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محاول قياسية لنمذجة العوامل المحددة لسعر الفائدة في االقتصاد
الجزائري للفترة  1188-8811باستخدام أشعة االنحدار الذاتي VAR

ملخص
يعتبرررر سرررعر المائررر ا مرررر ت ررري المت يرررران التررر تررر ر ررر الن ررراط
االقتصررا  ،ظنارررا ل يررا ظق ررة ال راسرران الترر تن رر بالعظامرر
رر العظامر الك يرة
المح ا لمستظاه ،استه فن رهه ال راسرة الك ر
التررر يمكرررر تر تكرررظر قرررا را ررر تح يررر مسرررتظاه فررر االقتصرررا
الجزائر .
لقررر ت صرررن رررهه ال راسرررة إلررر تر سرررعر المائررر ا ررر الظ ائررر
الحكظمية يتأ ر بالمستظيان السابقة لمترا الث سنظان لكر مرر سرعر
المائررر ا ،اال ترررار المح ررر  ،ت يرررران الكت رررة النق يرررة ظمعررر التضرررتي
المتظق  .كما تكر ن ال راسرة ر انعر اي ت ميرة االسرت مار فر تح ير
سررعر المائر ا ،نارررا لتركررز االسررت ماران فر القطا رران النمطيررة هان
العائ المرتم  ،تير نج تر سعر المائ ا ال ي ر تماما ف االست مار.

أ .عبد الرزاق كبوط
ك ية الع ظي االقتصا ية ظالع ظي التجارية
ظ ظي التسيير
جامعة باتنة
الجزائر

مقدمة

يشكل

Abstract

The interest rate is one of the
important variables that affects the
economic
activity. Due to the
absence and the lack of studies that
preoccupied the determinants of its
level. This study aimed to detect the
factors that can total to be able to
determine the level of the Algerian
economy
in
the
theoretical
framework derived from the many
Economic schools.

سعر المائ ا تبرز المت يران الت
الحياا
التأ ير
تم ك الق را
االقتصا ية .ظتح ي مستظاه سيمكننا مر
الظصظ إل ضبط مستظى االست مار
ظاال تار ظحجي الت ي  .فسيحرض ارتما ه
زيا ا اال تار ف ا بقاء المت يران
األترى ابتة ،لكر ف المقاب سيرف مر
تك مة تمظي االست مار ل ى رجا األ ما ،
القرظض الج ي ا لتمظي
ليح مر ط بهي
ظاست ماراتهي فتق مع الن العائ  ،ظيتق ص
الن اط االست مار ت ريجيا إل تر يص إل
بعض
تسريح جزء مر العما  ،بمع ف
الم اري الت لي تتمكر مر تحقيق مستظى
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This study has concluded that the
interest rate on government deposits
is affected by previous levels for a
period of three years for each of the
interest rate, domestic savings,
changes in the money supply, and the
rate of expected inflation. The study
also confirmed the lack of importance
of investment in determining the
interest rate due to the focus of
investments in the high-yielding oil,
where we find that the interest rate
does not affect just the investment, it
or inflexible to changes in interest
rate.

إشكككالية البحككذا إذا
المحظر التال :
ما

ائ يمظق مع تك مة رتس الما  .لكنه ف
حالة انتماض سعر المائ ا ،سي ف تصحا
المظائض إل اإلحجاي ر ا تار ا .ها
صعي العالقان
الصعي الظطن  .تما
االقتصا ية ال ظلية فإنه ظجظ فارق بير
مع المائ ا المح ظاألجنب ق يكظر سببا
ف استقطا ر ظس األمظا األجنبية ف
ا حرية انتقالها تظ ف رظبها .ظسيتسب
صنا ة حالة ي استقرار سعر
هلك ف
العم ة الظطنية ،ظسيعرق هلك
صر
ظمر ي ج ة
الظطن
االستقرار النق
التنمية.

ر ضررظء مررا سرربق فقر تمحررظرن إ رركالية البحررث فر السر ا

العظام المح ا لسعر المائ ا ف االقتصا الجزائر ؟

هدف الدراسة ا ته
االقتصا الجزائر .

هه ال راسة إل تح ي ت ي العظام الحاكمة لسعر المائر ا فر

أهمية الدراسةا بمظج األ مية الت تظليهرا السياسرة االقتصرا ية لسرعر المائر ا ،فرإر
معرفررة العظام ر المح ر ا لرره تمررر فعنررا إلجررراء ررهه ال راسررة القياسررية ،الت ر تحرراظ تر
تعررر ظتحصررر ت رري المت يررران الك يررة الحاكمررة لسررعر المائر ا ف ر االقتصررا الجزائررر
سرعر المائر ا ،ليتسرن لصرانع
ظمر ي تستقص ا ر متت المت يران االقتصا ية
السياسررة االقتصررا ية ف ر الجزائررر بنرراء سياسررة اقتصررا ية مرتكررزا ر تسرراس ناررر
ظتطبيق  ،يسمح ببناء تصظران كافية حظ تحرك المت يران ظمر ري تكرظير التظقعران
حظ م ى فعالية السياسان المنتهجة.
فرضكككيال الدراسكككة الت مرررة ررر
المستظحاا مر الناريان االقتصا ية :
 -1تظجر
المائ ا؛

