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الملخص:
تعترب النفقات العامة أهم أداة من أدوات السياسة املالية للدولة ،تؤثر هبا على النشاط االقتصادي ،ويؤدي التوسع فيها إىل التأثري على
االقتصاد الكلي واجلزئي وعلى كافة جوانب اجملتمع ،سواء كانت اجتماعية أو مالية أو سياسية ،لذا سعت هذه الدراسة إىل قياس أثر
النفقات العامة (نفقات التجهيز ،نفقات التسيري) يف اجلزائر على الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة  ،0202-0222باستخدام منوذج
االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة .ARDL
الكلمات المفتاحية :نفقات عامة ،نفقات التسيري ،نفقات التجهيز ،الناتج احمللي اإلمجايل ،منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة.

تصنيف

E62, C13, C01 :JEL
Abstract :

Public expenditure is the most important instrument of the state's fiscal policy, affecting economic activity,
and its expansion affects macroeconomic and microeconomic and social, financial or political aspects. This
study sought to measure the effect of public expenditures (equipment expenses, management expenses) in
Algeria on GDP during the period 2000-2017, using the ARDL self-regression model.
Keywords : general expenditure, management expenditure, equipment expenses, gross domestic product,
ARDL.
JEL Classification: E62, C13, C01.
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قياس أثر النفقات العامة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر باستخدام ARDLخالل الفترة ( ،0202-0222ص ص)432-418 :

مقدمة:
بع ــد أزمة الكساد الكبري سنة  ، 0101تبني أمهية تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي من خالل السياسة املالية اليت تعترب سياسة اقتصادية حتوي جمموعة
من اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة إلدارة النشاط املايل هلا بأكرب كفاءة ممكنة ،لتحقيق جمموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية خالل فرتة
زمنية حمددة.
وتعترب النفقات العامة من أبرز أدوات الساسة املالية ،حيث حتتل مكانة بارزة يف الدراسات املالية ،نظرا للدور الكبري اليت تلعبه يف حتقيق االستقرار والنمو
االقتصاديني ،على هذا األساس سنقوم بدراسة النفقات العامة (اإلنفاق العام) ،وتأثريها على الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر وذلك استعانة باألساليب اإلحصائية
والرياضية وباستعمال تقنيات التقدير وطرق النمذجة القياسية االقتصادية ،بغية إعطاء صورة قياسية هلذه العالقة.
ملعاجلة هذا املوضوع سنحاول اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية املتضمنة يف السؤال اجلوهري اآليت :
ما مدى تأثير النفقات العامة على الناتج المحلي االجمالي في الجزائر خالل الفترة 2212-2222؟
وهبدف معاجلة هذه اإلشكالية واإلملام أكثر باملوضوع قمنا بصياغة األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما هي النفقات العامة؟ وماهي آثارها االقتصادية؟
 .2هل توجد عالقة سببية معنوية بني النفقات العامة بصنفيها االستثماري (نفقات التجهيز) واالستهالكي (نفقات التسيري) والناتج احمللى االمجايل يف
اجلزائر؟
الفرضيات:
ولإلجابة على األسئلة السابقة قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
 .1تعترب النفقات العامة من أهم أدوات السياسة املالية اليت تؤدي إىل حتقيق االستقرار والنمو االقتصادي.
 .2هناك عالقة طردية بني نفقات التسيري والناتج احمللى االمجايل يف اجلزائر.
 .3هناك عالقة طردية بني نفقات التجهيز والناتج احمللى االمجايل يف اجلزائر.
تقسيم الدراسة:
من أجل االملام جبوانب املوضوع مت تقسيم هذه الدراسة إىل:
احملور األول :ماهية النفقات العامة.
احملور الثاين :دراسة قياسية ألثر نفقات التسيري والتجهيز على الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة( )0202-0222باستخدام منوذج االحندار الذايت
للفجوات الزمنية املوزعة ARDL
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف أمهها:
 إبراز األمهية الكبرية للنفقات العامة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية ،باعتبارها أداة مهمة من أدوات السياسة املالية.419

قياس أثر النفقات العامة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر باستخدام ARDLخالل الفترة ( ،0202-0222ص ص)432-418 :
 حتديد تأثري وطبيعة العالقة اليت تربط بني النفقات العامة والناتج احمللي االمجايل.-

حماولة التمكن من استخدام أساليب االقتصاد القياسي يف التحليل.

المحور األول :ماهية النفقات العامة
بعد اتساع دور الدولة من الدولة احلارسة اىل املتدخلة يف النشاط االقتصادي زاد االهتمام بالنفقات العامة ،حيث أصبحت أداة مالية رئيسية حتقق هبا أهداف
اجملتمع واشباع حاجاته العامة ،فالنفقات العامة تعكس مدى تأثري الدولة على نشاط االقتصادي.
أوال :تعريف النفقات العامة
للنفقات العامة عدة تعاريف نذكر منها ما يلي:
1

 النفقات العامة " هي صرف إحدى اهليئات واإلدارات العامة مبلغا معينا لغرض سداد إحدى احلاجات العامة". النفقات العامة " هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها يف توفري سلع وخدمات عامة ،وحتقيق األهداف االقتصاديةواالجتماعية"2.
النفقات العامة "هي مبلغ من املال خيرج من الذمة العامة للدولة (خزينة الدولة) ،أو إحدى املؤسسات التابعة هلا هبدف إشباع حاجة عامة"3 .
من خالل هذه التعاريف نستنتج أن للنفقات العامة ثالثة أركان أساسية هي:
النفقة العامة مبلغ نقدي.النفقة العامة تدفع بواسطة شخص عام.النفقة العامة هتدف إىل إشباع حاجات عامة.ثانيا :اآلثار االقتصادية للنفقات العامة:
تؤثر النفقات العامة يف اإلنتاج الوطين بشكلني إحدامها تأثري مباشر واآلخر غري مباشر:
-1اآلثار االقتصادية المباشرة للنفقات العامة:
-1-1أثر النفقات العامة على اإلنتاج الوطني :تؤدي النفقات العامة إىل إحداث آثارا اقتصادية مباشرة على اإلنتاج القومي ،من خالل التأثري يف قدرة األفراد

