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 ملخص: ال

- 1990تهدف الدراسة إلى البحث فيما إذا كان معدل التضخم قد أثر على معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة )
2019.) 

بدأت الدراسة بتوضيح العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في النظريات االقتصادية، ثم تطرقت إلى تطور كل منهما في الجزائر 
(. وفي الجزء التطبيقي: استخدمت السالسل الزمنية للمتغيرين، لدراسة األثر المحتمل لمعدل التضخم 2019-1990خالل الفترة )

، وتم التوصل في النهاية إلى أن معدل التضخم ال يؤثر على معدل النمو  VARعلى معدل النمو االقتصادي باستخدام نموذج 
 االقتصادي في الجزائر.  

 .VARو االقتصادي، كلمات مفتاحية: التضخم، معدل النم

 مقدمة: ال. 1

، وتسعى كل الدول سواء كانت متغيران بالغا األهمية في االقتصاديات العالمية يعتبر كل من التضخم والنمو االقتصادي
متقدمة أو نامية، إلى الحد من معدل التضخم وإبقائه في مستويات دنيا، وفي نفس الوقت تعمل على تحسين األداء االقتصادي،  

األزمات االقتصادية والتي من أهمها ارتفاع مستويات األسعار بصفة  وبالتالي رفع معدل النمو االقتصادي، وفي غالب األحيان تكون 
مستمرة، يسبب حدوث التضخم، عائقا أمام ارتفاع النمو االقتصادي، بسبب ما يخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى تراجع 

 الوضع االقتصادي في أي دولة في العالم. 
الث، التي تتخبط بصورة شبه دائمة في دوامة من المشاكل االقتصادية على رأسها  وبما أن الجزائر واحدة من دول العالم الث

االرتفاع المستمر والمتواصل في األسعار، فإن هذا األمر دفعنا للبحث فيما إذا كان لهذا األمر أي ارتفاع معدالت التضخم أثر على 
 الي، ولهذا الغرض سنحاول اإلجابة على اإلشكالية التالية: معدل النمو االقتصادي، والذي سنعبر عنه بحجم الناتج المحلي اإلجم

 (؟2019-1990هل كان الرتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الجزائري أثر على معدل النمو االقتصادي خالل الفترة )
 وقد تمت صياغة الفرضية التالية كمحاولة أولية لإلجابة على هذه اإلشكالية:

- 1990معدالت التضخم أثر واضح على معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة )كان لالرتفاعات الكبيرة في 
2019 ) 

 وفيما يلي سنحاول التوصل إلى إثبات أو نفي هذه الفرضية.
تحليل وقياس األثر المحتمل الذي قد يخلفه معدل التضخم على  نهدف من خالل هذه الدراسة إلى أهداف وحدود الدراسة:  .2

النمو االقتصادي ممثال في حجم الناتج الداخلي الخام، وأيضا إبراز العالقة بين هذين المتغيرين في الفكر االقتصادي، أما عن  معدل 
 (. 2019-1990حدود الدراسة فقد كانت في الجزائر خالل الفترة )

اختلفت وجهات نظر المفكرين االقتصاديين حول هذا األمر، فمنهم من عالقة التضخم بالنمو االقتصادي في الفكر االقتصادي:  .3
 رأى وجود عالقة تربط المتغيرين، ومنهم من نفى ذلك، ويمكن توضيح هذا األمر من خالل: 
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يمكن اعتبار النظرية الكالسيكية حجر األساس لعدد  كية. مضمون العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في النظرية الكالسي 1.3
من نظريات النمو التي أتت من بعدها، ووفقا لهذه النظرية فإن العملية اإلنتاجية تعتمد على ثالثة عوامل هي: األرض، العمل ورأس 

 1المال، وتأخذ دالة اإلنتاج الصيغة التالية:  
Y= f)K, L, T(……)1( 

 تمثل األرض. Tرأس المال،  Kهو العمل،  Lتمثل المخرجات،  Yحيث: 

وزيادة في اإلنتاجية  T(g(، النمو في األرض g)k(، االستثمار )gL(بالنمو السكاني  )yg(ونتيجة لذلك يرتبط النمو في اإلنتاج 
 (. fgاإلجمالية )

وتوزيع الدخل يحدد مدى سرعة أو بطء النمو االقتصادي ألي دولة،  كما اعتبروا أن االدخار هو الذي يخلق االستثمار ومن ثم النمو،  
كما كان نموذج النمو القائم على العرض األداة المفضلة لالقتصاديين الكالسيك، واعتقدوا أن انخفاض األرباح ليس سببا رئيسيا في 

ى زيادات في األجور، ومن خالل ما سبق نقص العمل وإنما سبب للمنافسة في سوق العمل، وفي نفس السياق فإن العمل ينطوي عل
نخلص أنه في النظرية الكالسيكية ال توجد عالقة تفسيرية مباشرة ما بين التضخم والنمو االقتصادي واالفتراض الضمني هنا هو  

من طرف  إمكانية وجود عالقة سلبية بين التضخم والنمو االقتصادي من خالل زيادة أو ارتفاع تكلفة العمل، أي أن المنافسة 
الرأسماليين في سوق العمل تؤدي إلى زيادة في أجور العمال ) التضخم( التي تؤدي بدورها إلى انخفاض في مستويات أرباح  

 الشركات، ومن ثم انخفاض في مستوى اإلنتاجية الذي بدوره ينعكس سلبا على النمو االقتصادي.

