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  محمد بن بوزيان/ د
  الحقو بن عمر عبد 
  جامعة تلمسان

    
  الملخص

في العشريات الثالثة األخيرة، أصبح التضخم من أهم المشاكل االقتصادية بالنسبة 
مؤسسات والدولة، وبالرغم من أن هذا المشكل لمعظم الدول، فهو يمس كل من األفراد وال

 فأصحاب .، إال أن أسبابه كثيرة)االرتفاع العام والمستمر في األسعار(له وجه واحد 
المدرسة النقدية يرون أن التضخم ظاهرة نقدية، وأن هناك ارتباط قوي بين الكتلة النقدية 

 أما .حكم في زيادة الكتلة النقديةواألسعار، وبذلك يكون العالج الوحيد لهذه المشكلة هو الت
أصحاب المدرسة الهيكلية، فيرون أن التضخم ظاهرة هيكلية، ويرجعونه إلى عدة عوامل 

  ....صالبة العرض، التوزيع غير العادل للمداخيل، والعجز في ميزانية الدول: أهمها
الهدف من بحثنا هذا هو معرفة إذا كان التضخم ظاهرة نقدية، وهذا عن طريق 
دراسة العالقة بين النقود واألسعار في كل من الجزائر وتونس، وهذا باستعمال طريقة 

الختبار وجود عالقات في المدى الطويل، وطريقة ) cointegration(التكامل المتزامن 
Grangerالختبار اتجاه العالقات السببية بين النقود واألسعار في هذين البلدين .  

  :حث على الشكل التالي لهذا ارتأينا أن نقسم الب
  لمحة عن نظريات تفسير التضخم كظاهرة نقدية -
، )cointegration( المتزامن التكاملكيفية استعمال طريقة  -

 انعكاساتها على عالقات التوازن في المدى الطويل
 ار هذه الطريقة في الجزائر وتونسباخت -
 الخالصة والتوصيات -
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 قديةلمحة عن نظريات تفسير التضخم كظاهرة ن -
لقد وضعت العالقة بين األسعار والنقود منذ القدم، وذلك عن طريق نظرية كمية 
ترجع االرتفاع في األسعار إلى الزيادة في مخزون النقود، وقد تمت دراسة تأثير النقود 
على األسعار في القرن السادس عشر، وذلك قبل أن يصبح االقتصاد السياسي علما مستقال 

 المدرسة الكالسيكية، فأنقصت من تأثيرات الكتلة النقدية إلى تعديل  جاءت بعد ذلك.بذاته
 .بسيط في مستوى األسعار عن طريق تركيز تحليلهم على ما يعتبرونه االقتصاد الحقيقي

أما الكالسيكيون الجدد، وباستعمال الطرق الرياضية، فقد أعطوا بعدا آخر لهذه المقاربة، 
دون نقود، وإثبات أن إدخال النقود ال يؤثر على وذلك عن طريق بناء توازن حقيقي ب

 لتدخل تحسينات على النظرية الكمية عن Cambridge جاءت بعد ذلك مدرسة .التوازن
طريق إدماج الطلب على النقود في هذه النظرية، التي عرفت انطالقة جديدة في النصف 

  .  Milton Friedman و    Don Patinkinالثاني من القرن العشرين مع أعمال كل من  
  :العالقة بين النقود واألسعار قبل المدرسة الكالسيكية 1-1

تميز القرن السادس عشر بارتفاع واضح في األسعار في معظم الدول األوروبية، 
 1563لذلك أسندت مهمة إجراء تحقيق حول هذا االرتفاع إلى غرفة الحسابات بباريس سنة 

أن االرتفاع في األسعار ليس إال نتيجة انخفاض كمية  الذي توصل إلى Malestroitقام بها 
المعدن التي تحتويها الوحدة النقدية، وأنه إذا انخفضت كمية المعدن التي تحتويها هذه 

 لقيت الكثير Malestroit إال أن تفسيرات .الوحدة ، فإن األسعار المعبر عنها بها سترتفع
 أرجع ارتفاع األسعار إلى عدة أسباب هذا األخير) Bodin)1968من اإلنتقادات من طرف 

  اللذان تحدثا Pline و Plutarqueأهمها وفرة الذهب  والفضة، وأعتمد في براهنه على 
عن االرتفاع السريع في األسعار نتيجة التدفقات الكبيرة للمعادن النفسية إلى روما بعد 

فقات كبيرة من الذهب  فوضعية أوروبا في القرن السادس عشر بتلقيها تد.غزوها لمقدونيا
 وفي القرن السابع عشر طور .  من أمريكا مشابهة لوضعية روما في تلك الفترةضةوالف

William Petty في كتاباته الفكرة التي كانت منتشرة في تلك الفترة والتي مفادها أن الزيادة
نيكيا عرضا ميكا David hume  قدم  1752 وفي سنة.في الكتلة النقدية لها تأثير تضخمي

لتأثير تغير مخزون النقود على األسعار، والذي يقترب من الصياغات الحديثة للنظرية 
من النقود في بريطانيا فإن األسعار ستنخفض بنفس  5/4 الكمية، حيث يبين أنه إذا اختفت

 ، فقد بين أن ارتفاع األسعار ال يكون بنفس نسبة Richard Cantillon أما .النسبة والعكس
ي النقود التي تدخل إلى البالد، كما أنه فسر الميكانيزمات التي يؤثر من خاللها الفائض ف

