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امللخص

تعىن هذه الورقة البحثية بدراسة مدى أتثري صدمات كلٌّ من السياسة املالية والنقدية على مستوايت مع ّدالت البطالة يف االقتصاد
اجلزائري ،ابالعتماد على مقاربة مناذج اإلحندارات الذاتية " ."VARوابستعمال قاعدة بياانت سنوية تغطي الفرتة (،)3102-0791
نتائج اختبارات سببية " ،"Grangerحتليل دوال االستجابة الدفعية ،وتفكيك التباين ،أوضحت األثر املهم الذي ختلفه السياسة املالية
على مستوايت البطالة ،غري أن هذا التأثري أُضعف نتيجة ظهور آاثر مزامحة( ،مما يعين أن السياسات املالية التوسعية املنتهجة ابجلزائر
متارس نوعا من اآلاثر الالكينـزية) ،وهذا ما يضفي خاصية القدرة النسبية للسياسة املالية ابجلزائر على التأثري يف على املتغريات االقتصادية
الكلية على غرار معدالت البطالة.
بينما أظهرت النتائج السابقة حمدودية قدرات السياسة النقدية يف التأثري على معدالت البطالة .وهذه النتيجة تتوافق وواقع اإلقتصاد
اجلزائري حيث أن السياسة النقدية يف اجلزائر مل تويل االهتمام مبستوايت التشغيل ،إذ أن أهداف هذه السياسة واملعلن عنها من طرف
السلطات الوصية تبقى بع يدة كل البعد عن متطلبات سوق الشغل وأولوايت التشغيل ،برتكيزها الكلي على مكافحة التضخم وحتقيق
استقرار األسعار.
الكلمات املفتاحية :السياسة املالية ،السياسة النقدية ،البطالة ،مناذج أشعة االحندارات الذاتية " ،"VARدوال االستجابة الدفعية،

اجلزائر.

Abstract
This paper focuses on The degree of influence of both fiscal and monetary policy shocks on levels
of unemployment rates in the Algerian economy, using Vector Autoregressions (VAR) approach,
and using annual data covering (1970-2013) period, the results of the Granger causality tests,
impulse response functions, and variance decomposition, were affirmed the important impact of
fiscal policy on levels of unemployment rates, However, this effect is weaker as a result of the
emergence of crowding-out effects, (Which means that the expansionary fiscal policies Followed in
Algeria have some sort of non-Keynesian effects). This is what gives the relative ability of fiscal
policy to influence the macroeconomic variables in Algeria, like unemployment.
While the results of previous tests, showed the limited capabilities of monetary policy to
influence the rates of unemployment. This result is consistent with the reality of the Algerian
economy, Where that monetary policy didn’t pay attention to the employment levels. As the
objectives of this policy, announced by the authorities Commandment, Remains a far cry from the
job market requirements and priorities of the employment, Because of the total focus on fighting
inflation and achieving price stability.
Keywords: Fiscal policy, Monetary policy, VAR Models, Impulse response functions,
Unemployment, Algeria.
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مقدمة

ميكن القول أنه بعد ظهور وبلورة النظرية اإلقتصادية الكلية على يد املدرسة الكينزية ،والنيوكينزية ،وما بعدمها أصبحت احلاجة إىل

السياسات اإلقتصادية الكلية ضرورة تفرضها حقيقة مسلم هبا ،أال وهي أنه ليس هناك إقتصاد -يف وقتنا احلاضر -يستطيع حتقيق
األهداف اإلقتصادية للمجتمع تلقائيا وابملستوى املطلوب من الكفاءة دون وجود سياسة إقتصادية كلية تسعى إىل حتقيق هذه األهداف
املسطّرة؛ فالسياسة اإلقتصادية تعرب عن اجلانب التطبيقي للنظرية اإلقتصادية الكلية ،وتستمد معلوماهتا وأدواهتا من هذه النظرية ،كما أهنا
تستند يف حتليالهتا على التحليل اإلقتصادي الكلي الذي توفره وتقوم عليه هذه األخرية؛ لذلك ميكن القول أن السياسة اإلقتصادية هي
إحدى اجملاالت احليوية لإلقتصاد التطبيقي الذي تزداد أمهية دراسته يف ظل التحوالت والتحدايت اإلقتصادية الراهنة اليت تواجه اإلقتصاد
العاملي.
مما الشك فيه َّ
أن السياسة االقتصادية تشتمل على جمموعة من السياسات -اليت تعمل كل منها على كمية أو أكثر من الكميات
االقتصادية اهلامة -كالسياسة املالية ،النقدية ،االئتمانية ،سياسة سعر الصرف ،وسياسة اإلستثمار...؛ وحتتل السياستني املالية والنقدية
مكانة هامة بني السياسات األخرى ،نظرا ألمهيتهما يف حتقيق األهداف املتعددة اليت تنشدها االقتصادايت .إذ تعد أدوات هاتني
السياستني من أهم أدوات اإلدارة االقتصادية يف حتقيق التنمية االقتصادية ،والقضاء على املشاكل اليت تعيق االستقرار االقتصادي ،من
خالل الدور الذي يلعبه كلٌّ من اإلنفاق احلكومي والضرائب من جهة ،وكذا خمتلف أدوات السياسة النقدية (أداة سعر اخلصم ومعدالت
اإلحتياطي اإلجباري) من جهة أخرى ،يف التأثري على الطلب الكلي والعرض الكلي (ومن مث على املتغريات االقتصادية الكلية) .كما
تتجلى أمهيتة هذه السياستني يف كوهنما من بني أهم األدوات املتاحة للسلطات الوصية لتحقيق األهداف الكربى للسياسة اإلقتصادية
العامة ،كتحقيق التوظيف الكامل ،حتقيق النمو االقتصادي ،احلد من ظاهرة التضخم ،ومعاجلة الكساد والبطالة.
هذه األخرية تعد إحدى املشكالت الرئيسية اليت تعانيها اقتصادايت الدول النامية ،وحىت املتقدمة ،إذ تعترب أحد املؤشرات الرئيسية
ملدى التحكم يف أوضاع االقتصاد الكلي للدولة ،حبيث يعرب معدل البطالة املرتفع عن تدهور األداء اإلقتصادي الكلي ،ويعكس إىل حد
بعيد املصاعب اإلقتصادية ،و اإلجتماعية ،كانتشار الفقر ،وتدين مستوايت املداخيل ،وسوء توزيعها .ويربط البعض هذه الظاهرة ربطًا
وثيقا جبوهر التخلف؛ بتعبريها عن مشكلة قصور اإلنتاجية ،ومن مث تدين الرفاه البشري .لذا كان اهتمام الكثري من االقتصاديني بدراستها
الرئيسية اليت تواجه اجملتمع ،واليت تنال اهتماماً واسع النّطاق على
وحتليلها ،وحماولة معاجلتها والتخفيف من حدهتا؛ فهي إحدى القضااي ّ
املستويني النّظري والتطبيقي ،نظراً لألمهية اليت تكتسيها .إذ أن ارتفاع نسبة البطالة يف اجملتمع يؤدي إىل التقليل من فعالية القرارات اليت
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تتخذها السلطات العمومية يف معاجلة املشاكل االقتصادية األخرى ،فال تكاد ختلو سياسة اقتصادية لربامج احلكومات من حماولة التخفيف
منها أو القضاء عليها بواسطة حزمة من السياسات وعلى رأسها السياسة املالية والنقدية.
تعد اجلزائر إحدى الدول النامية اليت عانت وال تزال تعاين من هذه الظاهرة ،خاصة بعد تعطل مسار التنمية خالل عشرية الثمانينات
واشتداد حدة املديونية اخلارجية ،وتطبيق برامج اإلصالح االقتصادية املدعومة من طرف اهليئات الدولية خالل عقد التسعينات؛ حيث
وحّررت األسعار وكذا التجارة اخلارجية ،مما أدى إىل ظهور مجلة من املشاكل على املستوى العام ،أمهها
ُخ ّفضت قيمة العملة الوطنيةُ ،
زايدة االختالل يف ميزان املدفوعات ،واالرتفاع يف املستوى العام لألسعار .كما أن االنعكاسات األكثر سلبية كانت على التشغيل
والبطالة ،واليت تدعمت بزايدة عدد الوافدين لسوق العمل ،والذين مل جيدو مناصب عمل حبكم االنكماش االقتصادي؛ إضافة إشكالية
جراء غلق الوحدات اإلنتاجية أو تقليص عدد العمال فيها .ومما زاد الطني بلة هو كون القاعدة اإلحصائية لبياانت البطالة
تسريح العمالّ ،
ومشوهة يف بعض األحيان وال تعكس بُعد اختالل سوق العمل ،وهو ما يعكس مدى خطورة هذه الظاهرة
املتوفرة ،كانت شحيحة ّ
واألمهية اليت جيب أن توىل هبا بغية التخفيف من حدهتا.
ضمن التصور السابق ،تظهر مالمح إشكالية هذه الدراسة ،اليت تتمحور بشكل أساسي حول حتديد إمكانية اللجوء إىل السلطات
املالية و/أو النقدية كحل إلنعاش اإلقتصاد الوطين من خالل توفري الشغل الدائم والقضاء على حالة التعطل والبطالة .لذلك سنسعى
للوصول إىل جواب واضح وصريح للسؤال اجلوهري التايل:
"ابالعتماد على تقنيات مقاربة مناذج أشعة االحندارات الذاتية " ،"VARما مدى أتثري كلٌّ من السياستني املالية والنقدية على
ظاهرة البطالة يف االقتصاد اجلزائري؟".
تعتمد هذه الدراسة يف بياانهتا على اإلحصاءات املنشورة من قبل الديوان الوطين لإلحصاء (،)ONSووزارة املالية ،وبنك اجلزائر،
ابإلضافة إىل إحصاءات البنك العاملي ( .)widويستند التحليل يف هذا اجلانب على سلسلة بياانت سنوية لالقتصاد اجلزائري (-0791
 ،)3102وسوف يتم االعتماد على استخدام األساليب الكمية القياسية ،ويتعلق األمر بنماذج أشعة اإلحندارات الذاتية Vectors