يعتمد النموذج الكينزي في تفسير العالقة بين التضخم  ية الكينزية.مضمون العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في النظر  2.3
(، ووفقا لهذا النموذج فإنه في المدى القصير AS( والعرض الكلي )ADالكينزي والنمو االقتصادي على كل من منحنى الطلب الكلي )

صاد يؤثر فقط على األسعار، ولكن إذا كان  ( عبارة عن خط أفقي، والتغير في جانب الطلب في االقتASيكون منحنى العرض الكلي )
( يؤثر على كل من األسعار واإلنتاج، وهذا ينطبق مع حقيقة أن العديد من العوامل تدفع معدل ADمائال فإن التغير في الطلب الكلي )

اإلنتاج األخرى، السياسة  التضخم ومستوى اإلنتاج في المدى القصير، وتشمل هذه التغيرات: التوقعات، القوى العاملة، أسعار عوامل 
وبما أن األسعار واألجور تتسم بالجمود فهي تأخذ وقتا من أجل إيصال االقتصاد إلى حالة التوازن، ونتيجة لهذا   2المالية أو النقدية، 

 السبب ال توجد عالقة مرئية واضحة ما بين التضخم والنمو االقتصادي في المدى القصير )الحالة المستقرة(.
مل المذكورة سالفا لها ما يعرف بالصدمة على الحالة المستقرة  وباالنتقال من المدى القصير إلى المدى الطويل، فإن العوا

( العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي عالقة إيجابية ولكن في آخر المسار تصبح  1لالقتصاد، فنالحظ من خالل الشكل رقم )
 عالقة سلبية ما بين المتغيرين. 

 
1relationship between inflation and economic growth”, Working paper, (Reserve Bank of  «Vikesh Gokal, Sabrina Hnifi, . 

Fiji, Economics Dept,  2004/04, decembre 2005), p. 5. 
2.  Vikesh Gokal, Subrina hanif, op cit, p 06. 
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(، ويحدث ذلك  1في الشكل رقم )  2Eإلى   1Eمن خالل حركة النقطة فالعالقة اإليجابية األولية ما بين التضخم واإلنتاج تظهر 
نتيجة لزيادة الطلب الفعال على المنتجات وغالبا بسبب مشكل المضاربة، أين يرى المنتجون أن أسعار سلعهم قد ارتفعت في حين أن  

سعار قد ازداد وفي نفس الوقت فإن  المنتجين اآلخرين يعملون عند مستوى السعر نفسه، ولكن في الواقع أن المستوى العام لأل
 المنتجين سيرفعون من عملية إنتاج السلع من أجل زيادة أرباحهم، وعادة ما يطلق على هذه الحالة بالتضخم بسبب جذب الطلب.

 (: العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في المدرسة الكينزية1الشكل )

Source: Vikesh Gokal, Sabrina Hnifi, « relationship between inflation and economic growth”, Working 
paper, (Reserve Bank of Fiji, Economics Dept, 2004/04, decembre 2005), p. 8 

تتميز العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي بناء على الشكل أعاله بميزتين هما، أوال: هناك فترات نالحظها من خالل المنحنى 
( 2Eتكون العالقة بين التضخم واإلنتاج عالقة عكسية فعندما يزداد التضخم تخفض عملية اإلنتاج، وعلى سبيل المثال بين النقطتين )

ة سلبية ما بين التضخم والنمو االقتصادي، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات القياسية، ويطلق على هذه  ( حيث تكون عالق3Eو)
الظاهرة "التضخم الركودي" أين يرتفع المستوى العام لألسعار ويتراجع معها اإلنتاج، ثانيا: أن االقتصاد ال يتحرك مباشرة نحو معدل  

 ي أين يرتفع التضخم ثم ينخفض.مرتفع للتضخم، ولكن يتبع مسار انتقال

افترض فريدمان أن التضخم هو نتيجة لزيادة عرض  مضمون العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في النظرية النقدوية.  3.3
النقود أو سرعتها بمعدل يفوق معدل النمو االقتصادي، وقد ذكر فريدمان العديد من الخصائص الرئيسية لالقتصاد على المدى  
الطويل، بما في ذلك حيادية النقود والنظرية الكمية للنقود التي تربط بين التضخم والنمو )عالقة عكسية( من خالل المساواة بين  

مجموع االنفاق في االقتصاد ومجموع كمية النقود، حيث اعتقد الكالسيكيون عند صياغة هذه المعادلة أن أثر التغيرات في كمية النقود 
تام، وأن الطلب على النقود يكون فقط من أجل المعامالت، وأن النمو االقتصادي يقاس بالقدرة على زيادة السلع. كما تتسم بالحياد ال

-بما فيها مستوى الناتج المحلي اإلجمالي –أخذت نظرية حيادية النقود مكانا مهما، حيث اعتبرت أن القيم المتوازنة للمتغيرات الحقيقية 
ي المدى الطويل، وعليه يرى النقديون أنه في المدى الطويل تتأثر األسعار أساسا بمعدل نمو المعروض مستقلة عن العرض النقدي ف
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النقدي دون أن يكون هناك تأثير حقيقي على النمو االقتصادي، وعندما يفوق العرض النقدي مستوى النمو االقتصادي يظهر 
 3  التضخم.

نا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول،  أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ه
أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا 

   محتوى العنوان الفرعي األول.

إلى يومنا هذا فترة هامة في مسار   1990تمثل الفترة الممتدة من (. 2019-1990تطور التضخم في الجزائر خالل الفترة ) .4
 4االقتصاد الجزائري، حيث تمثل مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق وتتميز بتحرير األسعار. 

