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الملخص  :هتدف ىذه الدراسة إىل استقصاء العالقة الديناميكية طويلة األجل بني النمو االقتصادي
واملؤشر البيئي املتمثل يف انبعاث ثاين أكسيد الكربون  ، CO2يف اجلزائر ،وذلك يف إطار فرضيات
منحىن كوزنتس البيئي  EKCخالل الفرتة ( )2010-1220ولتحقيق ىذا املبتغى مت استخدام
منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة ) (ARDLالذي قدمو  Pesaranوأضحت
نتائج أن املعامالت املقدرة لنموذج انبعاث  CO2تنسجم مع فرضية  EKCوأن ىناك عالقة سببية
يف األجل القصري والطويل بني متغريات النموذج كما تشري نتائج إىل أن أىداف النمو جيب أن تكون
مصحوبة بتدابري التكيف واسرتاتيجيات التنمية اليت ختطط للحدود يف استخدام الطاقة وانبعاثات CO2
 ،يف اجلزائر.
الكلمااال المحتاحي ا  :االنفتاااح التجاااري ،انبعاااث أكساايد الكربااون ،اسااتهالك الطاقااة ،منحااىن كااوزنتس
البيئي  ،EKCاجلزائر.
تصنيف C19,Q19,O49:JEL
Abstract :This study has for objective to examine the long-term dynamic
relationship between the economic growth and the environmental index of
CO2 emissions in Algeria under the assumptions of the EKC curve during
the period 1990-2016. To achieve this objective, We Used (ARDL) model
introduced by Pesaran The results show that the estimated coefficients of
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the co2 emission model are consistent with the EKC hypothesis and that
there is a causal relationship in the short and long term between the model
variables. Our results suggest that growth targets should be accompanied
with the measures of adaptation and strategies of development which plan
limits in energy use and CO2 emissions in Algeria.
Key words : Economic growth, trade openness, CO2 emissions, Energy
use , EKC, Algeria.
JEL classification codes: C19,Q19,O49
Résumé : Cette étude a pour objectif d’examiner la relation dynamique à
long terme entre la croissance économique et l’indice environnemental des
émissions de CO2 en Algérie sous les hypothèses de la courbe EKC pour
la période 1990-2016. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé le
modèle ARDL introduit par Pesaran. Les résultats montrent que les
coefficients estimés du modèle d’émission de CO2 sont cohérents avec
l’hypothèse EKC et qu’il existe une relation de causalité à court et à long
terme entre les variables du modèle. Nos résultats suggèrent que les
objectifs de croissance devraient être accompagnés des mesures
d’adaptation et des stratégies de développement qui prévoient des limites à
la consommation d’énergie et aux émissions de CO2 en Algérie.
Mots clés: croissance économique, ouverture commerciale, émissions de
CO2, utilisation de l 'énergie, CCE, Algérie.
Codes de classification JEL: C19, Q19, O49
tayebwto1983@mail.com : اإليميل، مزوري الطيب:المؤلف المرسل

:مقدمة.1
ٌػخمد الانخصاد الجصائسي غلى الصىاغت الاطخسساحُت لخمىٍل الاهكام الاطتهالًي والاطدثماز
 ولًٌ هرا ند أدي بدوزه ئلى مشٍلت بالؿت الخؼىزة غلى البِئت هدُجت،بؿُت جدهُو الىمى الانخصادي
 خُث ما جم مالخظخه أن هىاى جىاوب بحن الىمى،الاطخسدام اإلاٌثل لهره الصىاغت الاطخسساحُت
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الانخصادي والخدهىز البُئي ,قكي خحن ًإدي الخدهىز البُئي آلزاز طلبُت غلى الىمى واليشاغ
الانخصادي ,قان هرا اليشاغ هكظه طبب في هرا الخدهىز مً هاخُت أزسي ،قان شٍادة الدشدد في
وطؼ مػاًحر للخدٌم والسنابت لخسكُل الخدهىز البُئي طخػمل غلى يبذ الىمى وجسصُص اإلاىازد
لخمىٍل طُاطاث الخسكُل ,يما أن التراخي في السنابت غلى الخلىر البُئي طُإدي بشٍل ؾحر مباشس
لٌبذ الىمى اإلاظخهبلي هدُجت لألطساز الىاحمت للخدهىز البُئي غلى أوشؼت انخصادًت ًالصزاغت
والظُاخت ونؼاغاث الصحت والبيُت الخدخُت.
وفي هرا ؤلاػاز جبحن دزاطت ) ، 1 (Grossman & Krueger, 1995نصد جىطُذ الػالنت بحن
الىمى الانخصادي واهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن ( )CO2واطتهالى الؼانت  ،باطخسدام مىدنى ًىشهدع
البُئي ( ،)EKCخُث أوضح الباخثان أن الػدًد مً اإلاإشساث البُئُت جخدهىز بشٍل يبحر في بداًت
الىمى الانخصادي (الخصيُؼ اإلاٌثل) ئال أنها طسغان ما جخدظً بمجسد بلىؽ اإلاجخمػاث مظخىٍاث دزل
غلُا واهخمامها بجىدة الحُاة ،وباغخباز الجصائس دولت بترولُت قهل اجسرث حمُؼ الاخخُاػاث لخكادي
الخدهىز البُئي الىاحم غً الصىاغت الاطخسساحُت؟ وما مدي جدهو قسطُت مىدنى ًىشهدع البُئي
( )EKCغلى الانخصاد الجصائسي؟
 إشكالية الدزاطة :مً أحل الخدنُو وؤلاخاػت أيثر بالدظاؤلحن الظابهحن ،هداوُ صُاؾتئشٍالُت الدزاطت غلى الىدى آلاحي :هل هىاى غالنت بحن الىمى الانخصادي والخدهىز البُئي في الجصائس في
ظل قسطُت مىدنى ًىشهدع البُئي( )EKC؟
 فسضية الدزاطة :لإلحابت غلى ئشٍالُت الدزاطت طِخم الاغخماد غلى الكسطُت آلاجُت:"للىمى الانخصادي واطتهالى الؼانت والاهكخاح الخجازي ازس غلى اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن
( )CO2في دولت الجصائس"
 -أهمية الدزاطة :بسؾم الدزاطاث الػدًدة التي جخػلو باهبػازاث زاوي أيظُد الٌسبىن ()CO2

