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Abstract:
The public expenditures of the State is divided into expenditure for management and for
capital and investment. The public capital expenditure has a great importance through its
impact on the national economy by the development of infrastructure, whether economic or
social. It also reflects the content of the government's development plans. Although public
expenditure directly affects on economic growth rates. However, through this paper, we tried
to focus only on public capital expenditures and its impact on economic growth, using the
analytical approach and econometric method.
The results showed a direct correlation between public capital expenditures and the economic
growth rate, both short and long term.
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تطور نفقات التجهيز واالستثمار العمومي وأثرها على النمو االقتصادي يف اجلزائر
خالل الفرتة ()0202-0222
 يسين سي الخضر غربي  :1أستاذ حماضر (أ) ،جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر. -فؤاد محفوظي  :2أستاذ حماضر (أ) ،جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر.

 الطاهر شليحي  :3أستاذ التعاليم العايل ،جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر.تاريخ اإلرسال0103/31/31 :

تاريخ القبول2022/01/16 :

تاريخ النشر2022/01/31 :

ملخص:

تتوزع النفقات العامة للدولة إىل نفقات للتسيري وأخرى للتجهيز ،وتتمتع نفقات التجهيز العمومي بأمهية كبرية من خالل أثرها
على االقتصاد الوطين بتطوير اهلياكل واملنشآت القاعدية سواء االقتصادية أو االجتماعية ،كما أهنا تعكس حمتوى املخططات
التنموية للحكومة .ومع أن النفقات العامة للدولة تؤثر بشكل مباشر يف معدالت النمو االقتصادي ،إال أننا حاولنا من خالل
هذه الورقة البحثية ،الرتكيز على نفقات التجهيز العمومي فقط وأثرها على النمو االقتصادي اعتمادا على االحصائيات الرمسية
وباستخدام املنهج التحليلي واملنهج القياسي ،وقد أظهرت النتائج وجود تناسب طردي بني نفقات التجهيز العمومي ومعدل النمو
االقتصادي سواء على املدى القصري أو الطويل.

الكلمات املفاتيح :إنفاق عام؛ نفقات التجهيز؛ منو اقتصادي ،التكامل املشرتك ،منوذج االحندار الذايت للفجوات املوزعة (.)ARDL
التصنيف .H50, H54, O4,C5 :JEL

1

 -يسين سي الخضر غربي ،خمرب سياسات التنمية الريفية يف املناطق السهبية باجلزائرy.gharbi@mail.univ-djelfa.dz ،

2

 -خمرب سياسات التنمية الريفية يف املناطق السهبية باجلزائرf.mahfoudi@mail.univ-djelfa.dz ،

3

 -خمرب الطرق الكمية يف العلوم االقتصادية وعلوم إدارة األعمال وتطبيقاهتا من أجل التنمية املستدامةt.chelihi@univ-djelfa.dz ،
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 -مق ّدمة:

عرفت اجلزائر جمموعة من االصالحات االقتصادية لتحقيق جمموعة من األهداف التنموية .ومنذ بداية األلفية
انطلقت العديد من املشاريع االقتصادية الكربى لتعزيز القاعدة الصناعية والنهوض بالبىن التحتية يف سبيل االنعاش
االقتصادي وتوطيد النمو االقتصادي .وهذا بفضل استغالل الفوائض املالية املتاحة جراء ارتفاع أسعار البرتول منذ تلك
الفرتة وإىل غاية منتصف .0202
إن تنفيذ املشاريع االقتصادية مير وفق خطوات وآليات قانونية ،ومن أمهها التسجيل ضمن ميزانية التجهيز .هذه
األخرية متثل الوسيلة القانونية واملالية اليت من خالهلا تسعى الدولة اىل جتسيد براجمها التنموية .وبالتايل فلنفقات التجهيز
األمهية الكبرية والفعالية على االقتصاد الوطين .فمن خالهلا ويف إطار قوانني املالية يتم املصادقة على هتيئة وتطوير اهلياكل
القاعدية االقتصادية واالدارية واالجتماعية .كما أهنا تعكس وضعية السياسة االقتصادية بشكل عام واملخططات التنموية
اليت تتبناها احلكومة بشكل خاص .سنحاول من خالل حبثنا اإلجابة على التساؤل التايل:
ما هو أثر تطور نفقات التجهيز العمومي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة -0111
0101؟
 منهج الدراسة:ولإلجابة على ذلك ،سنستخدم املنهج التحليلي يف دراسة تطور نفقات التجهيز العمومي خالل فرتة الدراسة،
وكذا املنهج القياسي يف الدراسة القياسية التطبيقية باستخدام منهج احلدود ()Bounds Testing Approach
الختبار التكامل املشرتك ألثر نفقات التجهيز العمومي على النمو االقتصادي باجلزائر.
 أهمية الدراسة:تربز أمهية هذه الدراسة من أمهية نفقات التجهيز العمومي حبد ذاهتا داخل النسيج الوطين ،خاصة وأن هذا النوع من
النفقات حيتل مكانة معتربة ضمن النفقات العامة للدولة ،وتعززت هذه املكانة بزيادة املوارد املالية للدولة منذ بداية األلفية
الثالثة ،أين ارتفعت أسعار البرتول وتراكمت الفوائض املالية (مداخيل اجلباية البرتولية) على رغم من تراجع حجم هذه
الفوائض خالل السنوات األخرية ،وهو ما يعكس تطور مسؤولية الدولة اجلزائرية لتحقيق االستقرار االقتصادي
واالجتماعي ومن مث حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة.
 أهداف الدراسة:بناء على ما تقدم فإن هذه الدراسة هتدف أساسا إىل:
 التطرق اىل أهم املفاهيم اخلاصة بنفقات التجهيز العمومي وخصائصها؛
 حماولة تقدمي أهم التصنيفات اخلاصة بنفقات التجهيز والفرق بينها؛
 تشخيص تطور نفقات التجهيز العمومي يف اجلزائر وأهم حمطاهتا خالل فرتة الدراسة؛
 حماولة اخلروج مبجموعة من النتائج املفسرة لطبيعة العالقة بني هده املتغريات املتعلقة خبصوصية االقتصاد اجلزائري
من خالل الدراسة القياسية ،وأهم احللول للمشاكل القائمة من خالل جمموع املقرتحة املناسبة هلذه الدراسة.
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 -Iمفهوم نفقات التجهيز العمومي
 -1-Iتعريف نفقات التجهيز

تنص املادة  53من القانون  71/48املؤرخ يف  71جويلية  ،7848املتعلق بقوانني املالية ،املعدل واملتمم ،على أن
جتمع االعتمادات املفتوحة بالنسبة إىل امليزانية العامة ووفقا للمخطط اإلمنائي السنوي ،لتغطية نفقات االستثمار الواقعة
على عاتق الدولة يف ثالث أبواب:
 الباب األول :االستثمارات املنفذة من قبل الدولة.
 الباب الثاني :إعانات االستثمارات املمنوحة من قبل الدولة.
 الباب الثالث :النفقات األخرى برأمسال.

