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 الملخص :  

 هن  يةلنة ألي ةمتانتن  منا اقتصناي قنة  عنن تعبنر التن  االقتصنايية المؤشنرا  أهن  منن إن    
 ةلقني سياسنا  اليةلنة االقتصنايية  تةجين  فن  ميزان المنيفةعا  يساه  حيث ،هاميزان ميفةعات

فن  اخنت   ةتنةازن  المنؤرر  العةامن  ةشنر  تةضني  فن  المختلفنة االقتصنايية األيبينا  سناهم 
 ميزان المنيفةعا   ةقني ف  يعكس أرره الذي التضخ  تلك العةام  بين ةمن ميزان الميفةعا ،

تحرينر  أعقبن  التن  المني  زائنري فن مينزان المنيفةعا  الج فن  الةاضن  األرنر العامن  لهنذا كنان
اسنتقرار ميننزان  عني  فنن  التن  سنناهم  االقتصننايية ةالمشنناك  الظنرة  األسنعار، بسنب 

يراسننة تنررير التضننخ  علنن ميننزان  البحنث ةحناة  هننذا ،2012-1990المنيفةعا  خن   الفتننر  
منيفةعا ، يبنين أرنر التضنخ  علنن مينزان ال قياسن  نمةذج خ   بناء الميفةعا  الجزائري، من

 التذبنذ  يرجنة منن تقلن  إقتصنايية سياسنا  يرسنمةا أن القنرار لمتخذي يمكن خ ل  ةالذي من
 ف  ميزان الميفةعا  

 .: التضخ  ، ميزان الميفةعا ، المستةى العا  لألسعار، النمةذج القياس الكلمات المفتاحية
Résumé: 

Parmi les indicateurs économiques qui dénotent la puissance économique d’un pays. 

Figure la balance des paiements, de celui- ci, puisque elle contribue a la prise et de 

décisions des politiques économiques. Les différents lexiques économiques ont 

contribué grandement à la clarification et l’explication des éléments qui influent sur 

les fluctuations et les équilibres de la balance des paiements Parmi ces éléments, il y’a 

l’inflation qui se répercute d’une façon ou d’une autre sur la dite- balance des 

paiements. Ce dernier, c’est-à-dire l’inflation , a grandement influencé la balance des 

paiements de l’Algérie durant la période qui a suivi la libération des prix, et ce , a 

cause des circonstances économiques qui ont induit a déséquilibre de la balance des 

paiements  durant la période ( 1990-2012). Ce travail académique a pour objectif de 

étude de l’influence de l’inflation sur la balance des paiements de L’Algérie, et ce, à 

travers la construction d’un modèle économétrique analysant  l’effet de l’inflation sur 

la balance des paiements. 

Mots clés : inflation, balance des paiements, niveau général des prix, modèle 

économétrique.  
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 مشكلة البحث : -
تميننز االقتصنناي الجزائننري فنن  عقنني الرمانينننا  برزمننة حنناي ، حيننث أن أ لنن  النشننا ا  لنن       

تكن تشنتل  بالكفناء  المتعنار  عليهنا يةلينا، ممنا انعكنس علنن التةازننا  المالينة الياخلينة حينث 
  عنها اتجاها  تضخمية ظهر  ف  السنة.  فنجني أن سياسنة تحرينر األسنعار ةتخفني  تةلي

، لكنننن هننذا االرتفننام لننن  ينني   نننةي  % 30قيمننة الننيينار قننني أةصنن  معنني  التضنننخ  إلننن حننةال 
حيننث أن %،  3 0إلنننإنخفنن   2000 ةفنن  سنننة ,1996سنننةةانخفن  عننن هننذا المعني  فنن  

ةصنن  عجننز ميننزان  1994ن المننيفةعا ، ففنن  سنننة المعننيال  المتليننر  أرننر  علننن حركيننة ميننزا
، حيث كان  معيال  1995مليار يةالر سنة  33 6مليار يةالر ر  إلن  38 4الميفةعا  إلن 
البحننث سننة  يتمحنةر حننة  إبنراز أرننر هنذه الزيننايا  فنن   هننذاةمنن هنننا فن ن  .التضنخ  مرتفعننة

 . 2012-1990معيال  التضخ  علن ميزان الميفةعا  الجزائري خ   الفتر   
 فرضية البحث :  -
 العنا  ارتفنام معنيال  التضنخ  ةالمتمرلنة بالمسنتةى أن مفايهنا فرضنية منن البحنث ان لن.    

 .رصيي ميزان الميفةعا  مع عكسية بع قة ترتب  البحث فتر  خ   المستهلك ألسعار
 : أهداف البحث -
 القياسنية األسنالي  سنتخيا بنين معنيال  التضنخ  ةمينزان المنيفةعا  با الع قنة يراسنة عنيت    

 ةاتجناه  بيعنة عنن الكشن  إلنن هنذا البحنث يهني إذ  .ةتقنييرها البحنث لهنذا النرئيس الهني 
 المتلينرين أياء ةاقنع تفسنير خن   منن معي  التضنخ  ةمينزان المنيفةعا ، الع قة السببية بين

 الع قنة ةاتجناه عنة بي الختبنار قياسن  نمنةذج بناءةمحاةلة  فتر  البحث، خ   بينهما ةالع قة
 معيال  التضخ  ةميزان الميفةعا   بين
 أهمية البحث : -
 أخنرى أسنبا  بنين منن مهن  كسنب  التضنخ  تنررير علنن الةقنة  فن  البحنث أهمينة تكمن     

 فيهنا ةقعن  التن  األخ ناء تشنخي  ةبالتنال  مينزان المنيفةعا ، علنن التنررير فن  سناهم 
 البحث  فتر  خ   سةاء حي علن ةالمالية النقيية السل ا 

 الدراسات السابقة : -
موازين المدفوعات والتضخخم النقخدا اللخالمج وجنخة نقخر نقديخة فخج ، عدنان عباس يراسة -

، حيننث بننين الباحننث أن اخننت   معننيال  تضننخ  السننلع المخصصننة التضخخخم النقخخدا اللخخالمج
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عننيال  التضننخ  للسنة. العالميننة ةالسننلع المخصصنة للسننة. الياخليننة، تقن  فنن   رينن. تقنار  م
بننين ية  العننال  فنن  مراحنن  التكينن  فقنن   ةركننز فنن  يراسننت  علننن الةاليننا  المتحنني  األمريكيننة، 
بةصننفها القننة  الماليننة ةالعسننكرية للعننال ، حيننث كاننن  قنناير  علننن فننر  إراياتهننا علننن شننركائها 

أجبنر  فن   المنافسين لها ف  أةائ  السبعينا   إال أن ذلك ل  يكن سنه  ألن الةالينا  المتحني 
الةق  ذات  علن التخل  عن بع  الحقة.، لكن هذا الح  لألزمة المالية ف  أةائن  السنبعينا  
لنن  يخفنن  مننن حنني  التضننخ  العننالم  ةتبنناين معننيال  التضننخ  بينهننا ةبننين الننية  األخننرى، فبننيأ 
يظهننر  ال تننةازن فنن  شننك  أكرننر خ ننةر  تمرنن  فنن  الزينناي  الكبيننر  فنن  عجننز ميننزان المننيفةعا  

 األمريك  
إيمان محمد احمد محمخد السخيدا اللالقخة التبادليخة بخين اللجخز فخج الحسخا  الجخارا  يراسنة -

ركننز  الباحرننة فنن  تحليلهننا علننن هيكنن   بميخخزان المخخدفوعات والتضخخخم فخخج القترخخاد المرخخرا.
صننايرا  ةةاريا  ميننزان المننيفةعا ، ةتزاينني اعتمنناي االقتصنناي المصننري علننن أسننةا. الخارجيننة 

ير السلع الةسي ية ةاللذائية ةاالسترمارية، فقني أيى االرتفنام المسنتمر فن  أسنعار معظن  ف  تةف
السلع اللذائية ف  األسةا. العالمية إلن مزيني منن الضنل  علنن مينزان المنيفةعا   ةبينن  هنذه 
اليراسة أن العجز ف  ميزان الميفةعا  المصري هة عجز هيكلن  يعكنس أساسنا االخنت   فن  

  ةهننذا يعننن  أن عنن ج اخننت   التننةازن الخننارج  يننرتب  ارتبا ننا ةريقننا بتصننحي  هيكنن  اتنتنناج
 االخت   القائ  ف  هيك  اتنتاج القةم  ةقيا  هيك  متةازن ياخليا 

 : ذا البحث من خ   النقا  التاليةةحتن يتسنن لنا اتجابة علن اتشكالية، سة  نستعر  ه
 تعري  التضخ  ةأنةاع  ؛-1    
 الخت   ةالتةازن ف  ميزان الميفةعا  ؛ا -2    
 مؤشرا  التضخ  ف  الجزائر ؛- 3            
 أسبا  التضخ  ف  الجزائر ؛ -4            

 النتائج  ةتحلي  القياس  لليراسة  الجان  -5            
 تلريف التضخم و أنواعه :-أول