 ويمكن أن نقسم تطور معدالت التضخم خالل هذه الفترة كما يلي: 

 (.2003- 1990ر معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة )تطو  1.4
 (2003-1990( سنحاول تحليل كيفية تغير معدل التضخم خالل الفترة )1من خالل الجدول رقم )

 ( 2003-1990(: تطور معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة )1الجدول )

 (%الوحدة: نسبة مئوية )                                                              

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

معدل 
 التضخم 

16.65 25.88 31.67 20.54 29.04 29.78 18.68 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات

معدل 
 التضخم 

5.73 4.95 2.64 0.344 4.22 1.41 4.26 

 //:www.worldbank.orghttpمن إعداد الطالبة باالعتماد على:  المصدر:

 
،  1، شعبة اقتصاد مالي، جامعة باتنة LMDمحددات التضخم مع مقاربة بدوال االستهالك"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ميخاليف أسماء،   3

 . 127، ص. 2016/2017
4, politique des salaires: fondements théoriques et analyses empiriques de l’expérience algérienneBoutaleb kouider, 

(l’office des publications universitaires, alger, 2013), p. 287. 
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ليرتفع إلى   1990في عام  %16.65عرف التضخم خالل هذه الفترة تزايدا مستمرا حيث بدأ بمعدل (. 1993- 1990الفترة: )
أكبر معدل بلغه التضخم خالل   %31.67نقطة في مدة سنتين فقط، حيث يعتبر معدل  15، أي بزيادة قدرها 1992سنة   31.67%

 ، ويمكن تفسير هذه الزيادة بعدة عوامل أهمها:2003إلى    1990الفترة الممتدة من 

 التوسع النقدي المتتالي خالل هذه الفترة وارتفاع معدالت السيولة؛ -
 مع ركود في مستويات العرض. تزايد حجم الطلب  -

، ويمكن إرجاع هذه النتائج إلى انخفاض وتيرة  %20.54نقطة ليصل إلى  11انخفض معدل التضخم بـ  1993أما خالل سنة 
 5التوسع النقدي باإلضافة إلى استقرار مستويات الطلب الكلي. 

  1993سنة  %20.54ديد حيث انتقل من معدل خالل هذه الفترة عاود معدل التضخم االرتفاع من ج(. 1995- 1994الفترة: )
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها، التحرير الواسع لألسعار خالل هذه   1995سنة  %29.78، ثم إلى 1994سنة   %29.04إلى 

 6الفترة ورفع الدعم الحكومي عنها. 

، لتستمر في التراجع 1996سنة  %18.7خالل هذه الفترة تراجعت معدالت التضخم حيث بلغت نسبة (. 1999- 1996الفترة: )
 ، وتعود هذه النتائج الحسنة إلى تضافر عدة جهود نذكر منها:1999سنة   %2.64بعدها وتبلغ معدل 

 التحكم في السيولة االقتصادية واعتدال وتيرة التوسع النقدي؛ -
 تدني حجم االئتمان المحلي خالل هذه الفترة؛ -
 .1999سنة  %29.30طالة التي عرفت معدال عاليا تراجع مستوى الطلب الكلي بسبب انتشار الب -

باإلضافة أيضا إلى تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي كان يهدف إلى استقرار األسعار عند 
 7مستوى مماثل لما هو عليه لدى الشركاء التجاريين.

كأدنى حد لمعدل تضخم تعرفه الجزائر منذ االستقالل.  2000  سنة %0.34بلغ معدل التضخم (. 2003- 2000الفترة: )
ويمكن إرجاع هذا االنخفاض إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومات المتعاقبة في إطار برنامج التعديل الهيكلي، كتعديل أسعار الفائدة 

نقدية والبحث عن أساليب جديدة لتمويل األنشطة  الحقيقية، وتقليص الموازنة العامة إلى مستويات معقولة، والصرامة في تسيير الكتلة ال
 8االقتصادية بدال من اإلصدار النقدي المفرط، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم في حدود معقولة بل وقياسية.

 
5  . " القادر،  الفترة  مراد عبد  األمريكي خالل  الدوالر  مقابل  الجزائري  الدينار  النقدية على سعر صرف  المتغيرات  أثر  مقدمة 2003-1974دراسة  مذكرة   ،"

 .67، 66، ص. 2011قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، الستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة 

مجلة  "،  SVAR  1970-2012عبد هللا قوري يحيى، " محددات التضخم في الجزائر: دراسة قياسية باستعمال نماذج متجهات االنحدار الذاتي المتعدد الهيكلية  .  6

 .3، ص 2014، 14، عدد الباحث

 .3يحيى، نفس المرجع، ص   قوري عبد هللا. 7

،  مجلة األكاديمية العربية في الدنمارك("،  1999/2011محمد كريم قروف، " السياسة النقدية الحديثة واستهداف التضخم في الجزائر، دراسة تحليلية للفترة ).  8

 .272، ص 2013، الدنمارك، 14عدد 
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وتجاوز   %4.2حيث بلغ  2001لكن هذا االنخفاض لم يستمر طويال حيث سرعان ما عاد معدل التضخم إلى االرتفاع في سنة 
جراء نمو  %22.30بنسبة  M2، ويرجع ذلك إلى نمو المجمع النقدي %3معدل التضخم المستهدف للسياسة النقدية والمحدد بـ: بذلك 

احتياطيات الصرف، والتي تزامنت مع انطالق برنامج اإلنعاش االقتصادي، باإلضافة أيضا إلى ارتفاع الحد األدنى لألجر الوطني 
دينار جزائري خالل نفس الفترة، وأيضا إعادة رسملة البنوك التي أدت إلى وجود سيولة   8000إلى  6000المضمون، والذي ارتفع من 

