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 ملخص
ل الفرتة خالهتدف هذه الدراسة اىل قياس أثر حترير سعر الفائدة على االدخار احمللي واالستثمار احمللي 

 االدخارحمدودية أتثري سعر الفائدة على حيث أظهرت النتائج  ،VECMستخدام منوذج اب 4991-6142
خلصت يف حني  ،ة التحريريأراء انصار ساسالفرضية اليت بنيت عليها الدراسة و  ابلرغم من اهنا توافقت مع احمللي

  وهذا يتناىف والنظرية االقتصادية. ثمار احملليفائدة االقراض واالستبني سعر  الدراسة اىل وجود عالقة عكسية
 . كلي، اقتصاد  ياسة نقديةس ،سعر فائدة، ادخار حملي، استثمار حمليحترير   الكلمات املفتاحية:

Abstract  

. 

This study aims to measure the effect of liberating interest prices on local 

savings as well as local investment during the period 1994-2016 through the use 

of the VECM model. The results have shown the limited effect of interest prices 

on local saving despite its compatibility with the theory upon which the study is 

built as well as with the opinions of the advocates of the liberation policy. The 

study concluded the existence of an inverse relationship between the price of 

loan interest and local investments which goes against the economic theory. 

Keywords: liberating interest, local savings, local investments, monetary 

policy, macroeconomic. 
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 مقدمة
 

 

 
 



 مقدمة

 أ

 مقدمة

ل او االكتفاء الذايت الذي تتمتع به دولة يصح النظر اىل حجم االدخار احمللي كمؤشر على درجة االستقال
 إبجيادمشكل املديونية اخلارجية  ، فالتغلب علىةما من انحية كفاية هذه املدخرات لتمويل االستثمارات الكلي

يتطلب مبدأ االعتماد على  االقتصادية وهذا مورد مايل يتسم ابالستقرار يعترب وجه من أوجه جناح عملية التنمية
رار وابلتايل االعتماد على سياسة ذاتية التوليد وقابلة لالستم ة،تكون املدخرات احمللية أصل التنميأبن الذات، 

ة مث توجيهه حنو االستثمارات اجملديما ميكن تعبئته  لي وتعبئة أقصىويكون ذلك من خالل جتنيد االدخار احمل
 . ضمن اطار امكانيتها وقدراهتا االقتصادية املتاحة

ظمة املالية والنقدية ولفرتات زمنية طويلة من سياسة الكبح اإلداري ألسعار الفائدة جراء لقد عاشت األن
أدى إىل تراجع مستوى االدخار واخنفاض حجم  األمر الذي، مبدأ تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي

أمرا لة تلك األنظمة برانمج إعادة هيك، وابلتايل أصبح سلبا على معدالت النمو االقتصادي أثراالستثمارات مما 
 . ضروراي

 ت هبا اجلزائروتزامننا مع األزمة النفطية اليت مر  ،ايل العامليويف ظل التطورات السريعة اليت شهدها النظام امل
، خاصة ما يتعلق إعادة هيكلة سياستها االقتصادية كان عليها مواكبة املستجدات من خالل ،سنوات الثمانينيات

يف يرتكز على حترير أسعار الفائدة وإلغاء القيود اليت من شأهنا جتميد دور النظام املايل واملصر  ابلتحرير املايل والذي
 . يف دفع عجلة النشاط االقتصادي

وعالقتها  يف اجلزائر وحملاولة معرفة أاثر ونتائج تطبيق هذه السياسة سنقوم برصد تطورات أسعار الفائدة
استثمارات قائمة أو متويل استثمارات جديدة   موارد مالية إضافية لتوسيع، مما يعين توفريبتحفيز االدخار احمللي

 . وابلتايل رفع وترية النمو االقتصادي
 االشكالية الرئيسة
خالل  اجلزائريف  نياحمللي حترير أسعار الفائدة على تعبئة االدخار وزايدة االستثمارسياسة ما مدى انعكاس 

 ؟ 6142-4991الفرتة 
 : شكالية الرئيسية ميكن طرح األسئلة التاليةاإل انطالقا من

 أسعار الفائدة. االقتصادية حولما هي أهم األفكار اليت قدمتها النظرية  -
 ما هي أسس ومبادئ سياسات اإلصالح والتحرير املايل. -



 توطئة

 ب

ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات النقدية يف اجلزائر إلعادة دور سعر الفائدة يف النشاط  -
 االقتصادي؟

 الفائدة؟هل أن الزايدة احلاصلة يف املوارد املالية لدى البنوك اجلزائرية تعود الرتفاع سعر  -
 اجلزائر؟هل استطاع سعر الفائدة حتسني مستوايت االستثمار احمللي يف  -

 فرضيات الدراسة
 : فرضيات التاليةملعاجلة إشكالية موضوعنا سنحاول اإلجابة على التساؤالت السابقة ابالعتماد على ال

 . الدخار احمللي يف اجلزائرعلى جذب أكرب قدر ممكن من اأسعار الفائدة  تعمل سياسة حترير -
 االستثمار احمللي يف اجلزائر. يف زايدة مستوايت  سياسة حترير أسعار الفائدةساهم ت -

 الدراسةأمهية 
ويتضح ذلك من خالل ، وطينتكمن أمهية املوضوع خصوصا يف ظل الظروف اليت مير هبا االقتصاد ال

 ،ة والتوعية املصرفية من جهة أخرىاجلهود اليت تقوم هبا الدولة من أجل خلق مناخ تسوده الثقة واألمان من جه
ومن ، نسبة من الودائع وتغيري سلوك املدخرين مما يؤدي إىل تعبئة املدخرات فالرتاكم الرأمسايل أكربطمعا يف جذب 

. الستثمار اليت تساهم يف رفع معدالت النمو االقتصادي وحتقيق التنمية االقتصاديةمث توجيهه إىل أحسن فرص ا
 . االهتمام املتزايد من طرف املفكرين واخلرباء على غرار السلطات النقدية حنو هذا املوضوعكذا 

 حدود الدراسة: 
مت أسقاطها على  6142و 4991استقرت الدراسة على الفرتة الزمنية ما بني  ملعاجلة االشكالية السابقة

تلك الفرتة شهدت االنتقال اىل مرحلة اقتصاد السوق وانتهاج  على اعتبار أنمتغريات خاصة ابالقتصاد اجلزائري، 
 عدة اصالحات جذرية من ضمنها حترير أسعار الفائدة.

 منهج الدراسة: 
 :ليةاملناهج التا على االعتماد سيتم املطروحة االسئلة عن االجابة من نتمكن حىت

 : الوصفي املنهج
 .املختلفة الفكرية املدارس ابالدخار واالستثمار يف الفائدة وعالقتها بسعر اخلاصة النظرية املفاهيم بعرض

  



 توطئة

 ج

 : التحليلي املنهج
مت االعتماد على هذا املنهج قصد فهم وحتليل العالقة بني متغريات الدراسة سواء يف شقها النظري او 

 التطبيقي.
 : سةمرجعية الدرا

 فظهر االقتصادي. النمو معدلعلى  املختلفة أبنواعه الفائدة سعر أثر بتحليل الدراسات من العديد قامت
 يشكك آخر فريق ظهر بينما االقتصادي، النشاط على التأثري يف فعاله أداه واعتباره الفائدة سعر أمهية يؤكد فريق

 املختلفة النظر وجهات عرض سيتم الدراسة من اجلزء ويف هذا، االقتصادي النشاط على الفائدة سعر أتثري آلية يف
 سعر أثر ينتقل وكيف، ومعارضه مؤيده دراسات بني ما االقتصادي النشاط على الفائدة سعر جدوى حول

 . االقتصادي النشاط ايل الفائدة
 اديعلى النشاط االقتص سعر الفائدة ألثر املعارضة الدراسات بعض: أوال

1- Christopher , Obute & Others (2012) An Assessment of The 

Impact of Interest Rates Deregulation on Economic Growth 

in Nigeria. 

 أسعار حترير بني العالقة إختبار وحتديدا  ، نيجرياي يف التمويلي التحرير سياسة تقييم إىل الدراسة هدفت
 واستخدم ،(4921- 6119) الفرتة خالل االقتصادي والنمو واالستثمار االدخار معدل من وكل الفائدة

 التحرير سياسة إتباع قبل النتائج ومقارنة العادية الصغري املربعات أسلوب تقديرها يف اتبعت مناذج أربعة الباحثون
 : التايل النحوعلى  املستخدمة النماذج وكانت وبعدها، التمويلي

                                               

                                           
                                               

                                            

  



 توطئة

 د

 : أن يثح
TS :اإلمجايل االدخار 

INV :االستثمار 
RGDP :احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج 

POP :السكاين النمو 
MS :النقدي املعروض امجايل M2 
GE :احلكومي اإلنفاق 

RDR :احلقيقي اخلصم سعر 
RLR :احلقيقي القروض على الفائدة سعر 

 : يلي كما التقدير نتائج وجاءت، احلمر  ثالث على السابقة النماذج بتقدير الباحثون وقام
- 4921) الفرتة خالل االمجايل االدخارعلى  احلقيقي اخلصم لسعر ومعنوي موجب أتثري وجود -
 . التمويلي الكبح سياسة نيجراي فيها اتبعت اليت الفرتة وهي( 4922

 يف التمويلي التحرير هفرت  خالل االمجايل االدخار معدلعلى  احلقيقي اخلصم لسعر معنوي أتثري يوجد ال -
 (6119- 4924) نيجرياي

 . التحرير وبعد قبل االستثمار ومعدل احلقيقي الفائدة سعر بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
 اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل وبني االستثمار معدل بني إحصائية داللة وذو موجب أتثري هناك -
 . احلقيقي

2- George , Alogoskoufis (2012) " Savings , Investment and 

Real Interest Rate in chi Ewiddogenols Growth Mode. 

 والنمو واالستثمار واالدخار احلقيقي الفائدة سعر من كل بني العالقة دراسة هبدف الدراسة قامت
 هبدف قياسي منوذج خداماست مت وقد اليوانن،على  ابلتطبيق، الداخلي للنمو سولو منوذج إطار يف االقتصادي

 واالستثمار احلقيقي الفائدة سعر بني والعالقة انحية، من واالدخار احلقيقي الفائدة سعر بني العالقةعلى  التعرف
 : يلي كما املستخدم النموذج اشتقاق مت وقد الطويل، األجل يف النموعلى  ذلك أتثري ومدي أخري، انحية من

 : ان حيث
t*c :االستهالك امجايل 

g :اإلمجايل احمللي الناتج منو 
rt :احلقيقي الفائدة سعر 
c-1: (االستهالك دالة من مشتق) االمجايل االدخار 

A اإلمجايل االستثمار 
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 : يلي كما عليها املتحصل النتائج وكانت
 الدراسة. حمل الفرتة خالل االدخار معدالت يف طفيفة زايدة إيل احلقيقي الفائدة سعر إرتفاع أدى -
 . الطويل األجل يف اإلمجايل احمللي الناتج منو على معنوي أتثري له يكن مل احلقيقي الفائدة سعر -

3- Hansen E & Ananth Seshadri, (2013), Uncovering The 

Relationship Between Real Interest Rates and Economic 

Growth. 

ج احمللي اإلمجايل يف األجل الطويل ابلتطبيق علي قياس اثر سعر الفائدة على منو النات هدفت الدراسة إىل
ت ( وكان 6144 - 4914ابستخدام سالسل زمنية لبياانت سنوية خالل الفرتة )  ، االقتصاد األمريكي

 النموذج املستخدم كما يلي : متغريات
  
 GDP منو الناتج احمللي اإلمجايل : 

rt  سعر الفائدة احلقيقي : 
wtمعدل االجر : 
Ptجية العمل: انتا 

يف  Vector Auto Regressive Modelsذج متجه االحندار الذايت و وقد استخدم الباحث من 
 تقدير العالقة وكانت النتائج املتحصل عليها كما يلي :

 .وجود عالقة ارتباط سالبة ومعنوية بني إرتفاع سعر الفائدة ومنو إنتاجية العمل يف األجل الطويل - 
حيث كان معامل االرتباط  ، قيقي سليب وغري معنوي علي منو الناتج احمللي اإلمجايلأثر سعر الفائدة احل - 

 .( يف األجل الطويل - 1.61يساوي ) 
  ألثر سعر الفائدة على النشاط االقتصادي املؤيدة الدراسات بعض: اثنيا

1- Nicolas, M Odhianmbo,  ( 2009 ) Interest Rate liberalization  

Finaacial Depening and Economic Growth in South Africa : An 

Empirical Investigation. 

حتليل العالقة بني حترير سعر الفائدة والنمو االقتصادي من خالل إجراءات التعميق  هدفت الدراسة إىل
ر للتعرف ، وسبية جراجنم الباحث منهجية التكامل املشرتكوقد استخد ، التمويلي ابلتطبيق على جنوب أفريقيا

، وذلك ابستخدام سالسل زمنية املتغريات املستخدمة يف الدراسة علي شكل واجتاه العالقة يف األجل الطويل بني
، كما تفرتض الدراسة أن هناك عالقة ديناميكية بني سعر الفائدة 6112 - 4921ت سنوية خالل الفرتة لبياان

 ، لي وتوسيع دور القطاع التمويلي يف النشاط االقتصاديوالنمو االقتصادي تعمل من خالل آلية التحرير التموي
، والختبار فرضية الدراسة قام الباحث بتقدير Financial Deepeningوهو ما يعرف ابلتعميق التمويلي 



 توطئة

 و

األول خيتص بقياس أثر حترير سعر الفائدة علي التعميق  ، العالقة املوضحة مسبقا  من خالل منوذجني منفصلني
، ووجود عالقة أتثري موجية السعر الفائدة احلقيقي معنوية مجيع املعامالت إحصائيا   ضحت النتائجأو  ،التمويلي

علي التعميق التمويلي والنمو االقتصادي . أما خبصوص قياس العالقة بني التعميق التمويلي واالستثمار والنمو 
 وكانت النتائج املستخلصة كما يلي :  ، االقتصادي

  .اط موجبة يف األجل الطويل بني كل من حترير سعر الفائدة والتعميق التمويليهناك عالقة ارتب -
التطور التمويلي. مل يكن له أتثري معنوي علي إمجايل االستثمارات يف جنوب أفريقيا خالل الفرتة حمل  -

 وذلك خالفا  لنتائج بعض الدراسات اليت تناولت قياس هذه العالقة . ، الدراسة
، اتضح أن زايدة معدالت النمو االقتصادي هي املسبب الزايدة منو ار السبية جلرائجريق اختببتطب - 

 االستثمارات يف جنوب أفريقيا .
2- Obamuyi T. M (2009), An Investigation of the Relationship 

between Interest rates and Economic Growth in Nigeria, 1970 – 

2010. 

 زمنية سالسل ابستخدام، نيجرياي يف االقتصادي النمو على الفائدة سعر أثر قياس هبدف الدراسة قامت
 تصحيح ومنوذج املشرتك التكامل منهجعلى  الباحث واعتمد(، 6141- 4941) الفرتة خالل سنوية لبياانت

 ومت، قصريوال الطويل األجلني يف اإلمجايل احمللي الناتج ومنو الفائدة سعر بني العالقةعلى  للتعرف ECM اخلطأ
 : التايل النحو على املستخدم النموذج صياغة

                                                    
                           

 .اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل: GDP أن حيث
RLR :القروضعلى  احلقيقي الفائدة سعر. 
RDR :الودائع على قياحلقي الفائدة سعر. 
FID :مقاسا   التمويلي العمق مؤشر. 

GDP / 2 INF:الناتج مبكمش مقاسا   التضخم معدل. 
DSG :اإلمجايل احمللي الناتج من كنسبة احمللي االدخار. 
FPS:التمويلي التحرير وبعد قبل ما الفرتة اختالف عن يعرب صوري متغري. 

 توازنية عالقة وجود النتائج وأوضحت. املشرتك لتكامل جوهانسن منهج ابستخدام النموذج تقدير ومت
 العالقة اجتاه يف األجل قصري املستويعلى  احنرافات وجود النتائج أثبتت كما،  النموذج متغريات بني األجل طويلة

 التقدير نتائج وكانت (ECM) اخلطأ تصحيح معامل خالل من، النموذج متغريات بني األجل طويلة التوازنية
 : ييل كما
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 حيث، احمللي االدخار وحجم الودائععلى  احلقيقي الفائدة سعر بني ومعنوية موجبة ارتباط عالقة هناك -
 . املدخرات زايدة ايل التمويلي التحرير سياسة اتباع بعد الفائدة معدالت ارتفاع أدي

3- Assibey , Eric Osei & William Baah - Boateng (2012),  Interest 

Rate Deregulation and Private Investment: Revisiting thie 

McKinlion - Sicw Hypothesis in Ghana. 

 افرتضت وقد غاان، دولة على ابلتطبيق ،املايل للتحرير وشو ماكينون فرضية الختبار الدراسة هدفت
 ايل يؤدي الذي األمر، مالية وفورات حتقيق إىل تؤدي أن شأهنا من املرتفعة احلقيقية الفائدة اسعار أن الدراسة

 االستثمار من كل حجمعلى  احلقيقية الفائدة أسعار أثر اختبار مت وقد، احمللية االستثمارات ونوعية حجم زايدة
 ومت. (6113- 4941) الفرتة خالل اخلطأ تصحيح ومنوذج املشرتك التكامل منهج ابستخدام والنمو واالدخار

 : التايل النحو على النموذج صياغة
                                    

 إن: حيث
Yt :احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو . 

Xt1 :اإلمجايل االدخار . 
X t2:الفائدة سعر . 
Xt3 :اخلاص للقطاع املقدم املصريف االئتمان. 
 . العشوائي اخلطا حد:   
 املصريف االئتمان حجم على وموجبة معنوية داللة له قيقياحل الفائدة سعر أن إىل الدراسة خلصت وقد

 . الدراسة حمل الفرتة خالل
 

4- Moyo Clement and Le Roux Pierre (2018), Interest rate reforms 

and economic growth: the savings and investment channel. 

و االقتصادي من خالل املدخرات تبحث هذه الدراسة يف أتثري إصالحات أسعار الفائدة على النم
. وتستخدم ثالثة مواصفات 6143-4991واالستثمارات يف بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي للفرتة 

والثاين حيلل أتثري املدخرات على ، للتحليل. األول حيدد أتثري إصالحات أسعار الفائدة على املدخرات
كانت االستثمارات هلا أتثري إجيايب على النمو االقتصادي. يتم استخدام االستثمارات بينما يدرس الثالث ما إذا  

 : التايل النحو تقدير املعادالت على لكل دولة على حدة الختبار التكامل املشرتك. ومت ARDLتقنية 
                                                        
                                                   

     



 توطئة

 ح

                                                    
     

تكشف النتائج أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع احلقيقية له أتثري إجيايب وهام على املدخرات، وذلك 
(. تعد املدخرات أساسية لالستثمارات يف كل من املدى 4942( وشاو )4942متشيا مع اقرتاح ماكينون )

ئدة احلقيقي له أتثري ضئيل على االستثمارات يف كل من املدى الطويل الطويل والقصري يف حني أن سعر الفا
كما تشري . والقصري، مما يشري إىل أن االرتفاع يف تكاليف االقرتاض ال يلعب دورا  كبريا  يف حتديد االستثمارات

ف االقرتاض. ترتبط النتيجة إىل أن أتثري ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع يفوق التأثري السليب الرتفاع تكالي
االستثمارات بشكل إجيايب ابلنمو االقتصادي على املدى الطويل، مما يؤكد التوقعات النظرية أبن االستثمارات هي 
أحد احملركات الرئيسية للنمو االقتصادي، وابلتايل فان حترير سعر الفائدة له أتثري إجيايب على النمو االقتصادي من 

 ت.خالل املدخرات واالستثمارا
 : هيكل الدراسة

بغية االحاطة الشاملة جبميع جوانب هذا املوضوع مت تقسيم الدراسة اىل جزأين أساسني نظري ويتضمن 
 ابإلضافة اىل املقدمة واخلامتة. الثة فصول وآخر تطبيقي ث

يعرض هذ اجلزء أهم النقاط اجلوهرية من اجلانب النظري، حيث يلم أبهم املفاهيم : النظري اجلزء
دبيات اىل جانب األدلة التجريبية اخلاصة بسعر الفائدة وسياساهتا، قصد التعرف على األهداف املرجوة من واال

 سياسة حترير الفائدة على االدخار واالستثمار على كل األصعدة. مت تقسيم هذا اجلزء اىل ثالثة فصول كما يلي
 املدارس الفكرية املهتمة هبذا املوضوع.يتناول هذا الفصل اجلانب النظري لسعر الفائدة و الفصل األول: 
 عرض أهم املفاهيم النظرية اخلاصة ابالدخار واالستثمار والعالقة بينهما. متهذا الفصل  يفالفصل الثاين: 

اليت تدعم سياسة حترير أسعار الفائدة واالنتقادات احلديثة يعرض هذا الفصل أهم النماذج الفصل الثالث: 
 املوجهة هلذه االفكار.

مت ختصيص هذا اجلزء لقياس أثر حترير سعر الفائدة على االدخار احمللي واالستثمار احمللي  :التطبيقي اجلزء
 .6142-4991يف اجلزائر خالل الفرتة 
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 متهيد
الة يف متويل التنمية داة فعحيتل سعر الفائدة مكانة هامة يف االدب االقتصادي كونه وسيلة رئيسية وأ

املؤشرات اليت  وابلتايل فهو أحد، ، نظرا الرتباطه مبعظم أدوات التعامل يف االسواق املالية والنقديةاالقتصادية
حيث يفرتض أن ، كما ال ميكن اغفال دوره على املستوى اجلزئي،  حركة اجتاه االقتصاد الكلي تستخدم لتحليل

الفراد بتوزيع دخوهلم بني االنفاق االستهالكي احلاضر واالدخار من جهة وحجم  سعر الفائدة ئؤثر على قرارا
 . االستثمار من جهة أخرى

مع تزايد أمهية سعر الفائدة ظهرت العديد من املدارس الفكرية اليت سامهت يف تفسري وحتديد سعر الفائدة 
لت مناقشة هذا املوضوع قدم كينز نظريته اليت وعلى غرار املدرسة الكالسيكية اليت حاو ، من حيث املاهية واالبعاد

ليستمر بعد ذلك اجلدل لينتج عنه ظهور نظرايت حديثة حتاول تفسري هذا ، توضح آلية حتديد سعر الفائدة
 . املتغري

يرى الكثري من االقتصاديني أن القيود املفروضة على عملية الوساطة املالية وحتديد سعر الفائدة حتت 
وابلتايل فحسب ، هي سبب األزمة االئتمانية يف الدول النامية سنوات الثمانينيات من القرن املاضي مستواه التوازين

رأيهم وللخروج من هذه األزمة هو اتباع سياسة اقتصادية سليمة تتضمن سياسة التحرير واليت تسمح بزايدة تعبئة 
خلق نظام مايل قادر على جذب رؤوس  ابإلضافة اىل، املوارد وتشجيع أصحاب الفوائض املالية على االدخار

 . االموال
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 الفائدة أسعار حول عامة مفاهيم األول: املبحث
وهلذا السبب ، يتميز سعر الفائدة كبرية عن املتغريات االقتصادية االخرى اليت تؤثر يف النشاط االقتصادي

تعاريف له والتعرض ألبرز أنواعه  لذا قبل ابراز امهيته سنحاول تقدمي، تويل السلطات النقدية اهتماما كبريا
 . وتصنيفاته

 الفائدة سعر مفهوم األول: املطلب
لقد أعطيت عدة تعاريف ومفاهيم لسعر الفائدة وذلك بسبب تعدد االفكار واآلراء اليت اجتهدت يف 

 ومن هذه التعاريف ما يلي:، تقدمي مفهوم دقيق وشامل حول هذا املصطلح
تمويل ابلدين )أو اإلقراض(، وهو الثمن الذي يدفعه املقرتض للحصول على يعرف سعر الفائدة أنه مثن ال

مبلغ من األموال املخصصة لإلقراض، اليت تتسم ابلندرة، لفرتة زمنية متفق عليها، وحيسب بقسمة قيمة الفائدة 
 1املتفق عليها، لفرتة عام غالبا، على مبلغ القرض.

 (t)من طرف عون اقتصادي ما إىل آخر خالل فرتة  (k)هو عندما يسلم رأس مال  (ir)سعر الفائدة 

 2.(R)حتت شرط تسليمه مببلغ 

 3عبارة عن سعر لديه صفة خاصة ليكون الرابط بني األزمنة.
يعرف سعر الفائدة على أنه أجر النقود يلتزم املقرتض بدفعه إىل املقرض مقابل التنازل مؤقتا له عن 

 4السيولة.
ستكمال األموال القابلة لإلقراض، وهذا املفهوم ليس حديثا يف الفكر الفائدة هي السعر النقدي ال

 5االقتصادي، بل يرجع احلديث عن مفهوم أسعار الفائدة ودورها يف النشاط االقتصادي لقرون عابرة.

                                                        
 االقتصادية، كليةاآلاثر السلبية لسعر الفائدة يف النظرية حول ادمحم عبد الكرمي، أداة سعر الفائدة وأثرها على األزمات، امللتقى الوطين التاسع  بوغزالة1

 .00سكيكدة، ص  0122أوت  11العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية جامعة 
، ص 1101ة للعالقة بني سعر الصرف معدل الفائدة والتضخم يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، بن زاين راضية، دراسة قياسية واقتصادي 2

00. 
3C Lubochinsky, les taux d’intérêt, Dalloz, Paris, 1990, p : 4-5 . 

  .21، ص 1110الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  4
، مذكرة مقدمة 1110-0121القادر، دراسة اثر املتغريات النقدية على سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفرتة مراد عبد  5

 .12 ورقلة، صضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت، قاصدي مرابح، 
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 الفائدة أسعار تصنيفات الثاين: املطلب
يث تطلب تسمية كل نوع حسب نظرا الرتباط سعر الفائدة مبختلف املعامالت املالية تعددت أنواعه ح

 : تلك العملية حيث جند
 السوق نوع حسب الفائدة أسعار األول: الفرع

 السوق اىل:  تنقسم أسعار حسب نوع
 النقد سوق يف الفائدة سعر :أوال

يقصد بسوق النقد السوق الذي يتكون من املؤسسات املالية املتخصصة مثل بيوت السمسرة والبنوك 
ها، واليت تتعامل يف األوراق املالية قصرية األجل. واألوراق املالية يف هذا السوق ال يتجاوز اتريخ التجارية وما مياثل

وأسعار الفائدة يف هذا السوق هي املعدالت اليت يتم على أساسها  1استحقاقها تسعة أشهر أو سنة على األكثر.
 نقدي.تداول األوراق املالية قصرية األجل القابلة للتداول يف السوق ال

 وأنواع املعدالت املتواجدة على مستوى هذه السوق هي:
 املعدالت اليومية.

 املعدل املتوسط املرجح.
 املعدل املتوسط الشهري.

 معدل لسبعة أايم.
 معدل نداء العرض.

 املايل السوق فائدة أسعار :اثنيا

سندات، أسعار الفائدة سنوات، مثل أسعار فائدة ال 23و  1وهي أسعار فائدة طويلة األجل وتكون بني 

 2اليت تصدر على أساسها سندات اخلزينة القابلة للتداول متوسطة األجل.
 سعر الفائدة يف البنك املركزياثلثا: 

إن البنك املركزي، يف الواقع، أهم مؤسسة تشرف على شؤون النقد، ولدلك فإن عالقته ابحلكومة وطيدة، 
السياسة االقتصادية وبصفة خاصة  يت تتدخل هبا احلكومة للتأثري يفحيث ميثل يف بعض الدول األداة الرئيسية ال

                                                        
 .21ص  1111ديث، اإلسكندرية، منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق املال، توزيع املكتب العريب احل 1

2Michel de mourgues, Macroéconomie monétaire, Economica, Paris, 2000, p 247. 
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يف السياسة النقدية، وهو أيضا على صلة وثيقة ابلبنوك التجارية، إذ يقوم ابإلشراف والرقابة على أنشطتها. كما 
يف، ويوكل إليها يعد البنك املركزي اهليئة اليت تتوىل إصدار النقد، وتضمن بشىت الوسائل سالمة اسس النظام املصر 

اإلشراف على السياسة االئتمانية يف الدولة، ويكاد ال خيلو بلد من البلدان املستقلة اليوم من بنك مركزي، يتوفر 
وأسعار الفائدة يف البنك املركزي هي املعدالت اليت  1على الرقابة على عرض النقود وتنظيم األحوال االئتمانية فيه.

 .2ركزي مؤسسات اإلقراضعلى اساسها يقرض املصرف امل
 مدينة فائدة وأسعار دائنة فائدة أسعار الثاين: الفرع

يعد البنك املركزي اجلهة املسؤولة عن حتديد اسعار الفائدة املصرفية الدائنة واملدينة، وتعرف أسعار الفائدة 
العوائد النقدية اليت حيصل عليها  الدائنة على أهنا املكافآت اليت تدفع على الودائع الثابتة وودائع االدخار أي مبثابة

 3املودعون لقاء ختليهم عن السيولة النقدية خالل مدة زمنية معينة.
بينما تعرف أسعار الفائدة املدينة أبهنا الكلفة اليت يتحملها املقرتض عند اقرتاضه األموال من البنوك 

صول على األموال من ذوي األموال الفائضة وتعتمد يف حتديدها أسعار الفائدة الدائنة اليت تدفع من البنوك للح
 .4)املدخرين( وكذلك على سعر إعادة اخلصم للبنك املركزي

 5كما توجد أنواع أخرى مثل:
معدل الفائدة البسيط: هو املعدل احملسوب على اساس املبلغ املقرتض أو املودع سواء حصل املقرض او 

يها يف هناية املدة حبيث تضاف الفائدة إىل األصل عند تسديد املودع على فوائد بصورة دورية أو تركها ليحصل عل
 املبلغ.

 وعليه يبقى املبلغ الذي حتسب عليه الفائدة اثبت طوال مدة القرض أو االيداع.

                                                        
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت يف العلوم  -حالة اجلزائر-حورية محين، آليات رقابة البنك املركزي على البنوك التجارية وفعاليتها 1

 . 10-11، ص 1112/1115صص أتمينات وبنوك، جامعة منتوري قسنطينة، االقتصادية خت
 .111، ص 1111، ، لبنان، الطبعة االوىلدار املنهل اللبناين -قضااي نقدية ومالية-وسام مالك، النقود والسياسات النقدية الداخلية 2
 .002، ص 0111عوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، دار احلكمة للطباعة، بغداد،  3
، 1111بغداد، الطبعة االوىل، عماد دمحم علي العاين، اندماج األسواق املالية الدولية أسبابه وانعكاساته على االقتصاد العاملي، بيت احلكمة،  4

 . 011ص
لوم التسيري ختصص تسيري  يف عريبن املوفق سهيلة، اثر تقلبات معدل الفائدة على أداء املؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيست 5

 .011، ص 1112/1115مؤسسات، جامعة منتوري قسنطينة، 
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معدل الفائدة املركب: تضاف الفائدة يف آخر كل فرتة من فرتات القرض إىل أصل امليلغ الذي أنتجها 
 يل من حيث انتاجها للفوائد عن الفرتات الالحقة.وتعامل معاملة املبلغ االمجا

معدل الفائدة املخصوم: وهو معدل الفائدة الذي ختصم فائدته بشكل مسبق عند االقرتاض كما تفعل 
 البنوك التجارية.

 الفائدة سعر امهية الثالث: املطلب
عني به لتحقيق بعض من إذن فلسعر الفائدة أمهية كبرية ابعتباره آلية من آليات السياسة النقدية تست

وبشكل عام فإن أمهية سعر الفائدة ميكن أن تظهر يف مدى  أهدافها من خالل التأثري على النشاط االقتصادي،
 وفيما يلي بعض النقاط اليت تربز أمهيته:، مسامهتها يف الوصول اىل أقصى نسبة من أهداف هاته السياسة

 الدولية ةاملالي التدفقات الستقطاب أداة األول: الفرع
يعترب سعر الفائدة أحد املتغريات الرئيسية يف التأثري على حركة تدفق رؤوس االموال على مستوى التمويل 
الدويل، ألنه أحد أهم أدوات السياسة النقدية اليت تستطيع الدولة التأثري من خالله على النشاط االقتصادي، فإذا 

األخرى فإن ذلك سيحفز على تدفق األموال من البلدان األخرى إىل  ارتفع سعر الفائدة يف بلد ما مقارنة ابلبلدان
ذلك البلد، وذلك نظرا ألن ارتفاع سعر الفائدة يف بلد معني يدفع أصحاب األموال من دول أخرى إىل توجيه 

 .أمواهلم حنو هذا البلد من أجل استثمارها
رتتبة على رؤوس األموال من فرد أو مجاعة وعليه فإن تدفق رؤوس األموال بني الدول هو انتقال احلقوق امل

األفراد معنويني أو طبيعيني أو مؤسسة خاصة أو رمسية من الدول إىل مثل ذلك يف دولة أو دول أخرى، وال  من
يقصد هبذه احلركة حتويل سلع رأمسالية مادية معينة من بلد إىل آخر، ولو أن حتويل هذه السلع قد يكون مصاحبا 

، إمنا يقصد به انتقال القوة الشرائية اليت مل ختصص لالستهالك من بلد إىل آخر، اي انتقال رأس حلركات رأس املال
 1املال النقدي من االفراد املعنويني والطبيعيني، واملشروعات من بلد إىل آخر.

  

                                                        
االقتصادية العاملية  راتول دمحم، انصف دمحم، انعكاسات األزمة االقتصادية العاملية على التدفقات الدولية غلى اجلزائر، امللتقى الدويل الثاين حول األزمة1

 . 1100جوان  11-01افريقيا، جامعة تبسة، الراهنة وأتثرياهتا على اقتصادايت مشال 
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 التضخم من للحد أداة الثاين: الفرع
عار لفرتة طويلة، أي التزايد املستمر يف يعرف التضخم على أنه االرتفاع املتواصل للمستوى العام لألس

، والتضخم يتحقق عندما تصبح الزايدة يف كمية السلع واخلدمات املنتجة غري متناسبة مع 1املستوى العام لألسعار

 2حجم الزايدة يف أدوات الدفع.
ي إىل ويعترب احلد من التضخم أحد األهداف األساسية للسياسة االقتصادية، ألن عدم التحكم فيه يؤد

تشويه املؤشرات االقتصادية املعتمدة الختاذ القرارات االقتصادية، فضال عن كون التضخم يؤدي إىل فقدان ثقة 
 السياسة االقتصادية. إطاراألعوان االقتصاديني يف كل التدابري املتخذة يف 

ان التضخم انجتا ورفع سعر الفائدة يعترب أيضا وسيلة من وسائل معاجلة التضخم واحلد منه، خاصة إذا ك
عن توسع املصارف يف تقدمي االئتمان، فإذا عمدت املصارف إىل رفع سعر الفائدة اليت أتخذها نظري القروض اليت 
متنحها، فإن ذلك سيقلل من إقبال طاليب القروض على املصارف، وابلتايل سيؤدي ذلك غلى خفض السيولة 

 3التضخم.النقدية لدى األفراد، مما ينجم عنه اخنفاض معدل 
يقوم البنك املركزي املستهدف للتضخم بضبط أدواته مثل أسعار الفائدة قصرية األجل عند مستوى معني 
ليجعل توقعات التضخم ابلنسية للعامني القادمني مثال قريبة من التضخم املستهدف يف ذلك الوقت من املستقبل، 

خم املتوقع واملستهدف اختيارات السياسة ليسد وتقوم توقعات التضخم بدور اهلدف الوسيط، ويدفع فارق التض
الفجوة بينهما، خاصة إذا ما وضعنا يف االعتبار الـتأخريات الطويلة واملتنوعة بني التغريات يف األدوات النقدية 
وأتثريها على اهلدف النهائي للسياسة، ويتطلب حتقيق ذلك ضرورة اتباع قاعدة مالئمة إلدارة السياسة النقدية، 

يف جعل تقلبات التضخم املتوقع حول التضخم املستهدف يف  -بشكل قوي-سهم وجود هذه القاعدة حيث ي
 إطار ضيق.

ويالحظ أنه عند تصميم وتطبيق السياسة النقدية يف حالة تبين اسرتاتيجية استهداف التضخم، فإنه عادة 
السياسة النقدية يكمن يف وضع منوذج ، وهي حتديد إطار لعمل يف هذه احلالة على قاعدة اتيلور ما يرتكز احلوار

                                                        
 .015، ص 1101بسام احلجار، عبد هللا رزق، االقتصاد الكلي، دار املنهل اللبناين، الطبعة األوىل،  1
ص ، 1101حللو موسى بوخاري، سياسة الصرف األجنيب وعالقتها ابلسياسة النقدية، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  2

012. 
على األزمات خملويف عبد السالم، العرايب مصطفى، سعر الفائدة: حتقيق يف أضراره االقتصادية، امللتقى الوطين التاسع حول أداة سعر الفائدة وأثرها  3

 .1100ماي  01-1االقتصادية، جامعة سكيكدة، 
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ملعدل الفائدة اإلمسي قصري األجل )املتغري التشغيلي( كدالة يف درجة احنراف التضخم ابالقتصاد الكلي عن 
التضخم املستهدف، واحنراف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي عن الناتج احمللي اإلمجايل املمكن. وبشكل عام أتخذ 

 التايل:قاعدة اتيلور الشكل 
                                         

 حيث أن:
it.سعر الفائدة اإلمسي قصري األجل : 
r:.سعر الفائدة احلقيقي التوازين 

IIt :.معدل التضخم املتوقع 
(IIt- II*) :.)فجوة التضخم )أي احنراف معدل التضخم املتوقع عن معدل التضخم املستهدف 
(yt- y*) :ي احنراف الناتج احمللي اإلمجايل عن الناتج املمكن(.فجوة الناتج )أ 

a : املعدل الذي يتم عنده التدخل لتعديل فجوة التضخم، وهو الذي حيدد مىت يتم تعديل أو حتريك معدل
 الفائدة اإلمسي كرد فعل الحنراف التضخم املتوقع عن التضخم املستهدف.

b :اتج، وهو الذي حيدد مىت يتم تعديل أو حتريك معدل املعدل الذي يتم عنده التدخل لتعديل فجوة الن
الفائدة اإلمسي كرد فعل الحنراف الناتج احمللي اإلمجايل املمكن حتقيقه، ووفقا هلذه القاعدة، يرتفع معدل الفائدة 
احلقيقي عندما يرتفع معدل التضخم عن املعدل املستهدف، وينخفض معدل الفائدة احلقيقي عندما ينخفض 

رفع معدل الفائدة اإلمسي عندما يكون الناتج احمللي دل املستهدف، ويف نفس الوقت يتم خم عن املعمعدل التض
اإلمجايل أكرب من الناتج املمكن، ويتم ختفيض هذا املعدل عندما ينخفض الناتج احمللي اإلمجايل الفعلي عن الناتج 

 املمكن.
ضخم، حيث يكون هدف التضخم املعلن مبثابة وتساهم تلك القاعدة يف التميز بني االستهداف التام للت

اهلدف الرئيسي للسياسة النقدية دون حتقيق أهداف أخرى كالنمو االقتصادي والتشغيل، واالستهداف املرن 
للتضخم، حيث تساهم السياسة النقدية يف حتقيق تلك األهداف إىل جانب هدف التضخم، وهو ما تقوم به 

 «.معدالت التضخم تعطي بعض االهتمام لتقلبات الناتجقاعدة اتيلور ابلفعل فبجانب ضبط 
 الصرف سعر لتعديل أداة الثالث: الفرع

رؤوس األموال الساخنة واألرصدة املعدة لإلقراض الدويل حساسة متاما لتغريات أسعار الفائدة، إذ أهنا 
قية ستحفز رأس املال األجنيب تتدفق إىل املناطق ذات العائد املتوقع األعلى، فالزايدة يف أسعار الفائدة احلقي

لالنسياب إىل الداخل مؤدية إىل ارتفاع قيمة عملتها يف سوق الصرف األجنيب، إذ أن الزايدة يف سعر الفائدة 
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، على زايدة الطلب على Cوالدولة  Bسيدفع املستثمرين من دول أخرى، ولتكن الدولة  Aاحلقيقي يف الدولة 
وهذه التحركات يف رأس املال سوف تؤدي إىل ، Aلية إىل مقرتضني يف الدولةوإقراض عمالهتم احمل Aعملة البلد 

، أما اخنفاض أسعار الفائدة احمللية فسيكون أثره معاكسا ملا ذكر Cو  Bابلنسبة للعملة  Aرفع قيمة العملة 
 سابقا.

فائدة األجنبية، وال تقتصر التغريات يف أسعار الفائدة على األسعار احمللية فقط، بل متتد إىل أسعار ال
فإن املستثمرين يف األصول املالية قصرية األجل سوف  Cو  Bفعندما ترتفع أسعار الفائدة احلقيقية يف الدول 

، ليحققوا املزااي اليت أتيحت هلم بتحسن فرصة الكسب يف هذه األسواق، Cو  Bابلعملتني Aيستبدلون العملة 
وينشأ  Aخلارج يزيد الطلب على العمالت األجنبية ويزيد عرض العملة وعليه فارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يف ا

عنه اخنفاض قيمتها ابلنسبة لعمالت الدول األخرى اليت ارتفعت لديها أسعار الفائدة احلقيقية، وابلعكس فإن 
 1اخنفاض أسعار الفائدة احلقيقية يؤدي إىل نتيجة مغايرة عما سبق متاما.

 االئتمان ةملراقب أداة الرابع: الفرع
إذا أرادت السلطات النقدية التوسع يف منح القروض، فإهنا تلجأ إىل ختفيض سعر إعادة اخلصم للتأثري 
على القروض أو االئتمان املقدم من البنوك التجارية لعمالئها، وعندما تريد تقييد حجم االئتمان فإهنا تلجأ إىل 

إىل التأثري على القدرة اإلقراضية للبنوك إما ابلزايدة او  رفع سعر إعادة اخلصم ومن مث فإن هذه السياسة تؤدي
 2النقصان.

 3االدخار لتحفيز أداة اخلامس: الفرع
سوف حناول يف هذه اجلزئية تبيني اآللية أو الكيفية اليت حتفز هبا أسعار الفائدة احملررة االدخار، حيث يرى 

Mc Kinnon م إىل قسمني مها:صاحب منوذج التحرير املايل أبن االدخار ينقس 
 ادخار على شكل أصول حقيقية غري منتجة.

 إجيابية مبعدل الفائدة احلقيقي. ة نقدية حقيقية )ودائع بنكية( له عالقةادخار على شكل أرصد
                                                        

االقتصادية "نظرايت وتطبيقات"، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عبد احلسني جليل عبد احلسن الغاليب، سعر الصرف وإدارته يف ظل األزمات  1
 . 55-52، ص1100األردن، الطبعة االوىل، 

قبل البنوك املركزية يف احلد من اهنيار األسواق املالية يف ظل األزمة املالية العاملية الراهنة، ملتقى دويل  الفائدة منعيجويل خالد، فعالية ختفيض أسعار 2
 .1111أكتوبر  10-11األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة سطيف، اجلزائر، حول 

املالية الراهنة  بن بوزايدة دمحم، غريب انصر صالح الدين، أثر حترير أسعار الفائدة على حجم االدخار، دراسة حالة اجلزائر، امللتقى الثاين حول األزمة 3
 .00-01، ص1111ماي  5-2املصرفية، "النظام املصريف اإلسالمي منوذجا" املركز اجلامعي خبميس مليانة، اجلزائر، يومي والبدائل املالية و 
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ويشرح اآللية اليت حتفز هبا أسعار الفائدة احملررة االدخار من خالل ما يسميه بفرضية تكاملية النقود ورأس 
 وف نقدمها فيما يلي:املال، واليت س

                      ⁄  دالة الطلب على النقود.           

 (  ⁄ )  دالة االستثمار [            ]    

Mdالطلب على النقود : 
Pاملستوى العام لألسعار : 
Yالدخل : 
Iاالستثمار : 
ق بني معدل الفائدة اإلمسي ومعدل معدل الفائدة احلقيقي على الودائع فهو يساوي الفر  (:    )
 التضخم.
iمعدل الفائدة األمسى على الودائع : 

M :معدل العائد الداخلي املتوقع 
tميثل الوقت : 

 ومن معادلة الطلب على النقود اخلاصة ابلدول النامية ميكن مالحظة ما يلي:
فائدة احلقيقي على الطلب ثل التأثري اإلجيايب الذي خيلفه معدل المت                     

 اخلاص ابلنقود.
                  ⁄ متثل الطلب على النقود بغرض االستثمار، فالزايدة يف معدل االستثمار    

يؤدي إىل زايدة الطلب على األرصدة النقدية، وذلك راجع لفرضية أن االستثمار ميول ذاتيا فكل عملية استثمارية 
 تؤدي إىل زايدة االدخار.

متثل الطلب على النقود بغرض املعامالت فزايدة الدخل تؤدي إىل زايدة حيازة                   
 األرصدة النقدية )ودائع بنكية(.

ومما سبق ميكن مالحظة أن ملعدل الفائدة احلقيقي أثر إجيايب ابلنسبة للطلب على النقد عكس ما يعتقد 
Friedman  اكم رأس املال.)نيو كالسيك( فالنقود تعترب قناة لرت 
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             (  ⁄ )  

                  

} 

 Mc Kinnonعند  التكاملية اخلاصة ابلنقود ورأس املال ميثالن الشرط الذي يشرح فرضية

كلما ارتفع معدل الفائدة احلقيقي على األرصدة النقدية كلما زاد االدخار واالستثمار، فهناك عالقة 
ار املايل )شكل أرصدة نقدية( واالستثمار والتأثري بينهما متبادل، ويكون حترير أسعار الفائدة اجيابية بني االدخ

 اليت تطبق التمويل الذايت. توابقي العناصر املكونة لنموذج التحرير املايل مرغوب فيه بقوة يف االقتصاداي
 

 الفائدة لسعر املفسرة النظرايت الثاين: املبحث
كما أدخلت مفاهيم وأدوات حتليلية جديدة ،  كية يف تطوير العديد من األفكارسامهت املدرسة الكالسي

اال أن عجز رواد هذه املدرسة عن تقدمي تفسري كايف لبعض الظواهر ، فحاولت تفسري وحتديد سعر الفائدة
نقائص  االقتصادية األمر الذي كان سببا يف ظهور مدارس أخرى على غرار النظرية الكينزية واليت أعتمدت على

 . النظرية السابقة لتغطية النقص وانشاء نظريتها حسب أسلوهبا ومبادئها اخلاصة

 الفائدة سعر يف الكالسيكية النظرية األول: املطلب
هذه النظرية حتاول تفسري سعر الفائدة من خالل العالقة بني االدخار واالستثمار وأن سعر الفائدة يتحدد 

أن املقصود هنا بكل من االدخار واالستثمار اجلانب العيين او احلقيقي  بعوامل حقيقية وليست نقدية، حيث
)املادي(، اي االدخار احلقيقي واالستثمار العيين، وليس اجلانب النقدي لكل من االدخار واالستثمار، ذلك ألن 

االقتصاد، وهلذا  النقود وفقا للنظرية الكالسيكية ليست إال حجاب خيفي خلفه املعامالت العينية أي احلقيقية يف
فإن دور النقود يف هذه النظرية دور حيادي، أي أهنا ال تؤثر على النشاطات االقتصادية، ألن أثرها الوحيد فقط 
على املستوى العام لألسعار حبيث أن زايدة كمية النقود تؤدي إىل زايدة املستوى العام لألسعار، وأن اخنفاض  

العام لألسعار، أي أن هذا التأثري يكون بنفس القدر وابالجتاه ذاته،  كمية النقود يقود إىل اخنفاض املستوى
 واملستوى العام لألسعار ما هو إال املتوسط العام جلميع أسعار السلع واخلدمات يف االقتصاد.

