________________________________________________________________________________________________________________________ مجلة الباحث 2018/)01(18 – ISSN 1112-3613

أثر األجر األدنى على العمالة منخفضة األجر في الجزائر ()2016-1990
)The Effect Of Minimum Wage On Low Wage Employment In Algeria (1990-2016

فريدة سليماين ،*،1مولود

حشمان2

 1خمرب العوملة والسياسات االقتصادية ،كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر- 03اجلزائر
 2كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر - 03اجلزائر
اتريخ االستالم  2018/11/21 :؛ اتريخ املراجعة  2018/11/30 :؛ اتريخ القبول 2018/12/04 :

ملخص  :هتدف هذه الدراسة إىل حماولة الكشف عن اآلاثر الديناميكية لألجر األدىن على العمالة منخفضة األجر يف اجلزائر ،من خالل حماولة
قياس أثره على التشغيل يف قطاعي الفالحة والصيد البحري والبناء والتشييد .ابستعمال بياانت سنوية للفرتة  2016-1990اجملمعة من طرف
الديوان الوطين لإلحصائيات واالعتماد على شعاع االحندار الذايت ) ،(VARتظهر النتائج أ ّن أتثري ارتفاع األجر األدىن على التشغيل موجب
وديناميكي ،وأن هذا األثر يكون أكرب يف القطاعات اليت تنتشر فيها العمالة منخفضة األجر بشكل أكرب.
الكلمات املفتاح  :أجر أدىن جزائري ؛ عمالة منخفضة األجر ؛ فالحة وصيد حبري ؛ بناء وتشييد ؛ شعاع االحندار الذايت.
تصنيف  J21 : JEL؛  J39؛  J43؛ J49
Abstract: This study is an attempt to detect the dynamic effects of the minimum wage on lowwage labour in Algeria, by measuring its impact in the agriculture, fisheries and construction
sectors, using annual data for the period 1990-2016 and relying on vector autoregression (VAR).
The results show that an increase in the minimum wage has a positive and dynamic effect on
employment, especially in sectors were low wage labor is widespread.
Keywords: minimum wage in Algeria ; low wage labour ; agriculture and fisheries ; construction
sector ; vector autoregression.
Jel Classification Codes : J21 ; J39 ; J43 ; J49
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 -Iمتهيد :
يعرف قانون األجر األدىن أبنه "املبلغ األدىن الواجب دفعه للعامل مقابل عمل منجز أو خدمات مقدمة خالل فرتة زمنية حمددة ،سواء
أكان حيسب على أساس الوقت أو املخرجات ،والذي ال ميكن ختفيضه ال عن طريق اتفاق فردي أو مجاعي إذ يكفله القانون" .1ميكن حتديده
بطريقة تغطي احتياجات العامل وأسرته مع األخذ بعني االعتبار خمتلف الظروف االقتصادية واالجتماعية مثل املستوى العام لألجور ،تكاليف
املعيشة ،استحقاقات ال ضمان االجتماعي ،متطلبات التنمية االقتصادية ،مستوايت اإلنتاجية والرغبة يف حتقيق أو احلفاظ على مستوى عال من
العمالة 2أي أنه ال يوجد اتفاق دويل حول كيفية أو املستوى الذي جيب حتديد األجر األدىن عنده ،بل يرتك هامش من احلرية لتصرف كل بلد
حسب ظروفه.
أاثر هذا الق انون جدال كبريا منذ بداية القرن املاضي ،فبينما يشري االقتصاديون املؤيدون له إىل ضرورة احلفاظ عليه ابعتباره معيارا للعمل
الالئق ووسيلة حلماية العمالة الضعيفة خاصة أولئك الذين ال ينتمون إىل أي نقاابت عمالية ،يدعي معارضوه أن آاثره اجلانبية أكرب من فوائده فهو
قد يؤثر سلبا على التشغيل خاصة لبعض الفئات من العمال ذوي املهارات املتدنية من خالل أتثريه على تكلفة اإلنتاج .فقد تؤدي زايدة التكاليف