واطتهالى الؼانت ،باطخسدام مىدنى ًىشهدع البُئي ( ،)EKCفي دوُ الػالم ،والتي جبحن في خد ذاتها
بػع مً الدزاطاث ؤلاخصائُت
أهمُت هره الدزاطت ،قان هره الدزاطت جٌدس ي أهمُتها في اطدىادها ئلى ٍ
الظابهت التي طلؼذ الظىء غلى الػدًد مً مددداث التي جإزس غلى الخدهىز البُئي في الجصائس ،يما
جيبؼ اهمُت الدزاطت في قدص مدي صحت قسطُت ًىشهدع البُئي غلى الانخصاد الجصائسي.
 أهداف الدزاطة :جخمثل أهداف هره الدزاطت في ما ًلي: جددًد أهم اإلاددداث ألاطاطُت للخدهىز البُئي اطدىادا ئلى دزاطاث ئخصائُت
طابهت.
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 جددًد اإلاددداث ألاطاطُت للخدهىز البُئي في الجصائس اطدىادا ئلى الدزاطت
ؤلاخصائُت ،وذلَ زالُ الكترة (.)6102-0991
 منهجية الدزاطة :مً أحل جدهُو أهداف هره الدزاطت وازخباز قسطُتها طِخم الاغخماد غلىاإلاىهج الىصكي والخدلُلي لخددًد أهم اإلاددداث الكػلُت للخدهىز البُئي مً زالُ بػع مً الدزاطاث
الظابهت ،ويرلَ اإلاىهج الاطخهسائي مً زالُ اطخسدام أطالُب الخدلُل ؤلاخصائي بؿُت الخػسف غلى
مددداث الخدهىز البُئي في الجصائس.
الدزاطات الظابقة :هىاى الػدًد مً الدزاطاث الظابهت التي جىاولذ مددداث الخدهىز البُئي
في مسخلل دوُ الػالم ،وألؾساض هره الدزاطت طِخم الاغخماد غلى بػع منها ،والتي ٌُػخهد أنها
مىاطبت مً زالُ اغخماد حلها في الخىصل ئلى هخائجها غلى دزاطاث ئخصائُت جدلُلُت ،هريس مً أهمها:
دزاطة 2 (Atef Saad, 2015)،هدقذ هره الدزاطت ئلى نُاض آلازاز اإلاترجبت غلى الىمى
الانخصادي واطخسدام الؼانت والاهكخاح الخجازي غلى زاوي أيظُد الٌسبىن ( ،)CO2في دولت اإلاملٌت
الظػىدًت وهرا مً زالُ جهدًس ما ٌظمى همىذج مىدنى ًىشهدع البُئي ( )EKCزالُ الكترة -0991
 ،6106وجىصلذ الدزاطت ئلى أن هىاى هخائج طػُكت قُما ًسص همىذج ًىشهدع البُئي ( ،)EKCفي
خحن أنها حشحر ئلى أن اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت طخٍىن في مسخلتها الصاغدة مً مىدنى ًىشهدع البُئي
يما جم جىصل ئلى أن هصِب الكسد مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي وهصِب الكسد مً الؼانت ًصٍدان مً
اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن ،في خحن أن الاهكخاح الخجازي لِع له جأزحر يبحر غلى اهبػار زاوي أيظُد
الٌسبىن .وحشحر هخائج ئلى أن أهداف الىمى ًجب أن جٍىن مصحىبت بخدابحر الخٌُل واطتراجُجُاث
الخىمُت التي جسؼؽ للحدود في اطخسدام الؼانت واهبػار ( ،)CO2في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
دزاطة) 3 (Elif Akbostanci et Al, 2009في هره الدزاطت جم الخدهو مً الػالنت بحن
الدزل والجىدة البُئُت في دولت جسيُا زالُ الكترة ( ،)6110-0996مً زالُ قدص الػالنت بحن
اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن وهصِب الكسد مً الدزل باطخسدام جهىُاث الخٍامل اإلاشترى ،خُث زم
الخىصل ئلى أهه .جىحد غالنت متزاًدة بشٍل زوجُني بحن زاوي أيظُد الٌسبىن والدزل غلى اإلادي
الؼىٍل.
دزاطة )4 (James, 2007هدقذ هره الدزاطت ئلى ازخباز الػالنت الدًىامٌُت ػىٍلت اإلادي
بحن اهبػار ؾاش ( ،)CO2واطتهالى الؼانت والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في قسوظا زالُ الكترة (-0921
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 )6111وجىصلذ الدزاطت ئلى وحىد غالنت نىٍت ػىٍلت ألاحل بحن اإلاخؿحراث وأن الػالنت بحن اهبػار
( )CO2والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في ألاحل الؼىٍل جأزر الصُؿت التربُػُت ،وأن ههؼت الخدىُ جددر
غىد مظخىي دزل ٌظاوي  9..0بالػملت اإلادلُت الكسوظُت.
دزاطة ( ،طدي و أغمس 5 )6102 ،خُث هدقذ الدزاطت ئلى جهُُم الخٍالُل البُئُت الطتهالى
الؼانت في الجصائس زالُ الكترة ( ،)6106-6111باطخسدام مىهج ئخصائي جدلُلي ،وجىصلذ الدزاطت ئلى
أن هىاى جصاًد يبحر في اطتهالى الؼانت بسؾم أن هىاى ازخالف غلى مظخىي الهؼاغاث قمنها ما ًصٍد
اهبػار ؾاش ( )CO2الٌسبىن مً طىت ألزسي مثل نؼاع الىهل ومنها ما ًتراحؼ يهؼاع البىاء وألاشؿاُ
الػمىمُت والصىاغاث.
دزاطة)6 (Ugur, 2009هدقذ هره الدزاطت ئلى نُاض الػالنت الظببُت ػىٍلت اإلادي بحن
الىمى الانخصادي واهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن واطتهالى الؼانت في دولت جسيُا ،والظُؼسة غلى جٍىًٍ
زأض اإلااُ الثابذ ؤلاحمالي والػمل .وجم الخىصل في هره الدزاطت ئلى وحىدة غالنت بحن اهبػار زاوي
أيظُد الٌسبىن واطتهالى الؼانت في خحن غدم وحىد غالنت طببُت ػىٍلت اإلادي بحن الدزل واهبػار
زاوي أيظُد الٌسبىن يما أن للحد مً اهبػازاث الٌسبىن ال ًخػحن غلى جسيُا الخسلي غً الىمى
الانخصادي.
دزاطة ) 7 (Pao Hsiao-Tien et Al, 2011تهدف هره الدزاطت ئلى قدص الػالناث
الدًىامٌُُت بحن اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن واطخسدام الؼانت زالُ الكترة ( ،)6119-0991في دولت
زوطُا ولخدهُو هري اإلابخغى جم اطخسدام ػسٍهت الخٍامل اإلاشترى وازخباز الظببُت .وجظهس الىخائج
الخجسٍبُت .أن هىاى غالنت جىاشهُت ػىٍلت ألاحل بحن اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن واطخسدام الؼانت
والىمى الانخصادي ،وانترخذ الدزاطت شٍادة الاطدثماز في البيُت الخدخُت لخدظحن يكاءة الؼانت،
وبالخالي حػصٍص الىمى الانخصادي.
دزاطة (الؼسواشهت 8 )6102 ،تهدف هره الدزاطت ئلى اطخهصاء الػالنت الدًىامٌُُت ػىٍلت
ألاحل بحن الىمى الانخصادي واإلاإشس البُئي اإلاخمثل في اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن في ألازدن ،وذلَ في
ئػاز قسطُاث مىدنى ًىشهدع البُئي ( ،)EKCئطاقت ئلى ازخباز اججاه الػالناث الظببُت في ألاحل
الهصحر والؼىٍل بحن مخؿحراث الىمىذج الري جظمىخه الدزاطت؛ مً أحل جددًد آلازاز اإلاخبادلت بحن
الىمى الانخصادي واإلاإشس البُئي .وحؿؼي الدزاطت الكترة ( ،)6101-0991ولخدهُو ذلَ ،جم اطخسدام
ػسٍهت الاهدداز الراحي لكتراث ؤلابؼاء اإلاىشغت بأطلىب ازخباز الحدود  ARDLوهمىذج مخجه جصحُذ
الخؼأ  .Vector Error Correction Modeوند اجطح مً هخائج الخدلُل أن اإلاػامالث اإلاهدزة
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ً
لىمىذج اهبػازاث جيسجم مؼ قسطُاث ( .)EKCوند أظهسث الىخائج أًظا وحىد غالنت طببُت زىائُت
ً
الاججاه في ألاحل الهصحر والؼىٍل بحن مخؿحراث الىمىذج .ووقها لرلَ ،قهد زلصذ الدزاطت ئلى طسوزة
أزر الجىاهب البُئُت في الاغخباز غىد زطم الظُاطاث الانخصادًت الٍلُت ،ويرلَ الخىحه هدى
ً
اطخسدام الخهىُت الىظُكت بُئُا في نؼاعي الصىاغت والىهل.