وإن سعر الفائدة مبوجب النظرية الكالسيكية يتحدد عن طريق التفاعل بني االدخار واالستثمار حبيث 
فائدة التوازين يف السوق التامة )احلرة( اي سوق املنافسة الكاملة عند املستوى الذي يتساوى فيه يتحدد سعر ال

االدخار مع االستثمار، وهذا يعين أن كل االدخارات العينية املتحققة يف االقتصاد تذهب بفعل سعر الفائدة هذا 
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ستثمار ميثل االكتناز، وهذا االكتناز يعترب غلى االستخدام يف االستثمار ألن عدم استخدام هذه املدخرات يف اال
سلوك غري عقالين طاملا أن الفرد ميكنه استخدام املدخرات يف االستثمار واحلصول على عائد مقابل هذا 
االستخدام، وال يسود السوق التامة هذه سوى سعر الفائدة التوازين، وإن حاالت عدم التوازن أي عدم التساوي 

 ار تقود يف النهاية إىل حتقق السعر التوازين.بني االدخار واالستثم

، أما منحىن (i)إىل العالقة الطردية مع سعر الفائدة  (S)يشري منحىن االدخار  2.2يف الشكل رقم 
فيشري إىل العالقة العكسية بني االستثمار وسعر الفائدة، ويتحدد سعر الفائدة تبعا للتغريات  (I)االستثمار

إىل ) (I)ار واالستثمار، إذ تؤدي زايدة االستثمار متمثلة ابنتقال منحىن االستثمار مناحلاصلة يف كل من االدخ
، عند ذلك يندفع األفراد إىل زايدة مدخراهتم والتقليل من استهالكهم ويستمر يف ذلك حىت يعود التوازن   ))

خار تؤدي إىل اخنفاض سعر التلقائي من جديد بني االدخار واالستثمار، ومن انحية أخرى فإن الزايدة يف االد
 1الفائدة وهذا يؤدي إىل زايدة حجم االستثمار، وتستمر هذه الزايدة حىت يتساوى االدخار مع االستثمار.

 سعر الفائدة يف النظرية الكالسيكية :1-1الشكل رقم 

 
.012ص، 1110ضياء جميد موساوي، اقتصادايت النقود والبنوك، مؤسسة اجلامعة، اإلسكندرية،  املصدر:  

 
 
 

                                                        
 .012، ص1110ضياء جميد موساوي، اقتصادايت النقود والبنوك، مؤسسة اجلامعة، اإلسكندرية، 1
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انطالقا من الفرضيات اليت قامت عليها النظرية الكالسيكية فإن أهم االنتقادات اليت ميكن توجيهها هلذه 
 1النظرية هي:

اعتمدت النظرية التقليدية على العوامل املؤثرة يف االدخار واالستثمار يف حتديد سعر الفائدة وأمهلت بعض 
ى سعر الفائدة مثل العوامل النقدية، ذلك أن التوسع االئتماين أو تقليصه العوامل اليت ميكن أن يكون هلا أتثري عل

 يكون له أتثري على سعر الفائدة.
افرتض التقليديون أن سعر الفائدة هو املتغري املستقل الوحيد الذي يؤثر على االدخار واالستثمار، كما أن 

من سعر الفائدة وابلتايل يصبح سعر الفائدة يف  التوقعات املتشائمة للمستثمرين قد جتعل عوائد االستثمار أقل
 هذه احلالة ليس من حمددات االستثمار،

عند األخذ بعني االعتبار مجيع العوامل املؤثرة يف االدخار واالستثمار، فإن اخنفاض سعر الفائدة لن يؤدي 
يتقاطع مع منحىن إىل تساوي االدخار مع االستثمار عندما يكون االدخار أكرب، أي منحىن االدخار ال 

االستثمار حسب النظرية الكالسيكية، إن ارتفاع االستثمار ميكن أن حيدث فقط عند خفض االستهالك إذن  
كلما زاد االخنفاض يف االستهالك كلما زاد االدخار، يؤدي هذا إىل زايدة االستثمار، ولكن االخنفاض يف الطلب 

 افع لإلنتاج، مما يؤثر على االستثمار أتثريا سلبيا.على السلع االستهالكية يؤدي هذا إىل اخنفاض الد
يفرتض الكالسيك أن االدخار انتج عن سعر الفائدة، وعليه فهو ال يسلم بوجود ادخار دون فائدة، أي 
عدم وجود اكتناز ابعتبار حيادية النقود، وابلتايل أهم دور النقود كمخزن "للقيمة" وأيضا عنصر الزمن من الدراسة 

 ة حيتويه من توقعات وما يستلزمه من اكتناز.االقتصادي
ويف األخري فإن النظرية الكالسيكية لسعر الفائدة هتتم ابلتوازن يف القطاع احلقيقي، فهي نظرية تيارات 

 وليس أرصدة، وعليه ففي اقتصاد نقود كعاملنا احلايل فإن هذه النظرية ليست واقعية كفاية.
الفائدة يف إطار النموذج الكالسيكي وفرضياته أمر غري سهل،  إن الوصول إىل حل ممكن ومستقر لسعر

ذلك ان الواقع يثبت ان االدخار يتغري بتغري مستوى الدخل، ولذلك ال ميكن معرفة سعر الفائدة ما مل نعرف 
مستوى الدخل مقدما، وال ميكن معرفة مستوى الدخل ما مل نعرف مسبقا سعر الفائدة نفسه بسبب أثر الفائدة 

 حجم االستثمار، وأثر االستثمار على حجم الدخل.على 

                                                        
ضوء الفكر االقتصادي احلديث، امللتقى الدويل الثاين حول األزمة الراهنة  فارس فضيل، دمحم ساحل، تفسري سعر الفائدة والعوامل احملددة له يف 1

 .1-0، ص1111ماي  5-2والبدائل املالية واملصرفية، النظام املصريف منوذجا، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر، 
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 1الفائدة لسعر الكينزي التفسري الثاين: املطلب
إن النظرية الكالسيكية ركزت على االدخار واالستثمار كمحددات لسعر الفائدة وأمهلت املؤثرات النقدية 

أدى هبم العتبار النقود جمرد حجاب عليه وبذلك حصرت تقرير سعر الفائدة التوازين يف القطاع احلقيقي، وهذا مما 
للتعامل احلقيقي يف السوق وللتبادل السلعي فيه، وأدى هبم إىل اعتبار االئتمان جمرد وسيلة لتسهيل نقل وسائل 
الدفع، اليت هي النقود، من االفراد الذين ال يستعملوهنا غلى الوحدات االستثمارية املستعدة الستغالهلا يف عملية 

ا اصبحت الصريفة واالئتمان يف النظرية الكالسيكية نتاجا اثنواي لظاهرة النقود. كما اعتربت اإلنتاج، وهكذ
 احتفاظ األفراد أبرصدة نقدية عاطلة سلوكا غري عقالين.

مع ذلك اعتربت هذه النظرية تفسريا مقبوال للتغريات اليت حتصل يف سعر الفائدة يف األمد البعيد استنادا 
ادات االدخارية للمجتمع من جهة وعلى إنتاجية رأس املال من جهة أخرى، وهي عوامل ال إىل تركيزها على الع

 تتغري كثريا يف األمد القصري.
لقد انتقد كينز النظرية الكالسيكية إلمهاهلا املؤثرات النقدية على سعر الفائدة اليت اعتربها األكثر أمهية و 

ضيح ذلك قدم نظريته املعروفة بنظرية تفضيل السيولة اليت اختلفت صلة بتقرير سعر الفائدة يف األمد القصري، ولتو 
اختالفا جذراي عن النظرية الكالسيكية وركزت على التغريات القصرية األمد يف سعر الفائدة، وهي التغريات األكثر 

رها يف السوق أمهية ابلنسبة للسياسة النقدية. لذا فإن الفائدة يف النظرية الكينزية هي ظاهرة نقدية يتقرر سع
 النقدي من خالل تفاعل عرض النقود والطلب عليها.

 النظرية حمتوى االول: الفرع
 ينظر كينز إىل الفائدة على أهنا ظاهرة نقدية حبتة مبعىن سعر الفائدة يتحدد بطلب وعرض النقود.

ن السيولة، فهي فطلب السيولة مع عرض النقود حيددان سعر الفائدة، فالفائدة هي مكافأة تدفع للتنازل ع
مكافأة لعدم االكتناز، وعليه فإن سعر الفائدة ال يتحقق طبقا لنظرية األرصدة القابلة لالقرتاض، وإمنا على مقدار 
عرض وطلب االدخار، والعامل األساسي واملهم هو مقدار الدخل القومي، حبيث أن دور سعر الفائدة ينحصر 

راد يف الدولة لالحتفاظ ابلنقد يف شكل سائل والقدر الذي يف حتديد القدر من األصول الذي خيصصه لألف
 يفضلون االحتفاظ به يف شكل غري سائل كالسندات مثال.

                                                        
 .012رجع سابق، صعبد املنعم السيد، نزار سعد الدين العيسى، النقود واملصارف واألسواق املالية، م 1
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إن مهمة النقود ليست مقصورة على تسهيل عملية التبادل، بل تقوم بوظيفة أحرى هي أهنا خمزن للقيمة 
 .ألهنا حلقة الوصل بني االحتفاظ هبا وصرفها، وتتمتع بسيولة اتمة

ومتثل السيولة النقدية لدى األفراد جانب الطلب بينما تكون الكميات النقدية )أوراقا نقدية كانت أو نقود 
 مساعدة أو ائتماانت( جانب العرض.

ويتحدد معدل الفائدة بعرض وطلب السيولة النقدية، أي حتديد يف سوق حر يف مستوى يتوازن عنده 
 الطلب على النقود مع عرضها.

لنقود هو طلب االحتفاظ أبرصدة من النقود احلاضرة، ومكوانت طلب النقود ميكن تقسيمها فإن طلب ا
 إىل طلبني رئيسيني مها:

 طلب النقود كوسيط يف التبادل )أرصدة نقدية عاملة(.
 طلب النقود كمحزن للثروة )أرصدة نقدية عاطلة(.

افع االحتياط، يف حني أن طلب النقود  والدوافع لطلب النقود كوسيط يف التبادل مها دافع املعامالت ود
كمخزن للقيمة إمنا يكون بدافع املضاربة وعليه فإن كينز فرق بني ثالثة دوافع هي اليت تؤدي إىل التفضيل النقدي 

 وهي:
 املعامالت دافع أوال:

يقصد ابملعامالت جمموعة الصفقات اليت يعقدها قطاع العائالت واملشروعات على مستوى االقتصاد، 
تغطية هذه الصفقات حتتاج الوحدات االقتصادية إىل النقود، ما يربر احتفاظها ابلنقود بشكل سائل. فالطلب ول

على النقود للمعامالت مرهون بوجود فاصل زمين بني استالم الدخول والنفقات اجلارية لتلبية االحتياجات اليومية 
 1لعائالت واملشروعات.

 
 
 

                                                        
، 1111البنوك املركزية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، -البنوك التجارية-ضياء جميد املوسوي، االقتصاد النقدي: املؤسسات النقدية 1

 .011ص
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 1 االحتياط دافع :اثنيا

هذا العامل احتفاظ األفراد ابحتياطي من األرصدة النقدية مضافا إىل املبالغ املخصصة يستدعي 
للمعامالت ملواجهة احلوادث الطارئة وغري املتوقعة أو االستفادة من الفرص غري املتوقعة، حيث يتوقف هذا الدافع 

، كما هو (y)ة ملتغري الدخل دال (Dp)أيضا على مستوى الدخل وابلتايل فالطلب على النقود بدافع االحتياط 
 .       معرب عنه يف الصيغة التالية: 

ومبا أن دالة الطلب على النقود لغرض املعامالت واالحتياط ال عالقة هلا بسعر الفائدة فيمكن التعبري عن 
 العالقة بني هذا النوع من الطلب على النقود بيانيا كما هو موضح يف الشكل التايل:

 الطلب على النقود بدافع املعامالت واالحتياط :2-1الشكل رقم 

 
 .002عقيل جاسم عبد هللا، النقود واملصارف، مرجع سابق، صاملصدر: 

يتبني من الشكل اعاله أن الطلب على النقود لغرض املعامالت واالحتياط أيخذ شكل خط مستقيم 
الغرض وابلتايل عدم مرونته لسعر موازي للمحور الراسي يعرب عن عدم حساسية الطلب على النقود لذلك 

 الفائدة.
 املضاربة دافع اثلثا:

مل تعاجل النظرية التقليدية االحتفاظ ابلنقود على شكل سيولة بدافع املضاربة ولكنه ابتكار ل"كينز"، 
ة فالنقود اليت حيتفظ هبا ألغراض املضاربة ترجع إىل وظيفة النقود كمخزن للقيمة، فاالحتفاظ ابألرصدة النقدي

                                                        
لبات نيل شهادة (، مذكرة مقدمة ضمن متط1111-1111إكن لونيس، السياسة النقد ودورها يف ضبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة )1

 .15-12، ص0املاجيسرت يف علوم االقتصاد فرع نقود وبنوك، جامعة اجلزائر 
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يهدف لالستفادة من حتركات السوق وذلك عن طريق أرابح املضاربة من شراء وبيع السندات، وعن طريق 
 التغريات يف سعر الفائدة يف املستقبل.

حيث أن هناك عالقة عكسية بني سعر الفائدة يف سوق السندات وسعر السند يف السوق فإذا ارتفع سعر 
 1كس صحيح.الفائدة ينخفض سعر السند يف السوق والع

يف النظرية الكينزية فإن الطلب على النقود بدافع املضاربة يتضمن االختيار بني النقود والسندات فقط  
كأشكال بديلة لالحتفاظ ابلثروة، وهبذه الطريقة ربط كينز بني العرض على النقود ألجل املضاربة وسعر الفائدة، 

زيد طلب األفراد على السندات ويقل طلبهم على النقود فعندما يرتفع سعر الفائدة تنخفض أسعار السندات، في
 2ألجل املضاربة، والعكس صحيح عندما تنخفض أسعار الفائدة.

والسبب يف رأي كينز أنه عند اخنفاض سعر الفائدة واستمرار ارتفاع أسعار السندات يصبح احتمال 
ابالحتفاظ هبا نتيجة لتوقعهم ابخنفاض اخلسارة يف االحتفاظ ابلسندات كبري جدا، عندئذ لن يرغب املضاربون 

أسعارها يف املستقبل، فيتحولون إىل االحتفاظ ابألرصدة النقدية أو بيع السندات إىل أن يصبح الطلب على النقود 
مران إىل ما ال هناية، وقد أطلق كينز على هذه املرحلة من الطلب بفخ السيولة، حيث تكون أسعار السندات 

فإن أي ارتفاع يف سعر الفائدة يؤدي إىل خسارة مؤكدة عند االحتفاظ ابلسندات، وحيدث  مرتفعة جدا وابلتايل
ذلك بصورة خاصة يف حاالت الكساد االقتصادي واالهنيار املايل عندما يرغب اجلميع يف بيع السندات وال أحد 

 3يرغب يف شرائها فتنهار أسعارها بعد االرتفاع املتزايد فيها.
قود اليت تطلب بدوافع املضاربة إمنا تتغري بشكل ملحوظ مقارنة بتغري سعر الفائدة، فإنه وملا كانت كمية الن

 ميكننا أن نعرض هذا النوع من الطلب على النقود على شكل دالة يف سعر الفائدة وتكون كما يلي:
          

 : متثل سعر الفائدةiحيث: 
متييزا له  L2التفضيل النقدي بدافع املضاربة ابلرمز وللتمييز بني خمتلف الدوافع لطلب النقود، سنرمز إىل 

إمنا تتحدد ، L1ترمز إىل طلب النقود بدافع املعامالت مضافا إليه طلب النقود بدافع االحتياطي، و اليت L1عن 

                                                        
الطبعة االوىل، مدخل حديث للنظرية النقدية واألسواق املالية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفين،  أمحد أبو الفتوح علي الناقة، النقود واألسواق املالية: 1

 . 121، ص1110اإلسكندرية، 
 .052، ص0111دمحم نوري الشمري، النقود واملصارف النقدية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  انظم 2
 .020-021عبد املنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، مرجع سابق، ص 3
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مرنة ابلنسبة لسعر الفائدة، كما أهنا  L2بواسطة مستوى الدخل كما أهنا غري مرنة ابلنسبة لسعر الفائدة، بينما 
 تتحدد مبستوى الدخل.

             

          
              فإن:
توضح أن الكمية املوجودة من النقود يف اجملتمع يف اي وقت إمنا تساوي كمية             إن 

 1النقود اليت حيتفظ هبا األفراد واليت تتوقف على سعر الفائدة وعلى مستوى الدخل.
ضاربة عند توابن بكل من سعر الفائدة اجلاري، مستوى املخاطرة حيدد الطلب على النقود لغرض امل

وحجم الثروة، كما توصل توابن إىل أتكيد العالقة العكسية بني الطلب على النقود وسعر الفائدة مماثال يف ذلك 
 2ل.ما توصل إليه كينز. فيثبت حتليل توابن طبيعة العالقة العكسية ابفرتاض كون اإلحالل أكرب من أثر الدخ

 الفائدة سعر تفسري يف كينز  نظرية تقييم :الثاين الفرع
إن حتديد سعر الفائدة ابلشكل الذي حدده "كينز" من خالل تقاطع كمية النقود املعروضة مع الطلب 
على النقود فيه الكثري من املالبسات واملغالطات اليت أاثرت اجلدل والنقد من قبل العديد من االقتصاديني املؤيدين 

املعارضني. فقد أثري تساؤل عن ما هو مفهوم الطلب على النقود؟ فيذهب البعض من االقتصاديني منهم أو 
"أوالن" إىل أن الغرض هو طلب وعرض القروض، وأن االختالف يف ذلك يقودان إىل اعتبار سعر الفائدة هو مثن 

راد بني حيازة النقود وإقراضها. وعليه االئتمان يف نظر "أوالن" ويرى "هيكس" أن تفضيل السيولة هو اختيار األف
 فهناك لبس وخلط يف مفهوم االئتمان.

يعترب "كينز" سعر الفائدة متغريا مستقال يؤثر بصورة مباشرة على تفضيل السيولة الذي يكون شديد 
ليت تؤثر احلساسية واملرونة ألي تغري يف سعر الفائدة. وعن طريق هذا التأثري ميكن أن يتم متويل االستثمارات ا

بدورها على الدخل والعمالة، أي أن سعر الفائدة هو أداة من أدوات حتليل الفكر الكينزي اليت ميكن أن توجه 
تفضيل سيولة لدى األفراد وتسيطر على الطلب على النقود، ابعتبار أن هذا األخري يتناسب تناسبا عكسيا مع 

 سعر الفائدة.

                                                        
 .212سامي خليل، مرجع سابق، ص 1
، رسالة ماجيسرت املعهد الوطين لإلحصاء 0115-0121زائر دراسة اقتصادية قياسية حلالة اجل-بن عبد العزيز فطيمة، الطلب على النقود 2

 .  011، ص0112والتخطيط، 
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ا الفكر كانت حمل انتقاد، يرى "هيكس" أنه ال ميكن اعتبار أن إال أن آلية وحركة سعر الفائدة وفق هذ
سعر الفائدة هو حلقة الوصل الوحيدة بني عمليات التمويل والقطاعات االقتصادية. ألن هذا يعين أن كل مقرتض 

 1ميكن أن يقرتض كما يشاء حىت عند تغري الفائدة دون أن أيخذ بعني االعتبار عاملي األمان واخلطر.
التحليل الكينزي أبن الطلب على النقود هو دالة لسعر الفائدة ولكن هذا التحليل مل يتوصل إىل أن يعترب 

سعر الفائدة يتأثر ابلطلب على النقود، ألن زايدة الكمية املطلوبة من النقود ينتج عنها ارتفاع معدالت الفائدة 
هم للطلب على النقود لألغراض الثالثة، على أساس أن األفراد إذا توقعوا ارتفاع مستوى األسعار هذا يدفع

ويفضلون شراء السلع بدب السندات وهذا يؤدي إىل اخنفاض أسعار السندات وارتفاع أسعار الفائدة ألن الطلب 
 2اجلديد مل يقابل خبلق نقود جديدة.

 الفائدة سعر تفسري يف احلديثة النظرية الثالث: املطلب
جبمع كلل من عوامل األرابح )االدخار، تفضيل السيولة، االستثمار،   تقوم النظرية احلديثة يف سعر الفائدة

كمية النقود( يف نظرية متكاملة فهي جتمع العوامل النقدية مع العوامل احلقيقية وذلك لغرض التوصل إىل تفسري 
 عملية حتديد سعر الفائدة.

 3كما يلي: حتاول النظرية تفسري سعر الفائدة
فإن حالة التوازن تتحقق  (Hansen)ألربعة معا إمنا حيدد سعر الفائدة، ووفقا لفوضع التوازن للمتغريات ا

عندما يكون مقدار حجم األرصدة النقدية اليت حيتفظ هبا األفراد يف اجملتمع إمنا تساوي كمية النقود، وكذلك 
تثمار مساواي حلجم عندما تكون الكفاية احلدية لرأس املال تساوي سعر الفائدة، وأخريا عندما يكون حجم االس

املدخرات املرغوب فيها، وهذه العوامل كلها متصلة ببعضها البعض، وابختصار ووفقا للنظرية احلديثة لسعر الفائدة 
فإنه تكون املتغريات األربع )االدخار، االستثمار، التفضيل النقدي وكمية النقود( متكاملة مع الدخل فإننا حنصل 

حتدد هبا سعر الفائدة وهلذا الغرض فإنه مت اجلمع بني نظرية األرصدة املعدة على تفسري مرضي للكيفية اليت 

                                                        
لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة  رسالة-اجلزائر حالة-بلعزوز بن علي، أثر تغري سعر الفائدة على اقتصادايت الدول النامية 1

 . 21، ص1111-1110اجلزائر 
(، أطروحة دكتوراه، ختصص حتليل اقتصادين 1115-0111الية السياسة النقدية يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر )معيزي قويدر، فع 2

 .20-21ن ص1112اجلزائر، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
لتوازن االقتصادي، امللتقى الوطين التاسع حول أداة سعر الفائدة وأثرها على عالوة نواري، أثر الفائدة على الكفاءة االقتصادية واملؤشرات األساسية ل 3

 .012ص ،1100ماي  01-1األزمات، اجلزء الثاين، دار هباء للنشر والتوزيع، سكيكدة، 
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، ويف احلقيقة أن هدف النظرية (Hansen, Hicks, Lemer)لالقرتاض )االقتصاديني احملدثني( من أنصار كينز 
نظرية تفضيل احلديثة هو اجلمع بني القطاع احلقيقي وبني القطاع النقدي، )نظرية األرصدة املعدة لإلقراض و 

 1السيولة( كشرح للكيفية اليت يتحدد هبا سعر الفائدة
 املدخرات الكلية تساوي االستثمارات الكلية.

 إن الطلب الكلي على النقود يساوي العرض الكلي للنقود.
 إن كل من القطاع احلقيقي والقطاع النقدي يكوانن يف حالة التوازن.

ئدة توصل الكثري من االقتصاديني على أن حتديد سعر الفائدة من خالل تفسري هاته النظرايت لسعر الفا
ولذا وحسب رأيهم فان حترير سعر الفائدة أصبح ، حتت مستواه التوازين حيد من دوره يف حتقيق التوازن االقتصادي

 . أمرا ضروراي

 جناحها ومتطلبات الفائدة سعر حترير سياسة الثالث: املبحث
تطلب اعادة النظر يف السياسات والربامج ، الل يف التوازن االقتصاديان نشوب األزمات وتفاقم االخت

 . االمر الذي دعم نظرية التحرير املايل مبختلف حماوره، املؤدية اىل حدوث تلك االزمات

 واملصريف املايل التحرير مفهوم األول: املطلب
 2يعرف التحرير املايل واملصريف من خالل ثالثة جوانب هي:

 املايل القطاع حترير :االول الفرع

 ويشمل حترير القطاع املايل حترير ثالثة متغريات هي:
 الفائدة أسعار حترير :أوال

وذلك عن طريق احلد من الرقابة املتمثلة يف حتديد سقوف عليا ألسعار الفائدة الدائنة واملدينة وتركها 
مار عن طريق املالئمة بني االستهالك تتحدد يف السوق اباللتقاء بني عارضي األموال وطالبيها بغرض االستث

                                                        
 .020ضياء جميد موساوي، االقتصاد النقدي، دار الفكر، اجلزائر، ص 1
ير اخلدمات املصرفية وزايدة القدرة التنافسية للبنوك التجارية اجلزائرية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات حريش عبد القادر، دور التحرير املصريف يف تطو 2

 .2-5، ص 1101/1100نيل شهادة املاجيسرت يف علوم التسيري ختصص مالية وحماسبة، جامعة عمار ثليجي، األغواط، 
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واالنفاق االستثماري، وابلتايل زايدة النمو االقتصادي، وال ميكن أن حيدث هذا ما مل تثبت األسعار عند حد 
 معني.

 االئتمان حترير :اثنيا
وهذا ابحلد من الرقابة على توجيه االئتمان حنو قطاعات حمددة، وكذلك وضع سقوف ائتمانية عليا على 

 لقروض املوجهة لباقي القطاعات األخرى.ا
 البنكية املنافسة وحترير البنوك على فيها املغاىل اإلجبارية االحتياطات إلغاء :اثلثا

 املالية: األسواق حترير :الثاين الفرع

هذا التحرير يكون إبزالة القيود والعراقيل املفروضة ضد حيازة وامتالك املستثمر األجنيب لألوراق املالية 
 للمنشآت املسعرة يف بورصة القيم املنقولة، واحلد من إجبارية توطني رأس املال وأقساط األرابح والفوائد.

 اللمقيدة التنظيمية احلواجز رفع :الثالث الفرع
إزالة احلواجز والعقبات اليت متنع البنوك واملؤسسات املالية من االقراض من اخلارج، والعمل على احلد من 

وضة على سعر الصرف املطبق على الصفقات املرتبطة ابحلساب اجلاري وحساب رأس املال، وتقليص الرقابة املفر 
الفجوة بني سعر الصرف اإلمسي واحلقيقي وتدفقات رأس املال، حيث يعترب حترير تدفق رأس املال أحد جوانب 

ة حلدود البلد واخلارجة منه يف إطار حترير القطاع املايل والذي يعين حرية حتويل التدفقات النقدية واملالية العابر 
 التكامل املايل واالقتصاد العاملي.

 ويشري خرباء صندوق النقد الدويل يف هذا الصدد إىل قضيتني هامتني مها:
األوىل: أنه من األفضل البدء يف حترير التدفقات طويلة األجل قبل التدفقات قصرية األجل، وحترير 

 حترير استثمار احملافظ املالية أو االستثمار األجنيب غري املباشر. االستثمار األجنيب املباشر قبل
بقة الثانية: أن التحرير الشامل ملعامالت وحتويالت راس املال ال يعين التخلي عن كل القواعد والنظم املط

تحويالت العملة بل رمبا احتاج االمر إىل تقوية القواعد والنظم التحوطية املتعلقة ب على معامالت العملة األجنبية
 األجنبية اليت جيريها غري املقيمني.

ومما سبق نستنتج أن عملية التحرير املايل واملصريف يقصد هبا إلغاء القيود على االئتمان احمللي وحترير 
معدالت الفائدة، وإلغاء القيود على العمل املصريف، وتقويض دور الدولة يف القطاع املايل واملصريف والتقليل من 

 الهتا فيه، مبا يف ذلك حترير حساب رأس املال والسماح حبرية حركة رؤوس األموال.تدخ
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 الفائدة أسعار حترير دوافع الثاين: املطلب
 ميكن اعتبار املربرات االتية من أهم الدوافع للقيام بعملية حتري أسعار الفائدة يف نظام مصريف ما

 املالية الوساطة كفاءة  حتسني األول: الفرع
الكفاءة عن االستخدام العقالين والرشيد يف املفاضلة بني البدائل واختيار أفضلها بشكل يسمح تعرب 

بتقليل التكاليف أو تعظيم الربح غلى أقصى درجة ممكنة، ويكون ذلك عند اختيار أسلوب عملي معني للوصول 
 1ة من حيث التكلفة والوقت.إىل هدف معني، إذن الكفاءة هبذا املعىن تعين القيام ابلعمل أبفضل طريقة ممكن

هتدف سياسة التحرير املايل إىل إزالة كل التشوهات اليت من شأهنا أن تعيق عمل هذا القطاع وابلتايل رفع 
مستوى كفاءته، فالتحرير املايل يؤدي إىل تقليل جتزؤ األسواق املالية احمللية وزايدة تكامل املراكز املالية الدولية وهذا 

قيق كفاءة أكرب يف األسواق املالية وزايدة فرص وصول املؤسسات احمللية إىل مصادر التمويل بدوره يؤدي إىل حت
الدولية، فقد مت خالل مثانينات القرن العشرين تزويد املؤسسات املالية هبامش من حرية احلركة يف ممارسة النشاط 

 2أكثر اتساعا كنتيجة مباشرة لسياسة التحرير املايل.
 املدخرات( )جذب املوارد تعبئة على لقدرةا :الثاين الفرع

% من إمجال خصوم املصرف 23متثل الودائع املصدر الرئيسي ألموال املصرف، وتصل تقريبا إىل 
التجاري، وجند أن جمموعات املودعني سواء كانوا أفرادا أو رجال أعمال أو منظمات أو أجهزة حكومية يرغبون يف 

تجارية ألسباب متعددة منها: أن هذه البنوك تقدم هلم األمان وذلك مقارنة االحتفاظ بودائعهم يف املصارف ال
 3ابالحتفاظ هبا يف بيوهتم، كما أن الودائع حتت الطلب متثل وسيلة للتبادل، وتدر الودائع عائدا ألجل أصحاهبا.

 ختفيص اهلامش بني أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع: الفرع الثالث
عمليات السوق )حيث يؤدي إىل التحرير املايل إىل تزايد االعتماد على األدوات النقدية غري املباشرة 

املفتوحة( يف إدارة السيولة، ومن املفرتض أن تؤدي تلك اخلطوة إىل ختفيض اهلامش بني سعر الفائدة على القروض 

                                                        
املصريف، امللتقى الوطين حول املنظومة البنكية يف ظل التحوالت القانونية واالقتصادية، عبد الرحيم شيبني بن بوزاين جازية، تقييم كفاءة أداء النظام  1

 . 0، ص1115أفريل  12-11بشار، اجلزائر، 
وراه دة الدكتطرشي دمحم، متطلبات تفعيل الرقابة املصرفية يف ظل التحرير املايل واملصريف، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شها 2

 .11، ص1100-1101يف العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلني الشلف، 
التسيري،  عبد الرزاق سالم، القطاع املصريف اجلزائري يف ظل العوملة، تقييم أداء ومتطلبات اإلصالح، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم 3

 ..020،ص1101-1100، 0جامعة اجلزائر
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لة على كفاءة الوساطة املالية، فكلما حتسنت وسعر الفائدة على الودائع، وتبعا لذلك يستخدم ذلك اهلامش للدال
 1الكفاءة وزادت املنافسة داخل القطاع املايل من املتوقع أن يتقلص ذلك اهلامش والعكس صحيح.

 2املدفوعات ميزان يف العجز ختفيض الثالث: الفرع
تمانية للبنوك يكون تدخل الدولة من خالل التحكم يف عرض النقود والتأثري على التكلفة واملقدرة االئ

التجارية، وذلك من خالل سياسات البنك املركزي الذي يقوم يف حالة العجز اخلارجي برفع تكلفة اقرتاض البنوك 
التجارية أو ما يسمى مبيكانيكية "سياسة النقود الغالية"، وهذا ما يؤدي ابلبنوك التجارية بدورها إىل رفع تكلفة 

رهتا االئتمانية، وابلتايل اخنفاض الطلب على القروض واخنفاض اإلنفاق إقراض األفراد واملشروعات الخنفاض قد
 املتاح، ومن أهم السياسات اليت يقوم هبا املركز املركزي:

 اخلصم سعر يف التغري :أوال

وهو سعر اقرتاض البنوك التجارية -وفق احلالة فإذا أراد أن يطبق سياسة انكماشية يقوم برفع سعر اخلصم
وهذا ما ينعكس ابرتفاع يف أسعار الفائدة ويؤدي ابملستثمرين إىل خفض طلبهم للقروض يف -زيمن البنك املرك

 انتظار رجوع أسعار الفائدة إىل املستوى املطلوب، مما يؤدي إىل اخنفاض اإلنفاق االستثماري.
السيئة، ابإلضافة إىل أن االرتفاعات يف أسعار الفائدة هي مؤشر للمستثمرين عن الوضعية االقتصادية 

وهذا ما يكبح استثماراهتم ويساعد على ختفيف الضغط التضخمي. كما أن هذه الوضعية تشجع األفراد أكثر 
 على االدخار لالستفادة من اسعار الفائدة وابلتايل ختفيض إنفاقهم االستهالكي.

راد واملشروعات إن اخنفاض عرض النقود يؤدي إىل اخنفاض األسعار احمللية مقارنة ابألجنبية ويشجع األف
على استهالك السلع احمللية بدال من السلع األجنبية، أي اخنفاض الواردات، كما أن صادرات البلد تصبح تنافسية 
اكثر وتزيد يف هذه الفرتة. أما حسب رأس املال فإن ارتفاع اسعار الفائدة يؤدي إىل تدفقات رأمسالية أجنبية 

اسية للتغريات يف أسعار الفائدة وابلتايل تدعيم اجلانب الدائن هلذا للداخل خاصة قصرية األجل ألهنا أكثر حس
 احلساب.
 

                                                        
(، رسالة مقدمة انيل شهادة املاجيسرت يف العلوم 1101-0111، أثر التحليل املايل على السياسة النقدية يف اجلزائر للفرتة )خمتار بوضياف 1

 .12، ص1101-1100االقتصادية ختصص االقتصاد واملالية الدولية، جامعة الدكتور حيي فارس، املدية 
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري،  -ة حالة اجلزائردراس-حنان لعروق، سياسة سعر الصرف والتوازن اخلارجي 2

 . 20-21، ص1112-1111قسنطينة 
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 األخرى السياسات :اثنيا
ابإلضافة لسعر اخلصم يستطيع البنك املركزي التأثري على قدرة البنوك التجارية يف منح االئتمان وخفضها 

فائض السيولة لدى البنوك وختفيض هذا  برفع االحتياطي اإللزامي املفروض، فتقوم برفعه من أجل التخفيض من
االحتياطي يف احلالة العكسية. أو قيامه إبصدار أوراق حكومية للبنوك واجلمهور، بغرض ختفيض السيولة املتاحة 
للبنوك التجارية، وابلتايل عرضها لإلقراض وهذا من خالل السوق املتاحة. وقد تستعمل يف أوقات الضرورة قيودا 

 الئتمان املمنوح.نوعية وتنظيمية ل
وابلتايل فإن السياسة النقدية االنكماشية تساعد على ختفيض عرض النقود، مما يؤدي إىل اخنفاض الدخل 

عن طريق املضاعف(، واإلنفاق الكلي مبا فيه اإلنفاق على الواردات، مما يؤدي إىل حتسني ميزان )القومي 
 املدفوعات.

دة داخليا إىل إقبال األجانب على إيداع أمواهلم ابلبنوك ومن انحية أخرى يؤدي ارتفاع أسعار الفائ
الوطنية، وابلتايل إىل دخول مزيد من رؤوس األموال إىل الدولة، مما يساعد على تقليل العجز يف ميزان املدفوعات، 

بريا يف وهكذا جند أن تقليل كمية النقود )االئتمانية( داخل االقتصاد القومي، ورفع أسعار الفائدة يلعب دورا ك
 1خفض العجز يف ميزان املدفوعات.

صحيح ان ازلة القيود املفروضة بكل صورها والذي جرى على بعض من البلدان النامية خالل الثمانينيات 
وزايدة املنافسة بني البنوك واملؤسسات ، قد ساعد على زايدة املدخرات ومستوى االستثمار، من القرن املاضي

ب التعجيل برفع القيود وسوء نتقل اىل اضطراابت مالية حادة بسبمل يدم طويال بل ا لكن هذا االنتعاش، املالية
 . لذا وجب توفر شروط أساسية قبل اختاذ هذا القرار، الرتتيب

 الفائدة اسعار حترير سياسة جناح متطلبات الثالث: املطلب
، ان ينتج عنه أاثر سلبيةان عدم توفر بنية مؤسسية قوية قبل او بعد ازالة القيود التنظيمية ميكن 

ولالستفادة من مزااي حترير أسعار الفائدة ظهرت أفكار ونظرايت توضح الشروط واملتطلبات الواجب توفرها يف 
 .عملية التحرير

  
 

                                                        
 .122ن ص1112عبد املطلب عبد احلميد، اقتصادايت النقود والبنوك، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  1
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 العام االقتصادي االستقرار توافر األول: الفرع
قيق االستقرار االقتصادي لالستفادة من مزااي التحرير املايل ويف نفس الوقت تقليل املخاطر، يتطلب حت

الكلي، ألن فرتة تطبيق سياسات التحرير املايل والتحول إىل قطاع مايل مفتوح تكون هلا نتائج غري مرضية عندما 
يكون القطاع املايل واملصريف غري متطور، لذا فإن التحرير املايل يتطلب اختاذ سياسات نقدية ومالية سليمة تدعم 

جيب أن تكون هذه السياسات مصاغة بعناية للسيطرة على التضخم، وتقليل العجز  االستقرار االقتصادي، أي
املايل عن طريق ترشيد اإلنفاق العام، وكذا التقليل إىل أدىن حد االختالفات بني أحوال السوق املالية الداخلية 

ينبغي أيضا تدعيم القطاع املايل  واخلارجية، يعين أن تواكب أسعار الفائدة السائدة يف األسواق املالية العاملية، كما
 1واملصريف احمللي حىت يستطيع املنافسة.

 بينها والتنسيق املعلومات توافر الثاين: الفرع
إلجناح التحرير املايل يتطلب توافر املعلومات، تلك املتعلقة بسيولة املؤسسات املالية اليت تساعد على 

سيق بينها ينطوي على حتديد العالقة بني سعر الفائدة ودرجة املخاطرة حتديد خماطر االستثمار والعائد املتوقع، والتن
من جهة، وسعر الفائدة واألرابح املتوقعة من جهة أخرى، كما أن عدم التنسيق بينها يؤدي إىل صعوبة متييز 

 2املقرضني بني املشروعات الفاشلة واملشروعات الناجحة، ورفع تكلفة احلصول عليها.
ياسات مالية ميكنها زايدة أرابح البنك املركزي واليت يتم حتويلها إىل امليزانية العامة وكذلك توجد عدة س

للمساعدة على خفض العجز، وبينت بعض التجارب كتجربة املكسيك اليت استخدمت متطلبات االحتياطي 
التدخالت ميكن أن يكون القانوين )الزائد( لتمويل مقدار كبري من العجز املايل لديها يف الثمانينات. إن مثل هذه 

 هلا آاثر عكسية:
ميكن أن تؤدي إىل تشويه عملية ختصيص االئتمان وبذلك ختفض من النمو والذي ميثل أمهية كبرية  -

 لالقتصاد.
 ميكن أن تؤدي إىل حالة عدم استقرار النظام املايل. -

 

                                                        
 .11خمتار بوضياف، مرجع سابق، ص 1
شي بوعالم، دور التحرير املصريف يف إصالح املنظومة املصرفية،  امللتقى الوطين األول حول املنظومة املصرفية واقع وحتدايت، بن طلحة صليحة، معو  2

  .121، ص1111ديسمرب  02-01جامعة الشلف، اجلزائر،   
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 1مالئمة: وقانونية مؤسساتية بنية توافر الثالث: الفرع
إزالة القيود واالنفتاح املايل جيب توفري بنية مؤسسية وقانونية مالئمة، إذ أن عدم يفضل قبل الشروع يف 

مراعاة ذلك قد يؤدي إىل أزمات مالية خطرية، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض مستوايت العمق املايل املفرتض 
 ارتفاعها يف ظل التحرير املايل.

ة، ونظام قضائي يتسم ابلكفاءة يفصل بعدالة حيث من الضروري توفر هيكل قانوين حيفظ حقوق امللكي
وسرعة يف الدعاوي على أن يقرتن ذلك آبلية فعالة لتنفيذ األحكام، وهناك ضرورة أخرى لتوافر إطار تنظيمي 
ورقايب مناسب يكفل حتقيق الشفافية يف املعامالت ومينع التواطؤ ويقلص املخاطر الالأخالقية، فمثال ما هو الدور 

يلعبه توفر نظام ضرييب فعال ومتطور ابلنسبة لألطراف املتعاملة يف األسواق املالية، فإذا كانت  الذي ميكن أن
السلطات الضريبية تراقب درجة الثقة يف املعلومات الواردة يف امليزانيات العمومية املقدمة من الشركات واألفراد 

قواعد الضريبية املعمول هبا، فإن تدقيق تلك لتجنب التهرب الضرييب وحتصيل الضرائب املستحقة وفقا لألسس وال
املعلومات لن يوفر مصداقيتها فقط ابلنسبة للحكومة بل أيضا ابلنسبة لألطراف املتعاملة يف أسواق رأس املال، 

 وتزيد أمهية تلك املصداقية يف أسواق األوراق املالية)البورصة( عنها ابلنسبة للجهاز املصريف.
املقرض )يف إخفاء املعلومات عن السلطات ألهنا قاصرة على طريف املعاملة إذ ميكن يف النظام املصر 

واملقرتض(، بينما يتعذر حتقيق ذلك يف سوق األوراق املالية لضخامة عدد املستثمرين فيها. فإذا أمكن حتقيق تلك 
ات اإلذعان الضرييب الرقابة فقد يسهم يف تنمية األسواق املالية، يف حني متثل كل من ضعف الرقابة واخنفاض درج

 عقبات فقد حيول دون تنمية األسواق املالية.
وكذلك توافر بنية قانونية حيث يتمثل يف ضرورة توافر قانون اإلفالس يرتب إجراءات معيارية لعملية إعادة 

التوقف التعاقد بني الشركات ودائنيها بشكل يقلل من تكاليف املعامالت املصاحبة لعملية إعادة التعاقد يف حالة 
عن السداد. كما يتضمن قانون اإلفالس قواعد التصفية حينما تكون قيمة الشركات املستثمرة أقل قيمة التصفية. 

 ويفيد قانون اإلفالس يف مكافحة املقرتضني االنتهازيني.
وال شك أن توافر بنية حتتية قانونية وإدارية من شأنه أن يعمل على توسيع نطاق التبادل يف سوق رأس 

 ال)املايل واملصريف(ن وميكن الشركات من احلصول على متويل مستقر قصري وطويل من خالل سوق رأس املال.امل

                                                        
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية  -دراسة حالة اجلزائر -حرير ي عبد الغين، آاثر التحرير املايل على اقتصادايت الدول العربية 1

 .51-50ختصص نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلني الشلف، ص
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 1الفائدة لسعر التدرجيي التحرير الرابع: الفرع
حىت نضمن كل شروط جناح سياسة حترير سعر الفائدة اليت تسمح بتحقيق الفوائد املتوقعة السيما تعبئة 

ن بشكل أكثر كفاءة، جيب هتيئة الشروط املسبقة الضرورية املتمثلة يف حتقيق االستقرار االدخار وختصيص االئتما
يف مستوى األسعار وإقامة جهاز رقايب فعال وكفء وإصالح النظام املايل، هذه التدابري ال تعترب كافية إلزالة كافة 

ولوايت إصالح هيكل سعر الفائدة القيود على أسعار الفائدة دفعة واحدة، حيث ينبغي إعداد برانمج لرتتيب أ
 ابلتزامن مع اإلصالحات اهليكلية، وذلك ابألخذ بعني االعتبار التوقيت، السرعة والتسلسل عند عملية التحرير.

 الفائدة؟ سعر حترير يف البدء يتم مىت أوال:
ديدة على أن هناك توافق متزايد يف اآلراء بني االقتصاديني خاصة منهم أنصار النظرية الكالسيكية اجل

االنطالق يف إزالة قيود أسعار الفائدة حيتاج إىل حتديد اسرتاتيجية معينة تشمل جمموعة واسعة ومتنوعة من 
اإلصالحات املالية واملصرفية تكون مدعومة إبصالحات هيكلية يف القطاعات االقتصادية األخرى. هذه العوامل 

رادة سياسية قوية وإعالن واضح من احلكومة عن اعتزامها جمتمعة تكون قليلة الفعالية إن مل تكن مصحوبة إب
مسبقا على البدء يف حترير سعر الفائدة إبضفاء الطابع الرمسي عليها، مع حتديد الفرتة الزمنية يف شكل سياسة 
واضحة األهداف تكون املباشرة يف االعتماد على األدوات غري املباشرة للسياسة النقدية أهم ركائزها. حيث جيب 
استعراض الظروف األولية اليت تواجه البلد واسرتاتيجية اإلصالح اهليكلي بشكل يتسق مع النظرة احمللية الستقرار 
األسعار، ومن مث تقدمي حتليل ملدى أثر السياسة النقدية على املتغريات االقتصادية الكلية ومدى سرعة استجابة 

 سعر الفائدة. هذه املتغريات للقرارات النقدية خاصة من خالل أداة
وزادت أمهية الرتكيز على التوقيت املناسب لتحرير سعر الفائدة كأساس منطقي لفعالية السياسة النقدية 
اليت تعتمد ابلدرجة األوىل على مرونة أسعار الفائدة قصرية األجل، ومدى استجابة أسعار األصول األخرى مثل 

ناسب الستخدامها من طرف البنك املركزي. وهذا يتطلب أسعار الفائدة طويلة األجل وسعر الصرف، والوقت امل
حتديد الفرتة الزمنية اليت يبدأ فيها أتثري أسعار الفائدة احلقيقية على االستثمارات طويلة األجل )توقيت استجابة 
 االستثمار(، ومدى إمكانية االعتماد على أسعار الفائدة قصرية األجل للتنبؤ أبسعار الفائدة طويلة األجل،

وتباطؤ استجابة بعض املتغريات عند تغري أسعار الفائدة احلقيقية قصرية األجل )فخ التأخري الزمين(. فضال عن 

                                                        
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 1102-0111حالة اجلزائر الفرتة -بوبلوطة بالل، تقييم فعالية سياسة حترير سعر الفائدة يف حتقيق النمو االقتصادي1

 . 22، ص1102-1101، 0العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر  دكتوراه علوم يف
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أنه "لكي ندرك مدى فعالية السياسة  2221سنة  Mishkinمدى استمرارية هذا التأثري. يف هذا اإلطار يقول 
ت وأثر السياسة النقدية على االقتصاد وهذا النقدية فعال جيب أن يكون للسلطات النقدية تقدير دقيق لتوقي

 يتطلب فهما جيدا للقنوات اليت تنتقل من خالهلا آاثر السياسة النقدية على خمتلف املتغريات االقتصادية".
 الفائدة سعر حترير يف السرعة اثنيا:

 صا ح النظام من املرجح جدا أن تواجه البلدان السائرة حنو نظام السوق احلر نتائج عكسية تكون يف غري
املاليعند التحرير السريع ألسعار الفائدة، خاصة غذا كانت إدارة البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف السوق احمللية 
تفتقر إىل ذوي اخلربة يف تقييم خماطر االئتمان ابستخدام مبادئ السوق، نظرا لزايدة مستوى الفساد واملخاطر 

لتالعب أبسعار الفائدة عند توفر جمال أكرب من احلرية بدون مسؤولية يف نشاط األخالقية يف البنوك وذلك عرب ا
الوساطة املالية واملصرفية. وهذا يتطلب التعاون الوثيق بني السلطات النقدية واجلهات املسؤولة عن اإلصالحات 

ة لقيود امليزانية حىت اهليكلية ووكاالت القطاع احلقيقي، من خالل إخضاع الالعبني الرئيسيني يف السوق احمللي
يتسىن هلم جتنب االقراض واالقرتاض غري احلكيم، ابإلضافة إىل خفض التدفق املفرط والسريع لرأس املال األجنيب 
إىل الداخل ابستخدام قوى السوق وليس ابلتدخل احلكومي املباشر مثل التحرير التدرجيي حلساب رأس املال 

غري املستقرة، والدعم املؤقت ألسعار الفائدة مبدئيا أو توزيع االئتمان وجتنب التدفقات األجنبية ذات األصول 
بنظام احلصص وذلك بقصر االقراض احمللي على فئة متميزة من املقرتضني القادرين على التحول فورا إىل االقرتاض 

لدان حىت اليت متلك على أسس جتارية لتفادي إفالس البنوك أو املؤسسات املالية وهذه حالة شائعة يف كثري من الب
 1«.قدرة تنافسية عاملية واألسواق املالية حمررة من القيود التنظيمية

 الفائدة سعر حترير أولوايت ترتيب اثلثا:
اكتسب اجلدل املتعلق إبعداد جدول زمين حمدد بني خرباء االقتصاد لرتتيب أولوايت التحرير املايل عامة 

اصة يف الثمانينات حول دول أمريكا الالتينية مزيدا من االهتمام وحترير سعر الفائدة خاصة والذي اشتد خ
خبصوص الكثري من الدول النامية اليت كانت يف بداية مرحلتها االنتقالية أثناء التسعينات. لكن على الرغم من 

ع النمو ذلك هناك شبه امجاع ودعم كبري للفكرة القائلة أن أفضل تعاقب ممكن لتحرير سعر الفائدة ميكن أن يشج
االقتصادي أكثر بكثري من برانمج التحرير الشامل والفوري، ألن التدرج يف التحرير يسمح للبلد مبعاجلة القضااي 

                                                        
 .20بوبلوطة بالل، مرجع سابق، ص1
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ردا على أنصار احلجج املتناقضة املؤيدة للتحرير السريع للنظام املايل "لكن النظرية  Stiglitzاهليكلية. هلذا يقول 
 1أي حد ميكن ان يكون إحراق املراحل كارثة". والتاريخ يبينان مبا فيه الكفاية غلى

حيث ينبغي من األفضل أن يتم حترير أسعار الفائدة ابجلملة )السعر الذي تتداول على اساسه البنوك مع 
بعضها( كأول خطوة، ألن األفراد والشركات غري املصرفية تعتمد بشكل كبري على السوق ما بني البنوك ابجلملة 

ة دون خماطر الطرف اآلخر واسعار الفائدة ذات قيم إجيابية تستطيع البنوك قليلة السيولة فإذا كان يعمل بسالس
منح القروض لألفراد والشركات مث تغطي التزاماهتا بواسطة املناقصة للحصول على األموال يف سوق اجلملة على 

ي يضمن رحبية املصارف يف حني . هذا املنهج التدرجي2أساس سعر فائدة قريب من سعر الفائدة اخلايل من املخاطر
يتيح الوقت الالزم لألفراد والشركات على تغيري سلوكهم املصريف، كما يسمح ابلعالج املايل للمؤسسات املالية 
والوكاالت احلكومية بشكل خيتلف عن شركات األعمال وعامة الناس، ألن معدل السوق ما بني البنوك ال يؤثر 

يتيح الوقت الالزم للجمهور العام كي يعتاد على وسيلة جديدة يف حتديد أسعار مباشرة على اجلمهور، وابلتايل 
 3الفائدة.

