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ملخص :اذلدف من ىذه الدراسة دنذجة العالقة بني أسعار البرتول و اإلنفاق احلكومي اجلزائري
قياسيا ،و تكمن أذنية البحث يف معرفة التأثري اذليكلي ألسعار البرتول على اإلنفاق احلكومي اجلزائري يف أوقات
األزمات ،فتوصلت الدراسة إىل أن ىناك تأثري ىيكلي ألزمات أسعار البرتول على اإلنفاق احلكومي اجلزائري.

الكلمات المفتاح  :اإلنفاق احلكومي اجلزائري ،نفقات التسيري ،نفقات التجهيز ،أزمات أسعار البرتول.
رموز تصنيف O2; E1;C3 :jel

Abstract: The Target of this study is to model the relationship between oil prices
and public spending in Algeria. The importance of research is to know the structural
effect of oil prices on Algerian public spending during crises. The study concluded
that there was a structural impact of crises in the price of oil on Algerian public
spending.
Keywords: Algerian government spending, operating expenses, equipment
expenses, crises in oil prices.
Jel Classification Codes : C3;E1;O2

تمهيد :
شهدت السوق العادلية للبرتول عرب الزمن عدة أزمات كبرية ،ىذه األزمات تتمثل يف
إخنفاض كبري يف األسعار أو وجود شح يف العرض بشكل حاد و غري طبيعي ،يؤثر سلبا على
أسعار البرتول ،و إقتصاديات الدول ادلصدرة للبرتول ذات اذليكل اإلقتصادي الذي يعتمد على
أسعار البرتول كمورد وحيد و رئيسي ،و مبا أن الدول ادلصدرة تعتمد على أسعار البرتول إلجناز
ميزانياهتا العامة ،فبتايل سوف تتعرض سياستها اإلنفاقية إىل عدم اإلستقرار بسبب أزمات أسعار
* المؤلف المرسل .
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البرتول .و اجلزائر ىي واحدة من الدول ادلنتجة للبرتول ،فقد لعبت أسعار البرتول فيها دورا بارزا
و مهما يف بناء و إرساء قواعد إقتصادىا الوطين ،و كذلك يف دتويل نفقاهتا العامة لكي تستطيع
القيام مبشاريعها التنموية و مسايرة النمو ،حيث أن النفقات العامة يف اجلزائر تزامن توسعها و
إنكماشها مع إرتفاع و إخنفاض أسعار البرتول.
بالنظر إىل اإلرتباط الواضح و القوي بني كل من أسعار البرتول و اإلنفاق احلكومي يف
اجلزائر ،و مدى تأثر اإلنفاق احلكومي اجلزائري بالتقلبات يف أسعار البرتول اليت حتدد على
ادلستوى اخلارجي ،ىذا من جانب و إرتباط أسعار البرتول بالتنمية ككل يف اإلقتصاد العمومي
اجلزائري ،من ىنا نطرح اإلشكالية التالية :
ما مدى التأثير الهيكلي ألزمات أسعار البترول على مكونات اإلنفاق الحكومي

الجزائري بشقيها قياسيا ؟

أهمية الدراسة :

تستمد أذنية الدراسة من أذنية العالقة اليت تربط اإلنفاق احلكومي اجلزائري من جهة مع
أسعار البرتول من جهة أخرى ،و طبيعة اإلقتصاد اجلزائري الريعي الذي يعتمد بالدرجة األوىل
على اجلباية البرتولية بتوجو كينزي بسياسة مالية توسعية.

فرضية الدراسة :

إن طبيعة اإلقتصاد اجلزائري ذو طابع ريعي ،جتعل منو رىينة بدرجة كبرية للمداخيل
ادلتأتية من تصدير البرتول ،فأي ىزة دتس أسعار البرتول تؤثر سلبا على ادلتغريات الكلية لإلقتصاد
اجلزائري ،و من بني ىذه ادلتغريات متغرية اإلنفاق احلكومي.
الدراسات السابقة :

من بني الدراسات السابقة للبحث ما يلي :

بوالكور نور الدين و صوفان العيد"-أثر تقلبات أسعار البترول على اإلنفاق الحكومي فيالجزائر خالل الفترة -"6182-891رللة دناء اإلقتصاد و التجارة-العدد الثاين-ديسمرب