ورغبتهم يف العمل واالدخار واالستثمار من جهة ،والتأثري على حتويل عناصر اإلنتاج ،ويف القوى املادية لإلنتاج وعلى الطلب الفعلي من جهة أخرى ،وهذا التأثري
يتم على الشكل التايل4:
أ-أثر النفقات العامة في قدرة األفراد على العمل واالدخار واالستثمار:

تأخذ النفقات العامة شكلني ،الشكل النقدي والشكل العيين كالمها يؤدي إىل زيادة قدرة األفراد على العمل أو الرغبة فيه ،وسنتعرف على تأثري كل من النفقة
العينية والنقدية على اإلنتاج.
فالنفقات العينية واليت تتمثل يف الصحة والتعليم والضمان االجتماعي والسكن ،تؤدي بال شك يف رفع كفاءة األفراد ورغبتهم يف اإلنتاج ،من خالل ما توفره من
رعاية صحية واستقرار نفسي ناتج عن الشعور باألمان ،وكذلك املستوى التعليمي اجليد يرفع من مستوى أداء العامل وإنتاجيته ،وبالتايل يزيد معه الدخل وترتفع
قدرته على االدخار ،واالستثمار.
كذلك النفقات العامة على املرافق العامة للدولة كالدفاع واألمن والعدالة تعترب مهمة لإلنتاج ،ملا توفره من أمن وطمأنينة لألفراد ،حتفزهم بذلك على النشاط
اإلنتاجي ،وتؤدي إىل زيادة توزيع الدخول على األفراد املستفيدين ،مما يرفع من قدرة األفراد على االدخار واالستثمار.
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أما النفقات النقدية كاإلعانات النقدية العائلية واملعاشات ،تزيد من كفاءة األفراد ،وقد ال يظهر أثر هذا النوع من النفقات على األفراد الذين يستلموهنا ،وإمنا يظهر
أثرها على أوالدهم يف املستقبل.
ب-أثر النفقات العامة في المقدرة اإلنتاجية وتحويل عناصر اإلنتاج:
تؤدي النفقات العامة بشكل مباشر أو غري مباشر إىل زيادة املقدرة اإلنتاجية ،من خالل عوامل اإلنتاج كما ونوعا ،وملعرفة أثر النفقات العامة يف رفع املقدرة
اإلنتاجية جيب أن منيز بني نوعني من النفقات العامة االستثمارية واالستهالكية.


أثر النفقات االستثمارية (نفقات التجهيز) :ويقصد بالنفقات االستثمارية ،النفقات اإلنتاجية اليت تؤدي إىل زيادة تراكم رأس املال ،وتنتج رؤوس
األموال العينية املعدة لالستثمار (أموال االستثمار) وبالتايل فإن هذا اإلنفاق االستثماري يؤدي إىل زيادة املقدرة اإلنتاجية وخاصة يف املدى الطويل ،إذا
فالنفقات االستثمارية تعد من النفقات املنتجة اليت تؤدي إىل زيادة حجم الدخل الوطين رفع الكفاءة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين.



أثر النفقات االستهالكية (نفقات التسيير) :وتعرف أيضا بالنفقات العامة اجلارية ،تؤدي إىل رفع املقدرة اإلنتاجية بصورة غري مباشرة ،حيث إن هذه
النفقات ختصص لألحباث العلمية واخلدمات الصحية والتعليمية واإلعانات االقتصادية ،والنفقات التقليدية للدولة كالدفاع والعدالة ،والبنية التحتية
للدولة كالطرقات وغريها ترفع من املقدرة اإلنتاجية من خالل ما توفره من استقرار وطمأنينة لدى األفراد ،وكذلك تقلل من نفقة اإلنتاج.

كما أن النفقات العامة تؤدي إىل التأثري يف اإلنتاج الوطين ،بصورة كبرية من خالل تأثريها يف انتقال عناصر اإلنتاج بني االستخدامات واألماكن املختلفة من القطاع
اخلاص إىل القطاع العام مثال ،ومن نشاط اقتصادي إىل نشاط اقتصادي آخر ،أو من مشروع إىل آخر.
ج-أثر النفقات العامة على الطلب الفعلي:
تؤثر النفقات العامة يف اإلنتاج و العمالة يف اجملتمع من خالل تأثريها يف حجم الطلب الكلى الفعلي ،وبالنظر إىل النفقات العامة فهي تشكل جزءا هاما من
هذا الطلب تزداد أمهيته بازدياد مظاهر تدخل الدولة يف حياة األفراد ،وصلة النفقات العامة حبجم الطلب املشار إليه و أثرها عليه يتوقف على حجم النفقة و
نوعها ،فالنفقات احلقيقية تشكل طلبا على السلع و اخلدمات أما النفقات التحويلية فإن أثرها يتوقف على طريقة تصرف املستفيدين فيها ،ومن ناحية أخرى يرتبط
أثر النفقة العامة يف اإلنتاج مبدى أثر الطلب الكلى الفعلي يف حجم اإلنتاج و العمالة ،وهو ما يتوقف على مدى مرونة اجلهاز اإلنتاجي أو مستوى العمالة و
التشغيل يف الدول املتقدمة و على درجة النمو االقتصادي يف الدول اليت تعاين من التخلف االقتصادي و االجتماعي.
-2-1أثر النفقات العامة على االستهالك الوطني:
يقصد باآلثار املباشرة للنفقات العامة يف االستهالك الوطين ،هي تلك الزيادة يف الطلب االستهالكي ،اليت ترتتب مباشرة عن النفقات العامة ،ويكون هذا التأثري
يف االستهالك الوطين بطريقتني5 :
 -شراء الدولة لبعض السلع واخلدمات االستهالكية.