إىل توجه أرابب العمل حنو التخفيض من هامش الربح ،زايدة األسعار ،تسريح العمال وعدم توظيف عمال جدد أو إحالل العمالة املاهرة حمل
العمالة غري املاهرة .3ويعود سبب اإلحالل إىل جتاوز قيمة األجر األدىن لإلنتاج احلدي للعمالة غري املاهرة.
حيدد األجر الوطين األدىن املضمون  SNMGيف اجلزائر وفقا للمادة  487من القانون  11-90املتعلق بعالقات العمل عن طريق
التفاوض الثالثي .يراعى عند حتديد قيمته كل من املستوى العام لألسعار ،متوسط اإلنتاجية وخمتلف الظروف االقتصادية العامة كالنمو االقتصادي،
حالة سوق العمل ،أسعار البرتول ،انتشار الفقر وغريها ،وذلك من أجل ضمان حتقيقه ألهدافه املتمثلة يف محاية العمال منخفضي الدخل .رغم
ذلك؛ تشري بعض الدراسات 6 ،5إىل أن مستوى األجر األدىن جد منخفض وال يكفي لتلبية االحتياجات الرئيسية للعامل وأسرته .وميكن تقدير
احلد األدىن من املصاريف املطلوبة لتغطية احتياجات أسرة متكونة من مخسة أشخاص( 7أبوين وثالثة أطفال متمدرسني) بـ  26723دج (اجلدول
 )01بينما مل يتجاوز األجر األدىن يف اجلزائر  18000دج .ونتيجة هذا الفرق بني األجرين كان من املمكن أن تكون حالة العمال الذين يتقاضون
األجر األدىن أسوء حاال "لو مل يكن هناك بعض التضامن األسري الذي يظهر من خالل دخل بقية أفراد األسرة ،تقاسم السكن أو اإلجيار مع
العائلة .مع اإلشارة إىل جلوء البعض إىل أعمال إضافية (يف أنشطة غري رمسية عموما) أثناء أو بعد خروجهم من العمل وخالل إجازهتم السنوية".8
رغم فرض تطبيق قانون األجر األدىن على مجيع العمال ويف مجيع القطاعات بسلطة القانون وفرض عقوابت على كل من يتهرب من
تطبيقه ،9تشري بعض اإلحصائيات 10إىل أ ّن عددا معتربا من العمال يتقاضون أجرا أقل منه حيث بلغت نسبة هؤالء العمال  %15,6من جمموع
العاملني أبجر سنة  ،2011يعمل  %84منهم يف القطاع اخلاص ،أما ابلنظر إىل طبيعة النشاط االقتصادي فنجد أ ّن  %46,8منهم يعملون يف
قطاع البناء والتشييد مقابل  %15,2يف قطاع الفالحة والصيد البحري .ويتميز هؤالء العمال بشغلهم مناصب متواضعة (وكالء تنفيذ) وأبن
مستواهم الدراسي جد منخفض (مستوى ابتدائي أو دون ذلك).
نظرا النتشار األجور املنخفضة عادة وسط العمال غري املتعلمني وذوي املهارات املتدنية ،وانتشارها يف بعض القطاعات اليت يسهل فيها
التهرب من تطبيق قوانني العمل مبا فيها قانون األجر األدىن؛ لصعوبة إخضاعها للرقابة والتفتيش ،جند عادة -إىل جانب الدراسات اليت هتتم أبثر
األجر األدىن على إمجايل التشغيل -الكثري من البح وث التطبيقية اليت هتتم بدراسة أثره على جمموعات فرعية معينة كالعمال الشباب ،املرأة أو بعض
املناطق أو القطاعات االقتصادية.
وعليه نقوم بطرح اإلشكالية التالية :
ما هو أثر األجر األدىن على التشغيل يف القطاعات االقتصادية ذات العمالة منخفضة األجر يف اجلزائر ؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية نقوم بصياغة الفرضيات التالية:
 ال يؤثر األجر األدىن بشكل كبري على التشغيل يف القطاع الزراعي. لألجر األدىن أثر موجب على التشغيل يف القطاعات منخفضة األجر. -1.Iاإلطار النظري للدراسة :
من خالل النظرية االقتصادية يظهر أ ّن االقتصاديني قد توصلوا إىل نتائج متناقضة فيما خيص أثر األجر األدىن على التشغيل .حيث يرى
كينز 11أن تدخل السياسة لتحديد معدل األجر األدىن أفضل من السماح له ابالخنفاض تدرجييا .ملا له من أثر إجيايب على االستثمار من خالل
