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الملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد وتقييم تأثري اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض دول مشال إفريقيا والشرق
يتسّن من خالله اختبار قانون "بارو" ،وما مييز هذه الورقة
األوسط  MENAملدة  00سنة ( ،)2008-0880ومت استخدام منوذج ى
البحثية هي األخذ بعني االعتبار الصفة احلركية والديناميكية لإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض دول مشال إفريقيا

توصلت الدراسة إىل أ ىن تأثري خمزون رأس املال وتأثري رأس املال البشري ونصيب الفرد من
والشرق األوسط باستخدام بيانات بانل وقد ى

الناتج يف الفرتة السابقة ذو تأثري موجب على النمو االقتصادي بينما كان تأثري اإلنفاق احلكومي سلبا على نصيب الفرد من الناتج يف

عينة ال ىدراسة.
الكلمات المفتاحية :إنفاق حكومي ،منو اقتصادي ،بيانات بانل.
تصنيف .C87, C41, B23 :JEL

املؤلف املراسل
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Abstract:
This study aims to determine and evaluate the impact of government spending,
in particular spending, on economic growth in Algeria and some North African and
Middle Eastern countries for a period of 40 years (1980-2019), We have used a
model through which it is possible to test the "Barrow" law, and what distinguishes
this research paper is to take into account the dynamics and dynamics of
government spending and economic growth in Algeria and some countries in North
Africa and the Middle East using Panel data, The study found that: The effect of
capital stock, the effect of human capital, and per capita output in the previous
period had a positive effect on economic growth, while the effect of government
spending was negative on per capita output in the study sample.
Keywords: Public Spending, Economic Growth, Panel Data.
Jel Classification Codes: B23, C41, C87.
مقدمة:
تُعد السياسة املالية من املفاهيم اليت طرأ عليها تغريات كبرية اقتصادية واجتماعية ومالية عرب التاريخ ،فهي املرآة لدور الدولة
االقتصادي واالجتماعي يف إدارة شؤون دفة االقتصاد وتشكل انعكاسا له يف كل عصر ،حيث مهد ظهور األزمات االقتصادية الطريق
لتطور النظرة إىل املالية العامة ،لتصبح سياسة تستخدم فيها احلكومات برامج اإلنفاق العام واإليرادات العامة اليت تتناسب مع الوضع
االقتصادي القائم لكل دولة لتحدث آثارا مرغوبة يف كل من مكونات االقتصاد الكلي ومتنع عنها اآلثار غري املرغوبة.
كما تتصدر السياسات املتعلقة باإلنفاق العام اجلدل والنقاش السياسي يف كثري من الدول النامية واملتقدمة على حد سواء خاصة
يف ظل تصاعد املشكالت االقتصادية اليت تواجهها هذه الدول ،وعادة ما ينظر إىل اإلنفاق العام باعتباره أداة لتحقيق االستقرار
االقتصادي الكلي يف األجل القصري وحتقيق أهداف النمو االقتصادي يف األجل الطويل ،ومع ذلك فإ ىن التحديات اليت فرضتها
مشكالت تزايد عجز املوازنة والدين العام وارتفاع التضخم والبطالة يف كثري من الدول النامية خالل الثمانينات والتسعينات من القرن
العشرين ،قد دفعت سياسات اإلنفاق احلكومي للرتكيز على هدف االستقرار الكلي على حساب هدف حفز النمو االقتصادي.
إشكالية الدراسة:
تتمثل إشكالية الدراسة يف حتديد طبيعة العالقة بني اإلنفاق احلكومي وهيكله أو مكوناته وبني النمو االقتصادي يف بعض الدول
النامية ،من خالل دراسة قنوات التأثري احملتملة لإلنفاق احلكومي وهيكله على النمو االقتصادي وذلك بغية إثراء املفاهيم املوجودة
وتقدمي بعض األدلة التجريبية حول الرتابط بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف الدول النامية ،وحتديد السبل اليت ميكن من
خالهلا توجيه سياسات اإلنفاق احلكومي يف الشكل الصحيح يف سبيل حتقيق معدالت منو اقتصادي أعلى ،وحماولة منا ملعرفة واقع هذا
الدور يف اجلزائر وبعض الدول النامية ،تتضح لنا مالمح إشكالية هذا البحث واليت ميكن بلورهتا يف السؤال التايل:
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إىل أي مدى يؤثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف املدى البعيد يف اجلزائر وبعض دول مشال إفريقيا والشرق األوسط
""MENA؟ وهل ميكن إبراز هذا األثر خالل فتة الدراسة ؟
فرضيات الدراسة:
 يعترب موضوع العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي حمل جدل بني االقتصاديني سواء من اجلانب النظري أوالتطبيقي حول دور اإلنفاق احلكومي يف النمو االقتصادي ،وحتديد اجتاه السببية حول ما إذا كان النمو االقتصادي يقود اإلنفاق
احلكومي أو العكس؛
 هناك عالقة قصرية وطويلة املدى ويف االجتاهني بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر مقارنة مع بعض مشالإفريقيا والشرق األوسط "."MENA
حدود الدراسة:
مت التطرق لإلطار النظري املتعلق باإلنفاق احلكومي وأهم املتغريات االقتصادية املؤثرة عليها ،عن طريق دراسة مكتبية قمنا هبا
التحصل عليها من مصادر خمتلفة ،أما فيما خيص دراسة احلالة فشملت الفرتة الزمنية
معتمدين بدرجة أوىل على أحدث املراجع واليت مت
ى