ال راسرررة فقررر حاظلنرررا اتتبرررار المرضررريان التاليرررة

القررة طر يررة بررير كر مررر اال تررار ظ معر

التضررتي المتظقر

م ر سررعر

 -2ناك القة كسية بير االست مار ظت ييران رض النقظ م سعر المائ ا؛
 -3ت ر مستظيان تسعار المائ ا السابقة ف مستظياتها الحالية.
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ظلمعالجة ها البحث فق حاظلنا استنباط متت المت يران المح ا لسرعر المائر ا مرر
مناظر األ بيان االقتصا ية الت تناظلن ها المظضرظ المبحكذ اوول ظصرظال إلر
اتتبار فرضيان البحث طبقا لنتائج ال راسرة القياسرية لالقتصرا الجزائرر ترال المتررا
 2111-1811باستت اي منهجية ت عة االنح ار الهات  VARالمبحذ الثاني"
المبحذ اوول ا محددال سعر الفائدة في اودبيال االقتصادية.
إر ا تمامنا منص حظ كيميرة تح ير معر فائر ا ظحير  ،ظتمسرير سر ظكه ،ل ظصرظ
إل فهي آلية تكظير متت مع الن المائ ا المظجرظ ا فر االقتصرا  ،ظسرنحاظ تر نعرالج
سعر المائ ا مر تال مح اتره الحقيقيرة تظ النق يرة .إه نجر تر نراك رالث تيراران تميرز
ت مية القظى الحقيقيرة فر تمسرير مسرتظاه المحر
تطظر نارية المائ ا ،فاألظ يركز
يرره لالسررت مار ،ظر مرا رراا ت ميررة النقررظ  ،ظ نررا يمكررر تر
بعرررض اال تررار ظالط ر
نجم الع ي مر الكتا الكالسيك ظالنيظكالسريك ،مرنهي برظارك ،في رر ،مار را  ،ايرك،
رامس  ،ظفي يبس"المطلب اوول " تما التيار ال ان فيرى تر المائ ا اا را نق ية ،تم هرا
نارية ظيكس ظنارية تمصي السيظلة لـكينز ،تير تاهرر المائر ا ر تنهرا مت يرر محر
ف ر القطررا النق ر "المطلككب الثككاني " .تمررا التيررار ال الررث فتم رره ناريررة األمررظا المع ر ا
ظ تظ ير
لإلقراض ،الت جاء بها ك مر ظيكس ظ طظر ا رظبارتسظر ظ مير ا
ظ انسر ظالتر تحراظ التظفيرق برير التيرارير السرابقير ،تيرر ا تبررن تر سرعر المائر ا هظ
طبيعة جينة بير الحقيقة ظالنق ية "المطلب الثالذ ".
المطلب اوولا النظريال الكالسيكية "الحقيقية" لسعر الفائدة
رررهه الناريررران تح يررر سرررعر المائررر ا باالرتكررراز ررر سرررظق السررر
تبحرررث متت ررر
برر الرزمر،
ظالت مان ،فجع ته مت ير هظ طبيعة حقيقية .يتح مر تال ممهظي التبرا
مسررتبع ير ا ررر التضررتي "الفككر اوول" ،لك رر الظاق ر ي ك ر سرريا ا اررا را التضررتي الت ر
تمس ج االقتصا يان ،فأسهي هلك ف اهظر تنراقض جبسرظر الره تري ح ره مرر طرر
في ر ،مر تال التمييز بير ممهظي سرعر المائر ا االسرم ظسرعر المائر ا الحقيقر ".الفكر
الثاني"
الفر اوول -النظرية البحتة للفائدة" تكوين معدل الفائدة الحقيقي"
يجر سررعر المائر ا م لظلرره فر إطررار اقتصررا تبررا تررال الررزمر سررظاء فر االقتصررا
ظالمعر حسر ميرزز Von
النق تظ االقتصا يير النق  ،ظيعر بالسعر الزمن
ّ
 Misesبسعر المائ ا األصر الره يظجر فر سرظق الرزمر .فرالجمهظر معررض لمسرألة
االتتيار بير االستهالك الحال ل س ظبير ا تار را ،ظبمعر ظجرظ تمضري هي لالسرتهالك
االستهالك المستقب فإر اتتاه ي لقرار التأجي  ،م رظط بحصرظلهي ر
الحاضر
تعظيض مم ال ف سرعر المائر ا .رها مرا يعنر تر سرعر المائر ا ترجمرة لتمضري الحاضرر
ر المسرتقب ،ظ يعرر بر مر الظقرن (1).فر سرظق الرزمر الره ترتي فيره مبا لرة المررظار
الحقيقية تال الزمر.
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فمع المائ ا بارا ر النسبة بير الكميان الحقيقية المتاحة ف لحاران متت مرة مرر
الررزمر ،ظالسر ا الرره يطررر نمسرره كير نمهرري تت ر الرربعض ررر اسررتهالك النقررظ ف ر
الحاضررر ،ظفر المقابر تكررظر نرراك ريبررة فر اسررتت امها فر الظقررن الحاضررر؟ فيتع ررق
األمررر إها بمسررألة العرررض ظالط ر ف ر سررظق المبررا الن ل س ر الحاضرررا مقاب ر الس ر
المستقب ية ،ظبتما هما يمكر تح ي نقطة التظازر الت تعر لنا مع المائ ا المقاب .
أوال -عككرر رأا المككالا يتع ررق رررض رتس المررا باال تررار الرره يعنرر منرره
تكررظير رتس المررا النقرر  ،النرراتج ررر رر ي اسررتهالك جررزء مررر الرر ت  (2)،ظ يترررجي
اال تار تضحية يتحم هرا األفررا الرهير يقظمرظر بإحر اث المسراظاا برير ر ي منمعرتهي فر
الحير ،ظبير حجي المنمعة الت تحققها المائ ا ،ظس ظك االمتنرا رر االسرتهالك الحاضرر
مرررتبط بالتمضرري الزمن ر ل حاضررر الرره جرراء برره بررظارك ف ر ناريررة األجيررظ .ف رالقرض
ر سر عة مسررتقب ية ،ظتر المبا لررة ال
بم ابرة م يررة تبررا سر عة حاضرررا لقرراء الحصررظ
يمكررر ح ر ظ ها طبقررا لقظا ر الع الررة إال مررر تررال المسرراظاا ف ر القرريي المتبا لررة ،فالس ر
).(3
الحاضرا تكبر قيمة مر س المستقب .
ظ ترجررر برررظارك التمضررري الزمنررر ل حاضرررر إلررر اجتمرررا ظامررر سررريكظلظجية ظ
اقتصا ية ظ تقنية تجع الس الحاضرا تكبر قيمة مر نمس الس هان نمرس الكري ظالنرظ
()4
ف المستقب .
ظبالنار إل هه العظام  ،فإر بظارك ق رتى بضررظرا تر يكرظر نراك معر فائر ا
مظج ر ظسررعر المائ ر ا ف ر نهايررة المطررا سررعر زمن ر  ،ظ س ر ظك االمتنررا مبرررر حس ر
بكوار بالتمضري الزمنر ل حاضرر ر المسرتقب  ،كمرا برر را مار را باالنتاررار ،ألر
اال تررار بم ابررة رررض االنتاررار ،ظلررهلك ر ّرر سررعر المائر ا بأنرره العائر الطبيعر الرره
يرره صرراح رتس المررا ليعظضرره ررر ررهه التك مررة الحقيقيررة لتكررظير
يجر تر يتحصر
رتس المررا  )5(،كمررا برر ررا في ررر بمصررط ح الريبررة فر التمتر بالر ت تظ ر ي الصرربر
إنماقه ،تير رتى برأر التمضري الزمنر لظحر ه ال يبررر المائر ا بر تنهرا مبرررا تيضرا
بالتنرراز ررر االسررتعما المبا ررر لرررتس المررا  )6(،ليمسررح المجررا لتتصرريص جررزء مررر
المظار االقتصا ية إلنتاج الس الرتسمالية.
إها اال تررار اسررتع ا لالنتاررار ظلالمتنررا ررر االسررتهالك الحاضررر بمعرر التمضرري
الزمن ل حاضر ظالالمنمعة ( األلي) الح ية لالنتاار ،ظي ك الة متزاي ا بالنسبة لسرعر
()7
المائ ا.
األمرظا المر ترا السرت مار ا ،ظ رظ
ثانيا -الطلب على رأا المالا فهظ ط
()1
الس  ،ظيتع ق باإلنتاجية الح يرة المتظقعرة ،ظتمير رهه األتيررا
م تق مر الط
إلر االنتمرراض ك مررا يزير حجرري اسررتعما رتس المررا فر الم رررظ بمعر سرريا ا قررانظر
ر رتس المررا
تنرراقص ال ررة ،ظمر زيررا ا اإلنتاجيررة الح يررة لرررتس المررا يزير الط ر
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النق لالقتراض،تصظصا م
ل تما .