قتصايية شيةعا، إال أنن  ال : يعتبر التضخ  من أكرر المص لحا  اال تلريف التضخم -1
تحييني مفهنة   بشنرن تعريفن ، ةيرجنع ذلنك إلنن انقسنا  النرأي حنة  يةجني اتفنا. بنين االقتصناييين
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لهنذا عننيما يسنتعم    (1)التضخ ، " ة البا منا يقصني بالتضنخ  االرتفنام اللينر  بيعن  لألسنعار
 هة ارتفام األسعار  مص ل  التضخ  يةن اتشار  إلن حالةأة ظاهر  معينة ف ن المقصةي ب 

ةباتضننننافة إلننننن ارتفننننام األسننننعار يمكننننن أن ي لنننن. هننننذا المصنننن ل  علننننن حنننناال  ة ظننننةاهر 
 :  (2)أهمها

اتفرا  ف  إصيار األرصي  النقيية ةهة التضخ  النقيي, ة يشم  ك  زياي  كبير  ف  النقةي - 
 المتياةلة ف  األسةا. )تضخ  العملة( ؛

 ؛) تضخ  اليخ  (راي بشك   ير عايي ةمرلة  ارتفام المياخي  النقيية لألف- 
  )تضخ  التكالي (ارتفام تكالي  عناصر اتنتاج ةخصةصا تكلفة العم  -
 أنواع التضخم :-2
نظرا الخت   االقتصاييين ف  ةضع تعري  محيي للتضخ  فقي ظهر  عي  تقسيما  لهذه    

 الظاهر ، ةحس  عي  معايير أهمها :
 هناك عي  أنةام حس  هذا المعيار أهمها :  حس  حدة التضخم: -2-1
يتمرننن  هنننذا الننننةم منننن التضنننخ  فننن  الزيننناي  المسنننتمر  فننن    التضخخخخم الزاحخخخف يالتخخخدريجج  : -

األسنننعار بصنننةر  ب يئنننة, حتنننن ةلنننة لننن  تحنننيث زيننناي  فننن  ال لننن , إضنننافة إلنننن أن الزيننناي  فننن  
المسنتمر فن  األسنعار يسنتمر  األسعار ال تكةن عنيفة ةمعجلة ف  الفتر  القصير ، ةأن االرتفنام

    (3)لفتر   ةيلة نسبيا
هننذا الننةم يحنيث فن  فتنرا  تكننةن فيهنا الزينايا  فن  المسننتةى التضخخم الجخام) يالمفخر:  :  -

العنننا  لألسنننعار بمعنننيال  متسنننارعة, ةفننن  مرننن  هنننذه الحننناال  تكننناي تفقننني النقنننةي قةتهنننا الشنننرائية 
  ف  كمية النقنةي، أة نتيجنة للتلينر المسنتق  فن  ةهة ينشر نتيجة التةسع  ير ال بيع  (4)الكلية

 التةقعا  ةالزياي  ال حقة ف  عر  النقةي 
يتمرننن  فننن  ارتفنننام األسنننعار بمعنننيال  كبينننر  لفتنننر  معيننننة، رننن  تتنننيخ   التضخخخخم المتقلخخخ  : -

السنل ا  الحكةميننة ةالنقييننة لتحني مننن هننذا االرتفننام لفتنر  تاليننة أخننرى, رن  تعننةي األسننعار لترتفننع 
 جييي بحرية ةبمعيال  كبير  لفتر  تالية أخرى     ةهكذا من 
  : (5)حس  تحكم  الدول فج جناز األسلار -2-2
يقصني بهنذا الننةم منن التضنخ  تنيخ  السنل ا  العمةمينة فن   التضخم المكبخوت يالكخامن  : -

تسيير حركة األسعار، متخذ  ف  ذلك مجمةعة من اتجراءا  تهي  إلنن ةضنع حنيةي قصنةى 
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عار، من أج  الحي من تفش  التضخ  كالرقابة علن الصر  ةتحقي. فائ  ف  الميزانية، لألس
لكننن سننرعان مننا تضنن ر اليةلننة إلننن سننح  هننذه اتجننراءا  تحنن  ضننل  قننةى التضننخ  فترتفننع 
األسننعار، ةهننذا مننا حننيث فنن  كريننر مننن الننية  خاصننة تلننك التنن  تننيع  األسننعار  ةقنني تخضننع 

األخننرى حنر  ةتكننةن الرقابننة عليهننا  يننر محكمننة، فترتفننع  بعن  األسننعار للرقابننة فنن  حننين تتننرك
األسننعار بمسننتةيا  مختلفننة فنن  األسننةا.، فتتننيخ  الحكةمننة فنن  النظننا  االقتصننايي لتب نن  مننن 

 ارتفام األسعار أة منعها أن تصب  عامة 
ةهننة عكننس التضننخ  المكبننة  إذ يسننم  للقننةى التضننخمية  التضخخخم المكشخخوف يالمفتخخو   : -

ا علن األسعار فترتفع األسعار نتيجة زياي  ال ل  علن السلع ةالخيما ، أة بممارسة ضلة ه
 زياي  تكالي  اتنتاج، أة زياي  الكتلة النقيية 

 حس  الق:اع الذا يحدث فيه التضخم :-2-3
هننة التضننخ  الننذي يحننيث فنن  سننة. أة ق ننام سننلع االسننته ك، حيننث  التضخخخم السخخللج : - 

   (6)سلع االسته كية الحصة  علن أربا  عاليةيسه  هذا التضخ  علن منتج  ال
هننة التضننخ  الننذي ينشننر فنن  سننة. أة ق ننام سننلع االسننترمار، عنننيما  التضخخخم الرأسخخمالج : - 

 يحق. المنتجةن ف  صناعا  السلع الرأسمالية أربا  عالية   
 الختالل والتوازن فج ميزان المدفوعات-ثانيا
  زياي  الجان  اليائن علن الجان  الميين ف  المينزان، االخت   ف  ميزان الميفةعا  يعن    

ةيحصنن  فنن  هننذه الحالننة فننائ  فنن  ميننزان المننيفةعا  ةعجننز عنننيما يتجنناةز الجاننن  المننيين 
الجاننن  الننيائن فيننن ، أي تجنناةز الم لةبنننا  التنن  تسننتح. علنننن اليةلننة لليةلنننة األخننرى، حقنننة. 

 اليةلة تجاه تلك الية  
نننن  تسننناةي الجانننن  المنننيين فيننن  منننع الجانننن  النننيائن، أي تسننناةي ةتنننةازن مينننزان المنننيفةعا  يع

الم لةبننا  التنن  تسنننتح. علننن اليةلنننة للننية  األخنننرى مننع حقنننة. اليةلننة علنننن الننية  األخنننرى، 
   (7)ةسيت  التركيز ف  هذا المجا  علن ابرز جةان  االخت   ةالتةازن في 

ةقتيننا بسننب  ظننرة  مناخيننة أة ةاالخننت   فنن  ميننزان المننيفةعا  يمكننن أن يكننةن اخننت ال     
 أةضام حربية مر ، ةتزة  هذه الحالة بزةا  السب  أة األسبا  الت  أي  إلن حصةلها 
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ةيمكنننن أن يكنننةن اخنننت ال يائمنننا، أي مسنننتمرا ةذلنننك فننن  الحالنننة التننن  تشنننتي فيهنننا حاجنننة اليةلنننة 
فنائ  منن هنذا ل ستيراي ترافقها حالنة عجنز فن  إنتاجهنا المحلن ، النذي يعجنز فيهنا عنن تنةفير 

 اتنتاج أل را  التصيير 
ةهننذا يعننن  أن مرنن  هننذه اليةلننة سننتعيي حالننة عجننز فنن  ميزانهننا التجنناري، ةبالتننال  فنن  ميننزان 

   (8)ميفةعاتها عنيما ال تل   البنةي األخرى مر  هذا العجز
أما إذا حيث ةكان هناك عجزا ف  حسا  رأس الما  ف ن مرن  هنذا العجنز سنة  يضنا  إلنن 

 حسا  الجاري، ةتكةن النتيجة ظهةر عجز حاي ةمؤق  ف  ميزان الميفةعا  عجز ال
ةمننع ذلننك فقنني يسنناه  حسننا  رأس المننا  أحيانننا ةبشننك  مباشننر فنن  العجننز المؤقنن  فنن  ميننزان 
الميفةعا ، مرا  ذلك حاال  بع  البليان الت  تلع  فيهنا التنيفقا  التلقائينة لنرؤةس األمنةا  

سا  رأس الما  بشك  تقلييي  ةف  مر  هذه الحاال  يمكنن أن قصير  األج  يةرا كبيرا ف  ح
تتسب  بع  التليرا  الكبرى ف  أسعار الفائي  العالمية أة ف  أسعار بعن  العمن   اليةلينة 
أة ف  الظرة  السياسية حنيةث تنيفقا  ضنخمة منن رؤةس األمنةا  قصنير  األجن  إلنن خنارج 

  (9)البلي يةن أن يقابلها أية تيفقا  إلي 
ةر   أن حالة االخت   ه  الحالنة الشنائعة، ةأن التنةازن هنة حالنة ننايرا منا تتحقن. فن  الةاقنع، 
إال أن ية  العننننال  تحنننناة  عمةمننننا الةصننننة  إلننننن تننننةازن ميننننزان مننننيفةعاتها عننننن  رينننن. تحيينننني 
ةارياتها، أي تقييي الةاريا  قير اتمكان، ةالعم  علن زياي  صايراتها إلن أقصنن قنير ممكنن، 