وتتصف نفقات التجهيز مبجموعة من اخلصائص مثل :االستثمارية ،االنتاجية ،املؤثرة يف التنمية...اخل .وحيدد التوزيع
بني القطاعات لالعتمادات املفتوحة واملخصصات للنفقات ذات الطابع النهائي من املخطط السنوي مبوجب قانون
املالية( .القانون 21 ،01/42جويلية  ،0842صفحة  )0222إذ أنه واستنادا إىل اجلدول (ج) من كل قانون مالية
سنوي جند أن توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للتجهيز أو االستثمار ونفقات رأمسال ،يكون حسب القطاعات أو
فروع النشاط االقتصادي مثل :الصناعات ،الطاقة واملناجم ،الفالحة والري ،اخلدمات املنتجة ،منشآت قاعدية اقتصادية
وإدارية ،الرتبية والتكوين ،منشآت قاعدية اجتماعية وثقافية ،السكن ،خمططات التنمية للبلديات .باإلضافة إىل دعم
النشاط االقتصادي-احتياطي لنفقات غري متوقعة – تسوية الديون املستحقة على الدولة (مثال ديون شركات عمومية )-
إعادة رمسلة البنوك العمومية ...اخل
 -2-Iتصنيف نفقات التجهيز حسب تسييرها:

تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة حسب تسيريها على أساس:
 النفقات املتعلقة بالتجهيزات العمومية املمركزة املسماة " الربنامج القطاعي املمركز  "PSCواليت تكون موضوع
مقررات يتخذها الوزراء املختصون بامسهم أو باسم املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واملوضوعة حتت
وصايتهم ،وكذا املؤسسات اليت تتمتع باالستقالل املايل واإلدارات املتخصصة( .املرسوم التنفيذي01 ،001/84
يوليو ،0884 ,صفحة )1
وختص التجهيزات العمومية املمركزة ،جتهيزات اإلدارات املركزية واملؤسسات العمومية اإلدارية واملؤسسات اليت تتمتع
باالستقالل املايل واإلدارات املتخصصة .وتسجل باسم هذه اإلدارات .كما ميكن أن تكون موضوع تفويض رخصة
برنامج واعتمادات دفع لصاحل اآلمرين بالصرف الثانويني املعنيني( .املرسوم التنفيذي 01 ،001/84يوليو،0884 ,
صفحة  )1وتبلغ مصاحل الوزير املكلف باملالية ،طبقا للربنامج السنوي للتجهيز الذي تعتمده احلكومة ،الربامج
القطاعية املمركزة ،سنويا إىل الوزراء املختصني ومسؤويل املؤسسات اليت تتمتع باالستقالل املايل واإلدارات املتخصصة
مبوجب مقرر يبني رخصة الربنامج املوزعة حسب كل قطاع فرعي من القائمة اليت تغطي الربنامج اجلديد للسنة
وتصحيحات كلفة الربامج اجلاري إجنازها.
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 النفقات املتعلقة بالتجهيزات العمومية غري املمركزة واليت تتكون من برامج قطاعية غري ممركزة " "PSDوخمططات
التنمية البلدية اليت تكون موضوع مقررات يتخذها الوايل .وبالتايل فإن الربامج القطاعية غري املمركزة تسجل باسم
الوايل ،وتبلغ رخصة برناجمها حسب كل قطاع فرعي من القائمة مبوجب مقرر برنامج صادر عن الوزير املكلف
باملالية ،طبقا لربنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدته احلكومة( .املرسوم التنفيذي 01 ،001/84يوليو،0884 ,
صفحة )8كما ال يفرد الوايل ،بعنوان الربامج القطاعية غري املمركزة إال املشاريع اليت بلغت االكتمال الكايف الذي
يسمح باالنطالق يف إجنازها خالل السنة.
 التجهيزات العمومية التابعة ملخططات التنمية البلدية " :"PCDإذ خيضع برنامج التجهيز العمومي التابع ملخططات
التنمية البلدية لرخصة برنامج شاملة حسب الوالية ،يبلغها الوزير املكلف باملالية بعد التشاور مع الوزير املكلف
باجلماعات اإلقليمية .ويتمحور هذا الربنامج حول األعمال ذات األولوية يف التنمية ومنها على اخلصوص التزويد مباء
الشرب والتطهري والطرق والشبكات وفك العزلة .وتعد هذا الربنامج ،املصاحل الوالئية املختصة بعد استشارة املصاحل
التقنية احمللية املعنية ،مث يوزع طبقا للقانون حسب األبواب وبلديات الوالية مع تفضيل البلديات احملرومة ،ال سيما يف
املناطق الواجب ترقيتها .ويبلغ الوايل حسب الطرق القانونية عمليات جتهيز برامج التنمية البلدية للمجلس الشعيب
البلدي قصد تنفيذها .كما تبلغ اعتمادات الدفع املخصصة ملخططات التنمية البلدية بصورة شاملة مبوجب مقرر من
الوزير املكلف باملالية حسب اإلجراءات املقررة ،ويكلف الوايل بعد استشارة املصاحل الوالئية املختصة بتوزيع هذه
االعتمادات حسب األبواب والبلديات مع مراعاة توجيهات التنمية وأولوياهتا.
كما نشري إىل أن العمليات برأس املال تدخل ضمن النفقات التجهيز للدولة وتوجه للتكفل بتبعات اخلدمة العامة أو
الربامج اخلاصة املفروضة من الدولة وغري املؤهلة للتسجيل يف مدونة االستثمارات العمومية للدولة .وهذه العمليات تنفذ
من خالل حساب التخصيص اخلاص أو على أساس التعاقد بني الدولة واملتعاملني املعنيني على أساس دفرت شروط.
وختضع عمليات رأس املال على غرار عمليات االستثمارات العمومية للفحص عند حتضري وإعداد ميزانية الدولة.
 - IIتحليل لتطور نفقات التجهيز العمومي خالل الفترة ()2022-2222
شهدت سياسة اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة ،بتصاعد معدل منو نفقات التجهيز العمومي وهذا ما
يطلق عليه بالسياسة اإلنفاقية التوسعية ،والشكل رقم ( )77يبني أهم حمطات تطور نفقات التجهيز خالل فرتة الدراسة:
شكل رقم ( :)21تطور نفقات التجهيز في الجزائر خالل الفترة ()2222 -2222
نفقات التجهيز العمومي

5 000 000
4 000 000
3 000 000
(مليون دج)