خيص إصالح السياسة النقدية فيساعد هذا النهج كثريا على تفعيلها فمن خالل السوق ما بني  فيماأما 
، من خالل االعتماد رض النقدييف إدارة العالبنوك وسوق األوراق املالية ميكن وضع أسس وفق قوى السوق احلرة 

على األدوات غري املباشرة للسياسة النقدية، السيما عمليات السوق املفتوحة مثل بيع أو شراء صريح لألوراق 
املالية احلكومية من قبل البنك املركزي يف السوق املفتوحة أو إعادة شراء املعامالت بغرض السيطرة على املعروض 

 النقدي.

  

                                                        
 .21بوبلوطة بالل، مرجع سابق، ص1

2Mckinnon Ronald, U.S. Exit Strategies and ZeroInterest Rates, stanford Institute for 

Economic Policy Research, StanfordUniversity, November 2009, p4. 
3Hassanali Mehran and Bernard Laurens, interest rate: An Approach to Liberalization , 

International Monetary,Fund, Revue Finance & Development, June 1997, p34.  
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  :اخلالصة
م ودور سعر الفائدة يف النظرايت االقتصادية بشكل متزامن مع تطور النظم االقتصادية ان تطور مفهو 

لتحيق  حيث يعتربكأهم األدوات اليت تستخدمها السلطات النقدية، أوضح أمهيته الكبرية يف النشاط االقتصادي
 . أهدافها

كما أوضحت الدور احلاسم ،  أكدت النظرايت واألحباث االقتصادية على وجود أنواع خمتلفة لسعر الفائدة
طبعا هذا حبسب قوة ، مما يؤدي اىل تغيري قيمتها واجتاهها، هلذا املتغري على بعض املتغريات االقتصادية األخرى

ودرجة أتثري هذا املتغري من جهة ومرونة املتغريات االخرى اجتاهه.حيث ركزت أغلب النظرايت على متغريين 
 . ار واالستثمارأساسيني يف االقتصاد ومها االدخ

يف تعبئة  يهدف التحرير املايل اىل تفعيل سياسة حترير سعر الفائدة والقيام بدورها بشكل فعال وكفء
لذا أصبح لزاما على خمتلف الدول مواكبة هذه املستجدات من خالل ، املدخرات وتشجيع تدفق رؤوس االموال

واليت تسمح خبلق مناخ استثماري وزايدة املنافسة بني  اتباع اصالحات شاملة على مستوى النظام املايل واملصريف
 .املنظومة البنكية ورفع كفاءة الوساطة املالية
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 متهيد
لدافع يعترب االدخار من أهم املتغريات االقتصادية اليت لقيت تركيزا كبريا يف التحليل االقتصادي ابعتباره ا

االساسي للتنمية االقتصادية فهو يساعد الدولة يف متويل املشاريع اليت هتدف اىل حتسني املستوى املعيشي 
للمجتمع وحال ملواجهة مشكلة املديونية فمن ضرورايت التنمية هو تعبئة االدخار احمللي لكي حيدث االستثمار 

 .التكامل بني االدخار واالستثمار بالكايف لزايدة وترية النمو االقتصادي ومن هنا يظهر وجو 
يؤدي االستثمار دورا مزدوجا يف النشاط االقتصادي حيث يؤثر على كل من جانيب الطلب الكي والعض 
الكي، والتقلبات يف حجمه تعد سببا أساسيا يف حدوث فرتات الرواج والكساد يف أي نظام اقتصادي، وهلذا 

 صاد للدول.يعترب عامال رئيسا يف حتديد الوضع االقت
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 لالدخار النظري اإلطار االول: املبحث
االمر الذي زاد من اهتمام رواد الفكر االقتصادي حول هذا ، يشكل االدخار أهم جوانب االقتصاد املهمة

املتغري حىت اضحى االدخار احدى املصادر االساسية لتمويل التنمية االقتصادية والتقدم االقتصادي واالجتماعي 
 . املعاصرةللمجتمعات 

 وحمدداته االدخار مفهوم األول: املطلب
يعرف االدخار أبنه الفرق بني الدخل واالستهالك، أي أنه ذلك اجلزء من الدخل الذي ال ينفق على 

 .1االستهالك، مع العلم أن هذا االدخار قد ال يستخدم كله يف العملية االستثمارية، ذلك ألن جزء منه رمبا يكتنز
لك اجلزء من الدخل الذي ال يستعمل لإلنفاق على السلع االستهالكية، أو أنه اجلزء الذي ميثل االدخار ذ

أحتفظ به بعد االستهالك. ومن املمكن أن حيتفظ هبذا اجلزء من الدخل يف صور عدة، فقد يكون شكل نقود 
 .2سائلة، وقد يكون يف شكل حساابت جارية أو حساابت ادخار

 .3ل الذي مل خيصص لالستهالك املباشرميثل االدخار اجلزء من الدخ
ميثل االدخار ذلك اجلزء من الدخل الذي ال يستعمل لإلنفاق على السلع االستهالكية، وهو كذلك امتناع 
األشخاص عن استهالك جزء من مداخليهم مع إيداعها لدى املؤسسات البنكية وصديق التوفري واالحتياط 

 املشاركة يف الدورة االقتصادية.
رار االستهالك حتكم االدخار حمددات متعددة ميكن جتزئتها إىل صنفني: موضوعية وأخرى ذاتية على غ

شخصية؛ فالعوامل أو احملددات الشخصية تتعلق ابلشخص نفسه وبعاداته وتقاليده واحتياطه للمستقبل والطوارئ؛ 
 عنها العتقاده أبهنا راب. إضافة إىل جانبه العقدي الذي يتحرك من خالله إن بقبوله للفوائد أو امتناعه

 
 
 
 

                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                            000، ص 1115، األردن،حريب دمحم موسى عريقات، مبادئ االقتصاد التحليلي الكلي، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل 1
 .050، ص1111علي حسني وعفاف عبد اجلبار سعيد، مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان،جميد  2

 .021، ص1110شوام بوشامة، مدخل يف االقتصاد العام، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، اجلزء الثاين، 3
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 أما العوامل أو احملددات املوضوعية فهي كثرية مثل:
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 الدخل حجم :االول الفرع
أكدت مجيع النظرايت االقتصادية والدراسات السابقة املتعلقة ابالدخار على األمهية الكبرية هلذا املتغري، 

وك االدخار، فإن الدخل يقع يف صدارة هذه املتغريات فلو كان ترجيحا للمتغريات االقتصادية اليت تؤثر على سل
 حيث أثبتت معظم الدراسات املتعلقة ابالدخار أن الدخل أن للدخل عالقة إجيابية وقوية معه.

 الدخل وتوزيع تركز الثاين: الفرع
يتحدد إذ أن توزيع الدخل لصا ح الطبقات الغنية يؤدي إىل زايدة االدخار كما أن امليل إىل االدخار ال 

حبجم دخل الفرد فقط بل يتحدد مبركزه الوظيفي يف اجملتمع فقد أثبتت الدراسات أن املزارعني وسكان األرايف 
 أكثر قدرة على االدخار من قاطين املدن عند مستوى واحد للدخل.

 لألسعار العام املستوى الثالث: الفرع
امل اليت تؤثر على اإلنفاق االستهالكي يعترب هذا احملدد لكل من السلع واخلدمات عامل هام من العو 

وابلتايل االدخار وقد تظهر حالتني يف هذا الشأن، إما حدوث تغريات يف املستوى العام لألسعار مصحوبة بتغري 
يتناسب مع الدخل النقدي اجلاري الكلي املتاح واألخرى عند حدوث نفس التغريات يف هذا املستوى ولكن 

 لزايدة أو ابلنقصان يف الدخل النقدي اجلاري الكلي املتاح.يصاحبها تغري غري مناسب اب
 التضخم الرابع: الفرع

اعترب االقتصاديون أن التضخم من العوامل املؤثرة على االدخار واالستهالك أبنواعها والسبب يف ذلك يعود 
ل ومن مث ينعكس أتثريها إىل أن االرتفاع يف املستوى العام لألسعار يؤثر بشكل ملحوظ على القوة الشرائية للدخو 

 سلبا على االستهالك واالدخار.
 )احلقيقي( الفائدة سعر اخلامس: الفرع

من الناحية النظرية يفرتض أن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة احلقيقي إىل زايدة عرض األموال من املدخرين 
االدخار للقطاعات املختلفة فقد  ويعترب االقتصاديون أن سعر الفائدة احلقيقي من العوامل اهلامة يف التأثري على

كثري من الدراسات التطبيقية املتعلقة ابالدخار يف الدول املتقدمة أن لسعر الفائدة احلقيقي أتثريا اجيابيا  أثبتت
 وقواي على االدخار.

 الثروة حجم السادس: الفرع
لثروة حسب تعريف فريدمان يقصد ابلثروة األصول العينية واملالية ابإلضافة إىل العنصر البشري كجزء من ا

وقد أشار إىل أمهية هذا املتغري يف التأثري على سلوك املتغريات االقتصادية مثل: الطلب على النقود وعرض النقود 
واالستهالك واالدخار وحيث أن األصول أبنواعها تولد دخوال وهذه الدخول تؤثر على االدخار واالستهالك 
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اجيايب على كل من االدخار واالستهالك، وعلى الرغم من أمهية هذا املتغري إال أن  لذلك فإن زايدة الثروة هلا أتثري
 الطالبني جيدون صعوبة يف كيفية حجم الثروة مما جيعلهم يستخدمون متغريات تقريبية.

إضافة إىل هذه العوامل هناك عوامل أخرى اقتصادية كالوضع )أو النظام( املايل واإلعفاء الضرييب، كما أن 
 «ك عوامل دميغرافية واجتماعية كالرتكيبات العمرية للمجتمع وحجم األسر وظاهرة امتداد األسر.هنا

 االدخار مصادر الثاين: املطلب
وكما ذكران سابقا ان االدخار هو عنصر أساسي يف ، ان القيام أبي عملية تنموية يتطلب رؤوس اموال

 مصدرين لالدخار مصدر حملي يساهم فيه ثالث أعوان ومن هنا ميكن التمييز بني، متويل التنمية االقتصادية
ويف عدم كفاية املوارد احمللية لتغطية االحتياجات يلجأ اىل االدخار ، العائالت واملؤسسات وأخري الدولة اقتصادية
 . اخلارجي

 احمللي االدخار األول: الفرع
ملختلف أطراف النشاط االقتصادي يف االدخار احمللي هو مجلة االدخار الناجتة عن زايدة الدخول احملققة 

الدولة عن إمجايل االستهالك خالل نفس الفرتة، أي أن االدخار احمللي ميثل مجيع املدخرات اليت حتققت داخل 
اليت  الدولة سواء املدخرات االختيارية لدى البنوك وصناديق التوفري وشركات التأمني، أو املدخرات اإلجبارية

من األرابح غري املوزعة وخمصصات االهتالك وكذلك املدخرات لدى صناديق التأمينات  قطاع األعمال حتققت يف
 1قيمة االستهالك الكلي. –االدخار احمللي= قيمة الدخل احمللي  واملعاشات واالدخار احلكومي، مبعىن أن:

 العائلي االدخار مفهوم أوال:
لعائلي واألسر واملؤسسات واهليئات كاجلمعيات نقصد ابالدخار العائلي ابملدخرات اليت يقوم هبا القطاع ا

والنوادي واملستشفيات وكذلك اهليئات والسفارات األجنبية كما يتضمن أيضا املشروعات اليت ال تتخذ شكل 
 2شركات أموال مثل املشروعات الفردية وشركات التضامن.

 

                                                        
 00/1101جملة الباحث، ورقلة، العدد  1101-0121لي يف متويل التنمية ابجلزائر خالل الفرتة أمحد سالمي، أهم مؤشرات كفاءة االدخار احمل 1

 .02،ص 

علي، الشلف، بربري دمحم أمني، العوامل املؤثرة على االدخار العائلي يف اجلزائر، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بن بو  2
 .01، ص 1100جوان  01العدد 
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دخارية، حيث تتمثل هذه تتنوع مصادر االدخار العائلي حسب رغبة العائالت وطبيعة املؤسسات اال
 :1املصادر يف
املدخرات التعاقدية كأقساط التأمني واملعاشات وحصيلة الصناديق املختلفة اليت تنشئها اهليئات  -

 واملؤسسات.
الزايدة يف األصول النقدية اخلاصة ابألفراد والذين حيتفظون هبا يف صورة نقود أو أصول أخرى كاحللي  -

الودائع يف صناديق التوفري أو املصادر سواء اجلارية أو اآلجلة أو تستخدم يف شراء  واجملوهرات، أو أتخذ شكل
 األوراق املالية من شركات األسواق املالية املختلفة.

 االستثمار املباشر يف اقتناء األراضي، ملزارع، املتاجر واملساكن. -
 «سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة. -

 )املؤسسات( مالاألع قطاع ادخار اثنيا:
يقصد ابدخار قطاع األعمال كل ما ختصصه خمتلف املؤسسات والشركات الزراعية والصناعية والتجارية أو 
ذات الطابع اخلدمايت، سواء كانت ذات طابع عمومي أو خاصة من أرابحها، وهذا يف زايدة االستثمار يف القطاع 

 .ر هذا القطاع على األرابح احملققة وعلى سياسةنفسه، أو على مستوى قطاعات أخرى منتجة ويتحدد ادخا
التوزيع املتبعة، فكلما كانت سياسة توزيع األرابح غري مستقرة وغري منتظمة يرتتب عنها زايدة يف االدخار 

 2هلذه املؤسسات وهذا يف فرتات الرواج والرخاء بينما متيل إىل االخنفاض يف فرتات الكساد والركود االقتصادي.
دخار احلكومي ابلفرق بني اإليرادات احلكومية والنفقات احلكومية، فإذا كان هناك فائض اجته يتوقف اال

إىل متويل االستثمارات وتسديد أقساط الديون أما إذا زادت النفقات عن اإليرادات أي يف حالة وجود عجز فإنه 
د جديدة وتعمل احلكومات يتم متويله عن طريق السحب من مدخرات القطاعات األخرى أو عن طريق طبع نقو 

 3دائما على تنمية مواردها وضغط نفقاهتا بغية حتقيق فائض توجه حنو جماالت االستثمار والتنمية املستهدفة.

                                                        
 .111، ص 1110دمحم عبد العزيز عجمية ودمحم الليثي، التنمية االقتصادية مفهومها نظريتها، سياساهتا. الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  1
صاد (، أطروحة دكتوراه دولة ختصص اقت1115-0121خضراوي سياسة، دور االدخار احمللي يف متويل التنمية االقتصادية يف اجلزائر يف الفرتة ) 2

 .11جامعة البليدة، ص

(، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص 1112-0121عبد القادر زيتوين، حمددات ادخار القطاع العائلي يف اجلزائر دراسة قياسية الفرتة ) 3
 .01-01نقود وبنوك جامعة الشلف، ص
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وتتمثل املدخرات احلكومية يف فائض امليزانية العامة للدولة أي يف زايدة اإليرادات عن النفقات العامة 
 .1اجلارية
 لالدخار رجيةاخلا املصادر الثاين: الفرع

 : تتمثل املصادر اخلارجية لالدخار يف
 2األجنبية املعوانت :أوال

تدخل يف إطار املديونية اخلارجية للدولة، أما القروض امليسرة فهي اليت  تتكون املعوانت األجنبية من منح
 قدر من حاجات تتم وفق قواعد أيسر من حيث أسعار الفائدة ومدة السماح، وقد تساعد هذه املعوانت يف توفري

الغذاء واخلدمات األساسية للدول النامية كالتعليم والصحة واملواصالت والكهرابء، غري أهنا مل حتسن من األداء 
االقتصادي هلذه الدول، نظرا لصغر حجم املعوانت فضال عن انتشار شكل املعونة املقيدة أين تلتزم الدول املتلقية 

لسلع واملستلزمات من الدول املاحنة، لغرض توازن ميزان املدفوعات للدولة املاحنة هلا بتوجيهها ملشروع معني وشراء ا
 %22والذي غالبا ما يؤدي إىل وقوع الدول املتلقية يف االحتكار )غالء األسعار( وقد شكلت املعوانت املقيدة 

من قيمة املعونة  61ىل إ 43من املعوانت الثنائية هناية القرن املاضي، وكانت الدول املتلقية هلا ختسر من 
 نتيجة هلذه القيود ابإلضافة إىل تسييس املعوانت.

وميكن تقسيم املعوانت من حيث مصادرها إىل معوانت وحيدة املصدر )تستند إىل عالقات ثنائية بني 
مية الدول املاحنة من جهة والدول املستفيدة من جهة أخرى(، ومعوانت مجاعية )تقدمها اهليئات الدولية واإلقلي

 ذات الطابع العاملي(.
 3اخلارجي االقرتاض :اثنيا

تلجأ الدول لالقرتاض اخلارجي عندما تكون غري قادرة على توفري األموال من املصادر الداخلية، حيث 
تلجأ الدولة إىل حكومات أجنبية أو من شخص طبيعي أو معنوي مقيم يف اخلارج وتتعهد هذه الدولة بدفع 

 وائد.القروض مصاف إليها الف

                                                        
اد الكلي، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن، إمساعيل عبد الرمحن وحريب موسى عريقات، مفاهيم أساسية يف علم االقتص 1

 .012، ص0111

، مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل 1111 -0122ايسني ساملي، دراسة قياسية حتليلية لسلوك ادخار العائالت اجلزائرية خالل الفرتة  2
 01،02، ص1100/1101ري. جامعة املسيلة، شهادة املاجستري يف العلوم التجارية فرع تقنيات كمية للتسي

(. أطروحة 1115-0121اقتصادية ألثر املديونية اخلارجية على ميزان املدفوعات( ) دراسة قياسيةعزازي فريدة، منذجة املديونية اخلارجية اجلزائرية ) 3
 .0، ص1100/ 1101 10ر مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص القياس االقتصادي جامعة اجلزائ
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ويكون اهلدف من االقرتاض اخلارجي هو حاجة الدولة لرؤوس األموال نتيجة لعدم كفاية مدخراهتا الوطنية 
لتسديد العجز يف موازنتها اجلارية فضال عن حاجتها للعمالت األجنبية لسد العجز يف ميزان مدفوعاهتا أو لدعم 

 عمالهتا ومحايتها من التدهور.
 1املباشرة اخلاصة بيةاألجن االستثمارات اثلثا:

( االستثمارات OECD( ومنظمة التعاون االقتصادي )IMFيعرف كل من صندوق النقد الدويل )
األجنبية اخلاصة املباشرة أبهنا: االستثمار يف مشروعات داخل بلد ما يسيطر عليه القائمون يف بلد آخر وأيخذ 

ت مشرتكة، وجند نوعني يف هذا الشكل من هذا االستثمار يف الغالب شكل فروع شركات أجنبية ومشروعا
 "االستثمارات األجنبية املباشرة الثنائية، والشركات املتعددة اجلنسيات". التمويل

من خالل املبحث األول تبني أن كل املدارس تتفق على تعريف االدخار العائلي أبنه الفرق بني الدخل 
 فسره، إذ يعتقد التقليديون أبمهية سعر الفائدة، بينما يرىواالستهالك يف حني خيتلفون يف حتديد املتغري الذي ي

لتثبت املدارس احلديثة فيما بعد عدم صحة ، كينز ابن الدخل املتاح هو احملدد الرئيسي لالدخار العائلي
 آراء كينز يف املدى الطويل واالعتقاد بوجود متغريات أخرى تؤثر على االدخار العائلي.

؛ األول إجباري تتحكم فيه الدولة بواسطة الضرائب والتمويل التضخمي، ينقسم االدخار إىل نوعني
املعاشات، التأمني، أما الثاين فهو االختياري مرتوك حلرية العائالت حيث يدخرون ما يشاءون وفق األوعية 

 االدخارية املتاحة.
 األعمال(قطاع كما تتنوع مصادر االدخار إىل مصادر حملية؛ )ادخار القطاع العائلي واحلكومي، و 

 وخارجية )معوانت، قروض األجنبية، استثمارات األجنبية اخلاصة املباشرة(.

 االقتصادية النظرايت يف االدخار الثالث: املطلب
اخلاصة وتوصلت اىل وضع  اجتهدت النظرايت االقتصادية يف تفسري االدخار كل حسب وجهة نظرها

 : رايت نذكرصيغ رايضية لدالة االدخار ومن أبرز هاته النظ
 الكالسيكية النظرية األول: الفرع

وما  "،نسبة مبلغ معني من العملة"الكالسيك أن االدخار يتحدد مبعدل الفائدة الذي يعرف على أهنا  يرى
ميكن احلصول عليه إذا أودعناه لفرتة معينة. وكلما ارتفعت تلك النسبة زاد إقبال األفراد على االدخار على 

                                                        
 .05ايسني ساملي، مرجع سابق، ص 1
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كون ابتداء من مستوى معني من الدخل وهلذا يرى االقتصاديون الكالسيك بتربير معدل حساب االستهالك وي
 .1الفائدة للتعويض عن االمتناع وانتظار االستهالك

كما برروا األجر كتعويض عن اجلهد، وهلذا يبقى معدل الفائدة هو احملدد الرئيسي لقرارات أوتوماتيكيا إىل 
البناء الكالسيكي. وهبذا يتم اجتاه األفراد إىل االدخار أو االستثمار عن طريق  استثمار وهو يعرب جانبا أساسيا يف

 معدل الفائدة، كما افرتض الكالسيكيون أن: حجم الدخل الوطين اثبت سيحقق حالة االستخدام التام بصورة
خذ العمال من القطاع معتادة فعند ادخار األفراد ينقص االستهالكية لكن املبالغ املدخرة متكن استثمارها وذلك أب

 2االستهالكي وتشغيلهم يف القطاع االستثماري، فهنا حجم الدخل اثبت وكرة االستخدام التام حمققة.
  :3الكينزية النظرية الثاين: الفرع

إن احلديث عن االدخار أو االستهالك يكاد يكون احلديث عن الشيء نفسه، ذلك أن العوامل اليت حتدد 
س الوقت االدخار. إال أن الدخل الشخصي املتاح يعترب احملدد الرئيس لالدخار الشخصي. االستهالك حتدد يف نف

ويعترب الدخل الشخصي املتاح ذلك األجر أو مقابل العمل الذي يبذله الفرد، ويكون غالبا موجه القتناء أو 
ك نقول أهنا استهلكت دخلها استهالك حاجيات إما دائمة أو غري دائمة. فعندما تنفق العائلة أمواهلا يف االستهال

حتت قيد ميزانيتها، ألن هذه العائلة ال تستطيع استهالك حاجيات أكرب من دخلها إال يف حالة االفرتاض من 
جهات أخرى. والدخل العائلي هو أموال تتصرف فيها العائلة كما تشاء ألهنا أموال متاحة، لذا نطلق على هذا 

 (.revenu disponible des ménagesتاح )النوع من الدخل ابلدخل العائلي امل
إن كينز ميثل الفك االقتصادي املعاصر، وقد سلم االقتصاديون املعاصرون "أن الدخل هو العامل األساسي 

( متبقية من résiduالذي حيدد مقدار االستهالك واالدخار". كما ذكر كينز أن "االدخار عبارة عن فضلة )
ك"، ومنافيا ملا قاله الكالسيك، فقد اعترب أن الدخل هو املتغري األساسي وان الدخل بعد اإلنفاق على االستهال

املدخرين ينظمون استهالكهم حسب الدخل املتحصل عليه؛ أي أن الفرد يستهلك حسب دخله وما تبقى من 
ذلك إذا هذا األخري يدخره. وإذا ازداد دخل الفرد فال بد أن يزداد ادخاره الشخصي إذا مل يزد استهالكه، وك

اخنفض دخل الفرد فينخفض ادخاره إذا مل يقلل من استهالكه. كما اعترب كينز أن حجم الدخل ليس اثبتا، بل إنه 
 يتغري بتغري حجم الطلب الفعلي أي االستثمارات.

                                                        
 .010، صOPU ،0110،0بول سامو يلسون، علم االقتصاد: املفاهيم االقتصادية األساسيةج 1
ح، ورقلة أمحد سالمي، االدخار يف االقتصاد اجلزائري وأثره يف التنمية االقتصادية: أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية جامعة قاصدي مراب 2

 .10(، ص 1101-1100)

-011، ص1112/ 15عدد  -ورقلة–، جملة الباحث 1112 -0121أمحد سالمي، دمحم شيخي، تقدير دالة االدخار العائلي يف اجلزائر  3
001. 
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يعترب كينز أن االستهالك أهم من االدخار، ألن هذا األخري ما هو إال اجلزء املتبقي من الدخل بعد عملية 
تهالك. فكينز مل ير يف االدخار إال عامال ضارا، ذلك أنه عنصر انكماشي يقلل الطلب السلع. ونقص االس

الطلب الكلي عن السلع الناتج عن زايدة االدخار، يؤدي إىل نقص حجم ما ينتجه املنظمون، ومن مث نقص 
الزايدة يف الطلب على االستثمار حجم التشغيل، وابلتايل الوصول إىل البطالة. وقد ركزت هذه النظرية على أمهية 

إبنقاص االدخار، وإنه لكي يتحقق التشغيل التام ال بد أن يوجد طلب استثمار مساو لالدخار الذي حيققه 
االقتصاد كله عند مستوى التشغيل التام، وأن يتم حتويل جزء من االدخار إىل االستثمار. ويرى كينز أن 

سوا نفس األشخاص الذين يقومون ابالستثمار، وال يرى أن زايدة األشخاص الذين يقومون ابالدخار هم لي
االدخار تؤدي إىل خفض معدالت الفائدة فزايدة االستثمارات. ألنه يعترب أن معدل الفائدة يتحدد بطلب النقود 

ا وعرضها، كما أن زايدة االستثمارات تتوقف على الكفاية احلدية لرأس املال، أي مقدار األرابح اليت ختلفه
 4األموال املستثمرة ومعدل الفائدة، فمثال يف الوالايت املتحدة أثناء أزمة ثالثينات اخنفض معدل الفائدة إىل وايل 

عدا يف ظروف  -يف حني مل يوجد هناك طلب على األموال. كما اعترب كينز أن امليل لالستهالك وامليل لالدخار
 يعتمدان على حجم الدخل. -ياسة املاليةشاذة، وجود احلرب، تضخم نقدي، تغري فجائي يف الس

وقد افرتض كينز أن متوسط االستهالك يتناقص بينما متوسط االدخار مع زايدة الدخل. ويتكون الدخل 
 املتاح من عنصرين أساسني مها االستهالك واالدخار، وميكن متثيل ذلك ابلصورة اجلربية التالية:

                      
           اذن تصبح معادلة االدخار كالتايل          وابفرتاض 

 
 

 حيث:
a متثل ذلك اجلزء من االدخار الذي ال يتبع الدخل، ويسمى اقتصاداي ابالدخار الذايت أو التلقائي حيث :

(a>1.)(، ومتثل رايضيا نقطة تقاطع مستقيم دالة االدخار مع احملور العمودي )حمور االدخار 
s لالدخار، ورايضيا ميثل دالة االدخار، ويكون حمصورا بني الصفر والواحد : ميثل امليل احلدي

       . 
، كما تبني أن الدخل هو أهم عامل يدخل يف aإن هذه املعادلة تعرب عن الفرتة القصرية لوجود الثابت 

يف االدخار  حتديد مستوى االدخار، وهلذا فإن دالة االدخار تتزايد خطيا مع الدخل، مع مالحظة أن الزايدة
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تكون بنسبة أقل؛ وميكن استنتاج منحىن دالة االدخار بيانيا من خالل دالة االستهالك، وكقاعدة عامة تتقاطع 
دالة االدخار مع احملور األفقي عندما االستهالك يساوي الدخل، داللة على أن االدخار يساوي صفر عند هذا 

 املستوى.
 النسيب الدخل نظرية :الثالث الفرع

تتحدد دالة االدخار مبتغريين مها: الدخل اجلاري وأعلى  Deusenberry ا لنظرية الدخل النسيب لووفق
 1، وتكون بشكلها الرايضي كما يلي:[             ] دخل سابق أي
s2<1. 0< s1   ،   St=a+ s1 Yt+s2 Yt 

St االدخار العائلي خل الفرتة :t 
Yt الدخل اجلاري خالل الفرتة :t 

Ymaxى مستوى دخل سابق: أعل 
s1امليل احلدي لالدخار ابلنسبة للدخل اجلاري؛ : 
s2.امليل احلدي لالدخار ابلنسبة ألعلى مستوى دخل سابق :» 

 2احلياة دورة نظرية :الرابع الفرع
ونسمي نظرية دورة احلياة اليت تفرتض أن األفق التخطيطي للمستهلك تنتهي عند وفاته أي أن املستهلك 

 ه ومن مث ادخاره عند حياته فقط. وقد قامت على بعض االفرتاضات منها:خيطط استهالك
 .ثبات الدخل طيلة حياة الفرد 
 التفضيل املطلق للفرد ملستوى استهالكه طيلة حياته 
 .عدم وجود فائدة على االدخار 
 .)استهالك كامل األصول خالل فرتة احلياة )عدم ترك الثروة 

 ستهالك كما يلي:ووفقا لذلك ميكن صياغة معادلة اال
C=c1

 

 
      

                                                        
لعلوم االقتصادية، جامعة طايل خرية، منذجة قياسية لسلوك ادخار العوائل اجلزائرية يف ظروف التضخم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ا 1

 .12اجلزائر ص

العدد  مصطفى جاب هللا، تقدير العالقة بني االدخار احمللي واحتياطي الصرف األجنيب، جملة رؤى اقتصادية، جامعة محه خلضر، الوادي ، اجلزائر، 2
 .01-00، ص1102، جوان 2
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c1ابمليل احلدي لالستهالك من الثروة احلقيقية :  
 

. 
 .  : امليل احلدي لالستهالك من الدخل التصريف  
 

 
ر : الثروة احلقيقية أي نسبة الثروة إىل مستوايت األسعار ومن العالقة األخرية ميكن استنتاج دالة االدخا

 .Modiglianiحسب مفهوم 
S=s1

 

 
      

                                   مع العلم أن:
        

 : ميثل امليل احلدي لالدخار الثروة احلقيقية.  
 : متثل امليل احلدي الدخار الدخل التصريف.  

 ون اجملتمع حيتوي على تشكيله دميغرافية اثبتة.ونشري فقط أن هذه الفرضية تصلح فقط يف حالة ك
 1اتيلور منوذج اخلامس: الفرع

يرى اتيلور أن ادخار الفرتة احلالية مرتبط ابدخار الفرتة السابقة وكذا الدخل احلايل وابلتايل فهو يفرتض 
 دالة االدخار كما يلي:

وربط اتيلور ادخار الفرتة               افرتاض اتيلور منوذج لدالة االدخار على الشكل
       ( وابلتغري احلاصل يف الدخل بني هاتني الفرتتني )    ابدخار الفرتة السابقة ) (  احلالية )

امليالن مها    ،  حيث:                  ( وميكن صياغة الدالة على الشكل التايل:    
 ( على التوايل.   ( و )    احلداين لالدخار لكل من )

 النموذج فرضيات :اوال
حيث:     ( وكذا التغري بني دخل الفرتة اجلارية والفرتة السابقة    ( يعترب ادخار الفرتة السابقة )4

 .  مها احملددان الرئيسيان لالدخار            
 ( عدم وجود احلد الثابت.6
 ( ادخار الفرتة السابقة لالدخار اجلاري حمل الدراسة أتخذ القيمة املوجبة ) أقل من الواحد(.2

                                                        
(، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة 1101-0122ر خالل الفرتة )عبيد عنرت، دراسة سلوك العون االقتصادي األكثر ادخارا يف اجلزائ 1

 .02، ص1101/1102املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد كمي، جامعة أدمحم بوقرة بومرداس، 
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 ( معامل الفرق بني الدخلني أيخذ القيمة السالبة.1
 النموذج شكل :اثنيا

 وذج العام يكون كما يلي:حيددان دالة االدخار وابلتايل فإن النم         و  ابعتبار أن  و
                

 

 املبحث الثاين: اإلطار النظري لالستثمار
يؤدي االستثمار دورا مزدوجا يف النشاط االقتصادي خيث يؤثر على كل من جانيب الطلب الكي والعض         
وهلذا ، واج والكساد يف أي نظام اقتصاديوالتقلبات يف حجمه تعد سببا أساسيا يف حدوث فرتات الر  الكي،

. يعترب عامال رئيسا يف حتديد الوضع االقتصاد للدول  

 االستثمار مفهوم األول: املطلب
االستثمار هو توظيف املال هبدف حتقيق العائد أو الربح واملال عموما، وقد يكون االستثمار على شكل 

 1مادي ملموس أو على شكل غري مادي.
سلعة منقولة أو عقار، أو سلعة معنوية )خدمة(، أو مادية متحصل  كل»ا على أنه عبارة كما يعرف أيض

 2عليها أو منتجة من طرف املؤسسة، وهو موجه للبقاء مدة طويلة ومستمرة يف املؤسسة.
ميكن تعريف االستثمار على أنه التضحية إبشباع رغبة استهالكية حاضرة، وليس جمرد أتجيلها فقط كما 

 3ل ابلنسبة االدخار، وذلك أمال احلصول على إشباع أكثر يف املستقبل.هو احلا
جمموعة املمتلكات والقيم الدائمة، مادية كانت أو معنوية،  يعرف االستثمار من املنظور احملاسيب على

مكتسبة أو منشأة من طرف املؤسسة، وذلك من أجل استعماهلا كوسيلة دائمة االستغالل وليس هبدف بيعها 
 4يلها.وحتو 

                                                        
 .01، ص 0112، املستقبل للنشر والتوزيع، األردن-عمانطاهر حيدر حردان، مبادئ االستثمار،  1

 .15، ص0110اسبة العامة للمؤسسة "، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دمحم بوتني، "احمل 2

 .12، ص 0111دمحم مطر، " إدارة االستثمارات: اإلطار النظري والتطبيقات العلمية"، دار النشر والتوزيع، األردن،  3
 .12، ص 0112امعية، اجلزائر شباكي سعدان، "تقنيات احملاسبة حسب املخطط الوطين احملاسيب"، ديوان املطبوعات اجل 4
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سلسلة من املصروفات تليها سلسلة من اإليرادات وذلك يف فرتات زمنية متعاقبة، وهذا  كذلك االستثمار
االستثمار، قد يكون مادي كاألراضي، املباين واآلالت، وعلى شكل غري مادي كالنقود حتت الطلب كالسندات 

 1واألسهم.

 املطلب الثاين: تصنيفات االستثمار
 : ب عدة معايري نذكر أمههايصنف االستثمار حس

 امللكية معيار حسب األول: الفرع
 ميكن تصنيف االستثمارات حسب معيار امللكية اىل قسمني أساسني مها: 

 العامة االستثمارات أوال:
تقوم هبا عادة احلكومة ويسمى أيضا االستثمار احلكومي، واهلدف من إنشائها هو خدمة املواطنني، لذلك 

ابح هذه االستثمارات متدنية، فاهلدف منها ليس الربح وإمنا خدمة املواطنني، وتتميز غالبا ما تكون أر 
االستثمارات العامة عن اخلاصة من حيث طريقة احلصول على العناصر الالزمة لإلنتاج، حيث ميكنها احلصول 

 على ما حتتاجه دون اللجوء إىل السوق، وهذا ما ال يكون عليه احلال ابلنسبة
 اخلاصة ستثماراتاال اثنيا:

يقوم هبا األشخاص أو املؤسسات اخلاصة، وأكثر ما مييز هذا النوع من االستثمارات هو السعي وراء تعظيم 
األرابح وزايدة اإلنتاجية، كما تتسم هذه االستثمارات ابملرونة يف اإلدارة والتنظيم وسهولة انتقال املعلومة بني 

 األقسام عكس االستثمارات العامة.
 ابالستثمار: القائم حسب الثاين: الفرع

 :2تنقسم إىل نوعني
 الطبيعي املستثمر أوال:

وهو قيام الشخص الطبيعي أي الفرد موارده اإلضافية يف استثمارات مالية كشراء أسهم أو سندات 
 استثمارات مادية كالعقارات واألراضي.

                                                        
 .00، ص 1111قادري عبد العزيز، "االستثمارات الدولية"، دار النشر والتوزيع بوزريعة، اجلزائر،  1

رسالة مقدمة لنيل شهادة   S. CI. BSبن مسعود نصر الدين، دراسة وتقييم املشاريع استثمارية مع دراسة حالة شركة االمسنت ببين صاف  2
 .01، 1101، تلمسان،1111العلوم االقتصادية ختصص عمليات وتسيري املؤسسة جامعة،أي أيب بكر بلقايد ،  املاجستري يف
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 االعتباري املستثمر اثنيا:
املعنوية من املؤسسات والشركات وهيئات حكومية أو خاصة  وهو االستثمار الذي تقوم به األشخاص

 سواء استثمار مايل أو مادي.
 1به القيام من للغرض وفقا االستثمار تصنيف الثالث: الفرع

 ينقسم االستثمار حسب هذا التصنيف إىل:
 الصايف االستثمار :أوال

لقيام هبذا النوع من االستمارات إذا كان وميثل اإلضافة الصافية إىل رصيد االستثمارات يف اجملتمع، ويتم ا
الرصيد املتاح من االستثمارات ال يكفي إلنتاج حجم الناتج املخطط أو املرغوب فيه، ولذلك يتم إضافة 

 استثمارات جديدة لغرض استكمال الطاقة اإلنتاجية املرغوبة.
 اإلحاليل االستثمار :اثنيا

ى الطاقات اإلنتاجية القائمة. فخالل العمليات اإلنتاجية ويتمثل يف االستثمارات اليت تضمن احلفاظ عل
يتم استهالك جانب من رأس املال، ولذلك فإن االستثمار اإلحاليل يتم بغرض تعويض اهلالك من رأس املال 
بسبب ظهور آالت أحدث منها، وبعادل االستثمار اإلحاليل قيمة اإلهالك الرأمسايل. وال يرتتب على االستثمار 

  أي زايدة يف الطاقات اإلنتاجية بل إنه يضمن جمرد احلفاظ على الطاقات اإلنتاجية.اإلحاليل
وهذا يكون االستثمار الصايف إجيابيا عندما يتجاوز حجم االستثمار القومي الكلي حجم االستثمار بغرض 

االقتصادايت  اإلحالل. ويعد ذلك شرطا ضروراي لتحقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي، كما هو احلال يف
املتقدمة. أما إذا كان االستثمار يعجز عن تغطية استثمارات اإلحالل والتجديد أو يغطيها ابلكاد، فإن ذلك 

وهذا هو حال كثري من اقتصادايت ، وآتكل رأس املال القومي مبرور الزمن، يؤدي اىل اخنفاض معدالت النمو
 . الدول املتخلفة

  

                                                        
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري 1112-0121صغريي سيد علي، دراسة حتليلية وقياسية لتأثري االستثمار على سوق العمل، حالة اجلزائر  1

 .1، ص1112 ،0ئر يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزا
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 اجلنسية ارمعي حسب التصنيف الرابع: الفرع
 1:كااليت  املعيار هذا حسب االستثمارات تصنيف ميكن

 الوطنية االستثمارات :أوال
هي مجيع االستثمارات املادية واملالية اليت يقوم هبا املواطنون )املقيمون( داخل وخارج احلدود اجلغرافية 

تثماراهتم يف بلدان أخرى لوطنهم األصل، أي استثمارات املواطنني داخل وطنهم )االستثمار احمللي(، واس
 )االستثمار اخلارجي الصادر(.

 األجنبية االستثمارات :اثنيا
وهي مجيع االستثمارات املادية واملالية اليت يقوم هبا األجانب )غري املقيمني( داخل دولة ما، أي جمموع 

 االستثمارات الداخلية املنفذة من قبل األجانب سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
تعريف آخر هو جمموعة من املوارد النقدية أو العينية )تكون خاضعة للتقومي( اليت هبا مؤسسة عن  ويف»

 «2يشارك مباشرة يف نشاط هذه املؤسسة. أجنيب،طريق مدخر خاص 
على غرار االقتصاديني وردت تعار يف من طرف املؤسسات واهليئات الدولية. حيث تبنت منظمة التعاون 

( تعريفني فاألول هو: "حترير حركة رؤؤس األموال وذلك على حتقيق عالقات OCDE) والتنمية االقتصادية
وهذا ال يتم إال بواسطة: هبدف حترير مطلق حلدود  ،اقتصادية دائمة من أجل تطبيق فعلي يف تسري املؤسسات

 حيث أن االستثمار األجنيب املباشر هو ذلك االستثمار القائم ،العمليات
 فرع...إخل؛ ،ملحقة ،سةإنشاء أو توسيع مؤس 
 املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل؛ 
 ( 3تكون طبيعة القرض هنا طويلة املدى .)سنوات أو أكثر 

 احملفظي( )االستثمار املباشر غري األجنيب االستثمار :اثلثا
طريق شراء استثمار احملفظة أي االستثمار يف األوراق املالية، عن  هو االستثمار الذي يعرف على أنه:

أي هو متلك األفراد  ،السندات اخلاصة ألسهم احلصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من األسواق املالية

                                                        
، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، 1112-0115عبد الكرمي بعداش، االستثمار األجنيب املباشر وأاثره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  1

 .01، ص 1112-1112ختصص النقود واملالية، جامعة اجلزائر 
 .11ص ،0111 ،اجلزائر اجلامعية،ان املطبوعات ديو  اجلزائر،عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف  2
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ويعترب  ،واهليئات والشركات لبعض األوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو املشاركة يف تنظيم وإدارة املشروع
 1األجل مقارنة ابالستثمار املباشر.استثمارا قصري  ،االستثمار األجنيب غري املباشر

 لالستثمار املفسرة النظرايت الثالث: املطلب
ظهرت العديد من املدارس الفكرية اليت تطرح وتفسر سلوك االستثمار وذلك من خالل جتديد طبيعة 

 : العوامل احملددة له، وسوف نقدم هذه النظرايت بشكل من التفصيل كما يلي
 البسيط: لاملعج نظرية األول: الفرع

حسب بعض االقتصاديني فإن الشخص ال يقوم ابالستثمار قصد ربح منتظر فحسب، بل يسعى أيضا 
لالرتفاع الطلب ألنه من املمكن اعتبار أن تغريات الطلب هي إحدى العوامل اليت حتدد االستثمار، وهذا ما 

 يفسر مبدأ املعجل.
يف االستثمار وليس مستوى  والذي يؤثروى الدخل تقوم نظرية املعجل على فرضية وهي أن التغري يف مست

 الدخل، وميكن إذن اعتبار أن االستثمار هو تغري مستوى الدخل.
فإذا بقي مستوى الدخل اثبتا، فإنه لن يكون من الضروري التوسع يف حجم الطاقة الرأمسالية وسوف يكون 

 اإلحاليل أبنه تلك احلصة من االستثمار ويعرف االستثمار–االستثمار حمدودا يف نطاق االستثمار اإلحاليل 
الالزمة خالل فرتة زمنية لكي حتل حمل األصول الرأمسالية اليت استهلكت يف العملية اإلنتاجية. فاالستثمار 

 2يف احلقيقة ليس إال مقدار التغري يف رأس املال.
)الدخل(، وابلصياغة الرايضية معجل االستثمار إذن، هو نسبة التغري يف الرأس املال على التغري يف الناتج 

 نكتب العالقة ملعجل االستثمار كما يلي:

I= Y   

  
 

حيث أن كل ارتفاع يف الدخل ينتج عنه حجم استثمار متناسب مع 
    

، نطلق على هذه العالقة اسم 
 املعجل وهو أكرب من الواحد الصحيح عموما.

                                                        
من سحنون فاروق، قياس أثر بعض املؤشرات الكمية لالقتصاد الكلي على االستثمار األجنيب املباشر، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة كجزء  1

 .01، ص 1101، جامعة فرحات عباس سطيف متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص التقنيات الكمية املطبقة يف التسيري
 .000ص  1115دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة األوىل  -حماضرات يف االقتصاد الكلي -دمحم العريب ساكر 2
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خل، فإنه يتطلب زايدة االستثمار، وهلذا فإن الطلب على وللمحافظة على العالقة بني رأس املال والد
االستثمار جيب وأن يرتفع ملواجهة الطلب على السلع االستهالكية وتكون الزايدة يف الطلب على االستثمار 
معادلة للزايدة يف الطلب على السلع املنتجة )االستهالكية( مضاعفة مبعامل رأس املال إىل الدخل. كما أن النسبة 

 الزايدة يف الدخل والزايدة التابعة يف االستثمار سوف ختتلف من حالة إىل أخرى حسب طبيعة النشاط بني
 اإلنتاجي وتوجيه رؤوس األموال.