"ومما طبق يحضح أن أغلبية الدزاطات اطحخدمد إجمالي الطاقة لمقياض للطاقات غير
املحجددة وبالحالي لم جظحنحج لنا ثأرير مل مصدز على حدا ،في حين طنعحمد في دزاطخنا على
اطحخدام الطاقة الناثجة عن النفط ،باعحباز أن الدولة محل الدزاطة جعحبر من أهم الدول
املنحجة للنفط .لما طنحاول ثقديس أرس اطحخدام هره الطاقة على الحلوذ البيئي بحطبيق منهجية
إلاهحداز الراجي للفجوات الصمنية املوشعة".
 .2الطسيقة املظحخدمة في الدزاطة :
ئن هدف الدزاطت هى جدهو مً قسطُت مىدنى ًىشهدع البُئي ( )EKCفي خالت الجصائس زالُ
الكترة ( ،)6102-0991باطخسدام مىهجُت همىذج الاهدداز الراحي للكجىاث الصمىُت اإلاىشغت اإلاخباػئت
) ،(ARDLخُث وظخسدم هصِب الكسد مً اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن يدلُل للخدهىز البُئي
يمخؿحر جابؼ .وهصِب الكسد مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي واطتهالى الؼانت والاهكخاح الخجازي مخؿحراث
مظخهلت .وإلزباث وازخباز الكسطُت الظابهت الريس ًٍىن همىذج الدزاطت يما ًلي و هرا خظب
الدزاطاث الظابهت :
Et = f(GDPt, UEt, OPENt ) ………..1