إلى   M2، ومرد ذلك هو انخفاض معدل نمو 2002بعد ذلك عاد معدل التضخم لالنخفاض من جديد سنة  9واق. زائدة في األس
17.30% .10 

، والذي يمكن إرجاعه في جزء مهم منه لنمو فائض %4.26شهدت ارتفاعا جديدا في معدل التضخم حيث بلغ  2003سنة 
، كما يالحظ أن هذا المعدل تجاوز الرقم المستهدف 2002ة سنة  مسجل %25.13مقابل معدل  %36.29السيولة المصرفية بمعدل 

 11. 2003للسياسة النقدية لعام 

أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول،  
الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا  أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان 

 محتوى العنوان الفرعي األول. 
 :(2019- 2004تطور معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة ) 2.4

 ( 2019- 2004( سنحاول تحليل طبيعة تحركات معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة )2من خالل الجدول رقم )

 
9.», thèse de doctorat en sciences, université de  ique en Algériel’analyse de la croissance économ Achour Tani Yamna, «

Tlemcen, Algérie, 2013/2014, p 56.  
، 2013ربيع  -/ شتاء62-61، العددان  مجلة بحوث اقتصادية عربية("،  2011-2000رايس فضيل، "تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر )  .10

 .204ص 

 .194، جامعة بسكرة، ص مخبر مالية، بنوك وإدارة أعمال(" 2009-1999ضيل رايس، "الفوائض النقدية ومحددات التضخم في الجزائر ) علي لزعر، ف . 11

201 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
0 

2011 

معدل 
التضخم  

% 

3.96 1.38 2.31 3.67 4.86 5.73 3.91 4.52 
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 (: 2019-2004)(: تطور معدالت التضخم خالل 2الجدول )

  //:www.worldbank.orghttpباالعتماد على إحصائيات البنك الدولي:  المصدر:

، لكن من الواضح  2012كحد أقصى في عام   %8.89( أن معدل التضخم لم يتجاوز 2نالحظ من خالل معطيات الجدول رقم ) 
ويمكننا تحليل تحركات معدالت التضخم خالل هذه  %0.34والمقدر بـ  2000أيضا أنه لم ينخفض ليصل إلى الحد الذي بلغه سنة 

 الفترة كما يلي: 

سنوي لنفس السنة، إلى  والذي يعتبر أكبر من السقف المحدد في التقرير ال  %3.96يعود معدل التضخم المقدر بـ  2004في سنة 
والذي دعمه ارتفاع دخلهم المتاح، باإلضافة إلى ارتفاع األجر الوطني  %5.4عدة عوامل منها: تزايد معدل استهالك العائالت بنسبة 

 . %25األدنى المضمون بنسبة 

راجع يفسر بانخفاض هذا الت 2004أي بتراجع قدره نقطتين عما كان عليه سنة   %1.38قدر معدل التضخم بـ  2005وفي سنة 
- أسعار المواد الغذائية وبعودة أسعار البترول إلى مستواها الطبيعي. باإلضافة أيضا إلى انخفاض معدل السيولة المصرفية إلى ) 

39% .)12 

، أي أنه ارتفع وتجاوز المعدل المستهدف %3.67إلى   2007ليرتفع في سنة  %2.31قدر معدل التضخم بـ  2006وفي سنة 
وذلك راجع إلى ارتفاع أسعار الجملة للخضر والفواكه، وأيضا نمو السيولة النقدية من   %3السياسة النقدية والمقدر بـ من طرف 

  %24.2إلى  2006سنة  %18.6، باإلضافة إلى ارتفاع معدل النمو النقدي من 2007سنة  %74.5إلى  2006سنة  56.7%
في حين ارتفع معدل التضخم في السنة الموالية، أي  13ارتفاع معدل التضخم.  ، وكل هذه تعتبر عوامل داخلية تساعد على2007سنة 

أي بزيادة تفوق النقطة عما كان عليه في السنة السابقة. ولعل ذلك راجع إلى ارتفاع أسعار المواد   %4.86، إلى 2008في سنة 
 14. 2008الغذائية وخاصة الفالحية منها سنة 

 
 .204فضيل رايس، مرجع سابق، ص . 12
13. », l’économie algérienne dans le contexte de la crise financière internationale Talahite, Ahmed Hammadache, « Fatiha

l’économie algérienne aux défis de la globalisation, journée d’étude, Grenoble, mardi 8 février 2011, p 75. 
14  .», thèse pour l’obtention  inflation dans le contexte de l’économie algérienne-onnaiela relation m Bouhassoun Zahira, «

de doctorat en sciences économiques, université de Tlemcen algérie, 2013/2014, p 256. 

201 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
8 

2019 

معدل 
التضخم 

%  

8.89 3.25 2.90 4.78 6.40 5.60 4.3 1.9 
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 15وهو ما يعتبر أعلى معدل في العشرية األولى من القرن الواحد والعشرين.   %5.7ى  قفز معدل التضخم إل 2009وفي سنة 
نقطة مقارنة بنفس الفترة  1.5تسارعت وتيرة تغير الرقم القياسي ألسعار االستهالك بـ  2009فخالل التسع أشهر األولى من سنة 

.  2009في نهاية سبتمبر   %5.7إلى  2008سبتمبر  في نهاية %4.2، وبذلك يكون معدل التضخم قد انتقل من 2008خالل سنة 
تحت تأثير االرتفاع الكبير ألسعار   %7.8ويرجع هذا الضغط التضخمي أساسا إلى أسعار المواد الغذائية التي وصل مؤشرها إلى  

كما يرجع هذا االرتفاع أيضا إلى التضخم المستورد الذي حدث منذ سنة   16( المنتجة محليا. %20.7السلع الفالحية الطازجة )+  
، حيث أن األزمة المالية أدت إلى ارتفاع سعر صرف األورو مقابل الدوالر األمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد  2008

ألوروبي باعتباره الشريك التجاري األول من واردات الجزائر هي من االتحاد ا %60المستوردة من االتحاد األوروبي، خاصة وأن 
 للجزائر.