لننةاريا  بالقننير الننذي تسننم  بنن  حصننيلة الصننايرا ، ةصننةال إلننن حالننة التننةازن، ةهنن  ةجعنن  ا
  (10)الحالة الت  يتحق. فيها االستقرار علن المستةيين الياخل  ةالخارج  ل قتصاي

 مؤشرات التضخم فج الجزائر : -أول
 :  CPIالرقم القياسج ألسلار الستنالك ي -1

ف  الجزائر شهريا، منن قبن  النييةان النة ن  لءحصناء،  يحتس  مؤشر أسعار االسته ك     
ةذلننننك بهنننني  قينننناس ت ننننةر أسننننعار السننننلع ةالخننننيما   إذ يسننننتخي  فنننن  الجزائننننر رقنننن  "السننننبير 

laspeyre index"   ةالذي يتميز بكةن  يرخذ الكميا  ف  سنة األساس كرساس للتنرجي ، ةتحسن
ةيةضنن  لنننا هننذا الننرق  كينن  تت ننةر هننذه الكميننا  ان  قننا مننن اتحصنناء الننة ن  ل سننته ك، 

أسنعار نفنس السنل  مننن السنلع ةالخنيما  عبنر الننزمن، أي يبنين لننا كن  يجنن  أن ننفن. فن  اليننة  
   (11)من أج  استه ك نفس الكمية من السلع ةالخيما  ف  فتر  زمنية سابقة
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ة ةقننني تننن  اعتمنننايه علنننن أسننناس اتحصننناء النننة ن  حنننة  اسنننته ك العنننائ   الجزائرينننة سنننن   
، حيث ينت  اختينار المنةاي بنناءا علنن معنايير يحنييها الجهناز اتحصنائ  للنييةان النة ن  1988

   (12)لءحصاء
يتف. المحللةن االقتصاييةن علن أهمية هذا المؤشر باعتباره مقياسا مهما لمعي  التضخ ،     

  (13)ة األفننرايألنن  يصنةر التنيهةر الننذي ي نرأ علنن القننة  الشنرائية للنقنةي أة علننن مسنتةى معيشن

سننة األخينر ، ففن  الةقن  النذي قنير فين  هنذا  24ةقي عر  هنذا المؤشنر ارتفاعنا مسنتمرا  يلنة 
 9، أي أن هنذا المؤشنر تضناع  حنةال  2013سننة  117,52إلنن إرتفنع 1989سننة  3 13المؤشر

 مرا  خ   هذه الفتر ، كما سجل  األسعار خ   نفس الفتنر  ت نةرا  تراةحن  نسنبتها منا بنين
، رن  1992سننة  %7 31كحي أقصنن  ةةصن  معني  التضنخ  إلنن  %7 31كحي أينن ة   3% 0

   %29حيث قير بن  1994ةعاي ل رتفام سنة  1993تراجع سنة 
كما يعي الت ةر الذي ي نرأ علنن النرق  القياسن  ألسنعار المنتجنا  اللذائينة ؛ المشنرةبا  ؛     

خننيما  المتمرلننة فنن  الصننحة ؛ النقنن  ؛ االتصننا  األحذيننة ةالم بننس ؛ السننكن ةاألرنناث ؛ أهنن  ال
ةالتعلنني  مننن أهنن  المؤشننرا  الخاصننة بننالرق  القياسنن  ألسننعار االسننته ك, ةذلننك باعتبارهننا أهنن  

 السلع االسته كية لألسر 
               2013-1990خن   الفتنر   CPIاالسته كالمؤشر العا  ألسعار   :01الجدول رقم ي

 2010سنة األساس    

 
 البنك العالم -: المردر 
 الييةان الة ن  لءحصاء   -         

منننن خننن   مع ينننا  النننييةان النننة ن  لءحصننناء يمكنننننا حسنننا  المؤشنننر العنننا  ألسنننعار       
ةان  قا من هذه األرقا  فن ن المؤشنر العنا  لألسنعار  2010االسته ك، ةذلك علن أساس سنة 

  ةحقنننن. بننننذلك معنننني  زينننناي  قننننيره 2013سنننننة  52 117إلننننن  1990 سنننننة 15.52قنننني انتقنننن  مننننن 
 مر     57 7حيث تضاع  حةال  %  21 657
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 ةاعتمايا علن أنظمة األسعار الت  ساي  نجي :
بننالتحرير التننيريج  لألسننعار، اذ بعنني صننيةر قننانةن تحريننر  2000-1990عرفنن  الفتننر  مننن  -1

لألسعار، حيث انتقن  مؤشنر ، انعكس ذلك ف  ارتفام المستةى العا  1989األسعار ف  جةيلية 
  ةقني حقن. بنذلك مؤشنر األسنعار زيناي  2000سننة  44 70إلنن  1990سننة  52 15األسعار من 

  : (14)إال أن ةتير  ارتفام األسعار تختل  خ   تلك الفتر  حيث نجي، 92 54قيرها 
ن هننذه ، ةتميننز  بارتفننام حنناي فنن   األسننعار، ةذلننك ال1996الننن 1990الفتننر  األةلننن تمتنني مننن -

 سنةا   7مرا  علن امتياي  4المرحلة سايها تحرير األسعار، حيث تضاعف  
، ةتتسن  بمين  األسنعار نحنة االسنتقرار حينث لن  ترتفنع 2000النن 1997الفتر  الرانينة ةتمتني منن -

 ةتضاعف  حةال  مر  ةاحي  %، 28 5األسعار إال بن 
ا  لألسننعار، حيننث عننر  نسننبة اسننتقرار نسننب  فنن  المسننتةى العنن 2013-2001عرفنن  الفتننر  -2

سننننة األخينننر ، ر ننن   نننة  الفتنننر  ةالتلينننرا   13خننن  منننر   6 1ةتضننناع  %، 12 44زيننناي  قنننيرها 
، إال أن هننذا لنن  يننؤرر كريننرا فنن  تليننرا  2008ةاألزمننا  التنن  حننير  فيهننا مرنن  األزمننة العالميننة 

 أسعار االسته ك 
ميز باالتجناه نحنة االرتفنام بنةتير  متسنارعة ةبذلك يمكننا القة  بان المستةى العا  لألسعار قي ت

 خ   مرحلة التسعينا ، ةبةتير  متبا ئة خ   المرحلة األخير  
ةبالر   من ارتفنام المؤشنر العنا  ألسنعار االسنته ك، إال انن  بنالرجةم إلنن مكةننا  هنذا النرق ، 

مجمةعا  أخنرى  ف ننا نجي أن هناك مجمةعا  اتسم  باألسعار المرتفعة، بينما تميز  أسعار
  1989حيث ان  ل  يحس  إال ابتياء من سنة باالنخفا   

كما يعي الت ةر الذي ي نرأ علنن النرق  القياسن  ألسنعار المنتجنا  اللذائينة ؛ المشنرةبا  ؛     
األحذيننة ةالم بننس ؛ السننكن ةاألرنناث ؛ أهنن  الخننيما  المتمرلننة فنن  الصننحة ؛ النقنن  ؛ االتصننا  

ا  الخاصننة بننالرق  القياسنن  ألسننعار االسننته ك باعتبارهننا أهنن  السننلع ةالتعلنني  مننن أهنن  المؤشننر 
االسته كية لألسر، ةكذا حاجة المةا نين اليةمية لها، حيث تميز  األ ذية ةالمشنرةبا   ينر 

، بعننني أن كنننان معننني  ارتفاعهنننا 2000سننننة  %8 0الكحةلينننة بانخفنننا  ةتينننر  ارتفنننام أسنننعارها بنننن 
 سعار نتيجة تحرير األ 1994سنة  40%
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-1989أما بالنسبة لبننةي مجمةعنة الم بنس ةاألحذينة ؛ التررينث ؛ التربينة ةالترفين ، ففن  الفتنر  )
(، نظنرا النصنرا  2011-2001( عرف  ارتفاعا ف  أسعارها مقاب  انخفاضها ف  الفتر  )1993

 للذائية   أفراي المجتمع تح  ة ر  الفقر ةقلة المةاري باتجاه المةاي االسته كية مر  المةاي ا
منن جانبهننا فن  زينناي   2009سنننة  %(7 6)كمنا تسنناه  الزيناي  الجةهريننة فن  أسننعار الخنيما     

أساسنا منن  2010المستةى العا  األسعار  ةعكنس السننةا  األخنرى فقني تةلني التضنخ  فن  سننة 
ن تررر  السلع اللذائية بالزيايا  الهامة  التن  ارتفام أسعار الخيما  ةالسلع المصنعة، حتن ةا 

   (15)تبقن ضعيفة
نجنني أن أسننعار السننلع االسننته كية ذا  المحتننةى المسننتةري القننةي قنني  2010أمننا فنن  سنننة       

، ةتعنني زيننناي  األسننعار اليةلينننة للمننةاي الزراعينننة األساسننية المسنننتةري  %(7)سننجل  ارتفاعننا قةينننا 
ةامننن  الرئيسنننية التننن  )حبننة  ةمنننةاي اسنننتةائية(، ةكنننذا زينناي  أسنننعار الجملنننة للفةاكننن  ةالخضننر الع

 تفسر ةتحيي التضخ  
لكنن تركني االتجناه نحنة  %،89 8فق  سج  معي  التضخ  ارتفاعا قير بن 2012أما ف  سنة    