التغير في الكتلة النقدية على األسعار، فاإلرتفاع في األسعار يكون بصورة تدريجية، وهذا 
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لزيادة في الطلب نتيجة النفقات المتتالية لألعوان االقتصاديين الذين يتلقون النقود ل نظرا
  . اإلضافية
  : صياغة النظرية الكمية للنقود من طرف الكالسيكيين1-2

حسب ف من أهم مبادئ النظرية الكالسيكية، Jean B. Sayيعتبر قانون المنافذ لـ 
SAYفهو . النقود ليست إال حجابا يخفي حقيقة المبادالت، وعملية التبادل تتم بين المنتوجات 

 كل سلعة هي منفذ لسلعة أخرى، وأن بذلك يبعد النقود عن عملية التبادل، ويعتبر أن
جات متناسبة و فإنه يعتبر أن القيمة التبادلية للمنتRicardoأما . العرض يخلق طلبه الخاص

 العمل ، فإن  هذا النتاجها، وأنه إذا كانت األسعار النسبية معرفة بكميةالالزممع العمل 
ية النقود ليس لها تأثير على  أي أن الزيادة في كم.األسعار المطلقة دالة لكمية النقود 

فقد اعتمد مرة أخرى  Mill  أما.اإلنتاج والتجارة، لكنها تؤثر على المستوى العام لألسعار
، حيث أنه يرفض فكرة أن الفائض في النقود يؤدي إلى ارتفاع Cantillonعلى أفكار 

ل هذه النقود فوري وتناسبي لألسعار، فالتأثير التضخمي ال يمكن أن يظهر إال عند استعما
  .اإلضافية
، وضع االقتصاد الكالسيكي عالقة ميكانيكية بين كمية Sayو Ricardoو   Mill مع

 فالنظرية الكمية ترتكز على التفريق بين االقتصاد الحقيقي .النقود ومستوى األسعار
 للزيادة في مخزون  أي أنوالظواهر النقدية المحضة التي ال تؤثر على هذا االقتصاد،

  . على األسعار دون التأثير بعملتي اإلنتاج والتبادلاقود، تأثيرا أتوماتيكيالن
  :Fisherمعادلة :  الكالسيكيون الجدد1-3

 )The purchasing power of money( في كتابه Irving Fisherلقد اجتهد 
في تجديد وتوسيع النظرية الكمية للنقود، حيث أنه استطاع صياغة معادلة عرفت ) 1991(
          MV= PT :     سمهبا

 :V, مجموع التبادالت :T, المستوى العام لألسعار: P, الكتلة النقدية: M :حيث
  سرعة دوران النقود

 .هذه المعادلة تضع ارتباطا بين النقود واألسعار دون أن تبين اتجاه العالقة السببية
 يوضح هذه العالقة Fisher. Pفالتغير في أحد المركبات ال يستلزم بالضرورة تغيرا في 

  .V وT فإن األسعار أيضا ستتضاعف، بينما لن تتغير  تضاعفت كمية النقود، اذامبينا أنه
  :Cambridge الطلب على النقود في المعادلة الكمية لمدرسة 1-4

 عن فكرة أنه لضمان قيمة معينة من المعامالت Marshall ALFREDلقد ابتعد 
)PT (في معادلة Fisher، فير قيمة مساوية لها من المبالغ النقدية  يجب تو)MV(. فهو لم 
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يأخذ بعين االعتبار كمية النقود التي تسمح بتحقيق هذه المعامالت، وإنما اهتم بالتحصيالت 
 وبذلك فهو يدخل الطلب على النقود .النقدية التي يريد المتعاملون االقتصاديون اإلحتفاظ بها

 هذا الطلب ناتج عن رغبة األشخاص في االحتفاظ .لنقودالناتج عنهم في المعادلة الكمية ل
  .بمبالغ نقدية تسمح لهم بانتهاز الفرض الخاصة بالتعامالت

))1(( hCC
M

RkP −+
×

=   

 فلقد قام ببناء معادلة للنظرية الكمية للنقود، قام فيها بإدخال Artur Cecil Pigouأما 
الدخل الحقيقي، :R  فإذا اعتبرنا أن.اإليداعات النظرية مع كل من النقود الورقية والمعدنية

ي ورقية أ(ألشخاص على شكل نقود قانونية اسبة الدخل الحقيقي الذي يحتفظ به ن: Kو 
النسبة : Cالقدرة الشرائية، و: Pقيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة ، و: H، و )ومعدنية

) : C -1(النسبة  أي أن ,من النقود التي يريد المتعاملين االحتفاظ بها على شكل نقود قانونية
  : تكون على الشكلPigou، فإن معادلة االيداعات البنكيةتشكل 

                                 
إال أن هذه المعادلة ال تمثل الصياغة النهائية للنظرية الكمية، بل تبعتها عدة 

  .تطورات
  :  للنظرية الكمية Don Patinkin اضافة1-5

و يقدرونها على , ن ممتلكاتهم على شكل أصول نقديةيحتفظ مالكو الثروة بجزء م
يمثل التحصيل الحقيقي النقدي قيمة النقود المحتفظ بها من طرف . أساس القدرة الشرائية