تظقر زيرا ا اإليررا ،

()8

نر اسرتمرار العظامر الم هيرة

إها ناك القة كسية بير االست مار ظسعر المائ ا ،تير تمي اإلنتاجية الح ية لرتس
الما إل تر تكظر مساظية لسعر المائ ا.
ثالثا -مستوى سعر الفائدة التوازنيا يتح سعر المائ ا التظازن ف االقتصا
رتس
الحقيق  ،ظيمي إل التظازر اله تتحقق ن ه المساظاا بير الط اإلجمال
الما م المتزظر اإلجمال لرتس الما  )11(،ظتحقق هه العالقة التعا بير سعر
()11
المائ ا ظاإلنتاجية الح ية لرتس الما  ،ظمع التمضي الزمن .
الفر الثاني -التمييز بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة االسمي حسب فيشرا
فكرا تر مع التضتي مع ظي ،لكر الظاق متال
إر التح ي السابق قائي
لهلك ،تير تسظ اا را التضتي الت تمس ج االقتصا يان ،ظ ها ما ك محظر
()12
ان ا في ر ف معالجته لتناقض جيبسظر اله ت اره كينز حيث ت ص ،Gibson
إل تر ناك مر الناحية التجريبية القة ارتباط مظج بير المستظى العاي لألسعار
()13
ظتسعار المائ ا.
إح اث تمييز بير مع المائ ا
ارتكز في ر ف ح ه ل م ك ة اي 1831
ائ األمظا المستت مة مقاسا ب اللة
االسم ظمع المائ ا الحقيق  ،اله يعتبر مع
()14
فيرى في ر تر مع المائ ا
يها.
س ّة الس ظالت مان الت يمكر الحصظ
ر مع المائ ا النق
الحقيق مح بالتظازر بير اال تار ظاالست مار ،ظيتت
المحسظ ب اللة ظح ا التحاس المعتم ا ،لكر يمكر ل قا ا النق ية تر ت ه ت يرا ف
قيمتها تال الزمر مر تال ت ير قيمة ظح ا التحاس بسب الت يران ف مستظيان
()15
األسعار.
ها العاي ( ،) tيقتض
فاالقتراض المكافئ لس ة ظاح ا مر الس
تس ي (  ) 1  rمر س ة الس ف العاي القا ي .فكي يمكر حسا مع
ف ا االقتصا النق ؟
تمكر في ر مر تح ي

ها المع

باال تما

المقرض
المائ ا الحقيق

معا لته ال هيرا :

)(1  it )  (1  rt )( te  1

ظ تترجي هه المعا لة القة سعر المائ ا الحقيق  rt بسعر المائ ا االسم it 
 e 
ظمع التضتي المتظق  ، tظتقظي الظح ان االقتصا ية بتق ير مسبق لمق ار
التضتي قب ح ظث االرتما ف مع الن المائ ا حت
()16
المناسبة.
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إنتاجية
ظيرى في ر تر سعر المائ ا الحقيق مح بعظام حقيقية مر التظازر ظ
رتس الما ظالتمضي الزمن ل حاضر ،ف حير يتت مع المائ ا االسم ف تح ي ه
القظا
ر مع المائ ا الحقيق المتظق تير تت ت ت يران األسعار ق التأ ير
ال رائية ل ظح ا النق ية )17(،ظينتج سعر المائ ا االسم ما بير التح ي النق ل تضتي
()11
ظالتح ي الحقيق ألسعار المائ ا الحقيقية ،ظيتع ق األمر بالمترا الطظي ة.
المطلب الثاني -النظريال النقدية لسعر الفائدة.
تر سعر المائ ا هظ طبيعة نق ية ،فيتح
حاظلن الع ي مر الناريان البر نة
مستظاه ف سظق النقظ ظليس ف السظق الحقيق  .ظيج تر تمسر الاظا ر باقترانها
تسعار المائ ا ظمر ي ف
بمركباتها النق ية ظك ت ير ف كمية النقظ سيظل آ اره
الع ي مر المت يران المرتبطة بها .ظ ظ ما تك ه ظيكس "الفر اوول" ،ظكينز ف
إطار نارية تمضي السيظلة"الفر الثاني"
الفر اوول -نظرية ويكسل في سعر الفائدة وتمييزه بين سعر الفائدة الطبيعي
والنقديا
تظل زيا ا كمية النقظ زيا ا اسمية ف المعرظض مر القرظض ظارتما ف مستظى
نه انتماض القيمة الحقيقية ل قرظض المق مة ،ظسيرف تسعار
األسعار .ظسيرت
()18
فزيا ا
المائ ا إل مستظا ا الق يي ن ما تزي األسعار بنمس نسبة زيا ا كمية النقظ .
كمية النقظ ستنتج ت يرا ف سعر المائ ا اله يعتبر مت يرا حقيقيا ظفق المنطق
الكالسيك  ،ظ ها ما يعتبر نتيجة متالمة تماما لمب ت حيا ية النقظ اله تقظ به النارية
الكالسيكية.
ر
لق تظص ظيكس إل تر الاظا ر االقتصا ية ال يج تر تمسر بمعز
مركباتها النق ية ،فال ينب تمسير تر ت يران كمية النقظ ستمض إل زيا ا المستظى
تنها نتيجة
العاي لألسعار ظفقا لآللية الميكانيكية ،ب ي زي األمر تر نح الظاقعة
لالتتال بير العرض ظالط  )21(،ظلهلك يعتبر ظيكس تر النقظ هان تأ ير
تسعار المائ ا ،مر تال الربط بير كمية النقظ ظسعر
الن اط االقتصا بتأ ير ا
المائ ا ظمستظيان األسعار )21(،فظض كميان مر النقظ ف االقتصا ي حق األضرار
مستظى األسعار ،ظ يمكر تر ينتج
بالحياا االقتصا ية مر تال تأ ير ا المبا ر
()22
التراكي الرتسمال .
ر ها الس ظك آ ار إيجابية تظ س بية
لق قاي ظيكس بإجراء مقارنة بير اقتصا طبيع ت ي فيه النقظ  ،تير يكظر
ك س ال يسته كها األفرا ف الحاضر ،ظيظجهظنها لرجا األ ما ،
اال تار ف
ظ نا يصبح سعر المائ ا سعرا طبيعيا يتحقق بالمقاب ة م اإلنتاجية الح ية لرتس الما .
ظف ا االقتصا النق  ،يري رجا األ ما ف اقتراض الم تران بسعر
المائ ا النق  ،لكر ها األتير ظاق تحن س طة البنظك بحكي تنايمها لمستظاه ب ك
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ف

