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نستعرض يف هذه الورقة البحثية د راسة السببية بني أهداف السياسة االقتصادية الكلية واملتمثلة يف كل من الناتج احمللي اإلمجايل
 ومن أجل تتبع مسار متغريات املربع السحري مت االعتماد على منوذج شعاع،) (املربع السحري،وامليزان التجاري والتضخم والبطالة
 ويف اجتاه واحد، وخلصت الدراسة إىل وجود عال قة يف االجتاهني بني كل من امليزان التجاري والبطالة.VAR االحندار الذايت
.فقط من امليزان التجاري حنو النمو ومن النمو حنو التضخم ومن التضخم حنو البطالة
 منوذج شعاع االحندار، العالقة السببية، أهداف السياسة االقتصادية، االقتصاد اجلزائري، املربع السحري:الكلمات المفتاحية

.الذايت

B22, C10, E61 :JEL تصنيف
Abstract:
In this paper we examine the causal study between the objectives of the
macroeconomic policy of gdp, trade balance, inflation and unemployment (square
magic). In order to trace the path of these variables to the square magic VAR. This
study, concluded to existence a relationship in both directions between the balance
of trade and unemployment and only one direction trade balance towards growth
and growth towards inflation and inflation towards unemployment.
Key words: square magic, Algerian economy, the objectives of economic policy,
Causal relationship, vector auto regression.
JEL classification codes: B22, C10, E61
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 .1مقدمة.
تســعى أبلــق االقتصــاديات س ـوات كانــت متقدمــة أو ناميــة إىل اتــاذ إج ـراتات للت ـ ري
علــى اقتصــادها وتوجي ــجت يف االجتــاه املربــوس كجــزت مــن سياســت ا االقتصــادية ،يف ســبيل يقي ـ
أهداف معينة ،وتتمحور هذه األهداف ألي دولة بالدرجة األوىل يف يقي معدل مرتفع ومطرد
للنــاتج احمللــي اإلمجــايل واســتقرار األســعار والت ـواتن اعــارجي ويقي ـ مســتو عــال مــن تو يــف
العمالــة ،وإىل جانــق هــذه األهــداف االقتصــادية ــرت يف العقــود األخــري أهــداف اجتماعيــة
كالعدالــة االجتماعيــة واملســاوا والتوتيــع العــادل للــدخل والثــرو واغريــة الفرديــة واألمــن الغــذائي
إضافة إىل أهداف بيئية .بري أن هذه األهداف قد تتعارض فيما بين ا ،وهو ما عرف يف الوسط
األكادميي باملربع السحري لكالدور واملتمثل يف كل من الناتج احمللـي اإلمجـايل والتـواتن اعـارجي
والتضـخم والبطالــة .واجلزائــر كغريهــا مــن االقتصــاديات الناميــة اعتمــدت علــى العديــد مــن الـ امج
التنموية وخاصة يف العقدين األخـريين سـعيا من ـا لبلـود أهـداف ا لكـن بـالربم مـن ذلـ سـجلت
مســتويات ضــعيفة ،ويف ثنــا هــذا ســتكون بدايــة فةتنــا الدراســية بســنة  1970والــك كانــت أول
بداية فعلية للتخطيط وصوال إىل سنة .2015
وعلى هذا النحو تتبلور اإلشكالية التالية الـك حنـاول اإلجابـة عن ـا مـا طبيعـة العالقـة السـببية