( )2008-0880يف حماولة إلجياد منوذج قياسي يشرح دور اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر بعض دول مشال
إفريقيا والشرق األوسط " "MENAخالل فرتة الدراسة.
الدراسات السابقة:
 دراسة  :)9102(I. A. Iwegbunam and Z. Robinsonهدفت هذه الدراسة إىل حتليل عالقة النمواالقتصادي باإلنفاق احلكومي من خالل توظيف التكامل املشرتك ،سببية غراجنر وحتليل التباين ودوال االستجابة ،باستخدام بيانات
السالسل الزمنية الفصلية للفرتة  200.-0890وقد أظهرت نتائج الدراسة يف جمملها بأن قانون فاجنر ال ينطبق على اقتصاد جنوب
إفريقيا.1
 دراسة سي حممد كمال ( :)9102كانت الدراسة حول قياس حجم اإلنفاق احلكومي األمثل يف اجلزائر والتنبؤ مبآالته خاللتوصلت الدراسة جلملة من النتائج أمهها
الفرتة  2020-0880وفق منهجية قانون "بارو" من خالل منوذج االحندار ذات العتبة ولقد ى

أ ىن القيمة اإلنتاجية احلدية لإلنفاق االستهالكي احلكومي بلغت  ،29%كما أ ىن احلجم األمثل لإلنفاق االستهالكي بلغ  12%يف
حني أ ىن املتوسط خالل الفرتة  2005-0880كان يف حدود .2%0.

 دراسة  :)9102( J. G. Gatssiمن خالل استخدام منهج حتليل التكامل املشرتك مبفهوم جوهانسن (-0880 )0885وحتليل التكامل املشرتك يف إطار مناذج االحندار الذايت املوزعة بفرتات تأخري ( )ARDLباإلضافة إىل سببية (Toda-
 )Yamamotoوسببية غراجنر ( )Granger Causalityوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة تكامل مشرتك بني النمو
االقتصادي احلقيقي واإلنفاق احلكومي احلقيقي سواء مبفهوم جوهانسن أو يف إطار مناذج  ARDLيف حني أ ىن سببية غراجنر أشارت

1

Ifeoma, A., & Iwegbunam, Z. R. (2019). Revisiting Wagner’s law in The South African Economy.
Acta Universitatis Danubius, pp. 39-54.

 2كمال سي دمحم.)6102( .النمذجة القياسية للتنبؤ بالحجم األمثل لإلنفاق الحكومي في الجزائر .مجلة االقتصاد والتنمية
البشرية .جامعة البليدة  .16المجلد  .10العدد  .10ص .ص .26-26
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إىل عدم وجود سببية من النمو االقتصادي احلقيقي إىل اإلنفاق احلكومي احلقيقي ،مما يدل على أ ىن قانون فاجنر ال ينطبق على
االقتصاد الغاين.1

 دراسة  :)2016( Francesco Forte and Cosimo Magazzinoجاءت هذه الدراسة تقيم العالقة بنيحجم اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف إيطاليا ،من خالل حتليل السالسل الزمنية خالل الفرتة ما بني  2008-08.0وهذا
الدراسة تبحث عن تأثري النفقات احلكومية والبطالة واإلصالحات املالية على النشاط االقتصادي ولقد توصلت الدراسة إىل مجلة من
النتائج أبرزها تأكيد منحّن ( )BARSيف االقتصاد اإليطايل خالل هذه الفرتة الطويلة جدا حيث أن حجم اإلنفاق األمثل يف
الفرتة ما بني  08.2إىل  0800كان  13.96%أما يف الفرتة ما بني احلربني كان  ،19.59%أما حصة اإلنفاق احلكومي إىل
الناتج احمللي اإلمجايل األمثل بعد احلرب العاملية الثانية حىت  2008فكانت  ،40.50%وبإدراج معدل البطالة يف التحليل فإنه
ينخفض إىل  %79.78أما إذا مت إدراج اإلصالحات الضريبية كمتغري توضيحي فإنه ينخفض إىل.235.32%
 -Iالطريقة واألدوات:
 -1التعرف على متغيرات الدراسة:
سوف نقوم بعرض مفهوم النمو االقتصادي واإلنفاق احلكومي يف النظرية االقتصادية:
 -1-1مفهوم النمو االقتصادي :النمو االقتصادي ميثل أحد العناصر األساسية املكونة للتنمية ،أي أن النمو االقتصادي جزء
من التنمية ،ويطلق االقتصاديون تعبري النمو االقتصادي على التطور االقتصادي الذي يلحق بالدول الصناعية املتقدمة ،يف حني
يستخدمون التنمية االقتصادية لتالئم أحداث وظروف الدول النامية ،وإذا دققنا النظر يف الكتابات العلمية املتخصصة يف النمو
نالحظ العديد من التعاريف للنمو االقتصادي إال أهنا تتفق يف مضموهنا حول الزيادة املستمرة واملنتظمة بشكل نسيب يف الناتج القومي
اإلمجايل ،حبيث يفوق معدل منو الناتج معدل منو السكان.3
كما يرى البعض أن النمو االقتصادي بأنه التوسع يف الناتج احلقيقي أو التوسع يف دخل الفرد يف الناتج الوطين احلقيقي ،وهو
بالتايل خيفف من عبئ ندرة املوارد ،ويولد زيادة يف الناتج الوطين الذي يعمل على حل بعض املشكالت االقتصادية.4
إ ىن مفهوم النمو االقتصادي يف نظر" "Meierهو عملية يزداد فيها الدخل الوطين احلقيقي للنظام االقتصادي السائد خالل فرتة
زمنية طويلة ،وإذا كان معدل النمو االقتصادي أكرب من معدل النمو يف األعداد السكانية فإن دخل الفرد يف املتوسط ال بد وأن يزداد،
إذا فعملية النمو االقتصادي يف رأي هذا األخري سوف تؤدي إىل زيادة الدخل احلقيقي دون اعتبار إىل مشكلة توزيع املنتج اإلضايف
من السلع واخلدمات ،ومل يركز هذا التعريف على قضية التوزيع للناتج.5