وهذا راجع إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الطازجة،    %3.91عاود معدل التضخم االنخفاض نوعا ما ليبلغ  2010وفي سنة 
السنة لمحددات ، وحسب دراسة أجراها بنك الجزائر خالل هذه %4.52فقد ارتفع معدل التضخم من جديد ليبلغ  2011أما في سنة  

من التضخم في  %63في هذه الزيادة، وذلك بنسبة  M2التضخم فقد تم التأكيد على المساهمة القوية للتوسع النقدي المقاس بالمجمع 
بسبب ارتفاع أسعار  %9بسبب التضخم المستورد، و %21بسبب تحركات أسعار الصرف، %7حين تتوزع نسب الزيادة الباقية بين

 17اإلنتاج الصناعي.

سنة   %8.9إلى  2011سنة  %4.52نقاط من  4ارتفع معدل التضخم بشكل كبير جدا حيث قفز بحوالي   2012وفي سنة 
وهو تقريبا ضعف المعدل السابق ويفسر هذا االرتفاع أساسا بتزايد أسعار بعض المواد الغذائية الطازجة في نفس السنة،   2012
 18. 2009فة إلى السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة بداية من باإلضا

بتسجيله لمعدل   2014، ليواصل تباطؤه في سنة  %3.25عاد معدل التضخم لالنخفاض من جديد ليصل إلى  2013وفي سنة 
ض إيرادات الميزانية الناتج عن  ، وهو ما يمثل مكسبا للدفع نحو االستقرار النقدي، خاصة في ظل الظرف المتميز بانخفا 2.9%

 انخفاض أسعار البترول. 

 
15  .nsultations de 2010 au titre de l’article : rapport des services du FMI pour les co algérie Fonds monétaire international, «

IV », (rapport du FMI n 11/39, Mars 2011), p 5. 
16  .ministre des »  le comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers a fin septembre 2009 «

finances,( direction générale de la prévision et des politiques, Algérie, 2009), p 12. 
17.Bouhassoun Zahira, op.cit, p. 259. 
، 13، )عدد  مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية "،  2011-1990بن بريكة الزهرة، "دراسة قياسية لتأثير سياسة الصرف على التضخم في الجزائر خالل الفترة    .18

"،  2012-1990. وبن يوسف نوة، "أثر التضخم على ميزان المدفوعات دراسة تحليلية قياسية للجزائر خالل الفترة  212(، ص.  2013جامعة بسكرة، جوان  

  2012. بنك الجزائر، تقرير حول التطورات االقتصادية والنقدية لسنة  33(، ص.  2014، جامعة بسكرة، ديسمبر  16، )عدد  مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية 

 .9، ص 2013، ديسمبر 2013وعناصر التوجه للسداسي األول من سنة 
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دوالر  58.23إلى  2014دوالر في السداسي األول من  109.55، فقد انخفض متوسط سعر برميل النفط من 2015أما في سنة  
دوالر   35إلى    2015واستمر هذا االنخفاض ليصل في أواخر سنة   19%47.02، أي انخفاض بنسبة 2015في السداسي األول من 

دوالر للبرميل الواحد، واقتراب  37والمقدر بـ  2016للبرميل الواحد، وهو أقل من السعر المرجعي المبرمج في قانون المالية لسنة 
السعر المرتقب من سعر تكلفة االستخراج ما سيزيد من عجز الميزانية أكثر. وقد كان لهذا االنخفاض الكبير في أسعار النفط ارتباط 

يمة العملة الوطنية، خاصة وأن الحكومة عمدت إلى تخفيض قيمة العملة أكثر من أجل تحقيق جباية بترولية أكبر، هذا وثيق بق
أي   %4.78بـ  2015االنخفاض في العملة من شأنه رفع معدالت التضخم، فحسب إحصائيات وزارة المالية قدر معدل التضخم لسنة  

ويبدو أن هذا التواصل في االرتفاع  %6.4ليبلغ   2016ليواصل االرتفاع أيضا سنة  20. 2014نقطة عن سنة  1.86بزيادة قدرها 
ال عالقة له بالتضخم المستورد، كون مؤشر أسعار استهالك المنتجات ذات محتوى مستورد كبير لم  2016و 2015خالل سنتي 

لم يرافقه   2016و أن ارتفاع التضخم في سنة ، كما يبد%21.8يعرف إال ارتفاعا بسيطا ولم تبلغ مساهمته في التضخم الكلي إال 
، حيث وللسنة الثانية على التوالي لم ترتفع وسائل الدفع التي يمتلكها المتعاملون غير الماليون إال بواقع  M2توسع في الكتلة النقدية 

إلى    2017نة  . بعد سنتين من االرتفاع المتواصل لمعدل التضخم، عاد في س2015سنة  %0.13مقابل  2016في   0.79%
، وذلك بسبب سعي الدولة المستمر 2019و  2018. واستمر في االنخفاض خالل السنتين %5.6االنخفاض نوعا ما حيث قدر بـ:  

   21إلى تخفيض معدل التضخم والتحكم أكثر في األسعار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"، )تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، ديسمبر 2015وآخر التوجهات لسنة  1420نك الجزائر، "التطورات االقتصادية والنقدية لسنة . ب19