   2013ف  جةان %  5 4، ليبلغ 2013التراجع ف  سنة 
 ال ازجنة )لحن  المنتجنا  لنبع  األسنعار بتزايني أساسنا هنذه "النذرة " التاريخينة تفسنر    

 4,5 عنني اسنتقراره بعي % 5,7 إلن التضخ   معي  ارتفع حين ف   ،2012  سنة    (األ نا ، 
 بعن  أسنعار ارتفنام فن ن   ةبالتال  2009سنة ف  % 2,4 عني مستةاه كان بينما ، 2011ف  %

 2012 سننة  الياخلينة األسنعار تضنخ  فن  أكبنر بصنفة سناه  قنني ال ازجنة المنتجنا 
(49 65)%(16)  
 :PGDP الضمنج الرقم القياسج  -2

يحتنننةي هنننذا المؤشنننر علنننن عكنننس مؤشنننر أسنننعار المسنننتهلك، علنننن جمينننع أسنننعار السنننلع      
ةالخنننيما  المةجنننةي  فننن  االقتصننناي النننة ن  منننن السنننلع الةسننني ية إلنننن اتنتاجينننة ةاالسنننته كية 

 النهائية 
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  (2013-1990) لجزائر خ   الفتر ف  ا PGDPت ةر المؤشر الضمن    :02الجدول رقمي

 
 : البنك العالم المردر         

فن  الجزائنر  PGDPةالمؤشر الضنمن   CPIت ةر مؤشر أسعار االسته ك    :01الشكل رقم ي
   ( 2013-1990)خ   الفتر  

 
 ( 2( ة)1إعياي الباحث باتعتماي علن الجيةلين رق  ) : المردر

  الجزائنر تزايني بشنك  مسنتمر من خ   الشك  أع ه ن حظ أن الرق  القياسن  الضنمن  فن    
 , صاحب  ارتفام مستمر ف  مؤشر أسعار االسته ك (2013-1990)خ   الفتر  

قني اتجن  ل رتفنام بشنك  مسنتمر،  (2013-1990)إن المؤشر الضمن  ف  الجزائنر خن   الفتنر  
ه فهننة يعكننس التليننرا  الفعليننة ةالحقيقيننة التنن   ننرأ  علننن المسننتةى العننا  لألسننعار خنن   هننذ

الفتننر ، ةقنني اقتننرن ذلننك االرتفننام فنن  األسننعار بمعننيال  النمننة فنن  كميننة النقننةي  حيننث أن اكبننر 
لتعنةي بقنة  فن   1995، رن  انخفضن  سننة (1993-1990)نسبة للتةسع النقيي حنير  فن  الفتنر  

السننننةا  التننن  تليهنننا، ةذلنننك بسنننب  التحسنننن فننن  حجننن  األصنننة  األجنبينننة المةجنننةي  فننن  البننننك 
نننةك التجاريننة، ةعننني مقارنتهننا بمعننيال  النمننة فنن  الننناتج الننياخل  الخننا  باألسننعار المركننزي ةالب

، ةقننني كانننن  معنننيال  1994ة  1993ةانخفننن  سننننت   1992سننننة % 6 1الحقيقينننة التننن  بللننن  
النمنننة فننن  كمينننة النقنننةي يائمنننا أعلنننن منننن معنننيال  النمنننة فننن  النننناتج النننياخل  الخنننا  باألسنننعار 

حينث أي  الزينناي  الكبيننر  التنن  حننير  فن  كميننة النقننةي إلننن اخننت   الحقيقينة خنن   هننذه الفتننر ، 
االستقرار النقنيي يافعنة باالتجاهنا  التضنخمية نحنة األعلنن، ةالتن  انعكسن  علنن االرتفاعنا  
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كمننا هننة  ،(17)المسننتمر  فنن  كنن  مننن الننرق  القياسنن  الضننمن  ةالننرق  القياسنن  ألسننعار المسننتهلك
 مبين ف  الشك  أع ه  

ن حنظ اتسنام الهنة  بنين المؤشنر الضنمن  ةالمؤشنر العنا  ألسنعار  1996ياء من سنة ة ابت    
االسته ك،  ةذلك تخت   العةام  الت  تؤرر علن هذين المؤشرين، حيث أن تزايي ةتير  نمة 
مؤشننر أسننعار االسننته ك يعننةي بيرجننة كبيننر  إلننن انخفننا  يرجننة التضننخ  المسننتةري، ة اتجنناه 

ميننة إلننن االنخفننا  فنن  السنننةا  األخيننر   أمننا التضننخ  الننذي حننيث فنن  مسننتةى األسننعار العال
المؤشنننر الضنننمن  فهنننة نتيجنننة ارتفنننام التكنننالي  اتنتاجينننة، ةذلنننك تحتةائننن  علنننن أسنننعار السنننلع 
الةسنننن ية ةاتنتاجيننننة، ةكننننذا أسننننعار البتننننرة  التنننن  يتضننننمنها هننننذا المؤشننننر فنننن  جاننننن  أسننننعار 

 مر   15( 2013-1990)خ   الفتر  ، حيث تضاع  المؤشر الضمن  (18)الصايرا 
 ملامل اإلستقرار النقدا : -3

, (M2)سننة  نعتمنني فنن  حسننابنا لمعامنن  اتسننتقرار النقننيي علننن ةسننائ  الننيفع المحليننة فقنن       
ةالتننن  تعبنننر عنننن مفهنننة  النقنننةي الةرقينننة المتياةلنننة خنننارج البننننةك، ةالةيائنننع لنننيى الخزيننننة ةلنننيى 

 رية )تح  ال ل  ليى البنةك(, ةشب  النقةي )الةيائع ألج ( الصكةك البرييية ةالةيائع الجا
( ن حننظ أن سنننةا  التسننعينيا  عرفنن  ضننلة ا تضننخمية ألن 3ةمننن خنن   الجننية  رقنن  )   

ن حنننظ ( 1994، 1993،1991) معامننن  االسنننتقرار النقنننيي أكبنننر منننن الصنننفر  فبالنسنننبة للسننننةا 
 %2 1الحقيق ، حيث انخف  معي  نمةه بنن التيهةر الذي حيث ف  قيمة الناتج الياخل  الخا  

 علن التةال   %9 0ة%  1 2؛ 
فننن  حنننين نجننني أن التةسنننع فننن  حجننن  السنننيةلة المحلينننة أخنننذ نسنننبا مرتفعنننة فننن  تلنننك السننننةا    

علننننننن التننننننةال ، ةبهننننننذا فاقنننننن  السننننننيةلة المحليننننننة حاجننننننا  النشننننننا   %7 15ة  29% 7، 8% 20
 االقتصايي  

ئج مع الضلة  التضخمية التن  عاشنها االقتصناي الجزائنري خن   لكن اذا ما قارنا هذه النتا   
عرفن  معنيال   1995ة 1994؛ 1993فتر  التسنعينا  ن حنظ ةجنةي تعنار  حينث أن السننةا  

علنن التنةال   فن  حنين سنج  معامن  االسنتقرار  %77 29% ة04 29% ؛ 54 20تضخ  مرتفعنة 
 2001ظ ةجننةي تعنننار  فنن  سننننة ةن حنن %.5.66% و16.6% ؛ 9.39  النقننيي نتننائج منخفضنننة

بالمقارننة منع معامن  اتسنتقرار النقنيي النذي سنج   %22 4حيث كنان معني  التضنخ  منخفضنا 
ةالتليننر  %4.61فنن  المقابنن  سننج  معنني  نمننة الننناتج الننياخل  الحقيقنن   (,B=42.61)قيمننة كبيننر  
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نسننبيا  ممننا يعننن  أن التضننخ  منننخف   %22 47( قننير بننن M2يالحاصنن  فنن  السننيةلة المحليننة 
ةيعةي هذا إلنن التخفني   ،(=61B 42)بالمقارنة مع من قيمة معام  االستقرار النقيي المرتفعة 

ف  قيمة العملة من جهة ةالتيهةر الكبير النذي حنيث فن  قيمنة النناتج النياخل  الخنا  باألسنعار 
حجن   الرابتة من جهة أخرى، فف  الةق  الذي انخف  في  الناتج الياخل ، نجي أن التةسع فن 

السنننيةلة المحلينننة أخنننذ نسنننبا مرتفعنننة فننن  تلنننك السننننةا ، حينننث فاقننن  السنننيةلة المحلينننة حاجنننا  
   (19)النشا  االقتصايي

فقنننني عننننر  معامنننن  االسننننتقرار النقننننيي  (،2012-2009)أمننننا خنننن   األربننننع سنننننةا  األخيننننر     
قيمنة ، التن  سنجل  2010انخفاضا ةاضحا يتناس  منع معنيال  التضنخ  المسنجلة ماعنيا سننة 

السننننيةلة المحليننننة نتيجننننة زينننناي  معنننني  نمننننة  (B=15.09)مرتفعننننة لمعامنننن  االسننننتقرار النقننننيي
 %( 8 2)ةانخفا  ف  معي  نمة الناتج الياخل  الحقيق  %(، 89 17)