1

Gatsi, J. (2019). A Test of Wagner’s Hypothesis for The Ganian Economy. Cagent Business and
Management, pp. 1-22.
2
Forte, F., & Magazzino, C. (2016). Government Size and Economic Growth in Italy: A Time-series
Analysis. European Scientific Journal.

 3الطاهر السيد ،و دمحم حمية .)6111( .محاضرات في اقتصاد التنمية .القاهرة :مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي.
 4الحاج بن زيدان .)6100( .أثر تقلبات أسعار البترول على النمو االقتصادي في الجزائر قراءة تحليلية.6101-6111 :
مجلة اإلستراتيجية والتنمية ،صفحة .3
 5صالح الدين نامق .)0622( .نظريات النمو االقتصادي .القاهرة :دار المعارف.
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 -2-1تعريف اإلنفاق الحكومي :تعرف النفقات العامة بأهنا تلك املبالغ املالية اليت تقوم بصرفها السلطة العمومية (احلكومة
واجلماعات احمللية) أو أهنا مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة ،كما ميكن تعريفها بأنه استخدام مبلغ نقدي
من قبل هيئة عامة هبدف إشباع حاجة عامة.1
كما يعرف طارق احلاج النفقات العامة على أهنا مبلغ من املال خيرج من خزانة الدولة بواسطة هيئاهتا املختلفة (اإلدارة،
املؤسسات الرتبوية والصحية ،خمتلف اهليئات والوزارات...إخل) إلشباع حاجيات عامة.2
ومن هذه التعريفات املختلفة ميكننا أن نقول بأ ىن النفقات العامة عبارة عن مبلغ أو مقدار نقدي تصرفه احلكومة عن طريق هيئاهتا
املختلفة إلشباع احلاجة العامة.
 -IIالنتائج والمناقشة:
 -1الدراسة القياسية ألثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في دول المجموعة خالل الفترة -1891
 :2118يف دراستنا ألثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض دول مشال إفريقيا والشرق األوسط
" ،"MENAاخرتنا  05دول كعينة للدراسة وهي :اجلزائر ،املغرب ،تونس ،إيران وتركيا ولقد كان اختيارنا هلذه الدول متعلق بتوفر
املعطيات اخلاصة مبتغريات الدراسة واملأخوذة من قاعدة البيانات املعتمدة لدى البنك الدويل 3واختريت فرتة الدراسة من سنة 0880
إىل .2008
 -1-1كتابة الشكل التحليلي لنموذج الدراسة :حماولة منا لدراسة أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي ،يتحدد منوذج
الدراسة بناء على دالة النمو االقتصادي اليت تعترب رأس املال املادي الثابت ورأس املال البشري متغريات مستقلة ومؤثرة ،كما نقوم
بإدخال اإلنفاق كمتغري مستقل أيضا وفقا للنموذج التايل:
 -2-1نموذج بارو:
إ ىن الفكرة األساسية اليت يقوم على أساسها منوذج بارو هي أ ىن النفقات العامة اليت ختصصها الدولة ملشاريعها العمومية هي
استثمارات عمومية ال تلقى تلك املنافسة اليت تلقاها االستثمارات يف القطاع اخلاص ،إضافة إىل ذلك يعترب بارو أ ىن اإلنفاق احلكومي
وجه لالستثمار يف املنشآت القاعدية ،واليت من شأهنا أن تدعم وترفع من معدالت النمو االقتصادي ،وعلى أساس
يف الدولة جيب أن يُ ى

ذلك دالة اإلنتاج اليت اعتمدها بارو إلبراز جوهر فكره يف النمو االقتصادي ،هي تلك اليت توافق على دالة اإلنتاج من نوع كوب

دوغالس ذات املردودية الثابتة واليت ميكن كتابتها على مستوى االقتصاد الكلي من الشكل
 :Kخمزون رأس املال.
 :Lحجم العمالة.