بين أهداف السياسة االقتصادية الكلية أو ما يعرف بمتغيرات المربع السحري في الجزائر

خالل الفترة .2015-1970
وتكمن أمه ية هذا املوضوع ،يف تتبع مسار متغـريات املربـع السـحري لاولـة التعـرف علـى أهـداف
السياســة االقتص ــادية والعالق ــات املتش ــابكة واملتداخل ــة فيم ــا بين ــا م ــن خ ــالل م ــا يع ــرف ب ــاملربع
السحري ،إذ مل حيصل موضوع العالقة السببية بني متغريات املربع السحري على القدر املطلوس
مــن االهتمــام مــن حيــث جانــق القيــاك االقتصــادي .كمــا حنــاول البحــث يف اجلوانــق النةريــة
للتعارض بني هذه املتغريات.
وقصد اإلجابة على هذه اإلشكالية فسوف نقوم بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل ال ة لاور
أوال :اإلط ــار النة ــري للمرب ــع الس ــحري ،اني ــا :اإلط ــار التحليل ــي ملتغـ ـريات املرب ــع الس ــحري يف
االقتصاد اجلزائري ،الثا :الدراسة القياسية.
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اإلطار النظري للمربع السحري:
.2
بدأت أوىل اهتمامات االقتصـاديني كـمدم ثيـث ووضـوعات مثـل النمـو وتوتيـع الـدخل ،ـدف
التحق ـ مــن فعاليــة السياســة االقتصــادية ،فقــد اعت ـ أن اإلنتــاج هــو اةــدف الرئيســي للسياســة
االقتصــادية قــائ ال" :إن اإلنتــاج حيمــل أكـ أو أصــغر عــدد أولئـ الــذين سيســت لكو ا ولــذل
فإن األمة ستكون أفضل أو أسوت ..وقد استنتج أن أفضل طريقة لتحقي النمو بتجنق تدخل
اغكومة يف الش ن االقتصادي ،وهذا هو املذهق الشـ ري دعـجت يعمـل دعـجت ميـر (Deming
) L, 1958بري أنجت وبعد اغرس العاملية الثانية ومع نشر الفكر الكنزي كوجوس تدخل الدولة
يف االقتصــاد لتحقي ـ التشــغيل الكامــل ،ومنــذ تل ـ الفــة اكتســق مف ــوم أهــداف السياســة
االقتصادية معىن جديد ،إذ بدأ صانعو السياسات يف تبين أهداف معينة لتحديـد أدات إدارمـم،
ومت التعبــري عن ــا مــن الناحيــة الكميــة وأطلـ علي ــا اســم "اســت داف ،"Target-حيــث أعلــن
املستشارون املتعاقبون يف بريطانيا بعـد اغـرس العامليـة الثانيـة كاسـت داف التو يـف الكامـل معـ
عنــجت بنســق مئويــة ملتوســط البطالــة ،واســت داف مي ـزان املــدفوعات والــذي يع ـ عنــجت مــن حيــث
الفائض باملاليني ،واست داف النمو ،واست داف تياد األجور أو سياسة الدخل(Deming
).L, 1958
بري أن هذه األهداف األربعة حددت ضمن اةدف الوطين للتـواتن االقتصـادي العـام مـن قـانون
االسـتقرار والنمـو لعـام  1967للحكومـة االياديـة األملانيـة (Picek, 2017).ونـَّ اجلـزت
األول علــى التــايل ..." :يتعــني علــى اغكومــة االياديــة والواليــات أن تراعــي متطلبــات الت ـواتن
االقتص ــادي الع ــام يف اإلج ـ ـراتات املتعلق ــة بالسياس ــات االقتص ــادية واملالي ــة .و ــق أن تس ــاهم
اإلجـراتات يف ن واحــد يف كــل مــن اســتقرار مســتو األســعار ويقيـ مســتو عــال مــن العمالــة
والتواتن اعارجي يف سياق السوق ،مع منو اقتصادي مطرد ومالئم"
ولقد قام كالـدور سـنة  1971وناقشـة أهـداف السياسـة االقتصـادية الـوارد يف الكتـاس األبـيض
حـول سياسـة التو يـف يف اململكــة املتحـد  ،ومل تتضـمن صــيابتجت للسياسـة االقتصـادية معــادالت
أو جداول أو رسوم بيانية .أي أن يليل كالدور مل يستفد من األدوات الكمية(Neantro ،
)& Teixeira, 2016وقـد تنـاول كـال شـيلر (اقتصـادي أملـاين) هـذا الغيـاس مـن خـالل
إدخــال مــا يســمى "املربــع الســحري" ( ،)square magicوهــو يثيــل بيــاين لــن ج كالــدور.
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وميكن إضافة أي عدد من األهداف .وبالبا ما يـتم إضـافة أهـداف إىل بنيـة املضـلع كاالسـتدامة
البيئية والرفاه االقتصـادي والعدالـة االقتصـادية ،وإضـافة مصـطل" "السـحري" إىل املربـع يرجـع إىل
أنجت ال ميكن يقي مجيع األهـداف يف نفـا الوقـت ،نةـرا لوجـود تضـارس (تنـاقض-صـراع) فيمـا
بين ا ،ولكن يف بعض اغاالت ميكن أن تكون األهداف متكاملة(Picek, 2017).
ومن بني األهداف املتكاملة كالنمو مع البطالة والذي سد هذه العالقة قانون أوكن ،ويف
حاالت أخر ميكن أن تكون متضاربة مثل التضخم والبطالة (منحىن فيليبا) .ويعت الصراع
بني التضخم و البطالة هو األكثر دراسة يف البحوث االقتصادية (منحىن فيليبا) ،إذ يؤدي
خل فرص عمل إىل يفيز الطلق الكلي من خالل السياسات النقدية واملالية التوسعية .وةذا
يتوجق على صناع السياسات االقتصادية املفاضلة بني أهداف السياسة االقتصادية.
وميكن أن يكون الصراع الرئيسي بني النمو االقتصادي والتضخم فعندما يتزايد النمو االقتصادي
ميكن أن يصاحبجت تزايد يف الضغوط التضخمية ،وربم أن التضخم املرتفع يضر االقتصاد ،فإن
االنكماش هو أيضا بري مست دف واليابان إحد البلدان الك مل يتحق في ا منو اقتصادي
تقريبا لفة طويلة ويرجع ذل إىل حد كبري إىل االنكماش (أونر.)2010 ،
كما عرف االقتصاد العاملي وباألخَّ االقتصاديات املتقدمة أطول فة من التوسع االقتصادي
والك بدأت يف منتصف الثمانينات وعدالت منو مرتفعة مع معدل تضخم منخفض وعرفت
تل الفة باالعتدال الكبري(Artus, Betbèze, Boissieu, & Capelle-
)Blancard, 2008