ت ق الكميان النق ية الت يري فيها ،ظسيرت
كبير ،فالجهاز المصرف قا ر
نهاية المطا زيا ا ف رض األرص ا المع ا لإلقراض ،ظسيكظر سعر المائ ا النق
حجي االست مار ،ظمستظى
ها األتير
ر سعر المائ ا الطبيع  ،ظ يتظق
متت
السكار...الخ ظ تارجة ر س طة المصار .
المر اإلنتاج ظ
ظ يرى ظيكس تر ها االتتال بير المع لير تمر يتص بال يمظمة ،ظ ظ العام
اله يسمح لنا بمهي ظتمسير تحركان الن اط االقتصا ب ك يناميك  ،ظفهي العم يان
()23
التراكمية لالرتما تظ لالنتماض ظ مر ي م يان االتتال .
الفر الثاني -النظرية الكنيزية لسعر الفائدةا
تال ما يراه الكالسيك فيتح ف
يقر كينز بال طبيعة النق ية لسعر المائ ا
يها؛ فالجزء المتبق مر ال ت بع
السظق النق ية بالتقاء رض النقظ ظالط
االستهالك ي ك ا تارا ،لكنه يميز بير الجزء مر اال تار المظجه ل تظاي الم
ظالجزء اآلتر اله يبق بحظزا الجمهظر ف ك نقظ سائ ة ال ت فائ ا )24( .لهلك
ر
ت ك السيظلة تح مكظنان محماة األصظ  ،ظيكظر سعر المائ ا منا ل تناز
()25
همة متجس ا ف تص مر األصظ .
السيظلة لمترا مر الزمر مقاب الحصظ
ك سائ
فيح سعر المائ ا المق ار مر اال تار اله يحتما به األفرا ف
ظالم ق ار اله يحتماظر به ف ك يير سائ ضمر رظتهي ،ظلهلك يتح ها السعر
النقظ ف السظق النق ية.
ن المستظى اله يتحقق ن ه تعا العرض م الط
أوال -نظرية الطلب على النقود عند كينزا حاظ كينز اإلجابة ر السب الكامر
ظراء احتماا الجمهظر بأرص ا سائ ة ،مر تال إبرازه ل ظاف الت تحمز األفرا
االحتماا بههه األرص ا ،ظ ظ ما سمح بتمسير تمضي السيظلة انطالقا مر ظافعها
()26
المتت مة؛ اف المعامالن ،اف االحتياط ظ اف المضاربة.
النقظ ل معامالن ب قيه -ظفق اف ال ت بالنسبة
ظ تظص كينز إل تر الط
()27
ل عائالن ،ظ ل اف الم رظ بالنسبة ل م رظ ان -متع ق بال ت الجار .
النقظ ل اف المعامالن
تر الط
كما بر ر ظلياي بظمظ W.Baumol
حساس ظ األتر لسعر المائ ا ف ا تظافر سظق مالية ظاسعة ،ظجهاز مصرف قا ر
()21
مظاجهة ط بان السح مهما ص رن قيمتها.
النقظ ل رض االحتياط متع ق بمستظى ال ت
كما ت بن كينز أن الط
ام مهي ف
النق  )28(،ف حير تظص ظاالر  whalenإل تر سعر المائ ا النق
ها الط با تباره تك مة ل مرصة الضائعة )31(.كما تظص إل إ بان
التأ ير
العالقة العكسية الت تربط بير تحظالن التمضي النق ل رض المضاربة ظت يران
سعر المائ ا السظق  )32(.ظ ها ما تمكر جيمس طظبار مر إ باته فيما بع  )32(،إال تر

531

عبد الرزاق كبوط

ء تساس ف تح ي طظبار إه نج ه ي بن طبيعة العالقة العكسية مر تال
ناك
()33
افتراضه بأر ت ر اإلحال تكبر مر ت ر ال ت .
ثانيا -تحديد سعر الفائدة التوازنيا يتح سعر المائ ا بتقاط منحن الط
رض النقظ ؛ فعرض النقظ مت ير تارج تتحكي فيه الس طان
النقظ م منحن
النقظ مت ير مح بك مر مستظى ال ت ظ سعر
النق ية ،ف حير تر الط
المائ ا .
فم ا بقاء مستظى ال ت ابتا،ظ بان مستظى األسعار سينتج نها بان الط
النقظ  ،ظسينتج ر ك زيا ا ف رض النقظ انتماض سعر المائ ا .
ظ مر تج مع الن فائ ا متناقصة فإر كمية النقظ الت يري الجمهظر ف
االحتماا بها ب ك سائ ستزي إل ياية تر تص مع الن المائ ا إل مستظيان مت نية
النقظ مرنا مرظنة كام ة .
 ،تير يكظر الط
إها ناك تكاف ا بر سظق النقظ ظ سظق السن ان  ،فإها سا ف تح اهير السظقير
ر السعر التظازن فإر سعر المائ ا سيمي إل الت ير باتجاه سعر
سعر فائ ا متت
()34
المائ ا التظازن  ،بسب فائض العرض تظ فائض الط .
المطلب الثالذ -سعر الفائدة في سوق اوموال المعدة لإلقرار " نظرية سعر
الفائدة الكالسيكية الحديثة "
إر المقصظ باألمظا المع ا لإلقراض مجمظ النقظ المعرظضة ظالمط ظبة ف ت
ظقن ف سظق النقظ  )35(،ظ سعر المائ ا محص ة ل تما بير رض األمظا المع ا
يها
رض الم تران ظالط
يها ،ظال يقتصر األمر
لإلقراض ظالط
لالست مار كما جاءن به النارية الكالسيكية .
ظالتق بان الت ي ه ا سعر المائ ا تج تمسيرا لها ف التق بان الت ي ه ا ك مر
العرض ظالط .
الفر اوول  -مصادر عرر اوموال المعدة لإلقرار
ظ ظ مق ار النقظ المتاحة لإلقراض ف
()36
لألمظا مر:

ت

لحاة زمنية ،ظيتكظر ها العرض

 -1الم تران الت يظفر ا قطا األ ما ظاألفرا )( S؛

()37

 -2حجي المبالغ النق ية الناتجة ر مق ار التتميض ف حجي األرص ا النق ية
المكتنزا ظالمظجهة لإلقراض ف الحاضر ،باإلضافة إل المبالغ المالية المتأتية مر
()31
التناز ر بعض األصظ المكظنة ل رظا المر ؛
534

محاظ قياسية لنمهجة العظام المح ا لسعر المائ ا ف االقتصا الجزائر ل مترا ...2111-1811