2 000 000
1 000 000
0

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على إحصائيات قوانين ضبط الميزانية ،وموقع (وزارة املالية)0202 ،
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لقد عرفت نفقات التجهيز تطورا ملحوظا مع بداية األلفية ،وبداية تنفيذ الربامج اإلمنائية .إذ قدر إمجايل النفقات
العامة سنة  0777بـ  7714.7مليار دج ،منها  507.8مليار دج كنفقات للتجهيز وهي بذلك متثل نسبة %01.55
من إمجايل النفقات العامة .ومع البدء يف تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي سنة  ،0777ارتفعت النفقات العامة ،سواء
يف جانب التسيري أو التجهيز .هذه األخرية وصلت إىل  531.58مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته  ،%77مع
اخنفاض يف نسبة نفقات التجهيز إىل إمجايل النفقات العامة.
ويف سنة  ،0770ونظرا الرتفاع املوارد العامة للدولة ،واصلت نفقات التجهيز يف منحاها التصاعدي ،وبلغت
 830.8مليار دج ،بنسبة ارتفاع قدرت بـ  .%02.1دون تسجيل أي عجز ضمن امليزانية العامة.
وهكذا تواصلت نفقات التجهيز يف االرتفاع يف إطار تنفيذ برنامج االنعاش االقتصادي الذي يهدف إىل جتسيد
العديد من املشاريع االستثمارية ،وبلغت نفقات التجهيز سنة  0775حوايل  321.8مليار دج و 287.1مليار دج سنة
 ،0778كانت موجهة إىل هتيئة البنية التحتية وتأهيل املرافق االدارية واالجتماعية والصحية هبدف حتسني املستوى
املعيشي لألفراد .مع أن النفقات املوجهة للفالحة والري واملخططات البلدية للتنمية عرفت اخنفاضا سنة  0778مقارنة
بالقطاعات األخرى.
خالل الفرتة ( )0778-0777عرفت النفقات العامة االمجالية ارتفاعا بـ  .%27.3إذ وصلت سنة  0778إىل
حوايل  7487.1مليار دج مقابل  7714مليار دج سنة  .0777وقد سامهت نفقات التجهيز بنسبة كبرية يف هذا
االرتفاع .من خالل برنامج االنعاش االقتصادي ،برنامج التنمية الفالحي ،وبرنامج إعادة هتيئة البنية التحتية املتضررة جراء
زلزال .0775
أما سنة  ،0773فقد شهدت ارتفاعا قويا للنفقات العامة وخصوصا نفقات التجهيز ،اليت وصلت إىل 7172.8
مليار دج ،بنسبة  ،% 722حيث أصبح متثل حوايل  %31.40من إمجايل النفقات العامة .كما عرفت هذه السنة أيضا
ارتفاعا كبريا يف االيرادات العامة ،وصلت إىل حوايل  7175.8مليار دج .وتعترب سنة  0773بداية لتنفيذ الربنامج
التكميلي لدعم النمو ( ،)0778-0773وهو ما يفسر هذا االرتفاع الكبري يف النفقات العامة .خصوصا يف قطاعات:
املناجم والطاقة ،الفالحة والري ،البنية التحتية االقتصادية واإلدارية .مع اخنفاض يف القطاعات األخرى مثل الصناعات
التحويلية واخلدمات والبىن التحتية االجتماعية باإلضافة إىل قطاع السكن( .بنك اجلزائر ،التقرير السنوي حول التطور
االقتصادي والنقدي يف اجلزائر ،0222 ،الصفحات )40-11
تراجعت نفقات التجهيز حبوايل  %87.3سنة  ،0772وبلغت  7773.7مليار دج ،لتعود إىل االرتفاع من جديد
سنة  0771بنسبة  .%87.5ومع االرتفاع يف الناتج الداخلي اخلام ،فإن نسبة نفقات التجهيز إىل الناتج الداخلي اخلام
سنة  0771وصلت إىل  %73.7مقابل  %70سنة  0772و % 77.1سنة ( .0773بنك اجلزائر ،التقرير السنوي
حول التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر ،0221 ،الصفحات  )80-41ومن أهم القطاعات اليت عرفت ارتفاعا يف
نفقاهتا ،جند البىن التحتية االقتصادية واالدارية ،املخططات البلدية للتنمية ،قطاع السكن .بينما اخنفضت نفقات كل من
قطاع املناجم والطاقة ،وقطاع الصناعة التحويلية ،قطاع الفالحة والري وكذا قطاع الرتبية والتكوين.
ترجع الزيادة الكبرية يف النفقات العمومية بشكل أساسي حىت سنة  0774إىل نفقات التجهيز اليت انتقلت نسبتها
مقارنة بالنفقات اجلارية من  % 23.8يف سنة  0777إىل  % 48سنة  .0774وقد بلغت نفقات التجهيز سنة
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 0774حوايل  7815.0مليار دج بزيادة نسبتها  %51.3مقارنة بسنة  .0771مع أن نسبة االستهالك قدرت حبوايل
 %47مقارنة بتقديرات قانون املالية أين قدرت نفقات التجهيز حبوايل  0378مليار دج.
إن ارتفاع نفقات التجهيز سنة  0774يعكس تسارعا يف إجناز برامج البىن التحتية العمومية .كما أن نسبة نفقات
التجهيز إىل الناتج احمللي االمجايل وصلت إىل  % 71.1بعد أن كانت  % 73.8يف  .0771وقد نتجت هذه الزيادة
عن االرتفاع يف نفقات التجهيز وحتسن معدل استهالكها على حد سواء.
ويف هذا اإلطار فقد ارتفعت نفقات البىن التحتية االقتصادية واالدارية ،بنسبة  51.3سنة  .0774مع العلم أهنا
تعترب من أهم نفقات التجهيز ،إذ متثل نسبة  % 51.2من جمموع نفقات التجهيز يف  0774مث قطاع الفالحة والري،
ويليه قطاع السكن وهي القطاعات اليت شهدت ارتفاعا يف تقديرات نفقاهتا سنة  0774مقارنة بسنة  ،0771عكس
القطاعات األخرى اليت عرفت اخنفاضا يف تقديرات نفقاهتا ،مثل الصناعة ،الرتبية والتكوين ،املنشآت القاعدية االجتماعية
...اخل.
أما يف سنة  ،0778فقد عرفت نفقات التجهيز اخنفاضا طفيفا ،حبوايل  02.8مليار دج أي بنسبة  %7.52مقارنة
بسنة  ،0774لتصل إىل حوايل  7882.5مليار دج( .وزارة املالية )0202 ،وقد قدر استهالك نفقات التجهيز حبوايل
 %47سنة  0778مقارنة بتقديرات قانون املالية .ويرجع هذا االخنفاض إىل تبعات األزمة املالية العاملية آنذاك.
ويف سنة  0777واصل منحىن نفقات التجهيز االخنفاض ليصل إىل مبلغ  7471.4مليار دج ،وقد مس هذا
الرتاجع خصوصا نفقات القطاع الصناعي اذ استهلكت حوايل  383مليون دج مقابل استهالك ما قيمته  818مليون
دج سنة  0778أي بنسبة اخنفاض تقدر حبوايل  .%88كما تراجعت نفقات البىن التحتية االقتصادية واالدارية إىل
 % 08.2يف  0777بعد أن كانت نسبة الرتاجع حوايل  % 72.3يف  .0778هذا واخنفضت نسبة نفقات التجهيز
إىل الناتج احمللي االمجايل ،من  % 78.8يف  0778إىل  % 73.0يف  ،0777وهذا بعد التصاعد لعدة سنوات من
 % 77.4سنة  0775إىل  % 71.4سنة .0774
وحسب تقارير بنك اجلزائر فإن نفقات بعض القطاعات سجلت حتسنا سنة  ،0777مثل نفقات قطاع السكن
( ،)% 07.7النفقات املختلفة ( )% 25والنفقات يف رأس املال ( ،)% 57.0كما اخنفضت يف قطاعات أخرى ،على
غرار نفقات الرتبية والتكوين بنسبة اخنفاض تقدر بـ  % 77.1ونفقات البىن التحتية االجتماعية والثقافية بنسبة .% 07
(بنك اجلزائر ،التقرير السنوي حول التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر ،0202 ،الصفحات  )40-40كما نشري
إىل أن نفقات التجهيز إىل الناتج الداخلي اخلام بلغت سنة  0777حوايل  % 73يف  .0777وباإلضافة إىل ذلك
وحسب قوانني تسوية امليزانية  0777 ،0778جند أن عمليات برأس مال هي األخرى اخنفضت ،إذ استهلك ما قدره
 870.5مليار دج سنة  ،0777مقابل  374.5مليار دج سنة .0778
يف سنة  0777عرفت نفقات التجهيز ارتفاعا طفيفا ،ووصلت إىل  7818.5مليار دج بنسبة تطور  %8.0مع أن
نسبة ارتفاع النفقات العامة يف هذه السنة كانت حوايل  .%57وترجع الزيادة يف نفقات التجهيز إىل نفقات بند "
نفقات متنوعة" ،اليت انتقلت من  774مليار دج يف  0777إىل  848.2مليار دج يف ( .0777بنك اجلزائر ،التقرير
السنوي حول التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر ،0200 ،الصفحات  .)81-81كما يشري قانون تسوية امليزانية
لسنة  0777إىل ارتفاع يف النفقات املستهلكة يف إطار البىن التحتية االقتصادية واإلدارية من  481مليار دج سنة
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 0777إىل  850مليار دج سنة  .0777أي بنسبة  %5.8وقطاع الصناعة بنسبة  %02.4وقطاع الرتبية والتكوين
حبوايل  %.54.8واملخططات البلدية للتنمية حبوايل .%37
ومع ذلك فإنه حسب تقرير بنك اجلزائر لسنة  0777فإن نسبة االستهالك لنفقات التجهيز سنة  0777مقارنة
بتقديرات قانون املالية عرفت تراجعا نوعا ما مقارنة مع سنة  ،0777ووصلت النسبة إىل حدود  % 84.2مقابل
 %27.3يف  0777و % 28.0يف  ،0778وهذا حسب تقرير بنك اجلزائر لسنة  .0777أما فيما خيص نسبة
نفقات التجهيز إىل الناتج احمللي االمجايل فقد اخنفضت أيضا يف  0777إىل  % 75.8وهذا نظرا الستقرار املبالغ
املدفوعة مبوجب نفقات التجهيز يف ظرف يتميز بارتفاع الناتج احمللي االمجايل باألسعار اجلارية.
كما جتدر اإلشارة إىل أن بعض القطاعات املهمة ،تراجعت نفقاهتا املستهلكة للتجهيز خالل سنة ،0777
مثل القطاع الفالحي حبوايل %75