حيث ,   M/P: وبذلك يمكن تعريفه بالعالقة , األفراد أخذا بعين اإلعتبار مستوى األسعار
 : أن 

 M  :و . تمثل الكتلة النقديةP :ستوى المتوسط لألسعار  تمثل الم  
ثابت من ثروتهم على  بما أن المتعاملين االقتصاديين يرغبون في اإلحتفاض بجزء   
, فإن االرتفاع قي تحصيالتهم الحقيقية يقود إلى الزيادة في طلباتهم على السلع, شكل نقدي

نا من هنا يمكن. بينما االنخفاض في هذه التحصيالت يؤدي إلى تخفيض الطلب على السلع
  :فهم الظاهرتين التاليتين 

  : تأثير النقود على األسعار  -  أ
 M2  إلى M1  فإذا زادت كمية النقود من t1  التحصيل الحقيقي فيM1/P1نعتبر    

و نظرا ألن األفراد يريدون ,  يصبح اكبر من التحصيل االبتدائي M2/P1فالتحصيل الحقيقي 
فإنهم سيرفعون من , و مجموع ثرواتهم اإلحتفاض بنفس النسبة بين تحصيالتهم الحقيقية 

وتستمر هذه العملية إلى أن يصل , مما سيدفع األسعار إلى االرتفاع , طلبهم على السلع 
  M1/P1=M2/P2:   حيث P2مستوى األسعار إلى المستوى 
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  :  تأثير التغير في مستوى األسعار -ب
حقيقية للنقود المتاحة االرتفاع في مستوى األسعار يؤدي إلى االنخفاض في القيمة ال

فان التحصيالت الحقيقية ستنتقل  , P2  إلى P1في حالة ارتفاع األسعار من , عند األفراد 
هذا االنخفاض في قيمة التحصيل الحقيقي يقود إلى طلب اقل  , M1/P2  إلى M1/P1من 

على السلع من طرف المتعاملين و انخفاض الطلب يؤدي على إنخفاض المستوى العام 
  .سعار الذي يستطيع الرجوع على مستواه االبتدائيلأل

, يقود ارتفاع التحصيالت الحقيقية إلى ارتفاع في الطلب, في حالة انخفاض األسعار
إذ أن العنصر األساسي في هذا . و الذي من شانه أن يمنع تطور الحالة االنكماشية 

  النقدية الحقيقية الميكانيزم هو رد فعل المتعاملين على التغيير في تحصيالتهم 
ية الكمية Milton Friedman إضافة 1-6 ظر   :للن
  : للطلب على النقودFriedman تحليل 1 -6 -1

 في دراسة الطلب على النقود من طرف العائالت قبل أن Friedmanلقد إحتهد 
  : هذا الطلب يتوقف على ثالث عوامل . يوسع استنتاجاته إلى المؤسسات

األشكال األخرى .  ليست إال شكال من أشكال اإلحتفاظ بالثروة النقود : الثروة الكلية  -  أ
الثروة الكلية مأحوذة بعين . السلع و رأس المال البشري, األسهم , تتكون من السندات 

اإلعتبار في معادلة الطلب على النقود عن طريق الدخل الذي تخلقه و الذي نرمز له بـ 
:Y.  
االشكال الخمسة التي يحتفض بالثروة على  : سعر و مردودية مختلف أشكال الثروة - ب

شكلها تستوجب على كل متعامل أن يقوم بتوفيقات تتوقف بالنسبة لكل شكل على سعره في 
هذه األشكال الخمسة التي تأخذها الثروة . السوق و أهمية تدفقات المداخيل التي ينتجها

 : تجبرنا على األخذ بعين اإلعتبار خمس متغيرات إضافية 
   .p العام لألسعار المعدل -
 .rbمعدل الفائدة في سوق السندات  -
 .reمعدل الفائدة في سوق األسهم  -

  .wمردود رأس المال البشري 
 (dp/dt)*(p/1):           مردود السلع اإلنتاجية المعبر عنها ب -
  . للتعبير عن هذا المتغيرuنستعمل الرمز : ذوق و تفضيالت أصحاب الثروة  - ت
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 النقود التي دمجنا فيها كل المتغيرات السابقة يمكن كتابتها إذن فدالة الطلب على
:                                                                        على الشكل 

M=f(p,rb ,re, (1/p)*(dp/dt),w,u)                   
M : تمثل كمية النقود المطلوبة.  

   :   التحليل النقدي للتضخم1-7
معادلة الطلب على النقود تبين أن التغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير في إن 

الدخل النقدي، و الذي يمكن ان نقسمه إلى تغير في الدخل الحقيقي، و تغير في مستوى 
  .األسعار 
كيف يمكن للعالقة بين الدخل النقدي و الطلب على النقود أن تقودنا إلى تفسير   -

  التضخم ؟
   : إذا وضعنا 

    ∆y : معدل زيادة الدخل النقدي .  
 p)/∆(y :  معدل زيادة الدخل الحقيقي.  