 ولقد أعطيت املعادلة اخلطية ملعجل االستثمار كمايلي:
                

 حيث:
 : هو الناتج )الدخل( 
 : هو االستثمار 
 ملعجل أو املعامل املتوسط للرأس املال: هو ا 

قامت نظرية املعجل البسيط على عدد من الفروض واليت وجهت إليها عدة انتقادات لعدم واقعيتها  
 كالتايل:

فرض ثبات نسبة رأس املال للناتج فرض غري واقعي ألهنا ال تكون اثبتة، بل تتوقف على عدد من  -
 على رأس املال، وابلتايل فهي تتغري مع تلك العوامل؛العوامل كسعر الفائدة وتكلفة احلصول 

يساوي الرصيد الرأمسايل املرغوب فيه الرصيد الرأمسايل الفعلي يف نفس الفرتة، وهذا أيضا افرتاض غري  -
واقعي، حيث انه البد من مرور فرتات زمنية طويلة حىت يتحقق التوازن بينهما. وابلتايل ال يعتمد صايف االستثمار 

 الناتج احلايل بل على سنوات ماضية.على 
افرتاض االستخدام الكامل لرأس املال، حيث يكون هناك فائض واملتمثل يف املخزون خاصة يف فرتات  -
 الكساد.

 ونظرا للقصور يف نظرية املعجل البسيط، ظهرت أكثر مرونة وهي نظرية املعجل املرن.
  املرن املعجل نظرية :الثاين الفرع 

معني من رأس املال  رصيد-زمنيةبداية كل فرتة  يف-فيهظرية على أن االقتصاد القومي يتوافر تنص هذه الن
ويتمثل هذا الرصيد يف ما تبقى لالقتصاد من الفرتة السابقة من رصيد معني من رأس املال وهو احلجم املراد 

 احلصول عليه من أس املال يف الفرتة احلالية.
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املال على عوامل عديدة منها الدخل وتكلفة عناصر اإلنتاج كاألجور  يعتمد هذا احلجم املراد من رأس
 والفوائد.

فلو فرض وأن ارتفعت األجور وأصبح عنصر العمل أكثر كلفة، فإن ذلك سيؤدي إىل حتول املستثمرين إىل 
 يرتفع رصيد إتباع الطرق اإلنتاجية الكفيلة بتقليل االعتماد على العمل وإحالل رأس املال حمل العمل، وابلتايل

رأس املال. أما إذا ارتفعت أسعار الفائدة فإن املستثمرين يقللون من حجم القروض الالزمة لتمويل املشروعات 
االستثمارية وابلتايل يقل رصيد رأس املال. وعليه فإن رصيد رأس املال املرغوب فيه يرتبط بعالقة طردية مبستوايت 

 1فائدة.الدخول واألجور وبعالقة عكسية بسعر ال
هتدف نظرية املعجل املرن غلى تفسري أحسن وأكثر واقعية لالستثمار خاصة االستثمار الصايف. وتقوم هذه 

 النظرية على فرضيتني أساسيتني مها:
 . عدم وجود طاقات إنتاجية عاطلة -
 . ثبات معامل رأس املال )أي نسبة رأس املال على الناتج( -

عليها املعجل املرن تعتمد على التفرقة بني ردود فعل املنتجني يف الفرتة ان الفكرة األساسية اليت يرتكز 
القصرية ويف الفرتة الطويلة. فعند اختاذ قرار االستثمار، جيب األخذ بعني االعتبار تغريات الطلب احلايل وتطوراته 

 السابقة، وهنا يتعلق األمر بتعديل خمزون رأس املال.
زيع أثر خمتلف الفرتات وفق متتالية هندسية متناقصة، ويسمى هذا على هذا األساس، اقرتح كويك تو 

 النموذج بنموذج ذو التأخريات املتتالية.
 وميكن شرح املعجل املرن جرباي كما يلي:

                                    
      

         [          
            

     ] 

 : هو معامل رأس املالaحيث 
λ :4: معامل التعديل، وهو موجب وأقل من الواحد>λ>1 

 (  ) tاملال للفرتة  نعلم أن االستثمار الصايف ما هو إال الفرق بني جمزون رأس
 (:    ) t-1وخمزون رأس املال للفرتة السابقة 

                   

                                                        
 .012ص 0111مطابع جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،  -مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي -أسامة بن دمحم ابحنشل 1
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 انطالقا من هذه ال، نستنتج العالقة اخلاصة ابملخزون يف الفرتة السابقة:
           [                 

       ] 
 ينتج لدينا: λوعند إجراء التعديل على املتتالية السابقة بضرب كل احلدود ابلعدد

            [       
            

     ] 
 ( ينتج لدينا:4-42( من املعادلة )4-42نقوم بطرح املعادلة )

        
       [          

            
     ]  

       [       
            

     ]   
                  
                  

 .λ>1<4ألن    وهو أقل من،        معامل التعديل يف هذه احلالة هو
يالحظ أن سلوك املعجل املرن خيتل متاما عن سلوك املعجل البسيط، ففي حالة املعجل البسيط يتناقص 

مار الصايف يرتفع االستثمار الصايف مع اخنفاض منو اإلنتاج ليصل إىل الصفر، أما يف حالة املعجل املرن، فاالستث
ابإلضافة إىل ذلك يتعلق املعجل البسيط بتغريات اإلنتاج أو الطلب  1أوال مث ينخفض بعد أن يكون قد بلغ أقصاه

 وهو مستقل عن خمزون رأس املال. أما املعجل املرن فهو يرتبط مبستوى الطلب وكذلك حبجم خمزون رأس املال.
 2وكالسيكية:الني املدرسة يف االستثمار :لثالثا الفرع

كرد فعل لألفكار املاركسية. وقد متيز االجتاه   49لقد ظهرت املدرسة النيوكالسيكية يف أواخر القرن 
النيوكالسيكي ابلتحليل االقتصادي اجلزئي الذي وضع على أسس املدرسة الكالسيكية، ميكن استعمال دالة 

للمؤسسات ملا حتاول هذه األخرية تعظيم  دوقالس الشتقاق الطلب على النفقات االستثمارية–اإلنتاج كوب 
أرابحها بزايدة اإلنتاج وتقليص تكاليف اإلنتاج. حيث أن خمزون رأس املال هو الذي يكون من أجله الناتج 
احلدي لرأس املال مساواي إىل تكلفة وحدة رأس املال، إن خمزون رأس املال قد يكرب وابملقابل فإن الناتج احلدي 

أس املال يتناقص. فمخزون رؤوس األموال ال ميكن أن يزداد فوق املستوى الذي يكون فيه ر  لوحدة إضافية يف
( فإن الناتج احلدي لرأس املال يف دالة اإلنتاج aالناتج احلدي مساواي إىل تكلفة رأس املال. وبناءا على املعادلة )

  ( يساوي إىل24ابملعادلة )
 

 
 حنصل على: MCكلفة احلدية وإذا كان الناتج احلدي يساوي إىل ت

                                                        
 .111ص  1110دمحم الشريف إملان، حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  1

 .002-000تومي صا ح، مرجع سابق ص 2
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( واحلصول على 12ميكننا حجب خمزون رؤوس األموال الذي هو متناسق مع الشرط احملصل يف املعادلة )
 الطلب على رؤوس األموال يف هذا االقتصاد على الشكل:

    
 

  
 

ثل تدفقا لرؤوس األموال. إن اتفاقا استثماراي، وهلذا مت ، حيث أن كل إضافة تشكلMCرأس املال 
اإلضافات الصافية املرغوبة إىل خمزون رؤوس األموال خالل فرتة معينة، تكون مساوية غلى االستثمارات اجلديدة 

، الذي هو d( مطروحا منها الضياع يف رؤوس األموال بواسطة االهتالك مبعدل        اخلام )
 ( أي:     )

                   
 يشري لالستثمار.   حيث أن: 
 هو خمزون رأس املال يف الفرتة السابقة.      

وإذا افرتضنا أبن االستثمارات تكون كافية من أجل أن حنصل على خمزون رؤوس األموال املرغوبة، فإننا 
 (.11يف ) ( بواسطة خمزون رؤوس األموال املرغوبة واحملصل13نستطيع تعويض يف املعادلة )

يتطلب اشتقاق دالة االستثمار الصايف النيوكالسيكية ابن نعرف تكلفة االحتفاظ بوحدة رأس املال 
(MC املسماة تكلفة االستخدام أو التكلفة الضمنية لرأس املال، فإذا أمهلنا إمكانية ربح أو خسارة يف رأس ،)

فة الضمنية لرأس املال حتتوي عنصرين، مها املال والذي يعين عدم وجود تضخم أو انكماش نقدي، فإن التكل
 تكلفة استهالك

رأس املال وتكلفة عامل املوارد غري اجملندة، إذا كن سعر الفائدة احلقيق احملصل من االحتفاظ أبصل مايل 
       فإن التكلفة الضمنية لرأس املال ستكون: v بديل يساوي
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 1الكينزية: النظرية :الرابع الفرع
ثمر يفكر يف مقدار العائدات اليت خيلقها اإلستثمار أو األصل الرأمسايل اجلديد طول مدة حياة إن املست

أو ، إذا ميكنه مثال من شراء سندات، ابإلضافة إىل ذلك فإن املستثمر يفكر أيضا يف بدائل اإلستثمار، اإلستثمار
ل عليها من جراء اإلستثمار يف األموال الرأمسالية وهنا يقارن املستثمر بني العوائد اليت حيص، إيداع أمواله يف البنوك

ومن هنا لكي ، اجلديدة، والفوائد اليت حيصل عليها من جراء إيداع أمواله لدى املصارف أو يف شراء السندات
يكون هناك حتفيز لدى رجال األعمال على اإلستثمار البد أن يكون العائد من اإلستثمار أعلى من سعر الفائدة 

أي كلفة إنتاج ، ل مساواي له. والعالقة بني املردود املرتقب من رأمسال وسعر عرضه أو كلفة استبدالهأو على أق
الكفاية احلدية لرأمسال أبهنا سعر  Keynesتعطينا الكفاية احلدية لرأمسال ويعرف ، وحدة إضافة من هذا الرأمسال

 . الاخلصم الذي يطبق على املردودية املتوقعة لسعر عرض هذا الرأمس
كما تعرف الكفاية احلدية لرأمسال أبهنا نسبة الغلة املتوقعة من االستثمار يف أصل من األصول إىل سعر 

 هذا األصل أو تكلفة إحالله.
، أما الطلب اإلستثماري حسب التحليل الكيرتي فإن زايدة التوظيف يف رؤوس األموال خالل فرتة معينة

 : الرأمسال املوظف لعدة أسبابتؤدي إىل تناقص الفعالية احلدية هلذا 

 . إن املردود املرتقب من هذا رأمسال يتناقض حينما يزداد عرض رأمسال -

وزايدة اإلنتاج والعرض يؤدي إىل اخنفاض سعر ، إن زايدة األصول الرأمسالية يؤدي إىل زايدة اإلنتاج -
 . وتقل ابلتايل املردودية املتوقعة هلذه األصول، املنتجات

إبفرتاض أن إنتاج هذه الصول يتم يف ظل ، األموال تؤدي إىل إرتفاع تكلفة إنتاجها إن زايدة رؤوس -
 أو زايدة التكاليف أي اإلرتفاع.، تناقص الغلة

أو ابألحرى على متخذي قرار االستثمار ، ترتكز نظرية االستثمار حسب كيرت على سلوك املستثمرين
إبعتبار أن هذا ، ولكن. ف اآلليات واملعدات موضوع اإلستثمارعمليا تعتمد هذه القرارات ابملردود املنتظر ملختل

فإن قرار االستثمار املتخذ  ،ة وسائل اإلنتاج موضوع اإلستثمارفرتة حيا: املردود ال حيصل عليه إال خالل الزمن
ت ابلرغم من وجود عدة متغريا. يتعلق مبدى تقديرات أو تسبيقات املستثمرين مبا سيحصل يف املستقبل، حليا

تغريات مستوى ، خمزون رأس املال، مستوى الدخل وتوزيعه، موضوعية إلختاذ قرار اإلستثمار )معدل الفائدة
                                                        

 .11-10بن مسعود نصر الدين، مرجع سابق، ص 1
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، التفاؤل أو التشاؤم ابلنسبة للمستقبل: ..(، فإن كينز يفصل املتغريات الذاتية أو السيكولوجية. .الطلب الكلي
عل مستوى اإلنفاق على السلع اإلستثمارية هذا من شأنه أن جي. تصورات وخيال متخذي قرارات اإلستثمار

 1على أقل يف املدى القصري.، متموجا حبيث يصعب ربطه مبتغريات موضوعية
ميكن أن نعرف دالة االستثمار يف هذه املرحلة االنطالقية ابفرتاض كون االستثمار ، ووفقا هلذا التحليل

      : متغريا  خارجيا
 وذج البسيط املعترب هناأي أنه ال يتحدد يف إطار النم

                     ( معرفا ابلعالقةCمع كون )
            ( معرفا ابلعالقةIو)

عند التوازن ) توازن سوق السلع واخلدمات االستهالكية واالستثمارية(، يكون الطلب الكلي مساواي 
 : أي أن ،(*Yلإلنتاج الكلي )العرض الكلي ( الذي نرمز له ابلرمز )

          
تستلزم تساوي الطلب الكلي ، على نفس املستوى، يعين شرط التوازن أبن االستمرار يف عملية اإلنتاج

ولكن اإلنتاج الكلي أو العرض الكلي ما هو . لالستهالك ولالستمرار ابإلنتاج احملصل عليه واملعد للبيع املخطط
 (Yرمز )إال الدخل الكلي الذي نرمز له ابل

         ويكون لدينا إذن:
 Y=C+I :ميكن كتابة شرط التوازن على النحو التايل

 ومبا أن الدخل يتكون من االستهالك واالدخار، إذن عند التوازن يكون لدينا:
        

      وهو شرط التوازن الذي ميكن كتابته على الشكل:
  

                                                        
اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ص  0كلية : نظرايت التوازن و الالتوازن ، اجلزء أملان دمحم الشريف ، حماضرات يف النظرية االقتصادية ال - 1

052.055 
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 واالستثمار واالدخار ةالفائد سعر يف العالقة الثالث: املبحث
 يف هذا املبحث سنحاول البحث على العالقة النظرية سعر الفائدة واالدخار واالستثمار

 1واالدخار الفائدة سعر بني العالقة األول: املطلب
لقد اهتم الكالسيك والنيوكالسيك بعالقة سعر الفائدة ابملدخرات الفردية وظهر ذلك من خالل رأي ألفرد 

يؤكد على أن سعر الفائدة هو مثن استخدام رأس املال يف السوق حيث مييل هذا السعر إىل التوازن مارشال الذي 
لطلب الكلي على رأس املال عند سعر معني مع العرض الكلي من رأس املال يف هذه السوق وعند يتعادل اعندما 

 نفس السعر.
ين مباشرة االستثمار ويساويه يف سعر أن االستثمار إمنا هو طلب االنتظار واالدخار يع B.Casselيرى 

أن سعر الفائدة هو السعر الذي يوازن بني اإلنتاجية احلدية لرأس  Carverالفائدة أي يتحقق التوازن، كما يرى 
 املال والتضحية احلدية الناشئة من االنتظار.

يقبل األفراد على  وكذلك مافريى أن لكل سعر فائدة حمتمل ما يقابله من مدخرات األفراد  Walrasأما 
 استثماره من أصول جديدة وسعر الفائدة هو املتغري الذي يعادل بني االدخار واالستثمار.

مما سبق يتضح أن الكالسيك والنيوكالسيك أعطوا أمهية قصوى وكبرية لسعر الفائدة يف حتديد االدخار 
دخار حسب هذين التيارين تكتب على الشخصي واعتباره املتغري املقل الذي يفسر االدخار وعليه فإن دالة اال

         الشكل التايل 
 متثل االدخار.:     حيث:
 . متثل سعر الفائدة احلقيقي:   

  

                                                        
( أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم 1111-0121بن قانه إمساعيل حنو بناء منوذج هيكلي تنبؤي لالقتصاد اجلزائري )للفرتة  1

 .00ص، 1101-1100، 0االقتصادية، جامعة اجلزائر 
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 1واالستثمار: الفائدة سعر بني العالقة الثاين: املطلب
اق االستثماري الشكل يعترب االستثمار من عناصر حتقيق التوازن يف السوق احلقيقية وتتخذ دالة االتف

 التايل:
b > 0 ،          

 : معدل الفائدةiحيث ترمز 
 : يقيس أثر الفائدة على االستثمارbاملعامل 

 إىل االتفاق االستثماري املستقل غري املرتبط ابلدخل أو مبعدل الفائدة. Iبينما ترمز 
ستثمار، مبعىن أن االرتفاع سعر الفائدة تبني املعادلة وجود عالقة عكسية بني الفائدة والطلب على اال

يؤدي إىل اخنفاض الطلب على االستثمار والعكس من ذلك، اخنفاض معدل الفائدة من شأنه أن يزيد الطلب 
 ( حساسية الطلب على االستثمار جتاه التغريات يف معدل الفائدة.bعلى االستثمار، بينما يظهر املعامل )

 ر الفائدة والطلب على االستثمارالعالقة بني سع :3-1الشكل رقم

 
 .011، ص1115لبنان،  -بسام احلجار، االقتصاد النقدي واملصريف، دار املنهل اللبناين، بريوت املصدر:

( أن العالقة بني سعر الفائدة والطلب على االستثمارات هي عكسية. فعند املعدالت 4يبني الشكل )
ارات اإلضافية، وعلى العكس من ذلك يتناسب العائد املرتفع مع املرتفعة للفائدة ينخفض العائد من االستثم

معدل أدىن لإلنفاق االستثماري. وحني اختاذ املنحىن وضعا سليب االحندار فإمنا هو يعكس بذلك فرضية أتثري 
 اخنفاض معدل الفائدة على زايدة العائد من االستثمار.

                                                        
(، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل 1101-0111سوسي وهيبة، دور أسعار الفائدة يف تشجيع االدخار احمللي يف اجلزائر خالل الفرتة ) 1

 .52،55، ص1102-1101شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية جامعة دمحم خيضر، بسكر 
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تثمار قوية جتاه التغريات يف معدل، بينما يتخذ يتخذ املنحىن وضعا أفقيا يف حال كانت ردة فعل االس
وضعا عموداي يف حال كانت ردة فعل االستثمارات ضعيفة جتاه التغريات يف معدل الفائدة، وتستدعي التغريات يف 

I .انتقال االستثمار جلهة اليمني 

 1واالستثمار االدخار بني التوازن الثالث: املطلب
شرطا توازنيا مهما، ذلك أنه إذا كان االدخار أكرب من االستثمار، فإن  يعد تعادل االدخار مع االستثمار،

ذلك يعين أن األفراد يستهلكون قدرا أقل من السلع االستهالكية املنتجة، ويرتتب على ذلك تراكم السلع، وهذا 
 احلصول عليها، الكميات املعروضة من السلع، ابألسعار اجلارية، أكرب من الكميات اليت يرغب األفراد يف يعين أن

وهنا يعمل املنتجون على ختفيض األسعار، لتصريف منتجاهتم، ويف الفرتة التالية يعمدون إىل ختفيض اإلنتاج، 
حىت يتلقوا الزايدة غري املرغوب فيها يف املخزون. إن ارتفاع األمهية النسبية لالستهالك قد يكفل طلبا عاليا نسبيا 

ا يكون شرطا ضروراي يف فرتات الكساد لرفع مستوى الناتج احلقيقي إىل ما يف السوق السلع واخلدمات، وهذا م
 (.  يناسب التشغيل الكامل للطاقة اإلنتاجية والقوى العاملة)

إن اخنفاض حجم اإلنتاج سوف يؤدي إىل ختفيض حجم الدخل القومي يف الفرتة نفسها، وملا كان هناك 
اض حجم الدخل سوف يؤدي إىل اخنفاض حجم االدخار إىل أن عالقة طردية بني حجم االدخار، فإن اخنف

 يتعادل مع االستثمار.
حيدث العكس إذا افرتضنا أن االدخار أقل من االستثمار، فإن هذا يعين أن األفراد ينفقون على السلع 

زايدة مستوى منها، ويرتتب على ذلك تناقص املخزون لدى املنتجني، مما يؤدي إىل  املختلفة قدرا أكرب مما ينتج
إنتاجهم، حىت يتمكنوا من مواجهة الزايدة يف الطلب على هذه املنتجات، وتؤدي زايدة اإلنتاج على زايدة الدخل 

 القومي.
  

                                                        
دخار العائلي يف متويل التنمية االقتصادية حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف خالدي إميان نور اليقني، دور اال 1

 .52-55، ص1101/ 1100، 0العلوم االقتصادية فرع التحليل االقتصادي، جامعة اجلزائر 
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 1الكالسيكي الفكر يف واالستثمار االدخار :االول الفرع
دة املنافسة وعليه يف ظل فروض املدرسة التقليدية، وأمهها التشغيل الكامل وثبات مستوى الدخل وسيا

التامة، فإن الفائدة متثل مثنا لالدخار وأن االدخار دالة متزايدة لسعر الفائدة، وأن االدخار ذو حساسية كبرية 
للتغري يف أسعار الفائدة، بل ذهبوا إىل أكثر من هذا فاعتربوا أن مرونة سعر الفائدة حتقق التوازن بني مستوى 

 االدخار واالستثمار.
، دالة متناقصة يف سعر الفائدة، بعكس االدخار الذي هو دالة متزايدة يف سعر الفائدةإن االستثمار هو 

 وميكن عرض داليت االدخار واالستثمار للفرتة القصرية كما يلي:
       ; (         
Ι       ;      ⁄     

 حيث:
S .ميثل االدخار 
Ι.ميثل االستثمار : 
 : سعر الفائدة. 

           توازن وحيدة، ويكون فيها كل من االدخار واالستثمار متساواين عند:  وتوجد حالة
 ويتحدد سعر الفائدة التوازين بتقاطع منحىن عرض املدخرات مبنحىن الطلب على املدخرات كمايلي:

 التوازن بني االدخار واالستثمار عند الكالسيك :1-2 رقم الشكل

 
 . 002، ص 1111، اجلزائر، دار أسامة للطباعة والنشر، يل االقتصادي الكليمبادئ احلل، تومي صا ح: املصدر

                                                        
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 1112 -0121فرتة عبد القادر زيتوين، حمددات إدخار القطاع العائلي يف اجلزائر، دراسة قياسية لل 1

 .20،21. ص1101/ 1111املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود وبنوك، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف 
 



 العلاقة النظرية بين الادخار والاستثمار                               :الفصل الثاني

24 

 1(   الكينزي) الفكر يف واالستثمار االدخار بني الضرورية املساواة الثاين: الفرع
لقد انتقد كينز بشدة النظرية الكالسيكية يف التشغيل، وهذا يف نظريته )عن العمالة والفائدة والنقود(، ولقد 

ينز يف نظريته هذه إىل أن العامل احلاسم واحملدد ملستوى التشغيل ليس هو مستوى األجر، وإمنا هو خلص ك
الطلب الكلي الفعال، وفيما يتعلق ابلطلب على رأس املال وعرضه، فقد اعتربها كينز من املتغريات املستقلة والغري 

ا إىل دوافع مستقلة، فاملدخرون لن خيفضوا مرتبطة ابلتغريات اليت حتدث يف سعر الفائدة، حيث خيضع كل منهم
من استهالكاهتم بسبب ارتفاع يف سعر الفائدة، ولكنهم يدخرون كلما زادت دخوهلم، أما أصحاب العمل أو 

 املنظمون فإهنم يستثمرون، أي يطلبون وحدات إضافية من السلع االستثمارية على أساس توقعاهتم للربح الصايف.
تاج والتشغيل يتحددان أين يتعادل كل من كمية املنتجات وكمية الطلب الكلي، وكنتيجة لذلك فإن اإلن

والفعلي، ومعىن هذا أن اإلنتاج والتشغيل يتحددان عندما يتساوى كل من حجم االستثمار واالدخار الذي حيققه 
عن عنصر اجملتمع ككل، فنجد أنه عند كل مستوى من اإلنتاج والعمالة يوجد قدر من االدخار وهو عبارة 

 . معناه اجلزء من السلع دون ان يطلب لالستهالك، انكماشي
واالستثمار عنصر اجيايب يعوض االثر ، والتشغيل اىل االخنفاض ابإلنتاجفاالدخار عنصر انكماشي مييل 

ا وهن، فاذا كان االستثمار مساواي لالدخار بقي االنتاج والتشغيل اثبتني عند نفس املستوى، االنكماشي لالدخار
لكي يتحقق ذلك البد ان  ألنهاو الشامل ، ليس من الضروري ان يكون هذا املستوى عند مستوى التشغيل التام

 . يتوفر طلب استثماري مساواي لالدخار الذي حيققه االقتصاد كله عند نفس املستوى
جلماعة معينة ليس ابلنسبة  ألنهيقر كينز ان االدخار واالستثمار يكوانن ابلضرورة مقدارين متساويني ذلك 

والواقع ان هذه املساواة بينهما على عكس ما ذهب اله ، االدخار واالستثمار سوى مظهرين خمتلفني لشيء واحد
والذي حيقق كنتيجة حلرية احلياة االقتصادية ، الفكر الكالسيكي على التوازن بني هذين العاملني يكون تلقائيا

واالدخار ، يف كينز ملفهوم كل من االدخار واالستهالكوهي مؤسسة على حد تعر ، وعدم تدخل الدولة
 . واالستثمار

تقول نظرية كينز يف هذه املساواة أنه "إذا كان الدخل مساواي لقيمة اإلنتاج اجلاري، ومبا أن االستثمار 
اجلاري يتمثل يف ذلك اجلزء من اإلنتاج الذي مل يستهلك، وان االدخار هو تلك الزايدة من الدخل على 

 ستهالك، ولتوضيح هذه املساواة بني االدخار واالستثمار وهذا يف العالقات الرايضية التالية:اال
                                                        

(، مذكرة مقدمة ضمن 0121-1111")VARجنيدي مراد، دراسة حتليلية قياسية لظاهرة االدخار يف اجلزائر ابستعمال أشعة االحندار الذايت " 1
 02-02، ص1115/ 1112متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع االقتصاد الكمي، جامعة اجلزائر، 
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      أي:   الدخل = قيمة اإلنتاج = االستهالك+ االستثمار: إذا كان
          أي:       االستهالك –واالدخار =الدخل 

     أي:    وابلتايل: االدخار=االستثمار
لفكر الكالسيكي الذي اعتمد على التغريات اليت حتدث يف سعر الفائدة لتحقيق التوازن بني وعلى عكس ا

 االستثمار واالدخار، فقد اعتمد كينز على الدخل كعامل رئيسي يف حتقيق املساواة بني هذين العنصرين األخريين.
 لدينا:
 اإلنتاج الكلي = الدخل القومي 
 الكية + إنتاج السلع االستثمارية )اإلنتاجية(اإلنتاج الكلي = إنتاج السلع االسته 
 الدخل القومي = اإلنفاق على االستهالك + االدخار 

 ( = قيمة السلع االستثمارية.Sإذن االدخار)
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  :خالصة
يبدو أن العالقة بني االدخار واالستثمار عالقة مزدوجة فهي من انحية عالقة متويلية ذلك أن عملية 

وين االستثمار هذا من جهة، ومن جهة أخرى عالقة انتاجية اذا اعتربان أن االستثمار االدخار تكون موجهة لتك
ميكن أن يزيد من الدخل، ومبا أن العالقة بني الدخل واالدخار موجبة فبالتايل ارتفاع حجم االدخار، وأن التنمية 

يه جيب توفر سياسة ادخارية  االقتصادية الناجحة تعتمد على االستثمار الذي ينشطه االدخار الذي ميوله، وعل
 . كفؤة ومن مث توجه لالستثمار املناسب

يرى رواد املدرسة الكالسيكية أن االدخار هو دالة ملعدل الفائدة، أما ابلنسبة لكينز فهو يرى أن التوازن 
دراس بني االدخار واالستثمار يكون عن طريق تغريات الدخل، وهذا مما زاد االهتمام ابملتغريين يف معظم امل

 االقتصادية.
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 متهيد
كانت إزالة   حيث لقد انقش االقتصاديون األكادمييون منذ زمن طويل آاثر حترير أسعار الفائدة على النمو.

ان السبب وراء لنمو، ويف حاالت أخرى كا لزايدة القيود املفروضة على أسعار الفائدة موضع ترحيب كفرصة
لقد تناول هذا النقاش نظراي اآللية اليت من خالهلا يؤثر حترير أسعار  حدوث عدم االستقرار املايل واألزمات.

 .الفائدة على النمو
تحرير سعر الفائدة أن يؤثر على األداء االقتصادي. لتقرتح األدبيات النظرية آليات خمتلفة ميكن من خالهلا 

اليت من البلدان  ماليةي الكالسيكي اجلديد، يولد فتح أسواق رأس املال الدولية تدفقات يف إطار العمل التقليد
من خالل تسريع  ، مما يؤثر على النمو يف البلدان الفقريةنظريهتا اليت تعاين من العجزرأس املال إىل  متتلك فائضا يف
 .األداء االقتصادي يف عملية التقارب

ائل أبن حترير أسعار الفائدة يؤثر بشكل إجيايب على األداء االقتصادي. كل هذه النماذج تدعم الرأي الق
 ميكن للتكامل املايل أن يفتح الباب أمام املضاربة، ومع ذلك، يف بلد يتميز بعيوب السوق وضعف املؤسسات

 .وسوء ختصيص رأس املال وعدم االستقرار املايل، مما يؤدي إىل نتائج اقتصادية سيئة
أن إزالة احلدود  Shaw (4942)و McKinnonسابقة حول هذا املوضوع، افرتض يف األدبيات ال

القصوى ألسعار الفائدة وغريها من اللوائح احلكومية اليت متنع العمليات التنافسية يف السوق للحصول على أموال 
اليت تسهم يف  عالةالفاملدخرات واالستثمارات  تتوفرالفائدة  تمعدال حتريرمع فستكون مفيدة للبلدان النامية. 

 النمو االقتصادي.
-4942كابور ) ، بشكل أساسي أعمالهذه االفرتاضات تدعمبعد بضع سنوات ظهرت أعمال أخرى 

هذه األعمال  Fry (1989) (،4949-4942ماثيسون ) (،4949-4942، فوغل وبوسر )(4922
الطريقة األكثر فعالية لتطوير الوساطة املكبوتة، وتؤكد أن التحرير املايل هو  ةالضوء على النظم املاليسلطت 

 .يف البلدان النامية املصرفية، وتعزيز االستقرار املايل
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 McKinnon - Shaw منوذج األول: املبحث

 تعمل وهي. والوساطة املالية املوارد لتعبئة األساسية ابملسؤوليات مثقل منوذجي اقتصاد يف املايل القطاع إن
 املايل القطاع يوفر أخرى، وبعبارة. اإلنفاق وحدات إىل الزائدة اإلنفاق وحدات من األموال توجيه إعادة على

 قبل من وكذلك االقتصاد من األخرى القطاعات يف املنتجني قبل من املال لرأس كمدخالت املستخدمة األموال
 الفعالة اإلدارة فإن ذلك لالقتصاد، ومع السلس األداء يف مهم املايل القطاع فإن وابلتايل. النهائيني املستهلكني
 مثل املالية األسواق يف خمتلفة مؤشرات على تعتمد األموال ختصيص يف الوساطة بدور للقيام املالية للقطاعات

 األجنيب، الصرف سعر ومعدل الرئيسي، اإلقراض ومعدل النقدي، االحتياطي ونسبة، احلقيقي الفائدة سعر
 اآلخر يف( املايل القمع) سقفه إىل الكلي االقتصاد إىل املالية لنسبا هذه أدت ما وغالبا. إخل التضخم ومعدل
 الغالب يف تعكسها اليت والعرض الطلب قوى متليها ما غالبا اليت الكاملة غري السوق تقلبات من األسرة حلماية
 .األسعار يف زايدة

 تقلل املالية املؤشرات ىعل السقوف املايل أن يعتقد بعض االقتصاديني املعارضني لفكرة القمع ذلك، مع
 املايل القمع أبن اآلخرون االقتصاديون جادل وقد للموارد، الفعال التخصيص وتثبط، املال رأس وتراكم االدخار،

 يف عليه احلصول ميكن مما أقل العائد معدالت ألن االقتصادي النمو يعيق وابلتايل املال لرأس الفعال التوزيع مينع
 .تنافسية سوق

 نظراي   ميكن حني يف. املايل القمع فكرة بتفسري Shawو McKinnon قام، اخللفية هذه على أساس
 جيادل، بكفاءة املال رأس ختصيص خالل من والتنمية النمو حيقق أن كفء مايل بنظام يتمتع الذي لالقتصاد
 يف املنافسة قيدت مية،النا البلدان وخاصة املتقدمة، البلدان ذلك يف مبا البلدان، من العديد أبن وشاو ماكينون
 طاقتهم بكامل املاليون الوسطاء يعمل ال النظام، هذا مثل ويف. احلكومية واللوائح ابلتدخالت املايل القطاع

 الرتكيز من الرغم على. العام االقتصادي النظام تطوير يعوق مما بكفاءة، االستثمار إىل االدخار توجيه يف ويفشلون
 العالية االحتياطي لنسب السلبية اآلاثر أيض ا أدرج" املايل االنضباط" منهج أن إال دة،الفائ أسعار على البداية يف

 واخنفاض االئتمان وتقنني املدخرات اخنفاض يف مجيعها سامهت واليت املوجهة، احلكومية االئتمان وبرامج
 .االستثمار

 للنموذج األساسية االفرتاضات األول: املطلب
 ملدافعي املهيمنة النظرية املدارس على هجوم ا ShawوMcKinnon من كل شن ،4942 عام يف

 سياسة تدابري وإلغاء الفائدة أسعار حترير لصا ح جيادالن ومها -Tobin و Keynes بذلك يناقض-املايل القمع
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 ابطالضو  رفع مع- احلقيقية الفائدة أسعار ابرتفاع سريتبط الذي التحرير أنحيث يفرتضان . األخرى املالية القمع
 ألسعار يستجيب االدخار أن احلال بطبيعة هو األساسي االفرتاض. االدخار سيحفز- ذلك على املفروضة

 لذلك،. أعلى منو إىل يؤدي مما االستثمار، من أعلى مستوى ميول أن شأنه من االدخار معدالت ارتفاع. الفائدة
 بعد( والنمو االستثمار من أعلى مستوايت وكذلك) أعلى ادخار معدالت نرى أن نتوقع أن الرأي جيب هلذا وفقا

 املايل. التحرير
 االحتفاظ بني ثروهتم توزيع يف األسر يفسرسلوك منوذج 4923 سنة Tobin اقرتح ،ومن هذا املنطلق

 كان إذا دخلها من النقود إىل املال رأس من أكرب بنسبة األسر تحتفظف االنتاجية، الرأمسالية ابألصول أو ابلنقود
 العمل، اىل املال رأس نسبة من يرتفع شأنه من وهذا ،ابلنقود االحتفاظ إىل نسبة مرتفع املال رأس على العائد
 1.الفردي الدخل يف زايدة الذي ينتج عنهو  العمل إنتاجية زايدة على عالوة

املنطلق منها يف بناء مناذجهم للنظرية الكينزية  أن االفرتاضات األساسية Shawو McKinnon يعتقد 
منوذج بديال يرتكز على النموذج الكالسيكي  McKinnonاطئة يف سياق الدول النامية، نتيجة لذلك وضع خ

أي أنه  ،هي مكملة بل الستثمار احلقيقية احلقيقية ليست بدائل لأن األرصدة النقدي يفرتضهذا االخرياجلديد، 
 2صناعية.الشبه  يف البلدان نراهتكامل بني النقود ورأس املال املادي وهذا ما  يوجد

القمع املايل مبا يف ذلك أسعار صرف  تتشوه بفعل يف حتليلهم هي أن أسعار األصول املالية البالغةاحلجة 
بشكل  معدل التضخم املرتفعو  ه النتائج تكون مرتبطة بزايدة النمو النقدي، وهاتأسعار الفائدةو  العمالت األجنبية

قلة اخلدمات اليت يقدمها  بسببة يف مثل هذا النظام ال تعمل بكفاءة الوساطة املاليحيث ميكن القول أن . وثيق
النمو حتقيق األمر الذي حيول دون توجيه االدخار حنو االستثمارات املنتجة بكفاءة ابلتايل تفشل يف  القطاع املايل،

 3.الرغوب االقتصادي
يف الشكل  McKinnon Shawالعناصر األساسية املشرتكة لنموذج  أن نوضحميكن يف األخري 

 4التايل:

                                                        
1Tobin James. Money and economic growth. Econometrica. Volume.33.Number.4.October 

1965.by.Cowles Foundation Paper. 234.PP.671-684. 

2 Mckinnon Ronald. Money and Capital in Economic Developement. The Brookinigs 

Institution Press. Wahington DC.1973.p2. 

3 Roubini Nouriel and Xavie Sala-i-Martin. A Growth Model of Inflation. Tax Evasion. and 

Financial. Repression. Economic Growth Centre. Paper No. 658.April 1992.pp29-30. 

4 Maxwell fry. Model of Financially Developing Economies.ibid.p733. 
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 االدخار واالستثمار مع سعر فائدة حمددة إداراي: 1-3 رقم الشكل

 
Source: Maxwell Fry, Models of Financially Repressed Developing Economies, World 

Development, Volume. 10. Number 9, 1982, p 733. 
ميثل القمع املايل املعرب عنه ابلتحديد    النمو االقتصادي،معدل    ميثل االدخار،      حيث أن

 كمية االدخار املقابلة لسعر الفائدة احلقيقي،    املستوى الفعلي لالستثمار حمدد عند  1اإلداري ألسعار الفائدة،
يعترب و  R3لفائدة مثال إذا مت وضع السقوف على أسعار الفائدة على الودائع فقط فإن املقرتض يواجه سعر ا .  

يسمح للقطاع املصريف املنظم بزايدة املنافسة  2R0-Rسعر الفائدة توازن السوق مع مستوى ادخار حمدود، اهلامش 
غري السعرية مثل اإلشهار وفتح فروع مصرفية جديدة. هذه اخلدمات غري السعرية ال تقيم على أساس أسعار 

دة على القروض تثبط املؤسسات املالية يف الدخول يف استثمارات الفائدة املدفوعة. يف الواقع سقوف سعر الفائ
هذا يف حد ذاته يثبط العديد من استثمارات و  عالية املخاطر، يف هذه احلالة ال ميكن احتساب عالوة املخاطر

ئد فوق ذات العوائد العالية احملتملة. هناك، ابلتايل وجود اجتاه قوى لالستثمارات اليت تقيم متويلها لتحقق عوا
 يف الساحة املضللة.   ميكن مالحظة ذلك يف الشكل أعاله فوق و R0سقف سعر الفائدة 

االستثمار كما و  يزيد كل من االدخارR1إىل  R0أي من       إىل     عند رفع سعر الفائدة من
حبة إثر ارتفاع سعر الفائدة إىل تقنن أيضا االستثمارات منخفضة العائد اليت مت متويلها من قبل، ألهنا مل تعد مر 

                                                        
 املايل. يستخدم الكثري من االقتصاديني سعر الفائدة احلقيقي على الودائع أي سعر الفائدة االمسي معدل ابلتضخم الفعلي أو املتوقع كبديل للقمع 1
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 ابلتايل زايدة متوسط كفاءة االستثمار. يف هذه احلالة يرتفع معدل النمو االقتصادي عند مستوى ادخارو     
S(Y1). 

ابلتايل فإن يسعر الفائدة احلقيقي على الودائع هو أساس زايدة كفاءة االستثمار حيث يكون األثر على و 
يرتفع النمو  R2و I2يظهر هذا يف الشكل أعاله من خالل أنه عند التوازن بني و  ف،النمو االقتصادي مضاع

بصفة عامة ميكن القول أن سقوف أسعار الفائدة تشوه و  نتيجة زايدة مستوى االدخار. Y2االقتصادي إىل 
الدخار دون ابلتايل اخنفاض او  االقتصاد من خالل زايدة االستهالك احلايل على حساب االستهالك يف املستقبل

املستوى األمثل اجتماعيا، كما أن املقرتضني احملتملني الذين حيصلون على األموال أبسعار الفائدة منخفضة نسبيا 
 1عن سعر الفائدة التوازين فيس السوق سوف خيتارون املشاريع كثيفة رأس املال ذات االنتاجية املنخفضة.

أن يؤثر  الفائدة حيتملسعار أل ارتفاع نسيب احبيصأن التحرير املايل الذي  Shawو McKinnonيرى 
ارتفاع  بفعل عرض األموال املعدة لإلقراضزايدة ثالثة قنوات املتمثلة يف من خالل على النمو االقتصادي  اجيابيا

هذه  ميكن أن ختلق 2زايدة تدفق املوارد اخلارجية.و  حتسني كفاءة االستثمار أيضاو  االدخار احمللي كقناة رئيسية
 3ا.مستقرة نسبياملدى الطويل حتقق أسواق يف  القصري غري أهنا األجليف تقلبات  قنواتال

 اجلزئي املستوى على التكامل فرضية الثاين: املطلب
 على أتثريه من احلد األقل على املايل، القمع على القضاء يكن مل إن Shawو McKinnon يرى كل من

 إىل( التكامل فرضية ابسم أحياان   إليها يشار اليت) حتليالهتم خلصت وقد. النامية الدول داخل احمللي املايل النظام
 الفائدة أسعار بتحديد السوق لقوى السماح طريق عن أساسي بشكل) البلدان هذه يف املالية القيود ختفيف أن

 يف التنافسي وازهنات ابجتاه الفائدة أسعار ترتفع حيث النمو معدالت على إجيايب أتثري له يكون أن ميكن( احلقيقية
 وتثبط، املال رأس وتراكم املدخرات من تقلل الفائدة أسعار على السقوف فإن، التقليد هلذا ووفقا  . السوق

 إىل يؤدي أن ميكن املايل القمع أن إىل McKinnon أشار، ذلك إىل ابإلضافة. للموارد الفعال التخصيص
 يف نسبيا؛ املال رأس كثيفة تكنولوجيات اختيار إىل املدعوم لالتموي على حتصل اليت الشركات متيل حيث ازدواجية

                                                        
1 Mckinnon Ronald. Money and Capital in Economic Developement.op-cit.p9. 

2Dornbush Rudiger and Reynoso Alejandro.Financial Factors in Economic Development. 

National Bureau of Economic Research. Working Paper No.2889.March 1989.p11.  
3 Kaminsky Graciela and Sergio Schmukler. Short-Run Pain. Long-Rum Gain.The Effects of 

Financial Liberalization.World Bank Working Paper No.2912.2002p 
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 ذات عالية عوائد ذات مشاريع تنفيذ على فقط قادرين سيكونون السياسة تفضلهم ال الذين أولئك أن حني
 .قصرية استحقاق فرتات

ف نقوم أن النقود هي مكملة بدال من كوهنا بدائل لرأس املال املادي. سو على فرضية التكامل  ترتكز
االقتصاد اجلزئي يف إطار منوذج  االستثمار على مستوىو  حتليل سلوك االدخارمن خالل توضيح ذلك رايضيا ب

 .دورة حياة االستهالك عند عدم وجود اإلرث خالل ثالثة فرتات
خالل  لكقيد ميزانية املستهواليت متثل (1) رأس املال، لدينا املعادلةو  ديد طبيعة التكامل بني الودائعبغية حت
 ثالثة فرتات:

                                

ختضع للقيود التالية:

           ………………………..………….(2) 

          …………………………….…….(3) 

              …. ……………………...(4) 

                                        …(5) 

                               ………....(6) 

             …………………………………(7) 

             …………………………………(8) 

                         9  

                             

احلد األدىن      رأس املال املادي،    الودائع يف البنوك،     اإلنفاق على السلع،  نعترب أن 
   سعر الفائدة على الودائع،    احلد األقصى لالقرتاض،    االقرتاض،     لالستثمار يف رأس املال املادي،

 1الدخل من غري الفوائد.   و االدخار،    سعر الفائدة على القروض،    معدل العائد على رأس املال املادي، 
 (1املعادلتني ) يف حنييف كل فرتة.  االدخارو  بني االستهالك يوزع( أن الدخل 2)و (6املعادلتني )متثل 

الفرتة الثانية يتم بواسطة الثروة أما يف ل األصول يف الفرتة األوىل، متو  االدخار احلايلو  متثالن، أن القروض( 3و)
تمويل من االستهالك عن طريق الاجلديدة االدخار. يف الفرتة الثالثة يتم و  املرتاكمة سابقا ابإلضافة إىل القروض
 (.2يوجد الدخل احلايل كما تدل عليه املعادلة) التصفية استثمارات الفرتة الثانية حيث 

                                                        
1 Lazaros E. Molho. Interrest Rates. Saving. And   Invesment in Developing Countries.A Re-

examination of the Mckinnon-Shaw Hypotheses. International Monetary Fund. Staff 

Papers- volume.33.Number.1.March 1986.pp.93-94. 
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قيود االقرتاض.  متثل (41)و (9عدم املساواة )و  م قابلية جتزئة رأس املال املادي،( عد2( و)4تعكس )
، إمكانيات االقرتاضو  كافية االدخار املطلوب  لعدم اجيايبغري نفرتض يف الفرتة األوىل أن االستثمار يف رأس املال 

 1بشكل أكثر حتديدا:و  ( غري فعال.2عل التفاوت )الرتاكم تكفي املوارد جلزايدة بينما يف الفرتة الثانية 

                       

                          

 ( تعين أن:44)و (1املعادالت )

                            

 و أن

                            

اليت تسهل تراكم املوارد الالزمة لتلبية متطلبات رأس املال. يف ميكن أن ينظر للودائع على أهنا توفري األموال 
 هذه املرحلة ميكن القول أن دور قناة الودائع فعال يف زايدة تراكم رأس املال، أي أنه هناك تكامل بني الودائع

ألوىل الفرتة ا دائعرأس املال يف الفرتة الثانية تكون بدائل مثالية يف حني أن و و  ابلتايل فإن الودائعو  رأس املال.و 
 واحلفاظ حتقيق وهو وهام ا، خمتلف ا دور ا لالدخار فإن Shawو McKinnon منوذج يفوالفرتة الثانية هي مكملة، 

 2.املتنامي لالقتصاد املايل االستقرار على

                       5  

الثانية يفضلون االحتفاظ برأس املال و  األوىلأن املستثمرين احملتملني يف الفرتتني  (43يتضح من املعادلة )
رأس املال لن متطلبات احلد األدىن أليف شكل ودائع ترتاكم املدخرات األوىل ي فقط، فنالحظ يف الفرتة املاد

عن  ية رأس املال يف الفرتة الثانية، فتمتنع االسرهبدف االستفادة من ارتفاع رحب هذا السلوكجتربهم على 
قناة لرتاكم كوظيفة الودائع   ومن هنا تظهر .املواليةفرتة األوىل من أجل استهالك أكرب يف الفرتات االستهالك يف ال

 ذلك من خالل أسعار الفائدة احلقيقي على الودائع.و  الثالثة،و  رأس املال املادي يف الفرتتني الثانية

                                                        
1Lazaros E. Molho. Interrest Rates. Saving. And   Invesment in Developing Countries.A Re-

examination of the Mckinnon-Shaw Hypotheses.ibid.pp.95-96.  
2 Philip Arestis. FINANCIAL LIBERALISATION AND THE RELATIONSHIP BETWEEN 

FINANCE AND GROWTH. CEPP WORKING PAPER - volume.05.Number. 05. 05 June 

2000.P.12. 
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يف اجتاهني  األثرينجيعل صل أكل لعائد المعدالت اختالف أصلني خمتلفني مع التعامل مع أن ميكن القول 
 ابمكانالفائدة احلقيقية،  معدالتأثر اإلحالل عند تغري و  الغموض الذي يرتبط آباثر الدخل اىل اضافةخمتلفني. 