 .3اإلطار التحليلي لمتغيرات المربع السحري في االقتصاد الجزائري
ورث االقتصـاد اجلزائـري بعـد الفـة االسـتعمارية اقتصـادا هشـا نتيجـة رحيـل املعمـرين الـذين كــانوا
يس ــريون اال ــة االقتص ــادية ويي ــزت السياس ــة االقتص ــادية خ ــالل ف ــة الس ــتينات بانع ــدام الر ي ــة
االقتصــادية املســتقبلية حــة بدايــة الســبعينات الــك كانــت أول بدايــة فعليــة للتخطــيط علــى الــن ج
االشةاكي.
الشكل  :2تطور متغيرات المربع السحري
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( :)1المحور األيمن
( :) 2المحور األيمن مقاس نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (معدل النمو)

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات البن الدويل والديوان الوطين
لإلحصائيات.
من الشكل  2سجل الناتج احمللي اإلمجايل معدالت منخفضة مع بداية السبعينات ،لي خذ بعد
ذل معدل النمو منحى تصاعدي ،ليصل إىل أعلى مستو لجت قدر بـ  ،%60والذي تزامن مع
ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصدمة النفطية األوىل سنة  ،1974كما بلغ معدل النمـو أكثـر مـن
 %26بـ ــري أن معـ ــدل النمـ ــو يف نفـ ــا السـ ــنة سـ ــجل أد مسـ ــتو لـ ــجت سـ ــنة  1986قـ ــدر بـ ـ ـ
 %2,81وميك ـ ــن تفس ـ ــري ذلـ ـ ـ بالص ـ ــدمة النفطي ـ ــة املعاكس ـ ــة ،ورب ـ ــم ل ـ ــاوالت اإلص ـ ــالحات
االقتصــاد ية بــري أن املنــاس السياســي واالجتمــاعي الــذي ســاد يف فــة التســعينات أ ــر ســلبا علــى
املؤشرات االقتصادية الكلية لل الدراسة ،بري أنجت ومع ارتفاع أسعار النفط مع اية التسعينات،
ارتفع معدل النمو من  %2.51إىل ما يقارس  %23بري أنجت سجل معدال سلبيا يف 2009
وميكـن إرجـاع ذالـ إىل ـار األتمـة املاليــة العامليـة  ،2008-2007كمـا عـاود االرتفـاع بعــدها
بري أنجت مع اخنفاض أسعار النفط سجل معدال سلبيا قدر بـ  %3.77سنة .2015
ومن ج ة معدل التضخم ،فإنجت يتعذر تفسري التضخم ففي فة السبعينات ،حيث وصل معدل
التضــخم إىل  %17.25ســنة  ،1978ونتيجــة لتخف ــيض العملــة يف أوائــل التســعينات جل ـ ت
اغكومة إىل تياد معروض النقود ألكثر من  ،%30ومع انسياس التضـخم العـاملي علـى شـكل
تض ــخم مس ــتورد بل ــغ مع ــدل التض ــخم  %31.66وه ــو أعل ــى مع ــدل س ــجل من ــذ االس ــتقالل،
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ليعــرف بعــد ذل ـ اخنفــاض ســنة  1993إىل  ،%20.54وربــم تــدابري اإلصــالص االقتصــادي
الك قامت ا اغكومة مع صندوق النقد الدويل إ ـر الصـدمة النفطيـة  ،1986وكنتيجـة لتخلـي
الدولة عن دعم األسعار ،بقي معـدل التضـخم مرتفعـا إذ جتـاوت  %29لكـل مـن سـنك 1994