 1عباس دمحم محرزي .)6113( .اقتصاديات المالية العامة .الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.
K Chereit .)9111( .L'Economie de A à Z .Alger: collection Savoir Plus.
3
بيانات البنك الدولي .)6161( .تاريخ االسترداد  ،6161 ,00 62من موقع بيانات البنك الدولي على ويب:
https://data.albankaldawli.org/country
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 :Gاإلنفاق احلكومي.
ويشري بارو يف هذا الصدد أ ىن على الدولة أن ختصص جزء من إنفاقها احلكومي لتمويل املشاريع اخلاصة باملنشآت القاعدية ،هذا
اإلنفاق الذي يتم متويله أساسا عن طريق احلصيلة الضريبية ،وبالتايل يتوقف معدل النمو االقتصادي على حجم اإلنفاق املنشآت
القاعدية أو باألحرى على حصيلة الضرائب احملصلة.
 -3-1دراسة السببية بين اإلنفاق العام وحصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي :لدراسة السببية بني
اإلنفاق العام احلقيقي وحصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ،قمنا بإجراء اختبار غراجنر ( )Grangerوالذي أعطى النتائج
التالية:
جدول  .1نتيجة اختبار السببية لغرانجر

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا ً على مخرجات برنامج EViews10
بناء على نتائج اجلدول رقم  00نرفض فرضية العدم (حصة الفرد من الناتج ال يسبب اإلنفاق العام) وهذا عند مستوى معنوية
 %5وعليه فحصة الفرد من الناتج يسبب اإلنفاق العام والعكس صحيح ،حيث أننا نرفض فرضية العدم (اإلنفاق العام ال يسبب
حصة الفرد من الناتج) وبالتايل توجد سببية يف اجتاهني وهو ما يتوافق مع نظريات النمو االقتصادي اليت تؤكد على دور اإلنفاق
احلكومي يف الرفع من األداء االقتصادي ودور النمو االقتصادي يف الرفع من معدل اإلنفاق.
 -4-1تحديد نوع النموذج المالئم لبيانات عينة الدراسة:
 -1-4-1تقدير نموذج الدراسة :نقوم يف هذا الفرع بتقدير املعادلة املذكورة أعاله بطريقة املربعات الصغرى ،وعلى أساس أن
بيانات الدراسة طولية فإننا منيز ثالث مناذج :منوذج التجانس الكلي ( ،)Pooledمنوذج األثر الثابت ( )MEFومنوذج األثر
العشوائي ( ،)MEAويتم تقدير النموذج األول والثاين بطريقة املربعات الصغرى العادية ،أما النموذج األخري فيتم تقديره بطريقة
املربعات الصغرى املعممة والنتائج مسجلة يف املالحق  00و 02و.07
 -2-4-1اختبار إمكانية وجود أثر فردي في النموذج :يف البداية نعمل على اختبار مكانية وجود أثر فردي ضمن
بيانات عينة الدراسة ويكون هذا على أساس اختبار من نوع فيشر الذي تكون فيه فرضية العدم تالئم منوذج التجانس الكلي ،أي
عدم وجود أي أثر لألفراد يف العينة املدروسة ،وإحصائية هذا االختبار هي:1

Greene, W. (2005). Économétrie. Paris : Université Paris II.
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حيث أ ىن:
 :Nميثل عدد األفراد (يف حالتنا هذه  05دولة).
 :Tطول السلسلة الزمنية املقرتحة للدراسة (يف حالتنا هذه  00سنة).
 :Kعدد املتغريات اخلارجية يف النموذج (يف حالتنا هذه .)7
 :R2MCميثل معامل التحديد املضاعف للنموذج املقيد أي يف ظل فرضية العدم ،يف هذه احلالة هو منوذج بدون أثر أي منوذج

التجانس الكلي 0.81

MC

2

.R

 :R2MNCميثل معامل التحديد املضاعف للنموذج الغري مقيد أي يف ظل الفرضية العكسية ،يف هذه احلالة يوافق منوذج األثر الثابت

 0.95

MNC

2

.R

وعند تطبيق هذا االختبار يعطي لنا قيمة إلحصائية فيشر احملسوبة قدرها  FC  134.4أما اإلحصائية اجملدولة فقد بلغت
 Ft F ( 4;192) 2.418وعليه نرفض الفرضية املعدومة ومبستوى معنوية  %5ونقول أ ىن هناك أثر فردي ضمن بيانات عينة
الدراسة.
 -3-4-1اختبار تحديد نوعية األثر :بعد إجراء اختبار فيشر والذي بني وجود األثر الفردي سوف نقوم بتحديد نوعية األثر
وهذا باستعمال اختبار هومسان ( )Hausman Testمن أجل االختيار بني منوذج األثر الثابت أو األثر العشوائي ونتيجة هذا
االختبار هي:
جدول  .2نتيجة اختبار Hausman