أتثريه على االستهالك ،فارتفاع دخل العمال األكثر فقرا يؤدي إىل حتسني قدرهتم االستهالكية وارتفاع الطلب الكلي وابلتايل حتفيز اإلنتاج وزايدة
مستوى التوظيف .يف املقابل يرى النيوكالسكيون 12أن آاثره سلبية خاصة على بعض الفئات من العمال ذوي املهارات املتدنية مثل الشباب ،ويرون
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أنه كلما ارتفع معدل األجر األدىن عن معدل األجر السوقي ،زادت البطالة الناجتة عنه ألن مستوى األجر األدىن اجلديد يفوق اإلنتاج احلدي
لعنصر العمل هلذه الفئة .كما يرون أن األثر السليب لألجر األدىن ال يقتصر على حجم التشغيل فقط بل ميتد إىل حجم القوة العاملة ،13فهذه
األخرية تتأثر مبستوى التشغيل ،مرونة الطلب على العمل ومعدل الدوران.
14
من جهة أخرى ،ال يعرتف منوذج احملتكر بوجود ملثل هذا األثر السليب ،حيث يفرتض ) (J. Stigler, 1946أنه إذا كان لصاحب
العمل درجة معينة من القدرة على حتديد معدل األجر الذي يدفعه لنوعية معينة من العمل ،فإن التحديد اجليد لألجر األدىن قد يرفع من مستوى
العمالة ومعدل األجر ،وألن األجور حتدد ابلقرب من الناتج احلدي ،فإن الناتج الكلي سيزيد يف نفس الوقت .وذلك ألن الشركة ستستمر يف حماولة
تعظيم الربح ابملساواة بني اإليراد والتكلفة احلدية للعمل وابلتايل توظيف املزيد من العمال ولكن ستدفع هلم األجر األدىن بدال من األجر االبتدائي.
 -2.Iالدراسات السابقة  :توجد العديد من الدراسات التطبيقية حول أثر األجر األدىن على التشغيل نذكر منها :
دراسة ) : 15 (Neumark et Al, 2014هتدف هذه الدراسة إىل تقييم أثر األجر األدىن على تشغيل الشباب منخفضي املهاراتوخاصة املراهقني يف الوالايت املتحدة األمريكية .وتوصلت إىل أ ّن أثره يكون سلبيا مع مرونة تصل إىل ) )-0.2أو أكثر .مبعىن أن أي زايدة بنسبة
 %10يف قيمة األجر األدىن سيتبعها اخنفاض يف عمالة املراهقني بنسبة تفوق .%2
دراسة ) : 16(Randall Pozdena, 2016كان اهلدف من هده الدراسة التشجيع على استعمال السالسل الزمنية وبشكل خاصالطرق اليت تسمح ابختبار األثر الديناميكي والسببية بني املتغريات ابعتبارها الطرق األفضل لرصد هذا األثر .وتوصل إىل أن لألجر األدىن أثر سليب
على العمالة ومعدل املشاركة يف القوة العاملة ابلنسبة إلمجايل العمال وللعمال الشباب ،كما أن أثره سليب على متوسط أجور العمال يف مجيع
األعمار يف الوالايت املتحدة األمريكية.
17
دراسة ) : (Gindling T.H, Katherine Terrell, 2009تندرج هذه الدراسة من بني الدراسات اليت أجريت على اقتصادايت الدولالنامية وقد أثبتت األثر السليب لألجر األدىن ،حيث توصلت إىل أ ّن البطالة ترتفع وسط العاملني يف الشركات املتوسطة والعاملني حلساهبم اخلاص نتيجة
ارتفاع األجر األدىن.
18
دراسة ) : (A. B. Kruger  David Card, 2000تعترب هذه الدراسة من بني أهم الدراسات اليت حاولت نفي وجود آاثرسلبية لألجر األدىن وخاصة يف القطاعات اليت تشغل عمالة منخفضة األجر يف الوالايت املتحدة األمريكية (قطاع مطاعم الوجبات السريعة بشكل
خاص) ،وأظهرت النتائج أن أثره يكون موجب يف بعض الوالايت ويف والايت أخرى (حىت إن مل يسجل أثرا موجبا) ال يكون له أي أثر سليب ،مبعىن
أنه ال توجد أي عالقة بني األجر األدىن والتشغيل .نفس هذه النتائج توصلت إليها جمموعة من الدراسات اليت أجريت على اقتصادايت بعض
الدول األخرى ،20 ،19وذلك إما بدراسة أثره على إمجايل التشغيل أو على بعض القطاعات اليت تسود فيها األجور املنخفضة كقطاع البيع ابلتجزئة،