 -تقوم الدولة بتوزيع أجور ومرتبات على األفراد ،حيث خيصص نسبة كبرية منها إلشباع احلاجات االستهالكية لألفراد .

أ -شراء الدولة للسلع و الخدمات االستهالكية :وتشكل النفقات العامة اليت تقوم هبا الدولة من أجل اقتناء بعض السلع و اخلدمات االستهالكية مما يؤثر يف
االستهالك الوطين  ،حيث تقوم الدولة بشراء اخلدمات و السلع االستهالكية الضرورية لسري املرافق العمومية ،مثل اخلدمات العلمية و الطبية و الثقافية و الصحية،
و اإلسكان واإلطعام ،و نفقات صيانة املباين احلكومية وشراء األجهزة واآلالت واملواد األولية الالزمة لإلنتاج العام أو ألداء الوظائف العامة ،والنفقات املتعلقة
باألثاث الالزمة للمصاحل احلكومية والوزارات ،ويعترب هذا النوع من النفقات نوعا من حتويل االستهالك من األفراد إىل الدولة ،فبدال من أن تقدم الدولة لألفراد
زيادة يف مرتباهتم لزيادة استهالكهم تقوم هي هبذا اإلنفاق مما يؤدي هذا إىل زيادة االستهالك بطريق غري مباشر.
ب-توزيع الدولة للدخول  :تقوم الدولة بتوزيع دخول نقدية على األفراد سواء مبقابل أو بدون مقابل ،حيث ختصص نسبة كبرية من هذه الدخول لالستهالك
وذلك على النحو التايل:

 تتعدد وتتنوع النفقات العامة اليت متنحها الدولة لألفراد ،فمنها النفقات اليت تكون على شكل مرتبات وأجور متنح للموظفني والعمال ،ومنها ما يكونعلى شكل فوائد متنحها الدولة ملقرضيها وغريها ،وتعترب هذه النفقات املصدر األهم ملوارد األفراد النقدية ،وتعد أيضا هذه النفقات نفقات منتجة ،ألهنا
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تؤدي إىل زيادة الناتج الوطين ،حيث يقوم هؤالء األفراد بإنفاق اجلزء األهم من هذه الدخول على السلع واخلدمات االستهالكية ،بسبب ارتفاع ميلهم
لالستهالك.
 تقوم الدولة أيضا مبنح بعض اإلعانات االجتماعية واالقتصادية ،دون مقابل على بعض الفئات االجتماعية ومنتجي بعض السلع ،مثل إعانات البطالةوالعجز واملرض ،واإلعانات اليت متنح ملنتجي بعض السلع بغرض ختفيض أسعارها للتحفيز على استهالكها ،ومن الواضح أن هذه اإلعانات توجه
بطبيعتها لشراء السلع واخلدمات االستهالكية مما يؤدي إىل تزايد االستهالك الوطين.
 -3-1آثار النفقات العامة على األسعار:
ميكن للدولة أن تؤثر على األسعار رغم أن القاعدة العامة لألسعار هي العرض والطلب إال أن تدخل الدولة سواء بصورة مباشرة أم غري مباشرة يتم من خالل
سياستها يف اإلنفاق العام ،وهذا التدخل يعد وسيلة ثابتة للتنظيم االقتصادي ليس يف الظروف االستثنائية والطارئة فقط بل حىت يف الظروف العادية.
وميكن لإلنفاق العام أن يؤثر على األسعار باألوجه التالية:

6

 إن تأثري اإلنفاق العام على املستوى العام لألسعار يتوقف بصورة أساسية على الوسيلة اليت يتم هبا متويله ،وكقاعدة عامة فإنه إذا مت هذا التمويل عنطريق خلق قوة شرائية جديدة ،فإن األسعار ترتفع بصورة ملحوظة إذا كان االقتصاد قد بلغ حالة التشغيل الكامل للقوى اإلنتاجية ،أو كان يعاين من
اختناقات معينة -نتيجة عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي -جتعله عاجزا عن االستجابة للمتغريات االقتصادية ،و إشباع الطلب املتزايد الناتج عن اإلنفاق
العا م اإلضايف ،أما إذا مت هذا التمويل عن طريق حتويل جزء من القوة الشرائية من اإلنفاق اخلاص إىل اإلنفاق العام  ،فإن املستوى العام لألسعار يتأثر
بدرجة أقل و قد ال يتأثر على اإلطالق من اإلنفاق العام اإلضايف.
 هناك بعض النفقات العامة اليت تساهم بطبيعتها يف تثبيت املستوى العام لألسعار ،ونستطيع أن نعرض لتلك املخصصة لتمويل أنظمة التأميناتاالجتماعية كنموذج واضح هلا ،ففي أوقات الرخاء حيث ترفع مستوى العمالة ويزيد اإلنفاق الكلي تساهم هذه النفقات يف احملافظة على مستوى
األسعار ،ألهنا تؤدي إىل ادخار جزء من املوارد وحبسها عن السوق مما حيد من تزايد اإلنفاق ومن استمرار الضغط على مستوى األسعار .أما يف أوقات
الكساد حيث تزيد البطالة ويقل اإلنفاق الكلي فإن هذا اإلنفاق مبا يعنيه من دفع إعانات للبطالة يؤدي لزيادة اإلنفاق الكلي ومينع من تفاقم األمور
وتردي األوضاع االقتصادية من سيئ ألسوأ.