 .16(، ص. 2015
20vu le 31/03/2017   mf.gov.dz-www.dgppDonnés de ministère du finance, zoom sur les chiffres, sur  
 . 5، ص 2018جويلية ور االقتصادي والنقدي للجزائر"، ، التط2017الجزائر، " التقرير السنوي بنك  . 21
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 (: 2019-1990. تطور معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة )5

 ( 2019-1990(: تطور معدل النمو في الجزائر خالل الفترة )3الجدول )

 ( 2019-1990من إعداد الطالبة باالعتماد على تقارير بنك الجزائر للفترة ) المصدر:

 ( يمكننا تقسيم فترة الدراسة إلى المراحل التالية، ومالحظة ما يلي: 3من خالل الجدول رقم )

(،  %1.4-)  (: تميزت هذه الفترة عموما بمعدالت سالبة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي بلغت في متوسطها1994-1990الفترة )
على االقتصاد الوطني، حيت استمر تأثيرها السلبي لعدة سنوات، رغم ما شهدته    1986وهذا راجع إلى األثر الكبير الذي خلفته أزمة  

هذه الفترة من إصالحات جزئية، كما شهدت هذه الفترة أيضا انخفاض نصيب الفرد الجزائري من الناتج المحلي اإلجمالي من سنة إلى 
، مسجال بذلك  1994دوالر أمريكي للفرد سنة  1542إلى  1993دوالر أمريكي للفرد الواحد سنة   1856ث انتقل من أخرى، حي

 22. %16.91انخفاضا قدره 

 . 1994سنة   %1إلى    1993سنة   %2كما تراجعت نسبة االنخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من  -
(: خالل هذه الفترة، قامت الحكومة الجزائرية بتنفيذ برنامج إصالحات اقتصادية جديد محاولة منها 1998-1995الفترة ) -

لمعالجة األزمة االقتصادية، وتمثل هذا البرنامج في برنامج التعديل الهيكلي بمساعدة صندوق النقد الدولي، والذي يهدف أساسا إلى 
 ني من خالل تحقيق معدالت نمو موجبة ومرتفعة. إعادة التوازن لالقتصاد الوط

، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التحسن هو  1996و  1995في سنتي  %4حيث ارتفعت معدالت النمو الحقيقية إلى حوالي 
ل هذا أدى  توسع الصادرات البترولية وانتعاش الزراعة بعد سنتين من الجفاف، باإلضافة إلى التوسع في قطاعي اإلنشاء والخدمات، ك

 
، )جامعة بسكرة،  مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية"، 2010-2000نبيل بوفليح، "دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي المطبق في الجزائر في الفتر  .22

 .245. (، ص2012، الجزائر، ديسمبر 12العدد

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 3.20 5.10 1.10 3.80 3.85 0.90- 2.10- 1.60 1.20- 1.25 معدل النمو

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 1.70 2.00 3.40 1.70 5.90 4.30 7.20 5.60 3.00 3.80 معدل النمو

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 0.8 1.4 8.40 4.20 3.10- 3.79 3.32 2.56 2.60 3.60 معدل النمو
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، بعد تراجع استمر مدة خمس سنوات متتالية. وتعززت هذه الزيادة في معدالت النمو 1996و 1995إلى زيادة دخل الفرد خالل سنتي 
 من معدالت التبادل التجاري.  %16بفضل التحسن بنسبة تزيد عن  1996االقتصادي سنة 

التحويلية، لعدة أسباب من بينها، تحرير الواردات الذي عرض   على الرغم من هذا، استمر تراجع اإلنتاج في قطاع الصناعات
المنتجات الجزائرية للمنافسة األجنبية، وكذلك تأثير السياسات االقتصادية الكلية، التي أدت إلى تخفيض الطلب المحلي. والواقع أن  

ن المؤسسات العمومية، باإلضافة إلى سوء التسيير المشاكل الهيكلية المتعلقة بتقادم المعدات الرأسمالية وخطوط اإلنتاج في الكثير م
في اإلدارة، أدى إلى تعطيل عملية التحديث وإعادة الهيكلة الصعبة والطويلة في مؤسسات الصناعات التحويلية الجزائرية. ومع ذلك  

 ، ولكنه تأثر مرة أخرى تأثرا شديدا بموجة الجفاف في تلك السنة. 1997ظل النمو موجبا في سنة 

، إال أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، سجل  %5.1وصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى  1998نة في س
دوالر أمريكي للفرد، وهو ما يدل   1658بـ  1997دوالر أمريكي للفرد بعدما قدر سنة  1633انخفاضا خالل نفس السنة، حيث قدر بـ 
 23افية لزيادة الدخل الفردي.على أن معدالت النمو المحققة لم تكن ك

(: مقارنة بالفترة السابقة، سجلت هذه الفترة في بداياتها تراجعا في معدالت نمو الناتج المحلي  2019-1999الفترة ) -
اإلجمالي، هذا على الرغم من تحسن المؤشرات االقتصادية الكلية نتيجة الرتفاع أسعار المحروقات، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 

 . 1991، وهو أعلى سعر يبلغه منذ سنة 2000دوالر أمريكي خالل سنة   28.5

إن التراجع الذي شهده نمو الناتج المحلي اإلجمالي، دفع بالحكومة إلى تطبيق برنامج لدعم النمو االقتصادي من خالل رفع نسبة  
التشغيل المتاحة لجهاز اإلنتاجي والتي تؤدي إلى رفع اإلنفاق الحكومي الموجه لالستثمار بغية رفع الطلب الداخلي، ومن ثم رفع طاقة 

 معدل النمو االقتصادي.