و ،1996وم ـ ــع اي ـ ــة التس ـ ــعينات اخنف ـ ــض مع ـ ــدل التض ـ ــخم بش ـ ــكل ملم ـ ــوك حي ـ ــث س ـ ــجل
 %18.7ليسـتمر يف اةبـوط حــة سـنة  ،2000مسـجال معــدل  .%0.34وكـان ذلـ نتيجــة
لتحسن أسعار النفط .ليعرف معدل التضخم نوعا من االستقرار يف السنوات األخري حة سـنة
 2015حيث بلغ .%4.8
أما فيما خيَّ معدالت البطالة يف فة السبعينات فقد كانت تتعد متوسط  %21.6يف فة
سبعينات حة بداية فة الثمانينات ،كما أدت عمليات تفيض العملة الك شرع في ـا يف أوائـل
التس ــعينات إىل تزاي ــد تكلف ــة الـ ـواردات وتكلف ــة خدم ــة ال ــديون اعارجي ــة ،ف ــارتفع عج ــز امليزاني ــة
وتص ــاعدت خس ــائر املؤسس ــات العمومي ــة ،إض ــافة إىل الش ــروط القاس ــية املفروض ــة م ــن ط ــرف
املؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدويل ،وأمام تسـجيل معـدالت منـو منخفضـة وتراجـع
دور الدول ــة يف االقتص ــاد سلـ ـ املؤسس ــات العمومي ــة وتراج ــع الطل ــق الكل ــي ،ارتفع ــت البطال ــة
لتسجل أك أرقام قياسـية وصـلت ةـا  33.9سـنة  ،1998كمـا سـجلت بعـض مـن االسـتقرار
تراوص متوسطجت  %10.9بني  2006و 2015وذل بعد يسن أسعار النفط.
وفيما ي تعل برصيد امليزان التجاري فقـد سـجل معـدالت سـلبية يف بدايـة السـبعينات ومـع ارتفـاع
أســعار الــنفط نتيجــة الصــدمة النفطيــة األوىل ســنة  ،1974كمــا ســجل رصــيد املي ـزان التجــاري
معدل موجق يف نفا السنة بري أنجت سجل معدالت سالبة إىل باية سـنة  1980وهـي نفـا
الســنة الــك عــرف في ــا االق تصــاد العــاملي الصــدمة النفطيــة الثانيــة (الثــور اإليرانيــة) ،مــا أد إىل
تســجيل رصــيدا ا ابيــا ،ويف فــة التســعينات تــدهورت قيمــة العملــة احملليــة مقابــل الــدوالر والــذي
تقــوم بــجت الصــادرات النفطيــة ،ســا أ ـرا ســلبا علــى املنــاس االقتصــادي وانعكــا ذل ـ علــى وضــعية
املي ـزان التجــاري ،ومــع يســن أســعار الــنفط والــك حســنت الوضــع االقتصــادي اجلزائــري ،حق ـ
رصيد امليزان التجاري معـدالت موجبـة بـدتا مـن سـنة  1996مـا عـدا سـنة  2009فقـد سـجل
معــدل ســلر قــدر ب ـ  ،%0.58والرتبــاط رصــيد امليـزان التجــاري بصــادرات النفطيــة بنســبة كبــري
فقد حق عجزا يف السنتني األخريتني من الدراسة .وذل الخنفاض أسعار النفط.
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 .4الدراسة القياسية:
لدراسة ويليل العالقة بني متغريات املربع السحري يف اجلزائر للفة من  1970لغاية
 ،2015سنقوم باستخدام طريقة اجنل-جراجنر للسببية وسيما للسببية وقبل التطرق إىل
اختبار استقرارية متغريات الدراسة وجق علينا توصيف بيانات الدراسة ،وهي:
معدل النمو ( ،)GDPالتضخم ( ،)INFالبطالة (،)UNMPالتوازن الخارجي