 : 2017قامت الدراسة بربط أسعار البرتول كمتغري مستقل باإلنفاق احلكومي كمتغري تابع ،عن
طريق دنذجة سلسلة أسعار البرتول بواسطة منهجية بوكس-جنكينز ،باإلستعانة بنماذج السالسل
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الزمنية من النوع  ،ARIMAو تباين السلسلة بواسطة كل من دنوذج  ،ARCHو دنوذج
 ، GARCHو بعدىا مت ربط السلسلة بسلسلة اإلنفاق احلكومي ،و كان إختبار إستجابة
متغرية اإلنفاق احلكومي دلتغرية أسعار البرتول بدوال اإلستجابة .فكانت نتيجة الدراسة أن
اإلنفاق احلكومي يتأثر إرنابا و سلبا بصدمات أسعار البرتول؛
-سفيان بوقطاية و آخرون"-أثر إنهيار أسعار البرتول عبى اإلقتصاد الجزائري"-رللة

اقتصاديات ادلال و األعمال-العدد السادس-جوان  : 2018سلطت الدراسة الضوء على
العالقة بني أسعار البرتول من جهة و اإلقتصاد اجلزائري من جهة أخرى ،و توصلت الدراسة إىل
نتيجة أن اإلقتصاد اجلزائري مرتبطا بقوة بأسعار البرتول ،حبث أنو بتعرض أسعار البرتول ألي
صدمة فإن اإلقتصاد اجلزائري يتأثر؛
-عبد الرزاق مدوري و بلقاسم زايري"-أثر تقلبات أسعار البترول على التنمية اإلقتصادية في

الجزائر"-اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية-العدد السابع-ديسمرب  : 2017قامت الدراسة بربط
أسعار البرتول بكل من الناتج احمللي اخلام و النفقات العامة و معدالت البطالة ،و سعر الصرف
الفعلي احلقيقي ،بواسطة كل من إختبار التكامل ادلتزامن و دنوذج متجو تصحيح اخلطأ ،و كانت
نتيجة الدراسة ىي أن التنمية يف اجلزائر تعاين من نقمة ادلوارد ادلتأتية من أسعار البرتول.

 -Iدراسة وصفية و تحليلية لمتغيرات الدراسة :

قبل إستخدام البيانات يف أي دراسة قياسية رنب أن حندد متغريات البحث و التعريف
هبا مث نعاجلها ،و ىذا بإخضاعها إلختبارات بيانية و إحصائية تسمح لنا بإكتشاف ادلميزات
اإلحصائية للسالسل الزمنية ،و تعكس لنا تطورات سلوك ادلتغريات قيد البحث ،و معرفة تطورىا
عرب الزمن.
 -8.Iتحديد و تعريف المتغيرات :

دلعرفة درجة التأثري بني كل من أسعار البرتول من جهة و اإلنفاق احلكومي اجلزائري
بشقيو نفقات التسيري و نفقات التجهيز من جهة أخرى ،إعتمدنا على سالسل زمنية سنوية دتتد
على طول الفرتة  ،2014-1970و متغريات البحث ىي على التوايل :
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متغيرة أسعار البترول  : PPىي ادلتغرية اليت دتثل أزمات أسعار البرتول ،و ىي أيضا متغريةالتأثري على كل من اإلنفاق العام ،و نفقات التسيري و نفقات التجهيز؛

متغيرة اإلنفاق العام  : DPىي عبارة عن متغرية دتثل أداة السياسة ادلالية ،تستعملها الدولةمن أجل التحكم يف اإلقتصاد الوطين ،و ىي متغرية مؤثر فيها؛
متغيرة نفقات التسيير  : Dpgتعترب الشق األول من اإلنفاق العام يف ميزانية الدولة ،و ىيعبارة عن النفقات اليت تصرف من أجل السري احلسن للمرفق العام (ادلصاحل العمومية و اإلدارة)؛

متغيرة نفقات التجهيز  : Dpeالشق الثاين لإلنفاق احلكومي ،و ىي عبارة عن تلكالنفقات اليت ذلا طابع اإلستثمار الذي يتولد عنو إزدياد الناتج الوطين اإلمجايل و يؤدي إىل زيادة
الثروة.
 -6.Iدراسة وصفية لسالسل متغيرات البحث :

يف ىذه اخلطوة من البحث سوف ندرس بعض ادلؤشرات اإلحصائية للسالسل الزمنية
ادلمثلة دلتغريات البحث ،مثل القيم العظمى و الدنيا ،القيمة ادلتوسطة ،اإلحنراف ادلعياري ،و كل
من معامل سكيونس و كورتوازيس وجارك بريا ،لكي نكون نظرة عامة حول طبيعة و سلوك
ادلتغريات عرب سالسلها الزمنية .و اجلدول ادلوايل يستظهر خمتلف ادلؤشرات اإلحصائية دلتغريات
البحث :
الجدول رقم( : )18المؤشرات اإلحصائية لسالسل متغيرات البحث