 ، Autoregressions) (Modelsوما تنفرد به هذه األخرية من وسائل وأدوات حتليل خاصة ،متمثلة يف اختبارات سببية جراجنر
) ،(Granger causality testsدوال االستجابة الدفعية ( ،)Impulse response functionsوحتليل التباين ( Variance

 ،)decompositionالختبار أثر الصدمات يف أدوات السياستني املالية والنقدية على مستوايت مع ّدالت البطالة.
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وعليه ،نقرتح تقسيم هذه الدراسة إىل أربعة أقسام :القسم الثاين عبارة عن حتليل وصفي ،نرمي من خالله إىل عرض تطو واقع السياسة
املالية والنقدية يف االقتصاد اجلزائري يف ظل حتوالت هذا األخري .فيما يتضمن القسم الثالث تطبيق مباشر ابستخدام مقاربة "،"VAR
حناول من خالله تقييم دور كلٌّ من السياستني املالية والنقدية يف حتديد مستوايت البطالة ،انطالقا من املعطيات اليت تعرب عن واقع
االقتصاد اجلزائري ،بداية إبدراج بعض املالحظات املنهجية خبصو

الطريقة القياسية املستخدمة ،وصوال إىل عرض أهم النتائج التطبيقية

للدراسة ،هذا ابإلضافة إىل تلخيص هذه
النتائج يف اخلامتة ،اليت تضمنها القسم الرابع.
اثنيا .واقع السياسة املالية والنقدية يف اجلزائر.
 .1تطور أداء السياسة املالية يف اجلزائر:
ع ـ ــرف االقتص ـ ــاد اجلزائ ـ ــري من ـ ــذ االس ـ ــتقالل تغـ ـ ـريات عدي ـ ــدة س ـ ــامهت بش ـ ــكل كب ـ ــري يف تغي ـ ــري املف ـ ــاهيم واإلي ـ ــديولوجيات ،وك ـ ــذا
رد عوام ــل تط ــور السياس ــة املالي ــة ابجلزائ ــر إىل ث ــال حم ــددات متداخل ــة
االس ـرتاتيجيات ،وابلت ــايل تغي ــري القـ ـرارات واألنظم ــة .وعلي ــه ميك ــن ّ
ومتكاملة ،وهي :احملدد االقتصادي واملذهيب ،املتمثل يف حتميـة تغيـري اهليكـل االقتصـادي ،احملددد االتتمداع  ،املتمثـل يف ضـغط الطلـب
علــى اخلــدمات العموميــة ،واحملدددد املدداي ،املتمثــل يف اليســر املــايل النــاتج عــن انتعــاش قطــاع اوروقــات .لــذلك ميك ـن تقســيم مراحــل تطـ ّـور
السياسة املالية وأدائها االقتصادي إىل ثال فرتات:1
فرتة التخطيط (:)1771-1791
قامت اجلزائر خالل هذه الفرتة بتبين اخليار االشرتاكي كمنهج للتنمية االقتصادية ركزت فيه على القطاع الصناعي بغرض إحدا
تنمية شاملة ،وهذا ما إستدعى تدخال قواي للدولة يف احلياة االقتصادية عرب عنه إرتفاع اإلنفاق العمومي خالل هذه الفرتة ،إذ انتقلت قيمة
هذا األخري من  6.895مليار دج سنة  0791إىل  7.78.0مليار دج سنة  0786حمققا بذلك معدل منو سنوي متوسط يقارب
 ،%30.30هذا التوسع يف اإلنفاق ا عتمدت الدولة اجلزائرية يف متويله على القيمة العالية لإليرادات العامة حيث بلغ معدل تغطية

 1شيبي .ع  ،بن بوزيان .م ،و شكوري .س" ،اآلثار اإلقتصاديّة الكليّة لصدمات السّياسة الماليّة بالجزائر :دراسة تطبيقيّة" ،منتدى البحوث اإلقتصاديّة ،ورقة
عمل رقم ،635 .مصر ،أوت  ،0202ص .3 :
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اإليرادات العامة لإلنفاق احلكومي معدالت عالية تراوحت بني %019.20 2و  .% 091.81هذا االرتفاع يف قيمة اإليرادات كان بسبب
الزايدة احلاصلة يف حماصيل اجلباية البرتولية ،واليت مثلت أهم مصادر اإليرادات العامة يف تلك الفرتة ،حيث انتقلت نسبة مسامهة اجلباية
البرتولية يف جمموع اإليرادات العامة من  %30..من جمموع اإليرادات سنة  0791إىل حوايل  %61من هذا اجملموع سنة  ،0786مع
جتاوزها لنسبة  %51سنوات ،0781،0780،1974 ،بسبب ارتفاع أسعار النفط خالل هذه السنوات (أين بلغت $25,82 ،$26,72:و
 $.5,1.على التوايل) .3ابملقابل ،وابلرغم من إرتفاع متوسط نسبة مسامهتها يف جمموع اإليرادات خالل هذه الفرتة ،فقد عرفت اجلباية
العادية نوعا من االخنفاض ،إذ انتقلت من  %56.00من جمموع اجلباية الكلية سنة  0791إىل حوايل  %.6من هذا اجملموع سنة
 ،0786مع حتقيق أدىن مستوى هلا سنة  0780بنسبة  ،%23,.وهذا ما انعكس على اجملموع الكلي لإليرادات حيث عرفت هذه األخرية
تطورات كبرية إذ انتقلت قيمتها من  5.215مليار دج سنة  0791إىل  97.28.مليار دج سنة  0780حمققة بذلك معدل منو سنوي
متوسط يقارب ( .)%38.23هذه الزايدة يف مداخيل الدولة ابإلضافة إىل ضخامة الربامج االستثمارية اليت تضمنتها خمتلف الربامج
التخطيطية ،أدت إىل حتول السياسة املالية يف اجلزائر إىل سياسة إنفاق عام توسعية ابألساس.
غري أن اخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية سنة ( 0785من  $39,65للربميل سنة  0786إىل  $0.,.سنة  )0785أدى إىل
اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية حبوايل  ( %31من  %...31سنة  0786إىل  %32.71سنة  ،)0785وهذا ما كان له انعكاس مباشر
على إيرادات الدولة الكلية ،حبيث اخنفضت هي األخرى ،حيث سجلت وألول مرة معدل منو سالب قدره  % -06.35وذلك سنة
،0785كما أن االخنفاض يف أسعار النفط أدى إىل عدم قدرة اإليرادات العامة يف تغطية النفقات اجلارية ،حيث بلغ متوسط عجز امليزانية
خالل هذه الفرتة 0..37مليار دج أي ما يعادل  %6من قيمة الناتج الداخلي اخلام .هذا ما أدى إىل تراجع معدالت اإلنفاق العام يف
قيمها حيث بلغت معدالت منوه السنوية خالل هذه الفرتة أدىن قيم هلا حيث وصلت إىل  %3سنة .0789