 -3حجي النقظ الج ي ا الت ت قها الجهاز المصرف  ،فك ما يرتم سعر المائ ا تزي
النق  ،ظتزي ف ا هه الارظ األمظا
فرص الربح ل بنظك ،ظ ين ط المضا
القاب ة لإلقراض ظالعكس صحيح؛
 -4اإلقراض األجنب ف السظق المح  :فعن ما يرتم سعر المائ ا ف ب ما مقارنة
بالب ار األترى ،تتا ل متعام ير األجان إمكانيان إقراض المتعام ير المح ير ،تظ
قرظض مبا را مر البنظك األجنبية ،تظ يأته
يتحص بعض المتعام ير الظطنيير
صظرا راء المتعام ير األجان لسن ان مص را ف السظق المح ية؛
ظتالصة القظ مر العناصر األربعة السابقة فإر رض األمظا المع ا لإلقراض
( )Lsتساظ مجمظ ك مر اال تار ( )Sظالنقظ الج ي ا الت ت قها الجهاز
المصرف  M ظمق ار ي االكتناز  H ت :
 ، Ls  S  M  H ........1ظ ناك القة طر ية بير رض األمظا المع ا
لإلقراض ظسعر المائ ا.
الفر الثاني  -مصادر الطلب على اوموال المعدة لإلقرار
ين أ الط
ت -الط
 -الط

هه األرص ا مر ال ة جهان:

()38

األمظا مر طر قطا العائالن :لتمظي احتياجاتها االستهالكية
األمظا مر طر قطا ال ركان لالستما ا مر مزايا الرف المال

األمظا مر الحكظمة :تير تضطر الحكظمان إل تمظي العجز ف
ج -الط
ميزانياتها ،ظمر أر ها السبي تر يرف تسعار المائ ا ك ما كار العجز كبيرا ،فين ط
()41
ت ر المزاحمة  ،effet d’évictionاله يمكر تر يعرق ااست ماران القطا التاص،
بسب ارتما تك مة االقتراض ،لكر يق ممعظ ها األ ر إها كار االقتصا منمتح ب رجة
العالي التارج  ،تير تتظفر إمكانية است انة الحكظمة مر التارج ظينحصر
كبيرا
()41
االست ماران التاصة؛
سعر المائ ا ظمر ي يق تأ ير ا
بهلك تأ ير ا
 الط التارج  :ن أ ها النظ مر الط ف ا التحرك الحر لر ظسالصعي العالم  ،فعن ما ترتم مع الن المائ ا ف ب ما بالمقارنة بالب ار
األمظا
األمظا القاب ة لإلقراض ف الب المعن  ،ظالعكس
األترى ينتمض الط
صحيح.
األمظا المع ا لإلقراض ( )Ldيساظ
ظتالصة القظ تر الط اإلجمال
يها لالستهالك ( )Cزائ االكتناز ( )Hظ
يها لالست مار ( )Iزائ الط
الط
األمظا  ،فتصبح معا لة الط
لكظر االكتناز المظج ترجمة لزيا ا الط
()42
النحظ التال :
األمظا المع ا لإلقراض
اإلجمال
Ld  I  H .............2
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الفر الثالذ  -كيفية تحديد سعر الفائدة التوازنيا
بتجمي النتائج المتظص لها ف المعا لتير( )1ظ ( )2نالحا تر ناك ح
االكتناز  H ضمر معا لة الط  ،ظ ي االكتناز ضمر معا لة العرض ،لهلك سنتعام
م رصي االكتناز تظ باالكتناز الصاف  NH ؛ فإها كار  NH مظجبا كار ح ا مر
ح ظ معا لة الط  ،ظإها كار سالبا كار ح ا مر ح ظ معا لة العرض ،ظل تبسيط فإننا
مناظمة المعا لتير التاليتير:
نمترض ف الب اية تر  NH مظج  ،فنحص
Ls  S  M ................3
Ld  I  NH ..............4

فياهر إها طبقا لههه النارية تر سعر المائ ا الة ألربعة مت يران ظ
ينا فهي تحركان العناصر
 ، M , NH , S , I ظلتح ي سعر المائ ا ينب
المكظنة ل معا لتير السابقتير( )3ظ( )4بالنسبة لسعر المائ ا:

 -1ي ك االست مار I 
 -2ي ك اال تار S 
-3

صاف

االكتناز

الة متناقصة بالنسبة لسعر المائ ا

)I  I (i

الة متزاي ا بالنسبة لسعر المائ ا
: NH 

ي ك

الة

متناقصة



)  S  S (i؛
لسعر

المائ ا

()43



)  NH  NH (i؛
رض النقظ (  ) Mبالنسبة لسعر المائ ا :ف الب اية ا تبر
 -4الت يران ف
ظيكس تر (  ) Mيير مرر بالنسبة لت يران سعر المائ ا ،إال تر هه النقطة ق ت ارن
فيما بع ا تماي الك ير مر الباح ير لتنقيح النارية ،فق ت صظا إل تنه إها كار سعر
م ية
منح القرظض ،ظمر ي تضع
المائ ا منتمضا فإر الار ال ي ج البنظك
ت ق االئتمار ،لكر ن ما ترتم تسعار المائ ا ب رجة معينة فإنها ت ر المظ ير
منح القرظض ،ظين ط بهلك ممعظ المضا  ،ظتتقظى
اإلي ا ظت ج البنظك
()44
م ية ت ق النقظ  ،لهلك يمكر ا تبار تر رض النقظ حساس لت يران سعر المائ ا.
ظ ت صن هه النارية إل الع ي مر النتائج الت نجم ها ف النقاط التالية:
 -1يتح سعر المائ ا التظازن ( ) ieبتقاط المنحن  I  NH بالمنحن
ن سعر المائ ا ( ،) ieظ ناك اتتال بير سعر المائ ا ( ) icالمح
 S  M ت
ف النارية الكالسيكية بير اال تار ظاالست مار ،ظبير (، ) ieظيرج السب لظجظ ك
مر  M ظ  ، NH ظبهلك ال ظجظ ل تعا بير اال تار ظاالست مار ن التظازر اله
قالن به النارية الكالسيكية إال است ناءا ؛
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 2ـ يتحقق ن سعر المائ ا ( ) icالكالسيك فجظا بير اال تار ظاالست مار تعا
المجمظ الجبر لمق ار صاف االكتناز  NH ظ مق ار النقظ الج ي ا ، M 
ظ نا تاهر ت مية النقظ ظاالئتمار المصرف ف تح ي سعر المائ ا،تير تسا ي زيا ا
رض النقظ ف انتماض سعر المائ ا ،ظبهلك صار لعرض النقظ ظرا بارزا ف
سعر المائ ا ،كما ا ترفن هه النارية باا را االكتناز ،ظبس ظك االحتماا
التأ ير
المت يران االقتصا ية ؛
ائ ا كعام م ر
بالنقظ سائ ة ظر تر ت
()45

يها ،مر أنه
 3ـ إر زيا ا رض األمظا المع ا لإلقراض ف ا بان الط
األمظا المع ا
تتميض تسعار المائ ا ظالعكس صحيح ،كما تر زيا ا الط
إل زيا ا تسعار المائ ا
لإلقراض مر أنه ف ا بان رض هه األمظا تر ي
ظالعكس صحيح.
العظام المح ا لسعر المائ ا ف االقتصا
ظسظ نحاظ فيما يأت تر نكت
الجزائر تال المترا الممت ا مر  ،2011-1811مر تال نتائج ال راسة القياسية.
المبحذ الثاني -محاولة قياسية لنمذجة العوامل المحددة لسعر الفائدة في االقتصاد
الجزائري
سظ نعتم
االقتصا الجزائر

ال راسة القياسية الستنباط العظام المح ا لسعر المائ ا ف
ضظء ال راسة النارية السالمة.