القطاعني العام واخلاص ،القطاعني الرمسي وغري الرمسي أو على فئات معينة من العمال كاملراهقني أو النساء أو ذوي التعليم املنخفض.
دراسة ) : 21(Cherifi Hassiba, 2015تعترب من أهم الدراسات القليلة اليت تناولت هذا املوضوع رغم صغر حجم العينة املدروسة ،حيث هتتمابلكشف عن أثر األجر األدىن يف اجلزائر ،وذلك بدراسة أثره على التشغيل يف جمموعة من الشركات اخلاصة يف والية البليدة .توصلت الدراسة إىل
أ ّن األجر األدىن غري مسؤول عن ارتفاع التكاليف يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وال ميثل أي عائق أمام الطلب على العمل من طرف هذه
املؤسسات .وعليه فإنه ال يؤثر سلبا على التشغيل وخاصة ابلنسبة للعمال الشباب.
دراسة (بوشارب المية : 22)2018-2017 ،حاولت الكشف عن أثر األجر األدىن على تشغيل العمال الشباب يف الفئتني العمريتني من19-15سنة ومن  24-20سنة والعمل يف القطاع العام واخلاص وكذا العمالة املؤقتة ،وابالستعانة بطريقة املربعات الصغرى العادية مت تقدير مناذج
خطية بسيطة ،توصلت إىل أن األجر األدىن ال يؤثر مبعنوية على خمتلف الفئات العمالية السابقة.
 - IIالطريقة واألدوات :
 -1.IIدراسة حتليلية لتطور التشغيل يف القطاعات منخفضة األجر :
تنتشر العمالة منخفضة األجر بشكل أكرب يف قطاعي الفالحة والصيد البحري والبناء والتشييد ،وعليه؛ ميكن معرفة تطورها ابلنظر إىل
تطور التشغيل يف هذين القطاعني (الشكل .)1
عرف حجم التشغيل يف قطاع البناء والتشييد منوا ضعيفا ومتذبذاب قبل سنة  ،2000حيث انتقل عدد العمال من  566630عامل
سنة  1990إىل  617357سنة  . 2000نظرا للظروف السياسية واالقتصادية الصعبة اليت كانت جتتازها البالد يف تلك الفرتة ،واليت أدت إىل
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تعطيل خمتلف املشاريع .عرف بعدها حجم التشغيل يف هذا القطاع ارتفاعا مستمرا خالل الفرتة  ،2010-2000حيث بلغ معدل النمو السنوي
املتوسط  ،%12ليبلغ عدد العمال  1886000عامل سنة  .2010ورغم االخنفاض الذي حدث سنة 2011؛ إال أ ّن عدد العمال ارتفع من
جديد وبلغ  1895000عامل سنة  . 2016وهو بذلك حيتل املرتبة الثانية بعد قطاع اخلدمات يف املسامهة يف التشغيل ،متجاوزا قطاع الفالحة
والصيد البحري .الذي عرف منوا يف التشغيل خالل الفرتة  ،2006-2000حيث بلغ عدد العمال  1610000عامل سنة  .2006كان ذلك
نتيجة املخطط الوطين للتنمية الفالحية سنة  2000والقروض واالستثمارات املوجهة للفالحني يف إطار برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي (-2001
 .)2004ليعرف بعدها تراجعا مستمرا منذ سنة  ،2006حيث وصل عدد العمال  865000عامل فقط سنة  ،2016أي خبسارة 745000
عامل خالل عشر سنوات .وذلك رغم حماولة احلكومة دعم هذا القطاع بتخصيص  1500مليار دج لدعم الفالحة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
يف إطار برانمج اإلنعاش اخلماسي ( ،)2014-2010ويعود سبب هذا االخنفاض إىل عدة عوامل منها النزوح الريفي حنو املدن ،حتسن املستوى
التعليمي ،تفضيل الوظائف احلكومية املستقرة وانتشار النظرة الدونية للفالح ما أدى إىل عزوف العمال وخاصة الشباب منهم عن العمل يف هذا
القطاع الذي يغلب عليه الطابع املومسي.
 -2.IIبناء النموذج القياسي :
للكشف عن أثر األجر األدىن على التشغيل يف قطاعي الفالحة والصيد البحري والبناء والتشييد سيتم بناء منوذجني منفصلني كل منوذج
خاص أبحد القطاعني ،مع االعتماد على منوذج شعاع االحندار الذايت غري املقيد ( )VARالذي يساعد على الصياغة اجليدة للعالقة الديناميكية