ر تغريات أسعار أثبشكل أكثر حتديدا،  يظهرهذه اخلصائص أن حتدث بني الفرتتني تغريات يف موازنة االدخار. 
 املعادلة التالية: من خالليف الفرتة الثانية  االموال واالدخارلب على الفائدة على الودائع على الط

           و (16)..…………………………          

 تراكم رأس املال. ومنه دخارااللفرتة الثانية يف ان ارتفاع سعر الفائدة على الودائع يشجع أ، يعين ذلك
سعر الفائدة على الودائع و   املال  رأس العالقة بني الطلب على تظهر عمباشرة لدور قناة الودائكنتيجة 

أن ينظر إىل الودائع على أهنا أصل  يعقلهذا النموذج ال  فرضياتهذه العالقة ألنه يف يوجد شك يف ال .   
يف الفرتة الثانية دون أن     رتفاعبفعل ا فع كمية األموال املتاحة لالستثمارتر ت افس لرأس املال. وابلتايل، فإنمن

لرتاكم الثروة،    عكسيا مع     . يف الفرتة الثانية نتيجة هلذا األسلوب يرتبط االدخارذلك إىل إحالل يؤدي
ألن يف الفرتة الثانية    يف  تغري بسبب  أثر يتأوال يف شكل ودائع مث يف شكل رأس املال. أي ميكن أن 

يف الفرتة الثانية أتثري الدخل على زايدة سعر  يتجلىمتثل رأس املال املادي. بعد ذلك من الواضح أن الثروة تصبح 
 1ابلتايل استهالك الفرتة الثانية.و  الفائدة على الودائع

 من مدخرات الفرتة األوىل مع مدخرات الفرتة الثانية يف حالة التمويل الذايت لالستثمار  يتم متويل 
 2حتفاظ هبا يف شكل ودائع.اليت مت االو 

                               7  

من خالل التأثري    تعين املعادلة األخرية أن أي تغري يف سعر الفائدة على الودائع يؤثر ليس فقط على 
ن فوائد ادخار الفرتة لكن أيضا عرب التأثري على الدخل مو  الفوائد الدخل من غريو  على ادخار الفرتة األوىل

 األوىل:

           و  6                        

                                            18) 

                                                        
1 Lazaros E. Molho. Interrest Rates. Saving. And   Invesment in Developing Countries.A Re-

examination of the Mckinnon-Shaw Hypotheses.ibid.pp.97 

2 Lazaros E. Molho. Interrest Rates. Saving. And   Invesment in Developing Countries.A Re-

examination of the Mckinnon-Shaw Hypotheses.ibid.pp.97-98. 
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يسمح    ائد املكتسبة من فإن أثره على الفو    ترتبط عكسيا مع    و   ابلتايل، حىت لو كانت و 
فإذا  ،C2و C1يؤثر على    . أما فيما يتعلق ابالستهالك فإن االرتفاع يف   و   بوجود عالقة اجيابية بني 

ال يرتفع إال إذا    هو    تناقصت املنفعة احلدية فإن االستهالك األمثل لتقاسم بعض املكاسب من الزايدة يف 
 ( تصبح:2املعادلة )     ألن    ارتفع 

  =                          9  

 بغض النظر عن آاثر هذا االرتفاع على االدخار.   يؤدي إىل زايدة    و ابلتايل فإن ارتفاع 

 كليال املستوى على التكامل فرضية الثالث: املطلب
النمو ر الفائدة احلقيقي على االدخار واالستثمار و عأثر س فيما خيص McKinnonحتليل  يعتمد

 على الفرضيتني التاليتني:واالستثمار املمول داخليا، سعر الفائدة على الودائع  بني االقتصادي على العالقة
 على التمويل الذايت.تعتمد  مجيع الوحدات االقتصاديةأن  -2
تكوين على  قبل الشروع يف استثماراهتمجمربون حملتملني ابلتايل املستثمرين او  ،إمكانية جتزئة االستثمار - 0

حيث أن اخنفاض تكلفة الفرصة البديلة لرتاكم األرصدة النقدية احلقيقية ، أرصدة نقدية حقيقية من جزء رأس املال
 أقوى حافز لالستثمار. أو ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية على الودائع سوف تكون

 1يف دالة الطلب على النقود على النحو التايل: فرضية التكاملميكن صياغة و 

                                 
  

 
    𝜋         

  

 
 

كذلك الودائع حيث يتضمن املدخرات و  يعتمد على الدخل احلقيقياحملزون احلقيقي للنقود،    حيث:
   ،ايل الناتج احمللي احلقيقيإمج Y والعملة املتداولة،الودائع ألجل و حتت الطلب 

 
االستثمار إىل  نسبة إمجايل 

 . سعر الفائدة احلقيقي على الودائع   π   ي،احمللإمجايل الناتج 
 التكامل يعمل يف كال االجتاهني: أي أن عرض النقود له أتثري من الدرجة األوىل على قرارات االدخار

 عن فرضية التكامل يف دالة االستثمار على النحو التايل:ابلتايل، ميكن التعبري و  االستثمار.و 

    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      
  

 
         𝜋     

                                                        
1 Maxwell fry.Model of Financially Repressed Developiing .World Developement.Volume 

10.Number.9.1982.p733 
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Yحيث 
t :هو متوسط العائد على رأس املال املادي. يظهر التكامل يف املشتقات اجلزئية التالية 

    ⁄  

    ⁄  
        

    ⁄  

 (   𝜋  )
   

هو املقيد املشتقتني األخريتني إىل أنه يف االقتصادايت املكبوتة ماليا مدى توفر مصادر التمويل  تربز
زايدة االئتمان بشكل مستقل عن دافع بثر يتااالستثمار وابلتايل  . وليس تكلفة رأس املال ستثماراالساسي لال

معادلة االستثمار يتم حتديد متغري االئتمان يف عن  لنقود، ومن هذا املنطلق ويف من االحتفاظ ابالتمويل الذايت
 1أسعار الفائدة احلقيقية على الودائع. طريق حتديد االئتمان إىل جانب

 أكثر بشكل للنمو الدافع قدمت املتزايدة املالية الوساطة نأ McKinnonوفقا هلذا التحليل يؤكد 
 معدل زايدة إىل يؤدي أن شأنه من ومتكامل وحمّسن موسع مايل قطاع يرالتحر  عن ينتج وسوف. مباشرة

 عن) للنمو مباشر وتعزيز ؛( تكامال   األكثر االستثمار تسهيل طريق عن) االستثمار معدل يف وزايدة، االدخار
 2(.املالية التقنيات حتسني طريق

 وظيفة هو واالدخار،     احلقيقي دةالفائ ملعدل متناقصة دالة     االستثمار يعترب، Shaw لـ ابلنسبة
 3.    احلقيقي الفائدة وسعر     االقتصادي النمو ملعدل متزايدة

 تتميز النظرية مقاربتهما أن إال االستنتاجات، نفس إىل توصال Shawو McKinnon أن من الرغم على
 تقتصر االقتصادية الوحدات يعمج أبن القائلة االفرتاضات على ماكينون منوذج يعتمد ، حيثاالختالفات ببعض

 والشركات( األسر) املدخرين بني مييز ال ، كمااالستثمار يف هامة انقسامات هناك وأن الذايت، التمويل على
 هناك ذلكاالستثمار  أجل من مسبق ا األخرى املالية األصول أو الودائع جتميع املستثمر على جيب(. املستثمرين)

 منوذج فإن، االستثمار لتمويل االقرتاض يستطيعون ال املستثمرين أن ومبا. املادي ملالا ورأس للودائع زمين تكامل
 .خارجي مايل منوذج أنه على األحيان بعض يف يُفسَّر ماكينون

                                                        
1Tomoe Moore. Acritical appraisal of Mckinnon s complementary hypothesis. Does the real 

of return on money matter for investment in developing countries.World Development. 

Volume.38.Number.3.2010.p261. 

2 Anthony Orji and ther. Financial Liberalization and Economic Growth in Nigeria: An 

Empirical Evidence 

. International Journal of Economics and Financial. Volume.5.Number.3.2015.p665.  

3 Ines Andrea Ati. Financial Repression: The Always Presumed Guilt. American International 

Journal of Contemporary Research . Volume.5.Number.5. October 2015.p24. 
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 على يقتصرون ال املستثمرين ألن للتكامل، ضرورة توجد الحيث واضحة  مالية مقاربة يقدم Shaw منوذج
 وابلتايل للمدخرين، احلقيقية العوائد زايدة خالل من الودائع تراكم على املاليون لوسطاءا يعمل كما  .الذايت التمويل
 تنويع خالل من للمستثمرين احلقيقية التكاليف ختفض نفسه، الوقت ويف. لديهم اإلقراض إمكاانت توسيع

 للمدخرين اتاملعلوم تكاليف واخنفاض التشغيلية الكفاءة وحتسني اإلقراض يف احلجم وفورات املخاطر
 وساطة نظر وجهة مع للتكامل ماكينون نظرية تتناقض ال ذلك، ومع. السيولة تفضيل وتسهيل، واملستثمرين

 سيناريو شو حتليل يصف، النامية البلدان إىل ماكينون يشري حني يف البعض، بعضها مع ابلضرورة" شو" يف الديون
 1ذلك. من بدال   عقدةامل املالية األنظمة مع تقدم ا األكثر تاياالقتصاد
 واالستثمار املدخرات زايدة إىل املايل التحرير يؤدي أن املتوقع من، وشاو ماكينون إىل ابلنسبة، الواقع يف

 متطلبات ودور، الدخل أتثري االعتبار يف أتخذ مل وشاو ماكينون مسامهة لكن. االقتصادي النمو حتفيز وابلتايل
 ودور االئتمان. السوق وعيوب والطلب االقتصادي النمو تعزيز يف الدولة عبهتل أن ميكن الذي والدور، االحتياطي

 .الرمسي غري االقتصاد

 Fry Maxwell منوذج الثاين: املبحث

االقتصادايت  بعض بعدة دراسات على Fryقام  من القرن املاضي اتيالثمانينو  اتيخالل السبعين
قيقية على ر الفائدة احلاسعأأثر  ختص قدم عدة مناذج قياسية حيث، ر الفائدةاسعأسياسة حترير  جمال األسيوية يف

% يؤدي  4 قدارعلى الودائع مب ةر الفائدة احلقيقياسعأإىل أن ارتفاع  اخالهل توصل منعدة فرتات زمنية. النمو ل
 .% 1،3النمو االقتصادي حبوايل  ارتفاع معدلإىل 

 Fry عند االدخار على الطلب دالة األول: املطلب
 اإلمجايل القومي الناتج إىل القومي االدخار نسبة أهنا على Fry اخلاصة SNY االدخار دالة دتعتم

 تدر شابة عائالت على احلياة لدورة القياسي التوفري منوذج يشتملحيث  ،احلياة دورة منوذج يف( اجلارية ابألسعار)
 2.يف سن التقاعد تصبح عندما لالستهالك التمويل لتوفري دخال  

                                                        
1Felix Eschenbach. Finance and Growth:  A Survey of the Theoretical and Empirical 

Literature. Tinbergen Institute Discussion Paper. No 39.2004.p7.  
2 Maxwel j fry. Terms of Trade and National  Saving Rates in Asia. Economics letters 17 

1985.North-Holland.pp272-273. 
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 هذه مثل يف. حياهتا مدار على مواردها كل تستهلك أسرة كل أن يفرتض احلياة لدورة وذجمن أبسط
 1.العمر دخل من كنسبة عمرها مدار على L املعيشية األسر استهالك مستوى عن التعبري يتم احلالة،

                                

 اإلمجالية املدخرات أن يوضح هذا احلياة دورة منوذج أن إال، حياهتا مدى معيشية أسرة أي تدخر مل لو حىت
 تتجاوز، احلالة هذه مثل يف. احلقيقي الدخل إمجايل يف إجيايب منو هناك يكون أن شريطة، إجيابية تظل أن ميكن
 يفو  سنا، األكرب األسر دخل يفوق سنا األصغر دخل وعدد ألن كبار السن، مدخرات الشباب املدخرين موارد

 ية املطاف توفر مدخرات إجيابية للمجتمع ككل.هنا
                 األسري لالدخار العمري املظهر حسب اإلمجالية االدخار نسبة حتديد يتم

 إمجايل من بسيط كجزء العمرية الفئة توفري إمجايل هي      .احلياة مدى اليت ميكن احلصول عليها األرابح نسبةو 
 االدخار نسبة اشتقاق . يتمتعبئتها عمرية جمموعة لكل ميكن اليت واردهي امل (        ي. احلقيق الدخل

 .لألسر العمرية الفئات مجيع بني اجلمع طريق عن اإلمجالية

                

 :بواسطة وتعطى الزمن عن مستقلة    تكون ، املستقرة النمو احلالة مع
           

   ……………………………(23) 
هو معدل النمو يف إمجايل   هي نسبة املوارد املرتاكمة لألسر إىل إمجايل الدخل احلقيقي و     حيث

 و 4يساوي   اثبت،       الدخل احلقيقي ألن يستهلك كامل اإلمجايل 2صفرا gالدخل احلقيقي. إذا كان 
 .      هو          

                            24) 

 أتثري فإن ذلك، ومع. السابق ابجليل مقارنةأكثر ثراء  احلايل اجليل صبحعندما ي، اإلنتاج منو معدل رتفعي
. عند سن التقاعد هامن تخلصوال سنا   أصغر األسر عند املتوسط يف الثروة ترتاكم عندما اإجيابي يكون النمو معدل

                                                        
1 Maxwell J. fry. Terms of Trade Dynamics in Asia. An Analysis of National Saving and 

Domestic Investment Responses to Terms of-Trade Change in 14 Asin LDCS. Journal of 

International Money and Finance.1986.5.pp.59-62. 

2 Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific Asia and 

Other Developing Areas. Op-cit.p.8-9. 
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 مما أكثر أنفقت قد األسر تكون رمبا املستقبلي، الدخل على أساس العائالت فيها قرتضت يتال البلدان بعض يف
 .سلبيا   يكون النمو معدل أتثري فإن وابلتايل ،تكسب

عامل  يدمج أن احلياة دورة لنموذج ميكن االفرتاضي، العمر يف لالدخار املقيَّد االفرتاض جتاهل يتم عندما
 من يزيد عاملهذا . احلياة مدى الدخل إىل احلياة مدى االستهالك نسبة إىليشري  الذي لالدخار، االرث كدافع

. احلايل الدخل إىل احلايل التوفري نسبة من يقلل أنه كما.   احلياة مدى الدخل إىل احلياة مدى االدخار نسبة
 1   ،   ،  ،  ل كدالة تقريب ا اإلمجالية االدخار نسبة متثيل ميكن

  5        
 
                     

 وظيفة بدخول احلياة دورة خالل الدخل أو االستهالك توقيت على تؤثر اليت العوامل (63) املعادلة توضح
 .الدخل منو معدل مع تفاعلي بشكل االدخار

 : z يةاملتغريات التفسري  تتكون من دالة خالل تقدير من املعيشية األسر استهالك مستوى تقريب ميكن

                     26) 

 :z التفسريية املتغريات متجه نفس يف خطية دالة بواسطة والدخل االستهالك أعمار متوسط بني الفرق وميثل

                         27) 

 يعطي:(63) املعادلة يف (64)و (62) املعادالت بتعويض

         

إبدخال سعر الفائدة احلقيقي على الودائع كمتغري تفسريي يف دالة االدخار  التجريبية يف دراسته Fryقام 
اإلرث نسبة إىل االستهالك احلايل يف حال كان أتثري اإلحالل و  ابعتباره حمدد سعر االستهالك املستقبلي، الكلية

يف األخري و  عار الفائدة احلقيقية على الودائع.ابلتايل ترتفع معدالت االدخار مع ارتفاع أسو  يفوق أتثري الدخل،
 2الكلية يف شكلها النهائي كالتايل: دالة االدخار Fryقدم 

                                                        
1 Fry, Maxwell J., and Mason, Andrew, “The Variable Rate-of-Growth Effect in the Life 

Cycle Saving Model:  Children, Capital Inflows, Interest and Growth in a New 

Specification of the Life-Cycle Model Applied to Seven Asian Developing Countries,” 

Economic Inquiry, July 1982, P 430.  
2Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific Asia and 

Other Developing Areas. Op-cit.p.10-11.  
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     ̂      

           
             

     ̂       

    
    ̂              

        

 احلقيقي اإلمجايل القومي الناتج يف النمو معدل هي   ، احمللي االدخار نسبة هي     حيث
 السوق صرف سعر عالوة هي      ، والودائع على احلقيقي الفائدة سعر هو   ، (ابستمرار يتضاعف)

 على تدل القبعات. املئوية النسبة شكل يف عنه املعرب القسط هو   ،            بـ تقاس اليت السوداء
 1الداخلية. التفسريية املتغريات

 لالستهالك النسيب السعر يرفع املخاطر حسب املعدلة املالية األصول على احلقيقي العائد معدل ان زايدة
 الفائدة عارأس زايدة مع ترتفع االدخار نسبة فإن الدخل، أتثري يفوق اإلحالل أتثري كان إذا املستقبلي. إىل احلايل

 الفائدة معدل ارتفاع فيها يؤدي اليت الظروف حتدد أيض ا كذلك  .االستهالك متوسط يف زايدة يعين هذا. احلقيقية
عدم  ألن االرتفاع الكبري ألسعار الفائدة احلقيقية يعكس زايدة اخلطر وحالة 2التوجه حنو االستهالك. إىل احلقيقي

 االدخار. تقلل مستوى من شأهنا أن اليتو  اليقني
 694معتمدا على بياانت تتكون  انمية دولة 42من  لعينة تتكونالوطين  االدخار مث قام بتقدير نسبة

 :ليحصل على املعادلة التالية مالحظة 

        9    ̂      6                       5    ̂       

      95         9          9   6      5 696  

    9    ̂                       

 7    7                   5 7   

      6  

مع ذلك، و  الدخل. منو خالل من البلدان من العينة هذه يف الوطين االدخار نسبة تشري املعادلة إىل زايدة
اثر سلبية على مستوى االدخار ليس فقط ومعدل الفائدة احلقيقي هلما أو  فإن كل من سعر صرف السوق السوداء

 YG.3و االنتاج ت منلكن أيضا عرب ختفيض معدالو  من خالل التأثري املباشر

                                                        
1 Jose De Gregorio and Pablo E Guidotti. Financial development and economic growth. 

World  Development. Volume 2 Number3. March 1995.p.436. 

.2 Olson, Mancur and Bailey, Martin J., “Positive Time Preference,” Journal of Political          

 Economy, February 1981,P17. 
3 Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific Asia and 

Other Developing Areas. Op-cit.p.12 . 
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 Fry عند االستثمار على الطلب دالة :الثاين املطلب
تقدير دالة االستثمار يف  وذلك لصعوبة، االستثمار بناء دالة عملية على منوذج املعجل يف Fry يستند

تدابري كافية للمفاضلة بني معدل  يضمن هذا النموذج. حيث ال وكالسكيالني حسب النموذج يةالدول النام
 الدول النامية. هاته قام إبجراء تعديالت على منوذج مبا يتناسب مع اقتصادايت . لذاالعائد أو األصول الرأمسالية

 1:  احلقيقي اإلنتاج مع يتناسب مبا     املرغوبة الرأمسالية األسهم على املعجل منوذج حيتوي

                     28) 

       الناتج إىل االستثمار لصايف املطلوبة النسبة حيث من ذلك عن التعبري ميكن
 

   : 

  9                                            
  

 
   

 .االحندار لةمعاد يف Y املشار اليه ب اإلنتاج منو معدل هو g حيث
ا أكثر االستثمار لنسبة احملددة اجلزئي التعديل آلية تعد  لقيمة املكافئة اآللية من ما حد إىل تعقيد 
 العام يف كما العام هذا االستثمار نسبة نفس حتقيق يف أتخر هناك يكون قد التحديد، وجه على. االستثمار

 أعلى العام هلذا فيه املرغوب االستثمار مستوى سيكون لتايلواب املاضي العام بسرعة اإلنتاج ارتفع إذا املاضي هذا
 التعديل أتخر لدمج. اإلنتاج إىل االستثمار من املرغوبة الثابتة النسبة من الرغم على املاضي، العام مستوى من
 معامل كان احلالة هذه يف ذلك، ومع. توضيحي كمتغري املاضي العام يف        النمو معدل إدراج ميكن، هذا

 من       حذف مت وابلتايل،. واحد عام خالل حيدث احملدد التعديل هذا أن إىل يشري مما ضئيال         
 نسبة بني الفرق على فرتة أي يف جزئي ا الفعلي االستثمار نسبة بضبط املتبقية التعديل آلية تسمح. التقدير

 2بقة.السا الفرتة يف االستثمار ونسبة املطلوبة االستثمار

[ (
  

 
)
 
 (

  

 
)
   
 ]     (

  

 
)   

)                                         أو
  

 
)
 
      (

  

 
)
   

     (
  

 
)  

 

 .λ كيفالت معامل على ابلتأثري االقتصادية للظروف املرن املعجل منوذج يسمح. التعديل معامل هو   حيث
                                                        

1Maxwel j fry. Terms of Trade Dynamics in Asia. An Analysis of National Saving and 

Domestic Investment Responses to Terms of-Trade Change in 14 Asian LDCS. Op-cit.p.63 

2. Torsten Persson and Lars E.O.Svensson.Current Account Dynamics and the Terms of 

Trade.Harberger-Laursen-Metzler Two Generations Later. NBER.W.P1129.1983.P24.  
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 ميكن، اإلهتالك على معدل املتغريات هذه أتثري ألمكانية نظر ا.   على تؤثر اليت املتغريات هي    حيث
 1.االستثمار نسبة صايف من بدال   االستثمار إمجايل إىل ابلنسبة ملرنا املعجل منوذج تقدير

 الستة النامية للبلدان ابلنسبة احلقيقي الفائدة مبعدل التعديل سرعة أتثر عن Fry البحث الذي قام به يشري
 احلقيقي ةالفائد سعر على اإلبقاء مت فإذا. السوداء السوق يف الصرف سعر بعالوة وليس حتليلها، مت اليت عشر

 اإليداع سعر اخنفاض مع سريتفع احلقيقي سعر الفائدة على القرض فإن احلرة السوق توازن مستوى حتت للودائع
 سعر ارتفع كلما وابلتايل أصغر، االدخار حجم كان احلقيقي، الودائع على الفائدة سعر اخنفض كلما. احلقيقي
 على إجيايب أتثري وله احلقيقي القرض لسعر معاكس بديلك احلقيقي اإليداع سعر يعمل السوق قرض على الفائدة

 منحىن طول على احلركات تتبع الودائع على احلقيقي الفائدة سعر يف التغيريات فإن، آخر مبعىن. االستثمار نسبة
 (.االستثمار) الطلب منحىن تتبع من بدال  ( االدخار) العرض

 2:املعجل فتحصل على النتائج التاليةشتقة من منوذج املو  الستثماراخلاصة اب دالةالبتقدير  Fry مث قام

                           5      6        69       

    99           66         67   

      79  

 أن الواضح من. اجلارية ابألسعار اإلمجايل القومي الناتج إىل احمللي االستثمار إمجايل نسبة هي    حيث
 .االستثمار تقلل العالية السلبية أو اإلجيابية احلقيقية الفائدة معدالت

. حدود بال مران   الصادرات على الطلب يكون أن احملتمل من ،ةانمييف دولة  مفتوح صغري القتصاد ابلنسبة
 عنه معربا   ر،التصدي إلمدادات األول احملدد. العرض جانب من النموذج هذا يف الصادرات منو حتديد يتم لذلك،
 قيد ميثل الذي احلقيقي    الناتج يف النمو معدل هو ،    الثابتة ابألسعار الصادرات يف النمو مبعدل

 القومي الناتج إىل احمللي االستثمار إمجايل نسبة فإن، التصدير على القدرة يرفع االستثمار ألن نظر ا. العرض
 .العرض على إضافية كقيود مدرجة     الثابتة ابألسعار اإلمجايل

                                                        
1Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific Asia and 

Other Developing Areas. Op-cit.p.13-15.  
2 Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific Asia and 

Other Developing Areas. Ibid.p14. 
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 البضائع إىل للصادرات النسيب السعر أو احلقيقي الصرف سعر هو الصادرات معادلة يف املتغري األساسي
 االستثمار االدخار بني التوازن طريق عن ذاته حد يف احلقيقي الصرف سعر حتديد يتم ذلك، ومع. املتداولة غري

 بتقدير العالقة من خالل بناء هذه املعادلة: Fryلذلك قام  .بيةاألجن العمالت صرف على املفروضة والقيود
   

       ̂    (     ̂      )    (     ̂       )        ̂     املعامل ان      
 جيايب،إ حقيقي فائدة مبعدل النمو تعظيم إىل تشري املوجبة قيمته أن من الرغم على الصفر، عن كثري ا خمتلف ا يكن مل

 (:مالحظة 691) مراحل الصغرى عرب ثالث طريقة املربعاتابالعتماد على  (12املعادلة) مث مت تقدير
 
 

       6     ̂     5       ̂          999      ̂         
  6  5                       9               9 6 7  
    9     ̂                  

  9 69   
          

على إنتاجية  أتثرو املرتفعة جدا أاألسعار احلقيقية املنخفضة جدا  فكرة أنإىل أعاله النتائج  تعزز
 املنخفضة( والسلبية) احلقيقية الفائدة أسعار متيل حبيث تقلل من منو إمجايل الناتج احمللي.وابلتايل االستثمارات 

ا  Shawو McKinnon لفرضية وفق ا، النمو من احلد إىل متيل وابلتايل، املايل وّسعالت عدم يف التسبب إىل جد 
ا املرتفعة احلقيقية الفائدة معدالت تؤدي أن املرجح من أخرى، انحية ومن  االستثمار، كفاءة تعكس ال واليت جد 
 االستثمار مستوى فاضاخن إىل البلد، خماطر من خمتلفة أشكال أو االقتصادية للسياسة مصداقية وجود عدم وكذا

 اإلجيابية احلقيقية الفائدة ملعدالت يكون قد أخرى، وبعبارة .املفرطة ابملخاطر احملفوفة املشاريع يف الرتكيز عن فضال  
 .الضار التأثري نفس املرتفعة والسلبية

  Fryمنوذج نتائج حتليل الثالث: املطلب
 ومنو االدخار على املايل للكبح والشاملة القصري دىامل على املباشرة اآلاثر من كل يف املطلب هذا يبحث

 عن النامجة امجايل الناتج منو ومعدل االدخار نسبة يف املقدرة االختالفات مقارنة خالل الناتج وذلك من االمجايل
 اقالنط على املايل الكبح متغريات يف حماكاهتا متت اليت التغيريات املايل، وتقتصر الكبح متغريات يف التغريات
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 حيث شهدت اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف النامية سوقا لبعض الدول42تتكون من  لعينة املسجل املالحظ
 1.املتبقية 44 الـ البلدان من بكثري أقل مالي ا كبحا( واتيالند والفلبني وماليزاي وكوراي إندونيسيا)هذه الدول 

لكلياالدخار ا على احلقيقي الفائدة سعر أثر :0-3 رقم الشكل  

 
Source; Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific 

Asia and Other Developing Areas. Ibid.p18. 

 الفائدة معدل ابستثناء التوضيحية املتغريات جلميع املتوسطة القيم ابستخداممت تشكيل املنحىن أعاله 
 معياري احنراف مع صفر هي أبكملها البلد لعينة احلقيقي اإليداع لسعر املتوسطة يمةالق. اإليداع على احلقيقي

 سعر بني العالقة أن 6 الشكل يوضح٪. 664 القصوى والقيمة٪ 22- هي الدنيا القيمة. املائة يف 62 قدره
 احلقيقية الفائدة وأسعار سواء حد على املقلوبة Uمقلوب احلرف  تشبه الوطنية االدخار ونسبة احلقيقي الفائدة

امجايل  منو على هذه الفائدة أسعار آاثر خالل من أساسا الوطين االدخار من تقلل جدا والعالية للغاية املنخفضة
 اقتصادات يف السلبية الفائدة أسعار مجيع متوسط دون املعيارية االحنرافات من اثنني إىل Pn اخلط يشري. الناتج
 يف السلبية الفائدة أسعار مجيع متوسط دون املعيارية االحنرافات من اثنني إىل Cn يشري، اهلادئ واحمليط آسيا

 أسعار مجيع متوسط من أعلى معياريني احنرافني إىل تشري Pp، (الضابطة اجملموعة) املتبقية عشرة اإلحدى البلدان
 االحنرافات من اثنني إىل Cp يشري حني يف، اهلادئ واحمليط آسيا اقتصادات يف اإلجيابية أو الصفرية الفائدة

                                                        
1 Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific Asia and 

Other Developing Areas. Ibid.p19. 



 النماذج الشائعة في التحرير المالي                                   الفصل الثالث

29 

 أن الواضح من. الضابطة اجملموعة بلدان يف اإلجيابية أو الصفرية الفائدة أسعار مجيع متوسط من أعلى املعيارية
 عليه كانت مما أكثر الضابطة اجملموعة بلدان يف االدخار ملستوى األقصى احلد عن احنرفت احلقيقية الفائدة أسعار

 1. لبلدانا تلك يف اقتصادات
التأثري الكلي الرتفاع سعر الفائدة احلقيقي على منو الناتج فيمكن مالحظته يف و  أما فيما خيص التأثري

املرتفعة جدا تؤثر سلبا على منو الناتج من خالل و  (. حيث أن أسعار الفائدة احلقيقية املنخفضة جدا2الشكل )
ر الفائدة احلقيقية عن مستواها التوازين كان له أثر سليب على كما أن احنراف أسعا التأثري على انتاجية االستثمار.

على النقيض من ذلك أن و  احمليط اهلادئ.و  مما كان يف البلدان األسيوية 44منو الناتج أكثر بكثري يف البلدان 
 ها الكلية.االختالفات كبرية بني اآلاثر املباشرة ألسعار الفائدة احلقيقية على معدالت النمو متشاهبة جدا ألاثر 

 أثر سعر الفائدة احلقيقي على معدل منو الناتج :3-3 رقم الشكل

 
Source; Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific 

Asia and Other Developing Areas. Ibid.p19. 

                                                        
1 Maxwell j. fry. Saving. Investment. Groth. And Financial Distortion in Pacific Asia and 

Other Developing Areas. Ibid.p19. 
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 على احلقيقي الفائدة سعر الرتفاع احملاكاة نم الكلي والتأثري املباشر التأثري من كال 2-2 الشكل يوضح
بشكل حاد جدا  املنخفضةعن مستواها التوازينو  واملرتفعة احلقيقية الفائدة أسعار من كل فان وكنتيجة. الناتج منو

 تسبب أضرارا اقتصادية.
دول خالل سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي عند دراسته لبياانت مالية ل Fryتوصل 

النمو االقتصادي، حيث أن و  ذات داللة إحصائية بني سعر الفائدة على الودائعو  إىل وجود عالقة اجيابية أسيوية
 1.%1.3يؤدي إىل زايدة معدل النمو االقتصادي حبوايل  %4 قدارزايدة سعر الفائدة احلقيقي على الودائع مب

 Gelb Alan منوذج الثالث: املبحث
ر اسعحتليل العالقة بني متوسط أفيما خيص نك الدويل دراسة أكثر مشوال للب 4929سنة  Gelb قدم

ة على الودائع ملدة من ثالثة اىل ستة أشهر)خمفضة على أساس معدل تضخم مؤشر أسعار املستهلك( الفائد
دولة  21لعينة متكونة من ( 4923-4923وامجايل منو الناتج احمللي احلقيقي، من خالل دراسة البياانت املالية )

 .انمية

 البياانت قاعدة خصائص األول: املطلب
 هذه جمموعة وتستند ،4923-4923، عام ا 64 مدار على دولة 21 الدراسة هذه بياانت قاعدة تغطي

 جممعات النقدية مبفاهيمها الضيقة واالدخار، االستثمار معدالت السكاين، النمو، اإلنتاج على متغري البياانت
 أخرى من ومصادر املالية لإلحصاءات الدويل البنك مصادر جممعة، اجلاري ي واحلسابالدخل الفرد والواسعة،

 قاعدة من احمللية البورصة أسعار مؤشرات على احلصول مت البلدان، من 44 لـ ابلنسبة البلدان حمل الدراسة.
 .4923 عام حىت املتوسط يف سنوات 2 ملدة الدولية التمويل مؤسسة بياانت

 تكون حبيث الفرعيتني، الفرتتني بني الفردي البلدان أداء هبا خيتلف اليت الدرجة هي بياانتلل أخرى ميزة
 طويلة فرتة اختيار قيمة حول تساؤالت يثري وهذا. الفرعيتني الفرتتني عرب كبري حد إىل مستقلة البلدان جتربة

 ذلك ومع. أعالهة املذكور  الفرتة منتصف يف اهليكلي التحول حجم إىل ابلنظر سيما ال العرضي، املقطع لتحليل
 .املدى طويلة عالقات إلظهار ضروري التوسيط بعض نأ Gelb يرى

                                                        
1 Maxwell j. fry.In Favour of financial Liberalization. The Economic Journal. 

Volume.107.Numer 442.May.1997.p762. 
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 بعض تتكيف عندما النتائج تفسري كيفية وهي العرضي املقطع حتليالت يف النظر يف أخرى نقطة هناك
 اليت الدولة لدى ونيك قد. سنوات عدة مدى على التوازن قيم مع، احلقيقي النقدي املخزون مثل، املتغريات
ا املرتفع التضخم معدل استقرار يف جنحت  من املتوسط يف منخفضة نسبة( 4924 عام بعد إندونيسيا مثل) جد 

 قد، ذلك من العكس على للغاية؛ منخفضة انطالق نقطة بسبب طويلة لفرتة اإلمجايل احمللي الناتج إىل املال
 مايل نظام لديه لبلد متوسط مقياس يف املالية األرصدة ليصتق أتثري ينعكس حىت الوقت بعض األمر يستغرق

 .البداية يف عميق
 الوالايت أذوانت على الفائدة سعر إىل ابلنسبة دولة 21 يف احلقيقي الفائدة سعر متوسط Gelbيقارن 

 أقل النامية البلدان يف احلقيقية املعدالت كانت ما عادة. 4923-4923 للفرتة أشهر 2 ملدة احلقيقية املتحدة
حيث . الفرتة من الثاين النصف يف الفارق اتسع وهذا كبري، هبامش املعدل احلقيقي لسندات اخلزانة األمريكية من

 بشكل النامية البلدان من العديد يف الفائدة وارتفع سعر ،4949 عام بعد املتحدة الوالايت يف الفائدة سعر ارتفع
 عالمات هناك كانت ،4923 عام وحبلول. 4944 عام التضخم عدالتامللحوظ مل كان هذا بعد التسارع،  حاد

 املعدل متوسط اخنفض. املتحدة الوالايت معدل من يقرتب كان النامية البلدان يف املعدل متوسط أن تشري اىل
-4942 الفرتة يف٪  -3 إىل 4942-4923 الفرتة خالل٪  -6 من 21 يف البلدان احلقيقي لسعر الفائدة

 1.البلدان من قليل عدد يف٪ -6 إىل٪ -4 من، حدة أقل بشكل املتوسط اخنفض لكنو . 4923
 عام بعد اإلمجايل احمللي الناتج من٪  61 إىل٪  64 من االستثمار معدالت ارتفاع من الرغم على

 (IOCR) الناتج املال رأس يف الزايدة نسبة متوسط حيث اخنفض حاد بشكل تدهور اال أن األداء ،4942

 لكن . ٪ 21 إىل٪  42 من التضخم كما ارتفع. فقط٪  2.2 إىل٪  2 من النمو وتراجع ،٪ 31 من كثرأب
 إىل٪  62 من اإلمجايل احمللي الناتج إىل M3 من النسبة متوسط ارتفع والتمويل، التطور يف البلدان استمرار مع

 األداء بني الفجوة اتسعت الثانية، حيث الفرتة يف لتلك البلدان األداء تباين يف ملحوظة هناك زايدة ، أيض ا٪ 23
املرتفعة النمو  البلدان بني احلقيقية الفائدة أسعار مستوى يف مع حدوث اختالفات كبرية . والسيء خاصة اجليد

 عادلت نسب املرتفع النمو ذات البلدان يف االمسية الفائدة ملعدالت ، فالبنسبة4942 عام قبل منوا   األقل ونظريهتا
 4942 عام بعد . سالية ألسعار الفائدة احلقيقية معدالت خالف البلدان االقل منو واليت شهدت ضخمالت

 كانت اإلمجالية عموما، الفرتة إىل اما ابلنسبة. التوايل على٪  9-و ٪ 4- إىل احلقيقية املعدالت هذه اخنفضت
                                                        

1 Alan Gelb. Financial Policies. Growth and Efficiency. The World Bank. Working Papers 

No 202. June 1989.p13. 
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البلدان ذات النمو املرتفع،  معدالت عن مئوية نقاط 2 مبقدار أقل املنخفضة النمو للبلدان احلقيقية املعدالت
يف البلدان ذات  أقل االستثمار معدل بينما كان الثلث، مبقدار أقل اإلمجايل احمللي الناتج/  M3 نسبة وكانت

 من٪  62 مقابل٪  49) ما حد أسعار فائدة حقيقية سالبة عنه يف البلدان ذات أسعار فائدة حقيقية موجبة إىل
 1. (ايلاإلمج احمللي الناتج

 والكفاءة النموو  الفائدة سعارأ بني العالقة :الثاين املطلب
 خالل من التوصل اليه يتم هذا إذا كان وما والنمو، الفائدة أسعار بني طبيعة العالقة املهم هو السؤال

 يتضح كما) كفاءةال أتثريات أو( اإلمجايل احمللي والناتج االستثمار بني العالقة يف التغريات أي) االستثمار أتثريات
 من تبدأ اليت النماذج من على جمموعة Gelb اعتمد الدراسة هذه يف. اإلضايف( الناتج إىل املال رأس نسبة من

ا األكثر العالقات إىل العالقات أبسط  على احلقيقية الفائدة أسعار بني العالقة قوة خيص تفسري يتعلق ما يف تعقيد 
 : التالية االحندار معادلة على ليحصل يف البداية     احلقيقي احمللي الناتج إمجايل معدل منو R الودائع

                                                    

وما  1987 سنة Nealو Hanson دراسة يف احلال هو كمايف هذا اجملال   السابقة لدراساتاستنادا لو 
 معدل خاصة اهليكلية املتغريات بعضا من Gelb االدخار عند معادلة تضمنتن دراسات جتريبية م fryقام به 
 ولكن .التوايل على   و    واحلقيقية االمسية الفائدة ألسعار اهلامة احملددات أحد حيث يعترب ،    التضخم
، ألن املعادلة ال تفرق بني الفرعيتني اجملموعتني على اجملمعة للعينة ابلنسبة توقعه ميكن مما قوة أقل اخلطية العالقة

درجات التدخل احلكومي يف النظام املايل ألي بلد وابلتايل ميكن أن تتفاوت أسعار الفائدة بدرجة كبرية عرب 
 احلقيقية الفائدة أبسعار عنه معربا املايل الكبح لدرجة تبعا الدراسة عينة تقسيم Gelb وجب على لذلكالزمن، 

 2:.مث قام بوضعها على الشكل التايل جمموعات ثةثال إىل
                                                5   

ومع ذلك، فقد مضى قدما يف ادخال العديد من املتغريات النقدية، كما قام ابستخدام تقديراته اخلاصة 
ومن هذا القياس )األصلي( املستمر للمعدل الفائدة احلقيقي على  . مي اخرأباثر معدل الفائدة للقيام بتحليل ك

                                                        
1 Alan Gelb. Financial Policies. Growth and Efficiency.op-cit. p13. 

2 The East Asian Miracle , Economic Growth and Public Policy , op - cit , pp 115 - 112. ۔  
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 - 4923 وجد أن هناك عالقة قوية موجبة مع منو االنتاج خالل الفرتة،      الودائع ويرمز اليه ابلرمز
4923 :1 

               56                    6   
  5 7    

         9 

 إمجايل منو متوسط، هبط 4942القائم على أسعار الصرف الثابتة بعد عام  وودز بريتون نظام هنيارابو 
 متغري إبدخال Gelb قام. ومن مث 21يف السنة يف الدول %  1 حوايل إىل%  2 من احلقيقي احمللي الناتج

 - 4941حيح للفرتة ، وبقيمة قدرها واحد ص4942 – 4923بقيمة قدرها صفر للفرتة        صوري
 42 على حصلعلى نطاق الدولة لكل من الفرتتني الثانويتني )و         اتمتوسط حبساب قام مث 4923
 : التالية املعادلة على فحصل الفرتتني مدى اجملمع على االحندارحساب  إبعادة قام مث. 2يف جمملها ( مالحظة

               97                             7   
  5 96            7   

        6  

)  التفسريي املتغري إدخال عند أضعف أصبح النمو على احلقيقي الفائدة سعر أثر أن(  24)  املعادلة تشري

 بعد احمللي اتجالن إمجايل منو عين(       )  للمتغري الواضح السليب التأثري من الرغم على لكن، (      
 ترمجة فعند . األمهية من كبري جانب على واضح يبقى الودائع على احلقيقي الفائدة سعر أثر أن إىل، 4942 عام

 منقدرها  زايدةيقابلها  احلقيقي الفائدة سعريف %  4فان كل زايدة قدرها  ،حرفيا(  22) و ( 23)  املعادلتني
 .يف منو االنتاج % 0.25 إىل 1.6

يمه فرتة العينة فان متوسط نسبة االنتاج اىل راس املال املتزايدة يف الدول حمل الدراسة اخنفض بعد تقس
 - 4941)  الثانية الفرتة يف 0.14 إىل(  4923 - 4942)  األوىل الفرتة يف 0.32 منبصورة حادة 

وة على التقلب وهو اخنفاض شديد الوضوح يف فاعلية االستثمار ميكن ربطه ابزدايد التضخم عال ،(4923
ومن جهة أخرى ارتفعت نسبة االستثمار اىل امجايل الناتج  . االكثر شدة يف أسعار الصرف األجنيب يف تلك الفرتة

 أواخر معورمبا يعود ذلك اىل استيعاب أكرب لرأس املال األجنيب  0.24 إىل 0.21 مناحمللي ارتفاعا طفيفا 

                                                        
1 Alan Gelb , Financial Policies , Growth and Efficiency , op - cit , p20 

إحكام السيطرة املالية عند التحول إىل اقتصاد السوق، اجلمعية املصرية لنشر  روانلد ماكينون، ترمجة صليب بطرس، النهج األمثل لتحرير االقتصاد، 2
 . 05 ص.0115املعرفة والثقافية العاملية، الطبعة األوىل، 
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أن الكفاءة االستثمارية من بلد ألخر   Gelbاد الفرتة كلها وجد . وعلى امتد1اتيالثمانين وبداية اتيالسبعين
 املعادلةكانت مرتبطة ارتباطا وثيقا واجيابيا مبتوسط سعر الفائدة احلقيقي على الوديعة وهذا موضح من خالل 

 2: التالية

             9 9         9                            
  5   9             5  9   

         56  

ا أكثر أصبح العالقة هذه منوذج ألن ونظر ا  ،االستثمار معدل إىل ابلنسبة الزايدة يف    معامل مييل، تعقيد 
 استقرار ا. أقلو  أضعف النتائج تكون فإن

                                                      9   
                        

        9 

 ويفقد ينخفض    معامل فإن األمين، اجلانب على املتغريات من املزيد لتشمل العالقة هذه لتوسيع نظر ا
 .األمهية

النمو  معدل تفسري يف واالستثمار الكفاءة آلاثر النسبية القوة نقاط تقييم من Gelb يف هذه احلالة متكن
 :التايلالبناء  حسب املال لرأس اإلنتاجية متوسط ضرب االدخار ميل إال هو ما األخري هذا أن حيث

                  

 على (29)املعادلة رقم املعادلة تقديرات ابشتقاق Gelb البلدان حمل الدراسة، قام النمو معدالت لتفسري
 التايل: النحو

      

     
 

       

     
       

       

     
       

 كان إذا ما على اعتماد ا النتائج ختتلف خمتلفة.ان بلد عرب متثل املتغريات اليت حتتها سطر متوسطات حيث
 .املركبة النماذج أو بسيط منوذج استخدام يتم

                                                        
، ص  روانلد ماكينون ، ترمجة صليب بطرس النهج األمثل لتحرير االقتصاد ، إحكام السيطرة املالية عند التحول إىل اقتصاد السوق ، مرجع سابق 1

01. 
2 Alan Gelb , Financial Policies , Growth and Efficiency , op . cit , p20 . - 113 . 
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 الفرتتني مدار وعلى 4923-4923 الفرتة لخال املقدرة واملركبة، البسيطة النماذج نتائج خالصة
 يتم وكما االستثمار يف تفسري النمو، أتثري حوايل أربعة أضعاف يزيد الكفاءة أتثري اىل أن تشري اجملمعتني الفرعيتني

 .األخري وينخفض أكثر األول يرتفع املعادالت، من األمين اجلانب على إضافية مستقلة متغريات تقدمي
 شهد ،4923-4923 للفرتة ابلنسبة النمو معدالتو  الفائدة معدالت بني ملقارنةا عن احلديث أما

 متوسط جتاوز أقصر، فرتات مدى على ذلك، ومع. البلدان جلميع النمو معدالت من أقل الفائدة أسعار متوسط
 الفرتة خالل شيليالت هي احلاالت هذه وإحدى. قليلة حاالت يف النمو معدالت متوسط الفائدة أسعار

 الفائدة أسعار متوسط بلغ حيث الديون، عبء وختفيف اهلائلة املالية ابألزمة متيزت فرتة وهي ،4941-23
 الفائدة أسعار متوسط من بكثري أقل هي منوا البلدان أبطأ يف النمو معدالت لكن. فقط٪  6.3 والنمو٪  1.3

 أن املفرتض من ذاته حبد الفائدة أسعار حترير كني مل ما. منوا األسرع البلدان يف عليها احلفاظ يتم اليت احلقيقية
 .حاد بشكل النمو معدل يرفع

 الداخلي التمويلو  املايل والعمق الفائدة أسعار بني العالقة الثالث: املطلب

 األكثر أن االقتصادي حيث والنمو الودائع على احلقيقية الفائدة أسعار بني السببية العالقة اجتاه لتحديد
 هاتني على واليت تستند اهليكلية املعادالت من جمموعة بتقدير Gelb قام واحد اجتاه يف تعمل أن جحاملر  من قبوال

 1 الفرضيتني:
 املالية. األصول من املتاح للعائد احلقيقي ابملعدل املايل النظام عرب املدخرات تدفق درجة ترتبط( 4
 االدخار فقط. مبستوى وليس ايلالعمق امل بدرجة يرتبطان النمو معدلو  االستثمار أن كفاءة( 6

 شكل يف احلقيقية الثروة جتميع اختيار ميكنهم الذين حملفظتهم املدخرين اختيار عند األوىل العالقة تنحرف
 القوية النزعة فإن، الواقع يف. العكسية السببية العالقة لشرح واضحة نظرية توجد ال. حقيقية أو مالية أصول

 من املعروض توسيع طريق عن املالية األصول عوائد من تقلل أن من شأهنا يةمال موجودات شكل يف لالدخار
 هذاو  النمو، سريعة االقتصادات يف أعلى األصول عائدات تكون أن أيضا املتوقع منو  .للقرض القابلة األموال
 .مايل شكل يف املوجودة تلك على فقط وليس( األرض ذلك يف مبا)احلقيقية  أصول على ينطبق