المطلب اوول -تحديد درجة استقرار السالسل الزمنية
الفر االول – تحديد متغيرال الدراسة
ظ نا يتعير ينا تح ي مت يران ال راسة ؛ فالمت ير التاب ظ سعر المائ ا االسم
السن ان الحكظمية ،تما المت يران المستق ة فنج ا
 rntتير سنستت ي سعر المائ ا
مم ة ف اال تار  Sظاالست مار  Iتير سنستت ي مجمظ التراكي التاي لألصظ الساكنة
infanti
ظ ت ييران المتزظر ،ظ ت يران رض النقظ  DM2ظالتضتي المتظق
بع إ تا تع يالن ظفقا لمصمان Hodrick-
بيانان التضتي المع
المرتكز
. Prescott filter

الفر الثاني -دراسة استقرار السالسل الزمنية للمتغيرال المدروسة.
()46

إر إجراء ت معالجة قياسية يستظج ضمار استقرارية المت يران الم رظسة،
ظ مر تال هه المرح ة نستعير ب راسة تصائص السالس الزمنية ،ظهلك مر تال
اإلستقرارية (مركبة االتجاه العاي ،مركبة ال ظران االقتصا ية) ،باال تما
اتتباران يك فظالر البسيط ( )DFظ يك فظالر المظس ظ جمي النتائج المتظص
يها ظفقا إلستراتيجية يك  -فظالر.
إليها متحص
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ظقب القياي بتطبيق طريقة إستراتيجية يك فظلر يج
ظالمتم ة ف :

ال رظ

ف

مرح ة تظلية

تظال -تعيين درجة التأخير( :)Pبتح ي المعامالن المعنظية ل الة االرتباطان الجزئية
ل س س ة المرظقان مر ال رجة األظل  ،ظ النتائج المتظص إليها مح ا ف الج ظ
المظال :
درجة التأخير
1
8
3
1
1

السلسلة
dRnt
dS
dI
dDM2
dInfanti

ظ بهلك تي تح ي االتتبار اله يمكر استت امه .
ثانياا اجراء اختبارال االستقرار لديكي فولر DFو ديكي فولر المطور )(ADFا
نتائج االتتباران ل يك فظلر  DFظ يك فظلر المطظر ) (ADFمظضحة ف الج ظ
المظال :

النمظهج

1

2
DF
3

ADF

4

Rnt

S

I

DM 2

inf anti

tstatistic

- 0.835

0.259

- 1.95

- 1.029

- 0.506

-3

0.657

1.155

2.61

- 0.96

- 2.385

- 3.6

- 1.123

2.576

2.85

271.2

- 1.452

3.20

3.729
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5

6

3.27

2.327

0.746

-3

0.498

- 0.659

- 0.997

2.61

1.870

2.324

- 2.503

- 3.6

1.27

- 0.625

- 6.218

2.85

-0.83

0.3

4.30

3.2

المصدر ا من إعداد الباحذ باالعتماد على بيانال السالسل الزمنية و تحليلها وفق مخرجال EViews

مرر تررال الجر ظ نالحرا تر كر السالسر ييرر مسررتقرا لظجررظ جرهر الظحر اظ بعر
تح ير المرررق األظ ف ر السالسر سررظ نظاص ر فر إجررراء نمررس العم يرران لنص ر إل ر
النتائج التالية :

درجة التكامل
8
8
1
1
8

السلسلة
RNT
DM2
I
S
Infanti

فالمالحا تر ناك اتتال ف رجان تكام السالس الزمنية المستت مة ف
التح ي ظمر ي ال ظجظ لم ك ة التكام الم ترك  co-integrationالت ت ترط تر
تكظر جمي السالس هان نمس ال رجة مر التكام  ،لهلك ال يمكر تطبيق نمظهج
تصحيح التطأ ت ناء م ية التق ير .
المطلب الثاني  -تقدير نموذج VARوديناميكيته.
تق ير نمظهج سعر المائ ا باستت اي ا عة
سنحاظ بر تطظان ها المط
ت عة االنح ار الهات  VARتبعا لنتائج اتتباران استقرار السالس الزمنية
الفر االول -تقدير نموذج سعر الفائدة  Rntباستخدام شعا االنحدار الذاتي
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لتق ير نمظهج عا االنح ار الهات  VARيتعير التعام م السالس
المستقرا مر جهة ،كما يتظج تح ي رجة تأتير مسار  ،VARت تننا سنقظي بتق ير
نمظهج عا االنح ار الهات  VARل سالس المستقرا التالية :
ظ يعط نمظهج  VARهظ ال رجة  Pف الحالة العامة بالصي ة التالية :

عا متكظر مر  Kمت يرا ،
حيث
مت ير
 (p)،رجة تأتر النمظهج ،

مصمظفة المعالي الت سظ

تق ر

ظائ

أوال -تحديد درجة تأخر مسار VARا يمكر تح ي رجة تأتر مسار  VARمر
السالس المستقرا،
تال إجراء تق ير لنمظهج  VARب رجان تأتير متت مة
تر نتتار التأتر المقاب أل ن قيمة الحصاءا ظارتز ظتكاي ك ,Shwartz et
Log likelihood
 AkAikeتظ القيمة العام ل معقظلية حس إحصاءا
ظالج ظ المظال يظضح هه القيي :

3
60.73
64.66
- 648.86

2
66.53
69.21
- 716.7

1
71.15
72.60
- 894.96

التأخير P

Akaike
schwartz
log likelihood

فنالحا تر ت ن قيمة ل ظرتز ظ اكايك تظافق التأتير )(p=3
3
ظ يه رجة تأتر مسار VAR
ثانيا  -تقدير النموذج ا بع تح ي رجة تأتر مسار  VARظ المح
النماهج التالية :
بع م ية التق ير
 -8معادلة سعر الفائدة Rnt
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) DRNT = - 2.813*DRNT(-1 ) - 1.587*DRNT(-2 ) + 0.0893*DRNT(-3
) + 3.067*10 -05*DDS(-1 ) - 2,411*10 -05*DDS(-2 ) - 2.495*10 -05*DDS(-3
) + 7.755*10 -05 *DDI(-1 ) + 5.57* 10 -05*DDI(-2 ) +7.80016*10 -06 *DDI(-3
) + 0.0713*DDM 2(-1 ) + 0.0291*DDM 2(-2 ) - 0.0258*DDM 2(-3
-25.774*DINFANTI(-1 )+ 36.182*DINFANTI(-2 ) - 5.57*DINFANTI(-3 ) - 4.762
R 2  74.27%