∆p  : معدل الزيادة في األسعار.  
∆M :  معدل نمو الطلب على النقود .  

  p            +p)/∆(y= ∆y∆ :فإننا نستطيع أن نكتب 
     M              = ∆y∆ :من جهة أخرى لدينا
  p            +p)/∆(y = ∆M∆: مما يسمح لنا بكتابة 

) Ms∆( و بما أن التغير في الطلب على النقود يساوي التغير في عرض النقود 
  : الذي يعتبره فريدمان كمتغير خارجي ، فإنه يمكننا كتابة 

 ∆p                                 +p)/∆(y = ∆Ms  

   p)/∆(y - ∆Ms = ∆p:                      و بذلك 
دل التضخم يوافق معدل نمو كمية النقود المعروضة للتداول مطروحا منها أي ان مع
  .  الحقيقي لمعدل نمو الدخ

إذا كان التضخم له أصل نقدي ، فإن هذا ال :  التأثيرات على السياسة اإلقتصادية ∗
تناقص مع أن الزيادة في الكتلة النقدية تستطيع أن تؤثر إيجابيا على الدخل الحقيقي، بعبارة 

بسبب أن الزيادة في النقود لها ) y/p(أخرى ليس علينا ان نقصي اإلنعكاسات على 
   . pإنعكاسات على 
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 يبين فريدمان أنه إذا كان من الممكن أن تترجم الزيادة في النقود إلى زيادة في 
في الواقع فإن . الدخل الحقيقي في المدى القصير ، فإن ذلك غير صحيح في المدى الطويل 

إن . ا محددا بمعدل الفائدة وإنتاجية رأس المال يلحقيقي يرتفع متبعا نموا طبيعالدخل ا
االرتفاع في الدخل ال يأتي بصفة متتالية مع التخفيض في معدل البطالة، إذن فإنه من العبث 

  .  نقدية توسعية يمكن أن تساعد في زيادة الدخل الحقيقي ةأن نتوقع أن سياس
 ىعلى مد Anna.J.Schwartz لى البحوث الميدانية لـإن تحليل فريدمان يرتكز ع

فنتائج هذه البحوث تؤكد صحة النظرية . ربع قرن من التاريخ النقدي للواليات المتحدة 
  . الكمية

فريدمان يرى أن السياسة المتبعة من طرف السلطات النقدية هي منبع التقلبات   
الة تحت المعدل الطبيعي محكوم عليها ، وأن اإلجراءات الموجهة إلى تخفيض البط الدورية

  . وأنها تنتهي بخلق حركة تضخمية  باإلخفاق،
التأثيرات الضارة للعرض الكبير للنقود قادت فريدمان إلى أن يوصي بإجراءات 

قاعدته النقدية مفادها أنه يجب خلق قانون يحدد معدل ارتفاع الكتلة النقدية من سنة . جذرية 
  .   اإلنتاج الوطني على المدى البعيد إلى أخرى بمعدل ارتفاع

، ومدى تأثيرها )cointegration(كيفية استعمال طريقة التكامل المتزامن   -2
 على عالقات التوازن في المدى الطويل

  : مقدمة2-1
ص النظرية االقتصادية على وجود عالقة في المدى نفي الكثير من األحيان، ت

، حتى ولو ابتعدت هذه المتغيرات عن قيم توازنها في الطويل بين متغيرين أو أكثر، وبذلك 
المدى القريب، فإنه توجد قوى تعيدها إلى هذه القيم، وتضمن تحقيق هذه العالقة في المدى 

ستهالك، النفقات العمومية الاالعالقة بين الدخل و: واألمثلة على ذلك كثيرة. الطويل
 العالقة بين عرض النقود ومستوى ومداخيل الضرائب، العالقة بين األسعار واألجور،

  ...األسعار
إذا أردنا توضيح هذه العالقة في المدى الطويل، فإن المشكل الذي يواجهنا هو أن 

في هذه الظروف، . معظم السالسل الزمنية غير مستقرة، ولكنها متكاملة من الدرجة األولى
ي المدى الطويل ال يخلو وباستخدام سالسل زمنية في المستويات، فإن البحث عن العالقة ف

  .من خطورة الحصول على نتائج مضللة
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صحيح أن المفاضلة تسمح بإعادة اإلستقرار لهذه السالسل الزمنية، ولكننا في هذه 
الحالة نفقد كل المعلومات المرتبطة بسلوك هذه المتغيرات في المدى الطويل، األمر الذي 

  .ة في المدى الطويليشكل إزعاجا إذا كان اهتمامنا محصورا بالعالق
هل يمكن أن نوضح العالقة في المدى الطويل بين : إذا فالسؤال الذي يطرح نفسه

 ? )nأو  (1متغيرين أو أكثر في الحالة التي تكون فيها المتغيرات متكاملة من الدرجة 
ال يمكن توضيح العالقة في المدى الطويل بين هذه المتغيرات إال إذا كانت : الجواب

  . (cointegration)ها عالقة تكامل مشترك تربط بين
 و Granger، و)1981 (Grangerأدخل من طرف ) التكامل المتزامن(هذا المفهوم 

Weiss) 1983( وطور من طرف ،Engle et granger )1987 ( ،Hendry)1986( ،
Watsonو stock) 1988.(  
  :مراجعة ألدبيات التكامل المتزامن 2-2

ثيرا من السالسل الزمنية للمتغيرات المتعلقة باالقتصاد الكلي لقد أثبتت التجربة أن ك
غير مستقرة، وهذا ما يظهر من خالل عالقات الترابط بين المشاهدات المتتالية في هذه 
السالسل الزمنية، خاصة إذا كان حجم العينة صغيرا، وأن التغيرات في هذه السالسل 