يف سنة  ،0770عرفت نسبة نفقات التجهيز إىل الناتج احمللي االمجايل استقرارا نوعا ما أي بنسبة حوايل % 78.7
مقابل  % 75.2يف  ،0777وبلغت نفقات التجهيز مقدار  0013.3مليار دج ،بارتفاع قدره  577.7مليار دج وهو
ما ميثل نسبة  %73.0مقارنة بسنة  .0777وترجع هذه الزيادة يف أساسا إىل نفقات قطاع السكن اليت انتقلت من
 017.8مليار دج يف  0777إىل  277.7مليار دج يف  ،0770أي زيادة قدرها  % 703.0وبدرجة أقل عن بند "
نفقات متنوعة " ( 18.8 +مليار دج).
كما عرفت البنية التحتية االقتصادية واالدارية ،اليت كانت تقدر حصتها يف نفقات االستثمار بـ  % 87.7يف
 ،0774تراجعا منذ تلك السنة لتبلغ حصتها يف  0770نسبة  % 57من نفقات التجهيز االمجالية .واخنفضت نفقات
قطاع الفالحة والري من جديد بنسبة  .%05.5بقيت تلك اخلاصة بالرتبية والتكوين مستقرة نسبيا ( 758.2مليار دج
مقابل  751.8مليار دج يف ( .)0777بنك اجلزائر ،التقرير السنوي حول التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر،
 ،0200الصفحات )021-020
أما فيما خيص نفقات التجهيز لسنة  0775فقد اخنفضت نسبتها إىل الناتج احمللي االمجايل إىل % 77.3
واخنفضت نفقات التجهيز إىل  7480.2مليار دج أي بنسبة  %72.4مقارنة بسنة  .0770ويرجع ذلك إىل نفقات
قطاع السكن اليت وصلت إىل حدود  085.2مليار دج ،مسجلة بذلك اخنفاضا قدره حوايل  517.3مليار دج.
وباملقابل ارتفعت نفقات البنية التحتية االقتصادية واالدارية بـ  42مليار دج لتبلغ  178.3مليار دج أي بنسبة %75.1
مقارنة بسنة  .0770وباستثناء بند "نفقات متنوعة" والذي تراجع مبلغه بنسبة  %72.8ليصل إىل  547مليار دج سنة
 ،0775فإن باقي بنود نفقات التجهيز عرفت توجهات حنو االخنفاض أو االرتفاع البطيء( .بنك اجلزائر ،التقرير السنوي
حول التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر ،0201 ،الصفحات )81-82
وخبصوص سنة  ،0778استمرت احلكومة يف السياسة التوسعية من خالل املخططات التنموية ،وتسارع بذلك
معدل منو نفقات التجهيز ،إذ وصلت إىل  0377.8مليار دج ،مسجلة بذلك نسبة ارتفاع قدرها  %50مقارنة بسنة
 .0775وقد عرفت جل القطاعات ارتفاعا يف استهالك نفقات التجهيز ،عدا دعم قطاع السكن الذي اخنفضت فيه إىل
حوايل  700.4مليار دج بنسبة اخنفاض تقدر حبوايل  ،%78.3وكذا املخططات البلدية للتنمية حبوايل  %7.1وبلغة
قيمة نفقات التجهيز املستهلكة خبصوص ذلك حوايل  41.8مليار دج .مع أن معدل استهالك نفقات التجهيز لسنة
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 0778وصل إىل  %42.3مقارنة بتقديرات قانون املالية .مع اإلشارة إىل أن معدل نفقات التجهيز إىل الناتج احمللي
االمجايل يف سنة  0778وصل إىل .%78.3
وتواصل االرتفاع سنة  ،0773وهي سنة بداية تنفيذ املخطط اخلماسي للتنمية .أين عرفت النفقات العامة ارتفاعا
كبريا ووصلت إىل  1232.5مليار دج ،منها حوايل  5758.5مليار دج كنفقات للتجهيز .هذه األخرية زادت بنسبة
 %07.3مقارنة بسنة  .0778مع العلم أن نسبة ارتفاع نفقات التسيري سنة  0773كانت حوايل  %0.1مقارنة بسنة
 . 0778وهذا ما يدل على األثر الذي أحدثته نفقات التجهيز يف ارتفاع النفقات العامة .وقد بلغت نسبتها يف الناتج
الداخلي اخلام حوايل  % 74.5كما وصل معدل االستهالك إىل .%14.0
إن االرتفاع الكبري يف نفقات التجهيز سنة  0773يرجع أساسا إىل االرتفاع املسجل يف نفقات البنية االقتصادية
واإلدارية ( 078.0مليار دج) وقطاع السكن ( 741.8مليار دج) .أما نفقات قطاع املناجم والطاقة فقد بلغت 778.1
مليار دج سنة  .0773كما انتقلت نفقات قطاع السكن بنسبة  %07.5سنة ( .0773بنك اجلزائر ،التقرير السنوي
حول التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر ،0202 ،الصفحات )42-40
يف سنة  ،0772نسجل اخنفاضا يف النفقات العامة ،سواء يف جانب التسيري أو التجهيز .إذ وصلت هذه األخرية
إىل حوايل  0177.8مليار دج بنسبة اخنفاض تقدر بـ  %77.1مقارنة بسنة  .0773مع العلم أن االخنفاض يف نفقات
التسيري كان يف حدود  .% 0.68وباستثناء البند اخلاص بـ "نفقات أخرى " الذي ارتفع مستواه بنسبة  %87.3أي
بواقع  138.8مليار دج ،فإن االخنفاض مشل أهم القطاعات التالية( :بنك اجلزائر ،التقرير السنوي حول التطور
االقتصادي والنقدي يف اجلزائر ،0202 ،الصفحات )12-12
 الطاقة واملناجم( %12.3 - ،من  778.1مليار دج إىل  01مليار دج)؛ الفالحة واملوارد املائية( %55.2- ،من  573.8مليار دج إىل  070.4مليار دج)؛ البىن التحتية االقتصادية واالدارية( %70.4- ،من  7750.0مليار دج إىل  488.8مليار دج)؛ الرتبية والتكوين( %08.5- ،من  001.8مليار دج إىل  710.3مليار دج)؛ البىن التحتية االجتماعية والثقافية( %77.8 - ،من  753.8مليار دج إىل  778.8مليار دج)؛ السكن( %04.1- ،من  273.1مليار دج إىل  854.8مليار دج).ولإلشارة فإن نفقات التجهيز لسنة  0772استهلكت بواقع  .%41.8ويرجع االخنفاض املسجل يف النفقات لسنة
 ،0772نظرا لرتاجع املوارد املالية وارتفاع عجز املوازنة وتدهور رصيد صندوق ضبط االيرادات ،وبالتايل كان لزاما على
احلكومة اتباع سياسة لرتشيد نفقاهتا املنتهجة وإلغاء الكثري من املشاريع وجتميد أخرى ،ضمانا لالستعمال الناجع
واالقتصادي لألموال العمومية .وتواصل هذا الرتاجع سنة  0771حيث بلغت نفقات التجهيز املنفذة وفقا لقانون تسوية
امليزانية  ،0771حوايل  0273مليار دج ،مسجلة بذلك اخنفاضا قدره  %5.8مقارنة بسنة  .0772ومع ذلك جند أن
االعتمادات املعبأة لالستثمار لسنة  0771ارتفعت مع نظريهتا لسنة  0772من  7312مليار دج إىل  7407مليار دج
حسب قوانني تسوية امليزانية( .بنك اجلزائر ،التقرير السنوي حول التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر،0201 ،
الصفحات )22-21
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ويف سنة  ،0774انتهجت احلكومة سياسة انفاقية توسعية نظرا حلالة الركود اليت كانت سائدة .فارتفع بذلك حجم
النفقات العمومية إىل  4201.14مليار دج أي بنسبة  % 03.5مقارنة بسنة  .0771مما أدى إىل تفاقم حجم العجز
املوازين .وقد مس هذا االرتفاع نفقات التجهيز وخصوصا نفقات برأمسال .حيث بلغت نفقات التجهيز العمومي حوايل
 5835مليار دج ،منها حوايل  7785.1مليار دج كنفقات برأمسال خصص جزء منها لتسوية الديون املستحقة على
الدولة مثل :سندات القرض الوطين لسنة  ،0772سندات اخلزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة
سونلغاز ،وكذا سندات اخلزينة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود املستورد واملياه احملالة .باإلضافة إىل
مسامهة استثنائية بقيمة  377مليار دج لفائدة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي وكذا خمصصات احلسابات اخلاصة.
أما خبصوص التوزيع القطاعي فقد استحوذ قطاع املنشآت القاعدية االقتصادية واإلدارية على حوايل  488مليار دج،
دعم احلصول على السكن حوايل  883مليار دج ،قطاع الفالحة والري حوايل  081مليار دج ،قطاع الصناعة حوايل
 43مليار دج( .بنك اجلزائر ،التقرير السنوي حول التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائر ،0204 ،الصفحات -22
)21
وحماولة منها تقليل نسبة العجز املوازين ،مت ختفيض حجم النفقات العامة سنة  0778إىل حوايل  1103مليار دج ،منها
 0482مليار دج كنفقات التجهيز العمومي أي ما ميثل نسبة  % 52.4من إمجايل النفقات العامة .وللعلم فإن اخنفاض
نفقات التجهيز العمومي كان حبوايل  %04مقارنة بسنة .0774
ويف سنة  0707مت تقدير نفقات التجهيز العمومي حبوايل  0808مليار دج .غري أن قانون املالية التكميلي لسنة 0707
خفض التقديرات إىل حدود  0207مليار دج نظرا للظروف املالية الصعبة.
 - IIIالجانب القياسي التطبيقي للدراسة
سيتم من خالل هذا اجلزء من الدراسة حماولة قياس أثر انعكاسات نفقات التجهيز العمومي ( )LDEعلى
النمو االقتصادي ( )LPIBباجلزائر خالل الفرتة ( ،)0707-0777وذلك باستعمال جمموعة من االختبارات والنماذج
واألساليب االحصائية اليت توافق مع خصائص السالسل حمل الدراسة ،ومن أجل ذلك وجب دراسة مدى استقرار
السالسل حمل الدراسة ومن مث املرور إىل اختبار التكامل املشرتك باستعمال منهج احلدود ( ،)Bounds testوأخرياً
تقدير العالقات االقتصادية املمكنة يف املدى الطويل والقصري بني متغريات الدراسة.
 -1-IIIدراسة استقرارية السالسل الزمنية:

قبل الشروع يف دراسة تقلبات أي ظاهرة اقتصادية البد من التأكد أوال من وجود اجتاه عام يف السلسلة الزمنية
خاصة هبا أما ال ،وحسب طبيعة منو السلسلة ميكننا أن منيز بني سالسل زمنية مستقرة RNIT YRANOIATS
 ،YTTNTYوسالل زمنية غري مستقرة أي ذات اجتاه NON STATIONARY TIME SERIESحيث أن
السالسل الزمنية املستقرة هي اليت تتغري مستوياهتا مع الزمن دون أن يتغري املتوسط فيها ،وذلك خالل فرتة زمنية طويلة
نسبياً؛ أي أن السلسلة ال يوجد فيها اجتاه حنو الزيادة وال حنو النقصان ،أما السلسلة الزمنية غري املستقرة فإن املستوى
املتوسط فيها يتغري باستمرار سواء حنو الزيادة أو النقصان ،وبالتايل نقول على سلسلة زمنية مستقرة مبنعى
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ضعيف ،YARARNOIATNRS YTIYT ENITإذا كانت توقعها وتباينها املشرتكة ثابتة عرب الزمن ( .بن
الضب و شيخي ،0201 ،صفحة )082
لقد تعددت االختبارات لدراسة طبيعة وخصائص السالسل الزمنية للمتغريات ،وبالتايل سوف نستخدم أمهها
واملتمثل يف اختبار ديكي فويلر املطور ( )relliF dna IekciDحيث يتثبت هذا االختبار طبيعة وخصائص
السالسل الزمنية للمتغريات حمل الدراسة) ، (Domodar, N. & Dawn, C, 2009, p. 72ويتم احلكم
على استقرار املتغريات عن طريقة مقارنة القيمة اجلدولية  -احلرجة عند كل املستويات  - %5 ،%1مع قيمة ()T
احملسوبة .وميكن توضيح هذا االختبار ونتائجه على السالسل قيد الدراسة كما يلي:
الجدول رقم ( :)21نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار()FDA