Fcal  4.849

R 2  93.56%

فنالحا تر سعر المائ ا ممسر بصمة جي ا ( ) R  93.56%ظ يمسر ها
ر طريق
النمظهج تك ر مر  %83مر ت يران سعر المائ ا ف االقتصا الجزائر
م ا اته السابقة لمترا ت ظي ل ال ة سنظان ،ظل ت ييران المتأترا ب الث فتران ف ك
مر اال تار ظ االست مار ظ ت يران الكت ة النق ية ،ظمع التضتي المتظق  ،ظ ناك
اللة إحصائية ألي المت يران الممسرا لسعر المائ ا طبقا الحصاءا )(tلستظ نن ن
المعنظية الك ية ل نمظهج حيث
مستظى المعنظية  .%5كما ت ك إحصاءا في ر
2

نج ا ( ) R  4.849%تمظق إحصاءا في ر الج ظلية (  ) Ftab  3.07ظ
األق يظج ظاح مر المت يران السالمة يمسر س ظك سعر المائ ا.
تنه
تترجي
2

ظ لهلك نقب بهها النمظهج مر الناحية اإلحصائية.
تما مر الناحية االقتصا ية فإر:
ناك القة طر ية بير اال تار ظسعر المائ ا ،تير ن ا تر اإل ارا المناسبة
ق جاءن متأترا بسنة ظيتظافق ها الظض م النارية االقتصا ية .
إر العالقة بير سعر المائ ا ظ االست مار جاءن م ايرا ل نارية االقتصا ية ن
التأتيران ال الث ،ظ يكمر السب ف ضع االست مار ،ظتركزه ف قطا المحرظقان
المظار المالية ،ظال يرتبط فيه حجي ط التمظي
اله ي ك القط ا المهيمر
قطا المحرظقان
بسعر المائ ا نارا لالحتكار اله تمرضه ال ظلة الجزائرية
ظيصبح تمظي االست مار ف القطا ان يير النمطية ام يا بالنسبة إلجمال االست مار
بالنسبة لت يران الكت ة النق ية نج تر إ ارتها ق جاءن مظافقة ل نارية
االقتصا ية بتأتر ق ره 3سنظان
بالنسبة لمع التضتي المتظق نج تر اإل ارا جاءن مطابقة ل نارية
االقتصا ية ( القة مظجبة )طبقا لمعا لة في ر.
تالصة القظ تر النمظهج كك مقبظ .
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 -1معادلة االدخار S
) DDS = - 85212 .2*DRNT(-1 ) - 73622 .10*DRNT(-2 ) - 93586 .001*DRNT(-3

) - 0.435*DDS(-1 ) - 1.54*DDS(-2 )+ 0.406*DDS(-3
+ 5.831*DDI(-1 ) + 5.869*DDI(-2 ) + 6.896*DDI(-3 ) +
1333 .707*DDM 2(-1 )- 1529 .216*DDM 2(-2 )- 675 .32*DDM 2(-3 ) +
) 1016865 .203*DINFANTI(-1 )  2893498 .842*DINFANTI(-2
+2158250 .54*DINFANTI(-3 ) -164645 .4039
Fcal  3.17

R 2  61.95%

R 2  90.48%

فاال تار ممسر بنسبة  %81.41ر طريق القيي المتأترا زمنيا ل الث فتران لك
مر اال تار ،سعر المائ ا ،االست مار ظت يران الكت ة النق ية ،ظمع التضتي المتظق ،
لكر بالريي مر ظجظ المعنظية اإلحصائية اإلجمالية طبقا إلحصاءا في ر إال تر
ظ
المت يران التمسيرية مم ة ف سعر المائ ا ظاالست مار ظت يران الكت ة النق ية
التضتي المتظق ق جاءن ف تي بها يير هان اللة إحصائية.

 -3معادلة االستثمار I
)DDI = - 36073.7 * DRNT(-1) - 35576.55 * DRNT(-2) - 28506.91 * DRNT(-3
)+ 0.306 * DDS(-1) + 0.037 * DDS(-2) - 0.12 * DDS(-3) + 1.359 * DDI(-1
)+ 0.915 * DDI(-2) + 2.203 * DDI(-3) + 1039.335 * DDM2(-1
)+ 809.748 * DDM2(-2) + 493.727 * DDM2(-3) + 426997.307 * DINFANTI(-1
- 1189396.34 * DINFANTI(-2) + 917442.9 * DINFANTI(-3) - 102165.56
Fcal  4.83

R 2  74.20%

R 2  93.55%

فمر المالحا تر النمظهج كك معنظ طبقا إلحصاءا في ر ظتر المق را التمسيرية
ل نمظهج ف ح ظ  %83.55ب اللة التأتر ف االست مار ظك مر سعر المائ ا
ظاال تار ظت يران الكت ة النق ية ،ظمع التضتي المتظق  ،م مالحاة ييا المعنظية
ح ا.
الجزية لك مت ير
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 -4معادلة التغييرال في عرر النقود
)DDM2 = - 26.9210843 4 * DRNT(-1) + 7.59137697 1 * DRNT(-2
)+ 38.4397995 1 * DRNT(-3) + 0.001281 * DDS(-1) + 0.00034 * DDS(-2
)- 0.000167 * DDS(-3) + 0.000296 * DDI(-1) - 0.0004912 * DDI(-2
)- 0.0020 * DDI(-3) + 0.517 * DDM2(-1) + 1.09 * DDM2(-2) - 0.082 * DDM2(-3
)- 192.95 * DINFANTI(-1) + 418.07 * DINFANTI(-2
- 217.1857 * DINFANTI(-3) - 31.07105
Fcal  8.86

R 2  85.51%

R 2  96.37%

فمر المالحا تر ت يران رض النقظ ممسرا بـ  %86.37بالتأتيران لمترا
 3سنظان ف ت يران رض النقظ ،سعر المائ ا ظ اال تار ظ االست مار ظ التضتي
المتظق .
 -5معادلة التضخم المتوقعا حس نتائج تق ير ظفق طريقة عا االنح ار الهات
المعا لة المق را ل تضتي المتظق التالية :
 VARتحص نا
)DINFANTI = 0.013 * DRNT(-1) + 0.019 * DRNT(-2) - 0.0027 * DRNT(-3