نفس الوقت، فقد تبين من المشاهدات في . الزمنية تعتبر صغيرة مقارنة بالمستويات
  .المأخوذة عشوائيا أن بعضا من هذه المتغيرات لها توجه مشترك

  :هذه المالحظات تم اختبارها إحصائيا بإدخال مقاربتين مختلفتين  
من جهة، فإن بعض المختصين في االقتصاد القياسي أهملوا احتمال وجود تعديالت 

ن طرف الكثير من محللي السالسل الزمنية ألنه يناقض هذا اإلهمال قوبل بالنقد م. مضللة
، استعمل كل من الطريقتين التحليلية والتجريبية )Yule)1926فمثال . أغلبية المعطيات 

  :لفحص الترابط بين سالسل زمنية ال تربط بينها أي عالقة وهي
)A :( السالسل الزمنية التي من الشكل ضجيج أبيض)0(I.(white noise I(0)) 
)B :(تفاضلها األول، أي ضجيج أبيض)1(I.  
)C :( تفاضلها الثاني، أي ضجيج أبيض)2(I.  

 نتائج وكأن السالسل االرتباط، أعطت نظرية )B(و  ) C( أنه في حاالتYuleوجد 
 في حالة السالسل الزمنية غير  )R2(الزمنية مرتبطة فيما بينها، فاستنتج أن معامل التعيين 

  .نأخذه بعين اإلعتبارالمستقرة، ال يمكن أن 
Granger  وNewbold) 1974 ( أعادوا دراسة النقطة األساسية لنتائجYule ،

، فيجب التركيز على I)0(وتوصلوا إلى أنه إذا لم تكن األخطاء على شكل ضجيج أبيض 
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، واقترحوا أنه لتمييز التعديل المضلل، يجب أن يكون )Durbin-watson) DWإحصائيات 
R2  أكبر منDW.   

من جهة أخرى ، ونظرا الحتمال وجود تعديالت مضللة ، فإن المختصين في 
التي تخص مفاضلة ) Jenkins) 1970و  Box القياسي يستعملون مقاربة االقتصاد

هذا النموذج ال يستعمل إال في وصف العالقة بين . المعطيات من أجل رفع الجذور الوحدية
ل هذه المقاربة نفقد كل المعلومات الخاصة التغيرات داخل السالسل الزمنية، وباستعما

بطبيعة الحال فإنها ليست الحل . االقتصاديةبعالقات المدى الطويل بين مستويات المتغيرات 
 .األمثل للتعديالت المضللة

، فقد أدخل نموذج لتصحيح االعتبارمن أجل أخذ هذين المشكلين بعين 
يز بتركيب كل من ديناميكية المدى ، هذا النموذج يتم))ECM) (SARGAN)1964(األخطاء
الشرط األساسي للمتغيرات التي تدخل في ). المستويات(، والمدى البعيد)التغيرات(القريب 

، هو أنها يجب أن تكون عبارة عن سالسل زمنية من شكل ضجيج )ECM(هذا النموذج 
  . لن تكون صحيحةtوإال فإن االحصائية , I)0(أبيض 

  ,  )Conitegration( بادخال مفهوم التكامل المتزامن Granger قام 1983في سنة 
والسالسل الزمنية التي تتبع ) ECM(وإنشاء قاعدة موحدة لتحليل نموذج تصحيح األخطاء 

الفكرة العامة للتكامل المتزامن طورت أيضا من . فيها المتغيرات العرضية توجها مشتركا
 أن السالسل Engle وGrangerأثبت , 1985في سنة ). Weiss)1983   وGrangerطرف 

الزمنية التي تربط بينها عالقة تكامل مشترك يمكن تمثيلها بنموذج تصحيح األخطاء 
)ECM( وفي الوقت، فإن هذه النماذج ،)ECM ( تنتج سالسل زمنية تربط بينها عالقة

تكامل مشترك، وبذلك فقد أوضحوا مستوى المعلومات التي تستطيع معادلة االقتصادي 
 بحثه بتقديم طريقة لتقدير واختبار Granger وسع 1986وفي سنة . اسي احتواءهالقيا

  .المتغيرات التي تربط بينها عالقة تكامل مشترك
نشير هنا إلى أن األدبيات التي لها عالقة بأدبيات التكامل المتزامن، هي تلك التي 

هذه . الجذور الوحديةتتعلق بالخواص اإلحصائية، واختبارات بيانات السالسل الزمنية ذات 
 1979( ،)1981( ،Savin(Dickey و Fuller، )Fuller)1976األدبيات تضم كل من 

 و 1982( ،Bhargava)1983( ،Peron (Nelson وPlosser، )Evans) 1981و
phillips)1988....(  
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مال السابقة حول عالقة التكامل المتزامن والعالقة  لمحة على بعض األع-3
  :واألسعار السببية بين النقود

لقد استعمل الكثير من الباحثين تقنية التكامل المتزامن الختبار وجود عالقات المدى 
سنشير هنا إلى بحثين استعمال هذه التقنية الختيار تساوي . الطويل بين بعض المتغيرات