الفرتة االنتقالية (:)1777-1771
 2لقد شهد معدل تغطية اإليرادات العامة لإلنفاق العام معدالت متدنية وحتى سالبة وهذا خالل السنوات  0891 ،0893 ، 0890و ذلك بسبب التراجع في
أسعار النفط .
 3شيبي .ع  ،بن بوزيان .م ،و شكوري .س ، ،مرجع سابق ،ص.5:
 بلغت النسبة المتوسطة لمساهمة الجباية العادبة في إجمالي اإليرادات العامة خالل الفترة  0882-0892ما يقارب . %19.98
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امتدت آاثر األزمة النفطية اليت شـهدهتا اجلزائـر منـذ سـنة  ،0785إىل غايـة سـنوات التسـعينات ،فمـع بدايـة سـنة  0771كـان اإلقتصـاد
اجلزائــري نتنــق مــن جـراء تســديد املديونيــة الــيت كانــت تســتحوذ علــى  %59مــن املــداخيل اخلارجيــة ،فشــرعت اجلزائــر يف تطبيــق جمموعــة مــن
اإلصالحات االقتصادية من أجل تغيري منط تسيري االقتصاد والتخفيف من تبعيـة السياسـة املاليـة لإليـرادات النفطيـة ،4حبيـث تبـين قـانون
اإلصالح الضرييب سنة  ،50773فقبل هذه السـنة كانـت اجلزائـر تطبـق نظامـا ضـريبيا معقـدا ومشـوها بدرجـة عاليـة ،حبيـث كـان هـذا النظـام
قائم على أساس تدابري طبقت يف ظل إقتصاد خمطط مركزاي ،هلذا جاء اإلصالح اجلبائي لسنة  0773لكي يزيل هذه املشاكل حبيث يكون
النظام الضرييب مبا يتالئم واقتصاد السوق .إال أن اهلدف األساسي هلذه اإلصالحات فيما يتعلق بسياسة اإليرادات العامة ،متثل يف تقليص
تبعيــة اإلي ـرادات العامــة للمعطيــات النفطيــة ،وهــذا ب ـ إحــالل اجلبايــة البرتوليــة ابجلبايــة العاديــة ،ابلنظــر إىل عــدم اســتقرار األوىل وخضــوعها
ملتغ ـريات كثــرية خــارج س ــيطرة الســلطة،6وعمليــة اإلح ــالل هــذه ال تكــون ممكنــة إال م ــن خــالل حماولــة ال ـزايدة يف اإلي ـرادات خــارج قط ـاع
اوروقات ،وذلك لكون إيرادات اوروقات تعترب املورد األساسي مليزانية الدولة.
وابلرغم من ذلك ،فإن األرقام تبني عدم فعالية اإلصالحات يف جانب اإليرادات وكذا التغريات املعتمدة من خالل قوانني املالية يف
التأثري على هيكل اإليرادات العامة ،فبقيت اجلباية البرتولية هي املصدر األساسي إليرادات الدولة ،فاإليرادات اجلبائية تزايدت طوال هذه
الفرتة ،حيث ارتفعت قيمتها لتصل إىل  161.500مليار دج سنة  0770بعدما كانت  95.31مليار دج سنة  ،0771أي أهنا تضاعفت
أبكثر من مرتني وهذا ما جعل نسبة مسامهتها يف اإليرادات العامة ترتفع من  %61إىل أكثر من  %5.مابني سنيت  0771و  ،0770هذا
اإلرتفاع يف اجلباية البرتولية يعود إىل إرتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية ،حيث ارتفعت من  $0..73للربميل سنة  0788إىل
 $32.92سنة  0771بسبب حرب اخلليج العريب ،7وكذلك نتيجة خفض قيمة الدينار اجلزائري سنة  .0770لتستمر بعدها يف اإلرتفاع
إىل غاية سنة  ،0777أين بلغت قيمتها يف هذه السنة  631.30مليار دج بنسبة  % 67من إمجايل اإليرادات العامة (ابستثناء سنة
 0778اليت بلغت فيها هذه النسبة  %.8,89بسبب اخنفاض أسعار النفط يف هذه السنة (من $ 08.17سنة  0779إىل  $ 03.33سنة

 4شيبي .ع  ،بن بوزيان .م ،و شكوري .س ، ،مرجع سابق ،ص .9
 -5للمزيد حول اإلطار العام لإلصالح الجبائي وكذا العناصر األساسية المعتمدة في بنيته ،أنظر - :قدي عبد المجيد ،النظام الجبائي وتحديات األلفية الثالثة،
مداخلة في الملتقى الوطني األول حول اإلقتصاد الجزائري في األلفية الثالقة ،جامعة سعد دحلب ،البليدة  ،الجزائر 00-00 ،ماي .0220
 ناصر مراد  ،اإلصالح الضريبي في الجزائر للفترة ( ،)0223-0880منشورات البغدادي،الجزائر..0221، 6بطاهر علي ،سيسات التحرير واإلصالح اإلقتصادي في الجزائر ،مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية  ،جامعة الشلف،
العدد  ،0221 ، 22ص09 :
 7المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،مشروع التقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة  ،0889ص .32-08
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8
البني على اخنفاض حصيلة اجلباية البرتولية ،اليت اخنفضت إىل  298.65مليار دج سنة  0778مقابل
 ، )0778مما كان له األثر ّ

 65..956مليار دج حمققة سنة  .)0779وهو االرتفاع الذي تزامن مع تدهور نسبة مسامهة اجلباية العادية يف إمجايل اإليرادات ،فالربغم
من أن قيمتها عرفت تطورا ملحوظا إذ انتقلت من  90.9مليار دج خالل سنة  0771إىل  3.0.77مليار دج سنة  ،0776واستمرت يف
الزايدة لتصل إىل  237.83مليار د.ج سنة  ،0778إال أن نسبة مسامهتها يف إمجايل اإليرادت العامة عرفت نوعا من اإلخنفاض ،خاصة
إذا ما قارانها على األقل بفرتة ما بعد األزمة البرتولية  ،0771-0789حيث بقيت نسبتها يف جمموع اإليرادات يف حدود  % .1طوال
الفرتة ( 0777-0770ابستثناء سنة  ،0778أين بلغت هذه النسبة حوايل  %.2نتيجة تدهور نسبة مسامهة اجلباية البرتولية يف إمجايل
اإليرادات كانعكاس لإلحنفاض يف أسعار النفط) .أما إذا تفحصنا هيكل هذه اجلباية العادية ،فسنجد أن الضرائب غري املباشرة قد أخذت
حصة األسد ،إذ إحنصرت نسبة مسامهتها يف جمموع إيرادات اجلباية العادية من  %67و  % 52وذلك على طول الفرتة ،90777-077.
وهذا عكس ما كان يهدف إليه اإلصالح الضرييب؛ وعليه فإن فعالية اإلصالح الضرييب كانت جد متواضعة يف الرفع من مكانة الضرائب
املباشرة وهذا يعود لكون النظام الضرييب اجلزائري يعتمد يف األساس على الضرائب غري املباشرة ملا مييز هذا النوع من الضرائب من سهولة
يف التحصيل.10
هذه الوضعية مل تؤد إىل ارتفاع نسب اإلنفاق العمومي ،بل -على العكس -اخنفضت نسبة اإلنفاق العام من الناتج الداخلي اخلام
حيث انتقلت هذه النسبة من  %2.,.3سنة  0788إىل  %3.,5من هذا الناتج سنة  ،0770ويرجع هذا ابلدرجة األوىل إىل التخلي
التدرجيي للدولة عن التدخل يف االقتصاد ،خاصة فيما يتعلق بدعم األسعار ،واليت شكلت حمورا أساسيا يف جمال اإلصالحات اليت ُشرع يف
تطبيقها ،غري أن سنيت  0772 ،0773عرفتا نوعا من االرتفاع يف نسب اإلنفاق العام ،حبيث ارتفعت إىل حوايل  %.1من الناتج الداخلي
اخلام يف املتوسط .وهذا راجع إىل رفع األجور و الرواتب ،وكذلك نفقات الشبكة االجتماعية ،ابتداء من فرباير  0773حبيث انتقلت من
 90مليار دج سنة  0770إىل  00..7مليار دج سنة  ،0772ضف إىل ذلك إرتفاع نفقات التطهري املايل للمؤسسات العمومية .
إبتداء من سنة  ،0772ومع توقيع إتفاقية االستعداد االئتماين الثالث وتطبيق خمطط التعديل اهليكلي بدأت اجلزائر ،ويف إطار
إصالح

 8شيبي .ع  ،بن بوزيان .م و شكوري .س ،مرجع سابق :ص.9 :
 9نفس المرجع ،ص.9:
 10المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،مشروع التقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة  ،0889ص .90-92
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السياسة ملالية ويف شقها اإلنفاقي بتباع سياسة ترشيد اإلنفاق العام ،حيث أن  %96من برامج التعديل اهليكلي ،وفيما يتعلق ابلسياسة
اإلنفاقية تركز على ضرورة ترشيد عملية ختطيط النفقات العامة .هذا ما عملت اجلزائر على تطبيقه من خالل رفع كل أشكال الدعم املقدم
من طرف الدولة ، ،وهذا ماأدى جند أن نسبة النفقات إىل الناتج الداخلي اخلام قد خسرت  01نقاط خالل هذه الفرتة فلقد إنتقلت
قيمة هذه النسبة من  %28سنة  077.إىل ما يقارب  %37سنة  0777وقد جاء هذا اإلحنفاظ الكبري بسبب العديد من التدابري اليت
أختدت خلفض النفقات مع حتسني تكوينها وشفافيتها مبا يف ذلك سياسة الدخول املتشددة ،وحترير األسعار ،وترتيب األولوايت ملشاريع
اإلستثمارات العامة.
فرتة اإلنعاش االقتصادي (:)0111-1777
إن عودة ارتفاع أسعار اوروقات إبتداء من الثالثي األخري لسنة - 0777حيث بلغ متوسط سعر البرتول خالل هذه السنة 09..8