وبكسض أن اإلاػادلت زنم ( ،)0جأزر شٍل زؼي ًٍىن يخابتها يماًلي :
Et = α0 + α1 GDPt + α2 UEt + α3 OPENt +Ut…………2

خُث أن :
 : E هصِب الكسد مً اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن  CO2وهى مخؿحر جابؼ في الدزاطت.
 : GDP هصِب الكسد مً احمالي الىاجج اإلادلي الاحمالي  ،يمخؿحر مظخهل.
 : UE اطتهالى الؼانت (يـ مٍافئ هكؽ لٍل قسد) ،يمخؿحر مظخهل.
 : OPEN الاهكخاح الخجازي ،وهى مخؿحر مظخهل.
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 وٍمثل :Uاإلاخؿحر الػشىائي.
:b0 b1 b2 b3 b4 جمثل مػلماث الىمىذج.
وٍمًٌ وطؼ قسطُاث الىمىذج ًالخالي ):(Hypothèses
 قسض الػدم : H0غدم وحىد أي غالنت بحن اإلاخؿحر الخابؼ (الخلىر البُئي) ،واإلاخؿحراث
اإلاظخهلت(الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،اطتهالى الؼانت ،الاهكخاح الخجازي).
 الكسض البدًل  : H1جىحد غالنت بُنهما.
لخهدًس اإلاػادلت زنم ( )2في اإلادي الؼىٍل طىف وظخسدم همىذج الاهدداز الراحي للكجىاث
الصمىُت اإلاىشغت اإلاخباػئت ) (ARDLالري ندمه  ،Pesaranخُث حػخمد هره اإلاىهجُت غلى الخؼىاث
9
الخالُت (الظىاعي)6102 ،
 ازخباز اطخهسازٍت الظالطل الصمىُت  :ازخباز حدز الىخدة لالطخهساز The Unit Root of
Stationarity
 ازخباز الخٍامل اإلاشترى باطخسدام مىهج Bounds Test
 جهدًس همىذج ألاحل الؼىٍل وهمىذج جصحُذ الخؼأ باطخسدام همىذج ARDL
 ازخباز مدي هجاغت همىذج الدزاطت
 .3هحائج الدزاطة القياطية والاخحباز :
أظهسث الدزاطت الهُاطُت للمػؼُاث هخائج غدًدةً ،مًٌ جهظُمها ئلى غدة غىاصس هىزدها
بالترجِب الخالي وهرا خظب ما ًلي :
 .3.3هحائج الححليل إلاحصائي للمحغيرات قيد الدزاطة (الظالطل الصمنية):
الخؼىة ألاولى في غملُت جدلُل الظالطل الصمىُت ،هى زطم مشاهداث اإلاخؿحراث نُد الدزاطت
إلاػسقت الاججاه الػام لهما ،خُث ًمثل الشٍل زنم  10أدهاه ،أن الظلظلت الصمىُت للمخؿحراث مدل
الدزاطت ،وٍدبحن مً نُم الخباًً بحن هره اإلاخؿحراث أنها نسٍبت ما مما ًكظس مبدئُا وحىد غالنت جٍامل
متزامً بُنها.
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شكل  .1السلسل الزمني للمتغيرال محل الدراس خالل الحترة ()2116-1991
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 2.3هحائج اخحباز الاطحقسازية للظالطل الصمنية :
لخأيد مً شسغ جؼبُو ازخباز  ARDLواإلاخمثل في دزحت جٍامل الظالطل الصمىُت إلاخؿحراث
مدل الدزاطت ،جىحب أن جٍىن دزحت جٍامل اإلاخؿحراث ئما ) I(0أو ) ،I(1نمىا باحساء ازخبازاث
الاطخهسازٍت ،خُث حػخبر دزاطت الاطخهسازٍت أخد الشسوغ اإلاهمت غىد دزاطت الخٍامل اإلاتزامً ،وؾُابها
ٌظبب غدة مشاًل نُاطُت وجٌمً أهمُتها في الخدهو مً اطخهساز أو غدم اطخهساز الظلظلت الصمىُت
ومػسقت هىغُت غدم الاطخهساز ما ،ئذا ًان مً هىع ( ،)Trend Stationaryأو ( Differrency
 ،)Stationaryوحػد ازخبازاث  ،The unit root test of Stationaryيكُلت باحساء ازخبازاث
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الاطخهسازٍت وههىم بهره الػملُت مً أحل جكادي الاهدداز الصائل والىخائج اإلاظظلت
)  102015وأهم هره الازخبازاث هجد ازخباز دًٍي قىلس اإلاىطؼ ". "Augmented Dickey-fuller
والىخائج مىضحت في الجدوُ زنم .0