فكرة تساوي القدرة الشرائية تنص على أن معدل . لمدى الطويلالقدرة الشرائية في ا
يكون مساويا لنسبة األسعار المحلية ) أي النقود الوطنية بالنسبة للنقود األجنبية(الصرف 

  .على األسعار األجنبية
اللذين ) McMahon, P.C) 1988 و Taylor, M.Pالبحث األول أنجزه كل من 

 معدالت 6ن الختبار تساوي القدرة الشرائية بالنسبة لـ استعمال تقنية التكامل المتزام
، فكل المتغيرات تربط بينها ) استرليني-دوالر(فاستنتجا أنه باستثناء الثنائية . للصرف

  .عالقة تكامل مشترك، مما يدعم فكرة تساوي القدرة الشرائية في المدى الطويل
تبر تساوي القدرة الذي اخ) Taylor, M.P)1989البحث الثاني أنجز من طرف 
 إلى 1973 معدالت للصرف في الفترة من جوان 5الشرائية في المدى الطويل بالنسبة لـ 

 هي نفسها المتبعة في البحث األول، إال أن Taylorالخطوات التي اتبعها . 1985ديسمبر 
فقد وجد أن معدل الصرف واألسعار النسبية ال تربط بينها عالقة . النتيجة كانت مختلفة

وبذلك رفض . كامل مشترك، وهذا ينطلق على المعدالت الخمسة التي كانت محل االختبارت
  .فرضية تساوي القدرة الشرائية في المدى الطويل في هذه الحالة

أما فيما يخص اتجاه العالقة السببية بين النقود واألسعار، فقد اختبرت بالنسبة لعدة 
، Arturo Brillembourg قام كل من 1979ففي سنة . بلدان، وفي عدة فترات زمنية

Mohsin S.Khan باختبار العالقة السببية بين النقود واألسعار في الواليات المتحدة في  
) . Sims)1972، وهذا باستعمال المنهجية المطورة من طرف 1975 إلى 1870الفترة من 

الحاضرة والمستقبلية بالنسبة للقيم الماضية و) أو األسعار(اإلختبار ينص على تعديل النقود 
، فإذا كانت النقود تسبب األسعار، فمعامالت كل القيم المستقبلية للنقود ) أو النقود(لألسعار 

نتائج هذا االختبار بينت أن هناك اتجاه وحيد . يجب أن تكون مساوية للصفر في التعديل 
  .ر المدرسة النقدية هذه النتائج تتماشى مع أفكا. للعالقة السببية من النقود نحو األسعار 

 الختبار اتجاه العالقة السببية بين Grangerاختبار Jones استعمل 1989في سنة 
، واستعمل لذلك قياسيين 1986– 1950النقود واألسعار في الواليات المتحدة في الفترة بين 

، ومؤشر )CPI(مؤشر أسعار اإلستهالك (، وقياسين كذلك لألسعار )M2 و M1(للنقود 
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، فكانت نتائج اإلختبار أن العالقة السببية صحيحة في كال اإلتجاهين )WPI(الجملة أسعار 
  ).WPI, CPI(واألسعار ) M2 و M1(بين النقود 

بدراسة حول المغرب ، تونس وليبيا ، واستعمل في  Darrat ، قام1986 في سنة 
السببية بين الختبار اتجاه العالقة ) Sargant)1976دراسته الطريقة المقترحة من طرف 

فبينت النتائج أن هناك  .1980 إلى 1960النقود وألسعار في هذه البلدان في الفترة من 
اتجاه وحيد للعالقة السببية هو من النقود إلى األسعار، في البلدان الثالثة، مما يدعم فكرة 

  .المدرسة النقدية التي مفادها أن التضخم ظاهرة نقدية
   و اتجاه العالقات السببية في الجزائر و تونس اختبار التكامل المتزامن-4

  اختبار عالقات التكامل المتزامن 4-1
المعطيات المستعملة في هذه االختبارات هي معطيات كل من الديوان الوطني الجزائري 

  .و الديوان الوطني التونسي لإلحصاء,   لإلحصاء
 1995 من جانفي هذه المعطيات هي عبارة عن بيانات شهرية عن الفترة الممتدة

و هو أكبر من , مشاهدة 84أي أن حجم العينات المستعملة يقدر ب  .2001الى ديسمبر 
  .الحد االدنى المطلوب للقيام بهذه االختبارات

  : المتغيرات المدروسة هي
                   CPIالمؤشر العام السعار االستهالك                      

M: ت البنكيةة من التحصيالت النقدية و االيداعاالكتلة النقدية المتكون       .    
  :الختبار التكامل المتزامن نمر بمرحلتين 

فاحد الشروط االساسية . اختبا درجة تكامل المتغيرات:  المرحلة االولى  
 اال فانه ال , للتكامل المتزامن هو أن تكون السالسل الزمنية متكاملة من نفس الدرجة

  . بينها عالقة تكامل مشتركيمكن أن تكو

ر-
و

ن

ttt aMaCPI

   (Unit roots) للجذور الوحدية Dickey fuller (ADF)في هذه المرحلة نستعمل اختبار 
نقوم , فبعد تحقق الشرط االول . تقدير عالقات المدى الطويل:  المرحلة الثانية -

  :             و ذلك على الشكل , ةبتقدير عالقات المدى الطويل بطريقة المربعات الصغرى العادي
                             ε++= 01*