 كذلك ولكن للفرد، الدخل ارتفاع مع ترتفع اإلمجايل احمللي الناتج إىل النقدية اجملاميع نسبة نأ صحيح
 .الدخل مستوايت على بوضوح تعتمد ال األخرية هذه متويل هبا يتم اليت الدرجة أن حبيث، املدخرات معدل

                                                        
1 Alan Gelb , Financial Policies , Growth and Efficiency , op - cit , p 22 - 24 
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 معدالت بني سببية عالقة جودو  إىل العالقات هذه ربط من املستمدة التقديرات تشري أن املرجح من ابلتايلو 
 .واحدة مرحلة يف البسيط االحندار من أكثر والنمو الفائدة

 :التايل النحو على،       االدخار يف الوساطة درجة بتعريف Gelb قام
 احمللية املدخرات إمجايل/     يف قيقيةاحل زايدةال =      

 جزء توجيه يتم. كمدخرات مموارده إمجايل من معني جانب صيخصبتي يوناالقتصاد قد يقوم االعوان
، (احملتجزة األرابح خالل من املرتاكمة األسهم أي) قيقيةاحل لكيةامل ذات األصول يف الستثمارل مباشرة هامن

 .اذين النوعنيه بني النسبة يقيس       حبيث .احلقيقية املالية األصول لشراء منها جزء ويستخدم

              7  6                           
    9    

        59 
              69           5                  

         7                                
                                               

       9                     
          7  

                       +      5             9               
      9                   6                6   

            

                              9             6                
       7               6          5        

          67 

يستجيب       املدخرات  يف الوساطة جند أن معدل(، 12( و)16) املعادلتني عند النظر اىل
 إمجايل كبرية مثل نسبة مل تكن هلا أاثرا لكن ابلنسبة للمتغريات التفسريية االخرى احلقيقية، الفائدة ملعدالت

 الدهشة يثري أمر هذا. للفرد اإلمجايل احمللي الناتج ومستوى التضخمو      اإلمجايل احمللي الناتج إىل تاملدخرا
 البلدان معظم يف الكتلة النقدية أساسي يف مكوانت يف عنصر   أن اجملمع  إىل ابلنظر للتضخم ابلنسبة خاصة
 أن حني يف املايل، العمق زايدة يف تنجح فقط مالتضخ منخفضة البلدان بعض أن هو السبب أن يبدو. النامية

 تتمتع حبيث الدنيا املستوايت إىل ابلفعل اخنفضت قد تكون ما عادة املرتفعة التضخم بلدان يف املالية األرصدة
  1. عالية وساطة بدرجة

                                                        
1 Alan Gelb , Financial Policies , Growth and Efficiency , op - cit , p24 . 
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 خالل من هل عرب أي قنوات االقتصادي، لكن النمو على له أتثري إجيايب       أن األن حىت اتضح
 واملتغريات االدخارية للوساطة كدالة النمو عن عربان إذا ؟ املتغريات من غريها أو(      )  الكفاءة أثر

 1على: Gielb األخرى حتصل واملتغريات احلقيقي الفائدة لسعر كدالة نفسها الوساطة عن نعرب مث األخرى،

      

     
 

      

         
   

         

     
      

يف منو الناتج الذي تتضمنه معادلة االحندار  احلقيقي الفائدة سعرمن أتثري  %11 حوايل التقدير يبلغ هذا
 أتثري ولكن ،اال جزءا واحدا من أتثري سعر الفائدة على النمو      املباشر وال تتضمن نسبة التمويل اهلامشي 

 عملية يف املايل القطاع وفعال لسياسة مهم دور إىل ويشري كبريا يزال ال النمو إىل حقيقية معدالت من السببية
ومع ذلك فما زال هناك غموض كبري حول أحسن الوسائل لتحديد كيفية عمل أسعار الفائدة خالل  .النمو

 اجلهاز املايل لتؤثر على النمو احلقيقي.
 إىل الواسع مبعناها النقود نسبة استخدام خالل من النمو على املايل القطاع لتأثري آخر مؤشر تقدمي ميكن

 أكثر اإلنتاجية مبتوسط يرتبط أن ميكن وابلتايل تفسريية، وحمدداهتا كمتغريات (      ) احمللي الناتج إمجايل
 أنه يبدو ال ولكن ،النمو مبعدالت يرتبط (      ) أن يبدو. الفرتة املتزايدين خالل والنمو اإلنتاجية من

 :والنمو الفائدة أسعار بني العالقة يضعف

                                                            
  5                                        9    

            

 إدراج مبجرد أمهيتها تفقد ولكنها ،((      حتديد يف هام ا عنصر ا احلقيقية الفائدة أسعار تعد
 املعادلة يف التضخم

           5                                   
                   5   9                     6   
     99                       5   

           

         6 

ومن مث فانه من الطبيعي أن يرتفع  .    احمللي الناتج إمجايل من الفرد بنصي =       حيث
 املرتفع. كماالدول ذات الدخل  يف ينخفض حني يف املرتفع الدخل ذات البلدان يف املالية النظم يف املايل العمق

                                                        
ماكينون ، ترمجة صليب بطرس ، النهج األمثل لتحرير االقتصاد ، إحكام السيطرة املائية عند التحول إىل اقتصاد السوق ، مرجع سابق ، ص  دوانلد 1

11 . 
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 املعادلة تشري ذلك عالوة على . منوا االبطأ البلدان يف منه منوا األسرع البلدان يف أيضا(  املاين العمق)  يرتفع
فعندما يكون ، احلقيقي الفائدة سعر من املايل العمق على أقوى أتثري له كان التضخم معدل أن إىل( 13)

  .عائدا تدر ال اليت الطلب حتت والودائع العملة من زيدتكون هناك حوافز لالحتفاظ مب مستقرا األسعارمستوى 
 .1الفائدة رعلى النمو يتجاوز ذلك األثر الذي يوضحه سع له أثر اجيايب املايل أن العمقكما 

 االسعار ختفيض ولنفرتض أنه يف ظل هيكل مقنن ألسعار الفائدة االمسية على الودائع جنحت السلطات
 من كال نإب(  11)  املعادلة تعرب احلالة هذه فيف املالية اإلجراءات من غريها أو ضريبية إجراءات من خالل

 2 . الطويل األمد يف احلقيقي احمللي الناتج إمجايل زايدة إىل تؤدي          املايل والعمق    يف زايدةال
 العمق)املالية  السياسات بني العالقات ملعاجلة البسيطة االحندارات الدراسة هذه استخدمتيف اجململ، 

 التالية: املقرتحات الدراسة هذه نتائج تدعم هذا، مع. والنمو (الفائدة وأسعار املايل

 يف النامية البلدان يف الفائدة أسعار اخنفضت ماهلا حمدود، رأس كبلدان املفرتض وضعها من الرغم على -
 تتمثل النطاق وواسعة خطرية مشكلة وجود إىل يشري وهذا. 4942 عام بعد خاصة الدوالر، أسعار عن املتوسط

 املالية. املدخرات تسريب يف
 للعينة. التارخيية التجربة ضمن إجيايب، بشكل والنمو يةاحلقيق الفائدة معدالت ترتبط -
 ارتفاع إىل والكفاءة النمو من، العكسية السببية النمو/  الفائدة معدل عالقة من كبري جزء يعكس -

 مستوايت من السلسلة السبيب اجلزء يعكس األقل على لكن. الفائدة أسعار ارتفاع إىل األصول مجيع على العوائد
 .املدخرات متويل درجة خالل من النمو معدالت إىل ةالفائد أسعار

 ولكن الصلة، ذات األخرى السياسات أتثري جزئي ا املرصودة النمو/  الفائدة معدل عالقة تعكس قد -
 .األخرية هذه تضمني يتم عندما قوية تزال ال األوىل

 يف النمو ارتباط يضعف ال ولكنه النمو معدالت يف البلدان بني التباين من جزء ا املايل العمق يفسر -
 .الفائدة أسعار

 وإجيايب منهجي بشكل يرتبط النامية البلدان يف األسهم سوق أداء أن إىل للغاية أويل حتليل يشري -
 .األسهم أسعار زايدة يف سببا   ليس الفائدة أسعار قمع وأن، النمو مبعدالت

                                                        
1 Alan Celb , Financial Policies , Growth and Efficiency , op . cit , p24  

 . 11ص  سابق،مرجع  السوق،إحكام السيطرة املالية عند التحول إىل اقتصاد  االقتصاد،رير النهج األمثل لتح بطرس،ترمجة صليب  ماكينون،روانلد 2
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 بشدة تقمع اليت السياسات ضد األقل على أو، احملررة املالية األسواق لصا ح النتائج هذه جتادل، لذلك
 تعويض على تعمل اليت التدخالت بعض أن أو فيه، مرغوب أمر املفاجئ التحرير أن ابلطبع يعين ال هذا. التمويل
 واإلشراف املعلومات لتحسني تدابري اختاذ حىت األقل على مفيدة، تكون ال قد املالية األسواق يف امللحوظ النقص

 .الكلي تقرارواالس والتنظيم

 املايل تحريرال لنماذج املوجهة االنتقادات :الرابع املبحث
بصفة  الفائدة أسعاراملايل بصفة عامة وحترير  تحريرال سياسة أنصار اليت اعتمد عليها فرتاضاتتلقت اال

 عدة ياغةصعلى  األساس يف داليت تعتمو  اجلدد والكينزيني اجلدد اهليكلني مدرسةانتقادات من قبل  عدةخاصة، 
كما   إجيابية، تكون أن من بدال غامضة تكون قد الفائدة أسعار حتريرعملية  من املكاسب أن تفسر نظرية مناذج
 يف االقتصادي األداءحيسن من  أن الغالب يف كنمي املصريف اجلهاز يف املعتدل املايل الكبح أن النظرية تطرح

 .النامية البلدان

 عتدلامل املايل القمع األول: املطلب
كذا التعرف على ، واملساوئ املنافع حيث من السوق ألية حتققه ميكن مااألخذ بعني االعتبار  املهم من

مدى و  تنافسية، أم احتكارية كانت إذا حيث من الفائدة أسعار حترير سياسة تقييم عند االئتمان أسواق أشكال
 اخلارجية. الصدمات حدوث عند عالجها قدرة

 إىل نسبة الفائدة لسعر الكبري التخفيض عند كبرية تضخمية ضغوط إىل غريها دون البلدان بعض تتعرض
 وهذا ظهر جليا 1.العقارات قسو  يف املضاربة ازدهارو  الغداء الطاقةو  أسعار ارتفاعابالضافة اىل  الطبيعية، حالتها
 لتلك االستيعابية الطاقة فاق خيايل بشكل الناشئة األسواق دول اجتاه املتحدة الوالايت من األموال تدفقت عندما

 إىل نسبة جدامنخفض  احمللي الفائدة رسع أبقي الذي األمريكي الفيدرايل االحتياطي بسبب سياسة البلدان
تقدمي ، 6142 سنة Rogoffو Reinhart حاول كل من اذهل. 2األخرى األماكن يفالسائد  الطبيعي املعدل

                                                        
1 Ronald McKinnon and Zhao Liu , Hot Money Flows , Corninodity Price Cycles , and 

Financial Repression in the US and the People ' s Republic of China : The Consequences of 

Near Zero . US Interest Rates , Asian Development Bank , Working Paper No . 107 

January .1100  . p1 

2 Ronald McKinnon , Hot Money Flows , Cycles in Primary Commodity Prices , and 

Financial Control in Developing Countries , Stanford University , May 17 , 2014 , p2 
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 الديون هيكلة وإعادة ،املايل الكبح سياسات بعض اليت تتطلب يف رأيهماو  العاملية املالية ألزمةللخروج من ا حلول
 1. الكلية االحرتازية اللوائح حسب ما متليه املال رأس بطوض ،العامة واخلاصة

 ذلك ويرجع املصرفية الودائع ارتفاع إىل تؤدي الفائدة رسع زايدة أن يرى اهليكليون اجلدد لذلك وفقا
، األسهم أسواق أو الرمسية غري االئتمان أسواق مثل البديلة األصول حيازة عن بعيدا لاألموا حتويل إىل ببساطة

ألهنا ليست حباجة  االستثمار لتمويلوقدرة  كفاءة أكثر وسيلةك الرمسية غري االئتمان أسواق كما يعتربرونو 
 2.لالحتفاظ ابحتياطي يف البنك املركزي

 الفائدة وأسعار االدخار نيب الغامضة العالقة استمرار :الثاين املطلب
يف  دالة االدخار أن هيو  أال أساسية فرضية على منوذجهم بناءعملية  يف Shawو McKinnon اعتمد

جيب أن تكون  الناتج منوزايدة يف و  االستثمار من أعلى مستوايت إىل فمن أجل الوصول احلقيقي، الفائدة سعر
 تعمل واليت التحرير، بعد احلقيقي الفائدة رسع زايدة خالل نم ذلكيتم و  .وسلسة ةسليم املايل عملية التحرير

 إنتاجية، ذات الفرص االكثر املشاريع حنو توجيههو  احملليني للمستثمرين املتاح االئتمان زايدة علىو  االدخارحتفيز 
 أكرب. بسرعة ياالقتصاد النمو دفع عجلة وابلتايل احلقيقي، املال رأس وإنتاجية زايدة يف يساهم وكالمها

 بعد فعاليتها يف الشكوك زادتاو  االنتقادات من الكثري األطروحة هذه واجهت األخرية عقود األربعةخالل 
 من كبري  بدعم املالية أنظمتها حررت اليتو  النامية البلدان من الكثري يف املالية األزمات وازدايد املصرفية االهنيارات
 عدالة سيجلب السليم املايل التحرير أبن األخرية هذه قبل من يلق ما خيالف وهذا الدولية. املالية املؤسسات

 3. هلما سابق ال واستقرارا
 اليت السطحية املربرات من أعمق هي الفائدة رسع حترير سياسة مشاكل أن اجلدد نيرى الكينزو  ماك

 الفرضية يف يكمن السياسة هذه جناح يواجه مشكل أكرب أن يعتقدون حيث ،أنصار تلك السياسة يتبناها
 واالدخار. احلقيقي الفائدة رسع بني املوجبة العالقة على املبنية األساسية

                                                        
1 Carmen M . Reinhart and Kenneth S . Rogoff , Financial and Sovereign Debt Crises : Some 

Lessons Learned and Those Forgotten , IMF Working Paper 13 , 266 , December 2013 , p4 

2 AgrawalP , Interest Rates and Investment in East Asia : An Empirical Evaluation of Various 

Financial Liberalization Hypotheses , The Journal of Development Studies , Aug 2006 . P 

143 

3 Thomas Piketty and Emmanuel Saez , Inequality in the long run , Science , Volume 344 , 

Number 6186 , ISSUE 6186 , May 2014 , p 839 
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 احلقيقي، الفائدة رلسع واالستهالك االدخار الستجابة االساسية احملددات أحد الزمين اإلحالل مرونة تعترب
تظهر . احلقيقي املتوقع ئدةالفا رسع يف للتغريات االستهالك يف التغري عدلم ستجابةاب رونةقياس هذه امل ميكن

 اإلحالل مرونة أنيف القرن العشرين دليل قوي على  املتحدة والايتللاالستهالكي  السلوك دراسة مفصلة لبياانت
 1الصفر. من قريبة الزمين

 قرارات على تؤثراحلقيقي  الفائدة رسع يف الزايدة أن إىل النامية البلدان يف التجريبية األدلة بعض تشري
 البلدان يف خالفا قوية الدخل مرتفعة البلدان يف ستجابةاال تكون حيث متفاوتة، بدرجات االستهالكو  اراالدخ

 أين خاصة الكفاف حبد صلة أكثر املنخفض الدخل ذات البلدان يف االستهالك يكونكما  الدخل. منخفضة
وابلتايل عالقة االرتباط 2. لكفافا استهالك حد من ابلقرب أو عند الصفر من قريبة الزمين اإلحالل مرونة تكون

 3.أوضح من عالقة أسعار الفائدة احلقيقية واالستهالكو  بني االستهالك ومنو الدخل يف املستقبل هي أفضل
 متوسطة البلدان يف حىت منخفضة تكون ميكن االدخار من الفائدة سعر حساسية فإنبطبيعة احلال، 

 أن ابلذكر اجلدير من ،منه ابلقرب أو الكفاف مستوايت عند السكان من كبرية نسبة تعيش حبيث، الدخل
 عن املرتفع الدخل يف النفقات إمجايل من ملحوظ بشكل أقل حصة على للحصول األغذية استهالك حساابت

 يف اإلنفاق إمجايل املائة من يف 42 معدله ما األغذية استهالك حيث ميثل. املنخفض الدخل ذات البلدان تلك
 ابلنسبة. األمريكية املتحدة الوالايت االستهالك يف إمجايل من فقط املائة يف 2و املرتفع خلالد ذات البلدان
 تزيد بينما، املائة يف 11 إىل 21 من احلصة ترتاوح ما واتيالند، غالب ا املكسيك مثل الدخل، املتوسطة للبلدان
 مثل البلدان، بعض يف املئة يف 41-21 حدود يف هو مئويه؛ البلدان نسبه أفقر يف املائة يف 31 عن الغذاء حصة

 دخل مستوايت البلدان تشري خمتلف يف الغذاء على اإلنفاق يف للغاية احلادة االختالفات. السودانو  سرياليون

                                                        
1 Robert Hall , Intertemporal Substitution in Consumption , The Journal of Political Exonomy 

, Volume 96 , Nuimber 2 , April 1988 , p339.     
2 Ogaki Masao , Jonathan Ostry , and Carmen M . Reinhart , Saving Behavior in Low and -  

Middle - Incorne Developing Countries : A Comparisol , IMF Working Papers 953 , 1995 , 

p 27 

3 John Y . Campbell and Gregory MankiW , Consumption , Incomme , and Interest Rates ۔ 

Reinterpreting the Time Series Evidence , NBEIR , Working Paper No . 2924 , April 1989 

, p2 . 
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 املنخفضة النامية البلدان يف وخاصة، االدخار سلوك ابلفعل فهم مهمة تكون قد الكفاف اعتبارات أن إىل الفرد
 1. الدخل

يكون متفاوات  املايل سياسة التحرير بعد احلقيقي الفائدة سعر الرتفاع االدخار درجة استجابةوابلتايل ف
 املفروضة املرتفعة القيود إىل هذا االمر االقتصاديني بعض فسر وقد. احلايل الدخل تبعا ملستوى املناطق بتفاوت

 السلوك تفسري يف االقرتاض على دالقيو  أمهية علىمناذج تؤكد  4994 سنة Deatonحيث اقرتح . السيولة على
 2 التقليدية. احلياة دورة مناذج تتناوهلا مل النقطة وهذه النامية البلدان يف للعائالت االدخاريو  االستهالكي
تثبط لتحرير املايل ا لسياسة أن اآلاثر املباشرة 4999وآخرون سنة  Loayza قام هبا أسفرت دراسة كما

يفوق معدل على االدخار  ةر الفائدة احلقيقياسعتجلى هذا يف التأثري السليب ألوي، االدخار اخلاص مستوايت من
 وهذا يف%  1.63االدخار اخلاص بنسبة  تمعدال تدنت%  4ب  ةر الفائدة احلقيقياسعأفعند زايدة ، اإلحالل

 3. االدخار اخلاص تإحصائيا على معدال ضعيفأتثري  ؤشر العمق املايلكما أن مل. املدى القصري

 السوق فشل عن التدخل يف احلكومة كفاءة :الثالث املطلب
 اتريخ يف فكرة أقوى على الفائدة راسعأ بتحرير املتعلقة مناذجهم بناءعملية  يف املايل التحرير أنصار استند

 حني يف السوق، يف املقيدة غري املنافسةهي  االقتصادي النمو لزايدة أداة أفضل أن يف املتمثلة االقتصادي؛ الفكر
لتجرييب كان العكس وجتلى ذلك ا الواقعهي انفعة، لكن ما أثبته  مما أكثر األسواق يف احلكومي التدخلأضرار  أن
 .والنامية املتقدمة البلدان شهدهتا اليت املالية واألزمات املصرفية االهنياراتيف 

تلك  خالف يرونذين وال Joseph Stiglitz على رأسهم االقتصاديني من جمموعة ظهرت ملا سبق نتيجة
 أن هي االعتبارات احلديثة هذه أهم من الفائدة، سعارأل املايل التحرير سياسة أنصار عليها استند اليت الفرضيات

أن و  املعلومات ألن هناك تشوهات يف االقتصاد كنقص األخرى، األسواق من غريها عن ختتلف املالية األسواق

                                                        
1 Camen Reinhart and Jonathan Ostry , Saving and real interest rates in developing countries , 

MPRA Paper No . 13352 , posted 15 , February 2009 , p3 . 

2 Angus Deaton , Saying and liquidity constraints , Econometrica , Volume 59 , Number5 

September 1991 , p1221 . 

3 Norinan Loayza Klaus Schmidt - Febbel and Luis Servn , wlat drives private saving across . 

the world , Central Bank of Chile , Working Papers , N° 47 , November 1999 ,P11-12.  
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 بتعديل احلكومات تدخل لذا وجب بكفاءة، تعمل الجتعل هذه األخرية واليت من شأهنا أن  كاملة غري األسواق
 1. األسواق كفاءة نيحتس قصد التشوهات هذه تصحيحل مثال واإلعاانت الضرائب

 األموال عرض بني االئتمان سوق يف التوازن حتقيق الفائدة راسعأ ستطيعت القد  تحريرالقيام بعملية ال عند
 املتوقع ائداالع من كلختص   معلومات املشاريع أصحاب ميلك وهذا يف عندما يها،عل طلباللإلقراض و  القابلة

 سنة Stiglitzو Weiss الذي قام به كل من نموذجال فحسب ،البنوك من أكثراملرتبطة ابملشروع  خاطراملو 
 قصد دائعالو  على الفائدة رسع برفع البنوك قيام وذلك عند االختيار سوء إىل تؤدي سوف املنافسة نفا 4924

 ،2املخاطر عالية أصول مالية العائد أو شراء مؤكدة غري قروض منح وابلتايل ،سوقية حصة أكرب على االستحواذ
 املعامالت يف األخالقية ملخاطرما يسمى اب بسبب السداد عن التوقف احتماالتمن  يديز  سوفهذا االمر  طبعا

عد  نتيجة النامية؛ الدول يف خاصة انجحة تكون ال فائدةال راسعأ حترير مناذجلذا حسب رأيهما فان  .املصرفية
 أكثر األسواق علاليت جت الالزمة التحتية لبنيةكذا االهتمام ابو  اإلعالمية املشكالت أمهية األخذ يعني االعتبار

حيث ، احلرة األسواق يف بكفاءة ية التعاملكيفحول   4991 سنة Joseph stiglitz هوضح وهذا ما3. فعالية
 هذه إلزالة النامية الدول أسواق يف خاصة وكيفية تدخل احلكومة املايل، السوق لفشل رئيسيةال االتاىل احل أشار

 4. اإلخفاقات
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Greenwald B and Joseph Stiglitz , Externalities in Economies with Imperfect Information 
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2 Stiglitz Joseph and Andrew Weiss , Credit Rationing in Markets with Imperfect Information 
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3 Stiglitz Joseph E , Whither Reform ? : Ten Years of the Transition , World Bank Annual 
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 خالصة
ا تشكك ا واجهت املايل ريالتحر  أطروحة أن من الرغم على  أتثري ذات كانت أهنا إال السنني، مر على متزايد 

 تشجيع علىفهو حريص  الدويل، والبنك الدويل النقد صندوق عمل خالل من التنمية سياسة على نسبي ا مبكر
 تثبت مل عندماف. التثبيت برامج أو العامة اإلصالحات من كجزء النامية البلدان يف املايل التحرير سياسات
لتلك  الرئيسية للمبادئ مراجعةاستلزم األمر  النظري، مكاهنا املايل التحرر افرتاضات تطبيق أعقبت اليت األحداث

 .النماذج
 بسبب كانيف بعض البلدان   التحرير فشل إن القول هو املايل التحرير سياسة مؤيدي رد كان البداية يف

 وكانت. الكلي االقتصاد يف استقرار وعدمغري كاف  مصريف إبشراف مصحواب   الودائع على ضمين أتمني وجود
 سعارارتفاع حاد أل إىل تؤدي أن ميكن واليت البنوك ضبع جانب من املفرطة للمخاطرة مواتية الظروف هذه

 أطروحة حتليل يف جديدة عناصر إدخال إىل ذلك أدى وقد. البنوك وإخفاقات الشركات وإفالس قيقيةاحل فائدةال
 .وتنفيذها اإلصالحات يف التفكري قبل استيفاؤها ينبغي مسبقة شروط شكل يف املايل التحرير

 املؤسسات تطوير بعد الثانية املرتبة يف يكون أن املرجح من الفائدة أسعار رحتري أن إىل التحليل خلص
 أن ميكن الفائدة أسعار حترير من بدال   املؤسسية اإلصالحات على الرتكيز نإل ،النامية البلدان يف والنقدية املالية
.األخرية السنواتالعامل بكثرة يف  اهيشهد اليتاملالية  لألزمات عرضة وأقل صالبة أكثر النامية البلداناقتصاد  جيعل



 

 

 
 

قياس   :الرابعالفصل  
أثر تحرير سعر  

الف ائدة على االدخار  
المحلي واالستثمار  
المحلي في الجزائر
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 متهيد

عرف النظام املايل اجلزائري منذ االستقالل سيطرة الدولة على خمتلف البنوك واملؤسسات املالية هبدف 
هنج التخطيط املركزي، حيث تضمن هذا التدخل التحديد  إطاربقات يف حتسني مستوى املعيشة ملختلف الط

االداري جلميع االسعار مبا يف ذلك أسعار الفائدة، حيث عرفت هذه االخرية قيمة اثبتة ال تعكس تكلفة املوارد 
 احلقيقية.املعبئة وال تكلفة القروض املمنوحة حيث كانت سلبية يف أغلب االحيان من حيث قيمتها 

منتصف الثمانينيات عرفت أسعار احملروقات اخنفاضا ملحوظا ما أدى اىل تدهور مداخيل اجلبياية  ويف
البرتولية يف اجلزائر مما خلف اضطراابت مالية كبرية، نتيجة هلذا الوضع أجربت السلطات احلكومية بدعم من 

االقتصادية هتدف اىل حترير النظام املايل املؤسسات املالية الدولية على تنفيذ برانمج شامل من االصالحات املالية و 
 املالية.من القيود التنظيمية وزايدة اندماج االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد العاملي بغية تعبئة وختصيص املوارد 

سياسة حتري أسعار الفائدة وسلوكها على االدخار احمللي  أثريف هذا الفصل سنحاول تقييم ومدى 
من خالل عرض حتليل لتطورات املتغريات وحماولة بناء  1105-0111جلزائر خالل الفرتة واالستثمار احمللي يف ا

منوذجني من أجل الوصول حلل هذه االشكالية واختبار فرضيات الدراسة والتحقق من مدى مطابقتها للمقارابت 
 االقتصادي.النظرية وذلك ابستخدام أدوات القياس 
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 الدراسة فرتة خالل اتاملتغري  تطورات حتليل االول: املبحث
ان استمرار العجز واالختالالت الداخلية واخلارجية لالقتصاد اجلزائري خالل فرتة الثمانينيات، وبعد فشل 
معظم االصالحات اليت تبنتها الدولة خالل تلك الفرتة واليت جعلت من البنوك أداة لتقدمي التمويل للمؤسسات 

 أصبحت جزء ال يتجزأ من السياسة العامة. مما أضعف دور القطاع العمومية يف االستثمارات املخططة واليت
 املصريف يف حتفيز مدخرات وختصيص االئتمان عل حنو فعال.

االقتصاد احلر إبعادة النظر يف السياسة  آلياتلذا أصبح من الضروري تبين اصالحات جديدة تعتمد على 
فاءة اليت متكنه من لعب دوره الفعال يف النشاط االقتصادية وخصوصا اجلهاز املصريف واخضاعه ملنطق الك

 االقتصادي.
شرعت اجلزائر يف انتهاج سياسة التحرير املايل واملصريف بناءا على توجيهات صندوق النقد الدويل كأول 

والذي يعترب مبثابة نقطة جوهرية يف سري وتنظيم  01- 11خطوات االصالح املايل واصدار قانون النقد والقرض 
 املصريف واملاي وهذا وفقا للتوجيهات العاملية. القطاع

على مدى عقد التسعينات، حاولت اجلزائر حتديث نضاهلا املاىل بعزمية كبرية على الرغم من الصراع 
االجتماعي واحلياة السياسية غري العادية والتحدايت اليت تفرضها قطاع احملروقات وعدم فعالية القطاع العام. ومع 

 أكثر من عقدين من اإلصالحات املالية الفعلية مازال اإلقراض املوجه للمؤسسات العامة من ذلك، فبعد حوايل
طرف البنوك اململوكة للدولة يهيمن على الوساطة املالية، واألسواق املالية التزال يف مرحلتها األوىل، يف حني أن 

 ى دون املعايري الدولية.تنفيذ اإلصالحات التنظيمية والرقابة املصرفية تستحق الثناء لكن تبق
على العموم، يبدو أن النظام املايل مستقر يف نواحي عديدة على الرغم من أن هذا االستقرار كان مكلفا 

الطريقة اليت مت هبا حتقيق االستقرار شوهت تسعري املخاطر املالية مبا يف ذلك خماطر  الضرائب، ألنجدا لدافعي 
الدعم املقدم من احلكومة للمقرضني  الكفاءة، بسببغري سليم من انحية  أسعار الفائدة وأدت اىل قطاع مصريف

واملقرتضني على السواء. لذلك يف الوقت نفسه الذي تبحث فيه اجلزائر عن أفضل السبل املمكنة لتحقيق منو 
يف  مبااملصريف، أن يتصدر جدول أعماهلا مزيد من اإلصالحات يف القطاع  استدامة، ينبغياقتصادي أسرع وأكثر 

تسمح  املستدام، ألهناحبكم أن هذه األخرية متثل بعدا مهما يف اسرتاتيجية النمو . ذلك سياسة أسعار الفائدة
 بنفاذ شرحية أكرب من املواطنني للتمويل واخلدمات أبنواعها سواء فيما يتعلق ابألفراد أو ابلشركات.
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 الفائدة أسعار حترير االول: املطلب
ية سياسة التحرير التدرجيي ملعدالت الفائدة متبعة يف ذلك منهج ماكينون وشاو إعتمدت السلطات النقد

كان اهلدف الرئيسي من حترير معدالت الفائدة يف اجلزائر هو إعطاء من جهة أحسن   املايل، وقديف حترير القطاع 
ت على عقلنة تعويض لإلدخار بغرض تعبئته وتوجيهه حنو متويل اإلستثمار، ومن جهة أخرى إرغام املؤسسا

 سلوكها إبعطاء اإلقرتاض تكلفته احلقيقية.
 6142 -4991تطور أنواع سعر الفائدة ومعدل التضخم يف اجلزائر : 2-5 اجلدول رقم

سعر الفائدة 
احلقيقي على 

 القروض

سعر الفائدة 
احلقيقي على 

 الودائع

معدل 
 التضخم

سعر الفائدة االمسي 
 على القروض

سعر الفائدة االمسي 
 ودائععلى ال

 السنوات

3.12- 
49.42- 

41- 
4- 

66.32- 
1.43- 

6.63 
41.44 
2.21 
4.1 

1.62 
41.2- 
41.3- 
2.3- 

42.24- 
6.16 
2.32 

41.63 
1.11 
2.42 

42.2 
24.2 
62 
64 
29 
42 
43 
12 
3.3 
6.2 

44.44 
46.24 

41 
41 

42.11 
44.63 
44.63 
42.24 
9.21 

41.11 

42.22 
44.3 
44.3 
44.3 

61.42 
61.16 
42.32 
42.36 
9.31 
9.22 

4991 
4994 
4996 
4992 
4991 
4993 
4992 
4994 
4992 
4999 

9.4 
3.2 
4.6 
2.2 
1.1 
3.2 
1.9 
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6.2 
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2.2 
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4.4- 
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4.6 
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9.2 
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1.3 
1.1- 
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6.2- 
4.1- 
4.1- 

1.2 
1.6 
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1.2 
1.1 
4.1 
6.2 
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1.9 
3.4 
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1.3 
2.9 
2.2 

41 
9.3 
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2.4 
2.1 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 

4.3 
2.2 
3.2 
3.2 
2.2 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 

6111 
6114 
6116 
6112 
6111 
6113 
6112 
6114 
6112 
6119 
6141 
6144 
6146 
6142 

 % :الوحدةبياانت البنك الدويل                               :املصدر
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ويف ظل إتفاقات 0110-21الفائدة يف ظل إبرام إتفاقيات اإلستعداد االئتماينكان التوجه حترير أسعار 
، وهذا متهيد إلنشاء سوق نقدي للسوق 0112-0111برانمج التعديل اهليكلي املمتد على مدى التوسط من 

قيقي املايل. وقد مت حترير أسعار الفائدة على مراحل وبصورة متالئمة مع سرعة خطوات اإلصالح يف القطاع احل
وبصورة أساسية فقد بدأ حترير أسعار الفائدة على ودائع  الكلي،ومع التقدم العام يف حتقيق إستقرار اإلقتصاد 

 .0.2. وهذا ما نالحظه يف اجلدول رقم 0121البنوك التجارية يف مايو
ة يف بداية أما حترير معدالت اإلقراض، فقد مت بصورية تدرجيية، وهذا ما أدى اىل إرتفاع معدالت الفائد

يف حني كان معدل  %00.02مقارنة مبرحلة التخطيط املركز حبيث بلغ معدل الفائدة على القروض 0111
، ولكن يف بداية التسعينات كانت أسعار الفائدة على اإلقرتاض من 0121اىل  0125سنة  %12الفائدة 

النوعان من أسعار الفائدة ساليني % سنواي ونتيجة ذلك ظل هذان 11البنوك التجارية خاضعة حلد أقصى نسبته 
ألهنما مل يعكسا الضغوط التضخيمية املتزايدة الناشئة  0115 - 0111من حيث القيمة احلقيقة خالل الفرتة

، وإختذت خطوة مهمة مبوجب برانمج 0110 -0111عن تراخي سياسات إدارة الطلب بدرجة كبرية يف 
 د األقصى على أسعار االقرتاض من البنوك التجارية للجمهور.عندما أزيل احل 0111اإلصالح اهليكلي يف بداية

ورافق ذلك فرض سقف مؤقت مبقدار مخس نقاط مئوية على الفارق بني نسبة الفائدة على اإليداع وعلى 
االقرتاض من البنوك التجارية، وذلك بغية منع حدوث زايدة مفرطة يف نسب اإلقراض بسبب التواطؤ احملتمل من 

 ، ويف النهاية أدى اىل حترير أسعار الفائدة.0112ارية اخلمس، وقد الغي هذا اإلجراء يف ديسمربالبنوك التج
وقد أحرز تقدم ملحوظ يف حترير أسعار الفائدة، وجتسد ذلك من خالل احلدود املرتفعة اليت بلغتها 

ري معدالت إعادة التمويل من والتكيف املتواصل ارتفاعا واخنفاضا ألسعار الفائدة على الودائع والقروض تبعا لتغ
طرف بنك اجلزائر يف السوق النقدية خالل معظم عقد التسعينيات، وهذا يعكس يف األساس أنه هناك حتول 

 جوهري ليس فقط يف حترير أسعار الفائدة ولكن يف استجابتها لإلشارات العرية الصادرة عن بنك اجلزائر.
ثر صعوبة للسيطرة بسبب التوسع املايل املتوخي والنمو االئتماين ومع بداية األلفية الثالثة، كان التضخم أك 

القوى لالقتصاد. األمر الذي تطلب تشديد السياسة النقدية من خالل تعزيز دور بنك اجلزائر يف السيطرة على 
ن حيث السيولة اهليكلية الكبرية وزايدة أسعار الفائدة اىل مستوايت الىت من شأهنا أن حتقق معدالت إجيابية م

 القيمة احلقيقة بشكل يسمح بتقييم أفضل ملخاطر االئتمان االئدة، وهذا ما مت حتقيقه فعال حيث سادت أسعار
 .فائدة حقيقية إجيابية. وهذا ما يظهره اجلدول 
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إن القروض ذات أسعار الفائدة املدعمة اليت تقدمها احلكومة ابلتعاون مع البنوك العامة واليت تستهدف 
: تثري عدة خماوف بشأن نوعية حمافظ املستفدين ألهنا حتدايت، مثلصغرية واملتوسطة جتلب معها عدة املشاريع ال

ختفض القيود اإلدارية والضماانت املصرفية اىل حدها األدىن. واليت من املتحمل أن تكون أكثر خطورة مقارنة 
 القروض املدعومة ومراقبتها عن كثب.بغريها من أشكال اإلقراض، لذلك جيب إعادة النظر يف اإلعاانت، وأداء 

على الرغم من ذلك التزال هناك حتدايت كبرية قائمة، خاصة دور أسعار الفائدة كأداة أساسية يعتمد 
عليها بنك اجلزائر يف إدارة النقد واالئتمان وفق ما يراه مالئما، وذلك يف إطار القوانني واملراسيم املنصوص عليها 

 التامة يف توجيه أسعار الفائدة تبعا للظروف والشروط النقدية السائدة حمليا ودوليا. اليت متنحه االستقاللية
 

 احمللي االدخار تطور الثاين: املطلب
تعترب املدخرات احمللية من الركائز االساسية اليت تقوم عليها عملية التنمية االقتصادية وذلك من خالل 

ل الداخلية، ومن هذا املنطلق تركز السياسية االقتصادية على ضرورة االستغالل االمثل والعقالين يف مصادر التموي
التعبئة القوى للمدخوالت يف االقتصاد، فكل مسار للتطور االقتصادي جيب أن يقوم على تراكم حملي لرأس املال 

القتصاد وابلتايل يفرتض تعبئة فعالة االدخار الوطين والذي يتضمن ادخار العائالت ليأخذ على عاتقه متويل ا
 الوطين وتقليص اىل أقصى درجة اللجوء اىل املوارد اخلارجية.

استقرت فجوة املوارد الداخلية يف  1101إىل غاية  0115أنه بداية من سنة  0نالحظ من امللحق رقم 
وقد سجل معدل . من امجايل الناتج احمللي %00.05االجتاه املوجب وبلغت يف املتوسط قيمة معتربة بنحو 

 %.00.05%. وسجلت سنة بينما معدل االستثمار احمللي متوسط 11.00 خالل هذه الفرتة متوسط االدخار
%( من إمجال الناتج الداخلي ونستطيع 1.15-فجوة معدومة تقريبا بلغت ) 1111وسجلت سنة 

-0121اعتبا ها كنقطة توازن بني االدخار واالستثمار حتدث ألول مرة يف االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة 
 . % من امجايل الناتج الداخلي15.22، حيث سجل االدخار معدل1101

% من الناتج احمللي، أما إذا  11إن التطور االقتصادي ميكن أن يتحقق إذا اصبح معدل االدخار أعلى من
% يصنف "جيد جدا" وعلى الرغم من حتسن مستوى 01% فيصنف "جيد" وأكثر من 12كان اكثر من 

% من إمجال الناتج 12.20مبتوسط بلغ  1101وحىت سنة  0111جلزائر إبتداءا من سنة االدخار احمللي يف ا
% نسبة اىل إمجال الناتج الداخلي 01.51الداخلي، إال أن مستوى االستثمار يسري ببطأ، حيث سجل متوسط 

دخار اىل خالل نفس الفرتة، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على الصعوبة يف حتويل املوارد اهلامة من اال
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 1115االستثمار ويعد مستوى االدخار اليوم يف بالدان من أكثر النسب إرتفاعا يف العامل، وقد وصل ذروته سنة 
% يف أملانيا. وخالل السنوات االربعة من 01% يف فرنسا و11% من امجايل الناتج احمللي مقارنة بــ22.1بـ 

% من الناتج احمللي االمجايل سنواي، علما أن 25.52بلغ متوسط االدخار يف اجلزائر حنو  1112اىل  1112
% سنواي. ولكن ابملقابل نسبة االدخار العايل يعين فرصة ساحنة 10املتوسط العاملي هلذا املعدل يبلغ حنو 

لالستثمار للقضاء على البطالة والفقر لكن جند أن نسبة قليلة من االدخار تذهب اىل االستثمار والباقي يتم 
 إكتنازه.

ومل تستعمل يف شيء، إذ أهنا  1115% من الناتج احمللي اخلام أي من الثروة املكتنزة عام 12.02ناك ه
مليار دوالر أي أن نسبة االدخار  00.21مليار د.ج أو  1001.00مل تستهلك ومل تستثمر وهو ما يعادل

ش إقتصادان لإلستثمارات املنتجة تظهر أننا ال نستخدم بطريقة منتجة امكاانتنا املالية يف نفس الوقت الذي يتعط
 واىل النمو والتشغيل وهذا يعود اىل ضعف القدرة االستيعابية لالقتصاد اجلزائري.

اىل أن حصة معتربة من  1102مليار دينار سنة  1221تشري هذه النسبة للتدوال النقدي ما يقارب 
رج القنوات املصرفية. وهذا ما يربز مليار دينار مكتنزة خا 1111و 0211ادخار االعوان االقتصاديني بني 

بوضوح ضرورة ادراج مجع هذه املوارد املعتربة املتواجدة خارج القنوات املصرفية، كأولية يف اسرتاجتية املصارف 
 .1التجارية

على أساس األدوات، متثل الودائع حتت الطلب يف البنوك واخلزينة  1102حسب هيكل الودائع يف هناية 
% يف هناية ديسمرب وهو  22.21% من جمموع الودائع مقابل  51.21ت اجلارية الربيدية العمومية واحلسااب

. كما أن استمرار 1110% املسجلة يف هناية  00.21األمر الذي يؤكد االجتاه التصاعدي مقارنة مع نسبة 
زة ، حيث تعد هذه الظاهرة االخرية مي1111% يف  02.2% مقابل  01.2النمو القوي للنقد الورقي

 .2 السلوكات النقدية لألسر واملؤسسات وابلتايل تفضيلهم احلاد للنقد الورقي رغم عصرنة أنظمة الدفع
إن معاانت اجلزائر من االرهاب خالل فرتة التسعينات أثر بنسبة كبرية على االحوال االقتصادية للبالد من 

ايت االدخار احمللي حيث يظهر من ارتفاع للتضخم وغريها من املشاكل االقتصادية ونلتمس ذلك يف مستو 
 0112لكن بعد سنة  0110مقارنة بسنة  0112سنة  010121.2اخنفاض قيمته اىل  0.2اجلدول رقم 

                                                        
، ص 1102، تدخل حمافظ بنك اجلزائر امام اجمللس الشعيب الوطين، ديسمرب 1102، التوجهات لسنة 1101 والنقدية لسنةالتطورات االقتصادية  1

01. 
 .01، 1، ص1112افظ بنك اجلزائر امام جملس األمة، جويلية تطورات الوضعية املالية والنقدية يف اجلزائر،  تدخل حم 2
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ليواصل ارتفاعه مبستوايت معتربة، إن ارتفاع نسبة االدخار العائلي  122125.1فقد عرف ارتفاعا ملحوظا قدره 
ة الدور الذي يلعبه هذا القطاع يف عملية التكوين الرأمسايل حيث اىل إمجايل االدخار احمللي تؤكد بوضوح أمهي

وهي نسبة جد معتربة يف  1112و 0111% خالل الفرتة 05.01% و11.10يساهم هذا القطاع بنسبة 
 . ضل وجود قطاع حكومي يعتمد يف إدخاره على اجلباية البرتولية

 6112-4991خالل الفرتة  ونسبهاحمللي  االدخار-امجايل الناتج احمللي  :0-5اجلدول رقم 
االدخار العائلي اىل إمجايل 

 %االدخار احمللي 
 السنوات االدخار العائلي االدخار احمللي

23.42 
14.92 
14.12 
31.46 
21.92 
66.21 
62.23 
21.26 
23.32 
16.12 
12.26 
12.22 
14.39 
14.13 
21.26 
24.22 
16.66 
12.94 
22.21 

421644.1 
622422.9 
249244.4 
222612.1 
124914.6 
222124.1 
211214.1 
214139.1 
442933.3 
219934.1 
929224.4 

4421214.9 
4222226.3 
4392329.1 
6112431.9 
6293142.6 
6322911.6 
2661113.4 

2462222.21 

34269.9 
446111.1 
432111.1 
421111.1 
413111.1 
414131.2 
444222.4 
499344.2 
643622.6 
221244.4 
161411.3 
312124.3 
342229.2 
221343.9 
416132.2 
291112.1 

4194439.1 
2661113.4 
4232211.1 

4991 
4994 
4996 
4992 
4991 
4993 
4992 
4994 
4992 
4999 
6111 
6114 
6116 
6112 
6111 
6113 
6112 
6114 
6112 
 %مليون دج / :الوحدة  بياانت البنك الدويل                             :املصدر 
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دخار القطاع العائلي ينمو ببطء خالل التسعينات وهذا مقارنة مع النمو احلاصل يف بصفة عامة كان ا
، حيث يظهر لنا جليا كيف أن االستهالك 1الدخل واالستهالك خالل نفس الفرتة. كما هو مبني يف امللحق رقم 

ا متوسطا ويعود السبب العائلي يشهد منوا متناسبا مع الدخل إىل درجة كبرية. ولكن يبدو أن االدخار قد عرف منو 
 للزايدة يف االستهالك العائلي إىل ارتفاع معدالت تضخم، والذي أثر بدوره على االدخار.

 .6112 -4991تياط ميثل تطور االدخار العائلي لدى الصندوق الوطين للتوفري واالح :3-5اجلدول رقم 
4 6 2 1 % 

4991 412228919 62892- 342689 42822 
4994 91128129 43822- 44611181 2811 
4996 423268213 31866 43211181 2821 
4992 424438332 22822 42111181 9821 
4991 432248621 42822- 41311181 41842 
4993 641428261 2182 41413182 4189 
4992 116128221 91892 44422284 62816 
4994 111298142 41831 49934482 66869 
4992 249918131 62819- 64362286 44826 
4999 222248241 49894 22124484 41822 
6111 641298349 69822- 16141183 2811 
6114 242228321 24824 31212483 2821 
6116 131128226 61823 34222982 4824 
6112 111428261 481- 22134389 2846 
6111 231228122 64813- 41613282 3 
6113 621328242 42823- 29111281 4282 
6112 21624841 2823 419443981 6844 
6114 642618293 62832- 414124282 4836 
6112 621228642 69823 423221181 6814 

 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ملصدرا

 السنوات-0



 قياس أثر تحرير سعر الفائدة على الادخار والاستثمار في الجزائر الرابع  الفصل 

441 

 حجم املدخرات العائلية لدى الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط-1
 معدل التطور -0
 إمجايل االدخار العائلي -1
 نسبة املدخرات العائلية للصندوق الوطين للتوفري واالحتياط. -2

بفعل املتغريات السابقة كانت املدخرات تنمو ببطء خالل فرتة االقتصاد املوجه وفرتة االصالحات 
دور النظام املصريف  االقتصادية. لتتحسن بعد ذلك إثر ارتفاع املداخيل واخنفاض مستوايت التضخم. ابالضافة إىل

 لرتقية الوعي االدخاري غري أنه مل يصل ملستوى املقاييس العاملية نظرا لبعض العوائق.

من جهة أخرى، وبغية ارساء جناعة أكرب يف جمال ادارة السياسة النقدية وحتسني أليات انتقاهلا، يف هذا 
، قام بنك اجلزائر بتحديد كيفيات تطبيق أداة الظرف اجلديد املتميز ابحلاجة اىل السيولة، والذي يبدو هيكليا

سبتمرب  01عمليات السوق املفتوحة وأداة تسهيلة القرض اهلامشي وذلك من خالل اصدار تعليمتني بتاريخ 
1105 1. 