(*) تمثل إحتمال إحصائية جارك بيرا
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من اجلدول  01نستنتج ما يلي :
على طول فرتة الدراسة فإن أسعار البرتول شهدت أدىن قيمة ذلا و ىي  1.67يف بداية
الفرتة أي يف سنة  ،1970و أعلى قيمة ذلا و ىي  112.94يف سنة  ،2011يف حني بلغ
متوسط أسعار البرتول للفرتة قيمة  ،33.83و بلغ تباعد القيم عن قيمة متوسط أسعار البرتول
قيمة اإلحنراف ادلعياري  ،31.94ىذا يدل عن عدم جتانس قيم سلسلة أسعار البرتول ،و دلعرفة
ىل سلسلة أسعار البرتول تتبع التوزيع الطبيعي حندده بكل من معامل سكيونس و كورتوازيس و
إحصائية جارك بريا ،إن قيمة معامل اإللتواء سكيونس ىي  1.47أي أهنا موجبة ىذا يعين إلتواء
التوزيع يكون إىل اليمني ،و قيمة معامل التفرطح كورتوازيس ىي  3.93أي أهنا أكرب من  3ىذا
يعين أن توزيع السلسلة مدبب ،من معاملي اإللتواء و التفرطح نستنتج أن سلسلة أسعار البرتول
ال تتبع التوزيع الطبيعي ،ىذا ما يؤكده إختبار جارك بريا حيث أن إحتمال إحصائية جارك بريا
ضعيف و أصغر من  %5ما يدل على رفض فرضية طبيعية توزيع السلسلة.
سلسلة اإلنفاق احلكومي اجلزائري ذلا متوسط بقيمة  1361536و إحنراف معياري
بقيمة  2021644ىذا يدل عن عدم جتانس ادلشاىدات و تباعدىا عن القيمة ادلتوسطة ،أما
القيمة الدنيا و العظمى فهما على التوايل  7058173 ،5876أي مدى السلسلة يساوي
 7052297و بالنظر إىل كرب ىذه القيمة ما يعزز قيمة اإلحنراف ادلعياري أي أن ادلشاىدات
متجانسة ،و فيما سنص ىل السلسلة تتبع التوزيع الطبيعي؟ فإن سلسلة
مشتتة و بالتايل غري
اإلنفاق العام ال تتبع التوزيع الطبيعي ىذا ما يعكسو كل من معامالت سكيونس و كورتوازيس،
قيمة كورتوازيس موجبة و ىي  1.67ما يدل على أن التوزيع يكون إىل اليمني ،و قيمة
كورتوازيس ىي  4.61و ىي أكرب من  3أي أن التوزيع مدبب ،ما يؤكده إختبار جارك بريا،
حيث أن إحتمال قيمة جارك بريا أصغر من  %5و بالتايل نقبل فرضية أن توزيع السلسلة ال يتبع
التوزيع الطبيعي.
فيما سنص كل من سلسلة نفقات التسيري و نفقات التجهيز مبا أهنما جزأين من اإلنفاق
احلكومي اجلزائري فإن سلوكهما يكون يتبع سلوك اإلنفاق احلكومي اجلزائري ،و إن ادلقاييس
اإلحصائية تتماشى مع ادلقاييس اإلحصائية لإلنفاق احلكومي اجلزائري ،و بالتايل فإن كل من
نفقات التسيري و نفقات التجهيز مشتتة و غري متجانسة و ال تتبع التوزيع الطبيعي.
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مما سبق نستنتج أن السالسل غري متجانسة و ال تتبع التوزيع الطبيعي و لكي ننقص من حدة
التجانس و عدم الطبيعية ندخل على قيم السالسل اللوغاريتم.