01* a

   
يجب أن تكون درجة تكامل  الخطأ في هذا ,     حتى نقبل عالقة التكامل المتزامن 

 مرة أخرى  ADFوهنا نستعمل اختبار . التعديل أقل من درجة تكامل المتغيرات األخرى
                                               :          لدراسة درجة تكامل الخطأ 

 MaCPI ttt −−=ε  
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  : المرحلة االولى من اختبار التكامل المتزامن ** 
نستعمل طريقة المربعات الصغرى لتقدير النماذج  ,ADF      من أجل اختبار 

  :الثالثة التالية 
   : (M) النقديةبالنسبة للكتلة : أوال    

                       ∑
=

+−− +∆−=∆
p

j
tjtjtt MbMaM

2
11 ** ε

∑
=

+−− ++∆−=∆
p

j
tjtjtt cMbMaM

2
11 ** ε

∑
=

+−− +++∆−=∆
p

j
tjtjtt tdcMbMaM

2
11 *** ε

                                                     

                                                

   :(CPI) عار االستهالكبالنسبة لمؤشر أس : ثانيا  

                                           ∑
=

+−− +∆−=∆
p

j
tjtjtt CPIbCPIaCPI

2
11 ** ε 

                 ∑
=

+−− ++∆−=∆
p

j
tjtjtt cCPIbCPIaCPI

2
11 ** ε

∑            
=

+−− ++∆−=∆
p

tjtjtt tdcCPIbCPIaCPI 11 *** ε

1

+
j 2

  .تمثل التفاضل االول للكتلة النقدية    : M∆:       حيث أن 
                  ∆CPI : االول لمؤشر أسعار االستهالك تمثل التفاضل .  
                 P    :     4عدد التأخرات الذي غالبا ما يساوي.   

  : يقوم على فرضيتين ADFاختبار 
 H0     :   =jb                       الفرضية العدمية  

H1         :1<jb الفرضية البديلة                         

01

    
أي عدم استقرار , فهذا يعني وجود جذور وحدية , في حالة قبول الفرضية العدمية 

  .السلسلة الزمنية 
H0     :   =−jسوف نختبر الفرضية 

1=jb

 

و

b  بدال من اختبار الفرضية   H0     :   
      

في النماذج الثالثة  فاننا نحصل     bj الصغرى  لتقدير  باستعمال طريقة المربعات
  Studentأكبر من  احصائية     tbjفاذا كانت  . Student التي تخضع لتوزيع   tbjعلى 

 بالتالي عدم استقرار , أي وجود  جذور وحدية , فاننا نقبل الفرضية العدمية , الجدولية 
  .السلسلة الزمنية
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   tbj تبين ان قيمة 1نتائج التي تظهر في الجدول رقم فال, فيما يخص تونس  

(ADF)وبالتالي قبول   , %10    %5  %1   أكبر من القيم الجدولية  عند مستوى
دول رقم . فرضية وجود جذور وحدية    فيبين أن التفاضالت االولى للمتغيرات 2أما ال

لسالسل الزمنية لكل وبالتالي . %10  %5عبارة عن سالسل مستقرة  عند مستوى 
    . I(1): أي على شكل  , %10 و %5المتغيرات متكاملة من الدرجة االولى عند مستوى 

و
ج

فاو

ت
  إال عند CPIل فال تقبل فرضية وجود جذور وحدية بالنسبة , أما بالنسبة للجزائر 

فاضالت 2أما الجدول رقم . 1و هذا ما يبينه الجدول رقم , %1مستوى    فيبين أن ال
وبالتالي فالسالسل . للمتغيرات عبارة عن سالسل مستقرة  عند كل المستويات االولى 

  I(1):  أي على شكل  ,%1الزمنية لكل المتغيرات متكاملة من الدرجة االولى عند مستوى 
 .  

   :1الجدول رقم 
  الدولة

 
 ADF 1% 5% 10% المتغير

 M الجزائر
CPI 

2.32 
-2.10 

 M ستون
CPI 

2.21 
4.76 

 
 
 

-2.51 

 
 
 

-1.94 

 
 
 

-1.61 

   :2الجدول رقم 
  الدولة

 
 ADF 1% 5% 10% المتغير

 M∆ الجزائر
∆CPI 

-5.06 
-8.78 

نس  M∆و ت
∆CPI 

-5.06 
-3.64 

 
 
 

-2.59 

 
 
 

-1.94 

 
 

-1.61 

  :المرحلة الثانية من اختبار التكامل المتزامن ** 
  نتائج التالية ات الصغرى أعطى التقدير عالقات المدى الطويل بطريقة المربع
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:                      بالنسبة للجزائر 
ttt MCPI ε++= *25.085.100

ttt

  
                (0.043)                (6.33)       
                 R2=0.8 

:                             بالنسبة لتونس 
MCPI ε++= *002.094.110  
             (6.76E-05)        (32.18)                             

               R2=0.9                                                                                      
 لالخطاء أصغرمن tbj   (ADF)أن قيمة  3بالنسبة للجزائر تظهر نتائج الجدول رقم  

وبالتالي رفض فرضية وجود جذور   , %10  و  %5  %1 القيم الجدولية  عند مستوى  
فاالخطاء مستقرة ,  أما بالنسبة لتونس .  I(0)أي أن االخطاء مستقرة و من الشكل . وحدية 