النموذج

االختبار

النموذج 6
النموذج 5

FDA

النموذج 4

نوع السلسلة
السلسلة األصلية LPIB
Tc

Tt

Tc

Tt

0.04

-5.23

**-3.92

-5.23

-2.15

-5.70

*-2.83

-5.70

3.50

-1.96

**-2.07

-1.96

القرار

النموذج

النموذج 4
القرار

مستقرة

DS

االختبار

النموذج 6
النموذج 5

الفروق األولى DLPIB

FDA

نوع السلسلة
السلسلة األصليةLDE

الفروق األولىDLDE

Tc

Tt

Tc

Tt

-2.13

-5.23

**-7.27

-5.23

-2.09

-5.70

***-6.31

-5.70

1.38

-1.96

***-5.49

-1.96

DS

مستقرة

*** رفض فرض العدم عند مستوى داللة  ** .1%رفض فرض العدم عند مستوى داللة .5%
المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10

ومن خالل نتائج اجلدول رقم ( )77يتضح أنه ال ميكن رفض فرض العدم الذي ينص على وجود جذر الوحدة
يف السالسل قيد الدراسة ،وعليه فإن مجيع السالسل غري مستقرة يف املستوى واليت هي من نوع  ،IYيف حني يتم قبول
الفرض البديل عند أخذ الفروق االوىل بالنسبة لسالسل الدراسة أي نرفض وجود جذر أحادي يف السالسل حمل الدارسة
ومنه السالسل مستقرة من الرتبة ) I(1وهي متكاملة من نفس الدرجة .والشكل رقم ( )70أسفله يوضح التمثيل البياين
لسلسلة نفقات التجهيز العمومي ( )LDEوسلسلة النمو االقتصادي ( )DLPIBبعد استقرارها عند الفروق من الدرجة
األوىل.
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شكل رقم( :)22التمثيل البياني لسلسلة ( )DLDEو( )DLPIBبعد استقرارها.

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10

 -2-IIIاختبارالتكامل المشترك باستعمال منهج الحدود:
بعد التأكد من استقرار السالسل حمل الدراسة ،مت استعمال اختبار يتوافق مع هذه النتائج وهو منهجية التكامل
املشرتك باستعمال منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة ( ،)ARDLوذلك هبدف اختبار عالقة
التكامل املشرتك بني متغريات الدراسة ،ولقد مت وضع هذا املنهج وتطويره من قبل كل من )،Pesaranetal (2001
و) ،Pesaranandshin (1998ومن مميزات هذا منوذج ( )ARDLأنه أكثر كفاءة نسبياً يف حالة أحجام بيانات
العينات الصغرية واحملدودة وهذا ما يتوافق مع دراستنا ( 21مشاهدة) باإلضافة إىل أن هذه التقنية تقدم تقديرات غري
متحيزة للنموذج طويل املدى ) ،(Belloumi, 2014, pp. 9-10ويعرب عن هذا النموذج املستخدم يف هذه
الدراسة على النحو التايل(Nkoro, E & Kelvin Uko, 2016, pp. 80- 81) :
∑
حيث متثل (

 ) ،و(

∑

 ) ،معلمات املدى القصري والطويل على التوايل )k( ،رقم الفجوة الزمنية

لفروق للمتغري التابع وكذا املستقل ،يف حني أ ّن و تشري إىل اجلزء القاطع وخطأ احلد العشوائي على التوايل ،بينما
 :الفرق األول للمتغري التفسريي "نفقات
= الفرق األول للمتغري التابع "النمو االقتصادي،
التجهيز العمومي".
وقبل تطبيق اختبار منهج احلدود ( )Bounds Testing Approachجيب أوال حتديد عدد درجات التباطؤ
املثلى لنموذج ( ،)ATIAوبناء على ذلك سيتم استخدام معيار ( )ACNمن أجل حتديد القيمة املثلى اليت توافق أدىن
قيمة "أي التباطؤ الزمين األمثل" من أجل حتديد النموذج االمثل ،ولقد كانت نتائج هذا االختبار كما يوضحها الشكل
رقم ( ،)75كاآليت:
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شكل رقم ( :)20تحديد درجة التأخير المثلى الختبار منهج الحدود (.)tseT dnuoB