 -3.Iالتحليل البياني لمتغيرات البحث :

دلعرفة التطور التارسني دلتغريات البحث نقوم بتمثيل السالسل الزمنية ألسعار البرتول و
اإلنفاق احلكومي اجلزائري ،نفقات التسيري ،و نفقات التجهيز ،و لكي يكون التطور الزمين جليا
ندخل اللوغاريتم على السالسل الزمنية ،و الشكل ادلوايل شنثل ذلك :
الشكل  : 18تطور أسعار البترول و اإلنفاق الحكومي الجزائري على الفترة 6182-8991

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على برنامج .Eviews 8

يظهر جليا من الشكل  01التزايد ادلستمر و ادلتزامن لكل من اإلنفاق احلكومي
اجلزائري و أسعار البرتول من سنة إىل أخرى على طول الفرتة ،خاصة مع هناية التسعينات ،يف
ادلرحلة ما بني سنة  1970إىل غاية سنة  1985أرادت الدولة اجلزائرية خلق نسيج صناعي يعزز
النسيج الزراعي و خلق التكامل بينهما ،بعد ذلك سعت إىل إجراء إصالحات ىيكلية يف الفرتة
 1998-1986ىذا بعد تعرض أسعار البرتول إىل أزمة حادة أدت إىل إنكماش يف اإلنفاق
احلكومي اجلزائري ،أدت باجلزائر للجوء للمؤسسات النقدية و ادلالية الدولية لإلقرتاض منها و
دتويل إنفاقها احلكومي ،جراء إخنفاض أسعار البرتول يف نفس الفرتة مقارنة مع تزايد اإلنفاق
احلكومي ،بعدىا يف الفرتة  2014-1999تبنت اجلزائر برامج للنهوض باإلقتصاد الوطين ،بداية
مبخطط اإلنعاش االقتصادي يف الفرتة ادلمتدة من  2001إىل غاية  ،2004و بعدىا مت إعتماد
الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة  ،2009-2005و برنامج دعم النمو االقتصادي يف الفرتة
 ، 2014-2010فلقد رصدت الدولة مبالغ مالية معتربة و إتبعت سياسة إنفاقية توسعية ،و ىذا
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راجع إىل إنتعاش أسعار البرتول ،حيث نستنتج أن أي تراجع أو تزايد يف اإلنفاق احلكومي
اجلزائري كان وراءه تراجع أو تزايد أسعار البرتول ،ىذا ما نالحظو على طول فرتة البحث أن كل
من معدل اإلنفاق احلكومي اجلزائري و أسعار البرتول يف تزايد متزامن و مستمر رغما أن كليهما
عرف فرتات تراجع.
كما نالحظ أيضا من الشكل  01أن نفقات التسيري و نفقات التجهيز ىي يف تزايد
مستمر و متزامن مع تزايد أسعار البرتول ،فيما سنص نفقات التسيري عرفت تزايدا كبريا و ىذا
راجع إىل تزايد وظائف الدولة ،خاصة منها التعليم و الدفاع و الصحة ،و تسيري اإلدارات ،و
لكن تزايد نفقات التسيري كان لو أثر ملحوظ مع هناية التسعينات ،و سبب التزايد ىو قيام الدولة
حبزمة من اإلصالحات يف مجيع ادليادين ىذا بغية منها بتقريب اإلدارة (الدولة) من ادلواطن ،و
حتسني اخلدمة العمومية و ادلرفق العام ،و تطوير تقنيات التعامل ،و ىذا بتعزيز تواجد الدولة يف
كل مكان خلدمة ادلواطن ،أما نفقات التجهيز شهدت دنوا متزايدا ىي األخرى و لكن أقل من
دنو نفقات التسيري ،و ىذا راجع إىل الربامج اليت تبنتها الدولة اجلزائرية لتدوير عجلة االقتصاد ،من
الثورة الزراعية و الصناعية يف السبعينات إىل خمطط و برامج التنمية الكربى مع هناية التسعينات
إىل غاية  ،2014ما أدى بالدولة اجلزائرية إىل ختصيص مبالغ مهمة إلجناز ىذه ادلخططات و
الربامج.

 - IIالنمذجة القياسية لسلسلة أسعار البترول :

ىذه اخلطوة تؤدي بنا إىل اخلروج بسلسلة جديدة ألسعار البرتول ،اليت دتثل دتثيل صحيح
دلتغرية أسعار البرتول يف النماذج اإلحندارية لكل من اإلنفاق احلكومي و نفقات التسيري و نفقات
التجهيز.