   %10 و %5 عند المستويين I(0)و من الشكل 
   :3الجدول رقم 

 ADF 1% 5% 10% الدولة

 5.13- الجزائر

 2.57- تونس

 
 

-2.59 

 
 

-1.94 

 
 

-1.16 

  

  تكون هناك عالقة تكامل مشترك بين النقود و  %1فعند مستوى ,ما سبق إذن م
 تكون هناك عالقة تكامل مشترك بين النقود %10 و %5وعند مستوى .االسعار في الجزائر
  .و االسعار في تونس

   اختبار اتجاه العالقات السببية4-2
, ن النقود و االسعار في هذه المرحلة سنحاول اختبار اتجاه العالقات السببية بي      

   Granger .و هذا باستعمال طريقة
من شروط استعمال اختبار العالقات السببية أن تكون المتغيرات المستعملة مستقرة 

 (CPI∆)لذلك سنستعمل في اختباراتنا التفاضالت االولى لكل من مؤشر اسعار االستهالك . 
  .M∆) ( و الكتلة النقدية 

  :ى المعادالت التالية  يرتكز علGrangerاختبار 
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......                         (1)  

........                      (2)  
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= =i i1 1
  .ول للكتلة النقدية تمثل التفاضل اال   : M∆    :     حيث أن 

........      (4)  

                    ∆CPI :  تمثل التفاضل االول لمؤشر أسعار االستهالك.  
                        n:     4عدد التأخرات الذي غالبا ما يساوي.   

و المعادلة  , (3) للمعادلة (restricted) هي معادلة مختزلة (1)نالحظ أن المعادلة 
   .(4) للمعادلة (restricted)  هي معادلة مختزلة(2)

  :سوف نستعمل الفرضيتين التاليتين , الختبار العالقة السببية 
=id

0
          H0   :          

        H0          : =ih

ذا
و

     
 مستقلين عن M∆  و   CPI∆فان , إذا لم نستطع رفض أي من هتين الفرضيتين 

  .ضهما البعضبع
أما إذا تم رفض األولى . فهناك عالقات سببية في االتجاهين, أما إذا تم رفضهما معا

أما إ تم قبول . فان اتجاه العالقة السببية يكون من النقود إلى األسعار, و قبول الثانية 
  .فان اتجاه العالقة السببية يكون من األسعار إلى النقود , األولى  رفض الثانية 

  :  حيث Fختبار الفرضيات السابقة  نحسب ال
[ ] [ ]  )/(//)( KNRSSdRSSRSSF UUR −−=

  .هو مجموع بواقي المربعات في المعادلة المختزلة : RSSRحيث 
       RSSU :  هو مجموع بواقي المربعات في المعادلة الغير مختزلة.  
       K :    في المعادلة }بدون اختزال{عدد المعامالت االصلية. 

d            :   الفرق بين معامالت المعادلة المختزلة و المعادلة الغير مختزلة.  
        N:  عدد المشاهدات المستخدمة لتقدير المعادلة الغير مختزلة.  

أي , ترفض الفرضية العدمية :  الجدولية Fisher أكبر من احصائية Fاذا كانت 
  .وجود عالقات سببية 
أي , تقبل الفرضية العدمية :  الجدولية Fisher  أصغر من احصائيةFأما اذا كانت 

  .  عدم وجود عالقات سببية 
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  :في هذه الحالة كما يلي  Fisherلدينا القيم الجدولية الحصائية 
   1.59 : %1عند مستوى 
   1.81 : %5عند مستوى 
    2.30 :%10عند مستوى 

و ,جدولية  الFisher أصغر من احصائية Fنالحظ أن كل قيم  ,4من الجدول رقم 
أي عدم وجود , و بذلك تقبل الفرضية العدمية  .%10, %5, %1هذا عند المستويات الثالثة 

  .عالقات سببية بين النقود و االسعار في كل من الجزائر و تونس 
   :4الجدول رقم

F-statisticThe null hypothesis 

 
0.00035
0.00064

Algeria
∆M does not cause ∆CPI  
∆CPI does not cause ∆M

0.019
0.783

Tunisia
∆M does not cause ∆CPI  
∆CPI does not cause ∆M

   :الخـــالصة -5  
والعالقات السببية بين النقود ,قمنا في هذا البحث باختبار وجود عالقات المدى الطويل

   2001 إلى ديسمبر 1995 من جانفي في الفترة, و األسعار في الجزائر و تونس
غير ,توصلنا إلى أن السالسل الزمنية للنقود واألسعار في البلدين , ي أول األمرف
   للحصول على سالسل زمنية مستقرة و هذا يستلزم مفاضلة المعطيات. مستقرة

. توصلنا إلى أن هناك عالقة تكامل مشترك بين النقود و األسعار في البلدين, ثانيا
 أن هناك عالقات في المدى الطويل بين النقود وهذا ما يتوافق مع المدرسة النقدية في

  .واألسعار
مما يتناقض مع , لم نجد أي عالقات للسببية بين النقود و األسعار في البلدين, ثالثا 

هذا األمر يستدعي القيام ببحوث أخرى .المدرسة النقدية في أن التضخم ظاهرة نقدية
  .لمعرفة أسباب التضخم في هذين البلدين 
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