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10

ومن خالل نتائج الشكل رقم ( )70الذي يوضح النموذج االمثل لفرتات االبطاء باستعمال معيار(،)ANC
يتبني لنا أن عدد الفجوات املثايل هو ( ATIA)7.5والذي ميثل التباطؤ الزمين األمثل .يف حني يوضح اجلدول رقم
( )70أسفله نتائج اختبار منهج احلدود لوجود عالقة طويلة األجل بني متغريات الدراسة ،والذي يظهر من خالهلا أنه
ميكن رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشرتك بني نفقات التجهيز العمومي ( )LDEوالنمو االقتصادي
( )LPIBيف اجلزائر ،حيث جاءت القيم لـ ــ( )Fأكرب من قيمة احلد العلوي للقيم احلرجة عند كل املستويات املعنوية
 %5 ،%2.5و ،%10مما يعين أنه توجد عالقة توازنية طويلة األجل خالل الفرتة حمل الدراسة بني هذه املتغريات.
الجدول رقم ( :)22نتائج اختبار منهج الحدود (.)tseT dnuoB

القرار

البيان

F-Statistic

االحتمال

النموذج

1.280352

1

القيم الحرجة

الحد األعلى

الحد األدنى

يوجد تكامل مشترك بين

%77

8.14

8.78

نفقات التجهيز العمومي

%3

3.15

8.88

( )LDEوالنمو االقتصادي

%0.3

2.24

3.11

( )LPIBفي الجزائر

%7

1.48

2.48

*** رفض فرض العدم عند مستوى داللة  ** .1%رفض فرض العدم عند مستوى داللة .5%
* رفض فرض العدم عند مستوى دالل.77 %

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10
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 -0-IIIتقدير العالقة طويلة األجل:
سيتم يف هذا من اجلزء من الدراسة تقدير العالقة يف املدى الطويل بني نفقات التجهيز العمومي ()LDE
والنمو االقتصادي ( )LPIBيف اجلزائر؛ أي حتديد معنوية املعامل للمتغريات املفسرة على املدى الطويل ،حيث بعد أن مت
التّحقق من وجود تكامالً مشرتًكا بني متغريات الدراسة ميكن اعطاء الصيغة الرياضية لعالقة طويلة األجل " تقدير العالقة
" بني متغريات الدارسة يف إطار منوذج ()ATIAعلى النحو التايل(Nkoro, E & Kelvin Uko, 2016, :
)pp. 80-81
∑

∑

ولقد جاءت نتائج تقدير العالقة طويلة األجل باستخدام منهجية ()ATIAبالنسبة لكل نفقات التجهيز
العمومي ( )LDEوالنمو االقتصادي ( ،)LPIBمبينة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)20نتائج تقدير العالقة طويلة األجل.

الخطأ

المتغيرات

المعلمة

LDE

0.500887

0.126159

C

9.375762

1.893379

المعياري

احصائيةT -

االحتمالية المرافقة

3.970276

0.0019

4.951867

0.0003

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10

من خالل نتائج اجلدول رقم ( )75أعاله ،يتضح لنا نتائج التقدير للعالقة الطويلة األجل بني نفقات التجهيز
العمومي( )LDEوالنمو االقتصادي ( ،)LPIBوتشري نتائج التقدير معامالت طويلة املدى أن القيم االحتمالية املرفقة
جاءت معنوية إحصائيا عند مستوى داللة  ،%2كما يتبني أن النمو االقتصادي ( )LPIBيتأثر بنمو حبجم ونفقات
التجهيز العمومي()LDEبشكل طردي يف اجلزائر ،حيث أن ارتفاع هذا األخرية بوحدة واحدة  %7يؤدي إىل ارتفاع
النمو االقتصادي ( )LPIBب ـ ـ ـ %7.3يف املدى الطويل.
 -4-IIIتقدير العالقة قصيرة األجل (نموذج تصحيح الخطأ :)ECM
بعد تقدير العالقة املمكنة بني متغريات الدراسة يف املدى الطويل ،سيتم يف هذا اجلزء تقدير طبيعة العالقة قصرية
األجل بني نفقات التجهيز العمومي ( )LDEوالنمو االقتصادي ( )LPIBيف اجلزائر ،وميكن اعطاء الصيغة الرياضية
للعالقة قصرية األجل لنموذج تصحيح اخلطأ " تقدير العالقة " بني متغريات الدارسة يف إطار منوذج ()ATIAعلى
النحو التايل( :متار ،0204 ،صفحة )010
∑

∑
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حيث (  ) ،تعكس األثر قصري األجل ،بينما يعكس األثر طويل األجل ( ) اليت تعرب عن سرعة التعديل
أو التصحيح للقيم الفعلية للمتغري التابع يف اجتاه قيمه التوازنية فهي عبارة عن نسبة اخللل يف التوازن يف الفرتة السابقة(-7
 )tاليت يتم تصحيحها يف الفرتة احلالية ( ،)tولقد جاءت نتائج تقدير العالقة قصرية األجل باستخدام منهجية
()ARDLبالنسبة لكل نفقات التجهيز العمومي ( )LDEوالنمو االقتصادي ( ،)LPIBمبينة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)24نتائج تقدير العالقة قصيرة األجل.

المتغيرات

المعلمة

الخطأ
المعياري

احصائية T

االحتمالية
المرافقة

)D(LDE

0.0355

0.0809

0.4393

0.6682

))D(LDE(-1

-0.0150

0.0696

-0.2166

0.8321

))D(LDE(-2

-0.1948

0.0798

-2.4420

0.0310

(CntoTsC=)-1

-0.4389

0.1605

-2.7344

0.0181

(CeeniiC =LPIB – )0.5009×LDE+9.3758
المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10