دوالر للربميل مقابل  03.38دوالر سنة  -0778واستمرارها يف اإلرتفاع إىل غاية سنة  311.حيث إستقرت عند  28.5دوالر للربميل
عرب
أضفى نوعا من الراحة املالية على هذه الفرتة ،استغالهلا يف بعث النشاط االقتصادي من خالل سياسة مالية تنموية ،هذه األخرية ّ
عنها ارتفاع حجم اإلنفاق العام ضمن ما مسي مبخطط دعم اإلنعاش االقتصادي  ،311.-3110هبدف زايدة الطلب الكلي اإلمجايل،
الذي راوح مكانه سنيت  0777و ،3111فمبلغ  636مليار دينار الذي اعتماده خارج ميزانية الدولة لتمويل هذا الربانمج يعرب بوضوح
عن رغبة الدولة يف انتهاج سياسة مالية تنموية ذات طابع كينـزي هتدف إىل تنشيط الطلب الكلي من خالل حتفيز املشاريع االستثمارية
تطورات هامة ميزهتا وترية
العمومية الكربى؛ وهلذا فإن السياسة اإلنفاقية لألربع سنوات األوىل من األلفية الثالثة ( )311.-3111شهدت ّ
النمو السريعة للنفقات العامة ،حيث انتقلت قيمتها من  0098.03مليار دج سنة  3111لتبلغ  0870.81مليار دج سنة  ،311.أي
بنسبة زايدة قدرها  % 51.69مقارنة مع سنة  0777كما أن نسبة النفقات العامة إىل الناتج اإلمجايل اخلام شهدت بدورها إرتفاعا
ملحوظا ،إذ ارتفعت مبعدل  5نقاط خالل الفرتة ( ،)3112-3111ويعود هذا اإلرتفاع يف النفقات إىل أتثري برانمج اإلنعاش االقتصادي
وكذا التكفل آباثر الكوار الطبيعية.11

 -11محمد لكصاسي ،التطورات االقتصادية والنقدية في الجزائر سنة  ،0223تدخل أمام المجلس الشعبي الوطني ،بنك الجزائر 01 ،أكتوبر  ،0221ص.29 :
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انطالقا من سنة  ،3116وبعد حتسن الوضعية املالية للجزائر جراء اإلرتفاع الذي سجله سعر النفط اجلزائري (حيث بلغ متوسط سعر

الربميل  6.,5دوالر وذلك سنة  ،12)3116أعلنت رائسة احلكومة عن برانمج تكميلي مخاسي ضخم على مدار مخس سنوات (-3116

 )3117رصد له مبلغ  .312مليار دج أي ما يعادل  66مليار دوالر ،وذلك يف إطار مواصلة وترية الربامج واملشاريع اليت سبق إقرارها يف
إطار برانمج خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي  ،لقد كان هلذا الربانمج األثر البالغ يف السياسة اإلنفاقية حيث إستمرت النفقات العامة يف
التزايد فقد بلغت قيمتها  3163مليار دج سنة  3116للتنقل بعدها إىل  3.62مليار دج سنة  3115مث إىل  .070مليار دج سنة
 3118أي مبعدل زايدة قدره  %011مقارنة بسنة  ،3116كما عرفت نسبة هذه النفقات إىل الناتج الداخلي اخلام إرتفاعا خالل هذه
الفرتة ،بعد الرتاجع الطفيف الذي عرفته هذه النسبة سنة
 ،311.حيث إنتقلت نسبة النفقات العامة إىل الناتج الداخلي اخلام إىل  %28.03سنة  ،3118بعدما كانت يف حدود  %39سنة
.3116
مـن خــالل هــذا التحليــل فإننـا نســتنتج أن سياســة اإلنفــاق العــام هلـذه الفــرتة  3101-3111كانــت توســعية ،وذلـك مــن أجــل التخفيــف مــن
النتائج السلبية لربانمج التعديل اهليكلي ،وذلك بعد حتسن املؤشرات االقتصادية الكلية.
كمــا أن لعــودة ارتفــاع أســعار اوروقــات إبتــداء مــن الثالثــي األخــري لســنة  ،0777مدددلوأ أ ددر فيمددا يتعلد بسياسددة اإليدرادات العامددة يف
اجلزائر ففي سنة  3111إنشاء حساب جديد ينتمي إىل احلساابت اخلاصـة ابخلزينـة مسـي ب ـ "صـندوق ضـبط اإليـرادات" -13وذلـك يف
إطـار مواصــلة سياسـتها املتمثلــة يف تعزيــز اإليـرادات خــارج اوروقــات إبعتبـاره إيـراد غــري مسـتقر وال ميكــن الــتكهن بـه مســتقبال -مهمتــه
استغالل الفارق بني السعر احلقيقي للنفط والسعر املرجعي الذي حتدد على أساسه ميزانية الدولة والذي حدد يف هذه الفرتة بـ 07 :دوالر،
وقد تراكمت يف هذا الصندوق مبالغ قدرها  323..مليار دج سنة  3111و  032مليار د.ج يف سنة  ،3110وذلك بعد أن التكفل جبزء
من خدمات الـديون تـراوح بـني  311و  211مليـون د.ج.14وعلـى العمـوم فـإن اإليـرادات العامـة قـد سـجلت إرتفاعـا قياسـيا خاصـة إذا مـا
قورنت بفرتة التسعينات اليت مل تتجاوز فيهـا مبلـغ  0111مليـار دج ،فقـد بلغـت قيمتهـا  0698.050مليـار دج سـنة  3111لترتتفـع بعـدها
إىل 2229.700مليار دج سنة  311.أي بزايدة قدرها ( 560.62+مليار دج) ،قبل أن تصل إىل حدود  .297.5مليار دج مـع حلـول
العام  ،3101وتعود هذه الزايدة ابلدرجة األوىل إىل اإلرتفاع الذي سجلته اجلباية البرتولية.
 -12بنك الجزائر ،التقرير السنوي  0229التطور اإلقتصادي والنقدي للجزائر ،أكتوبر  ،0229ص.19:
 13أنظر المادة  02من قانون المالية التكميلي  ، 0222والمؤرخ في  09جوان  0222والمتعلق بإنشاء "صندوق ضبط الموارد " الجريدة الرسمية رقم ، 39
المؤرخ في  09جوان .0222
 14المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،مشروع التقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة  ،0220ص .021
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 .0قراءة يف تطور أهداف السياسة النقدية يف ظل حتوالت االقتصاد اجلزائري:
قبل سنة  0771فإنه ال ميكننا احلديث على ما يسمى أهداف السياسة النقدية ،ألنه وقبل هذه السنة كانت هذه األخرية اتبعة إىل
حد كبري للسياسة املالية ،حيث إن اخلزينة العمومية استحوذت على صالحيات البنك املركزي ،فهذا األخري مل يكن ميلك أي حرية يف
صياغة وتسيري السياسة النقدية هذا من جهة .من جهة أخرى ،لعب البنك املركزي اجلزائري دورا اثنواي وحددت معدالت الفائدة بقرارات
إدارية عند مستوايت نتجت عنها أسعار فائدة حقيقية سالبة ،مما دفع املديرين حنو االستثمارات ذات الرتكيز الرأمسايل العايل .ويف هذه
احلالة مل ميارس البنك املركزي أي نشاط ملموس يف جمال الرقابة املصرفية ،ومل تكن وظيفته يف إعادة اخلصم سوى أداة لتزويد البنوك ابلسيولة
الالزمة أما من جهة أخرى فإن هذه التبعية تسببت يف تغييب السياسة النقدية عن أتدية دورها حيث أن كل ما يف األمر هو وجود سياسة
إئتمانية يؤخذ فيها القرض األولوية وذلك مبا يضمن متويل اإلستثمارات املخططة .هذا احلال إستمر إىل غاية صدور القانون ،01-71
واملتعلق ابلقرض والنقد والذي شكل منعطفا حامسا يف اإلصالحات اإلقتصادية اليت شرع يف تطبيقها بغرض تكريس إقتصاد السوق ،وقد
أتكد ذلك بعد تطبيق برانمج التعديل اهليكلي()0778 -077.

حيث إدراج سياسة نقدية أب معىن الكلمة ،مبعىن سياسة هلا أهدافها وأدواهتا.15
ففيما يتعلق أبهداف السياسة النقدية فقد حدد القانون ( )01-71أهداف السياسة النقدية حسب ما ورد يف الفقرة األوىل من املادة
 66كتايل" :16تتمثل مهمة البنك املركزي يف إنشاء واحلفاظ يف جمال العملة على القرض والصرف يف أفضل الظروف من أجل التطوير
املنتظم لإلقتصاد الوطين من خالل ترقية إستغالل كل املوارد املنتجة يف البالد مع احلر على اإلستقرار الداخلي واخلارجي للعملة".
متيزت أهداف السياسة النقدية حبسب هذه املادة من القانون ابخلصائص التالية :17تعدد يف األهداف النهائية للسياسة النقدية ،تضارب
هذه األهداف كهدف النمو والتشغيل مع هدف إستقرار األسعار .وعدم إعطاء األولوية هلدف إستقرار األسعار كهدف أساسي للسياسة
النقدية .
 15المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي " ،مشروع تقرير حول " :نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر"  ،جويلية  ،0226ص.10 :
 16نفس المرجع ،ص.38 :
 17بلعزوز بن علي ،طيبة عبد العزيز ،السياسة النقدية إستهداف التضخم في الجزائر خالل الفترة ( ،)0225-0882مركز دراسات الوحدة العربية  ،بحوث
إقتصادية عربية  ،العدد  ، 60،0229ص.33 :
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إن إعالن جملس النقد والقرض هلذه األهداف تزامن مع بروز برامج التعديل اهليكلي( ،)0778-077.وما صاحبها من حترير واسع