 -8.IIدراسة إستقرارية سلسلة أسعار البترول :

تكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا خضعت لعملية اإلستقرار ،ىذا يعين أن السلسلة ال حتتوي
1
ال على إجتاه عام ،و ال على ادلومسية ،و بصفة عامة ال حتتوي على أي عامل يتطور مع الزمن.
لدراسة إستقرارية سلسلة زمنية رنب البحث على أهنا حتتوي على عامل جذر الوحدة و عامل
اإلجتاه العام ،و حتديد نوع السلسلة ليسهل علينا أمر معاجلة عدم إستقرارية السلسلة ،حيث
« مجلة األبحاث االقتصادية»،
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يوجد نوعني من السالسل الغري مستقرة ىي من النوع  ،TSو من النوع  2،DSنقول عن
3
أهنا مستقرة إذا كان :
سلسلة
)
( ) ( ؛
الوسط احلسايب ثابت و غري مرتبط بالزمن :) (
؛
التباين منتهي و غري مرتبط بالزمن :([
(
)
()
])
.
التباين ادلشرتك غري مرتبط بالزمن :أحسن إختبار يكشف على جذر الوحدة و مركبة اإلجتاه العام ،باإلضافة إىل حتديد طريقة
معاجلة عدم إستقرار السلسلة ىو إختبار ديكي و فولر .و نتائج ديكي و فولر على سلسلة
أسعار البرتول كما يلي :
الجدول  : 16نتائج إختبار ديكي و فولر على سلسلة أسعار البترول
الفرضية

|

|

السلسلة حتتوي على جذر وحدة

السلسلة األصلية Logpp
النموذج
2
5
2
القرار

مركبات النموذج

السلسلة بالفروقات من الدرجة األولى Dlogpp
اإلحتمال

اإلحتمال

جذر الوحدة

0.0163

0.0000

االجتاه العام

0.1366

0.1335

الثابت

0.0032

0.4520

جذر الوحدة

0.0365

0.0000

الثابت

0.0094

0.0784

جذر الوحدة

0.1921

0.0000
السلسلة مستقرة

السلسلة ليست مستقرة و من النوع DS

المصدر  :من إعدا الباحث باإلعتماد على برنامج .Eviews 8

 -6.IIتحديد نموذج سلسلة أسعار البترول :
يتم يف ىذه ادلرحلة التعرف على دنوذج يفسر سلوك السلسلة الزمنية ،من خالل دالة
اإلرتباط الذايت و دالة اإلرتباط الذايت اجلزئي ،تستعمل ىذه الدوال إلستنباط اخلصائص اذلامة
للسلسلة الزمنية ،لتحديد النموذج ادلالئم ادلتمثل يف النماذج اإلحندارية ،أو ادلتوسطات ادلتحركة،
4
أو ادلختلطة.
5
النماذج ادلقرتحة من طرف "يول و سلوتسكي" ىي :
-دناذج : AR

« مجلة األبحاث االقتصادية»،
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-دناذج : MA

.

يتم بناء النماذج بإستخدام حتليل اإلحندار اليت ىي عبارة عن رلموعة من الطرائق
لدراسة العالقات بني ادلتغريات من أجل التقدير و التنبؤ بقيم متغري واحد بإستخدام قيم ادلتغريات
األخرى الداخلة يف سلسلة زمنية مشرتكة ،6و النماذج اخلطية الشائعة ىي :
-نموذج اإلنحدار الذاتي من الرتبة ( : )pإن دنوذج اإلحندار الذايت من الرتبة ( )pو يكتب

إختصارا ) ،AR(pىو عبارة عن القيمة احلالية للسلسلة الزمنية باإلعتاد على رلموع القيم
7
؛
السابقة و خطأ القيمة احلالية ،و صيغتو الرياضية ىي :
-نموذج المتوسطات المتحركة من الرتبة ( : )qدنوذج ادلتوسطات ادلتحركة يستخدم لنمذجة

السلسلة الزمنية ،و تعتمد ىذه العملية على األخطاء لتمثيل السلسلة ،و شنكن التعبري عنو
8
؛
بالصيغة اآلتية :
-النموذج المختلط لإلنحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة من الرتبة ( : )p,qيف بعض

التطبيقات دنوذج التطبيقات  ARأو دنوذج  MAيصبح معقدا و السبب أنو يكمن يف أن
حنتاج إىل دنوذج ذي رتب أعلى من العديد من ادلعلمات لوصف اذليكل الديناميكي بشكل كاف
للبيانات ،و للتغلب على ىذه الصعوبة قدم دنوذج اإلحندار الذايت-ادلتوسط ادلتحرك ،و دنوذج
9
∑
∑
) ARMA(p,qيكتب وفق الصيغة اآلتية :
؛