)- 2.641 *10 -07 * DDS(-1) - 5.49 *10-9 * DDS(-2) + 3.92 *10-7 * DDS(-3
)- 4.04 *10-7 *DDI(-1) - 6.413 *10-7 *DDI(-2) + 4.61 *10-7 *DDI(-3
)- 0.0005 * DDM2(-1) - 0.00066 * DDM2(-2) + 0.00015 * DDM2(-3
)+ 2.810 * DINFANTI(-1) - 2.66 * DINFANTI(-2
+ 0.7996 * DINFANTI(-3) + 0.0223
Fcal  1520 .98

R 2  99.91%

R 2  99.97%

ظتاهر هه المعا لة تر التضتي المتظق ممسر بنسبة  %88.87ب اللة التأتيران
ف التضتي ظسعر المائ ا ظاال تار ظالت ييران ف الكت ة النق ية ،ظالتضتي المتظق .
ظتالصة القظ مر المعا الن التمسة السابقة ،تر سعر المائ ا ي ر ظ يتأ ر بك مر
اال تار ظاالست مار ظت ييران الكت ة النق ية ظالتضتي المتظق طالما تننا اكت منا تر
النمظهج اله يص ح لتمسير العالقة بير هه المت يران ظ نمظهج عا االنح ار
الهات  ،VARاله يرى بأر ناك القان تأ ير متبا بير مت يران ال راسة ،فك
مت ير يرا تمسيره ،تمسره ا ظام  ،لكنه ف نمس الظقن يعتبر مت ير تمسير
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لمت ير تتر يرا تمسيره ،تظ بتعبير ت ق تر ك المت يران الم رجة ف النمظهج
مت يران ات ية ات مناظمة المت يران ،ظلهلك يسمح ها النظ مر النماهج بمهي
القة ف اتجاه ظحي م
العالقان التبا لية بير المت يران ظ ليس األمر مقتصر
ما تاهره نماهج االنح ار.
المطلب الثالذ -تحليل الصدمال
باق
يسمح لنا ها التح ي بمعرفة ظقياس ت ر الت ير المماجئ ف مت ير ما
سعر المائ ا  DRntبمق ار انحرا
المت يران ،فمر تال تطبيقنا لص مة
معيار ظاح ق ره  1.6761ف المترا األظل الحانا تر المت يران األترى ق بقين
حالها ف نمس المترا ،لكر ناك ت يران ف المترا المظالية كما ي
1.1812بالنسبة لـ  3.1812،DRntبالنسبة لـ  1.345 ،DDSبالنسبة لـ ، DDI
 2.12بالنسبة لـ  ،DDM2ظتتيرا 1.141-بالنسبة لـ  .Dinfantiلكر الج ير
بالهكر تر ت ر هه الص مة كار ضعيم ا ف ب اية المترا ي ب ت ف التضتي ت ريجيا كما
تاهره البيانان التالية:
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 ف ب اية المترا78075.66اال تار ظالمق را بـ
تما بالنسبة ل ص مة المطبقة
لكر المالحا تر ناك استجابة لههه الص مة ف نمس المترا مر طر تسعار المائ ا
بقية المت يران
 مر ظر تر تكظر لههه الص مة ت ت ر76225.99 حيث كانن
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ف نمس المترا لكر استجابتها اهرن ف المترا ال انية لكنها بسطة بالنسبة لك
المت يران  ،ظ المالحا انه تك ر مر هلك تر ت ر هه الص مة ب ت ف التضتي بع فترا
 4سنظان
بقية المت يران ما ا الت ير ف التضتي المتظق
ظنمس هه النتيجة تص ق
ت ير بانحرا معيار ظاح ف مستظاه إل ح ظث ت ير ف االتجاه
اله ي
المعاكس ف المت يران األترى
ظالج ير بالهكر تر المت يران الهيك ية التاصة بالنمظهج تستجي ل ص مان الت
متت المت يران الم رظسة ،ظ لهلك يمكننا تر نقظ تر ك ت ير ف قيي
نح ها
المت يران األترى مح
متت
سعر المائ ا صعظ ا ظ بظطا سينتج ت اره
ال راسة كما تر ك ت ير ف المت يران األترى ضمر مجا هه ال راسة مر أنه تر
سعر المائ ا م ما تظضحه ج اظ تح ي الص مان .
ي ر
ظلع تر هلك مر سمة نماهج  varالت تستطي تر تظضح حجي الت ات بير
الص مان الت يمكر تر تتعرض لها
المت يران ظ رجة تأ ير ا ظتأ ر ا بمتت
المت يران مح ال راسة
الخاتمة
السن ان الحكظمية ف
لق ت صن هه ال راسة إل تر إ بان تر سعر المائ ا
االقتصا الجزائر تال المترا الممت ا مر  2111-1811مح بأربعة ظام مم ة
السن ان الحكظمية،
تساس الث فتران لك مر سعر المائ ا
ف التأتيران
اال تار المح  ،ت ييران الكت ة النق ية ،مع التضتي المتظق .
هه العظام مجتمعة ف تمسير سعر المائ ا بأك ر مر  %83ف
ظتسهي متت
االقتصا الجزائر ظتتظافر ناك اللة إحصائية ألي المت يران.
تما مر الناحية االقتصا ية فإر تي اإل اران جاء مطابقة ل نارية االقتصا ية
بتأتيران متت مة ظ ظ ما ي بن فرضيان ال راسة ،ما ا المرضية المتع قة باالست مار
الت رفضنا ا ،حيث جاءن إ ارا االست مار متالمة لتظقعان النارية االقتصا ية،
ي ت مية سعر المائ ا ف تكظير سعر التك مة بالنسبة
ظي كمر السب ظراء هلك ف
لمجم االست ماران الت تركزن ب رجة كبيرا ف قطا المحرظقان.
المت يران
كما تظص ن هه ال راسة إل تر ت تح ي لسعر المائ ا باال تما
التمسيرية السالمة مر أنه التأ ير ف تح ي قيمة هه المت يران ،ألر نتائج راستنا
األنس مر يير ا تير نج تر ناك
تظضح تر نماهج عا االنح ار الهات
مناظمة متكام ة لمت يران ال راسة فك المت يران ظفق منهجية ها النمظهج تعتبر
مت يران ات ية ،ألر ك منها ي ر ظيتأ ر سظاء بصمة مبا را تظ بتأتر زمن ،
ظ ها ما تك ته نتائج تح ي الص مان.
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إر نتائج هه ال راسة مرتبطة ب رجة كبيرا بم ى صحة ظص ق البيانان المحص
يها مر صن ظق النق ال ظل  ،م اإل ارا أل مية ها البحث اله يبق ج ير
الن اط االقتصا ف الع ي
بال راسة ظالبحث لمهي لطبيعة سعر المائ ا ظ تأ يره
مر االقتصا يان ،تصظصا تنه ت تم كأ اا مهمة لح األزمة االقتصا ية الرا نة .
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