لألسعار وما أدى إليه من إرتفاع مؤشر أسعار اإلستهالك ،معلنا بذلك عن وجود نسبة تضخم عالية بلغت  %37يف سنة  ،077.جعل
من السياسة النقدية هتتم بتحقيق اإلستقرار يف األسعار كهدف أساسي هلا .إن تبين السلطة النقدية لسياسة نقدية إنكماشية صارمة خالل
( )0778-077.كدليل على أن هدف إستقرار األسعار هو اهلاجس الذي يشغل ابل السلطة النقدية أكثر من هدف التشغيل وهدف
النمو اإلقتصادي .وابلرغم من أن األمر الرائسي رقم  00-12واملؤرخ يف  3112-18-35واملتعلق ابلنقد والقرض أكد على تكريس مبدأ
احلفاظ على هدف النمو اإلقتصادي ،وهدف التشغيل ابإلضافة إىل إستقرار األسعار والتحكم يف التضخم كأهداف هنائية للسياسة
النقدية ، 18إال أنه وبتتبع مدى فعالية السياسة النقدية يف حتقيق هذه األهداف ،وذلك إبتداء من سنة  077.جند أن هدف إستقرار
األسعار هو اهلدف الوحيد الذي حققته السياسة النقدية ،وذلك على عكس األهداف األخرى مما يؤكد على أن إستقرار األسعار يبقى
اهلدف األساسي للسياسة النقدية ،وهذا ما تؤكده الدراسة اليت قدمها السيد حممد لكصاسي  -حمافظ بنك اجلزائر -لصندوق النقد العريب
حيث صرح ومن خالل هذه الدراسة على أن اهلدف النهائي للسياسة النقدية-ومنذ إصدار قانون النقد والقرض -يتمثل يف اوافظة على
إستقرار األسعار ،ومراقبة وترية التضخم اليت يقيسها مؤشر أسعار اإلستهالك .

19

جتدر اإلشارة إىل أنه وقبل سنة  3112مل يكن من املمكن حتديد نسب رقمية للتضخم املستهدف ،لكن بعد هذه السنة أصبحت نسب
التضخم مستهدفة حبيث حددت أبقل من  .%2من جهة أخرى ،ميكن مالحظة أن كل هذا التحليل ألهداف السياسة النقدية يهتم
ابألهداف النهائية هلذه األخرية أما فيما يتعلق ابألهداف الوسيطية ،فإنه ومنذ سنة  077.وإىل غاية سنة  0777كان اهلدف الوسيط
للسياسة النقدية يتمثل يف صايف األصول اخلارجية لبنك اجلزائر ،إال أنه وإبتداء من سنة  3110بزر النقد األساسي(اجملاميع النقدية)
كهدف وسيط للسياسة النقدية .20ففي سنة  311.حدد جملس النقد والقرض اهلدف النهائي للسياسة النقدية بضبط التضخم عند
معدل  %2على املدى املتوسط ،ومنو الكتلة النقدية ( M2الكتلة النقدية + M1شبه النقد) بني  %0.و  % 06كهدف وسيط
للسياسة النقدية ،سنة  3116جملس النقد والقرض حدد نسبة  %2كمعدل للتضخم املستهدف ومنو M2بني  %06.8و %05.6

كهدف وسيط .يف سنة  3115حافظ جملس النقد والقرض كذلك على مستوى  %2كمعدل تضخم مستهدف على املدى املتوسط
وكذا معدل منو للكتلة النقدية  M2بني  % 0..8و %06.6كهدف وسيط للسياسة النقدية .هذه األهداف الكمية تركزت على فرضية
 18أنظر المادة  36من األمر .00-23
 19محمد لكصاسي "،الوضعية النقدية وسير السياسة النق دية في الجزائر" ،دراسة مقدمة لإلجتماع السنوي السابع والعشرون لمجلس محافظي المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية ،صندوق النقد العربي ،أبوظبي الدوحة ،سبتمبر  ،0223ص.00 :
 20نفس المرجع،ص .00
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أسعار البرتول عند  68دوالر /للربميل ،وكذا عدم األخذ بعني اإلعتبار التسديدات املسبقة للدين اخلارجي جتاه اندي ابريس ولندن واليت
التفاوض بشأهنا إبتداء من ماي  .213115يف سنة  3119حدد جملس النقد والقرض إضافة إىل حمافظته على هدف التضخم يف املدى
املتوسط كهدف هنائي عند  ،%2أهداف النمو يف الكتلة النقدية ترتاوح بني  %09.6و  %08.6هذه األهداف ترتكز على فرضية سعر
البرتول عند  53.8دوالر /للربميل ،إال أنه ويف الواقع فقد بلغ متوسط سعر اوروقات يف سنة  3119مقدار 9..76دوالر /للربميل ،مما
أدى إىل إرتفاع املوارد املتأتية من ميزان املدفوعات والذي أدى بدوره إىل إرتفاع املوجودات اخلارجية الصافية مقارنة مع التقديرات اليت
تضمنتها الربجمة النقدية ،هذا ماجعل جملس النقد والقرض يراجع أهدافه فيما يتعلق بنمو الكتلة النقدية ليصبح حمصورا بني  %33و%32

ابملقابل ُحدد معدل التضخم املستهدف بـ  %.وهذا لوجود توسع نقدي أكثر من الذي سبق توقعه يف البداية ،22أما يف سنة  3118فقد
حدد معدل  %2للتضخم كهدف هنائي للسياسة النقدية وذلك من خالل وضع جمال مستهدف يرتاوح بني  %2و %.بسبب وجود
خطر حنو اإلرتفاع يف التضخم املستورد ،أما فيما يتعلق أبهداف النمو يف الكتلة النقدية فقد حددت نسب املراد حتقيقها بـ  %39و39.6

.23 %
اثلثا .أداء السياسة املالية والنقدية يف حتديد مستوايت معدالت البطالة يف االقتصاد اجلزائري من منظور مناذج "."VAR
 .1مالحظات منهجية.)The methodology( :
من أجل تقدير آاثر صدمات كلٌّ من السياستني ،املالية والنقدية سنتبىن مقاربة مناذج أشعة اإلحندارات الذاتية " ،"VARويف هذا
الصدد فإن النموذج القياسي املقرتح هو بغرض حماولة اإلجابة على اإلنشغال األساسي ملوضوع البحث ،واملتمثل يف حتديد مدى أتثري
السابق
السياسة املالية ،و كذا السياسة النقدية على البطالة يف اجلزائر .وبغض النظر عن مقدرة هذا النموذج على اإلجابة عن اإلنشغال ّ
من عدمها ،فإن درجة مصداقية اإلجابة اليت يقدمها ،تعتمد بدرجة كبرية على مدى قدرة هذا النموذج على استيعاب خمتلف جوانب
اإلشكالية .وهذه القدرة تستند هي األخرى على ما يتضمنه النموذج من معلومات حول إشكالية البحث .فكما هو معروف ،فإن اجلزء
األكرب من نظام املعلومات جلل النماذج القياسية يتمثل يف ماهية ونوع املتغريات اليت تتضمنها هذه النماذج ،وكذا شكل وحجم العالقات
بني هذه املتغريات .أو بعبارة أخرى ،فإنه ميكننا القول أن التحديد اجليد ملتغريات النموذج -وذلك مبا يتالئم وإشكالية البحث -مينح هذا
 21بن عامر نبيل"،تشخيص الوضع النقدي في الجزائر وفعالية السياسة النقدية الفترة  " 0225-0222مجلة علوم اإلقتصاد والتسيير والتجارة  ،كلية العلوم
اإلقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،العدد  ، 0228 ، 02ص.03 :
 22بنك الجزائر ،التقرير السنوي "، 0229التطور اإلقتصادي والنقدي للجزائر" ،أكتوبر ، 0229ص. 020-020 :
 23بنك الجزائر ،التقرير السنوي "، 0229التطور اإلقتصادي والنقدي للجزائر" ،أكتوبر  ،0228ص.000-000 :
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األخري مقدرة كبرية على تقدمي اإلجابة الصحيحة هلذه اإلشكالية ،على أن تتكفل التقنية املستعملة ،ممثلة يف مناذج املتجهات ذات
اإلحندارات الذاتية " "VARبتحديد شكل وحجم العالقات بني هذه املتغريات.
نظرا لكوننا سنعتمد يف عملية بناء النموذج الذي سنحاول من خالله اإلجابة على السؤال السابق على املقاربة ) (VARفإن اإلجابة
على السؤال السابق تكافئ اإلجابة على السؤال التايل :ما مدى أتثري صدمات كلٌّ من السياستني ،املالية والنقدية على معدالت
البطالة يف االقتصاد اجلزائري؟ .ويف هذا اإلطار ،يواجهنا عائق أساسي ،يتمثل يف :ضرورة التحديد اجليد ملعىن صدمات كلٌّ من
السياستني :املالية والنقدية.
لصدمات على الدراسات السابقة يف اجملال ،وجند يف هذا الصدد ما يلي:
لتفادي هذا اإلشكال فإننا سوف نعتمد يف حتديد هذه ا ّ
فيما نص صدمات السياسة املالية ،فإن أغلب الدراسات احلديثة تتفق على أن الصدمات التجميعية للسياسة املالية متتد على فضاء
ثنائي األبعاد يشمل نوعني من الصدمات األساسية  ،ويتعلق األمر ابلتقلبات اليت حتد