نموذج المختلط التكاملي و يكتب إختصارا ) : ARIMA(p,i,qيقال للسلسلة ( )إهنا تتبع دنوذج اإلحندار الذايت و ادلتوسطات ادلتحركة ادلتكامل يف حالة أخذ الفرق للسلسلة و
10
الذي يعرف بالصيغة التالية :
بإستخدام مؤثر اإلزاحة اخللفي يعطي الشكل العام للنموذج كما يلي :
)

(

)

()

(

و بعد ادلفاضلة بني عدة دناذج باإلعتماد على كل من معيار "أكاييك" و "سشوارز" مت إعتماد
النموذج ).ARIMA(1,1,1
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 -3.IIتقدير نموذج سلسلة أسعار البترول :
بعد حتديد دنوذج سلسلة أسعار البرتول تأيت مرحلة تقدير مقدرات النموذج ،لكي
نستطيع توليد سلسلة جديدة ألسعار البرتول ،يتم إستخدامها يف عملية تقدير النماذج
اإلحندارية ،حيث كانت نتائج تقدير النموذج كما يلي :
الجدول  : 13نتائج تقدير النموذج )ARIMA(1,1,1
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إن مقدرات النموذج ختتلف عن الصفر ألن إحتمال ادلقابل للمقدرات أصغر من
 ،%5و بواقي التقدير زناكي تشويش أبيض ،ألن مجيع معلمات دالة اإلرتباط الذايت و اإلرتباط
الذايت اجلزئية تقع داخل رلال الثقة ،و ىذا يعين أن سلسلة البواقي مستقرة ،ىذا ما يوضحو
الشكل ادلوايل:
الجدول  : 12دالة اإلرتباط الذاتي و دالة اإلرتباط الجزئي لسلسلة البواقي
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إن أول دنوذج ذايت مشروط بعدم جتانس األخطاء ،و يدعى أحيانا (ىجينة التباين)
حيث التغري يف التباين أو التطاير خالل الزمن ممكن دنذجتها ،لذلك علينا أن نأخذ بعني اإلعتبار
حقيقة أن التباين ادلشروط قد يكون متأثرا إىل حد كبري من قيم مربعات سلسلة البواقي للفرتات
 ،و من خالذلا شنكن توضيح عدم التجانس ادلشروط يف بيانات
السابقة
11
السلسلة وتقدًن تفسريا إلستمرار التذبذبات فيها ،و شنكن تعريف النموذج على النحو التايل :
12
لتكن السلسلة الزمنية ( ) دتلك اخلواص التالية :
)
)

| (
| (

شنثل
،و
للمتغريات العشوائية
 ،و أن دتثل سلسلة البواقي ادلقرتحة للنموذج و تأخذ

شنثل قيم
إذ أن
التباين ادلشروط للسلسلة الزمنية
)
| (
متغري عشوائي )
إذ أن
الشكل اآليت ( ) :
شنكن أن حتلل سلسلة كما يلي :
ىي سلسلة التشويش األبيض للسلسلة ذلا اخلواص التالية :
تعرف
)

(

دتثل اإلحنرافات القياسية ادلشروطة للسلسلة الزمنية
و
يعرف بالنموذج ) ARCH(pو زنسب بالصيغة التالية :
إذ أن

( ،و

 ،فإن التباين ادلشروط

ىي معامل النموذج.

وشنكن توسيع النموذج  ARCHبنموذج أخر أكثر تعميما يدعى النموذج
) GARCH(p,qفإنو غالبا ما يتطلب الكثري من ادلعلمات لتصف بدقة عملية عدم
التجانس يف السلسلة ،و يتكون ىذا النموذج من احلد الثابت  ،و قيم مربعات سلسلة
13
البواقي للفرتات السابقة ،و قيم التباين للفرتات السابقة و الصيغة الرياضية لو :
إذ أن :
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ومن دالة اإلرتباط الذايت واجلزئي دلربعات البواقي نستطيع القول أن السلسلة تتبع الصيغة
 ،ARCHوبادلفاضلة بني تأخريات إختبار  ،ARCHنستنتج أن درجة التأخري ىو  ،1و
بعدىا قمنا بتقدير النماذج ) ARCH(1و ) GARCH(1,1ودتت ادلفاضلة بني النماذج
مبعايري "أكاييك" و"سشوارتز" ومعدل التحديد بقبول النموذج ) ،GARCH(1,1لتوليد
السلسلة اجلديدة ألسعار البرتول حتت التسمية .GARCH01
 - IIIالنمذجة القياسية للتأثير الهيكلي ألزمات أسعار البترول على اإلنفاق الحكومي
الجزائري :

سنكشف العالقة بني كل من اإلنفاق العام و نفقات التسيري و نفقات التجهيز من
جهة و أسعار البرتول من جهة أخرى ،و ىل ىناك تأثريات ىيكلية على كل من النفقات
العامة ،عن طريق إختبار شو الذي يبني لنا ىل يوجد ىناك تغري ىيكلي على اإلنفاق العام بشقيو
من جهة و أزمات أسعار البرتول من جهة أخرى.