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا ً على مخرجات برنامج EViews10
إ ىن اإلحصائية احملسوبة الختبار هومسان

كبرية مقارنة باإلحصائية اجملدولة

ومنه ميكننا رفض

الفرضية املعدومة واإلقرار بأ ىن هناك ارتباط بني املتغريات املفسرة واألثر الثابت ،وعليه يكون النموذج املالئم لبيانات عينة الدراسة هو
من نوع األثر الثابت والذي مينحنا مقدرات متسقة يف هذه احلالة ،ويعين هذا أن دول العينة تتفق من ناحية معامالت املتغريات
املفسرة وختتلف يف قيم الثابت وهذا االختالف يتحدد على أساس قيم املتغريات املفسرة لكل دولة.
 -2تقييم نموذج األثر الفردي :على أساس نتائج االختبارات السابقة ،فإ ىن النموذج الذي يتالئم مع بيانات عينة دراستنا هو
منوذج األثر الفردي ،بناءا على نتائج التقديرات السابقة املبينة يف اجلدول رقم  ،02يكتب النموذج على النحو التايل:
 -1-2التقييم اإلقتصادي:
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 -نالحظ أن إشارة مقدرة معلمة اإلنفاق احلكومي سالبة ومعنوية حيث أن زيادة معدل اإلنفاق احلكومي بـ  %0تؤدي إىل

نقصان حصة الفرد من الناتج بـ %0.00؛
 كما وجدنا عالقة موجبة بني رأس املال البشري ومستوي حصة الفرد من الناتج ،حيث أن زيادة رأس املال البشري بـ %0تؤدي إىل زيادة حصة الفرد من الناتج بـ  ،%0.70وهذا ماال يتعارض والنظرية االقتصادية ،وذلك ألن االستثمار يف رأس املال
البشري (التعليم وتدريب القوى العاملة) من املقومات األساسية للنمو ،حيث أن اإلنفاق على الرأس املال البشري يعترب عامل هام يف
حتفيز أنشطة البحث والتطوير مستقبال من خالل نوعية تكوين عمال وباحثني وتقنيني ومهندسني أكفاء يسامهون بدرجة كبرية يف
زيادة النمو على املدى الطويل؛
 كما وجدنا عالقة موجبة بني رأس املال املادي الثابت ومستوى حصة الفرد من الناتج ،حيث أن زيادة رأس املال املاديالثابت بـ  %0تؤدي إىل زيادة حصة الفرد من الناتج بـ  ،%0.90وهذا ال يتعارض والنظرية االقتصادية.
 -2-2التقييم اإلحصائي :من خالل نتائج اختبارات  Studentللمعنوية اإلحصائية ملقدرات معامل النموذج ،نالحظ قبوهلا
إحصائيا عند مستوى املعنوية اإلحصائية  ،%5كذلك يشري اختبار  Fisherملعنوية النموذج الكلية إىل قبول القوة التفسريية هلذا
النموذج  ،%5كما أن قيمة معامل التحديد املضاعف قد بلغت ،وهي قيمة ممتازة ،وعلى أساس هذه النتيجة فإ ىن  %85من نصيب
الفرد من الدخل اإلمجايل يتحدد ضمن املتغريات املستقلة للنموذج.
شكل  .1اختبار التطابق