 إن توجيه الدولة إلنفاقها العام حنو تأدية بعض اخلدمات العامة للطبقات حمدودة الدخل مثل اخلدمات التعليمية والصحية ،يؤدي الخنفاض مثن هذهاخلدمات نظرا لتحمل احلكومة جزءا من تكلفتها ورمبا كل هذه التكلفة.
 قد تعمد الدولة إىل التدخل يف السوق لتثبيت أسعار بعض السلع اليت تعترب ضرورة للغالبية العظمى من أفراد الشعب ،ويتم هذا التثبيت عن طريق دعمالدولة ألمثان هذه السلع ،وحتملها كل زيادة تطرأ عليها ،ويهدف هذا اإلنفاق إلعانة الطبقات ذات الدخل احملدود على مواجهة أعباء املعيشة املتزايدة.

-2اآلثار االقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة:

ال يقتصر آثار النفقات العامة على اآلثار االقتصادية املباشرة فقط ،وإمنا تشمل أيضا اآلثار االقتصادية غري املباشرة اليت ميكن أن تنشأ من خالل ما يعرف
بدورة الدخل ،حيث حتدث النفقات العامة آثارا غري مباشرة يف االستهالك الوطين ،من خالل "االستهالك املولد " ،أي من خالل ما يعرف بأثر املضاعف ،كما
تؤدي النفقات العامة إىل آثارا غري مباشرة على اإلنتاج القومي ،من خالل "االستثمار املولد" ،أي ما يعرف بأثر املعجل أو املسارع.
سوف نتطرق فيما يلي إىل أثر كل منهما:

7

-1-2أثر المضاعف:
املضاعف هو مصطلح يستعمل يف التحليل االقتصادي لبيان األثر املرتاكم الناتج عن الزيادة احلاصلة يف اإلنفاق أو النقص فيه بالنسبة للدخل القومي ،فإذا
ما زادت النفقات العامة مبقدار معني فإن هذه الزيادة سوف تتحول إىل دخول ألصحاب عوامل اإلنتاج ،وبدورهم لن حيتفظوا هبا بل ينفقون جزءا منها ،و يتحدد
هذا اجلزء مبا يسمى امليل احلدي لالستهالك ،هذا اجلزء سيصبح دخوال آلخرين و هم أيضا يتصرفون هبا كما تصرف هبا الفريق األول  ،و هكذا حتدث لنا سلسلة
من الزيادات يف الدخول تفوق الزيادة األولية الناشئة من زيادة اإلنفاق احلكومي ،إال أنه كل حلقة تكون أقل من سابقاهتا إىل أن تتالشى .
إذا فاملضاعف هو املعامل العددي الذي يوضح لنا مقدار الزيادة يف الدخ ل القومي الناجتة عن الزيادة يف اإلنفاق القومي من خالل ما تؤدي إليه تلك الزيادة من
تأثريات يف االستهالك.
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فنستنتج أن أمهية املضاعف تتوقف على أمهية الزيادة يف النفقات االستهالكية ،أي أنه يرتبط بعالقة طردية بامليل احلدي لالستهالك.
المضاعف= التغير في االستهالك  /التغير في الدخل
المضاعف = -1( /1الميل الحدي لالستهالك)
()8

1
𝑐𝑝𝑚1−

=𝑀

حيث:
𝑀  :متثل املضاعف.
𝑐𝑝𝑚  :متثل امليل احلدي لالستهالك.
جتدر اإلشارة إىل أن أثر املضاعف يتوقف على سياسة الدولة يف جمال الضرائب وعلى نوعية اإلنفاق ،ذلك ألن زيادة الضرائب تعمل باجتاه معاكس الجتاه الزيادة
احلاصلة يف اإلنفاق.
إن آلية عمل املضاعف تتطلب توفر عدة افرتاضات مثل وجود اقتصاد يتميز بقدر كبري من املرونة يف منحين العرض الكلي ،و كذلك وجود طاقات عاطلة يف
صناعة السلع االستهالكية ،و أيضا وجود مرونة يف املعروض من رأس املال العامل الالزم لزيادة حجم اإلنتاج ،حيث أننا نرى يف االقتصاديات النامية اليت تعاين
من ضعف جهازها اإلنتاجي و عدم مرونته و نقص اخلربة الفنية ،و افتقارها لعرض رأس املال فإن آلية املضاعف ال تعمل كما جيب ،بل إن زيادة اإلنفاق العام
املمول عن طريق عجز املوازنة يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار مبعدل أكرب من معدل الزيادة يف اإلنتاج و االستخدام.
-2-2أثر المعجل :ال تقتصر اآلثار غري املباشرة اليت يرتكها اإلنفاق العام على الناتج احمللي اإلمجايل على الزيادات املتتالية يف االستهالك املتولدة من اإلنفاق
األويل ،وإمنا هناك آثار أخرى غري مباشرة حيث أن املضاعف يدفع باملنتجني إىل التوسيع يف طاقاهتم اإلنتاجية أي زيادة استثماراهتم ،اليت تتمثل بزيادة طلبهم على
السلع اإلنتاجية (آالت اإلنتاج) ،هذا التوسع يسمى بأثر املعجل وهو يعترب أثر غري مباشر لإلنفاق األويل ،وتعطى صيغة املعجل كما يلي9 :
المعجل = التغير في االستهالك  /التغير في االستثمار
تتحد آثار املعجل على عدة اعتبارات من أمهها ما يتعلق بطريقة اإلنتاج ،أي األسلوب الفين للعملية اإلنتاجية الذي خيتلف من قطاع إىل آخر ،وكذلك على
ما يتوافر من خمزون السلع االستهالكية ،وما يتوفر من طاقات إنتاجية عاطلة وغري مستغلة ،حيث أن وجود مثل هذا املخزون وهذه الطاقات العاطلة حيد من أثر
املعجل.
المحور الثاني :دراسة قياسية ألثر نفقات التسيير والتجهيز على الناتج المحلي الخام في الجزائر خالل الفترة( )0212-0222باستخدام نموذج
االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة

ARDL

بالنسـ ـ ــبة ملتغريات النموذج فقد اسـ ـ ــتعملنا نفقات التسـ ـ ــيري ،ونفقات التجهيز ،معدل منو الناتج احمللي االمجايل يف ش ـ ــكل اللوغاريتم قص ـ ــد تقليص تباين هذه
السالسل وختفيض أثر املشاهدات الشاذة ،وقد حتصلنا على املعطيات من الديوان الوطين لإلحصائيات بالنسبة ملتغريات الدراسة ورمزنا للمتغريات بالرموز التالية:
 :Lgdpلوغاريتم معدل منو الناتج احمللي االمجايل.
 :Ldgesلوغاريتم نفقات التسيري.
 :Ldequلوغاريتم نفقات التجهيز.
أوال :نموذج تقدير معادلة معدل نمو الناتج المحلي الخام بداللة نفقات التسيير والتجهيز
سـ ـ ـ ـ ــنقوم يف هذا احملور بتقدير معادلة الناتج احمللي االمجايل بداللة نفقات التس ـ ـ ـ ــيري ونفقات التجهيز ،ملعرفة أثر كل منهما على معدل منو الناتج احمللي االمجايل يف
املدى القصري والطويل.
-0دراسة استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات الداخلة في التقدير
-0-0دراسة استقرارية

السلسلة Lgdp
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لدراسة استقرارية السلسلة  Lgdpنستعمل اختبار اجلذر األحادي لديكي فولر املدعم  Augmentés ،Dicky fuller -فنقوم بتحديد درجة التأخري Pملعرفة
نوع االختبار املطبق ،وباالستعانة بربنامج  Eviewsحتصلنا على درجة التأخري P = 0اليت هلا أقل قيمة عند املعيارين  AICو  Scواجلدول التايل يبني النتائج
املتحصل عليها.
الجدول رقم ( :)21نتائج حتديد درجة التأخري  Pعلى السلسلة

Lgdp

درجة التأخـري

P=0

P=1

P=2

P=3

P=4

معيــار AIC

1.26

1.4

1.57

1.29

1.53

معي ـارSC

1.41

1.59

1.81

1.57

1.83

المصدر :أعد بتصرف باالعتماد على برنامج .Eviews

الجدول رقم (:)20

نتائج تطبيق اختبار  ADFعلى السلسلة Lgdp

النموذج

النموذج السادس

النموذج اخلامس

مكونات النموذج

TCal

Ttabulé

االجتـاه العام()b

-1.52

2..2

الثــابت()C

3.09

2.11

اجلذر األحادي( ) 

-3.35

-3.71

الثــابت()C

2.64

2.12

اجلذر األحادي ( ) 

-2.91

-3.05

المصدر :أعد بتصرف باالعتماد على برنامج . Eviews
نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )22أن:
 القيمة اجملدولة (  ) Ttabuléملركبة االجتاه العام ( )bيف السلسلة  Lgdpأكرب من القيمة احملسوبة (  ) TCalعند املعنوية  ،   5%وبالتايل نقبل فرضيةالعدم ( ،)b =0أي عدم وجود مركبة االجتاه العام.
 فيما خيص وجود الثابت يف السلسة  ،Lgdpفإن القيمة اجملدولة (  ) Ttabuléهلذا األخري أصغر من القيمة احملسوبة (  ) TCalعند املعنوية ،   5%وبالتايل نرفض فرضية العدم ( ،)c =0أي وجود الثابت يف السلسلة.

 بالنسبة لوجود اجلذر الوحدوي نالحظ أن  T < Ttabuléعند املعنوية  ،   5%ومنه نقبل فرضية العدم ) (φ=1أي وجود اجلذر الوحدوي ،وعليهنستنتج أن السلسة غري مستقرة وهي من نوع  DSمع وجود الثابت.
والطريقة املناسبة جلعلها مستقرة هي طريقة الفروقات.
استقرارية السلسلة Dlgdp

-0-0دراسة
باالعتماد على برنامج  Eviewsحتصلنا على درجة التأخري  P=0اليت هلا أقل قيمة عند املعيارين  AICو . Sc
الجدول رقم (:)23

نتائج حتديد درجة التأخري  Pعلى السلسلة Dlgdp

درجة التأخـري

P=0

P=1

P=2

P=3

P=4

معيــار AIC

1.60

1.74

1.76

1.91

2.17
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معي ـارSC

1.75

1.93

1.99

2.17

2.45

المصدر :أعد بتصرف باالعتماد على برنامج . Eviews
ونتائج االختبار موضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم (:)20

نتائج تطبيق اختبار  ADFعلى السلسلة Dlgdp

النموذج

النموذج الثالث

النموذج الثاين
النموذج األول

مكونات النموذج

TCal

Ttabulé

االجتـاه العام()b

-0.69

2..2

الثــابت()C

0.46

2.11

اجلذر األحادي( ) 

-6.22

-3.73

الثــابت()C

0.36

2.12

اجلذر األحادي( ) 