 احمللي االستثمار تطور : الثالث املطلب
مومية نتيجة للتوجه كانت االستثمارات يف غالبيتها، إستثمارات ع  -فرتة الدراسة  –قبل هذه الفرتة 

االقتصادي أنذاك. وتضاءلت بذلك االستثمارات اخلاصة اليت كانت حمدودة جدا. إال أن إخنفاض أسعار البرتول 
أدى إىل اخنفاض الصادرات وعجز معظم املؤسسات االقتصادية وارتفاع حدة املديونية وغريها من  0125سنة 

ال على التوازانت الداخلية واخلارجية واليت أدت ابلسلطات املشكالت االقصادية. إن هذه الصعوابت شكلت ثق
بضرورة التعديل واالنتقال إىل اقتصاد السوق وفتح اجملال لالستثمارات اخلاصة املسامهة يف عملية النمو االقتصادي 

 وتوجيه االستثمارات عن طريق الوكالة الوطنية لرتقية ومتابعة االستثمارات

 املصريف النظام من املقدمة قروضال حجم تطور االول: الفرع
الذي يوضح حجم  1.2لتحليل تطور القروض املقدمة من طرف النظام املصريف اعتمدان على اجلدول رقم 

 . القروض املوزعة بني احلكومة واالقتصاد

                                                        
يف ظرف استمرار  1105، وتوجهات السنة املالية 1102مداخلة حمافظ البنك اجلزائري أمام جملس األمة حول تطورات املالية والنقدية لسنة  1

 .05، ص 1102الصدمة اخلارجية ، افريل 
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 -2223يبني توزيع القروض بني احلكومة واالقتصاد من طرف النظام املصريف  :1-5 الشكل رقم

1321 

 
 املقدمة للحكومة  القروض 
 القروض املقدمة لالقتصاد 

 %/ دج  مليارالوحدة:  بياانت البنك الدويل                             املصدر:

مستمر حيث حيث  اخنفاضيف  للحكومةحجم القروض املقدمة أن  4.3 الشكل رقم من يالحظ
ويعود هذا إىل إخنفاض  ،1110سنة د.ج مليار  101إىل  0111د.ج سنة مليار  0210.5إرتفعت من 

. ابلنسبة للقروض املقدمة 1111مليار د.ج سنة  101.1القروض حيث سجلت قيمة القروض امجايل 
 112مببلغ 0111% سنة 21.52لإلقتصاد عرفت تطورا إجيابيا حيث إنتقلت نسبتها إىل إمجايل القروض من 

فاضا حيث وصلت نسبتها إىل إمجايل عرفت إخن 0110ولكن بداية من  0111% سنة 51.21مليارد.ج إىل
مع بداية تطبق برامج التثبيت واإلستقرار اإلقتصادي مع صندوق النقد الدويل  ن%، ولك11.11القروض إىل 

 0111% سنة 01.21بدأت تعرف إرتفاعا ملحوظا حيث وصلت نسبتها إىل إمجايل القروض الداخلية 
 .1112و 1111% سنيت 100و  %010لتواصل إرتفاعها إىل أكثر من 

، قد 1100سنة  شراء خاللإن تدفق القروض اليت منحتها املصارف العمومية إبدماج قيمة إعادة 
مليار دينار ( بشكل أكثر مما استفادت منه املؤسسات اخلاصة  052.2استفادت منه املؤسسات العمومية ) 

هذا ، % على التوايل 00.1% و  10.1مليار دينار (، وهو ما ميثل معدالت منو تقدر بـ  112.2واألسر ) 
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ما يرتجم مشاركة املصارف العمومية يف متويل مشاريع االستثمار الكربى للمؤسسات العمومية يف قطاع الطاقة و 
 1. املاء

 6142-6112بعض املؤشرات املالية يف اجلزائر  تطور :4-5اجلدول رقم 
القروض 
 لالقتصاد

نسبة 
القروض 

 املتعثرة

القروض 
 اصللقطاع اخل

القروض للقطاع 
 العام

معدل النمو 
 االقتصادي

إمجايل الناتج 
 احمللي

 السنوات

4.41 
43.4 
42.2 
42.1 
3.41 
42.3 
43.4 
61.2 

42.1 
66.1 
44.3 
64.4 
42.2 
41.1 
44.1 
41.3 

33.3 
33.4 
31.1 
34.9 
33.2 
32.2 
36.1 
36.2 

11.3 
11.2 
12.1 
12.4 
11.4 
12.4 
14.2 
14.6 

6.1 
2.1 
6.1 
6.1 
2.2 
6.2 
2.2 
6.2 

32.4 
22.4 
22.1 
46.9 
22.2 
22.2 
22.2 
46.2 

6112 
6114 
6112 
6119 
6141 
6144 
6146 
6142 

 %/ مليار دج :الوحدة  بياانت البنك الدويل                             :املصدر 

انت عليه يف حسب البياانت الواردة من اجلدول أعاله، يبدو أن آفاق النمو املايل يف اجلزائر هي أقل مما ك
السنوات األخرية بسبب عدم االستفادة من االنتعاش االقتصادي واالستقرار املايل الذي ارتكز بشكل كبري على 

 االرتفاع املعترب واملستمر ألسعار احملروقات.
، الذي جتلى يف احلدود املرتفعة 2فالضعف الرئيسي ألداء القطاع املصريف اجلزائري هو تركيز خماطر االئتمان

 1101يف سنة 01.2و 00.1إىل  1111يف املائة سنة  10للقروض املتعثرة، فعلى الرغم من اخنفاضها من 
اىل أهنا تبقى مرتفعة ابملقارنة مع معايري الدولية، وميكن إرجاع ذلك اىل إعادة الرمسلة الدورية واملتكررة  1100و

ن البنوك، حقن روؤس أموال جديدة أو جديدة أو للبنوك العامة اليت تشمل عدة آليات مثل اإللغاء الصريح لديو 
 شراء القروض املتعثرة من البنوك مباشرة.

                                                        
 1 .001، ص 1100ور االقتصادي والنقدي للجزائر نوقمرب ، بنك اجلزائر ، التط1101التقرير السنوي 

2
 Algeria.articl iv consultation-staff report press relese and statemement by the executive 

director for Algeria.imf country report no 14/341. December 2014.p15. 
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، بلغ إمجايل القروض بعد طرح 1105استمر التباطؤ يف وترية منو القروض املصرفية املوجهة لالقتصاد يف 
% 2.2أي ينمو قدره  مليار دينار، 2112.2املستحقات املعاد شراؤها من طرف اخلزينة العمومية، مبلغا  قدرة

، بلغ معدل منو القروض، مبا فيها املستحقات املعاد  1101% يف  1.15و  1102% يف  00.2مقابل 
 . 1 1102% يف  05.5مقابل ، % 01.1نسبة ، 1105و  1102شراؤها من طرف اخلزينة العمومية يف 

 القروض توزيع هيكل : الثاين الفرع
روض القصرية األجل على حساب القروض الطويلة و املتوسطة، حيث يظهر اجلدول أدانه إرتفاع الق

، يف حني تراوحت 1112% سنة 21.1اىل 0112% سنة 51.2حيث تراوحت نسبة القروض قصرية األجل
، أما قروض طويلة األجل فنسبتها 1112% سنة12.1و 0112% يف 02.5نسبة القروض متوسطة بني

، أي أهنا تكاد هتمل أمام 1112سنة  0.1اىل  وارتفعت 0112سنة 1.2ضعيفة جدا حيث قدرت ب
 .5.2القروض القصرية وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 

خارج الديون املعاد شراؤها من طرف احلزينة  1112من زاوية قائم القروض املوزعة من طرف البنوك يف 
للقرض  12.2بل % من إمجايل قامن القروض مقا 20.1العمومية فان القروض متوسطة وطويلة االجل متثل 
يعود سببه اساسا يف التطور العام يف القروض طويلة  1115قصرية األجل ويتعلق االمر هنا ابجتاه جديد بدأ يف 

األجل لتمويل االستثمارات متويل الطاقة واملياه ولكن أيضا شراء السكن والسلع املعمرة االخرى من طرف االسر 
مليار دينار يف  001.5اىل  1115مليار دينار يف هناية  11ها من فيما خيص القروض الرهنية، فقد انتقل قائم

1112هناية 
2. 

وعليه فالقروض املتقدمة من طرف البنوك اجلزائرية عرفت توجه ملحوظ حنو القروض قصرية األجل، اليت 
فإن هذه البنوك ختص بتمويل العمليات التجارية واليت ال تزال متثل النشاط االساسي للبنوك اجلزائرية، وابملقابل 

توجه جزءا صغريا من القروض لتمويل االستثمارات الطويلة األجل، وهذا يدل حمدوديتها يف متويل التنمية 
اىل غاية  1110االقتصادية وهذا رغم توجه حنو تطبيق سياسة االنعاش االقتصادي وحتفيز النمو املطبقة منذ 

 . لواليت تسعى حنو حتفيز االستثمار الطويل األج 1111
 
 

                                                        
1 .21، ص1102قتصادي والنقدي للجزائر،  سبتمربلبنك اجلزائر، التطور اال 1105التقرير السنوي 

 
 .5، ص1112تطورات الوضعية املالية والنقدية يف اجلزائر،  تدخل حمافظ بنك اجلزائر امام جملس األمة، جويلية  2
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 6113-4994هيكل القروض املوزعة االقتصاد حسب مدهتا  :5-5اجلدول رقم 
6113 6111 6112 6116 6114 6111 4999 4992 4994  
 ق ق أ 119.2 113.2 336.4 124.1 342.2 262.1 442.2 262.2 961.2
 ق م أ 623.9 132.6 323.1 196.9 369.3 216.2 339.4 231.2 214.4
 ق ط أ 3.2 16.6 22.2 22.2 23.2 22.1 14.3 36.4 36.9

 مج ق 414.2 912.6 4431.4 992.4 4142.1 4622.2 42216 4323.1 4442.2
 ق ق% 21.4 21 12.1 14.1 14.2 19.2 32.1 31.1 36.1
 ق م% 22.2 23 19.4 19.2 19.4 14.2 11.3 16.2 13.1
 ق ط% 1.4 4 6.9 2.1 2.2 6.2 2.1 2.1 2.1

 %/ دج  مليارالوحدة:         نك الدويل                       بياانت الب املصدر:

ولكن رغم السيولة العالية اليت تتميز هبا البنوك التجارية يف اجلزائر عن غريها يف ابقي الدول، إال أن ذلك مل 
ا يزال يساهم ابلشكل املطلوب يف توزيع القروض لتمويل التنمية االقتصادية وهذا بسبب خطر القروض الذي م

ميثل املعوق االساسي هلذه العملية، كما أن القرار املتعلق مبنع القروض االستهالكية الذي اختذته السلطات 
 العمومية أثر بشكل كبري على فعالية البنوك خاصة تلك املتخصصة يف توزيع القروض االستهالكية.

 لياحمل الناتج امجايل اىل نسبة احمللي االستثمار تطور الثالث: الفرع
 2أن نسبة االستثمار احمللي نسبة اىل امجايل الناتج احمللي مل تتجاوز  5.3نالحظ من خالل اجلدول رقم 

% خالل الفرتة 00% و 00%، وتراوحت بني 01.0إىل  1111، حيث إرتفعت سنة 1110حىت سنة 
 متويل ، ويدل اخنفاض هذه النسبة على ضعف البنوك يف1101% سنة 02( لرتتفع إىل 1110-1111)

 01.11القطاع اخلاص، حيث شهدت القروض املوجهة للمؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة اخنفاضا ب 
على التوايل، وعليه فهذا يدل على الصعوابت اليت جتدها املؤسسات  1105و  1102% سنيت  01.12% و

ن احلاالت مبثابة عامل كابح او مقيد وهلذا فقد إعتربت البنوك اجلزائرية يف الكثري م، يف احلصول على التمويل
لإلستثمار، ولكن رغم السيولة املرتفعة اليت متتاز هبا البنوك يف اجلزائر، إال أن ذلك مل يساهم ابلشكل املطلوب يف 
توزيع القروض لتمويل التنمية االقتصادية وهذا بسبب ظاهرة تركيز املخاطر، خاصة على مستوى املصارف 

 .1املشاريع الكربىالعمومية اليت متول 
                                                        

. 5اجلزائر، صلبنك  1105التقرير السنوي   1 
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 6144-4991 يوضح تطور االستثمار احمللي نسبة اىل امجايل الناتج احمللي :6-5اجلدول رقم 
 11 99 92 94 92 93 91 92 96 94 91 السنوات

Cp/GDP 1.2 2.2 4.1 2.1 2.2 3.4 3.2 2.9 1.3 3.6 2.1 
 44 41 19 12 14 12 13 11 12 16 14 السنوات

Cp/GDP 2.1 46.4 44.6 41.9 44.2 46.1 46.9 46.2 43.9 43.1 - 
 % الوحدة:الديوان الوطين لإلحصاء.                    -بنك اجلزائر  املصدر:

حتقيق االستقرار املايل لذلك فإن املوقف احلايل غري قابل لالمسرار ألن اإلرادات احملققة واليت تساعد على 
خاصة يف ظل التوقعات خبصوص األوضاع  االقتصادية،ت هي عرضة للتقلباوتعزيزه خالل العقد املاضي 

بناء قاعدة إنتاجية من شأهنا  يستوجبلذلك  األخرية،االقتصادية العاملية والسقوط احلر ألسعار النفط يف اآلونة 
 ضمان االستدامة املالية.لاإلنفاق احلكومي  والتحكم يف النفطالتقلبات املفاجئة ألسعار  أثرالتقليل من 

 احمللي االدخار امجايل على احلقيقي الفائدة سعر أثر قياس الثاين: ثاملبح
سنقوم يف هذا املبحث بتقدير أثر سعر الفائدة احلقيقي على امجايل االدخار احمللي من خالل عدة مراحل 

 االدخار احمللي على النحو التايل. وبناء دالةأساسية تتمثل أوال يف حتديد متغريات النموذج 
 ميثل حتديد املتغريات االساسية :0-5م اجلدول رق

 االدخار –النموذج سعر الفائدة 
 S امجايل االدخار احمللي 

 RD سعر الفائدة احلقيقي على الودائع

 IRM هامش سعر الفائدة

 من اعداد الطالب املصدر:

 السالسل استقرارية دراسة االول: املطلب
زمنية هو معرفة طبيعية التغريات اليت تطرأ على قيم الظاهرة إن اهلدف الرئيسي الستخدام حتليل السالسل ال

فتكون السلسلة مستقرة إذا  1،املدروسة يف الفرتات الزمنية من أجل استخراج يف األخري القيم املتوقعة هلذه الظاهرة

                                                        
 .012، ص 1111عمان، أموري هادي كاظم احلسناوي، طرق القياس االقتصادي، دار وائل للنشر،  1
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ما قبل تذبذبت حول وسط حسايب اثبت مع تباين ليس له عالقة ابلزمن، لذا يعترب حتديد درجة االستقرارية مه
 اختبار عالقات التكامل املتزامن.

 للسالسل الذايت االرتباط معامالت معنوية اختبار االول: الفرع
   فتكون هذه السلسة مستقرة اذا كانت معامالت ارتباطها   أنخذ متغرية امجايل االدخار احمللي 

 .    من أجل كل ، معنوي ال ختتلف عن الصفر

  االرتباط الذايت للسلسلة  دالةميثل  :2-5الشكل رقم 

 
 Eviewsخمرجات برانمج  املصدر:

كلها معنواي ختتلف    نالحظ من خالل دالة االرتباط الذايت، أن املعامالت احملسوبة من اجل الفجوات 
كذلك احلال ابلنسبة . (les picsعن الصفر، ويظهر وجود مركبة اجتاه عام يف السلسلة مع اخنفاض لألعمدة )

 . 1لسالسللباقي ا
 
 
 

                                                        
 .2-1املالحق  أنظر  1
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 للمتغريات التأخري درجة حتديد الثاين: الفرع
من أجل حتديد درجة أتخري املتغريات ابستعمال اختبار ديكي فولر املطور، خنتار التأخري الذي حتدده أدىن 

 قيمة ابلنسبة للمعايري املدرجة يف االختبار.
 .   خذ التأخري أن السلسلة أت (1.3)نالحظ من اجلدول رقم  ، أنخذ مثال سلسلة 

  درجة أتخري السلسلة  :1-5اجلدول رقم  
VAR Lag Order Selection Criteria 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

2.102.122.1155.05 NA -65.78 1

*5.15  *5.02  *5.12  *11.11  *02.01  22.21 0 

6.16 6.29 6.14 27.27 0.27 -55.34 1 

6.24 6.41 6.21 11.10 1.11-55.02 0 

6.30 6.51 6.26 31.14 0.77 -54.50 1 

LR: sequential modified  

LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error                                        

AIC: Akaike information criterion                              

 SC: Schwarz information criterion                              

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

* indicates lag order selected by the criterion 

 Eviewsمن إعداد الطالب ابإلعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:
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1.دول التايل يوضح درجات أتخريهاالسالسل املتبقية واجل أتخريدرجة وبنفس الطريقة نقوم بتحديد   
 : حتديد درجة أتخري السالسل9-5اجلدول رقم 

VAR Lag Order Selection Criteria 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

Endogenous variables:    

2.78* 2.86* 2.76* 0.92* 5.28* -24.25 1 

Endogenous variables:     

-0.94* -0.86 -0.96* 0.22* 28.42* 11.60 1 

* indicates lag order selected by the criterion 

 Eviewsمن إعداد الطالب ابإلعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

 السالسل على األحادي اجلذر اختبار تطبيق الثالث: الفرع
-Phillipsو  ADFمن أجل معرفة إستقرارية السالسل نقوم بتطبيق اختبار اجلذر األحادي 

Perron  ابإلعتماد على درجة التأخريP ( مع إختبار معنوية معامل النماذج الثالثةA,B,C.)

mod[ ] :            ∑           
 
      

mod[ ] :            ∑           
 
         

mod[ ] :            ∑           
 
            

اليت تنص على وجود اجلذر األحادي   نقبل الفرضية الصفرية                   إذاكان 
(Racineunitaire ،) وابلتايل السريورة(Processus) .غري مستقرة 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1
.46-44انظرالمالحق
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    سلسلة :اوال
  اختبار ديكي فولر املطور على سلسلة تطبيق : 27-5اجلدول رقم 

Unit Root Test 

Phillips-Perron ADFVariable 

CBA C BA

-0.74 -1.80 1.97-0.67 -1.85 0.07     

-4.93 -4.21 -4.28 -4.54 -3.54 -3.61        

 01-00- 02-02 حقاملالمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

-Phillipsو ADF غري مستقرة، ألن القيم احملسوبة الختباري دول أعاله أن املتغرية نالحظ من اجل

Perron  لكل النماذجC-B-A نظرا لوجود مركبة االجتاه العام وبعد إجراء نفس أكرب من القيم اجملدولة ،
 االختبار على الفروق من الدرجة االوىل استخلصنا ما يلي:

سوبةاحملجند أن Cمن خالل النموذج  - أقل من اإلحصائية              =  -1.31 االحصائية   
%(، ومنه نرفض 3 -%4% )وكذلك عند41عند مستوى معنوية          = -2 62. اجملدولة

 .  فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 
عند          صائية اجملدولة لكل النماذج أقل من اإلح            دينا االحصائية احملسوبة ل -

%(، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 41% و 3% )وكذلك عند 1مستوى معنوية 
  . 

    السلسلة :اثنيا
   تطبيق اختبار ديكي فولر املطور على سلسلة  :22-5اجلدول رقم 

Unit Root Test 

Phillips-Perron ADFVariable

    C B ACB A

-0.22-2.39 -2.32 -1.65 -2.52 -2.48       
-5.87 -5.29 -5.33 -3.34-2.85 -2.90         

 01-00 -11-01املالحقمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:



 قياس أثر تحرير سعر الفائدة على الادخار والاستثمار في الجزائر الرابع  الفصل 

461 

 ADF غري مستقرة، ألن القيم احملسوبة الختباري   نستكشف من اجلدول أعاله أن املتغرية 
أكرب من القيم اجملدولة، نظرا لوجود مركبة االجتاه العام وبعد  C-B-Aلكل النماذج  Phillips-Perronو

 إجراء نفس االختبار على الفروق من الدرجة االوىل استخلصنا ما يلي:
عند          النماذج أقل من اإلحصائية اجملدولة الغلب               ة احملسوبةلدينا االحصائي -

 .   %، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 01ستوى معنوية م
أقل من             =  - 3.24 جند االحصائية احملسوبة  Cمن خالل مالحظة نتائج النموذج -

% (، 3% و 4% )وكذلك عند 41عند مستوى معنوية          = -2.62اإلحصائية اجملدولة 
 .   وجود جذر أحادي يف السلسلة  ومنه نرفض فرضية
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     السلسلة اثلثا:
    تطبيق اختبار ديكي فولر املطور على سلسلة : 20-5 : اجلدول رقم

Unit Root Test 

Phillips-Perron ADFVariable

C BA C B A

-4.71 -1.83 -0.10 -1.84 -1.28 0.98        

-8.89 -9.22 -8.95 -3.97 -4.05 -4.10          

 05-02 -11-10املالحقمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر :

 غري مستقرة، ألن القيم احملسوبة الختباري    من اجلدول أعاله أن املتغرية  يظهر

ADFوPhillips-Perron    لكل النماذجC-B-A  أكرب من القيم اجملدولة، نظرا لوجود مركبة االجتاه

 لعام وبعد إجراء نفس االختبار على الفروق من الدرجة االوىل استخلصنا ما يلي:ا

أقل من اإلحصائيات اجملدولة              لدينا االحصائيات احملسوبة  A-B-C اذجابلنسبة للنم -
%، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 01% و 2عند مستوى معنوية          
    .  

أقل من             =  - 2.21 جند االحصائية احملسوبة  Cمن خالل مالحظة نتائج النموذج -
% (، 2% و 0% )وكذلك عند 01عند مستوى معنوية          = -0.15اإلحصائية اجملدولة 

 .   ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 
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 احمللي االدخار لدالة االصلي جالنموذ  تقدير بواقي : رابعا
 لدالة االدخار احمللياختبار سكون بواقي النموذج االصلي : 23-5اجلدول رقم 

Phillips-Perron Unit Root Test on RESID 

PP Test  Statistic 

-4.28 

5%  Critical Value -3.6591 

10% Critical Value -3.2677 

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

RESID28(-1) -1.052204 0.245584 -4.284496 0.0005 

C -0.004725 0.126287 -0.037417 0.9706 

@TREND(1994) 3.07E-05 0.009179 0.003349 0.9974 

 Eviewsمن إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات  املصدر :

      تكشف من اجلدول أعاله أن املتغرية بعد إجراء نفس االختبار على الفروق يف املستوى، نس
من القيم اجملدولة، ومنه نرفض  اقل Cلنموذج ل Phillips-Perronمستقرة، ألن القيم احملسوبة الختبار 

 .     فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 
 كاملهاحاالت استقرارية سالسل دالة امجايل االدخار احمللي ودرجات ت :25-5اجلدول رقم 

 حاالت استقرارية السالسل ودرجات تكاملها

 مستقرة ومتكاملة من الدرجة االوىل   

 مستقرة ومتكاملة من الدرجة االوىل    

 مستقرة ومتكاملة من الدرجة االوىل     

RESID مستقرة يف املستوى 

 من اعداد الطالب بناء على نتائج االختبارات السابقة املصدر :
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 احمللي االدخار امجايل معادلة :تقدير الثاين ملطلبا
بصفة عامة نستطيع القول أن اختبار امكانية وجود مسار مشرتك بني املتغريات ال يكون إال بني املتغريات 

قبل القيام بعملية التقدير جيب  .وترية االجتاه على املدى الطويل املتكاملة من نفس الدرجة واليت تنمو بنفس
وهذا استناد للجدول   p=  0لذا قمنا ابجراء االختبار املناسب، فكانت  املسار املشرتك،أتخري جة در حتديد 
 التايل :

 DS-DRD-DIRMدرجة أتخري املسار املشرتك بني املتغرات  :25-5اجلدول رقم 
Endogenous variables: DS-DRD-DIRM

HQ SCAIC FPE LR LogL Lag 

8.06* 8.54*7.94*1.57* 43.26* -67.48 1 

 Eviewsمن إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات  املصدر :

 احمللي االدخار دالة متغريات بني املشرتك التكامل اختبار : أوال
مشرتك بني  تكامل ةعالقوجود  على Trace Statisticأثبت اختبار  (05.3)اجلدول  خالل من

-Max، وبصورة مقابلة وابالعتماد على اختبار%1ومستوي معنوية %2عند مستوى معنوية  املتغريات

Eigen Statistic  عند مستوى  عدم وجود عالقة تكامل بني املتغريتالفرضية الصفرية القائلة ب رفضنستطيع
 .%1% و 2معنوية 
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 بني متغريات دالة االدخار احمللياختبار التكامل املشرتك  :26-5اجلدول رقم 
Johansen Cointegration Test

Series: S RD IRM        Lags interval (in first differences): 1 to 1 

1 P C Value 5 P C Value Trace S Eigenvalue Hypothesized 

35.65 29.6842.38 0.49 None ** 

20.04 15.41 21.90 0.34 At most 1** 

6.653.760.920.03At most 2  

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level        

Trace test indicates 2 cointegrating at both 5% and 1% levels

1 PC Value 5 PC Value Max-E  SEigenvalue Hypothesized 

25.52 20.97 54.67 0.49 None ** 

18.63 14.07 34.980.34 At most 1** 

6.653.760.920.04At most 2 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level        

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating at both 5% and 1% 

levels 

 Eviewsمن إعداد الطالب ابإلعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

 VECM منوذج تقدير اثنيا:
تغريات حمل الدراسة إىل اختبارات جذر الوحدة واليت اثبت استقرارية السالسل الزمنية بعد أن مت إخضاع امل

بعد أخذ الفروقات من الدرجة الثانية هلا، وكذلك اختبارات التكامل املتزامن واليت دلت على وجود تكامل 
 .ابتمع األخذ بعني االعتبار احلد الث VECM، أتيت اخلطوة التالية وهي تقدير منوذج مشرتك
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 VECMتقدير معادلة االدخار احمللي وفق  :11-5 رقم اجلدول

Vector Error Correction Estimates 

Eq: CointEq1Cointegrating 

1.000000 DS(-1)

6.005435 DRD(-1)

(1.77188) 

]0.02100[ 

02.11221-DIRM(-1) 

(5.90549) 

[-2.61582] 

1.339376 C

F=5.35 R
2
=49

 Eviewsمن إعداد الطالب ابإلعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

 ميكن استخراج معادلة االدخار احمللي من اجلدول أعاله وهي كاآليت
       6            5                    

هامش سعر  تشري هذه املعادلة اىل العالقة بني االدخار احمللي وسعر الفائدة احلقيقي على الودائع وكذا
  .الفائدة

 التفسري االحصائي  :اوال
بداللة املتغريات املدرجة يظهر لنا أن االدخار احمللي مشروح ومفسر  R2=49 من خالل معامل التحديد

على معنوية النموذج ككل، وأتكد   F=5.35 بينما تدل احصائية فيشريف املعادلة وهي قيمة مقبولة نوعا ما، 
 . الختبار ستيودنت منفردة لنموذجذلك عند اخضاع معلمات ا

  قتصاديالتفسري اال :اثنيا
موجبة اذن فهي تتوافق مع النظرية االقتصادية  ملتغرية سعر الفائدة على الودائععلمة املقدرة امل نأ نالحظ

من خالل  .جيذب معه أكرب قدر ممكن من املدخراتاليت تنص على أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع 
 ان االرتفاع امللحوظ يف االدخار احمللي يل السنوي لتطور أسعار الفائدة ومستوايت االدخار يف اجلزائر وجدانالتحل

للتوفري حيوزها الصندوق الوطين خاصة املوارد الكبرية جدا اليت ال يعترب كاستجابة منطقية ألسعار الفائدة احلقيقية 
لفسحة ا أن االعمومية، كمض عقارية مدعمة من قبل اخلزينة واليت يعود ارتباطها ابحلصول على قرو واالحتياط 
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يؤكد التأثري الضعيف نسبيا وهذا ما  القطاع املايل يف فائض سيولة معترب، تاملالية اليت متيزت هبا فرتة الدراسة أوقع
 لسعر الفائدة على حجم املدخرات احمللية.  

حيث يعترب أمرا سيئا عدم كفاية الوساطة املصرفية،  أن التأثري السليب ملعلمة هامش سعر الفائدة يعرب على
كما أن ارتفاع القروض املتعثرة يف ظل اهلوامش املالئمة دليل على ضعف املنافسة بني البنوك، على النظام املايل  

اض يف وميكن اعتباره كنتيجة إلعادة الرمسلة الدورية واملتكررة للبنوك العامة من طرف احلكومة، وهلذا تفسري االخنف
 . هامش سعر الفائدة اىل االحتكار وليس املنافسة

 اختبار استقرار منوذج االحندار الذايت: :الفرع الثالث
جيب معرفة اذا ما كانت اخطاء النموذج تتبع القانون التوزيع الطبيعي ام ال، وأهنا ال ترتبط ذاتيا، فاذا  

 تيا فهذا يدل على جودة النموذج املقدر.كانت تتوزع حسب القانون التوزيع الطبيعي وغري مرتبطة ذا
 منوذج دالة االدخار احمللي اختبار االرتباط الذايت للبواقي :21-5اجلدول رقم 

VAR Residual Serial Correlation 

LM Te H0: no serial correlation at 

lag order h 

Prob LM-Stat Lags 

0.5727 7.621594 1 

0.9428 3.467630 2 

0.9834 2.400741 3 

0.5632 7.714176 4 

0.3631 9.845791 5 

0.2744 11.01897 6 

0.8811 4.427717 7 

0.7382 6.017029 8 

0.9968 1.545635 9 

0.5414 7.927992 10 

0.8654 4.628272 11 

0.4615 8.740918 12 

Probs from chi-square with 9 df. 

 Eviewsربانمج من إعداد الطالب ابالستعانة ب املصدر:
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 لنموذج دالة االدخار احملليشروط االستقرار  :29-5اجلدول رقم 
Roots of Characteristic Polynomial       

    Endogenous variables: 

            

Modulus Root 

0.437531 -0.437531 

0.218843 -0.032644 - 0.216395i 

0.218843 -0.032644 + 0.216395i 

No root lies outside the unit circle.      

 Eviewsمن إعداد الطالب ابإلعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

يتضح لنا أن النموذج املقدر حيقق شروط االستقرار اذ أن مجيع  (02.3)رقم من خالل اجلدول 
حتماالت احلرجة لكل الفرتات هي أن اال  (01.3)رقم املعامالت أصغر من الواحد، كما نالحظ من اجلدول

وابلتايل ال ميكن رفض الفرضية اليت تنص على عدم وجود ارتباط ذايت للبواقي، مما يعين أن  1.12أكرب من 
 .النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط األخطاء أو عدم ثبات التباين

 االدخار احملليدالة  لنموذج اختبار التوزيع الطبيعي ألخطاء التقدير :07-5اجلدول رقم 
Prob Df Chi-sq Skewness Component 

0.0916 1 2.84 0.90 1 

0.4186 1 0.65 -0.43 2 

0.4191 1 0.65 -0.43 3 

0.2454 3 4.15 Joint 

Prob Df Chi-sq Kurtosis Component 

0.6992 1 0.14 3.47 1 

0.6599 1 0.19 3.41 2 

0.2907 1 1.11 1.87 3 

0.6917 3 1.45 Joint 

Prob Df Jarque-Bera Component 

0.2236 2 2.99 1 

0.6545 2 0.84 2 

0.4129 2 1.76 3 

0.4680 6 5.61 Joint 

 Eviewsمن إعداد الطالب ابالستعانة بربانمج  املصدر:
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يتضح لنا أن أخطاء التقدير يف النموذج تتوزع طبيعيا، اذن ال ميكن رفض  (11.3)من خالل اجلدول رقم 
 ,Skewness)بناء على نتائج %، 2عند مستوى معنوية العدم القائلة أبن البواقي تتوزع طبيعيا  فرضية

Kurtosis, Jarque-Bera) 
 املطلب الرابع : دراسة دوال االستجابة وحتليل التباين

 االستجابة دوال دراسة : االول الفرع
 (1.3) رقم الشكلواملوضحة يف  سنوات 01حسب تقديرات دوال االستجابة الدفعية املمتدة على طول 

خالل السنوات االوىل  متغرية االدخار احمللي سيكون هلا أثر سليب على املتغري نفسه نالحظ أن حدوث صدمة يف
سعر الفائدة احلقيقي على الودائع يكون له أتثري مث ينخفض هذا االثر مع مرور الزمن، يف حني حدوث صدمة ل

ار احمللي يف اغلب السنوات لكنه ينخفض مع مرور الزمن،كما يالحظ أن سليب ضعيف جدا على مستوى االدخ
حدوث صدمة يف هامش سعر الفائدة سيكون له أثر موجب على امجايل االدخار احمللي يف السنة االوىل والثانية 

 .  ليعود بعدها اىل مستىواه االول يف السنة الثالثة والرابعةمث يكون له أثر سليب 

 بني متغريات دالة االدخار احمللي دوال االستجابة الدفعية :4-5رقم الشكل 

 
 Eviewsخمرجات برانمج  املصدر:

 التباين حتليل دراسة : الثاين الفرع
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إن اهلدف من حتليل التباين اخلطأ هو معرفة نصيب ومدى مسامهة كل متغرية يف تباين خطأ التنبؤ، حيث 
لي من أجل معرفة التغريات املستقبلية يف املتغريات االقتصادية الكلية، نقوم بتحليل تباين دالة امجايل االدخار احمل
 : وتظهر النتائج اخلاصة بتحليل التباين كاآليت

 حتليل التباين لدالة امجايل االدخار احمللي :5-5اجلدول رقم 

 
 Eviewsخمرجات برانمج  املصدر:

 حوايل% يف تباين اخلطأ لتنبئه وبـ22 وايلب حبسبيتيف الفرتة الثانية نالحظ أن امجايل االدخار احمللي 
% تباين خلطأ متغرية هامش سعر 2حوايل% ملتغرية سعر الفائدة احلقيقي على الودائع، يف حني تسبب بـ2

 الفائدة، وتبقى مسامهة امجايل االدخار احمللي طوال فرتات التحليل هي االكرب من أي متغري أخر.

  



 قياس أثر تحرير سعر الفائدة على الادخار والاستثمار في الجزائر الرابع  الفصل 

421 

 احمللي االستثمار امجايل على الفائدة رسع أثر قياس : الثالث املبحث
يتضمن هذا املبحث تقدير أثر سعر الفائدة على امجايل االستثمار احمللي ابملرور على عدة خطوات، 

 وكأول خطوة سنقوم بتحديد املتغريات الداخلة يف هذا النموذج وبناء دالة االستثمار احمللي على الشكل االيت
 االستثمار –ات منوذج سعر الفائدة حتديد متغري  :02-5اجلدول رقم 

 االستثمار –منوذج سعر الفائدة 
 I االستثمار احمللي

 S امجايل االدخار احمللي
 IR القروضسعر الفائدة على 

 INF التضخم
 FD العمق املايل

 من إعداد الطالب املصدر :

                              

 السالسل استقرارية :دراسة االول ملطلبا
ان دراسة استقرارية السالسل الزمنية يتطلب كشرط أساسي وضروري اختبار جذر الوحدة لكل سلسلة 

 . على حدى للكشف عن اخلصائص االحصائية لكل سلسلة
 للسالسل الذايت االرتباط معامالت معنوية :اختبار االول الفرع

معنوية    فتكون هذه السلسة مستقرة اذا كانت معامالت ارتباطها   احمللي  أنخذ متغرية امجايل االدخار
 .    ال ختتلف عن الصفر، من أجل كل 
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  ميثل دالة االرتباط الذايت للسلسلة  :6-5الشكل رقم 

 
 Eviewsخمرجات برانمج  املصدر:

كلها معنواي ختتلف   kجل الفجوات أن املعامالت احملسوبة من ا، نالحظ من خالل دالة االرتباط الذايت
(، كذلك احلال  les picsويظهر وجود مركبة اجتاه عام يف السلسلة مع اخنفاض لألعمدة ) ، عن الصفر

 . 1ابلنسبة لباقي السالسل 
 للمتغريات التأخري درجة :حتديد الثاين الفرع

طور، خنتار التأخري الذي حتدده قيم من أجل حتديد درجة التأخري املتغريات ابستعمال اختبار ديكي فولر امل
 2عايري املدرجة يف اجلدول التايل.امل

 
 
 
 
 

                                                        
 .1-2-2-5أنظر املالحق رقم   1
 .42-43-41-42 أنظر املالحق رقم  2
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 حتديد درجة أتخري السالسل :00-5اجلدول رقم 
VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: 

HQ SC AIC FPE LR LogL L 

5.56* 5.64* 5.54* 14.98* 29.16* -50.661 

Endogenous variables:  

-0.62* -0.42* - 0.67* 0.03* 3.66 11.364 

Endogenous variables:   

4.23*4.27* 4.22* 4.00* NA -39.140 

Endogenous variables:  

6.08* 6.16* 6.06* 25.31* 12.22*-55.651 

* indicates lag order selected by the criterion 

 Eviewsد الطالب ابالعتماد على خمرجات من إعدا املصدر :

 السالسل على األحادي اجلذر اختبار تطبيق الثالث: الفرع
 .Phillips-Perron وADFنقوم ابجراء اختبار جذر الوحدة ابالعتماد على اختباري 

   السلسلة :أوال
  تطبيق اختبار جذر الوحدة على سلسلة : 03-5اجلدول رقم 

Unit Root Test 

Phillips-PerronADFDependent 

Variable CBA CB A 

-2.82 -0.17 1.12 3.95 -0.15 1.01     

-4.66 -4.48 -4.40 -4.25 -4.15-3.63        

 02-02 -11-10املالحقمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر :

-Phillipsو ADF سوبة الختباريغري مستقرة، ألن القيم احمل  نستنتج من اجلدول أعاله أن املتغرية 

Perron  لكل النماذجC-B-A  أكرب من القيم اجملدولة، نظرا لوجود مركبة االجتاه العام وبعد إجراء نفس
 االختبار على الفروق من الدرجة االوىل استخلصنا ما يلي:

عند          اجملدولة  لكل النماذج أقل من اإلحصائية             لدينا االحصائية احملسوبة
 .  %، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 2% وكذلك عند 01مستوى معنوية 
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عند مستوى          لكل النماذج أقل من اإلحصائية اجملدولة             لدينا االحصائية احملسوبة
 .  ض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة %، ومنه نرف2% و 0% وكذلك عند 01معنوية 

    السلسلة:ااثني
   تطبيق اختبار جذر الوحدة على سلسلة :04-5اجلدول رقم 

Unit Root Test 

Les test  

Les variables Phillips-Perron ADF 

C B A C B A 

-1.27 -2.29 -2.37 -0.111.65 0.71       
3.43 -2.78 -1.20 0.21-  0.01- 0.00-        

 11-01 -15-12املالحقمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

 ADF غري مستقرة، ألن القيم احملسوبة الختباري   نستكشف من اجلدول أعاله أن املتغرية 
عند مستوى  Mackninonأكرب من القيم اجملدولة  C-B-Aلكل النماذج  Phillips-Perronو

، نظرا لوجود مركبة االجتاه العام وبعد إجراء نفس االختبار على الفروق من الدرجة االوىل 01%% و2معنوية 
 استخلصنا ما يلي:

 3.65أقل من اإلحصائية اجملدولة  Aللنموذج             =  -2.21  لدينا االحصائية احملسوبة -
 %.3% وكذلك عند 41عند مستوى معنوية          = -

عند          لكل النماذج أقل من اإلحصائية اجملدولة            لدينا االحصائية احملسوبة  -
%، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 3% و 4% وكذلك عند 41مستوى معنوية 

   . 
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     السلسلة :اثلثا
    حدة على سلسلة تطبيق اختبار جذر الو  :05-5اجلدول رقم 

Unit Root Test 

Les test  

Les variables Phillips-Perron ADF 

C B A C B A 

-2.57 -3.50 -3.56 -2.57 -3.05 -3.56        
-4.48 -3.48 -3.38 -7.24 -3.48 -3.38          

 11-10 -12-12املالحقمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر :

 ADF غري مستقرة، ألن القيم احملسوبة الختباري    ميكن أن نالحظ من اجلدول أعاله أن املتغرية 
عند مستوى  Mackninonأكرب من القيم اجملدولة  C-B-Aلكل النماذج  Phillips-Perronو

الدرجة االوىل  ، نظرا لوجود مركبة االجتاه العام وبعد إجراء نفس االختبار على الفروق من01%% و2معنوية 
 استخلصنا ما يلي:

 - 3.65أقل من اإلحصائية اجملدولة             =  -4.61 لدينا االحصائية احملسوبة -
%(، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي 41% )وكذلك عند 3عند مستوى معنوية          =

 .    يف السلسلة 
عند          لكل النماذج أقل من اإلحصائية اجملدولة            لدينا االحصائية احملسوبة  -

 .    %، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 3% و41مستوى معنوية 
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    السلسلة :رابعا
   : تطبيق اختبار جذر الوحدة على سلسلة 06-5اجلدول رقم 

Unit Root Test 

Les test  

Les variables Phillips-Perron ADF 

C B A C B A 

-2.79 -2.71 0.82 -2.08 -1.95 0.70         
-5.37 -5.21 -5.09 -5.46 -4.51 -3.94         

 11-10 -01-11املالحق من إعداد الطالب ابالعتماد على املصدر :

 ADF ن القيم احملسوبة الختباريغري مستقرة، أل   نستكشف من اجلدول أعاله أن املتغرية 
عند مستوى  Mackninonأكرب من القيم اجملدولة  C-B-Aلكل النماذج  Phillips-Perronو

، نظرا لوجود مركبة االجتاه العام وبعد إجراء نفس االختبار على الفروق من الدرجة االوىل 01%% و2معنوية 
  استخلصنا ما يلي:

عند          لكل النماذج أقل من اإلحصائية اجملدولة             لدينا االحصائية احملسوبة  -
%، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 3% و 4% وكذلك عند 41مستوى معنوية 

   . 
عند          لكل النماذج أقل من اإلحصائية اجملدولة            لدينا االحصائية احملسوبة -

%، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة 3% و 4% وكذلك عند 41مستوى معنوية 
   . 
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 احمللي االستثمار لدالة االصلي النموذج بواقي ةسلسل :خامسا
 لدالة االدخار احمللياختبار جذر الوحدة على بواقي  :00-5اجلدول رقم 

Phillips-Perron Unit Root Test on RESID of I 

PP Test  Statistic 

-5.038177 

1%  Critical Value* -4.50 

5%  Critical Value -3.65 

10% Critical Value -3.26 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Variable - Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

RESID24(-1) -1.183152 0.234439 -5.046736 0.0001 

C C -1.390673 1.586334 -0.876658 0.3929 

@TREND(1994) 0.104500 0.115262 0.906633 0.3773 

 Eviewsمن إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات  املصدر :
-Phillipsمستقرة، ألن القيم احملسوبة الختبار  RESID of Iنالحظ من اجلدول أعاله أن املتغرية 

Perron  لكل النماذجC-B-A  أكرب من القيم اجملدولة، وهذا بعد إجراء نفس االختبار على الفروق يف
 .RESID of Iذر أحادي يف السلسلة املستوى ومنه نرفض فرضية وجود ج

 حاالت استقرارية سالسل دالة امجايل االستثمار احمللي ودرجات تكاملها :01-5اجلدول رقم 
 تكاملة من الدرجة االوىلمستقرة وم   
 مستقرة ومتكاملة من الدرجة االوىل   
 مستقرة ومتكاملة من الدرجة االوىل    
 مستقرة ومتكاملة من الدرجة االوىل    
 مستقرة ومتكاملة من الدرجة االوىل     

RESID of I مستقرة يف املستوى 
 ئج االختبارات السابقةاملصدر : من اعداد الطالب بناء على نتا
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 احمللي االستثمار امجايل معادلة تقدير : الثاين املطلب
بعد التأكد من أن السالسل الزمنية للمتغريات قيد الدراسة مستقرة ومتكاملة من الدرجة االوىل وأن وبواقي 

على عالقة توازن طويلة تقدير النموذج االصلي مستقرة يف املستوى، ميكن أن نستنتج نظراي أن متغريات النموذج 
بعد حتديد درجة أتخري املسر املشرتك بني  األجل، ولتأكيد ذلك رايضيا سوف نستخدم اختيار التكامل املشرتك

 .املتغريات 

 DI-DS-DRI-DINF-DFDدرجة أتخري املسار املشرتك بني املتغرات  :09-5اجلدول رقم 
VAR Lag Order Selection Criteria 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

*11.1  *10.1  10.1 1205.1*  015.1* 111.1-  0 

* indicates lag order selected by the criterion 

 Eviewsمن إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات  املصدر :

 P=1 التأخري أيخذ املسار أن أعاله اجلدول من نالحظ

 املشرتك التكامل اختبار : االول الفرع
نستطيع بكل سهولة رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود أي متجه  (01.3)رقم  لاجلدو من خالل 

تزيد عن  Trace Statistic احملسوبة لنسبة اإلمكانية العظمى  ملتزامن )املشرتك(، حيث أن القيمللتكامل ا
    املعقولية  وبصورة مقابلة فان القيمة احملسوبة لنسبة ، ( (%5 - %1وذلك عند مستوى معنوية احلرجة القيم

 Max-Eigen Statistic ، .تؤيد الفرضية البديلة 
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 اختبار التكامل املشرتك لنموذج دالة االستثمار احمللي :37-5اجلدول رقم 
Johansen Cointegration Test 

Series: I S RI INF FD

1 P C 

Value 

5 P C Value Trace S Eigenvalue Hypothesized 

76.07 68.52 000.520.89 None ** 

54.46 47.21 66.09 0.71 At most 1 ** 

35.66 29.68 39.78 0.52 At most 2 **

11.1102.1024.291.15 At most 3 ** 

5.520.2511.741.11At most 4** 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level        

Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5%                 

and 1% levels 

1 PC Value 5 PC Value Max-E  SEigenvalue Hypothesized 

76.07 33.46 47.580.89 None ** 

01.1127.07 26.31 0.71 At most 1  

12.21 20.97 15.48 0.52 At most 2 

02.05 01.1201.201.15 At most 3  

5.520.2500.121.11At most 4** 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level        

Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% and 1% 

levels                  

 Eviewsمن إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات  املصدر:
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 التكامل املشرتك لنموذج دالة االستثمار احمللي متجه :1-5رقم  الشكل

 
 Eviews برانمج خمرجات املصدر :

 لعالقةا هذه ارستقرا نالحظ حيث ذج،لنموا اتمتغري بني كملشرتا لتكاملا متجه (2.3)لشكل ا يوضح
 بعض يف ضحوا بشكل لصفرا عن ملتجها اهذ دبتعاا من لرغما فعلى . اتلفرتا غلبأ يف لصفرا لحو جحهارتأو
 اتملتغريوا لتابعا ملتغريا بني لطويلا ألمدا على كمشرت تكامل عالقة توجد نهأ للقوا ميكن نهأ ىلإ ات،لسنوا
   .جةرملدا ملستقلةا

 

 ECMV منوذج تقدير الثاين: الفرع
لزمنية بعد أن مت إخضاع املتغريات حمل الدراسة إىل اختبارات جذر الوحدة واليت اثبتت استقرارية السالسل ا

 بعد أخذ الفروقات من الدرجة االوىل هلا، وكذلك اختبارات التكامل املتزامن واليت دلت على وجود تكامل مشرتك
 مع األخذ بعني االعتبار احلد الثابت. VECM، أتيت اخلطوة التالية وهي تقدير منوذج بني املتغريات
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 VECMق : تقدير معادلة االستثمار احمللي وف32-5اجلدول رقم 
Vector Error Correction Estimates 

Eq: CointEq1 Cointegrating  

1.000000 DI(-1)  

[2.11-](1.05)- 0.05  DS(-1) 

[-8.94] (1.10)   -1.25 DRI(-1) 

[ 7.55] (0.28) 1.00DINF(-1) 

 [-5.08] (0.19) -0.97 DFD(-1) 

-0.22 C 

F= 2.78 R
2
 =0.74 

 Eviewsالطالب ابالعتماد على خمرجات من إعداد  املصدر:

 التفسري االحصائي  :اوال
واملتغريات بني االستثمار احمللي طويلة االجل العالقة  اليت تفسراملعادلة  (00.3)يوضح اجلدول رقم 

 .ايل وسعر الفائدة على االستثمارواليت تتمثل يف االدخار احمللي والتصخم والعمق امل املستقلة
   ألن  نسبيا  وهذا معدل يعترب مقبوال، %21حيث قدر حبوايل موجب التحديد  نالحظ أن معامل

ية احصائايضا  تدلاملتغريات املدرجة يف املعادلة. كما احلاصلة يف االستثمار احمللي هي بفعل  التغرياتمن  % 21
ردة الختبار ستيودنت لكن عند اخضاع معلماهتا منف جمتمعة على وجود طبيعة عشوائية للمتغريات املستقلة فيشر

طويلة األجل ، كما أن معلمة تصحيح اخلطأ سلبية وذات معنوية واليت تدل العالقة جند أن كل املعلمات معنوية
 بني متغريات النموذج.