بني خمتلف املتغريات .ميكن كتابة النموذج الذي يسمح بتقدير العالقة بني التشغيل واألجر األدىن وجمموعة من املتغريات املفسرة إذا اعتربان أن
) 𝑡𝑋  𝑦′𝑡 = (𝐸𝑡 , 𝑀𝑊𝑡 ,من الشكل التايل:
𝑡𝑒 𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝛽1 𝑦𝑡−1 + 𝛽2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑦𝑡−𝑝 +
حيث:
➢  :Eمقياس ميثل العمالة ،وسيتم استعمال عدد العمال يف قطاع الفالحة والصيد البحري وعددهم يف قطاع البناء والتشييد ويرمز هلما
ابلرمزين  EMPagو EMPbtpعلى الرتتيب.
➢  :MWاألجر الوطين األدىن املضمون االمسي.
➢  :Xيتم اختيار ابقي املتغريات بناء على ما مت اقرتاحه يف الدراسات السابقة واالعتماد على منوذج ) 23 (Brown et Al, 1982؛
شرط توفر بياانهتا يف اجلزائر خالل فرتة العينة أبكملها ،ويف حالتنا هذه سنكتفي ابلقيمة املضافة لقطاعي الفالحة والصيد البحري والبناء
والتشييد ابألسعار اجلارية للعملة احمللية؛ ويرمز هلما بـ  VAagو VAbtpعلى الرتتيب (يتم االكتفاء هبذه املتغريات من أجل عدم
استنزاف درجات احلرية يف ظل صغر فرتة الدراسة).
إلمتام هذه الدراسة مت االعتماد على البياانت السنوية املنشورة من طرف الديوان الوطين لإلحصائيات ) (ONSخالل فرتة الدراسة
املمتدة بني  .2016-1990وقد أجريت بعض التعديالت على هذه البياانت قبل عملية التقدير وهي :
 قد مت األخذ بعني االعتبار القيمة األكرب فقط ابلنسبة للسنوات اليت عدل فيها األجر األدىن مرتني ( 1991و ،)1998وذلك لاللتزام ابلطابعالسنوي للمتغريات.
 نظرا لعدم حمافظة التحقيقات السنوية حول التشغيل على طابعها الدوري املنتظم سنوات التسعينات تعاين سلسليت التشغيل من نقص يفاملشاهدات (اخلاصة ابلسنوات  )1999 ،1998 ،1995 ،1994 ،1993لذا مت حساهبا عن طريق تقنية االستقطاب .ومن اجلدير ابلذكر أنه
مت االعتماد على إ مجايل التشغيل يف هذين القطاعني بدال من عدد األجراء فقط (رغم أن األجر األدىن يؤثر على األجراء بشكل أكرب) نظرا لعدم
توفر بياانت كافية حول عدد األجراء عرب خمتلف القطاعات.
 -IIIالنتائج ومناقشتها :
هناك اختالف يف اآلراء بني من يرى أنه جيب استخدام املتغريات املستقرة أو غري ذلك عند تقدير مناذج الـ  .VARومتاشيا مع ما قام
به ( 24)Sims, 1980سيتم استخدام املتغريات يف املستوى بغض النظر عما إذا كانت مستقرة أم ال .ونظرا لصعوبة تفسري نتائج منوذج االحندار
الذايت ابالعتماد على املعامل اليت يتم تقديرها ،سيتم مناقشة النتائج من خالل حتليل دوال االستجابة للصدمات ،حتليل التباين واختبار اجتاه السببية
بني املتغريات .ومبا أننا بصدد دراسة أثر األجر األدىن على التشغيل ،سنركز فقط على حتليل طبيعة العالقة بني التشغيل واملتغريات األخرى ودراسة
اجتاه السببية بينهم.
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قطاع الفالحة والصيد البحري .تظهر أدوات تشخيص النموذج (اختبار استقرارية النموذج ،عدم االرتباط الذايت والتوزيع الطبيعي للبواقي) أن
التأخري ( )p=1هو التأخري املناسب .واملربر حبكم أن البياانت ذات طابع سنوي ،ومنه سنقوم بتقدير منوذج ) VAR(1والنتائج هي كالتايل:
𝐺𝐴𝐴𝑉𝐿LEMPAG = 6.49 + 0.57LEMPAG (−1) + 0.27𝐿𝑀𝑊 (−1) − 0.22
Prob
)(0,02
)(0,003
)(0,25
)(0,23
2
2
̅
̅̅
̅
𝑅 = 0,46
f = 6.46
𝑅 = 0,39
تؤثر القيم املتأخرة للتشغيل واألجر األدىن بشكل موجب على التشغيل يف الفرتة احلالية وهذا يتوافق مع الواقع االقتصادي ،بينما القيمة