 -8.IIIدراسة إستقرارية السالسل : Logdpe ،Logdpg ،Logdp
دتت اإلستعانة بإختبار ديكي و فولر و كانت النتائج كما يلي :
الجدول  : 15نتائج إختبار ديكي و فولر على السالسل
السلسلة
Logdp

النتيجة
إستقرت السلسلة بعد التقدير مع الزمن و أصبحت Tlogdp

Logdpg

إستقرت السلسلة بعد إجراء الفروقات من الدرجة األوىل و أصبحت Dlogdpg

Logdpe

إستقرت السلسلة بعد التقدير مع الزمن و أصبحت Tlogdpe
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من اجلدول  04نستنتج أن السالسل إستقرت بطرق خمتلفة و ليست متكاملة من
نفس الدرجة ال شنكننا إستعمال التكامل ادلتزامن.

 -6.IIIتقدير النماذج :

إن معامل اإلرتباط لكل من اإلنفاق احلكومي اجلزائري و نفقات التسيري و نفقات
التجهيز من جهة و أسعار البرتول من جهة أخرى ىي على التوايل ،%93.63 ،%95.12 :
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 ،14%95.37يوضح العالقة القوية بني متغريات النماذج ،و لكن ىذا ال يكفي رنب علينا أن
نقوم بالتقدير و نرى القدرة التفسريية للنماذج ،حيث أن النماذج ىي على التوايل :
(
دنوذج اإلنفاق احلكومي اجلزائري ) :؛
(
دنوذج نفقات التسيري اجلزائرية ) :؛
(
دنوذج نفقات التجهيز اجلزائرية ) :.
و خمرجات التقدير ىي كاآليت :
-TLOGDP = 4.01272665166*GARCH01 - 0.07267916297597
)(0.0303
)(0.0428
-DLOGDPG = 1.81293748043*GARCH01 + 0.310026891429
)(0.0392
)(0.0115
-TLOGDPE = 1.53714138613*GARCH01 - 0.363702196648
)(0.0283
)(0.0294

التحليل اإلحصائي :
من خمرجات التقدير نالحظ أن مجيع مقدرات النماذج مقبولة معنويا عند مستوى
 ،%5أي أن ادلقدرات ختتلف جوىريا عن الصفر ،و ىذا ما يعكسو إحتمال إحصائية ستيودنت
لكل مقدرة على حدى ،حيث أن اإلحتمالت كلها أصغر من  ،%5و النماذج كلها مقبولة
إحصائيا ،ألن إحتمال ادلقابل إلحصائية فيشر لكل النماذج أصغر من  ،%5نسبة تفسري
ادلتغريات ادلفسرة للمتغريات التابعة مقبولة حيث أن متغرية أسعار البرتول تفسر تغري %63.12
يف التغري يف اإلنفاق العام ،و تفسر  %54.95يف التغري يف نفقات تسيري ،و أسعار البرتول
تفسر  %51.71يف التغري يف نفقات التجهيز ،و فيما سنص اإلرتباط الذايت لألخطاء من
الدرجة األوىل فإن إحصائية داربن واتسون تقرتب من  ،2ىذا يدل عن عدم وجود إرتباط ذايت
بني األخطاء من الدرجة األوىل ،و منو النماذج مقبولة إحصائيا.
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التحليل اإلقتصادي :
إن مجيع معامالت متغرية أسعار البرتول موجبة ما يعكس التطور ادلتزامن بني كل من
اإلنفاق احلكومي اجلزائري و نفقات التسيري و التجهيز من جهة و أسعار البرتول من جهة
أخرى ،أي إذا زادت أسعار البرتول بوحدة واحدة أدت إىل زيادة اإلنفاق احلكومي و نفقات
التسيري و نفقات التجهيز على التوايل  ،1.53 ،1.81 ،4.01حيث أن ميل اإلنفاق
احلكومي أكرب من ميل نفقات التسيري و ىذا األخري أكرب من ميل نفقات التجهيز ما يعكس
التطور ادلتزامن بينهم و ىذا ما يوضحو الشكل  ،01و منو النماذج ادلقدرة مقبولة إقتصاديا.

