متغرية OLSبطريقة الـ  St.louis مستقرة عند املستوى وهو مامسح له بتقدير معادلة

عرض النقد الواسع لتمثيل السياسة النقدية، وعلى كل من معدل النمو االمسي يف امجايل النفقات العامة 

ومعدل النمو االمسي يف االيرادات العامة ورصيد امليزانية العامة للدولة لتمثيل السياسة امليزانية، ليستخلص 

قتصادي أكرب وأقوى من أثر السياسة النقدية، كما أن قدرة أن أثر السياسة امليزانية على النشاط اال

السياسة امليزانية على التنبؤ بالتغريات يف النشاط االقتصادي تفوق قدرة السياسة النقدية، اضافة اىل ان 

السياسة امليزانية تتطلب فرتة زمنية أقصر نسبيا من تلك اليت تتطلبها السياسة النقدية لظهور أثرها على 

  .اط االقتصاديالنش

ا ختتلف حسب هيكل االقتصاد املعىن وفرتة  ماالتمسناه من الدراسات التجريبية املنجزة أ

الدراسة، لذا فليس من احلكمة تطبيق مزيج من السياسات النقدية وامليزانية الناجحة يف بلد معني على 

خدمة يف الدراسات املطبقة بلد آخر، كذلك سنحاول يف دراستنا أن مندد من طول فرتة الدراسة املست

، حيث ميكن تطبيق هذه الطريقة ARDLعلى اجلزائر، كما أننا سنستخدم طريقة جديدة واملتمثلة يف الـ

، أو من - I)0(- 0بغض النظر عن درجة تكامل السالسل الزمنية، ما إذا كانت متكاملة من الدرجة 

ون السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة الثانية ،أو مزيج من االثنني، املهم أن التك- I)1(-الدرجة االوىل

-)2(I-إضافة لتمتعها خبصائص افضل من الطرق األخرى الختبارات التكامل املتزامن مثل طريقة ، 



 2016 -07: العدد                     /                           ت االقتصاديةالمجلة الجزائرية للعولمة والسياسا

23 

Engle-Granger )1987( وطريقة ،Johansen )1988(  ،يف حالة السالسل الزمنية القصرية

 املدى الطويل واختبارات التشخيص ميكن تعطي نتائج جيدة للمعلمات يف ARDLكما أن طريقة الـ

 .يف التحليل Gerrard)– (Godfreاالعتماد عليها

 :والميزانية في الجزائر  النتائج التجريبية لفعالية السياسة النقدية -4

 Autoregressiveسنستخدم أسلوب االحندار الذايت ذي الفجوات الزمنية

DistributedLag (ARDL) ،ي أسهم يف تطويرهوالذ لتقدير هذا النموذج pesaran  وآخرون

، والسياسة امليزانية املمثلة )عرض النقود (باملتغري  ملعرفة تأثري كل من السياسة النقدية املمثلة ،27)2001(

، على النمو االقتصادي يف األجلني القصري والطويل، حيث تتسم هذه الطريقة )االنفاق احلكومي( باملتغري

  .ضافة للعديد من اخلصائص اليت مت ذكرها من قبلبعدم التحيز والكفاءة، باال

  :التايل VARنبدأ أوال بنموذج الـ 

  
مجيع املتغريات املستخدمة يف النموذج  احلد الثابت يف النموذج، وميثل   ميثل  ،  حيث 

 VECMيضا كتابة منوذج تصحيح اخلطأ اليت جيب أن تكون درجة تكاملها إما صفر أو واحد، وميكن أ

  :غري املقيد هلذا النموذج كما يلي

  



   ش.عبان & ق.د أقاسم .أ   /  و االقتصادي في الجزائروالميزانية على النم النقديةتين لسياسل اآلثار الطويلة والقصيرة األجل

24 

ومنه ميكن كتابة منوذجنا الذي يعاجل فعالية السياسة النقدية وامليزانية على النمو االقتصادي يف   

  :اجلزائر اعتمادا على الدراسات السابقة والنظرية االقتصادية يف حتديد املتغريات حتت الصيغة التالية

  

عن عدد   iو p ،j، kحيث تعرب  p, j,k,i(ARDL(وهذا مايطلق عليه منوذج الـ  

معدل منو امجايل الدخل ، اليت متثل   تأخريات الفروقات االوىل للمتغريات

، اللوغاريتم الطبيعي لعرض النقود مبفهومه الواسع، الطبيعي المجاىل االنفاق احلكومياللوغاريتم  القومي،