-6.36

-3.06

اجلذر األحادي( ) 

-6.54

-1.96

المصدر :أعد بتصرف باالعتماد على برنامج . Eviews
من خالل اجلدول رقم ( )20نالحظ أن:
 القيمة اجملدولة (  ) Ttabuléملركبة االجتاه العام ( )bيف السلسلة  Dlgdpأكرب من القيمة احملسوبة (  ) TCalعند املعنوية  ،   5%وبالتايل نقبل فرضيةالعدم ( ،)b =0أي عدم وجود مركبة االجتاه العام.
 أما فيما خيص وجود الثابت يف السلسة  ،Dlgdpفإن القيمة اجملدولة (  ) Ttabuléهلذا األخري أكرب من القيمة احملسوبة (  ) TCalعند املعنوية ،   5%وبالتايل نقبل فرضية العدم ( ،)c =0أي عدم وجود الثابت يف السلسلة.
 بالنسبة لوجود اجلذر الوحدوي نالحظ أن  T > Ttabuléعند املعنوية  ،   5%ومنه نرفض فرضية العدم ) (φ=1أي عدم وجود اجلذر الوحدوي،وعليه نستنتج أن السلسة مستقرة مع عدم وجود الثابت وهو ما يبينه املنحىن البياين اآليت:
الشكل رقم ( :)21منحىن تطور السلسلة Dlgdpوlgdp

المصدر :مستخرج من برنامج . Eviews

-0دراسة استقرارية باقي السالسل:
بنفس اخلطوات السابقة اليت طبقناها على السلسلة  Lgdpوجدنا أن السلسلتني (  ) Ldequi ،Ldgesغري مستقرتني وهي كما يلي:
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السلسلة  :Ldgesغري مستقرة من نوع  TSمع عدم وجود الثابت لذا قمنا بإجراء الفروقات من الدرجة األوىل على هذه السلسلة ،وبعد دراسة السلسلة
اجلديدة  DLdgesوجدناها مستقرة ،مع عدم وجود الثابت.

السلسلة  :Ldequiغري مستقرة من نوع  DSمع وجود الثابت لذا قمنا بإجراء الفروقات من الدرجة األوىل على هذه السلسلة ،وبعد دراسة السلسلة اجلديدة
 DLdequiوجدناها مستقرة ،مع عدم وجود الثابت.
من خالل ما سبق نستنتج أن السالسل الثالثة متكاملة من الدرجة األوىل ). I(1
الشكل البياني رقم ( :)20منحىن تطور السالسل  Ldgesو DLdgesو LdequiوDLdequi

المصدر  :مستخرج من برنامج Eviews


اختيار فترة اإلبطاء:

باستخدام برنامج

 Eviews 09اجلاهز والذي يقوم باختيار فرتة اإلبطاء املثلى ،حيث وجدنا أن فرتة اإلبطاء املثلى وباستخدام معيار  AICهي )ARDL(1 ,2,2

-3اختبار التكامل المشترك باستعمال طريقة  ARDLللنموذج.
إن اختبار التكامل املشرتك يكشف عن إمكانية وجود توازن طويل األجل بني السالسل غري املستقرة يف املستوى ،وللقيام باختبار التكامل املشرتك نستخدم
منهجية احلدود للتكامل املشرتك واخلاص بنموذج  ،ARDLوذلك باختبار الفرضيتني التاليتني:
فرضية العدم :القائلة بعدم وجود تكامل مشرتك (عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريات)
𝟎 = 𝟏𝐇𝟎 : 𝛂𝟏 = 𝛂𝟐 = 𝛂𝟑 = ⋯ = 𝛂𝒌+
الفرضية البديلة :وجود تكامل مشرتك (وجود عالقة توازنية طويلة األجل) بني املتغريات
𝟎 ≠ 𝟏𝐇𝟏 : 𝛂𝟏 ≠ 𝛂𝟐 ≠ 𝛂𝟑 ≠ ⋯ ≠ 𝛂𝒌+
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حيث:
𝟏 : 𝛂𝟏 , 𝛂𝟐 , 𝛂𝟑 , … , 𝛂𝒌+متثل معامالت املتغريات املبطئة لفرتة واحدة.
الجدول رقم ( :)20نتائج اختبار منهج احلدود للتكامل املشرتك للنموذج (اختبار )Wald

المصدر :مستخرج من برنامج . Eviews
يوضح اجلدول رقم ( )50نتائج إحصائية  Fالختبارات حدود  ،ARDLونالحظ أن إحصائية  Fاحملسوبة 5.75أكرب من مجيع احلدود العليا إلحصائية  Fاحلرجة
(اجلدولية)  5.52 ،4.85 ،4.14املوافقة لدرجات معنوية  %2.5 ، %5 ، %10على الرتتيب ،و عليه نرفض فرضية العدم أي أنه توجد عالقة توازنية طويلة
األجل بني املتغريات . Ldequi ، Ldges ، Lgdp
مبا أنه توجد عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات الدراسة ،ميكننا إجراء اختبار تصحيح اخلطأ ،إذا فالنموذج الذي يضم كل من  Ldequi ،Ldgesميكنه تفسري
الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر على املديني القصري والطويل.
-4تقدير العالقة طويلة األجل للنموذج:
بعد ما بينا أن هناك عالقة طويلة األجل بني املتغريات الداخلة يف النموذج باستخدام منهجية  ،ARDLنقوم اآلن بتقدير العالقة طويلة األجل وكانت نتائج
التقدير كما يلي:
الجدول رقم( :)50نتائج تقدير العالقة طويلة األجل للنموذج
املتغري