 (2013-1990)للفتر  (B) معام  االستقرار النقيي   :03الجدول رقم ي
 السنوات

ΔY/Y 
%   

ΔM2/M2 
% B السنوات 

ΔY/Y 
% 

ΔM2/M2 
% 

B 
 

1990 0,80 11.41 10.61 2002 5,6 18.75 13.15 
1991 -1,20 20.8 22 2003 7,2 16.2 9 
1992 1,80 31.27 29.47 2004 4,3 9.99 5.69 
1993 -2,10 7.29 9.39 2005 5,9 8.84 2.94 
1994 -0,9 15.7 16.6 2006 1,7 19.49 17.79 
1995 3,8 9.46 5.66 2007 3,4 23.85 20.45 
1996 4,1 14.64 13.54 2008 2 15,67 13.67 
1997 1,1 18.25 17.15 2009 1,6 3,42 1.82 
1998 5,10 19.57 14.47 2010 3,6 12,3 8.7 
1999 3,20 13.94 10.74 2011 2,8 17,89 15.09 
2000 2,20 14.13 11.93 2012 3,3 8,66 5.36 
2001 4,61 47.22 42.61 - - - - 

 yة M2ن: اعياي الباحث اعتمايا علن مع يا  البنك العالم  ةصنية. النقي اليةل  لالمردر  
 أه  أسبا  الضلة  التضخمية ف  الجزائر ما يل  :  أسبا  التضخم فج الجزائر: -ثانيا
 زيادة ال:ل  المحلج : -1

 لن  لنيى كن  إن الت ةرا  الت  عرفتها الجزائر هن  التن  زاي  منن حجن  أهمينة زيناي  ال     
المؤسسننا  ةالعننائ  ، ةيعتبننر التةسننع فنن  االسننته ك ةأنمننا  االسننترمار المعتمنني  فنن  الجزائننر 
منننن أهننن  العةامننن  المسنننؤةلة عنننن ارتفنننام األسنننعار, فننن  كننن  المراحننن  التننن  منننر بهنننا االقتصننناي 
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الة ن , حيث يشك  األجراء ةعائ ته  الجزء األكبر من مسنتهلك  السنلع ةالخنيما ، فناألجةر 
الت  يتحصلةن عليها تمرن  عنصنرا هامنا فن  تحييني المسنتةى العنا  لل لن  الكلن ، ةالتن  يكنةن 
لهننا تننرريرا مباشننرا علننن ارتفننام المسننتةى العننا  لألسننعار, نتيجننة التننرخير بننين الزينناي  فنن  ال لنن  
الفعلنن  علننن مسننتةى سننة. السننلع ةالخننيما  ةبننين الجهنناز اتنتنناج  الننة ن  الننذي يحتنناج إلننن 

يتكيننن  منننع ال لننن  الجييننني، أة بنننين فتنننر  عملينننة االسنننتيراي إذا لننن  يتجننناة  الجهننناز ةقننن  حتنننن 
 اتنتاج  لل ل  الزائي محليا ةهة ما قي يت ل  فترا  ترخير أخرى 

, 2012سنة  113,82إلن  1990سنة  15.52ةقي ارتفع الرق  القياس  ألسعار االسته ك من    
منننر  بمعننني  نمنننة سننننةي ال يقننن  عنننن  (5 16)محققنننا بنننذلك تضننناع  حجننن  االسنننته ك الخنننا 

  ةقننني بلنننغ 2012ملينننار ييننننار جزائنننري سننننة  3184إلننننأمنننا االسنننته ك العنننا  فقننني ةصننن   ,6% 2
بينمننا بلننغ معنني  نمننة %, 269بنسننبة (2012-2000معنني  نمننة االسننته ك النهننائ  خنن   الفتننر )

   %67 294الناتج الياخل  الخا  خ   نفس الفتر  نسبة قيرها 
 فاع التكاليف اإلنتاجية :ارت -2

منن  %90ة %40تمر  األجةر ف  الجزائر جزءا كبيرا من التكالي ، حيث أنها تتراة  بين      
ةباتضننافة إلننن ذلننك الزيننايا  التنن  حننير  فنن    (20)تكننالي  اتنتنناج التنن  تتحملهننا المؤسسننا 

منةاي تعتمني علنن االسنتيراي, ةنتيجنة  تكالي  المةاي األةلية، المنتجا  نص  المصنعة باعتبارها
للتخفنني  الننذي يحننيث فنن  سننعر صننر  الننيينار ةالتقلبننا  فنن  األسننةا. اليةليننة, فقنني اتجهننن  
تكننالي  هننذه المننةاي إلننن التضننخي  فنن  الفنناتةرا  مننن أجنن  تل يننة أخ ننار الننيفع المتننرخر، ةهننذه 

احتيا اتننا منن العملننة  الظناهر  تفرضنها تلنك النية  التن  نسنتةري منهننا هنذه المنةاي بسنب  تنيهةر
الصننعبة, ةكننذا تننيهةر ةسننائ  اتنتنناج ةالعجننز فنن  ق ننع الليننار ةاالنق ننام فنن  تمننةين المخننازن 

 بالمةاي األةلية 
 األسبا  النقدية :  -3

تشنك  النقننةي فنن  كريننر مننن الحنناال  ةسننيلة لتعننيي  ةتلذيننة االقتصنناي, لكننن قنني تتسننب  فنن       
: " تعتبر النقنةي كاألكسنجين  (21)ف  كتاب  Berger Pierreظهةر أزما  جي صعبة كما يةض  

للحيننننا  تقننننة  بحننننر. البنيننننة االقتصننننايية إذا تنننن  إصننننيار الفننننائ  منهننننا، ةهنننن  عنصننننر التةسننننع 
 االقتصايي, ةف  نفس الةق  تسب  أيضا التذبذبا  إذا تم  عملية اتصيار بسهةلة كبير " 

 



 بن يةس  نة  أ

 أبحاث اقتصادية وإدارية  

 

38 

 ت:ور الكتلة النقدية ومقابالتنا :-3-1
بمعننني  نمنننة سننننةي ال يقننن  عننننن  (2000-1990)خننن   الفتننننر   M2الكتلنننة النقيينننة  ت نننةر     
، نتيجننة لت بينن. سياسننة  (1994-1990) ةقنني كاننن  معننيال  نمةهننا مرتفعننة فنن  الفتننر ، 5% 10

 نقيية تةسعية أي  إلن ارتفام المستةى العا  لألسعار خ   هذه الفتر  
مقابننن  معنننيال  نمنننة منخفضنننة , %5 10أيننننن مسنننتةى لننن   1995سننننة  M2ةةصننن  معننني  نمنننة 

 علن التةال   %9 10ة% 4 11بن  2005ة 2004سنت  
، حيننث تتعننار  هننذه الةضننعية مننع أهننيا  2009سنننة % 1 3بننن ةقنني تراجعنن  الكتلننة النقييننة    

  (22)التةسع ف  المجاميع النقيية المحيي  من  ر  السل ة النقيية
ةتحننن  تنننررير الصنننيمة الخارجينننة  %(1 3) 2009ةبعننني هنننذا التةسنننع النقنننيي المننننخف  فننن      

بالعةي  إلن التةسنع النقنيي لكنن بمعني  أقن  منن النةتير  العالينة التن   2010الهامة، تميز  سنة 
   (23) %8 13، حيث قير بن2008ة 2007؛ 2006ميز  سنةا  

 ةقني تزايني  خن  %  9 19النقيينة  الكتلنة معني  نمنة فن  ارتفاعنا شنهي فقني 2011 أمنا سننة   
 لنيى الةيائنع في  سجل  الذي الةق  ف %، 21 بن البنةك ليى ال ل  تح  نفس السنة الةيائع

 عنر  كمنا .%58 40 قنير بنن أهمينة أكرنر ارتفاعنا العمةمينة ةالخزيننة البرييينة الصنكةك مركنز
%  15,4ة 2011 سننة % 19,9( مقابن %9 10) 2012 سننة معتبنرا تراجعنا النقنيي التةسنع

 المحرةقا   ق ام ةيائع تقل  تررير ح ت (، خصةصا 2010سنة
القرة  المقيمة ل قتصاي ف  ارتفام إلن  اية سننت  نجي أن  ةبالنسبة لمقاب   الكتلة النقيية

مليننار يج علننن التننةال ، رنن  ترتفننع تننيريجيا لتبلننغ  8 305ة 2 220لتنننخف  إلننن  1994ة 1993
 –1990)ي  ارتفاعنا خن   الفتنر  ، أمنا النييةن علنن الخزيننة فشنه2005مليار يج سنة  3 1778
, ةقنني بننيأ  فنن  االنخفننا  ابتننياء مننن سنننة 1991سنننة, إال أنهننا سننجل  انخفاضننا  فيفننا (1993
لترتفننع  1996مليننار يج, ةاسننتمر هننذا االنخفننا  إلننن  ايننة سنننة  5 468، حيننث قننير  بننن1994

ا  حتنن بللن  ، ةتعةي ل نخف1999إلن  اية سنة  1997الييةن علن الخزينة ابتياء من سنة 
  2005مليار يج( سنة  2 939-)

ملينار يج  1905.4منن  2007-2005خن   الفتنر  المةجهنة ل قتصناي ةقي انتقل  القنرة      
  كمنا تزايني  القنرة  المةجهنة للق نام الخنا  2007مليار يج سنة  2205.2إلن  2006سنة 