  االقتصادي: التفسري اثنيا
لي ال يتضح من خالل النموذج املقدر أن أغلب معلمات املتغريات املعتمد عليها يف تفسري االستثمار احمل

 . تتوافق مع املقارابت النظرية
وهذا اليتوافق مع النظرية   -0.05 مبقدارعلى االستثمار احمللي  سليبفمثال االدخار احمللي كان له أثر 

فسر توميكن أن  .متيزت بربامج استثمارية كبرية 1105اىل غاية  1111ابلرغم من أن الفرتة من ، االقتصادية
يف اطار الصيغ املقرتحة ة للتطور امللحوظ يف تدفق القروض املدعومة اىل القطاع اخلاص هذه العالقة السلبية نتيج
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وال تعتمد على املبادئ  فئة الشباب واليت كانت مضمونة من طرف احلكومةاىل خاصة من طرف احلكومة 
 .  تخاصة من انحية املدخرااالساسية ملنح القروض 

يعين أن ابخنفاض سعر وهلا اشارة سالبة،  1.25بلغت فقد سعر فائدة االقراض معلمة يف ما خيص 
يف التأثري أن سعر الفائدة أداة فعالة وهذا يدل على  ،الطلب االستثماري من الفائدة على االقراض سوف يزيد

 1112مباشرة اثناء االزمة املالية االخرية على النشاط االقتصادي، وهلذا قامت الوالايت املتحدة االمريكية 
 االستثمارات.سعر الفائدة أمال يف تنشيط الطلب الفعال وزايدة حجم بتخفيض 

  التضخم يزيد من حجم االستثمارات وابلتايل  ارتفاعيعين أن  ،موجبة ة التضخم فقد جاتمابلنسبة ملعل
ح ، لكن املشكلة ما هو املعدل املرغوب فيه وهل يصلالكنزيون. وهذا ما يعتقده زايدة معدالت النمو االقتصادي

حيث . تطبيقه يف كل دولة، هاته هي النقطة اليت أاثرت اجلدل بني النظرايت االقتصادية الرائدة يف هذا املوضوع
أن التضخم املعتدل سيحث املدخرين على استبدال  Mundell  Tobin and( 0152دراسة )توضح 

هذا االستبدال أن يتسبب يف  اإلقراض ابحتفاظ بعض األموال كوسيلة لتمويل اإلنفاق يف املستقبل. ومن شأن
اخنفاض أسعار الفائدة احلقيقية يف األسواق الذي سيؤدي إىل مزيد من االقرتاض لتمويل االستثمار. ويف سياق 

إىل أن هذا التضخم سيؤدي إىل استبدال الشركات لالستثمار يف رأس املال املادي   Tobinمماثل، أشار  
األموال يف حمافظ أصوهلا. هذا البديل يعين اختيار االستثمارات ذات  )املصنع واملعدات واملخزوانت( ألرصدة

معدالت عائد حقيقية أقل وفقا لنماذج نظرية النمو االقتصادي، فإن ذلك االستثمار اإلضايف الناتج عن التأثري 
ر عامل العالقة بني التضخم والنمو االقتصادي حتت عنوان "دو  Fisher (1993) يف حني يرى.سيعترب إجيابيا

االقتصاد الكلي يف النمو". يف هذه الورقة، تتكون جمموعة البياانت من العديد من متغريات االقتصاد الكلي مبا يف 
دولة. وقد أظهرت نتيجة الورقة أن القناة اليت يؤثر التضخم من خالهلا على النمو  10ذلك التضخم يف 

يض االستثمار، وختفيض معدل منو اإلنتاجية. كما االقتصادي والتضخم تؤثر سلبا  على النمو من خالل ختف
جيادل فيشر أبن التضخم يشوه آلية األسعار، وهذا سيؤثر على كفاءة ختصيص املوارد وابلتايل يؤثر على النمو 

 االقتصادي بشكل سليب.
بزايدة تدفق املتغري يسمح هذا القائلة أن ان احملدد االخري املتمثل يف العمق املايل ال يتوافق مع الفرضية 

، وترجع بعض التجارب االقتصادية هذا أنصار حترير سعر الفائدةألنه يتعارض مع فرضيات القروض االستثمارية 
ما احلال يف الدول النامية وامنا اىل أن الدول املتقدمة ال تعتمد على القطاع املصريف فقط للتعميق التمويلي مثل

 . صارفأكثر من قاعدة املتعتمد على قاعدة السوق 
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 الذايت االحندار منوذج استقرار اختبار :الثالث الفرع
جيب معرفة اذا ما كانت اخطاء النموذج تتبع قانون التوزيع الطبيعي ام ال، وأهنا ال ترتبط ذاتيا، فاذا كانت 

 .تتوزع حسب القانون التوزيع الطبيعي وغري مرتبطة ذاتيا فهذا يدل على جودة النموذج املقدر

 اختبار اجلذور لنموذج دالة االستثمار: 30-5 اجلدول رقم
Roots of Characteristic Polynomial       

Modulus Root 

0.90 0.88      -0.16 i 

0.90 0.88    +0.16 i 

1.201.12-1.22  i 

1.20 1.12-1.22  i 

0.15 0.15 

   VEC satisfies the stability condition 

 Eviewsعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات من إ املصدر :
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 اختبار اجلذور لنموذج دالة االستثمار: 8-5الشكل رقم 

 
 Eviewsخمرجات برانمج املصدر : 

( يتضح لنا أن النموذج املقدر حيقق شروط االستقرار اذ أن مجيع 00.2من خالل اجلدول رقم )
مما يعين أن ، أن مجيع اجلذور تقع داخل الدائرة (2.2)املعامالت أصغر من الواحد، كما يظهر الشكل رقم

 .النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط األخطاء أو عدم ثبات التباين
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 التباين وحتليل االستجابة دوال دراسة :الرابع املطلب
 الفورية االستجابة دوال دراسة :األول الفرع

االدخار احمللي والتضخم والعمق املايل وسعر يف هذه املرحلة سوف نقوم بتحليل أتثري تقلبات امجاىل 
 التايل:سنوات، وميكن مالحظة ذلك يف اجلدول  01الفائدة على امجايل االستثمار احمللي لفرتة متتد ل 

 دوال االستجابة الفورية :9-5الشكل رقم 

 
 Eviewsخمرجات برانمج املصدر :  

  1.22مبقدار  اجيايب االستثمار احمللين هلا أثر أن حدوث صدمة يف امجايل االدخار احمللي سيكو  نالحظ 
 .0.11مع مرور الزمن حيث كانت خالل السنة العاشرة تدرجييا  يف السنة االوىل، لكن تنخفض هذه الصدمات 

ان حدوث صدمة يف سعر الفائدة على االستثمار كان هلا أثر اجيايب ولكنه طفيف جدا حيث مل يتجاوز  
  بة.طوال فرتة االستجا 1.01
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حيث قدرت  التضخمعند حدوث صدمة يف متغرية  فرتات االستجابةخالل  السليباالثر  نالحظكما 
طوال  طفيفةتشهد اخنفاضات  بعدهاخالل السنة املوالية،  1.21 اىل لرتتفعيف السنة االوىل،  -1.02حبوايل 

  .1.10فرتة االستجابة حيث كانت خالل السنة العاشرة جدا خالل 
حيث  العمق املايلالحظة االثر السليب خالل السنة االوىل عند حدوث صدمة يف متغرية كما ميكن م

 بعد ذلك  تذبذابتتشهد ل، الثانيةخالل السنة  -1.22 اىليف السنة االوىل، لتنخفض  -0.21قدرت حبوايل 
 طوال فرتة االستجابة. ما بني االرتفاع واالخنفاضطفيفة 
 ينالتبا حتليل دراسة الثاين الفرع

يف هذه املرحلة سنقوم بتحليل التباين من أجل معرفة نسبة التنبؤ يف تباين االخطاء لتفسري توقع خطأ كل 
متغري على مدى فرتة التنبؤ من خالل الصدمات العشوائية اليت ميكن أن حتدث يف املتغري نفسه واملتغريات االخرى 

 للنموذج.املكونة 
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 لة امجايل االستثمار احملليحتليل التباين لدا :11-5رقم  الشكل

 
 Eviewsمن إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات  املصدر:

% يف تباين اخلطأ لتنبئها خالل العشر 12 حبوايلنالحظ أن متغرية امجايل االستثمار احمللي تسبب 
% تباين 1اوز نسبة يف حني مل تتج ، والتضخموسعر الفائدة % ملتغرية امجايل االدخار احمللي 0السنوات وبـقدار 

 .احمللي خلطأ متغرية العمق املايل على االستثمار
فبالنسبة للتضخم جند أنه مسامهته يف تفسري التغريات املستقبلية لالستثمار عرف تصاعدا ملموسا حيث 

 مث بقي يف ارتفاع مستمر الثالثة،% يف السنة 01.22% يف السنة الثانية لريتفع مباشرة اىل 2.11يدأ بنسبة 
 العاشرة.%كأقصى نسبة خالل السنة  00.01من الفرتات االوىل ليصل اىل  أكربومبعدالت 

وعموما نالحظ أن مسامهة كل من امجايل االدخار احمللي والعمق املايل ضعيفة جدا مقارنة مبسامهة 
 التضخم.معدالت 
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 اخلالصة:
ل الدراسة يف اجلزائر خالل الفرتة توضيح أهم التطورات الىت حصلت على املتغريات حم متيف هذا الفصل 

، حيث لوحظ أن هناك تغري جوهري يف سلوك املتغريات خاصة سعر الفائدة مقارنة مبرحلة 0111-1105
التخطيط املركزي، اال أن ذلك مل يعطينا هل هلذه التغريات يف سعر الفائدة ااثر يف االدخار احمللي واالستثمار 

ت أسعار الفائدة احلقيقية موجبة، وهذا يعترب من أهم أهداف سياسة أصبح 0112احمللي، حيث مع بداية 
أسعار الفائدة -التحرير املايل الىت طبقت من أجلها، لكن هذه الوضعية مل تدم طويال حيث اصبحت سلبية 

نتيجة للضغوط التضخمية اليت تزامنت مع فائض السيولة املرتفع الذي كانت  1112ابتداء من سنة  –احلقيقية 
 . لكه البنوكمت

ان النموذجني املقرتحني يف هذه الدراسة يف ما يتعلق بقياس أثر حترير سعر الفائدة على االدخار احمللي 
فاالختبارات بينت بشكل واضح على وجود ، توافق مع املقارابت النظريةيمل  بعضهاواالستثمار احمللي يف اجلزائر 

ني واليت استطعنا من خالهلا اخلروج بتقدير أمثل بني املتغريات عالقة تكامل مشرتك بني مجيع متغريات النموذج
 .VECMاملدروسة ابستخدام منوذج 
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 خامتة:
التجربة اليت انتهجتها  على تعرضها اىل العديد من االنتقاداتيف خضم األوضاع اليت عاشتها اجلزائر وبعد 

واالجتماعية واليت تدعوا إىل الرأمسالية أو االشرتاكية رغم كل حماوالت اإلصالح املتتالية يف سياستها االقتصادية 
هرعت إىل مؤسسات النقد الدولية كملجأ أخري لغرض طلب املساعدة الفنية واملادية ملتزمة إبجراء إصالحات 

لفائدة على اعتبارها من اقتصادية موسعة تشمل كل القطاعات واجملاالت ومن بينها إجراءات تعديل أسعار ا
 اآلليات األساسية للسياسة النقدية.

للوصول حلل إشكالية الدراسة وحتقيق  ساعدتنانتائج  مت استخراجمن خالل اجلانبني النظري والتطبيقي 
مدى مسامهة سياسة حترير الفائدة على تشجيع االدخار احمللي معرفة  وهو اهلدف األساسي من هذه الدراسة

تطبيق ، وهذا ابالعتماد على تها، وحتليل أثر تلك العالقة لتقييم مدى فعالياالستثمار احمللي يف اجلزائروزايدة فرص 
 :وكانت النتائج كاأليت  6142  -4991زمنية ملتغريات الدراسة يف الفرتة إختبارات عديدة على سالسل 

 النتائج:
 ،نطاق واسع منذ حوايل عقدين ونصف على على الرغم من اإلصالحات املالية يف اجلزائر اليت بوشر فيها -

بنوك العمومية متثل الحيث كانت ومازالت  النشاط االقتصاديالبنوك العامة تلعب أكرب دور يف  ال تزال 
وال تزال تلعب دورا رئيسيا يف متويل املشاريع احلكومية اليت ، أكرب نسبة من أصول القطاع املصريف

     لعامة خالل العقد املاضي.أصبحت جزء ال يتجزأ من السياسات ا
أيضا على الفرص االستثمارية املدروسة واجملدية  فحسب، بلإن االستثمار ال يعتمد على وفرة املدخرات  -

وهذا ما يطلق عليها يف أدبيات االستثمار تدين الطاقة  وهي عادة غري متوفرة يف الدول النامية،، اقتصاداي
لطاقة اإلستعابية يف اجلزائر ال تكمن فقط يف ضيق أفق جمال استثمار فمشكلة ا. اإلستعابية للدول النامية

املشكلة احلقيقة تكمن  الثروة، ولكنالفوائض املالية املرتاكمة وحتسني املؤشرات وحتقيق العدالة يف توزيع 
يف العجز يف حتويلها إىل رأس مال عيين ووسائل إنتاج قادرة على خلق مناصب شغل وقيمة مضافة تؤدي 

 .البرتول النهاية إىل حتوالت هيكلية اقتصادية واجتماعية تقلل االعتماد الكلي على يف
تحرير القطاع املايل بدون الرتكيز على األبعاد املؤسسية والتنظيمية والقانونية الالزمة ميكن أن يولد ال -

ح السياسة أزمات حادة كما شاهدان يف السنوات األخرية من القرن املاضي وكذلك التأكد أبن إصال
املالية واملصرفية يقع يف مرحلة مناسبة ضمن سلسلة اإلصالحات االقتصادية الشاملة، فتحرير األسعار 
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الداخلية والتجارة اخلارجية ميكن أن يوجه االئتمان واالستثمار حنو نشاطات ال تعكس ابلضرورة امليزة 
 وارد والقدرات.النسبية لالقتصاد وابلتايل تؤدي إىل سوء يف توظيف وتوزيع امل

إن النجاح الذي حققته اجلزائر يف بعض اجملاالت ال يرتقي للمستوى املطلوب لذا البد على السلطات  -
حتديد نقاط الضعف والقوة حىت نتمكن من تصحيح االحنرافات وتعزيز االجيابيات وابلتايل السري يف 

 الطريق السليم والنهوض ابالقتصاد الوطين.
 اختبار الفرضيات:

فكان القرار   الفرضيات اليت قامت عليها الدراسةمت اختبار  الدراسة النظرية و التطبيقية نتائجخالل  من
 كاأليت:

الفائدة يف جذب االدخار أسعار سياسة حترير  حمدودية حيث استنتجناالفرضية االوىل عدم صحة  -
  :الدراستني كل من  وهي نفس النتيجة اليت وصل اليها،احمللي

1- George , Alogoskoufis (2012) " Savings , Investment and Real 

Interest Rate in chi Ewiddogenols Growth Mode.  

2- Christopher , Obute & Others (2012) An Assessment of The Impact of 

Interest Rates Deregulation on Economic Growth in Nigeria. 

ان االرتفاع  تطور أسعار الفائدة ومستوايت االدخار يف اجلزائر وجدانالتحليل السنوي لمن خالل ف        
خاصة املوارد الكبرية جدا اليت حيوزها الصندوق سعار الفائدة أ لتغريات سببه يرجعال  امللحوظ يف االدخار احمللي

 ازينة العمومية، كمالوطين للتوفري واالحتياط واليت يعود ارتباطها ابحلصول على قروض عقارية مدعمة من قبل اخل
   .القطاع املايل يف فائض سيولة  تلفسحة املالية اليت متيزت هبا فرتة الدراسة أوقعأن اأوضح التحليل 

دالة  املستخرجة من  معلمة سعر فائدة االقراضوذلك ابالعتماد على فقد مت قبوهلا أما ابلنسبة للفرضية الثانية 
ا اشارة سالبة، يعين أن ابخنفاض سعر الفائدة على االقراض سوف يزيد وهل 9.22بلغت  واليتاالستثمار احمللي 

 االقتصادي وهذا مايف التأثري على النشاط من الطلب االستثماري، وهذا يدل على أن سعر الفائدة أداة فعالة 
حيث أشارت النتائج إىل أن إخنفاض حجم  George , Alogoskoufis (2012)  خلصت اليه دراسة

 .دة اليت حدثت يف أسعار الفائدةت كان مبعدل أعلي من الزاياالستثمارا
تبحث يف أتثري إصالحات  اليت  Moyo Clement   and Le Roux Pierre 2018) ) دراسةكما تشري  

أسعار الفائدة على النمو االقتصادي من خالل املدخرات واالستثمارات يف بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب 
أن سعر الفائدة احلقيقي له أتثري على االستثمارات يف كل من املدى الطويل اىل  1102-0111األفريقي للفرتة 

 Assibey , Eric Osei & William Baah - Boatengوهي نفس النتيجة اليت توصلت اليها ، والقصري

(2012),  . 
 االقرتاحات:
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ى القدرة الشرائية لألفراد وابلتايل حماولة التحكم يف التضخم وختفيضه إىل أقصى حد من أجل احملافظة عل
 اخنفاض االستهالك العائلي وزايدة حجم املدخرات.

ضرورة االهتمام بتطور اجلهاز املصريف لكونه الفعال يف تعبئة الودائع االدخارية شرط أن يكون هذا على 
 أساس املشاركة اليت يدعو هلا االقتصاد اإلسالمي.

عاين من مشاكل كثرية وعلية كثري من التحفظات سواء يف أسسه إن سعر الفائدة يف حقيقته مفهوم ي
النظرية أو من حيث إفرازاته للعديد من النتائج السلبية هذا ما يدفع إىل ضرورة التوجه حنو احلل اإلسالمي والعمل 

 ختلفة لكافةابملنتجات اإلسالمية اخلالية من الراب والعمل على حتديثها وتطويرها مبا يتناسب مع االحتياطات امل
 العجز والفائض املايل. اصحاب 
 

 افاق الدراسة:
  فتحت أمامنا افاقا قد تكون مواضيع لبحوث مستقبليةبعد دراسة هذا املوضوع ومناقشة أهم نتائجه 

هبا مستقبل الياسة النقدية وخاصة سعر الفائدة يف اجلزائر وما هي البدائل املثلى يف ظل الظروف اليت  -         
 د.البال

 احمللي يف اجلزائر. يف حتفيز االدخارحماولة التعرف على أسباب عدم فعالية سعر الفائدة  -
اخلالية من  دراسة استقصائية لسلوك املتعاملني االقتصادين يف اجلزائر اجتاه العمل ابملنتجات االسالمية -

 .الراب
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 قائمة املصادر واملراجع

 :الكتب-أوال
مدخل حديث للنظرية النقدية واألسواق املالية، مكتبة  أمحد أبو الفتوح علي الناقة، النقود واألسواق املالية: .0

 .1110اإلسكندرية، الطبعة االوىل، ومطبعة اإلشعاع الفين، 
بية جامعة امللك سعود، اململكة العر  مطابع-الكلييف التحليل االقتصادي  مقدمة-ابحنشلأسامة بن دمحم  .1

 .0111السعودية، 

إمساعيل عبد الرمحن وحريب موسى عريقات، مفاهيم أساسية يف علم االقتصاد الكلي، دار وائل للطباعة  .0
 .0111والنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن، 

اجلزائر،  0اجلزء  والالتوازن،نظرايت التوازن  الكلية:حماضرات يف النظرية االقتصادية  الشريف،أملان دمحم  .1
 اجلامعية.ديوان املطبوعات 

 .1111أموري هادي كاظم احلسناوي، طرق القياس االقتصادي، دار وائل للنشر، عمان،  .2

 .1101بسام احلجار، عبد هللا رزق، االقتصاد الكلي، دار املنهل اللبناين، الطبعة األوىل،  .5
 .OPU ،0110،0بول سامو يلسون، علم االقتصاد: املفاهيم االقتصادية األساسيةج .2
حريب دمحم موسى عريقات، مبادئ االقتصاد التحليلي الكلي، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل،  .2

 .1115األردن،

حسني علي خبيت، سعد فتح هللا، االقتصاد القياسي، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  .1
1111. 

إحكام السيطرة املالية عند التحول  اد،االقتصالنهج األمثل لتحرير  بطرس،ترمجة صليب  ماكينون،روانلد  .01
 .0115الطبعة األوىل،  العاملية، والثقافية املعرفة لنشر املصرية اجلمعية السوق،إىل اقتصاد 

 .0111دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، ، نظرايت االقتصاد الكلي احلديثةسامي خليل،  .00
الوطين احملاسيب"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر شباكي سعدان، "تقنيات احملاسبة حسب املخطط  .01

0112. 

 .1110شوام بوشامة، مدخل يف االقتصاد العام، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، اجلزء الثاين، .00
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البنوك املركزية، مؤسسة شباب -البنوك التجارية-ضياء جميد املوسوي، االقتصاد النقدي: املؤسسات النقدية .01
 .1111إلسكندرية، اجلامعة، ا

 .1110ضياء جميد موساوي، اقتصادايت النقود والبنوك، مؤسسة اجلامعة، اإلسكندرية،  .02
 .ضياء جميد موساوي، االقتصاد النقدي، دار الفكر، اجلزائر .05
 .0112، املستقبل للنشر والتوزيع، األردن-عمانطاهر حيدر حردان، مبادئ االستثمار،  .02

 .1110يوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، د .02
عبد احلسني جليل عبد احلسن الغاليب، سعر الصرف وإدارته يف ظل األزمات االقتصادية "نظرايت  .01

 .1100األردن، الطبعة االوىل، وتطبيقات"، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 
النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، الدار اجلامعية، عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، االقتصاد القياسي بني  .11

 .0112مصر، 
 .1112عبد املطلب عبد احلميد، اقتصادايت النقود والبنوك، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  .10
 دار احلامد للنشر والتوزيع، عبد املنعم السيد، نزار سعد الدين العيسى، النقود واملصارف واألسواق املالية، .11

 .1111وىل، االردن، الطبعة اال
 .0111 ،اجلزائر اجلامعية،ديوان املطبوعات  اجلزائر،عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف  .10

عماد دمحم علي العاين، اندماج األسواق املالية الدولية أسبابه وانعكاساته على االقتصاد العاملي، بيت  .11
 .1111بغداد، الطبعة االوىل، احلكمة، 

 .0111ي، النقود والبنوك، دار احلكمة للطباعة، بغداد، عوض فاضل الدليم .12
عوض منصور، عازم صربي، مبادئ اإلحصاء، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  .15

1111. 
 .1111قادري عبد العزيز، "االستثمارات الدولية"، دار النشر والتوزيع بوزريعة، اجلزائر،  .12

األجنيب وعالقتها ابلسياسة النقدية، مكتبة حسن العصرية للطباعة  حللو موسى بوخاري، سياسة الصرف .12
 .1101والنشر والتوزيع، لبنان، 

جميد علي حسني وعفاف عبد اجلبار سعيد، مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي، دار وائل للنشر،  .11
 .1111الطبعة األوىل، عمان،
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كلية، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر دمحم الشريف إملان، حماضرات يف النظرية االقتصادية ال .01
1110. 

 .1115الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة األوىل  دار-الكلييف االقتصاد  حماضرات-ساكردمحم العريب  .00
 .0110دمحم بوتني، "احملاسبة العامة للمؤسسة "، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  .01

مية ودمحم الليثي، التنمية االقتصادية مفهومها نظريتها، سياساهتا. الدار اجلامعية، دمحم عبد العزيز عج .00
 .1110اإلسكندرية، مصر، 

 .0111دمحم مطر، " إدارة االستثمارات: اإلطار النظري والتطبيقات العلمية"، دار النشر والتوزيع، األردن،  .01
 .1111ع املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق املال، توزي .02
 .0111انظم دمحم نوري الشمري، النقود واملصارف النقدية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  .05
، ، الطبعة االوىلاملنهل اللبناين دار-وماليةقضااي نقدية -وسام مالك، النقود والسياسات النقدية الداخلية .02

 .1111، لبنان

 :واالطروحات اجستريامل رسائل -اثنيا
أمحد سالمي، االدخار يف االقتصاد اجلزائري وأثره يف التنمية االقتصادية: أطروحة دكتوراه يف العلوم  .0

 .(1100-1101االقتصادية جامعة قاصدي مرابح، ورقلة )

(، 1111-1111إكن لونيس، السياسة النقد ودورها يف ضبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة ) .1
 .0ة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت يف علوم االقتصاد فرع نقود وبنوك، جامعة اجلزائر مذكر 

لنيل شهادة  رسالة-اجلزائر حالة-بلعزوز بن علي، أثر تغري سعر الفائدة على اقتصادايت الدول النامية  .0
 .1111-1110دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 

تقلبات معدل الفائدة على أداء املؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  أثرهيلة، بن املوفق س .1
 .1112/1115 يف علوم التسيري ختصص تسيري مؤسسات، جامعة منتوري قسنطينة، رياملاجيست

بن زاين راضية، دراسة قياسية واقتصادية للعالقة بني سعر الصرف معدل الفائدة والتضخم يف اجلزائر،  .2
 .1101روحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، أط

، رسالة 0115-0121دراسة اقتصادية قياسية حلالة اجلزائر -بن عبد العزيز فطيمة، الطلب على النقود .5
 .0112ماجيسرت املعهد الوطين لإلحصاء والتخطيط، 
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التنبؤ ( و 1110-0121بن قانة امساعيل، دراسة قياسية لبعض متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري بني ) .2
(، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجيسرت يف العلوم 1115-1111هبا للفرتة املمتدة بني )

 .1112االقتصادية، ختصص دراسات اقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
 ( أطروحة مقدمة1111-0121بن قانه إمساعيل حنو بناء منوذج هيكلي تنبؤي لالقتصاد اجلزائري )للفرتة  .2

 .1101-1100، 0لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 

 .Sبن مسعود نصر الدين، دراسة وتقييم املشاريع استثمارية مع دراسة حالة شركة االمسنت ببين صاف  .1

CI. BS  رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص عمليات وتسيري املؤسسة
 .1101، تلمسان،1111،أي أيب بكر بلقايد، جامعة

حالة اجلزائر الفرتة -بوبلوطة بالل، تقييم فعالية سياسة حترير سعر الفائدة يف حتقيق النمو االقتصادي .01
، 0، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 0111-1102
1101-1102. 

ية قياسية لظاهرة االدخار يف اجلزائر ابستعمال أشعة االحندار الذايت جنيدي مراد، دراسة حتليل .00
"VAR("0121-1111 ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،)

 .1115/ 1112فرع االقتصاد الكمي، جامعة اجلزائر، 
مقدمة  رسالة-اجلزائرحالة  دراسة-لعربيةاحرير ي عبد الغين، آاثر التحرير املايل على اقتصادايت الدول  .01

 .لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلني الشلف
مقدمة لنيل شهادة  رسالة-اجلزائردراسة حالة -حنان لعروق، سياسة سعر الصرف والتوازن اخلارجي .00

  .1112-1111ري، قسنطينة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، جامعة منتو 
مقدمة ضمن  مذكرة-اجلزائرحالة -حورية محين، آليات رقابة البنك املركزي على البنوك التجارية وفعاليتها .01

متطلبات نيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية ختصص أتمينات وبنوك، جامعة منتوري قسنطينة، 
1112/1115. 

ريف يف تطوير اخلدمات املصرفية وزايدة القدرة التنافسية للبنوك التجارية حريش عبد القادر، دور التحرير املص .02
اجلزائرية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت يف علوم التسيري ختصص مالية وحماسبة، 

 .1101/1100جامعة عمار ثليجي، األغواط، 
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(، 1115-0121دية يف اجلزائر يف الفرتة )خضراوي سياسة، دور االدخار احمللي يف متويل التنمية االقتصا .05
 .أطروحة دكتوراه دولة ختصص اقتصاد جامعة البليدة

خالدي إميان نور اليقني، دور االدخار العائلي يف متويل التنمية االقتصادية حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة  .02
، 0ي، جامعة اجلزائر ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية فرع التحليل االقتصاد

1100 /1101. 

درقال ميينة، دراسة تقلبات أسعار الصرف يف املدى القصري، اختبار فرضية التعديل الزائد يف دول املغرب  .02
العريب، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية دولية، 

 .1100جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
سحنون فاروق، قياس أثر بعض املؤشرات الكمية لالقتصاد الكلي على االستثمار األجنيب املباشر، دراسة  .01

حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص التقنيات 
 .1101الكمية املطبقة يف التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف 

راسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم يف اجلزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف سعيد هتهات، د .11
 .1115العلوم االقتصادية، ختصص دراسات اقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

(، 1101-0111سوسي وهيبة، دور أسعار الفائدة يف تشجيع االدخار احمللي يف اجلزائر خالل الفرتة ) .10
مة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية جامعة دمحم مذكرة مقد

 .1102-1101خيضر، بسكر 
( مع 1111-1111شاليل فارس، دور سياسة التشغيل يف معاجلة مشكل البطالة يف اجلزائر خالل فرتة ) .11

كرة مقدمة ضمن متطلبات نيل (، مذ 1111-1112حماولة اقرتاح منوذج اقتصادي للتشغيل للفرتة )
 .1111/1112شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر، 

-0121صغريي سيد علي، دراسة حتليلية وقياسية لتأثري االستثمار على سوق العمل، حالة اجلزائر  .10
 .1112 ،0معة اجلزائر ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جا1112

طايل خرية، منذجة قياسية لسلوك ادخار العوائل اجلزائرية يف ظروف التضخم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .11
 .املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر
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روحة طرشي دمحم، متطلبات تفعيل الرقابة املصرفية يف ظل التحرير املايل واملصريف، دراسة حالة اجلزائر، أط .12
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلني الشلف، 

1101-1100. 
عبد الرزاق سالم، القطاع املصريف اجلزائري يف ظل العوملة، تقييم أداء ومتطلبات اإلصالح، رسالة مقدمة  .15

 .1101-1100، 0لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر
(، 1112-0121عبد القادر زيتوين، حمددات ادخار القطاع العائلي يف اجلزائر دراسة قياسية الفرتة ) .12

 .مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص نقود وبنوك جامعة الشلف

 ،1112 -0121عبد القادر زيتوين، حمددات إدخار القطاع العائلي يف اجلزائر، دراسة قياسية للفرتة  .12
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود وبنوك، جامعة 

 . 1101/ 1111حسيبة بن بوعلي، الشلف 
-0115عبد الكرمي بعداش، االستثمار األجنيب املباشر وأاثره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  .11

 .1112-1112ختصص النقود واملالية، جامعة اجلزائر  ، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،1112
(، 1101-0122عبيد عنرت، دراسة سلوك العون االقتصادي األكثر ادخارا يف اجلزائر خالل الفرتة ) .01

مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد كمي، جامعة 
 .1101/1102أدمحم بوقرة بومرداس، 

اقتصادية ألثر املديونية اخلارجية على ميزان  دراسة قياسيةزازي فريدة، منذجة املديونية اخلارجية اجلزائرية )ع .00
(. أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص 1115-0121املدفوعات( )

 .1100/ 1101 10القياس االقتصادي جامعة اجلزائر 

(، رسالة 1101-0111يل املايل على السياسة النقدية يف اجلزائر للفرتة )خمتار بوضياف، أثر التحل .01
مقدمة انيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية ختصص االقتصاد واملالية الدولية، جامعة الدكتور حيي 

 .1101-1100فارس، املدية 
زائري مقابل الدوالر األمريكي املتغريات النقدية على سعر صرف الدينار اجل أثرمراد عبد القادر، دراسة  .00

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت، قاصدي مرابح، 1110-0121خالل الفرتة 
 ورقلة.
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(، 1115-0111معيزي قويدر، فعالية السياسة النقدية يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر ) .01
ة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أطروحة دكتوراه، ختصص حتليل اقتصادين اجلزائر، جامع

1112. 
، 1111-0122ايسني ساملي، دراسة قياسية حتليلية لسلوك ادخار العائالت اجلزائرية خالل الفرتة  .02

مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية فرع تقنيات كمية للتسيري. 
 .1100/1101جامعة املسيلة، 

  :العربية ابللغة املقاالت -اثلثا
 1101-0121أمحد سالمي، أهم مؤشرات كفاءة االدخار احمللي يف متويل التنمية ابجلزائر خالل الفرتة  .0

 .00/1101جملة الباحث، ورقلة، العدد 

–، جملة الباحث 1112-0121أمحد سالمي، دمحم شيخي، تقدير دالة االدخار العائلي يف اجلزائر  .1
 .1112/ 15عدد  -ورقلة

بربري دمحم أمني، العوامل املؤثرة على االدخار العائلي يف اجلزائر، األكادميية للدراسات االجتماعية  .0
 .1100جوان  01واإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد 

قتصادية، مصطفى جاب هللا، تقدير العالقة بني االدخار احمللي واحتياطي الصرف األجنيب، جملة رؤى ا .1
 .1102، جوان 2جامعة محه خلضر، الوادي، اجلزائر، العدد 

  :البنكية التقارير -رابعا
1. Algeria.articl iv consultation-staff report press relese and statemement by 

the executive director for Algeria.imf country report no 14/341. December 

2014. 
، تدخل حمافظ بنك اجلزائر امام 1102، التوجهات لسنة 1101قتصادية والنقدية لسنة التطورات اال .1

 .1102اجمللس الشعيب الوطين، ديسمرب 
 .1112تطورات الوضعية املالية والنقدية يف اجلزائر، تدخل حمافظ بنك اجلزائر امام جملس األمة، جويلية  .0
 .1100دي والنقدي للجزائر نوقمرب ، بنك اجلزائر، التطور االقتصا1101التقرير السنوي  .1
 .1102لبنك اجلزائر، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمرب 1105التقرير السنوي  .2
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، وتوجهات 1102مداخلة حمافظ البنك اجلزائري أمام جملس األمة حول تطورات املالية والنقدية لسنة  .5
 .1102ريل يف ظرف استمرار الصدمة اخلارجية، اف 1105السنة املالية 

  :والدولية الوطنية امللتقيات -خامسا
بن بوزايدة دمحم، غريب انصر صالح الدين، أثر حترير أسعار الفائدة على حجم االدخار، دراسة حالة  .0

اجلزائر، امللتقى الثاين حول األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية، "النظام املصريف اإلسالمي منوذجا" 
 .1111ماي  5-2اجلامعي خبميس مليانة، اجلزائر، يومي املركز 

بن طلحة صليحة، معوشي بوعالم، دور التحرير املصريف يف إصالح املنظومة املصرفية، امللتقى الوطين األول  .1
  .1111ديسمرب  02-01حول املنظومة املصرفية واقع وحتدايت، جامعة الشلف، اجلزائر، 

اآلاثر السلبية حول سعر الفائدة وأثرها على األزمات، امللتقى الوطين التاسع  ادمحم عبد الكرمي، أداة بوغزالة .0
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 12 ............................................................ اخلارجي االقرتاض: اثنيا
 14 ........................................... املباشرة اخلاصة األجنبية االستثمارات: اثلثا

 12 ............................................ االقتصادية النظرايت يف االدخار: الثالث املطلب

 11 ................................................... كيةالكالسي النظرية: األول الفرع
 12 ...................................................... :الكينزية النظرية: الثاين الفرع
 13 .................................................. النسيب الدخل نظرية: الثالث الفرع
 13 ...................................................... احلياة دورة نظرية: الرابع الفرع
 12 ........................................................ اتيلور منوذج: اخلامس الفرع

 34 ............................................................. النموذج فرضيات: اوال
 36 ............................................................... النموذج شكل: اثنيا

 21 .......................................................... لالستثمار النظري اإلطار: الثاين املبحث
 21 ............................................................ االستثمار مفهوم: األول املطلب
 20 ......................................................... االستثمار تصنيفات: الثاين املطلب

 11 .................................................. امللكية معيار حسب: األول الفرع
 32 ............................................................لعامةا االستثمارات: أوال
 32 .......................................................... اخلاصة االستثمارات: اثنيا

 11 .............................................. :ابالستثمار القائم حسب: الثاين الفرع
 32 .............................................................. الطبيعي املستثمر: أوال
 31 ............................................................ االعتباري املستثمر: اثنيا

 11 ............................ به القيام من للغرض وفقا االستثمار تصنيف: الثالث الفرع
 31 ............................................................. الصايف االستثمار: أوال
 31 ........................................................... اإلحاليل االستثمار: اثنيا

 11 ......................................... نسيةاجل معيار حسب التصنيف: الرابع الفرع
 11 ............................... :كااليت املعيار هذا حسب االستثمارات تصنيف ميكن
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 33 ...........................................................الوطنية االستثمارات: أوال
 33 ......................................................... األجنبية االستثمارات: اثنيا
 33 ............................... (احملفظي االستثمار) املباشر غري األجنيب االستثمار: اثلثا

 25 ................................................ لالستثمار رةاملفس النظرايت: الثالث املطلب

 11 .................................................:البسيط املعجل نظرية: األول الفرع
 11 ..................................................... املرن املعجل نظرية: الثاين الفرع
 12 ................................... :النيوكالسيكية املدرسة يف االستثمار: الثالث الفرع
 12 ....................................................... :الكينزية النظرية: الرابع الفرع

 50 ....................................... واالستثمار واالدخار الفائدة سعر يف العالقة: الثالث املبحث
 50 ............................................ واالدخار الفائدة سعر بني العالقة: األول املطلب
 51 .......................................... :واالستثمار الفائدة سعر بني العالقة: الثاين املطلب
 52 ............................................. واالستثمار االدخار بني التوازن: الثالث املطلب

 11 ............................... الكالسيكي الفكر يف واالستثمار االدخار: االول الفرع
 11 ..... (   )الكينزي الفكر يف واالستثمار االدخار بني الضرورية املساواة: الثاين الفرع

 51 ...................................................................................... :خالصة
 املايل التحرير يف الشائعة النماذج: ثالثال الفصل

 20 ......................................................................................... متهيد
 McKinnon - Shaw ............................................... 21 منوذج: األول املبحث

 21 .............................................. للنموذج األساسية فرتاضاتاال: األول املطلب
 22 .......................................... اجلزئي املستوى على التكامل فرضية: الثاين املطلب
 21 ........................................ الكلي املستوى على التكامل فرضية: الثالث املطلب

 Maxwell Fry........................................................ 20 منوذج: الثاين املبحث
 Fry ........................................ 21 عند االدخار على الطلب دالة: األول املطلب
 Fry ....................................... 22 عند االستثمار على الطلب دالة: الثاين املطلب
 Fry ................................................... 22 منوذج نتائج حتليل: الثالث املطلب
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 Alan Gelb .......................................................... 11 منوذج: الثالث املبحث
 13 .................................................... البياانت قاعدة خصائص: األول املطلب
 11 ..................................... والكفاءة والنمو الفائدة أسعار بني العالقة: الثاين املطلب
 12 ..................... الداخلي والتمويل املايل والعمق الفائدة أسعار بني العالقة: الثالث املطلب

 11 ............................................ املايل التحرير لنماذج املوجهة االنتقادات: الرابع املبحث
 11 ......................................................... املعتدل املايل القمع: األول املطلب
 133 .........................الفائدة وأسعار االدخار بني الغامضة العالقة استمرار: الثاين املطلب

 131 ............................... السوق فشل عن التدخل يف احلكومة كفاءة: الثالث لباملط
 011 ..................................................................................... خالصة

 املشرتك التكامل وأسس الزمنية السالسل عناصر: الرابع الفصل
 .Erreur ! Signet non défini ...................................................... :متهيد

 .Erreur ! Signet non défini ....................... الزمنية السالسل استقرارية: األول املبحث
 .Erreur ! Signet non défini ................. الزمنية السلسلة تعريف: األول املطلب
 .Erreur ! Signet non défini ....... الزمنية السالسل استقاللية اختبار: الثاين املطلب

 .Erreur ! Signet non défini الذايت االرتباط دالة طريق عن الكشف: ولاأل الفرع
 .BOX-Pierce ......... Erreur ! Signet non défini اختبار: الثاين الفرع
 .D-W ....... Erreur ! Signet non défini واتسن دارين اختبار: الثالث الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ... األحادية ابجلذور املرتبطة االختبارات: الثالث املطلب

 .Erreur ! Signet non défini ........... (DF)فولر ديكي اختبار: األول الفرع
 Erreur ! Signet non(DF) البسيط Dickey-Fuller اختبار: الثاين الفرع
défini. 

 Dickey-Fuller (ADF)Erreur ! Signet non ديكي اختبار: الثالث الفرع
défini. 

 
 

 .Erreur ! Signet non défini .................... االقتصادي القياس يف السببية: الثاين املبحث
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 .Erreur ! Signet non défini ........... غراجنر حسب السببية تعريف: األول املطلب
 .Erreur ! Signet non défini ........................... السببية أنواع: الثاين املطلب

 .Erreur ! Signet non défini .............. واحد اجتاه يف السببية: األول الفرع
 .X2 ...... Erreur ! Signet non définiو X1 بني اللحظية السببية: الثاين الفرع
 .Erreur ! Signet non défini ................... ابلتأخري السببية: الثالث الفرع
 .X2 ... Erreur ! Signet non définiو  X1بني االسرتجاعية التغذية: الرابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ........................ السببية اختبار: الثالث املطلب

 .Erreur ! Signet non défini .............. لغراجنر السببية اختبار: األول الفرع
 .Erreur ! Signet non défini .............. للسببية سيمس اختبار: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .... اخلطأ تصحيح ومنوج املشرتك التكامل أدبيات: الثالث املبحث
 .Erreur ! Signet non défini ... -وخصائصه شروطه-املتزامن التكامل: األول املطلب

 .Erreur ! Signet non défini ............ املشرتك املتكامل شروط: األول الفرع
 .Erreur ! Signet non défini ........... :التكامل درجة خصائص: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................... اخلطأ تصحيح منوذج: الثاين املطلب
 .Erreur ! Signet non défini ............ اخلطأ تصحيح منوذج تقدير: الثالث ملطلبا

 .Erreur ! Signet non défini ............. مبرحلتني التقدير طريقة: األول الفرع
 .Erreur ! Signet non défini ............. املشرتك التكامل اختبار: الثاين عالفر 

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... :خالصة
 اجلزائر يف احمللي واالستثمار احمللي االدخار على ائدةالف سعر حترير أثر قياس:   اخلامس الفصل

 015 ....................................................................................... متهيد
 012 ....................................... الدراسة فرتة خالل املتغريات تطورات حتليل: االول املبحث

 132 ....................................................... الفائدة أسعار حترير:  االول املطلب
 113 ...................................................... احمللي االدخار تطور:  الثاين املطلب
 111 ................................................... لياحمل االستثمار تطور : الثالث املطلب

 221 ........................ املصريف النظام من املقدمة القروض حجم تطور: االول الفرع
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 221 ............................................... القروض توزيع هيكل : الثاين الفرع
 222 .................... احمللي الناتج امجايل اىل نسبة احمللي االستثمار تطور: الثالث الفرع

 001 .......................... احمللي االدخار امجايل على احلقيقي الفائدة سعر أثر قياس:  الثاين املبحث
 111 ................................................. السالسل استقرارية دراسة: االول املطلب

 213 ...................... للسالسل الذايت االرتباط معامالت معنوية اختبار: االول الفرع
 212 ....................................... للمتغريات التأخري درجة حتديد:  الثاين الفرع
 211 ..........................السالسل على األحادي اجلذر اختبار تطبيق: الثالث الفرع

 462 .................................................................    سلسلة: اوال
 462 ..............................................................    السلسلة اثنيا
 463 ............................................................     السلسلة اثلثا
 462 ............................. احمللي االدخار لدالة االصلي نموذجال تقدير بواقي : رابعا

 112 .......................................... احمللي االدخار امجايل معادلة تقدير: الثاين املطلب
 464 ........................ احمللي االدخار دالة متغريات بني املشرتك التكامل اختبار:  أوال
 VECM .................................................... 462 منوذج تقدير: اثنيا

 101 ...................................... التباين وحتليل االستجابة دوال دراسة:  الرابع املطلب

 211 ............................................. االستجابة دوال دراسة:  االول الفرع
 211 ................................................. التباين حتليل دراسة:  الثاين الفرع

 001 ............................... احمللي االستثمار امجايل على الفائدة سعر أثر قياس:  الثالث املبحث
 101 ................................................. السالسل استقرارية دراسة: االول املطلب

 211 ...................... للسالسل الذايت االرتباط معامالت معنوية اختبار: االول الفرع
 211 ........................................ للمتغريات التأخري درجة حتديد: الثاين الفرع
 211 ..........................السالسل على األحادي اجلذر اختبار تطبيق: الثالث الفرع

 422 .................................................................   السلسلة: أوال
 424 ...............................................................    السلسلة:اثنيا
 422 ............................................................     السلسلة: اثلثا
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 429 .............................................................    السلسلة: رابعا
 411 ......................... احمللي االستثمار لدالة االصلي النموذج بواقي سلسلة:خامسا

 111 ....................................... احمللي االستثمار امجايل معادلة تقدير:  الثاين طلبامل

 212 ............................................. املشرتك التكامل اختبار:  االول الفرع
 VECM ............................................ 211 منوذج تقدير:  الثاين الفرع
 211 ................................. الذايت االحندار منوذج استقرار اختبار: الثالث الفرع

 112 ...................................... التباين وحتليل االستجابة دوال دراسة: الرابع املطلب

 212 ........................................ الفورية االستجابة دوال دراسة: األول الفرع
 212 ................................................... التباين حتليل دراسة الثاين الفرع

 020 .................................................................................... :اخلالصة

 251 ............................................................................... العامة اخلامتة
 251 ...................................................................... واملراجع املصادر قائمة
 022 ................................................................................ :الكتب-أوال
 021 .......................................................... :واالطروحات املاجستري رسائل -اثنيا
 050 .................................................................. :العربية ابللغة املقاالت -اثلثا
 050 ........................................................................ :البنكية يرالتقار  -رابعا

 051 ............................................................ :والدولية الوطنية امللتقيات -خامسا
 052 .............................................. :األجنبية ابللغة البحثية واالوراق املقاالت -سادسا
 052 ................................................................ :األجنبية ابللغة الكتب -سابعا

 211 ....................................................................................املالحق
 211 .................................................................................... الفهرس
 