ملعدل السنوي لنمو صادرات السلع واخلدمات على أساس سعر ثابت للعملة احمللية، وقد مت احلصول ا

ولتقدير النموذج  ، 2014-1990على البيانات املستخدمة يف الدراسة من البنك الدويل للفرتة 

 :سنعتمد على اخلطوات التالية

ة السالسل الزمنية يف الدراسات يعترب اختبار استقراري :اختبار استقرارية السالسل الزمنية 4-1

القياسية اليت تعتمد على على بيانات السالسل الزمنية، مهما جدا لتفادي االستنتجات والتحليالت 

املضللة واملزيفة، وهناك العديد من االختبارات اليت تكشف عن خواص السالسل الزمنية لعل امهها 

، حيث تكشق لنا هذه  ADF Augmented Dickey-Fullerوأوسعها انتشارا اختبار

نتائج اختبار  )1(امللحق رقم االختبارات عن استقرارية السالسل الزمنية وحتديد رتبة تكاملها، يوضح لنا 

ADF مستقرة عند ، ومعدل منو الصادراتملتغريات الدراسة، حيث يتضح لنا أن أن معدل منو  الناتج 
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ي، وعرض النقود غري مستقرة عند املستوى، ، يف حني أن كال من سلسليت االنفاق احلكوماملستوى

  .لكنهما مستقرتني بعد أخذ الفرق األول

ومبا أن السالسل هي مزيج بني متغريات مستقرة عند املستوى ومتغريات مستقرة بعد أخذ الفرق 

الختبار  ARDL (Autoregressive DistributedLag)األول، سنعتمد على منهجية الـ 

  .لدراسةالتكامل بني متغريات ا

 ,ARDL (G, LM2منوذج   مت االعتماد على:اختيار عدد فترات االبطاء لكل متغيرة 4-2

LEX, X)(0, 1, 0, 0) استنادا اىل كل من املعايري التالية ، :AIC  املقرتح من طرفAkaike  سنة

1973 ،SIC  املقرتح من طرفSchwarz  1978سنة،HQ املقرتح من طرفHannan  و 

Quinn 1979سنة، FPE  املقرتح هو اآلخر من طرف Akaike لتحديد فرتات 1969سنة ،

االبطاء املناسبة لكل متغري يف فرقه األول، حيث مت اختيار عدد التأخريات املوافقة ألصغر قيم هذه 

  . املعايري

) 3(النموذج  وذلك من خالل تقدير: للتكامل المشترك ARDL Boundsاختبار  4-3

 من اجل اختبار فرضية العدم F-stat بقا، وحساببعدد فرتات االإبطاء احملددة سا

اليت تنص على  عدم وجود تكامل   

مشرتك بني املتغريات، ضد الفرضية البديلة اليت تنص على وجود التكامل املشرتك، جاءت نتائج االختبار  

  .)02(كما هي موضحة يف امللحق 
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 %5عليا عند مستوى معنوية احملسوبة اكرب من القيم احلرجة ال Fنالحظ أن 

وقبول الفرضية القائلة بوجود  %5، أي رفض فرضية العدم عند مستوى معنوية )4.35<5.38(

 .التكامل املشرتك بني املتغريات

بعد التأكد من وجود عالقة طويلة األجل بني املتغري التابع : تقدير نموذج األجل الطويل 4-4

ملتغريات املستقلة املتمثلة يف  االنفاق احلكومي و عرض النقود املمثل نصيب الفرد من الناتج احمللي، وا

واملمثلة  للسياسة النقدية وامليزانية على الرتتيب،  نقوم بتقدير معادلة التوازن لألجل الطويل املوضحة  

  : كمايلي

                

 

 

 
لتغريات احلاصلة يف معدل النمو مفسرة باملتغريات من ا % 75يتبني أن   من خالل 

   .املمثلة للسياسة النقدية وامليزانية إضافة إىل الصادرات

من خالل نتائج التقدير أعاله ميكن القول أن معلمات النموذج مقبولة اقتصاديا أو على األقل 

والذي يعترب كمؤشر -احلكومي تتوافق مع العديد من الدراسات التجريبية السابقة، حيث جند أن االنفاق 

له تأثري سالب يف األجل الطويل هذا مايتوافق مع العديد من الدراسات نذكر منها  -للسياسة امليزانية