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا ً على مخرجات برنامج EViews10
نالحظ من الشكل أعاله أن منحّن القيم املقدرة ملتغريات منوذج الدراسة ممثال باللون األخضر متطابق تقريبا مع منحّن القيم
الفعلية املمثلة باللون األمحر هذا يعين جودة التقدير ،كما أن منحّن البواقي ممثال باللون األزرق تذبذب حول متوسط ثابت تقريبا وهذا
ما يؤكد اختيارنا لنموذج األثر الثابت ،كما أن إحصائية  DWتشري إىل وجود ارتباط ذايت موجب لألخطاء من الدرجة األوىل مما
جيعل مقدرات املعامل غري متسقة  ،Non Convergentsوهذا يعين أن النموذج غري مقبول قياسيا كما وجدنا أ ىن R2≻DW
وهذا مؤشر على وجود احندار زائف يف النموذج راجع أساسا لعدم إستقرارية السالسل.
 -IIIالتقدير باستخدام النموذج الديناميكي :نقوم بإدخال متغرية حصة الفرد من إمجايل الناتج بتأخري سنة ضمن املتغريات
التفسريية للنموذج  LGDPHt-1وعلى هذا األساس يصبح منوذج دراستنا هذا من نوع البانل الديناميكي لسولو املطور حيث يكتب
النموذج على النحو التايل:
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مبا أننا سنستخدم منوذج من نوع البانل الديناميكي فإن استخدام طريقة املربعات الصغرى تبقى غري صاحلة يف مثل هذه النماذج
حيث ال تستطيع معاجلة بعض املشاكل يف النموذج الديناميكي ،وبغية احلصول على مقدرات أفضل ونتائج أحسن من هذا التقدير
سوف نستخدم طرق أخرى للتقدير يف مثل هذا النوع من النماذج ،وفيما يلي سنتعرض هلذه الطرق.
 -1تقدير النموذج بطريقة :DIF-GMM
النتائج املتحصل عليها تؤكد على أن كل املتغريات التفسريية املقرتحة يف الدراسة غري مقبولة إحصائيا عند مستوي معنوية %5
وإشارات مقدرات املعامل مقبولة اقتصاديا ماعدا معلمة الرأس مال البشري اليت جاءت مرونتها غري موافقة للنظرية االقتصادية ،أنظر
امللحق رقم .00
إ ىن نتيجة االختبار تؤكد مبا ال يدع جمال للشك أن الفرضية املعدومة هلذا االختبار مقبولة ومبستوي معنوية  ،%5وقبول فرضية
العدم يعين أن املتغريات املساعدة املستخدمة من قبل هذه الطريقة مستقلة عن بواقي النموذج أي أهنا متغريات خارجية ،وعلى أساس
التحليل السابق ميكننا القول أ ىن نتائج التقدير بطريقة  DIF-GMMمقبولة من الناحية االقتصادية وغري مقبولة إحصائيا وبالتايل
ال ميكن قبول بنتائج هذا النموذج ،أنظر امللحق رقم .05
 -2تقدير النموذج بطريقة مقدر النظام  :SYS-GMMمن وجهة إحصائية وعلى أساس نتيجة اختبار  Waldفإن
النموذج ذو معنوية كلية عند مستوي  ،%5إال أن استعمال اختبار  Studentيبني أن احلد الثابت ليس له معنوية إحصائية حىت
عند مستوى  ، %00كما أن خمزون رأس املال البشري واملادي ليس له معنوية إحصائية أيضا حىت عند مستوى  ،%00أما معلمة
اإلنفاق العام يف معنوية إحصائيا عند  ،%00أما اقتصاديا فالحظنا أ ىن كل املتغريات التفسريية األخرى مقبولة اقتصاديا ،أنظر امللحق
رقم .0.
إن نتيجة االختبار تؤكد على أن الفرضية املعدومة هلذا االختبار مقبولة عند مستوى املعنوية  ،%5مما يعين أن املتغريات املساعدة
املستخدمة من قبل هذه الطريقة مستقلة عن بواقي النموذج أي أهنا متغريات خارجية ،األمر الذي يؤكد على صالحيتها وصالحية
شروط العزوم املستعملة ،وبالتايل فإن نتائج التقدير باستعمال هذه الطريقة مقبولة إحصائيا ،أنظر امللحق رقم .09
 -3تقدير النموذج بطريقة  :Dynamic-GMMيف هذا التقدير نوسع النموذج ليشمل الفروق األوىل للمتغريات
التفسريية باإلضافة إىل مستويات املتغريات التفسريية وهندف من خالل هذه الطريقة إىل إبراز األثر على املدى القصري للمتغريات
التفسريية على مستوى حصة الفرد من الناتج ،وبغرض تقدير هذا النموذج فإننا نعتمد على طريقة  ،DYN-GMMومن خالل
النتائج املتحصل عليها فإ ىن النموذج مقبول كليا وهذا باالعتماد على اختبار  Waldعند مستوي معنوية  ،%5أما بالنسبة إلشارات
مقدرات املعامل فهي مقبولة اقتصاديا ما عدا معلمة رأس املال البشري كما أن ارتفاع معدل رأس املال املادي بـ %0يؤدي إىل ارتفاع
حصة الفرد من إمجايل الناتج احمللي حبوايل  %0.007أنظر امللحق رقم .08
أما مقدرة رأس املال املادي فلها تأثري ضعيف يف حتديد حصة الفرد من الناتج يف األجل الطويل ويرجع ذلك إىل عدم قدرة عنصر
رأس املال املادي يف تكوين الناتج اخلام بالنسبة لبعض دول عينة الدراسة وذلك ألهنا تعتمد كما أشرنا سابقا يف مصادرها للنمو