 %   4 15ةالقرة  المةجهة للق ام العمةم  بنسبة %، 15بنسبة 
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، 2008ا  سننمح  السننيةلة الةاسننعة للمصننار  بمةاصننلة التةسننع فنن  القننر  ل قتصنناي فنن  كمنن
 2010حينننث قنننير  القنننرة  المقيمنننة ل قتصننناي سننننة السنننيما لتمةيننن  االسنننترمارا  المنتجنننة  

 مليار يج  51 3726فقي ارتفع  إلن  اية   2011 مليار يج  أما ف  سنة 3268.1بن
إال أنهننننا سننننجل   (,1993 –1990)ي ارتفعنننن  خنننن   الفتننننر  بينمننننا الننننييةن علننننن الخزينننننة فقنننن    

، حيننث قننير  بننن 1994, ةقنني بننيأ  فنن  االنخفننا  ابتننياء مننن سنننة 1991إنخفاضننا  فيفننا سنننة 
ةتعننةي لءنخفننا  سنننة حيننث  ،1999ة 1998؛  1997مليننار يج, لترتفننع خنن   السنننةا  5 468
 مليار يج ( -3406.604بلل  )

 قلني  ، لتتراجنع1990ملينار يةالر سننة  45 3جنبينة فقني بللن  االحتيا ينا  األ أمنا حجن    
 ل رتفنام عناي  رن  السنل ا   فيهنا شنرع  التن  اتصن حا  منع 1994ة 1991خن   سننت  

لكنهنا بعني سننة ، فقني عرفن  تذبنذبا نتيجنة ترررهنا بنالتلير فن  أسنعار البتنرة ،  1995منن ابتنياء
 77 0, بعني أن كانن  2005ملينار يةالر سننة  18 56إلنن أن بللن  عرف  زيناي  مسنتمر   2000

, فزيناي  اتحتيا نا  األجنبينة مكنن  البننك المركنزي منن إصنيار العملنة 1990مليار يةالر سنة 
 الة نية مقاب  هذه اتحتيا ا  

ةهنننذه المصننناير النننر ث )قنننرة  لءقتصنننناي, مسنننتحقا  علنننن الخزيننننة ةاتحتيا نننا  مننننن     
صنيار النقنيي تنؤيي إلنن زيناي  التضنخ , نظنرا لسياسنة القنرة  الذه  ةالعم   األجنبينة( لء

السهلة الت  خص  الق نام اتنتناج  العمنةم ، ةالنييةن التن  تمنحهنا الخزيننة العامنة أيى هنذا 
إلنن ظهننةر التضننخ  بال لن  الننذي مننس جمينع الق اعننا , زينناي  علنن التضننخ  بالتكننالي  نظننرا 

  (24)يى بها إلن رفع األسعارترتفام األعباء المالية للمؤسسا  الت  أ
 زيادة النفقات اللامة :  -3-2
إن الت ةر الذي حنيث فن  ميزانينة اليةلنة, لعن  يةرا هامنا فن  ظهنةر الضنلة  التضنخمية،    

مننن اتيننرايا  العامننة للخزينننة,  %50حيننث نجنني أن عائننيا  المحرةقننا  التنن  تشننك  أكرننر مننن 
ةالخننيما  مننن خنن   المننياخي  المةزعننة علننن  تسننتخي  فنن  تمةينن  النفقننا  العامننة علننن السننلع

 المةظفين ةباق  المستهلكين من التحةي   ةاتع نا  
عجننزا فنن  الميزانيننة، نتيجننة لزينناي  النفقننا  ( 1995-1992)ففنن  فتننر  التسننعينا  سننجل  السنننةا  

حنير  تذبنذبا  فن   2000خ   هذه السنةا  لتمةي  برنامج التصنحي  الهيكلن   ةبحلنة  سننة 
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ملينار يج علننن  5 1185ة 6 1030قنير بنن   2006ة 2005ميزانينة ةحققن  فائضنا معتبنرا سننت  ال
 مليار يج علن التةال   9 119ة 9 551 قير بن 2010ة 2009التةال ، ةعجزا سنت  

 التضخم المستورد :  -4
  ، النننذي تمينننز بانفتاحنننتتلينننر حننني  التضنننخ  المسنننتةري بالتركيننن  الهيكلننن  للنننةاريا  الجزائرينننة  

الةاسننع علننن السننلع التجهيزيننة، ةالمننةاي األةليننة ةالمننةاي نصنن  المصنننعة، نظننرا لتةجنن  االقتصنناي 
النننة ن  نحنننة التصننننيع، األمنننر النننذي جعننن  منننن بنينننة النننةاريا  قليلنننة المرةننننة العتمننناي النشنننا  

، حينث اسنتمر 1994ةنتيجة لتحرير التجار  ارتفع  الةاريا  بشي  فن  سننة  االقتصايي عليها 
  بننالر   مننن التحريننر التجنناري، ةانخفضنن  الننةاريا  1995التجنناه التصنناعيي حتننن سنننة هننذا ا

   (25)1997ر  ظل  عني نفس المستةى سنة  1996بالقيمة الحقيقية سنة 
 357 3, رنن  ترتفننع مننن جيينني إلننن أن تصنن  إلننن 2001مليننار يةالر سنننة  346 2لتصنن  إلننن    

حينننث بللننن   2008لسنننلع تقريبنننا بياينننة منننن سننننة رننن  اسنننتقر  ةاريا  ا  2005ملينننار يةالر سننننة 
 المننةاي ةاريا  ةقنني ةصننل  مليننار يةالر  55 9بللنن   2009مليننار يةالر، ةفنن  سنننة  25 9

 يةالر ملينار 41 11 مقاب  2011 يةالر سنة مليار 38 13 أساسا إلن االسته ك ةسلع اللذائية
ذائيننة األساسننية الل المننةاي الخصننة  ةجنن  علننن الزينناي  هننذه حيننث مسنن   2010سننة 

    (26)%7 60بن
 السياسن  خن   %20قنيره  نمنة التصناعيي بمعني  ميلهنا السنلع ةاريا  ةاصنل  حين ف     
 النةاريا   هنذه بللن  ، حينث2012سننة  منن السياسن  بننفس مقارننة  2013 سننة منن األة 

يةالر فنن   مليننار 23,64 مقابنن  2013مليننار يةالر فنن  السياسنن  األة  مننن سنننة  28,38
   (27)2012لسياس  األة  من سنة ا

 النتائج. القياسج للدراسة وتحليل الجان رابلا : 
 من : ك  ف  اليراسة مح  المتليرا   تتمر متغيرات الدراسة : -1
ةالةحنني  هنن  مليننار  BP: ةالمتمرنن  فنن  ميننزان المننيفةعا  ةنرمننز لنن  بننالرمز  المتغيخخر التخخاب  -

  يةالر ؛ 
ةالننذي تنن  حسنناب  ان  قننا مننن مؤشننر  INFمرنن  فنن  معنني  التضننخ  : ةالمت المتغيخخر المسخختقل -

CPI     أسعار المستهلك   10011   tttt CPICPICPIINF 
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 تحليل استقرارية السالسل الزمنية : -2
  ADF (dickey fuller علنن اختبنار ييكن  فنةلر المةسنع  باالعتمناي االختبنار هنذا تن  لقني    

augmente)اقتصناييين المتلينرين اعتبنار منع النر ث ذجن نما عنن يمكنننا التعبينر ةبنذلكBP ة 
INFيل   كما: 

 
 الفرضنيتين االعتبنار بعنين األخنذ منن البني الزمنينة الس سن  السنتقرار ADF اختبنار ةلت بين.
 :التاليتين 
 . الزمنية استقرار السلسلة عي              φj=1 :H0                        العي فرضية

  السلسلة الزمنية استقرار              φj≠1 :H1                البييلة ةالفرضية
قمننا بتلخني   نتنائج   Eviews8باالعتماي علن مخرجنا  برننامج   ADF اختبار استعما  بعية 

 هذا االختبار ف  الجية  التال  : 
  ADFييك  فةةر المةسع نتائج اختبار    :04الجدول رقم ي           

 
  Eviews8الباحث اعتمايا علن مخرجا  برنامج  : إعياي المردر

، أن القني  الحرجنة للنمنةذج األة  INF ة  BPلننتبين نتائج تحلي  اسنتقرارية الس سن  الزمنينة    
عننني مسنننتةى  ADFلكنن  الس سنن  األصننلية أقننن  بالقيمننة الم لقننة مننن القيمنننة الجيةليننة الختبننار 

للنمنننةذج الرنننان  للسلسنننلتين   ADFإحصنننائيا ، كمنننا أن نتنننائج (-95 1)ةالتننن  تسننناةي % 5ياللنننة 
 %،5، عنني مسنتةى ياللنة (-00 3)بالقيمة الم لقة من القيمة الحرجنة أق  INF ة  BPاألصليتين

بالقيمة الم لقة  أق INF ة  BPاألصليتينللنمةذج الرالث للسلسلتين   ADFإحصائيا كما أن نتائج 
ةبالتال  فالس س  األصلية للمتليرين  ينر %، 5عني مستةى ياللة  (-60 3)من القيمة الحرجة 
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مستقر  ألنها تحتةي علن جذر ةحني   ةلمعالجنة هنذا يجن  تعنيي  الس سن  بن جراء الفنرة. منن 
 اليرجة األةلن 