يف اإليرادات العمومية  ،والتقلبات اليت

حتد يف اإلنفاق احلكومي ،وذلك ابعتبارمها املكونتني الرئيسيتني للمتغريات املالية ،إضافة إىل كون معظم السياسات املالية (خاصة
منها توسعات امليزانية املتوازنة) تكون موصوفة بتوليفة هلذين النوعني من الصدمات األساسية.24
أما فيما يتعلق بصدمات السياسة النقدية ،فاألمر نتلف متاما عن حالة السياسة املالية ،وذلك الختالف طريقة التأثري الذي متارسه
السياسة النقدية على املتغريات اإلقتصادية الكلية .إذ أن هذه األخرية ال ميكنها التأثري مباشرة على املتغريات اإلقتصادية من خالل
عرف من خالهلا جمموعة من األهداف الوسيطية ،اليت ميكن التحكم فيها من
أدواهتا ،حبيث يتم اللجوء إىل تطبيق إسرتاتيجية معينة ،تُ ّ
خالل أدوات هذه السياسة ،ويف نفس الوقت تسمح بنقل أتثري هذه األخرية إىل ما يسمى ابألهداف النهائية (املتغريات االقتصادية
الكلية) .وهلذا فإن جل الدراسات تعتمد على استعمال األهداف الوسيطية لتعريف صدمات السياسة النقدية ،وابلضبط متغرية سعر
عرف صدمات السياسة النقدية على أهنا تلك االرتفاعات (االخنفاضات) املفاجئة اليت حتد يف معدالت الفائدة،25
الفائدة ،حبيث تُ ّ
إال أنه وألسباب تقنية تتعلق ابملعطيات اخلاصة مبتغرية معدالت الفائدة يف االقتصاد اجلزائري ،حيث أن بياانت هذه األخرية تتميز
 -24للمزيد حول مفهوم صدمات السياسة المالية وبالضبط حول األثار الكلية لصدمات السياسة المالية انظر األعمال التالية :
- Caldara.d and Kamps .c (2008) , "What are The Effects Of Fiscal Policy Shocks? A VAR-Based Comparative
Analysis". ECB Working Paper, Nº. 877.
- Mountford, A., and H. Uhlig (2005), "What Are the Effects of Fiscal Policy Shocks?", SFB 649 Discussion Paper
2005-039. Humboldt University, Berlin.
-Alesina, A., Ardagna, S., Perotti, R., Schiantarelli, F. (2002), "Fiscal Policy, profits and investment" , American
Economic Review, vol. 92, no. 3, (571-589).
25
Mountford, A., and H. Uhlig (2005)." What Are the Effects of Fiscal Policy Shocks?", SFB 649 Discussion Paper
2005-039. Humboldt University, Berlin. P:2.
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بكوهنا اثبتة وجملموعات سنوية متعددة ،ونظرا ملا تسببه هذه امليزة يف البياانت من مشاكل قياسية فإننا سوف نعتمد يف تعريف
صدمات السياسة النقدية على متغرية معدل منو عرض النقد
(عرض النقد ابملفهوم الواسع ".)"M2
وعليه ،وبناءا على سبق فإن منوذج الدراسة سيتضمن أربع متغريات ( 4معادالت) ،تعمل مباشرة على تقييم آاثر السياسة املالية،
والسياسة النقدية على مستوى معدالت البطالة ،ويتعلق األمر بلوغاريتم االنفاق احلكومي ) ،(LDEPلوغاريتم اإليرادات العمومية
) ،(LRECلوغاريتم معدل منو عرض النقد ( ،)LGM2ولوغاريتم معدل البطالة (.)LTCH
 .0نتائج الدراسة التطبيقية.)Empirical results( :
إن نقطة االنطالق يف الدراسات القياس اقتصادية اليت تعتمد على بياانت السالسل الزمنية –كما هو احلال ابلنسبة لدراستنا -تتعلق
متغريات ال ّدراسة خلاصية االستقرارية ،حيث تكتسي هذه األخرية أمهية ابلغة ،نظرا ملا ميكن أن يؤدي إليه عدم توفرها
ابختبار مدى استفاء ّ
املتغريات املستخدمة يف خمتلف ال ّدراسات امليدانيّة ،من استنتاجات مضلِّّلة ،ونتائج مزيّفة ،وغري واقعيّة.
يف خمتلف ّ
ُ

لذلك فإنه ،وبعد إخضاع متغريات الدراسة إىل اختبارات الالإستقرارية ،اليت أفضت إىل قبول فرضية عدم استقرارية مستوايت متغريات

الدراسة ،ورفض هذه الفرضية ابلنسبة لفروقاهتا األوىل .وبعد إخضاع هذه املتغريات إىل اختبارات التكامل املتزامن اليت أسفرت عن وجود
عالقة توازنية فيما بينها (أو بني بعضها) يف املدى الطويل .عمدان -يف اخلطوة املوالية -إىل حتديد منوذج ديناميكي )(dynamic model

متغريات النّظام املدروس -يف إطار منهجيّة " -"VARآخذين بعني االعتبار نتائج االختبارات
يرصد خمتلف التّفاعالت ال ّديناميكيّة بني ّ
املتغريات (يف شكل مستوايت،
دورا جوهرًاي يف منذجة وحتديد النّظام" ،"VARيتعلّق أسا ًسا بكيفيّة استخدام ّ
السابقة الذكر ،واليت تلعب ً
فروقات ،أو كالمها مع بعض القيود26؟).
نظرا لطبيعة الدراسة وطبيعة أهدافها ،ونظرا العتبارات أخرى –ال جمال لذكرها -فإننا قمنا بنمذجة نظام املتغريات املدروسة على
شكل منوذج " "VARللمتغريات يف شكل مستوايت.
بعد ذلك ،قمنا بتحديد درجة التأخري املثلى ملستوايت مغريات النظام " ،"VARابالعتماد على خمتلف األدوات واملعايري املناسبة
(واليت أفضت نتائجها إىل اعتماد ال ّدرجة املق ّدرة بسنة واحدة كأمثل درجة أتخري ميكن من خالهلا تقدمي أمثل وصف ملختلف التّفاعالت
 26في هذه الحالة  ،عالقات التّكامل المتزامن ال تحتاج ألي تفسير إقتصادي ،إذ أن الدور األساسي لهذه األخيرة يكمن في تحديد قيود ال ّنظام "."VAR
G. S. Maddala (1992), P. 597
أنظر:
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اليت حتد بني عناصر النّظام املدروس) ،مث قمنا بتقدير النّموذج ") ،"VAR(1والتأكد من التحديد اجليد للنموذج املقدَّر ،ومن كونه
ِّ
ٍ
خاصة
يق ّدم متثيالً مناسبًا ملختلف مشاهدات ّ
متغريات النّظام املدروس ،من خالل إخضاعه إىل جمموعة من االختبارات التّشخيصيّة – ّ
اختبارات استقرارية النموذج -لتحديد مدى صالحيته ) ،(His Validityوكذا درجة االعتماد عليه ) (His Reliabilityلغرض بلوغ
األهداف املنشودة من وراء بنائه ،واليت أثبتت أن النّموذج "("VAR(1املق ّدر حمدَّد بشكل جيد ،و ابلتايل ميكن االعتماد عليه لدراسة
متغرياته من خالل :اختبار عالقات السببية -حسب مفهوم  -Grangerبني املتغريات ،حتليل آاثر
وحتديد شبكة العالقات السائدة بني ّ
الصدمات ودوال االستجابة الدفعية ،وحتليل تفكيك التباين.
أ .ا تبارات السببية حسب مفهوم ":"Granger
النتائج املتحصل عليها من جراء استخدام اختبار""VARسببية جراجنر /اختبار وولد للمنشأ اخلارجي ككتلة )VARGranger

 ،(Causality/Block Exogeneity Wald Testsواملوضحة يف اجلدول ( )0أدانه ،توضح وجود عالقات سببية –حسب مفهوم
 -Grangerتتجه من متغريات السياسة املالية-ممثلة مبتغرية اإلنفاق العام ،ومتغرية اإليرادات العمومية -حنو متغرية مع ّدل البطالة ،وذلك
تغريات السياسة املالية تسبق التّغريات اليت حتد يف
عند مستوى معنوية قدره ) ،(3%ممّا يعين أنه هناك احتمال قدره ) (97%لكون ّ
مستوايت البطالة .وبعبارة أخرى ،ميكن القول أن السياسة املالية تساهم مسامهةً معنوية يف حتسني القدرة التنبؤية مبستوى مع ّدل البطالة،
مبتغرية معدل
وذلك عند مستوى ثقة قدره ) .(97%يف حني يبدو –من خالل نتائج هذه االختبارات -أن متغرية السياسة النقدية –ممثلة ّ
منو عرض النقد -ال تساهم بصفة معنوية يف حتديد مستوايت العمالة (أو البطالة) يف االقتصاد اجلزائري.
اجلدول ( :)0ملخص نتائج اختبار سببية "."Granger
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Prob.