املتأخرة للناتج فتؤثر عليها بشكل سليب وهي نتيجة غري مقبولة اقتصاداي .نالحظ أن بعض املعلمات املقدرة ليست ذات داللة إحصائية حسب
اخ تبار ستودنت ،ولكن اختبار فيشر يدل على أن املعلمات جمتمعة ذات داللة إحصائية .أما قيمة معامل التحديد فتدل على أن القدرة التفسريية
للنموذج ضعيفة جدا .وعليه ننتقل إىل التحليل الديناميكي للنموذج.
إن استجابة التشغيل يف قطاع الزراعة والصيد البحري لصدمة يف األجر األدىن تكون موجبة خالل اخلمس فرتات األوىل (الشكل ،)2
لكن هذا التأثري ضئيل جدا وينعدم تقريبا ابتداء من الفرتة السادسة بعد الصدمة .أما الصدمات الناجتة عن القيمة املضافة هلذا القطاع فلها أتثري
سليب طول فرتة االستجابة .وتدل هذه النتائج على أن األجر األدىن ال يؤدي إىل فقدان الوظائف أو تثبيط التشغيل يف القطاع الزراعي.
ميكن تدعيم النتائج السابقة من خالل حتليل التباين (الشكل  ،)3الذي يبني أ ّن التقلبات الظرفية ملتغرية التشغيل يف القطاع الفالحي
تفسر بنسبة كبرية ابلتغريات احلاصلة فيه .ففي الفرتة األوىل تساهم صدمات التشغيل يف تفسري ما نسبته  %100من تقلباته اخلاصة .أما يف املدى
الطويل فإن هذه القدرة التفسريية تنخفض لكن بشكل ضعيف جدا فتصل إىل حوايل  %95,48خالل الفرتة العاشرة ،يف املقابل ترتفع مسامهة
صدمات األجر األدىن والقيمة املضافة يف تفسري تقلبات التشغيل بـ  %1,02و %3,49على الرتتيب.
يبني اختبار السببية (اجلدول  )2أ ّن األجر األدىن والقيمة املضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري ال يسببان التشغيل يف نفس القطاع.
وأ ّن هناك سببية يف اجتاه واحد من التشغيل إىل األجر األدىن .ميكن أن نستنتج من خالل ذلك أ ّن األجر األدىن ال يفسر التغريات يف مستوى
التشغيل ،وأنه ليس املسؤول عن تراجع التشغيل الذي شهده هذا القطاع.
قطاع البناء والتشييد.
يعترب طول التأخري ( )p=1هو التأخري املناسب حسب خمتلف اختبارات التشخيص .ونتائج تقدير منوذج ) VAR(1موضحة يف املعادلة التالية:
𝑝𝑡𝑏𝐴𝑉𝐿LEMPbtp = 0.98 + 0.88LEMPbtp (−1) + 0.18𝐿𝑀𝑊 (−1) − 0.07
Prob
)(0,40
)(0,00
)(0,24
)(0,63
2
2
̅
̅̅
̅
𝑅 = 0.94
f = 152.57𝑅 = 0.95
تشري إحصائية ستودنت أن بعض املعلمات املنفردة ليس هلا داللة إحصائية ،يف حني يبني اختبار فيشر أ ّن املعلمات جمتمعة معنوية .ويبني
معامل التحديد أ ّن القدرة التفسريية للنموذج جيدة ،ونالحظ من خالل املعادلة أ ّن لألجر األدىن أثر موجب على التشغيل يف قطاع البناء والتشييد،
للتأكد من ذلك ننتقل إىل التحليل الديناميكي هلذه العالقة.
إ ّن حدوث صدمة موجبة يف قيمة األجر األدىن (الشكل  )4هلا أتثري موجب على التشغيل يف قطاع البناء والتشييد خالل طول فرتة
االستجابة ،أما أتثري الصدمة يف القيمة املضافة لنفس القطاع فلها أتثري سليب على التشغيل خالل الثالث سنوات األوىل اليت تلي الصدمة .مث
يتحول األثر إىل موجب ابتداء من السنة الرابعة ،األمر الذي يؤكد أن األجر األدىن ال يشكل هتديدا على القطاعات اليت تنتشر فيها العمالة
منخفضة األجر.
نفس املالحظة السابقة تنطبق على حتليل تباين التشغيل يف قطاع البناء والتشييد (الشكل  ،)5فمسامهة األجر األدىن والقيمة املضافة يف
تفسري تقلبات التشغيل يف هذا القطاع ضعيفة جدا ،إذ تكون معدومة يف الفرتة األوىل ،مث ترتفع لتبلغ  %5,64و  %0,23على الرتتيب.
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يؤكد اختبار السببية نتائج حتليل التباين (اجلدول  ،)3إذ نالحظ عدم وجود عالقة سببية بني األجر األدىن والتشغيل (،)LEMPbtp