639

دفاتر

V°18 / N°1 / Juin 2022

MECAS

االقتصادي على مواردها الطبيعية بالدرجة األوىل كالنفط والغاز واملنتجات الزراعية إضافة إىل قطاع السياحة وخنص بالذكر دول مشال
إفريقيا ،أنظر امللحق رقم .08
 -4تقدير العالقة طويلة األجل بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي:
 -1-4دراسة استقرارية السالسل الطولية للمتغيرات :بغرض اختبار استقرارية السالسل الطولية ملتغريات النموذج
نستعمل االختبارات اإلحصائية التالية :اختبار  ،Levin, Lin et Chuاختبار  ،Breitungاختبار Im, Pesaran et
 ،Shinاختبار  Maddala et Wuوكانت النتائج مبينة يف امللحق رقم .00
على أساس النتائج املتحصل عليها فإن املتغريات LGDPH1, LG , LK, LGDP H:غري مستقرة يف مستوياهتا
باستعمال أغلب االختبارات السابقة ومبستوى معنوية  ،%5غري أهنا مستقرة يف فروقها األوىل باستعمال على األقل ثالث اختبارات
إحصائية عند مستوى الداللة  ،%5أنظر امللحق رقم .00
 -2-4دراسة العالقة طويلة المدى للبيانات الطولية :إذا كانت متغريات البيانات الطولية يف مستوياهتا غري مستقرة فإ ىن
استعماهلا يف التقدير يؤدي إىل احندار زائف ،غري أننا نعمد إىل أخذ الفروق من نفس الدرجة  dهلذه السالسل كإجراء بغية استقرارها
ٍ
عندئذ أن هذه السالسل يف حالة ممكنة للتكامل مشرتك من الدرجة .1 d
ويف حالة التحقق من استقرارها نقول
 -3-4اختبار ( )Pedroniللتكامل المشترك :من خالل امللحق رقم  00لنتائج اختبار  Pedroniنرفض فرضية العدم
هلذا االختبار واملتضمنة عدم وجود تكامل مشرتك ألن مجيع القيم اإلحصائية أكرب من القيم اجملدولة عند مستوى معنوية %5
و ،%00وبالتايل فإ ىن املتغريات املستخدمة يف النموذج هي يف حالة تكامل مشرتك ،ومنه ميكننا تقدير العالقة طويلة األجل وتصبح
ٍ
عندئذ العالقة املقدرة بني السالسل ذات التكامل املشرتك ضمن النموذج حمل الدراسة..
لتقدير منوذج  Panel ARDLلعالقة اإلنفاق احلكومي بالنمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض دول مشال إفريقيا والشرق
األوسط ،باستخدام طريقة ( Mean Group Estimator )MGEمقدرة وسط اجملموعة املقدمة من طرف كل من:
) (Pesaran, Shin and Smith: 1999وهي طريقة تتعامل مع التحيز الناتج عن امليول غري املتجانسة يف مناذج البانل
الديناميكية ،اليت تأخذ بعني االعتبار عدم التجانس يف املدى القصري والطويل ،وتسمح ملعلمات النموذج أن تتفاوت حسب كل دولة
أي أن الثابت ومعلمات املدى القصري والطويل ،وحد تصحيح اخلطأ ،وتباينات حد اخلطأ تتفاوت حسب كل دولة ،وطريقة
( Pooled Mean Group Estimator )PMGEمقدرة وسط اجملموعة املدجمة اليت تأخذ بغني االعتبار عدم التجانس
يف املدى القصري وتسمح ملعلمات النموذج أن تتفاوت حسب كل دولة ،مع األخذ بعني االعتبار التجانس على املدى الطويل
بالنسبة لكل العينة ،وطريقة ( )Dynamic Fixed Effect( DFEاألثر الفردي الديناميكي) اليت تنص على جتانس العالقة
على املدى القصري والطويل بالنسبة جلميع الدول.2
1

Hurlin, C., & Mignon, V. (2006)., une synthèse des tests de cointegration sur données de Panel,
Université d’Orléans.

2

دمحم رتيعة .)6102( .محددات النمو االقتصادي في الدول العربية دراسة قياسية باستخدام نموذج تصحيح الخطأ للبانل
الديناميكي ،d’Economie et de Statistique Appliquée Revue .صفحة .2.8
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وللمفاضلة بني مقدرات  PMGEو MGEومقدرات  PMGEو DFEنستخدم اختبار  ،Hausmanلفحص فرضية
جتانس املعلمات على املدى الطويل.
 -5نتائج اختبار هوسمان للمفاضلة بين مقدرات  PMGEو MGEومقدرات  PMGEو:DFE
 -1-5نتائج اختبار (هوسمان) للمفاضلة بين طريقتين  PMGEو :MGEمن خالل امللحق رقم  02نالحظ أن
إحصائية اختبار هومسان احملسوبة تساوي  2.39وهي أقل من القيمة اجملدولة مما يعين قبول فرضية الصفرية اليت تنص على أن مقدرات
طريقة مقدرة وسط اجملموعة املدجمة  PMGEمتسقة وأكثر كفاءة من مقدرات وسط اجملموعة .MGE
 -2-5نتائج اختبار (هوسمان) للمفاضلة بين طريقتين  PMGEو :DFEمن خالل امللحق رقم  07نالحظ أن
إحصائية اختبار هومسان احملسوبة تساوي  3.07وهي أقل من القيمة اجملدولة مما يعين قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على أ ىن
مقدرات طريقة مقدرة وسط اجملموعة املدجمة  PMGEمتسقة وأكثر كفاءة من مقدرات األثر الفردي الديناميكي .DFE
 -3-5تقدير نموذج  ARDLبطريقة  :PMGEمن خالل امللحق رقم  00يتضح من عملية التقدير بطريقة PMGE
أن معلمة حد تصحيح اخلطأ سالبة  -0.57ومعنوية إحصائيا عند  ،%5وهذا ما يؤكد معنوية العالقة الطويلة األجل بني النمو
االقتصادي وبقية املتغريات املفسرة له؛
أما بالنسبة ملقدرة معلمة اإلنفاق احلكومي  LGفهي مقبولة إحصائيا عند مستوى الداللة  %5وإشارهتا مقبولة اقتصاديا ومعنوية
إحصائيا وهلا تأثري يف حتديد حصة الفرد من الناتج يف األجل القصري والطويل ،حيث أن الزيادة يف حجم اإلنفاق العام بـ  %0يؤدي
إىل اخنفاض يف معدل النمو االقتصادي بـ  %0.08يف األجل الطويل وبـ  %0.0.يف األجل القصري ،حيث أن الزيادة يف معدل
اإلنفاق احلكومي يؤثر بشكل سليب على النمو االقتصادي حيث كلما زادت هذه النفقات كلما زادت حاجة الدول للموارد املالية
من أجل تغطية عجز امليزانية  ،أما متغرية خمزون رأس املال املادي فقد جاءت إشارة مرونتها موجبة وهي تالئم النظرية االقتصادية،
حيث إذا زاد خمزون رأس املال املادي بـ %0يزيد نصيب الفرد من الناتج بـ  %0..0على املدى الطويل وهي معنوية إحصائيا عند
.%5
الخاتمة:
استهدفت الدراسة قياس أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض دول مشال إفريقيا والشرق األوسط
" "MENAخالل الفرتة ،(2008-0880) :ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت استخدام منهج السالسل الزمنية الطولية
 Data Method Panelمن خالل تطبيق  7مناذج وهي :منوذج األثر التجميعي Pooled Regression Model
منوذج األثر الثابت  Fixed Effects Modelومنوذج األثر العشوائي .Random Effects Model
لقد تبني لنا يف هذه الدراسة التطبيقية ألثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض دول مشال إفريقيا والشرق
األوسط " "MENAما يلي:
مرت أغلب إدارة اقتصاديات عينة الدراسة بتطورات عديدة وكان من الطبيعي أن تنعكس على السياسات االقتصادية املتبعة،
 -ى