Chi-sq

0.0207

5.355625

1

0.0223
0.4175

Obs

Df

43

Null Hypothesis:
LDEP does not Granger
Cause LTCH

5.219725

1

43

LREC does not Granger
Cause LTCH

0.657377

1

43

LGM2 does not Granger
Cause LTCH
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ب .حتليل الصدمات ودواأ االستجابة الدفعية:
ِّ
متغريات النّظام املدروس يف زمن
متغرية داخلية من ّ
ترسم وتوضح دوال االستجابة الدفعية ،األثر الذي ُختلّفه صدمة (جتديد) حتد يف ّ
املتغريات ال ّداخلية يف النّظام .وبذلك فأن حتليل ودراسة تطورات دوال االستجابة من
املتغرية وابقي ّ
معني على القيم احلالية واملستقبلية لتلك ّ
املتغريات املعنيّة ابل ّدراسة .لذلك فإنه،
شأنه أن يساعد الباحث على الكشف عن خمتلف العالقات املتشابكة والتفاعالت اليت حتد بني ّ
وبعد معاجلة املشاكل املتعلقة ابالرتباط الفوري ) (contemporaneous correlationلتجديدات نظام املتغريات املدروس (وما تسببه
من استحالة عزل الصدمات –وابلتايل آاثر هذه الصدمات -الناجتة عن هذه املتغريات) ،من خالل حماولة احلصول على جتديدات مستقلّة
انطالقًا من حتويل التّجديدات األصلية ابستخدام املعامل (مصفوفة) الناتج عن تفكيك " "Choleskyملصفوفة التباين-تباين مشرتك هلذه
التّجديدات (إذ أن هذه الطريقة –وكما متت اإلشارة إليه من قِّبَل " -"(1980) Simsتسمح ابحلصول على جتديدات متعامدة) ،أنيت إىل
حتليل نتائج تقدير وحماكاة دوال استجابة مع ّدالت البطالة لصدمات قدرها احنراف معياري واحد يف املتغريات املمثلة ألدوات السياستني
املالية والنقدية.
حسب نتائج تقدير دوال االستجابة الدفعية املمتدة على مدى عشر ( )01سنوات ،املوضحة يف الشكل( )10أدانه ،فإن حدو
صدمة
إجيابية يف اإليرادات العامة –قدرها احنراف معياري واحد ( -)%05.9من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض مع ّدالت البطالة ،حيث ستخلف
هذه الصدمة أثرا معنواي سلبيا على معدالت البطالة طوال فرتة اإلستجابة .إذ إن هذه املعدالت تبدي إستجابة فورية معنوية سلبية قدرها
سجل أعلى نسبة اخنفاض مقدارها
الصدمة أين ست َّ
الرابعة اليت تلي ّ
( ،)- 2.2%لتواصل اجتاهها التّنازيل بنسب متزايدة إىل غاية السنة ّ
( ،)-9.9%قبل أن تشرع يف االخنفاض مبع ّدالت متناقصة ابتداء من هذه السنة وإىل غاية هناية فرتة االستجابة ،أين ستسجل استجابة
قدرها ( .)-..33%وهي النتيجة اليت ميكن تفسريها بكون الصدمات اإلجيابية يف اإليرادات العمومية (ارتفاع أسعار النفط مثالً) متارس
نوعا من اآلاثر الكينزية.
ً
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ٍ
لصدمة إجيابية -قدرها إحنراف معياري واحد ( -) %03.8يف النفقات العامة فستأيت معنويةً وإجيابية
أما عن استجابة مع ّدالت البطالة

على مدى فرتة االستجابة املق ّدرة بعشر سنوات  ،حيث ستسجل إستجابة فورية قدرها ( ،)%3لتستمر بعدها هذه املعدالت يف اإلرتفاع
مسجلة أعلى نسبة زايدة ( )%5.3مع حلول السنة السادسة ،لتواصل بعدها يف التزايد بنسب متناقصة إىل غاية هناية فرتة
بنسب متزايدة ّ
اإلستجابة ،أين ستسجل إستجابة قدرها ( .)%6.2وهي النتيجة اليت ميكن تفسريها بكون السياسات اإلنفاقية التوسعية املنتهجة ابجلزائر
متارس نوعا من اآلاثر الالكينـزية من خالل ظهور آاثر مزامحة.
من جهة أخرى ،ميكن أن نالحظ جليا من خالل الشكل ( )0أن استجابة مع ّدالت البطالة لصدمات عرض النقد تكون ضئيلة،
وغري معنوية إحصائيّا ،خاصة إذا ربطنا حتليلنا بنتائج اختبارات سببية "."Granger
الشكل ( :)0استجابة مع ّدل البطالة لصدمات اإلنفاق العام ،اإليرادات العمومية ،وعرض النقد:

ت .حتليل تفكيك التباين.)Variance decomposition( :
(الصدمات) الناجتة عن املتغريات املمثلة للسياستني
بعد دراسة االستجاابت ال ّديناميكية اليت تُبديها مع ّدالت البطالة جتاه التّجديدات ّ
املالية والنقدية ،ننتقل اآلن إىل توضيح األمهية النّسبية اليت حتتلها قرارات هذه السيّاسات يف تفسري مستوايت البطالة .أو ابألحرى توضيح
دور وأمهية الصدمات اليت حتد

يف :االنفاق احلكومي ،اإليرادات العمومية ،وعرض النقد ،يف تفسري التّقلبات الظرفية اليت تشهدها

ونظرا لكون هذه التقنية تستدعي –هي األخرى -توفر شرط
مع ّدالت البطالة ،من خالل حتليل تفكيك تباين خطأ التنبؤ هلذه األخريةً .
استقاللية التّجديدات فإننا سنعتمد على نفس طريقة التّحويل املعتمدة يف حتليل دوال االستجابة ال ّدفعية مع احلفاظ على نفس الرتتيب
ُ
للمتغريات.
ّ
مبتغرية معدل البطالة.
اجلدول( :)3نتائج تفكيك تباين خطأ التنبؤ ّ
Explained by shocks in:

LCH

LGM2

LREC

LDEP

Years

96.99031

2.222222

02.08836

3.918302

0

90.20088

2.299300

00.08569

6.694115

0

Percentage of the
forecast error of:
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43.03151

2.144462

31.01519

20.57754

9

39.81080

3.360934

33.69925

25.11909

10

حسب ما تشري إليه نتائج حتليل تفكيك التباين ،املوضحة اجلدول(- )3الذي يوضح نتائج تفكيك تباين خطأ التّنبؤ ملتغرية مع ّدل
البطالة ابلنسبة ٍ
ألفق تنبئي ميتد على مدى عشر سنوات يف املستقبل -يتضح أبن معظم التقلبات الظرفية اليت تشهدها معدالت البطالة
يف املدى القصري تكون انجتة عن الصدمات الذاتية للمتغرية نفسها ،إذ أن هذه الصدمات تسمح بتفسري ما قيمته ( )%86.98من
مستمرا مع مرور السنوات إىل أن تصل إىل
اجعا
ًّ
تغريات معدل البطالة خالل الفرتة اليت تلي حدو الصدمة ،إال أن هذه النسبة تعرف تر ً
حدود ( )%29.7.عند السنة العاشرة .وابملوازاة مع تناقص األمهية النسبيّة للصدمات ال ّذاتية ملع ّدالت البطالة يف تفسري تقلّباهتا ،جند أن
املتغريات تكتسي أمهيةً أكرب مع الزمن ،وخنص ابلذكر صدمات كل من اإليرادات العامة والنفقات العامة اليت
الصدمات النّاجتة عن ابقي ّ
ّ
هاما من تقلبات مع ّدالت البطالة .إذ جند يف هذا السياق أن نسبة مسامهة صدمات املتغرية األوىل ترتفع من
تسمح بتفسري جزءًا ًّ
( ،)%01.37تُسجل عند السنة األوىل اليت تشهد حدو الصدمة ،إىل ( )%2..3.كحد أقصى ُمسجل عند السنة السابعة ،قبل أن
تشرع هذه النسبة يف الرتاجع بعد ذلك إىل أن تبلغ حد ( )%22.69مع حلول السنة العاشرة اليت تلي الصدمة .يف املقابل جند أن نسبة
مستمرا خالل الفرتة املعنية ابلتحليل ،إذ أهنا ترتفع من ( )%2.73كنسبة ُمسجلة
مسامهة النفقات العامة تشهد هي األخرى ارتفاعا
ًّ
خالل السنة األوىل اليت تشهد حدو الصدمة ،إىل ( )%36.00كح ّد أقصى ،تبلغه مع حلول السنة العاشرة اليت تلي الصدمة.
فيما يتعلق بصدمات عرض النقد ،جند أهنا ال تلعب دورا كبريا يف تفسري تقلبات وتغريات مع ّدالت البطالة ،إذ أن نسبة مسامهتها يف
تفسري هذه التقلبات ،تبقى ضئيلة وهامشية يف املدى القصري ،املتوسط وحىت البعيد ،وإن كانت قد عرفت نوعا من االرتفاع خالل
السنوات الثال األخرية لفرتة التحليل ،حيث بلغت مقدار ( )%2.25عند السنة األخرية اليت تلي الصدمة.
السببية –حسب مفهوم  -Geangerونتائج حتليل دوال االستجابة ال ّدفعية،
هذه النتائج جاءت مدعمة ومؤكدة لنتائج اختبارات ّ
حيث تتّضح جليًّا من خالل هذا التحليل القدرة النسبية للسياسة املالية يف تفسري التّقلبات الظرفية اليت تشهدها معدالت البطالة ،كما
املتغرية .هذا من جهة ،أما من جهة أخرى
تغريات وسلوكات هذه ّ
يبدو بوضوح أن هذه الصدمات تساهم بقد ٍر ال يُستهان به يف تفسري ّ
فالنتائج السابقة أظهرت حمدودية قدرات السياسة النقدية يف التأثري على معدالت البطالة .وهذه النتيجة تتوافق وواقع اإلقتصاد اجلزائري
حيث أن السياسة النقدية يف اجلزائر مل تويل االهتمام مبستوايت التشغيل حيث ان أهداف هذه السياسة واملعلن عنها من طرف السلطات
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الوصية (السلطات النقدية) تبقى بعيدة كل البعد عن متطلبات سوق الشغل وأولوايت التشغيل ،برتكيزها الكلي على مكافحة التضخم

وحتقيق استقرار األسعار.