ويبني وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد بني التشغيل والقيمة املضافة لنفس القطاع ،فزايدة التشغيل عادة ما تؤدي إىل زايدة اإلنتاج خاصة يف مثل
هذا القطاع الذي يتميز ابالستعمال املكثف لليد العاملة.
 -IVاخلالصة :
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن األجر األدىن يؤثر بشكل موجب على التشغيل يف قطاعي الفالحة والصيد البحري والبناء والتشييد.
والسبب يف ذلك هو االنتشار الواسع للعمالة منخفضة األجر يف هذين القطاعني ،إذ ينشط فيهما حوايل  %62من جمموع العاملني الذين
يتقاضون أ جرا أقل من احلد األدىن .وعليه فإن أي ارتفاع يف قيمته يؤدي إىل زايدة عرض العمل خاصة من طرف العمال منخفضي املهارات الذين
يتوجهون عادة إىل العمل يف مثل هذه القطاعات.
ال تدعم هذه النتائج الرأي القائل أب ّن رفع قيمة األجر األدىن سيؤدي إىل فقدان الوظائف والتسبب يف البطالة خاصة وسط العمال ذوي
املهارات املتدنية ،وال يدعم فكرة وضع عدة معدالت فرعية ) (subminimum wageلألجر األدىن خاصة ببعض القطاعات من أجل جتنب
آاثره السلبية عل ى التشغيل ،وميكن اعتبار اآلاثر اإلجيابية لألجر األدىن اجلزائري نتيجة متوقعة ،وذلك ألن مستواه منخفض وال يرقى إىل املستوى
املطلوب .وعليه فإن ارتفاع قيمته ال تسبب زايدة كبرية يف تكلفة العمل وال تشكل أي عائق أمام زايدة الطلب على العمل من طرف املؤسسات
وخاصة الصغرية واملتوسطة.
تتفق هذه النتائج بشكل واسع مع ما توصلت إليه الدراسات التطبيقية السابقة يف اجلزائر حول أثر األجر األدىن على التشغيل ،وعليه
ميكن اعتبارها كدليل جترييب حيفز على رفع قيمة األجر األدىن املضمون بشكل يليب أكثر احتياجات العمال وعائالهتم يف ظل موجة ارتفاع األسعار
اليت تشهدها اجلزائر يف السنوات األخرية .كما ينبغي على صانعي القرار أن يعيدوا النظر فيما إذا كانت هذه السياسة حتقق النتائج املرجوة منها ،وما
إذا كانت هتدف حقا إىل محاية العمال الضعفاء؛ خاصة بعد معرفة عدد العمال غري املشمولني هبذا القانون.
ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أ ّن حتليل أثر األجر األدىن على التشغيل ال يشكل سوى جزءا واحدا من التحليل الالزم لتقييم ما إذا كان
هذا قانوان مفيدا لتحسني الوضع االقتصادي للعمال عامة وللعمال منخفضي األجور بشكل خاص .بل جتب املقارنة بني فوائده وتكاليفه من خالل
أتثريه على إعادة توزيع الدخل ،تشتت األجور ،التضخم وغريها من اجلوانب االقتصادية.
 مالحق :اجلدول  :1حساب احلد األدىن من نفقات أسرة متكونة من مخسة أشخاص (أبوين و 3أطفال متمدرسني).
املبلغ (دج)
املعيار
املبلغ (دج)
املعيار
1600
النظافة والرعاية
10910
التغذية
466
النقل
1300
غاز ،كهرابء ،ماء
5384
مستلزمات مومسية (دخول مدرسي ،أعياد ،مناسبات عائلية)
3200
االجيار وبعض مستلزمات البيت
1363
ثقافة ،تسلية...إخل
2000
املالبس
500
الصحة
 26723دج
اجملموع
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على معطيات حقيقية لنفقات أسرة من اجلزائر العاصمة.
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الشكل  :1تطور التشغيل يف قطاعي الفالحة والصيد البحري والبناء والتشييد:
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
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91
92
93
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
التشغيل في قطاع الفالحة