 -3.IIIالتأثير الهيكلي ألزمات أسعار البترول على اإلنفاق الحكومي الجزائري :

مبا أن النماذج مقبولة إحصائيا و إقتصاديا سنقوم بإستخدام إختبار شو على مجيع
النماذج من خالل بعض النقاط اليت دتثل أزمات ألسعار البرتول و ىي على التوايل ،1986
.2009 ،2002 ،1998
الجدول  : 12نتائج إختبار شو على النماذج
إحتمال إحصائيات "فيشر"
إختبار الفرضية  : 0ال يوجد تأثري ىيكلي يف النقاط التالية :
2009 ،2002 ،1998 ،1982
النموذج األول 0.0180 :
النموذج الثاين 0.0355 :
النموذج الثالث 0.0371 :
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من اجلدول  06نالحظ أن اإلحتمال ادلقابل إلحصائية فيشر لكل النماذج أصغر من
 %5أي نرفض الفرضية الصفرية ،ىذا يعين أن ىناك تعديل جراء أزمات أسعار البرتول يف
السنوات  2009 ،2002 ،1998 ،1986و ىذا يدل على أن النماذج مل حتافظ على
نفس ادلقدرات على طول فرتة الدراسة ،و منو خنرج بنتيجة أن أزمات أسعار البرتول تؤثر ىيكليا
على كل من اإلنفاق احلكومي اجلزائري و على نفقات التسيري و نفقات التجهيز ،ما رنعل
اإلنفاق احلكومي اجلزائري مرتبط طرديا بتطورات و تذبذبات أسعار البرتول.
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الخالصة:
إن ورقة البحث عاجلت العالقة بني أسعار البرتول و اإلنفاق احلكومي اجلزائري بشقيو
التسيري و التجهيز ،و التأثري اذليكلي ألزمات أسعار البرتول على اإلنفاق احلكومي اجلزائري ،و
كانت نتائج البحث كما يلي :
.1مت إستخدام طرق قياسية دلعاجلة سلسلة أسعار البرتول ،فكانت من النوع
) ARIMA(1,1,1و إستخدمنا إختبار  ARCHللوصول يف األخري إىل نوع النموذج
الذي يولد لنا سلسلة جديدة تستخدم يف عملية تقدير دناذج الدراسة ،و كان النموذج من نوع
)GARCH(1,1؛
.2اإلستقرارية دتت بطرق خمتلفة و ىذا راجع إىل نوع السلسلة الزمنية ،فبعض السالسل الزمنية
كانت من النوع  TSو األخرى من النوع  ،DSفاألوىل عوجلت بالتقدير مع الزمن و ىي
سالسل كل من متغرية اإلنفاق احلكومي و نفقات التجهيز ،و الثانية عوجلت عن طريق الفروقات
من الدرجة األوىل و ىي سالسل كل من متغرية أسعار البرتول و نفقات التسيري ؛
.3عملية التقدير مست ثالث دناذج بداللة أسعار البرتول و ىي دنوذج اإلنفاق احلكومي و
نفقات التسيري و نفقات التجهيز ،و أثبتت ىذه النماذج جودهتا اإلحصائية عن طريق بعض
اإلختبارات على ادلقدرات و النموذج و البواقي ،و طابقت ادلقدرات اجلانب االقتصادي للبحث
بوجود عالقة طردية؛
.4إختبار شو بني أن اإلنفاق احلكومي اجلزائري يتأثر ىيكليا بأزمات أسعار البرتول على طول
فرتة الدراسة ،كما أكدت نتائج إختبار شو على ىيكل اإلنفاق احلكومي اجلزائري ادلتمثل يف
نفقات التسيري و نفقات التجهيز ،أهنا ىي األخرى تأثرت بأزمات أسعار البرتول ،أي أن النماذج
الثالثة غريت ادلسار و قيم ادلقدرات يف نفس إجتاه تقلبات أسعار البرتول.
إن النتائج ادلتوصل إليها تعكس بأن أزمات أسعار البرتول تؤثر ىيكليا على اإلنفاق احلكومي
اجلزائري بشقيو التسيري و التجهيز ،أي أن حركة أسعار البرتول حتدد وضعية اإلنفاق احلكومي
اجلزائري.
من خالل نتائج البحث شنكن أن نعطي بعض التوصيات كما يلي :
.1رنب على اجلزائر أن تنوع من مداخيلها اجلبائية و عدم اإلعتماد على اجلباية البرتولية؛
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