امتة
لقد مسحت لنا هذه الورقة البحثية بدراسة وحتليل مدى أتثري صدمات السياسة املالية (نوعية كانت أم هيكلية) ،وكذا صدمات
السياسة النقدية على مستوايت مع ّدالت البطالة يف االقتصاد اجلزائري ،ابالستعانة بتقنيات مقاربة مناذج أشعة اإلحندارات الذاتية
" . "VARوابالعتماد على سلسلة بياانت سنوية ممتدة على طول الفرتة ( ،)3102-0791لتأيت نتائج الدراسة على النحو التايل:
إن حدو صدمة إجيابية يف اإليرادات العامة –قدرها احنراف معياري واحد ( -)%05.9من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض مع ّدالت
البطالة ،حيث ستخلف هذه الصدمة أثرا معنواي سلبيا على معدالت البطالة طوال فرتة اإلستجابة .إذ إن هذه املعدالت تبدي إستجابة
ستسجل أعلى
الصدمة أين
َّ
الرابعة اليت تلي ّ
فورية معنوية سلبية قدرها ( ،)- 2.2%لتواصل اجتاهها التّنازيل بنسب متزايدة إىل غاية السنة ّ
نسبة اخنفاض مقدارها ( ،)-9.9%قبل أن تشرع يف االخنفاض مبع ّدالت متناقصة ابتداء من هذه السنة وإىل غاية هناية فرتة االستجابة ،أين
ستسجل استجابة قدرها ( .)-..33%وهي النتيجة اليت ميكن تفسريها بكون الصدمات اإلجيابية يف اإليرادات العمومية (ارتفاع أسعار
نوعا من اآلاثر الكينزية.
النفط مثالً) متارس ً
ٍ
لصدمة إجيابية -قدرها إحنراف معياري واحد ( -) %03.8يف النفقات العامة فستأيت معنويةً وإجيابية
أما عن استجابة مع ّدالت البطالة
على مدى فرتة االستجابة املق ّدرة بعشر سنوات  ،حيث ستسجل إستجابة فورية قدرها ( ،)%3لتستمر بعدها هذه املعدالت يف اإلرتفاع
مسجلة أعلى نسبة زايدة ( )%5.3مع حلول السنة السادسة ،لتواصل بعدها يف التزايد بنسب متناقصة إىل غاية هناية فرتة
بنسب متزايدة ّ
اإلستجابة ،أين ستسجل إستجابة قدرها ( .)%6.2وهي النتيجة اليت ميكن تفسريها بكون السياسات اإلنفاقية التوسعية املنتهجة ابجلزائر
متارس نوعا من اآلاثر الالكينـزية من خالل ظهور آاثر مزامحة.
من جهة أخرى ،أوضحت النتئج أن استجابة مع ّدالت البطالة لصدمات عرض النقد تكون ضئيلة ،وغري معنوية إحصائيّا ،خاصة إذا
ربطنا حتليلنا بنتائج اختبارات السببية ،اليت أوضحت وجود عالقات سببية –حسب مفهوم  -Grangerتتجه من متغريات السياسة
املالية-ممثلة مبتغرية اإلنفاق العام ،ومتغرية اإليرادات العمومية -حنو متغرية مع ّدل البطالة ،وذلك عند مستوى معنوية قدره ) ،(3%ممّا يعين
تغريات السياسة املالية تسبق التّغريات اليت حتد يف مستوايت البطالة .وبعبارة أخرى ،ميكن القول
أنه هناك احتمال قدره ) (97%لكون ّ
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أن السياسة املالية تساهم مسامهةً معنوية يف حتسني القدرة التنبؤية مبستوى مع ّدل البطالة ،وذلك عند مستوى ثقة قدره ) .(97%يف حني
مبتغرية معدل منو عرض النقد -ال تساهم بصفة معنوية يف
تبني –من خالل نتائج هذه االختبارات -أن متغرية السياسة النقدية –ممثلة ّ
حتديد مستوايت العمالة (أو البطالة) يف االقتصاد اجلزائري.
أما نتائج تفكيك التباين فقد أوضحت أبن معظم التقلبات الظرفية اليت تشهدها معدالت البطالة يف املدى القصري تكون انجتة عن
الصدمات الذاتية للمتغرية نفسها ،إذ أن هذه الصدمات تسمح بتفسري ما قيمته ( )%86.98من تغريات معدل البطالة خالل الفرتة اليت
مستمرا مع مرور السنوات إىل أن تصل إىل حدود ( )%29.7.عند السنة
اجعا
ًّ
تلي حدو الصدمة ،إال أن هذه النسبة تعرف تر ً
الصدمات النّاجتة عن ابقي
العاشرة .وابملوازاة مع تناقص األمهية النسبيّة للصدمات ال ّذاتية ملع ّدالت البطالة يف تفسري تقلّباهتا ،جند أن ّ
هاما
املتغريات تكتسي أمهيةً أكرب مع الزمن ،وخنص ابلذكر صدمات كل من اإليرادات العامة والنفقات العامة اليت تسمح بتفسري جزءًا ًّ
ّ
من تقلبات مع ّدالت البطالة يف املدى القصري ،املتوسط وحىت الطويل .إذ جند يف هذا السياق أن نسبة مسامهة صدمات املتغرية األوىل
ترتفع من ( ،)%01.37عند السنة األوىل اليت تشهد حدو الصدمة ،إىل ( )%2..3.كحد أقصى عند السنة السابعة ،قبل أن ترتاجع
مستمرا خالل
إىل أن تبلغ حد ( )%22.69مع حلول السنة العاشرة .يف حني تشهد نسبة مسامهة النفقات العامة هي األخرى ارتفاعا
ًّ
الفرتة املعنية ابلتحليل ،إذ أهنا ترتفع من ( )%2.73كنسبة ُمسجلة خالل السنة األوىل اليت تشهد حدو

الصدمة ،إىل ()%36.00

كح ّد أقصى ،تبلغه مع حلول السنة العاشرة اليت تلي الصدمة .بينما أوضحت النتائج أن صدمات عرض النقد ،جند أهنا ال تلعب دورا
كبريا يف تفسري تقلبات وتغريات مع ّدالت البطالة ،إذ أن نسبة مسامهتها يف تفسري هذه التقلبات ،تبقى ضئيلة وهامشية يف املدى القصري،
املتوسط وحىت البعيد .وهي النتائج اليت تدعم النتائج املتحصل عليها من إجراء اختبارات السببية ،وحتليل دوال االستجابة الدفعية،
وتصب يف نفس اإلجتاه.
بناءًا على النتائج املذكورة أعاله ،تتّضح جليًّا القدرة النسبية للسياسة املالية يف تفسري التّقلبات الظرفية اليت تشهدها معدالت البطالة،
فبالرغم من أتكيد النتائج عن وجود أتثريات معتربة نوعا ما ،متارسها هذه األخرية على معدالت البطالة ،إال أن ما أسفرت عنه هذه النتائج
فيما يتعلق بنوع هذه التأثريات ،يبني أن السياسات املالية التوسعية املنتهجة ابجلزائر متارس نوعا من اآلاثر الالكينـزية ،من خالل ظهور آاثر
مزامحة ،و هذا ما يضفي خاصية القدرة النسبية للسياسة املالية ابجلزائر على التأثري يف على املتغريات االقتصادية الكلية على غرار معدالت
البطالة .إذ أن السياسة املالية ذات الطابع الكينزي اليت انتهجتها الدولة عن طريق رفع اإلنفاق العام هبدف الرفع من عرض اإلنتاج الوطين

683

استخدام مقاربة مناذج أشعة االحندارات الذاتية " "VARلتقييم فعالية السياسة املالية والنقدية يف
معاجلة مشكلة البطالة يف االقتصاد اجلزائري

مل يكن هلا أي أثر ندم هذا املنظور ،ويرجع هذا بكل بساطة إىل ضعف اجلهاز اإلنتاجي وحمدودية قدراته .فرغم ضخامة املوارد املالية
املخصصة مل تستطع املؤسسات الرفع من إنتاجها ،وهذا ما أدى إىل ضعف أثر املضاعف احلكومي ،مما استدعى حتويل هذه املبالغ يف
إنشاء اهلياكل القاعدية وتزايد واردات السلع فقط ،وابلتايل هناك فعالية نسبية ملثل هذه السياسات يف حتقيق األهداف االقتصادية املرجوة.
من جهة أخرى أظهرت النتائج السابقة حمدودية قدرات السياسة النقدية يف التأثري على معدالت البطالة .وهذه النتيجة تتوافق وواقع
اإلقتصاد اجلزائري حيث أن السياسة النقدية يف اجلزائر مل تويل االهتمام مبستوايت التشغيل حيث أن أهداف هذه السياسة واملعلن عنها من
طرف السلطات الوصية (السلطات النقدية) تبقى بعيدة كل البعد عن متطلبات سوق الشغل وأولوايت التشغيل ،برتكيزها الكلي على
مكافحة التضخم و حتقيق استقرار األسعار.
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