 ( 2019-1990(: تطور كل من معدل النمو االقتصادي ومعدل التضخم في الجزائر خالل الفترة )2الشكل )

 
 EXCELمن إعداد الطالبة اعتمادا على بيانات الدراسة باستخدام برنامج  المصدر:

( نالحظ بشكل واضح وجود عالقة عكسية بين معدالت التضخم ومعدالت النمو االقتصادي في الجزائر 2)  من خالل الشكل رقم
سجل النمو االقتصادي مستويات   (، حيث أنه في الفترة التي سجل فيها التضخم معدالت مرتفعة جدا2019- 1990خالل الفترة )

 
 .204، مرجع سابق، ص " 2012-1970تأثير التضخم على المتغيرات االقتصادية الكلية دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة "بن يوسف نوة،  .23

معدل النمو معدل التضخم
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، بعد ذلك بدأ معدل التضخم في  1994،  1993،  1991ل سنوات متدنية جدا بلغت في كثير من األحيان أرقاما سالبة وذلك خال
االنخفاض وفي نفس الوقت بدأت معدالت النمو االقتصادي ترتفع مع تسجيلها من حين إلى آخر انخفاضا طفيفا، إال أنها لم تنزل 

ي فإن المالحظ لحركة كل من معدل  تحت مستوى الصفر، وربما يكون مرد ذلك التحسن إلى االرتفاع المستمر في أسعار النفط، وبالتال
التضخم ومعدل النمو يمكنه أن يستنتج بسهولة التأثير السلبي لمعدالت التضخم على النمو االقتصادي، ويبقى علينا إثبات ذلك أو 

 نفيه في الجزء التطبيقي من الدراسة. 

لدراسة العالقة بين التضخم ومعدل النمو االقتصادي في الجزائر تم إدخال   :دراسة أثر التضخم على النمو االقتصادي في الجزائر .6
كل من سعر الصرف ومعدل البطالة ومعدل تغطية التجارة الخارجية كمتغيرات تفسيرية شكلت مع معدل التضخم المتغيرات المستقلة  

ها من أهم المتغيرات االقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على معدل النمو االقتصادي، وذلك وفق الدالة  في النموذج وذلك العتبار 
 التالية: 

DTRENDDLOGPIB= f (DLOGINF,LOGCHO,DLOGTCE,DLOGTCH) 

وبعد دراسة استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات المدرجة في النموذج تبين لنا أنها ليست مستقرة عند نفس الدرجة، وبالتالي  
 .VARسيتم استخدام نموذج 

فإنه البد من تحديد فترات التباطؤ الزمني المناسبة،  VARقبل إجراء اختبار اختبار عدد فترات التباطؤ الزمني في النموذج.  1.6
 وذلك ألن النتائج المستخرجة تكون حساسة بشكل كبير لعدد فترات التباطؤ الالزمة إللغاء االرتباط الذاتي لحد الخطأ. 

 (: اختبار عدد فترات التباطؤ الزمني لنموذج النمو االقتصادي 4الجدول )

               Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

              0  131.3044 NA   4.15e-11 -9.715723 -9.473782 -9.646053 

1  186.7438  85.29138  4.17e-12 -12.05722 
 -

10.60557* -11.63919 

2  205.9519  22.16317  8.28e-12 -11.61168 -8.950325 -10.84531 

3  261.5454   42.76423*   1.65e-12* 
 -

13.96503* -10.09396 
 -

12.85030* 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والثالثون 

 م  2022 –كانون الثاني   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

492 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 Eviews10مخرجات برنامج  المصدر:              

 ، أي سوف يتم أخذ ثالث فجوات زمنية.3( أن درجة التباطؤ المثلى لهذا النموذج هي 4يظهر لنا الجول رقم ) 

 استخراج معادلة النموذج وتقديره.  2.6

 كانت المعادلة المفسرة للنمو االقتصادي بالشكل التالي:  EVIEWSبواسطة برنامج  VARبعد تقدير نموذج 

DTRENDDLOGPIB = C(1)*DTRENDDLOGPIB(-1) + C(2)*DTRENDDLOGPIB(-2) + 
C(3)*DTRENDDLOGPIB(-3) + C(4)*DLOGINF(-1) + C(5)*DLOGINF(-2) + C(6)*DLOGINF(-3) + 

C(7)*DLOGTCH(-1) + C(8)*DLOGTCH(-2) + C(9)*DLOGTCH(-3) + C(10)*DLOGTCE(-1) + 
C(11)*DLOGTCE(-2) + C(12)*DLOGTCE(-3) + C(13)*LOGCHO(-1) + C(14)*LOGCHO(-2) + 

C(15)*LOGCHO(-3) + C(16) 

 ويتم تقدير هذه المعادلة بالشكل التالي:

           Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          C(1) -0.191770 0.376393 -0.509494 0.6215 

C(2) -0.244501 0.430710 -0.567669 0.5828 

C(3) 0.004017 0.551898 0.007279 0.9943 

C(4) 0.044526 0.030697 1.450498 0.1776 

C(5) 0.015958 0.031425 0.507822 0.6226 

C(6) -0.023757 0.030353 -0.782711 0.4519 

C(7) 0.278517 0.292836 0.951103 0.3640 

C(8) -0.143051 0.299793 -0.477165 0.6435 

C(9) 0.123037 0.204911 0.600442 0.5616 
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C(10) 0.092287 0.154100 0.598875 0.5626 