(Régis,

جدول  1درج تكامل متغيرال النموذج محل الدراس
المتغيرات
نتائج اختبار االستقرارية

E

GDP

FDI

OPEN

)I(1

)I(1

)I(1

)I(0

املصدز مخسجات Eviews10
مً زالُ الجدوُ أغاله هالخظ أن ًل اإلاخؿحراث نُد الدزاطت هي مخٍاملت مً الدزحت ألاولى،
ئال الظلظلت الصمىُت للمخؿحر الاهكخاح الخجازي مخٍاملت غىدا اإلاظخىي ) I(0وبالخالي هىاى مصٍج في دزحت
جٍامل اإلاخؿحراث بحن ) I(0و) I(1وبالخالي ًمًٌ ئحساء ازخباز الاهدداز الراحي للكجىاث الصمىُت اإلاىشغت
ARDL
 3.3هحائج اخحباز الحكامل املشترك باطحخدام منهج الحدود bounds test

همىذج ًٌ ARDLخب ًالخالي :
∑

∑

∑
∑

ًىضح همىذج  ARDLأن الخدهىز البُئي ًمًٌ شسخه غً ػسٍو نُمه اإلاخباػئت والهُم
اإلاخباػئت للمخؿحراث اإلاظخهلت ،والخٍامل اإلاشترى وقها لـ  pesaran et al, 2001 :في هماذج
ً ،ARDLسجٌص غلى ازخباز الكسطُت الخالُت ): 11 (Aviral, 2013
-H0 :
-H1:
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ٌػخمد الازخباز غلى ئخصائُت  ،F-Statisticsوالهساز ًٍىن غلى الىدى الخالي :
 ئذا ًاهذ نُمت  ،F-Statisticsأيبر مً الحد الػلىي للهُم الحسحت قاهىا هسقع قسطُت
الػدم ،بػدم وحىد غالنت جٍامل مشترى.
 أما ئذا ًاهذ  ،F-Statisticsأنل مً الحد ألادوى للهُم الحسحت ،قاهىا ههبل قسطُت الػدم
بػدم وحىد غالنت جٍامل مشترى.
 أما ئذا ًاهذ الهُمت اإلادظىبت إلخصائُت قِشس  ،Fجهؼ ما بحن الحد ألاغلى والحد ألادوى للهُم
الحسحت ،هىا ال ًمٌىىا أن ههسز ،وهخائج مىضحت في الجدوُ زنم .6
جدول  2اختبارال الحدود
F-STATISTIC =17,12

القيم الحرج
الحد العلوي

الحد السحلي

مستويال المعنوي

3,2

2,37

10%

3,67

2,79

5%

4,08

3,15

2,5%

4,66

3,65

1%

المصدر مخرجال Eviews10

نالحظ من خالل اجلدول رقم  ،2أعاله أن  ،F-Statىي أكرب من احلد العلوي للقيمة احلرجة عند
خمتلف درجات معنوية ،وبالتايل نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة توازنية طويلة األجل.
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 4.3هحائج ثقديس هموذج ألاجل الطويل وهموذج ثصحيح الخطأ باطحخدام هموذج ARDL