أكبر  ADFن حظ أن ك  النماذج مستقر  ف  الفرة. األةلن حيث القي  الم لقة تحصائية     
 INFة BPختبنننار ييكننن  فنننةلر، ةبالتنننال  فالسلسنننلتين منننن القننني  الحرجنننة فننن  النمننناذج الر رنننة ال

 مستقرتين من اليرجة األةلن 
 خ   فتر  اليراسة INF ة  BPت ةر سلسلة   :02الشكل رقمي
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  Eviews8: إعياي الباحث اعتمايا علن مخرجا  برنامج المردر

 :حليل نموذج الدراسة و تقييم النتائج تقدير وت-3
 تقدير النموذج : -

 ،2012-1990الفتننر   خنن  INF ة  BP ب سننتعما  اتحصننائيا  المتننةفر  عننن السلسننلتين    
( علنننننن  MCOسنننننة  نقنننننة  بتقنننننيير نمةذجننننننا ب سنننننتخيا   ريقنننننة المربعنننننا  الصنننننلرى العايينننننة )

, ةذلننك باتسنننتعانة اليرجننة األةلننن ان  قننا مننن أنهمننا مسننتقرتين مننن DINFة   DBPالسلسننلتين
  «Eviews8 »ببرنامج 

 
 -=T-statمننن خنن   نتننائج التقننيير يبننية جليننا أن معننال  النمننةذج  يننر مقبةلننة إحصننائيا   

(، ةهذا ما يجعلنا نرف  هذا النمةذج ةنستبعي فرضنية الع قنة الخ ينة prob=0.49؛ (0.69
 ي  التضخ  بين التلير ف  ميزان الميفةعا  ةالتلير ف  مع
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التغيخخر فخخج ميخخزان  وDINF ملخخدل التضخخخم التغيخخر فخخج بخخين  للسخخببيةGranger اختبخخار -2
 DBPالمدفوعات

 
من خ   نتائج اختبار جرانجر للسببية، يمكننا قبة  الفرضية الصفرية القائلة برن التلير ف     

حتمنننا  الحنننرج مينننزان المنننيفةعا  ال ينننؤرر ةال يتسنننب  فننن  التلينننر فننن  معننني  التضنننخ  )ألن اال
(، ةيمكننا قبة  فرضنية أن التلينر فن  معني  05 0ةهة أكبر من مستةى المعنةية  81 0يساةي 

%، 5التضننننخ  ال يننننؤرر ةال يتسننننب  فنننن  التليننننر فنننن  ميننننزان المننننيفةعا  عننننني مسننننتةى معنةيننننة 
 ةخ صة القة  ه  أن  ال تةجي ع قة سببية متبايلة بين  التلير ف  ميزان الميفةعا  ةالتلير

ن التليننرا  التنن  تحننيث فنن  معننيال  التضننخ  ال تعكننس رفنن  معنني  التضننخ   قنني يفسننر هننذا بنن
بشنننك  كامننن  ةيقيننن. التلينننر النننذي يحنننيث فننن  مينننزان المنننيفةعا ، كمنننا أن التلينننر فننن  مينننزان 

 الميفةعا  ال يؤرر علن التلير ف  معيال  التضخ  ةالمستةى العا  لألسعار 
 : VARتج تقدير نموذج أشلة النحدار الذا -3

بعنننني أن تركننننينا منننننن أن نمننننةذج االنحنننننيار الخ نننن  البسننننني  ضننننعي  فننننن  تفسننننير الع قنننننة     
االقتصنايية القائمننة بننين التليننر فن  معنني  التضننخ  ةالتليننر فن  ميننزان المننيفةعا  نتيجننة لةجننةي 

متكننناملتين مننن نفننس اليرجنننة  DINFة  DBPالسلسنننلتينارتبننا  ذاتنن  بننين األخ ننناء، ةمننا يامنن  
ةلن(، إذن يمكننا نمذجة الع قة بنين السلسنلتين باسنتخيا  متجهنا  االرتبنا  النذات  )اليرجة األ

var  ةفنن  هننذا النمننةذج سنننحاة  إيراج التننرخيرا  الزمنيننة لكنن  مننن التليننر فنن  معنني  التضننخ ،
ةالتلير ف  ميزان الميفةعا  ف  تقيير النمةذج الذي يفسر التلير ف  ميزان الميفةعا ، ةذلك 

اتجاه الع قة السببية بنين المتلينرين ةتقنيير منيى تكين  الع قنة بنين المتلينرين  من أج  تحييي
 ف  األجلين القصير ةال ةي  

 : VARتحديد درجات التأخر فج النموذج -3-1
ينبلنن  تحيينني عننيي يرجننا  التننرخر لهننذا  varقبنن  تقننيير معايلننة نمننةذج أشننعة االرتبننا  الننذات  

ي ع قننا  التكامنن  المتةاجنني  بننين المتليننرا  الميرةسننة، النمننةذج، حيننث تمرنن  هننذه األخيننر  عنني
حيننث تحننيي يرجننة  Schwarzة  Akaikeةيتحننيي عننيي يرجننا  التننرخر باالعتمنناي علننن معينناري 

 الت  تحق. أق  قيمة للمعيارين السابقين ةالنتائج معرةضة ف  الجية  التال  : pالترخر 
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 :VARنموذج تحديد عدد درجات التأخر فج ال :   05الجدول رقم ي

 
  Eviews8: إعياي الباحث اعتمايا علن مخرجا  برنامج المردر  
، ممننا يعننن  أن عننيي 2تصنناح  التننرخر رقنن    Schwarzة  Akaikeإن أقنن  قيمننة لمعينناري   

(، ةهنذا يعنن  أن عنيي ع قنا  التكامن  بنين التلينر 2هنة )  VARيرجنا  التنرخر فن  النمنةذج 
 معي  التضخ  تصاح  ترخرين زمنيين  ف  ميزان الميفةعا  ةالتلير ف 

التغيخر فخج ملخدل  اللالقخة بخين يقخدر الخذا VAR الخذاتج النحخدار أشلة نموذج تقدير -3-2
 التضخم والتغير فج ميزان المدفوعات :

بعي التركي منن أن الس سن  األصنلية  ينر مسنتقر ، ةمعرفنة يرجنة التنرخر قمننا بتقنيير 
كنننن  مننننن التليننننر فنننن  معنننني  التضننننخ  ةالتليننننر فنننن  ميننننزان نمننننةذج أشننننعة االرتبننننا  الننننذات  بننننين 

 ، حيث تحصلنا علن النمةذج التال  :Eviews8الميفةعا  باالستعانة ببرنامج 

 
 التحليل اإلحرائج : -3-3

 varالبةاق  ف  النمةذج  بيعية  اختبار :06الجدول رقم ي

  
  Eviews8: إعياي الباحث اعتمايا علن مخرجا  برنامج المردر 
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(  يننننر معرفننننة إحصننننائيا خنننن   فتننننرا   (Q-statistiqueيبننننية جليننننا أن إحصننننائيا  اختبننننار    
 05 0، احتما  قبة  فرضية ةجةي ارتبا  ذات  بنين األخ ناء أكبنر منن 12إلن  3الترخر من 

فنن  كنن  التننرخرا  المننذكةر  سننابقا ،ةمننن  نسننتنتج أن بننةاق  النمننةذج ال تننرتب  فيمننا بينهننا ةهنن  
عينننا، ةهنننذا يعنننن  أن نمنننةذج أشنننعة االنحنننيار النننذات  مقبنننة  ةصنننال  لتفسنننير مةزعنننة تةزيعنننا  بي

ةتحلينن  الع قننة بننين معنني  التضننخ  ةميننزان المننيفةعا ، ةمننن رنن  تقننيير مننيى قننير  التليننر فنن  
 معيال  التضخ  ف  التررير علن التلير الذي يحيث ف  ميزان الميفةعا  

 التفسير القترادا للنموذج : -3-4
ي  اتحصائ  ةالتركي من معنةية المعال  ةصن حية النمنةذج، أصنب  نمنةذج أشنعة بعي التحل   

أة متجها  االرتبا  الذات  الذي يقير التليرا  الت  ت رأ علن ميزان الميفةعا  بياللة التلير 
 ف  معيال  التضخ  صال  للتفسير ةيمكننا أن  نستنتج ما يل  :

النمنةذج بياللنة التنرخر األة  ةالرنان  للتلينر فن   يعنر  التلينر فن  مينزان المنيفةعا  فن  هنذا-
ميزان الميفةعا  ةالترخر األة  ةالران  للتلينر فن  معني  التضنخ  زائني الرابن  ،أي أن  التلينر 

يعر  ةيتررر بالتلير ف  ميزان الميفةعا  ف  السنة السابقة   tف  ميزان الميفةعا  ف  السنة 
 (  t-1 ,t-2ةالسنة الت  تسبقها )

 رييننا مننع التليننر فنن  ميننزان المننيفةعا  فنن   tتب  التليننر فنن  ميننزان المننيفةعا  فنن  السنننة يننر -
، ةيعن  ذلك أن  ف  حالة ارتفام التلير ف  ميزان الميفةعا  t-1   (b=0.41) السنة السابقة

ف  سنة ما فيتةقع أن يتةاص  هذا االرتفام أيضا ف  السننة المقبلنة  ةمعامن  التلينر فن  مينزان 
ةيفسننر هننذا الع قننة ال رييننة بننين  ،(b=0.39) مةجنن    t-2عا  فنن  التننرخر الرننان المننيفة 