، أما  1996(29( Karras، دراسة  Barro (1990)، دراسة   28)Landau )1986دراسة 

والصادرات كالمها كانت   -والذي يعترب كمؤشر للسياسة النقدية–معلميت كل من العرض النقدي 
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، أما ارتفاع الصادرات بـ   %3.71يؤدي لزيادة النمو بـ  %1موجبة، حيث زيادة العرض النقدي بـ 

 . %0.26سيؤدي لزيادة النمو االقتصادي بـ  1%

  :(restricted ECM)تقدير نموذج تصحيح الخطأ المقيد  4-5

التذبذب قصري املدى حول اجتاه  يعكس لنا منوذج تصحيح اخلطأ العالقة يف املدى القصري أو

العالقة يف املدى البعيد، يتم تقدير العالقة يف املدى القصري بإدخال البواقي املقدرة يف احندار املدى 

الطويل كمتغري مستقل مؤخر لفرتة واحدة ولكن بعد التأكد من استقرارية البواقي، والنموذج موضح يف 

 :املعادلة التالية

 

  
رات صالحية النموذج لألجل القصري، يتبني لنا أن النموذج اليعاين من مشكلة من خالل اختبا  

، كما تبني احصائية  Breusch-Pagan-Godfreyعدم ثبات التباين باالعتماد على اختبار
LM  تبني وجود االرتباط الذايت لألخطاء،  وتشري إحصائيةJarque- Bera   على ان البواقي تتوزع

 CUSUMو CUSUMيتبني أن النموذج مستقر باالعتماد على كل من اختبار توزيعا طبيعيا، كما 
of Squares 3(واملوضحة يف امللحق رقم.(  

نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة بالنسبة ملعلمة كل من مؤشر السياسة النقدية، مؤشر 
النقدية بإشارة سالبة، ، وجاءت معلمة السياسة %5الساسة امليزانية، الصادرات عند مستوى معنوية 

بينما كانت كل من السياسة امليزانية والصادرات بإشارة موجبة، أما معلمة حد تصحيح اخلطأ فجاءت 
كما تشري   ،بوجود تكامل مشرتك بني املتغريات Bounds testبإشارة سالبة، وهذا مايؤكد لنا نتائج 

ل الفردي احلقيقي يتعدل حنو قيمته إىل أن معدل منو الدخ) -0.29(قيمة معلمة حد تصحيح اخلطأ 
 .%29.6تعادل ) t-1(التوازنية يف كل فرتة زمنية بنسبة من اختالل التوازن املتبقي من الفرتة 
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 :خالصة -5
حاولنا من خالل هذه الدراسة دراسة الفعالية النسبية للسياسة النقدية املمثلة بالعرض النقدي، 

، 2014-1990كومي يف االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة والسياسة امليزانية املمثلة باالنفاق احل
، حيث بعد التأكد من )ARDL )AutoregressiveDistributedLagباستخدام منهجية الـ 

أن متغريات الدراسة ليست متكاملة من درجة أكرب من الواحد ومنه ميكن لنا استخدام منهجية 
يف االجل القصري، بينما تأثريها يكون موجبا يف ، لنجد أن السياسة النقدية هلا تأثري سليب ARDLالـ

األجل الطويل على  النمو االقتصادي، يف حني أن أثار السياسة امليزانية كانت موجبة يف األجل القصري، 
 .بينما تصبح سالبة يف األجل الطويل
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 ADFنتائج اختبار جذر الوحدة  ):1(الملحق

 

  منوذج بثابت و اجتاه عام*** بثابت و دون اجتاه عام،  منوذج** منوذج بدون ثابت و اجتاه عام، * 

  Bounds testنتائج : )2(الملحق

F-stat p-val االختبار  فرضية العدم  

  االختبار التسلسلي  البواقي غياب االرتباط بني 0.566 0.588

LM Test 

  االختبار املعياري البواقي هلا توزيعا طبيعيا 0.614 0.973

Jarque-bera 

  اختبار عدم جتانس التباين ثبات التباين 0.936 0.198

Breusch-Pagan-
Godfrey 

 االختبار عند المستوى ة األولىاالختبار عند الفرو قات من الدرج
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SI
C 

lag
 

  0 **  3.43- 2.99-  مستقرة     
Gn  

 

 X 0 *3.10- 1.95-  مستقرة     

 0 **9.53 1.95- غير مستقرة 0  **-4.50 2.99- مستقرة
Lm3 

 0 ***-3.18 3.61- غير مستقرة 0 **-3.67 2.99- مستقرة
  

Lex 
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 اختبار استقرارية النموذج المدروس): 3(الملحق
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