املعلمة Coefficient

قيمة االحتمال ()prob

t-statistic

نفقات التسيري Ldges

8051

60.0

5054

نفقات التجهيز Ldequi

8081-

.080-

5058

.008

50.1

5040

الثابت C

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على امللحق رقم(.)58
وميكن أن نستدل من نتائج التقدير ما يلي:


وجود أثر إجيايب ومعنوي لنفقات التسيري  Ldgesعلى الناتج احمللي االمجايل يف األجل الطويل ،وهذا موافق ملنطوق النظرية االقتصادية ،اليت تقر بأنه
هناك عالقة موجبة بني نفقات التسيري (النفقات االستهالكية) والناتج احمللي االمجايل ،و بلغت قيمة املعلمة  8051أي أنه زيادة نفقات التسيري بنسبة
%1يؤدي إىل ارتفاع معدل الناتج احمللي االمجايل بنسبة . %1.08
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وجود أثر سالب و معنوي بني نفقات التجهيز (النفقات االستثمارية) و الناتج احمللي االمجايل ،و هذا منايف للنظرية االقتصادية ،حيث بلغت قيمة
معلمة نفقات التجهيز املقدرة  8081-أي أن زيادة نفقات التجهيز بنسبة  ،%1سوف تؤدي إىل اخنفاض معدل منو الناتج احمللي االمجايل بنسبة
 ، %1.19و يرجع هذا األثر املعاكس للواقع االقتصادي إىل أن برامج االستثمارات املطبقة يف اجلزائر بداية من سنة  2001كانت نتائجها متواضعة
نسبيا ،حيث أهنا مل حتقق األهداف املرجوة منها و على رأسها حتقيق منو خارج احملروقات حقيقي و مستمر  ،حبيث يكون له أثر كبري و قوي على
التشغيل و التنمية الشاملة للبالد ،و تنويع االقتصاد و التخلص من التبعية املبالغ فيها للخارج املتمثلة يف االعتماد التام على االسترياد بعوائد احملروقات
.
أما بالنسبة للثابت فكانت معلمته غري معنوية وقيمتها ..008

-0-4اختبارات التشخيص للنموذج:
سنقوم باختبارات التشخيص التالية:
الجدول رقم( :)22اختبارات التشخيص للنموذج.
اختبارات التشخيص
اختبار

إحصائية F -

)Serial Correlaion(LM

قيمة االحتمال Prob
0.90

0.45

اختبار )Ramsey(Reset

2.94

0.12

اختبار )Jarque-Bera(JB

0.44

0.80

اختبار )Heteroscedasticity(ARCH

0.66

0.42

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على املالحق ()0،3،4،0
-0-0-4اختبار مضروب الجرنج لالرتباط التسلسلي بين البواقي ) :Serial Correlaion(LMتشري قيمة  Fاحملسوبة  0.90باحتمال 0.45و اليت هي
أكرب من ( 5050مستوى املعنوية  ،)%5إىل قبول فرضية العدم اليت تنص على أن النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط ذايت.
-0-0-4اختبار عدم ثبات التباين المشروط باالنحدار الذاتي ):Heteroscedasticity(ARCH
تشري قيمة  Fاحملسوبة 0.66باحتمال  0.42أكرب من  ( 0.05مستوى معنوية  ) %5إىل قبول فرضية العدم اليت تنص على ثبات تباين حد اخلطأ العشوائي يف
النموذج املقدر.
-.-8-4اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية) : Jarque-Bera(JBتشري قيمة هذه اإلحصائية  0.44إىل قبول فرضية العدم القائلة بأن األخطاء
العشوائية موزعة توزيعا طبيعيا يف النموذج املقدر ،ألن قيمة االحتمال اخلاص هبذا االختبار  5015اليت هي أكرب من ( 0.05مستوى معنوية  )%5وهذا يشري إىل
عدم معنويته ،ومنه فإن األخطاء العشوائية موزعة توزيعا طبيعيا.
-4-8-4اختبار مدى مالئمة تحديد أو تصميم النموذج المقدر من حيث الشكل الدالي لهذا النموذج): Ramsey(Reset
يبني لنا اختبار ) Ramsey(Resetصحة الشكل الدايل املستخدم يف النموذج املقدر ،حيث أن قيمة  Fاحملسوبة  2.94باحتمال 0.12واليت هي أكرب من
 0.05وهذا ما يدل على عدم معنويته عند مستوى معنوية  ،%5وبالتايل نرفض فرضية العدم القائلة بعدم صحة الشكل الدايل املستخدم يف النموذج.
-0تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد  ARDL-UECMللنموذج
بعد ما قمنا بتقدير النموذج يف املدى الطويل ،سنقوم بتقدير النموذج يف األجل القصري وكانت النتائج كما يلي:
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الجدول رقم( :)51نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ للنموذج
المتغيرات

املعلمة Coefficient

t-statistic

قيمة االحتمال ()prob

DLdges

1.41

0.82

0.43

)DLdges(-1

-1.14

-0.83

0.42

DLdequi

-0.78

-0.69

0.50

)DLdequi(-1

1.49

1.00

0.34

)ECM(-1

-1.52

-4.01

0.0039

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على امللحق رقم()01
جاءت إشارة ) ECM(-1سالبة ( )-1.52و معنوية ( )prob=0.0039مما يدل على قوة عودة النموذج إىل وضع التوازن  ،و أنه هناك استقرارا يف النموذج
من ناحية  ،و يثبت ما توصلنا إليه أن هناك عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريات الداخلة يف النموذج ،أي أن معدل منو الناتج احمللي االمجايل ،و نفقات التسيري
و نفقات التجهيز هلا تكامل مشرتك عندما يكون معدل منو الناتج احمللي االمجايل متغري تابع و نفقات التسيري و نفقات التجهيز متغريين تفسرييني ،وهذا يدعم
تأثري كل منهما على الناتج احمللي االمجايل يف األجلني الطويل و القصري.
وتعين هذه القيمة السالبة أن معدل منو الناتج احمللي االمجايل يعتدل حنو قيمته التوازنية يف كل فرتة زمنية بنسبة من اختالل التوازن املتبقي من الفرتة ()t-1
صحح من اختالل قيمته التوازنية املتبقية من كل فرتة ماضية بنحو  .%152أي انه عندما ينحرف
تعادل  .%152وبعبارة أخرى ،أن الناتج احمللي االمجايل ي ّ