C(11) -0.155847 0.187167 -0.832666 0.4245 

C(12) -0.157306 0.226449 -0.694665 0.5031 

C(13) -0.036790 0.278727 -0.131991 0.8976 

C(14) -0.424265 0.237315 -1.787775 0.1041 

C(15) 0.444521 0.182269 2.438813 0.0349 

C(16) 0.002148 0.154507 0.013901 0.9892 

          R-squared 0.646076     Mean dependent var -0.001414 

Adjusted R-squared 0.115190     S.D. dependent var 0.036151 

S.E. of regression 0.034005     Akaike info criterion -3.649341 

Sum squared resid 0.011564     Schwarz criterion -2.875127 

Log likelihood 63.44143     Hannan-Quinn criter. -3.426395 

F-statistic 1.216978     Durbin-Watson stat 2.250783 

Prob(F-statistic) 0.385153    

          
تشير المعادلة السابقة إلى معدل النمو االقتصادي بداللة قيمه السابقة والقيم السابقة لكل من: معدل تغطية التجارة الخارجية، معدل 

 البطالة، معدل التضخم وسعر الصرف، لثالث فترات سابقة، ويمكننا استنتاج ما يلي:  

من التغيرات في معدل النمو االقتصادي مفسرة بقيمه السابقة والقيم   %64.60مما يعني أن  2R =0.6460معامل التحديد  -
 السابقة للمتغيرات المدرجة في النموذج، أما النسبة الباقية فيرجع تفسيرها إلى عوامل أخرى لم يتم التطرق إليها. 

 .%5من  الموافقة لها أكبر p-valueعدم معنوية المعلمات المكونة لنموذج االنحدار الذاتي، ألن قيم   -
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، وبالتالي فإن  0.3851تقدر بـ  F-statisticالموافقة لـ  p-valueالمعنوية الكلية للنموذج غير مقبولة حيث أن قيمة  -
 المعادلة المفسرة لمعدل النمو االقتصادي غير مقبولة احصائيا.

جد أي عالقة تربط هذين المتغيرين أظهر لنا النموذج المقدر بين التضخم والنمو االقتصادي أنه ال تو  التفسير االقتصادي:  3.6
ببعضهما، وأن النمو االقتصادي ال يتأثر بأي شكل من األشكال بتغيرات معدل التضخم وهو ما يفسر عدم معنوية النموذج، باالستناد  

عنوية،  ، باإلضافة إلى قيامنا بتجريب عدة نماذج أخرى وحذف بعض المتغيرات وإضافة أخرى، وكلها كانت غير مprobإلى قيمة 
ومن بين أهم المتغيرات التي أدرجناها، سعر النفط، ولكن بوجود متغيرات أخرى إلى جانبه كانت كل النماذج المتحصل عليها غير 

معنوية، لكن المتتبع للواقع االقتصادي الجزائري يرى أن النمو االقتصادي المعبر عنه بحجم الناتج الداخلي الخام يتأثر بصورة مباشرة 
من قيمة اإليرادات الجزائرية نظرا العتماد االقتصاد الجزائري على البترول   %97إيرادات البترول، حيث تمثل هذه األخيرة وكبيرة ب

( يوضح لنا العالقة الطردية بين حجم الناتج الداخلي الخام وسعر النفط في الجزائر خالل الفترة 26بشكل كبير جدا، والشكل رقم )
(1990 -2019 ) 

 ( 2019-1990(: تطور كل من معدل النمو االقتصادي وسعر النفط خالل الفترة )3الشكل )

من إعداد الطالبة  المصدر: 
اعتمادا على قيم الناتج  

المحلي اإلجمالي وسعر النفط 
 ( 2019- 1990خالل الفترة )

نالحظ من خالل الشكل  
( وجود عالقة طردية  3رقم )

(، وهو ما يفسر ارتفاع معدل النمو 2019- 1990في االقتصاد الجزائري خالل الفترة 'كبيرة بين معدل النمو االقتصادي وسعر النفط 
ائر شبه االقتصادي في الجزائر خالل السنوات التي تشهد انتعاشا في أسعار النفط، والعكس في حالة االنهيار، وهذا بسبب اعتماد الجز 

 الكلي على صادرات النفط.

(، وتم 2019- 1990بحثت هذه الدراسة أثر التضخم الذي يحدثه على معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة ). خاتمة: 7
أوال إبراز وجهات نظر المفكرين االقتصاديين المختلفة حول طبيعة العالقة التي تربط معدل التضخم بمعدل النمو االقتصادي، ثم 

حدى خالل الفترة المعنية، وأخيرا تم اختبار وجود أثر من عدمه من معدل التضخم على  تطرقت الدراسة إلى تطور كل متغير على
 وتم التوصل إلى ما يلي: VARمعدل النمو االقتصادي باستخدام طريقة المربعات الصغرى ونموذج 

 بصورة كبيرة جدا في حجم الناتج المحلي اإلجمالي الممثل للنمو االقتصادي؛تتحكم أسعار البترول  -

 ال يؤثر معدل التضخم سواء ارتفع أو انخفض على معدل النمو االقتصادي في الجزائر. -
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“The impact of inflation rates on the economic growth rate in Algeria during the 

period (1990-2019)” 

 

Abstract : 

This study aims to investigate whether the inflation rate has affected the economic growth rate 

in Algeria during the period  (1990-2019 .)  

The study began by clarifying the relationship between inflation and economic growth in 

economic theories, then it touched upon the development of each of them in Algeria during the 

study period . 

In the applied part: the time series of the two variables were used to study the potential impact 

of the inflation rate on the economic growth rate using the VAR model, and it was finally 

concluded that the inflation rate does not affect the economic growth rate in Algeria . 

Keywords: Inflation, economic growth, VAR 
 

http://www.ajsp.net/
http://www.dgpp-mf.gov.dz/