التشغيل في قطاع البناء والتشييد

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات.
الشكل  :2دوال االستجابة للصدمات (منوذج القطاع الفالحي)
Response of LEMPAG to Cholesky
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املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج .Eviews
الشكل  :3حتليل التباين (منوذج القطاع الفالحي)
Variance Decomposition of LEMPAG
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املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج .Eviews
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LEMPAG
LMW
LEMPAG
L VAAG

___________________________________________________________________

اجلدول  :2اختبار السببية (منوذج قطاع الزراعة والصيد البحري).
Prob
Chi-sq
0,02
5,28
LMW
0,25
1,30
LEMPAG
0,49
0,45
LVAAG
0,22
1,45
LEMPAG
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج .Eviews

االختبار

النتيجة
وجود عالقة سببية
عدم وجود عالقة سببية
عدم وجود عالقة سببية
عدم وجود عالقة سببية

الشكل  :4دوال االستجابة للصدمات (منوذج قطاع البناء والتشييد)
Response of LEMPBTP to Cholesky
One S.D. Innovations
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املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج .Eviews
الشكل  :5حتليل التباين (منوذج قطاع البناء والتشييد)
Variance Decomposition of LEMPBTP
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النتيجة
عدم وجود عالقة سببية
عدم وجود عالقة سببية
وجود عالقة سببية
عدم وجود عالقة سببية

.) اختبار السببية (منوذج قطاع البناء والتشييد:3 اجلدول
Prob
Chi-sq
0,39
0,72
LMW
0,63
0,22
LEMPbtp
0,001
15,28
LVAbtp
0,63
0,22
LEMPbtp
.Eviews  من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج:املصدر

االختبار

LEMPbtp
LMW
LEMPbtp
LVAbtp

:  اإلحاالت واملراجع1- ILO (1992), Wage Fixing Machinery Application And Supervision, General Survey, Geneva, P13.
2 - ILO (1970), Convention concerning Minimum Wage Fixing, with Special Reference to
Developing Countries No. 131, 54th ILC session, Geneva, Available on the website : www.ilo.org.
3- Youcef Ghellab (1998), Minimum Wages And Youth Unemployment, International Labour Office,
Geneva, P3.
.17  العدد، املتعلق بعالقات العمل11-90  من القانون87  املادة،)1990(  اجلريدة الرمسية- 4
5- Omar Bouazouni (2008), Etude D’impact Des Prix Des Produits Alimentaires De Base Sur Les
Ménages Pauvre Algériens, Programme Alimentaire Mondial, Bureau Régional Au Caire Pour MoyenOrient, Asie Centrale Et Europe De L’est, P56.
6- Salima Tlemçani (2012), une famille de 6 personnes a besoin de 37 000 DA pour survivre, la nouvelle
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