من خالل نتائج اجلدول رقم( )78أعاله ،يتضح لنا نتائج التقدير للعالقة قصرية األجل بني نفقات التجهيز
العمومي( )LDEوالنمو االقتصادي ( ،)LPIBوتشري نتائج التقدير أن النمو االقتصادي ( )LPIBيتأثر بنمو حبجم
ونفقات التجهيز العمومي()LDEبشكل طردي يف اجلزائر يف املدى القصري ،حيث أن ارتفاع هذا األخرية بوحدة واحدة
 %7يف السنة احلالية يؤدي إىل ارتفاع النمو االقتصادي ( )LPIBب ـ ـ ـ %7.75يف السنة القادمة ،ومن املالحظ أيضا أن
معلمة تصحيح اخلطأ ( ) قد بلغت ( )-7.8548وهي قيمة معنوية وسالبة وهذا يعين وجوب قبول منوذج تصحيح
اخلطأ ( ،)ECRوتشري قيمتها املقدرة ( )-7.85إىل أن ما نسبته  %85.48من اختالل التوازن ما بني نفقات التجهيز
العمومي( )LDEوالنمو االقتصادي ( )LPIBللفرتة ( )i-7يتم تصحيحها خالل فرتة تعادل ( )7/7.8548سنة أي
الفرتة احلالية ( )iوذلك بعد أي صدمة يف النموذج ،وهي متثل سرعة تعديل متوسطة حنو التوازن.
 -5-IIIنتائج اختبارات سالمة النموذج احصائيا:
وللتأكد من سالمة النموذج املقدر إحصائيا ،مت استخدام اختبار االرتباط الذايت لألخطاء  MLوالذي اثبت
خلو النموذج من االرتباط التسلسلي حيث أخذت القيمة االحتمالية املرفقة  2.1424وهي قيمة غري معنوية إحصائيا
عند مستوى داللة  ،%2أما اختبار التشويش األبيض ( )White Noiseالختبار االرتباط ما بني البواقي أثبت أنه ال
ميكن رفض فرضية العدم القائلة بأن سلسلة البواقي عبارة عن تشويش أبيض حيث أخذت  Q-Statاحملسوبة
( )75.153قيمة أقل من القيمة اجلدولية لـ  .كما أثبت اختبار أثر ARCHأنه ال ميكن رفض فرضية العدم القائلة
بغياب أثر ARCHيف سلسة البواقي من خالل إحصائية مضاعف الغرنج TR2اليت أخذت قيمة أكرب من القيمة
عند مستوى ثقة  .%5واجلدول رقم( )73أسفله يوضح نتائج االختبارات السابقة الذكر كما يلي:
اجملدولة لـ
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الجدول رقم ( :)25نتائج اختبار سالمة النموذج احصائيا.

االختبارات

القيمة المقدرة

االحتمالية المرافقة

Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test

7.4785

7.5484

ARCH Test

7.7557

7.4347

Ramsey RESET Test

75.153

7.574

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10
2
ومن خالل اختبار التوزيع الطبيعي نالحظ أن إحصائية ( )jarque-Berraأقل من اجملدولة  28.869
 0.05,18عند

مستوى معنوية  %3وبالتايل نقبل فرضية العدم ومنه نقول أن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي .والشكل رقم ()78
أسفله يوضح نتائج هذا االختبار.
شكل رقم ( :)24نتائج اختبار jarque-Berra

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10

وللتّأكد من استقرار وخلو منوذج( )ARDLاملقدر من أي تغريات هيكلية وكذلك مدى استقرار املعلمات
طويلة األجل مع املعلمات قصرية األجل ،نستخدم اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة ( ،)CUSUMوكذا اجملموع
الرتاكمي ملربعات البواقي ( ،)CUSUMOFSQUARESوالشكل رقم ( )73أسفله يوضح نتائج اختبار الرتاكمي
للبواقي املعاودة واجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي كما يلي:
شكل رقم ( :)25نتائج اختبار التراكمي للبواقي المعاودة والمجموع التراكمي لمربعات.

P-ISSN: 2437-0916 / E-ISSN: 2437-0916/ Legal Deposit N°6970-2015

- 236 -

جملة الريادة القتصاديات األعمال/

اجمللد  08العدد /00جانفي 2022

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .Eviews10

من خالل الشكل السابق ،يتضح من نتائج اختبار جمموع الرتاكمي لبواقي املعاودة ( )CUSUMأن خط النموذج
يقطع أحد خطي حدود املنطقة احلرجة لكن يعود بعد فرتة قصرية ليستقر داخل حدود املنطقة احلرجة ،وبالتايل هذا يؤكد
على استقرار النموذج عند حدود معنوية  ،%3أما اختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي ( CUSUM OF
 )SQUARESهو عبارة عن خط وسطي يقع داخل املنطقة احلرجة ،وعليه أكد اختبار ( )CUSUMو( CUSUM

 )OF SQUARESعلى استقرار املعلمات طيلة فرتة الدراسة وبالتايل استقرار النتائج يف األجلني الطويل والقصري.
خاتمة:

لقد ترجم اجلهد امليزاين الذي مت بذله من أجل إنعاش النشاط االقتصادي عرب خمتلف برامج االنفاق العمومي بني 0777

و ،0772بزيادة أسرع يف نفقات االستثمار مقارنة مع الزيادة يف نفقات التسيري .وما يالحظ هو أن هذا التطور يف النفقات
العمومية كان مرتبط اىل حد كبري بالفوائض املتأتية من اجلباية البرتولية.
إن االرتفاع املسجل يف نفقات التجهيز ،كان هبدف توفري املناخ املالئم لتجسيد هياكل قاعدية صناعية وإنتاجية تسمح

بتعزيز قوة االقتصاد الوطين يف ظل التحديات االقتصادية احمللية واألجنبية.

وبالرغم من اإلصالحات املنتهجة إال أن طبيعة االقتصاد اجلزائري بقيت على حاهلا .إذ ال يزال متويل نفقات التجهيز يعتمد
على املصدر األساسي وهو احملروقات .وهذا ما يرهن املشاريع االقتصادية مبؤشرات اقتصادية خارجية .كما أن هذه االسرتاتيجية
أضعفت تنافسية االقتصاد اجلزائري يف العالقات االقتصادية الدولية ،ومل نتمكن من التقدم خبطوة إىل تنويع االقتصاد اجلزائري.
لقد كان األثر واضحا من خالل الدراسة القياسية ،إذ أن تزايد نفقات التجهيز العمومي يف إطار الربامج االستثمارية املدرجة
ضمن املخططات التنموية للحكومة انعكس على معدالت النمو االقتصادي بشكل طردي .فاإلنفاق العام ميثل جزء من الطلب
الكلي وكل ما كانت هناك سياسة توسعية يف جانب نفقات التجهيز فهذا يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي وبالتايل زيادة مضاعفة
يف الدخل .كما أن زيادة نفقات االستثمار سواء بشكل مباشر أو يف شكل إعانات يساهم يف زيادة القدرة االنتاجية لالقتصاد
الوطين.
ومن أهم التوصيات اليت ميكن ذكرها ،جيب :توجيه املوارد املالية غري التقليدية خصيصا حنو ميزانية استثمار الدولة ،لتحفيز
النشاط االقتصادي ،باإلضافة إىل دعم القطاع اخلاص وفتح اجملال أمام االستثمار األجنيب املباشر لتحفيز النمو االقتصادي
مبعدالت أكرب بدل االعتماد املفرط على املوارد النفطية.
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نتائج اختبار LM

نتائج اختبار ARCH

تقدير العالقة في المدى القصير

اختبار التشويش األبيض (استقرارية البواقي)
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