بػد الخأيد مً وحىد غالنت ػىٍلت ألاحل بحن مإشس الخدهىز البُئي ومددداجه طىف ههىم
بخهدًس الػالنت وقها إلاىهجُت  ،ARDLواغخمادا غلى  ،AICجم جددًد قتراث الخباػإ ،وجبحن أن الىمىذج
( )4 ، 4، 4، 4هى الىمىذج ألامثل .وهخائج مىضحت في الجدوُ أدهاه زنم ..
جدول رقم  .3نتائج تقدير نموذج األجل الطويل ونموذج تصحيح الخطأ

Prob.
0.0325
0.0036
0.0031
0.0001
0.9380
0.0070
0.0128
0.5974
0.0011
0.0009
0.0092
0.0099
0.0017
0.0058
0.0172
0.0008
Prob.
0.0288
0.0128
0.0249
0.3855

Included observations: 23
Short run : Dependent Variable : DE
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
-0.184266
0.048752 -3.779656
))D(E(-1
-0.473251
0.056593 -8.362410
))D(E(-2
-0.296635
0.033871 -8.757723
))D(E(-3
3.156629
0.118400 26.66073
)D(GDP
0.021383
0.252936 0.084540
))D(GDP(-1
1.210924
0.182798 6.624393
))D(GDP(-2
-0.761223
0.142436 -5.344312
))D(GDP(-3
0.001261
0.002143 0.588740
)D(OPEN
0.077367
0.006198 -12.48278
))D(OPEN(-1
0.071603
0.005315 -13.47270
))D(OPEN(-2
0.029215
0.004865 -6.005671
))D(OPEN(-3
0.097975
0.016740 5.852674
)D(EU
0.835615
0.078120 10.69659
))D(EU(-1
0.408100
0.057504 7.096914
))D(EU(-2
0.080708
0.016821 4.798016
))D(EU(-3
-0.805121
0.056953 -14.13652
*)CointEq(-1
Long-run : Dependent Variable : E
Coefficient Std. Error t-Statistic
Variable
-0.186204
0.262200 -0.710160
GDP
0.102741
0.042173 2.436174
OPEN
1.396416
0.489261 -2.854135
EU
-1.198212
1.182233 -1.013516
C
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adjusted R2= 0,98 DW= 1,81
F-Stat = 63,45

R2=0,99
prob (F-Stat) = 0,00

المصدر مخرجال Eviews10

بالنظبة للعالقة في ألاجل الطويل هالخظ أن حمُؼ اإلاػامالث مػىىٍت ما غدا الثابذ خُث حشحرالىخائج ئلى أن الىمى الانخصادي ًإزس طلبا غلى الخدهىز البُئي ،ئذ أن شٍادة الىمى الانخصادي بـ %0
ًإدي ئلى جأزحر طلبي مهدازه ) )-0,18%في ألاحل الؼىٍل يما أن اطتهالى الؼانت ًإزس باإلًجاب غلى
الخدهىز البُئي ،ئذ أن شٍادة اطتهالى الؼانت بـ ً %0إدي ئلى جأزحر اًجابي مهدازه ) )1,39%في ألاحل
الؼىٍل ،في خحن هجد أن الاهكخاح الخجازي ًسجبؽ ئًجابا مؼ مإشس الخدهىز البُئي.
بالنظبة لنموذج ثصحيح الخطأ ً :دبحن أن مً هخائج همىذج جصحُذ الخؼأ أن نُمت مػلمت جصحُذالخؼأ جهدز بـ ( ،)-0,8وهي طالبت ؤلاشازة قهره ؤلاشازة جإيد جهازب الخىاشن مً اإلادي الهصحر ئلى
الخىاشن في اإلادي الؼىٍل.
 5.3هحائج اخحباز هجاعة هموذج الدزاطة :
ًبحن ًل مً ازخباز الازجباغ الراحي لألزؼاء (حدوُ  )4وازخباز غدم زباث جباًً ألازؼاء
(حدوُ  )2وازخباز الخىشَؼ الؼبُعي للبىاقي (حدوُ  )2مدي هجاغت همىذج الدزاطت.
جدول  4اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء
0,71

probability

0,47

F-sttistic

0,56

probability

11,17

Obs-squared

المصدر مخرجال Eviews10

ًظهس مً زالُ ازخباز  ،LM-Stat, Breusch-Godfreyغدم وحىد ازجباغ ذاحي في بىاقي
مػادلت الاهدداز ،خُث الاخخماُ اإلاهابل لهرا الازخباز هى أيبر مً مسخلل دزحاث اإلاػىىٍت %2 %0
.%01
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لعدم ثبال تباين األخطاءARCHجدول  5اختبار

0,53

probability

4,06

F-sttistic

0,51

probability

3,71

Obs-squared

المصدر مخرجال Eviews10

ًظهس مً زالُ الجدوُ أن ازخباز  ،ARCHأن الهُم الاخخمالُت هي أيبر مً مسخلل دزحاث
اإلاػىىٍت  ،01 2 0وبالخالي الىمىذج مهبىُ مً خُث مشٍلت غدم زباث الخباًً.
جدول  6اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي
probability