الناتج احمللي االمجايل خالل املدى القصري يف الفرتة ( )t-1عن قيمته التوازنية يف املدى البعيد ،فانه يتم تصحيح ما يعادل  %152من هذا االحنراف أو االختالل
يف الفرتة ( . )tومن ناحية أخرى ،فان نسبة التصحيح هذه تعكس سرعة تعديل عالية حنو التوازن ،مبعىن أن معدل منو الناتج احمللي االمجايل يستغرق ما يقارب
 2..5سنة ( )152 ÷1باجتاه قيمته التوازنية بعد أثر أي صدمة يف النموذج نتيجة للتغري يف املتغريات.
 جاءت معلمة نفقات التسيري بدون إبطاء أي يف الفرتة  tموجبة  1..1وغري معنوية ( )prob=0.43ما يعين أنه هناك عالقة طردية بني معدل منو
الناتج احمللي االمجايل ونفقات التسيري يف األجل القصري وهو يوافق النظرية االقتصادية ،مث يرتفع هذا األثر يف األجل الطويل .اليت جاءت سالبة
وخمالفة للنظرية االقتصادية ،أما املعلمة بتباطؤ سنة واحدة فكانت أيضا غري معنوية.
 بالنسبة ملعلمة نفقات التجهيز بدون إبطاء فجاءت إشارهتا سالبة  -0.78غري معنوية ،ومنافية للواقع االقتصادي ،أما املعلمة بتباطؤ سنة واحدة
فكانت أيضا غري معنوية.
-0اختبار استقرار للنموذج :Stability Test
لكي نتأكد من خلو البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة من وجود أي تغريات هيكلية فيها البد من استخدام االختبارات املناسبة لذلك كاختبار اجملموع الرتاكمي
للبواقي املعاودة  CUSUMوكذلك اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة  ، CUSUM of Squaresحيث أن هذان االختباران من أهم االختبارات يف
هذا اجملال ألهنما يبينان أمرين مهمني ومها10:


وجود أي تغري هيكلي يف البيانات.



مدى استقرار وانسجام املعلمات طويلة األمد مع املعلمات قصرية األمد.

و أظهرت الكثري من الدراسات أن مثل هذه االختبارات دائما جندها مصاحبة ملنهجية  ،ARDLو يتحقق االستقرار اهليكلي للمعامالت املقدرة لصيغة تصحيح
اخلطأ لنموذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة ،إذا وقع الشكل البياين لكل من اختبارات  CUSUMو  CUSUM of Squaresداخل احلدود
احلرجة عند مستوى . %5
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سنقوم بتطبيق هاذين االختبارين ملعرفة هل هناك تغري هيكلي يف البيانات ،وأيضا ملعرفة مدى استقرار وانسجام املعلمات يف األجل الطويل والقصري.
الشكل رقم (:)23

اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة للنموذج CUSUM

المصدر:

مستخرج من برنامج Eviews

الشكل رقم ( :)24اختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات للبواقي املعاودة للنموذج

المصدر:

CUSUM of Squares

مستخرج من برنامج Eviews

نالحظ من خالل الشكل رقم ( )5.أن اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة  CUSUMبالنسبة للنموذج متر وسط خطي حدود املنطقة احلرجة وهذا يدل
إىل االستقرار يف النموذج عند مستوى معنوية .%5
كذلك بالنسبة الختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي  CUSUM of Squaresوهذا ما يشري إىل أن هناك استقرارا وانسجاما يف النموذج.
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الخاتمة:
لقد دل اختبار التكامل املشرتك على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني نفقات التسيري و نفقات التجهيز و الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر ،وبينت
الدراسة اليت استخدمنا فيها منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة  ARDLأن هناك عالقة طردية بني نفقات التسيري و الناتج احمللي االمجايل يف األمد
الطويل و كذلك يف األجل القصري  ،أما نفقات التجهيز فإن هلا تأثري سالب على الناتج احمللي االمجايل يف األجل القصري والطويل و الذي يعترب خمالف للنظرية
االقتصادية و هذا راجع حسب رأينا إىل أن برامج االستثمارات العمومية يف اجلزائر و اليت طبقت منذ مطلع القرن احلايل مل حتقق النتائج املرجوة منها ،و بقي
االقتصاد اجلزائري معتمد بصفة كبرية جدا على صادرات احملروقات.

المالحق:
الملحق( :)20تقدير العالقة طويلة األجل

الملحق(:)20

ومنوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد للنموذجARDL-UECM

اختبار مضروب الجرنج لالرتباط التسلسلي بني البواقي )Serial Correlaion(LM

الملحق( :)23اختبار مدى مالئمة حتديد أو تصميم النموذج املقدر من حيث الشكل الدايل هلذا النموذج

الملحق(:)24

اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية)Jarque-Bera(JB
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)Ramsey(Reset
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الملحق(:)20

اختبار عدم ثبات التباين املشروط باالحندار الذايت)Heteroscedasticity(ARCH
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