فمن اقتصاد موجه ال يستخدم أسعار السوق إىل اقتصاد مفتوح يعتمد اعتمادا كبريا على قوى السوق واملؤشرات السعرية الناجتة ،ومن
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اقتصاد متتلك فيه الدول قوى اإلنتاج وموارد الثروة إىل اقتصاد يلعب فيه األفراد إىل جانب القطاع اخلاص الدور األكرب يف اختاذ القرار
االقتصادي ،ولقد انعكس ذلك على أهداف السياسة املالية والنقدية وأدواهتا؛
 إ ىن كل من معدل اإلنفاق العام ورأس املال البشري وحصة الفرد من الناتج احمللي للفرتة السابقة ،تؤثر يف احلد الثابت يفالنموذج ،معّن ذلك أ ىن التقدم التكنولوجي يف دول الدراسة يعود إىل متغريات الدراسة ،وليس ملتغريات خارجية وهذا ما أكدناه يف
الدراسة القياسية؛
 تبني من الدراسة القياسية أن هناك عالقة طويلة املدى بني اإلنفاق العام والنمو االقتصادي يف دول عينة الدراسة ،أي أ ىنمعدل منو االقتصاد يف األجل الطويل يتأثر بشكل مباشر مبعدل اإلنفاق العام؛
 واملالحظ أن التأثري هلاته املتغريات على النمو االقتصادي ضعيف باإلضافة إىل أ ىن إحصائية  DWتشري إىل وجود ارتباط ذايتلألخطاء من الدرجة األوىل مما يعين أ ىن مقدرات املعامل السابقة غري متىسقة ،ومن أجل حتسني نتائج الدراسة والقدرة التفسريية لنموذج
الدراسة قمنا بدراسة أثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف األجل الطويل ،باستعمال خمتلف الطرق اإلحصائية ،وتوصلنا من

خالل نتائج طريقة  PMGEإىل أ ىن:
 يؤثر اإل نفاق احلكومي ورأس املال البشري وخمزون رأس املال املادي ونصيب الفرد من الناتج للفرتة السابقة إجيابا على نصيبالفرد من الناتج يف دول عينة الدراسة؛
 رغم أمهية عامل رأس املال الثابت يف األداء االقتصادي إال أ ىن نتائج هذه الدراسة أظهرت أثره الضعيف والسبب يف ذلك يعودإىل أ ىن معظم دول عينة الدراسة تعتمد يف مصادرها للنمو االقتصادي على مواردها الطبيعية بالدرجة األوىل كالنفط والغاز واملنتجات
الزراعية إضافة إىل قطاع السياحة ،األمر الذي يؤثر سلبا يف تنمية وتنويع صادراهتا خاصة يف الدول النامية.
ومما تقدم ميكن ذكر التوصيات التالية:
 على حكومات دول عينة الدراسة العمل على إجياد سياسات تقوم على ترشيد اإلنفاق العام؛ العمل على زيادة حجم وقيمة الصادرات يف دول عينة الدراسة من خالل تنويعها والسيطرة على األسواق احمللية والدولية؛ ضرورة االهتمام بالسياسة املالية من خالل توجيه نسبة أكرب منه لالستثمارات احلكومية يف القطاعات املنتجة واحملفزة للدخل،يف سبيل رفع مسامهة تلك القطاعات يف زيادة الناتج احمللي وزيادة مستوى دخول األفراد ومبا يساعد على زيادة االدخار احمللي وزيادة
إيرادات الدولة.
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