Jarque Bera

0,42

1,7

المصدر مخرجال Eviews10

مً زالُ الجدوُ زنم ً ،2دبحن أن الهُمت الاخخمالُت لـ  Jarque Bera :واإلاهدزة بـ ( )1.46هي
أيبر مً مظخىٍاث اإلاػىىٍت  ،01 2 0وغلُه بىاقي جهدًس الاهدداز جدبؼ الخىشَؼ الؼبُعي.
.4ثحليل النحائج:
مً زالُ الػسض الظابو ومسوزا بمسخلل مدؼاث هره الدزاطت طىهىم بمىانشت الىخائج
اإلاخىصل ئليها:
-

ًسجبؽ اشدًاد اطتهالى الؼانت غبر الػالم بىمى الظٍان مً حهت ،والبدث غً مظخىٍاث زقاهُت
أقظل لألقساد مً حهت أزسي ،وهرا الىمى اإلاخىاصل في اخخُاحاث الؼانت ًإدي ئلى مشاًل
غدًدة منها اطخجزاف مىازد البلدان وجكانم جلىر البِئت الىاحم غىه ،وهرا ما أزبدخه الدزاطاث
الظابهت مثل دزاطت ( :طدي وشػبان)6101 ،؛

اجطح مً هخائج الخدلُل الهُاس ي للدزاطت أن هىاى غالنت طببُت زىائُت الاججاه بحن اهبػار CO2

والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في اإلادي الهصحر والؼىٍل ،أي أن هىاى غالنت جبادلُت بحن اإلاإشس البُئي
واإلاإشس الانخصادي في الانخصاد الجصائسي ،وهرا ما ًخىاقو مؼ قسطُت  ،EKCالتي ًخم غلى أطاطها
الحصىُ غلى ههؼت الخدىُ في الدزلً .اهذ هىاى غالنت ػسدًت بحن اهبػار  ،CO2واطتهالى الؼانت
وَػصي ذلَ ئلى يثاقت اطخسدام مصادز الؼانت الخهلُدًت التي ًخىلد غً اطخسدامها اهبػار CO2
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( الىكؽ ومشخهاجه) التي حػد أخد أهم غىاصس ؤلاهخاج في الػدًد مً ألاوشؼت الانخصادًت يما هى الحاُ
في الهؼاع الصىاعي ونؼاع الىهل ئطاقت ئلى غدم الخدىُ بشٍل ًاف هدى اطخسدام الؼانت البدًلت
الىظُكت بُئُا.
أما غً الاهكخاح الخجازي يمإشس ٌػبر غً الاهكخاح قهد جىصلذ الدزاطت الحالُت ئلى وحىد جأزحر مػىىي
ئًجابي لهرا اإلاخؿحر غلى اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن ، CO2وهي برلَ جخكو مؼ دزاطاجالظابهت مثل ،
)(Elif Akbostanci et Al, 2009) (Atef Saad, 2015) (Grossman & Krueger, 1995
)( (Ugur, 2009) (Pao Hsiao-Tien et Al, 2011)(James, 2007الؼسواشهت)6102 ،