، أي أنننن  إذا ارتفنننع مينننزان t-2ةالتلينننر فننن  السننننة  tالتلينننر فننن  مينننزان المنننيفةعا  فننن  السننننة 
 حتن بعي سنتين الميفةعا  ف  سنة ما فيتةقع أن يكةن هناك ارتفاعا 

بحجن  التليننر فن  معني  التضننخ  فن  السنننتين  tر  يتنررر التلينر فنن  مينزان المنيفةعا  فنن  الفتن-
اللتين تسبقان هذه السنة، ةالع قة عكسية بين التلير ف  معي  التضخ  الذي يصاح  التنرخر 
األة  ةالرننان ، أي أن الحكةمننة عنننيما تعمنن  علننن تخفنني  معنني  التضننخ  فنن  سنننة مننا فهننذا 

ينث يمننارس التضننخ  علننن ميننزان ، حسنيؤيي إلننن زينناي  فنن  مينزان المننيفةعا  بعنني سنننة ةسنننتين
الميفةعا  ترريرا سلبيا، فزيناي  معنيال  التضنخ  تنؤيي إلنن صنعةبا  فن  التصنيير فن  الةقن  
الننذي تتجنن  فينن  اليةلننة تشننبام فننائ  ال لنن  عننن  رينن. زينناي  االسننتيراي  ةقنني تضنن ر اليةلننة 
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أن تننررير لءفننرا  فنن  االقتننرا  ممننا يننؤيي فنن  النهايننة لتعننر  سننعر الصننر  للتننيهةر، كمننا 
التضخ  علنن المينزان يكنةن أكرنر ةضنةحا إذا كنان ق نام التجنار  الخارجينة يسناه  بنسنبة كبينر  
فننن  النننيخ ، ةاذا كنننان العجنننز الجننناري بمينننزان المنننيفةعا  يمكنننن  امتصنننا  جنننزءا منننن فنننائ  
ال لنن ، ةيحنني مننن سننرعة انننيفام األسننعار المحليننة نحننة االرتفننام، فنن ن قننير  هننذا العجننز علننن 

ا الفائ  تتةق  علن إمكانينة االقتصناي النة ن  منن تنيبير تمةين  العجنز بمينزان امتصا  هذ
 المعام   الجارية لميزان الميفةعا  

يننؤرر التضننخ  علننن الننةاريا  تننرريرا سننلبيا، حيننث تكتسنن  المنتجننا  األجنبيننة ميننز  سننعرية ف    
ألمنر النذي ينؤيي إلنن نسبية عن المنتجا  المحلية نتيجة الرتفام األسنعار المحلينة بالنياخ ، ا

زيننناي  ال لننن  علنننن النننةاريا  نتيجنننة النخفنننا  سنننعرها، ةينننزياي األمنننر تعقينننيا إذا كانننن  هنننذه 
 الةاريا  تتمتع بجةي  أكرر من السلع المحلية الممارلة لها 

ينتج عنن التضنخ  أيضنا ررنارا سنلبية علنن الق اعنا  المصنير  عنن  رين. زيناي  التكنالي       
يضع  القير  التنافسية للصنايرا  فن  األسنةا. الخارجينة، ةخصةصنا  ف  هذه الق اعا ، مما

إذا كان  اليةلة ال تتمتع بمةق  احتكاري ف  السة. العالمينة، حينث ال يمكنن لهنذه اليةلنة نقن  
ع ء هذه الزياي  إلن المستهلك ف  األسةا. الخارجية، فف  هذه الحالنة فن ن منتجن  ةمصنيري 

اته  األربننا  الم لةبننة ةالمر ننة  فيهننا، ممننا يننيفع اليةلننة إلننن هننذه اليةلننة ال يحققننةن مننن صنناير 
التيخ  عن  ري. من  إعانا  له ، ةيزياي األمر سةءا إذا كان  صايرا  هذه اليةلة ال تتمتع 
باسنننتقرار فننن  أسنننعارها، كمنننا أن زيننناي  النننيخة  التننن  تحقننن. لنننبع  الفئنننا  االجتماعينننة نتيجنننة 

يننننة القابلننننة للتصننننيير، قنننني يننننؤرر علننننن حجنننن  السننننلع التضننننخ  ةتتجنننن  لل لنننن  علننننن السننننلع المحل
 المصير  

ةيتررر الق نام الصنناع  بتضنخ  النفقنة ةذلنك عنن  رين. : ارتفنام األجنةر ؛ ارتفنام تكلفنة     
مسنننتلزما  اتنتننناج المحلينننة ةالةسننني ية ةاالسنننترمارية المسنننتةري   ةمنننن رننن  فقننني ترتفنننع األسنننعار 

المسنننتلزما  المسنننتةري  تمرننن  نسنننبة كبينننر  منننن  بشنننك  كبينننر ةذلنننك فننن  حالنننة منننا إذا كانننن  هنننذه
اتنتاج، ةكان  هناك صعةبا  ف  استيرايها مع ارتفنام فن  أسنعارها العالمينة، األمنر النذي قني 
ينج  عن  ارتفام ف  تكالي  إنتناج هنذه الق اعنا ، ةظهنةر االختناقنا  ةال اقنا  العا لنة ممنا 

   (24)نتجة، ةبالتال  ارتفام سعرهاينعكس ف  النهاية علن زياي  ف  تكلفة الةحي  الم
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ةبنننذلك يسننناعي التضنننخ  علنننن حنننيةث تنننيهةر فننن  كمينننة الصنننايرا  منننن ناحينننة ةزينننايا        
النننةاريا  منننن ناحينننة أخنننرى ةهنننرة  رؤةس األمنننةا  الة نينننة، ممنننا ينننؤيي إلنننن اخنننت   مينننزان 

فننن  المننيفةعا ، ةالنننذي بننيةره قننني يضنني  ضنننلة ا أخنننرى إلننن الضنننلة  التضننخمية المةجنننةي  
االقتصاي  ف ذا لجر  اليةلة علن سبي  المرا  إلن ةضع قيةي ةتنظيما  علن االستيراي، ف نهنا 
تننؤيي إلننن أننن  بننيال مننن تسننر  القننة  الشننرائية الفائضننة إلننن العننال  الخننارج ، يكننةن مننن نتيجتنن  
 تةجينن  هننذه القننة  الشننرائية الفائضننة إلننن األسننةا. المحليننة، األمننر الننذي يسنناه  فنن  زينناي  حنني 
الضلة  التضخمية المةجةي  ب   ةيؤيي االخنت   فن  مينزان المنيفةعا  أيضنا إلنن صنعةبا  
ف  سعر الصر  األجنب  ةيجع  االقترا  الخارج  أكرر صعةبة، ةللتللن  علنن العجنز فن  

 ميزان الميفةعا  قي تلجر الحكةمة إلن تخفي  قيمة عملتها الخارجية 
 تحليل مكونات التباين :-3-5

ي  هذا االختبار من أج  معرفة مقيار التباين ف  التنبؤ لك  متلينر ةالعائني إلنن خ نر يستخ    
التنبؤ ف  المتلير نفس ، ةالمقيار العائي إلنن خ نا التنبنؤ فن  المتلينرا  األخنرى، ةتكمنن أهمينة 
هذا االختبار ف  أن  يع   األهمية النسبية ألرر أي تلير مفناج  فن  كن  متلينر منن متلينرا  

 اليراسة علن جميع المتليرا  األخرى نمةذج 
 تحلي  مكةنا  التباين  :07الجدول رقم ي

 
  Eviews8: إعياي الباحث اعتمايا علن مخرجا  برنامج المردر 

% 033 0بالنسبة لتباين ميزان الميفةعا  فقي اظهر الجية  أع ه أن التضخ  يفسر حةال     
الرانيننة، رنن  بننيأ هننذا التفسننير باالرتفننام التننيريج   مننن التليننرا  فنن  ميننزان المننيفةعا  فنن  الفتننر 



 بن يةس  نة  أ
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ف  الفتر  العاشر   أمنا فيمنا يخن  تبناين التضنخ  فن ن جنية  تحلين  % 05 0ليص  إلن حةال  
من التليرا  ف  معيال  التضخ  ف   %78 0التباين يظهر أن ميزان الميفةعا   فسر حةال  

 لعاشر  ف  الفتر  ا% 34 4الفتر  األةلن ر  ارتفع ليبلغ 
 النتائج :

  ميزان الميفةعا  يمتي إلن سنتين ؛ علن للتضخ  ةاض  تررير سلب  ةجةي اليراسة أظهر -
 زيناي  فن  البنالغ األرنر الخا ئنة االقتصنايية ةالسياسا  زياي  النفقا  العامة  ير المبرر أن ل-

 التضخ ؛ معيال 
فن   االقتصنايية الفعالينا  علنن كبينر سياسنة تحرينر األسنعار فن  التسنعينا  بشنك  أرنر -

 علن ميزان الميفةعا  بصةر  ةاضحة ؛ انعكس  الت  التضخ  نس  بزياي  ةساه  الجزائر
 انخفا  قيمة الصايرا  أرر  بشك  مباشر علن ميزان الميفةعا  ؛ -
لزينناي  أسننعار البتننرة  ارننر إيجنناب  فنن  رفننع رصننيي ميننزان المننيفةعا  فنن  فتننرا    كننان لقنني-
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