ويمدصلت إلاا طبو هجد أن يثاقت اطخسدام مصادز الؼانت بمسخلل أهىاغها له أزاز يبحرة
غلى اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن في الجصائس ،ذلَ أن مىازد الؼانت مً اإلادزالث ألاطاطُت لألوشؼت
الانخصادًت ،ئذ حػد اإلادسى السئِس ي لهؼاغاث الانخصاد اإلاسخلكت لٍىنها أخد اإلاظخلصماث الظسوزٍت
للهُام بػملُت الخىمُت الانخصادًت ،وفي هرا ؤلاػاز ٌظهم ؤلاهخاج اإلادلي مً الىكؽ والؿاش الؼبُعي
بيظبت يبحرة مً مجمل الؼانت الٍلُت .والشٍل ً ،6ىضح مدي مظاهمت الهؼاغاث الانخصادًت في
الجصائس في اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن.
ومؼ ذلَ جبهى الجصائس مً بحن الدوُ ألانل جلىزا باهبػار الؿاشاث الظازة والداقئت مهازهت
بالٌثحر مً دوُ الػالم زاصت اإلاصىػت منها (طدي.)6101 ،
شكل  2مساهم القطاعال االقتصادي في انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجزائر خالل الحترة ()2115-1991
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يما أن شٍل ً .ىضح أن التزاًد في مظخىي اهبػار ؾاش الٌسبىن وقها لتزاًد الاطتهالى الىػني
للؼانت ،أي مىداهما مخؼابهان جهسٍبا وهره الىدُجت مىؼهُت.
شكل  .3تطور التلوث حسب استهالك منتوجال الطاق في الجزائر ()2111-2113
تطور التلوت حسب استهالك منتوجات الطاقة
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.5خاثمة:
الهدف مً هره الىزنت هى دزاطت آزاز الىمى الانخصادي غلى اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن في
الجصائس زالُ الكترة  ،6102-0991وبىاء غلى الخدلُل الهُاس ي للىمىذج الانخصادي باطخسدام مىهجُت
 ،ARDLنصد ؤلاحابت غً ؤلاشٍالُت اإلاؼسخت في الدزاطت جم الخىصل ئلى الاطخيخاحاث الخالُت :
 احظمذ مخؿحراث مدل الدزاطت حمُػها بأنها ؾحر مظخهسة غىد مظخىي ) I(0في خحن أصبدذ
جلَ اإلاخؿحراث مظخهسة غىد الكسم ألاوُ ).I(1
 حشحر هخائج بصكت غامت ئلى أن الىمى الانخصادي واطتهالى الؼانت طٍُىهان اإلادددان
السئِظُان الهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن ،في الجصائس .أما الاهكخاح الخجازي له جأزحر ئًجابي
لٌىه ؾحر مهم غلى اهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن.
 اجطح أن هىاى غالنت طببُت نصحرة وػىٍلت ألاحل في يال الاججاهحن بحن اإلاخؿحراث
الانخصادًت اإلاخمثلت في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي واطتهالى الؼانت واإلاخؿحر البُئي اإلاخمثل باهبػار
 ، CO2وَظخدُ مً هرا أن هىاى آزاز مخبادلت بحن الىمى الانخصادي واإلاإشس البُئي في اإلادي
الهصحر والؼىٍل مً مساخل الىمى في الانخصاد الجصائسي ،وبشٍل غام جبحن أن هىاى جسابؼا
دًىامٌُُا ( )dynamic linkageبحن اإلاإشساث ،أي أن اإلاإشساث الانخصادًت (الىمى
الانخصادي ،اطتهالى الؼانت) ،لها جأزحر غلى شٍادة الظؿؽ البُئي غلى اإلادي الؼىٍل في خالت
الانخصاد الجصائسي.
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 أن الخؼىز الصمني للمإشساث الانخصادًت (اطتهالى الؼانت والىمى الانخصادي) ًان ًساقو
خسيت اإلاإشس البُئي ،أي أنهما ًاها ًخدسًان مػا غبر الصمً مما ٌػٌع الػالنت اإلاخالشمت بحن
هدًً اإلاإشسًٍ.
 اوسجام الىخائج التي جم الحصىُ غليها مؼ قسطُت مىدنى  ،ECKهمىذج اهبػار زاوي أيظُد
الٌسبىن ،أي أن الػالنت بحن الىمى الانخصادي واهبػار زاوي أيظُد الٌسبىن جخسر شٍل
مىدنى  Uمهلىب ،خُث ًان مظخىي الخلىر ًصداد في اإلاساخل ألاولى للىمى الانخصادي زم
ًصل مظخىي مػحن ًبدأ بػده باالهسكاض وهرا ٌػني أن اإلاساخل ألاولى مً الىمى التي ًخم
قيها الحصىُ غلى مٍاطب انخصادًت جٍىن مهترهت بخطحُت ،وبػد ههؼت مػُىت ًدصل
جدظً في الحالت البُئُت.
ً اهذ هىاى غالنت ػسدًت بحن اهبػار  ،CO2واطتهالى الؼانت وَػصي ذلَ ئلى يثاقت اطخسدام
مصادز الؼانت الخهلُدًت التي ًخىلد غً اطخسدامها اهبػار ( CO2الىكؽ ومشخهاجه) التي حػد
أخد أهم غىاصس ؤلاهخاج في الػدًد مً ألاوشؼت الانخصادًت يما هى الحاُ في الهؼاع الصىاعي
ونؼاع الىهل ئطاقت ئلى غدم الخدىُ بشٍل ًاف هدى اطخسدام الؼانت البدًلت الىظُكت بُئُا.
ووقها إلاا جم جىصل ئلُه في هره الدزاطت مً هخائج هىص ي بما ًأحي للخهلُل مً اهبػار زاوي
أيظُد الٌسبىن : CO2
 أهه مً مصلحت الحٍىمت الجصائسٍت الػمل غلى خث الشسًاث الػاملت في مجاُ اإلادسوناث
وؾحرها اإلالىزت للبِئت الخىحه الطخسدام اإلاىاد الؼانىٍت ألانل جلىزا للبِئت.
ً خػحن غلى الحٍىمت الجصائسٍت التروٍج للىمى ألازظس ،والري طُػخمد خخما غلى شٍادة وعي
الشسًاث والظٍان باإلاساػس اإلاسجبؼت بالبِئت.
 وطؼ زؼؽ واطتراجُجُاث واضحت للخىمُت الىػىُت ،جخظمً وطؼ أهداف واطتراجُجُاث
الؼانت اإلاظخدامت ،بدُث جدىاطب وجخٍامل طُاطاث نؼاع الؼانت مؼ طُاطاث الخىمُت
الىػىُت الشاملت ،مؼ وطؼ حشسَػاث واضحت لدشجُؼ الاطدثماز في مجاُ الؼاناث اإلاخجددة،
وجىقحر اإلاىار اإلاالئم لالطدثماز.
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