).(TRAD

 .1.4دراسة االستقرارية (اختبار جذر الوحدة)
هناك العديد من االختبارات لدراسة استقرارية السلسلة الزمنية بري أننا سنقتصر على اختبار
 Dickey-Fullerاملوسع ) ، (ADFوذل من أجل الكشف فيما إذا كانت السلسلة
الزمنية ال يتوي على جذر الوحد ف ذا يعىن أ ا مستقر  ،كما سيتم يديد درجة تكامل ا على
أساك استقرارها عند مستو أو الفروقات األوىل أو الثانية .وميثل اجلدول  1النتائج املتحصل
علي ا باستخدام برنامج  Eviews-7لدراسة استقرارية السالسل الزمنية.
الجدول  :1دراسة استقرارية السالسل الزمنية بطريقة ADF
المستوى
المتغيرات
GD
P

INF
UN

prob
القرار
prob
القرار
prob

MP

القرار

TRA

prob

D

القرار

درجة

التأخير

0
0
0
0

الفرق األول
ال يوجد

ثابت

اتجاه وثابت

0.000

0.000

0.006

معنوي

معنوي

معنوي

0.247

0.477

0.154

غير معنوي

غير معنوي

غير معنوي

0.715

0.872

0.291

كالهما

غير معنوي

غير معنوي

غير معنوي

0.193

0.525

0.026

غير معنوي

غير معنوي

معنوي

درجة

التأخير

0
0
0

ثابت

اتجاه

وثابت

ال يوجد
كالهما

0.000

0.00

0.000

معنوي

معنوي

معنوي

0.000

0.00

0.000

معنوي

معنوي

معنوي

0.000

0.00

0.000

معنوي

معنوي

معنوي

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات Eviews-7
وعلى ضوت هذه نتائج ،اتض" أن كال من امليزان التجاري والبطالة والتضخم متكاملة من
الدرجة األوىل أي أ ا بري مستقر يف املستو ولكن ا مستقر يف الفروق األوىل ،ما عدا الناتج
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احمللي اإلمجايل ف و مستقر يف املستو وهذا ما يشري إىل أنجت متكامل من الدرجة صفر .ووا أن
السالسل الزمنية ال يل نفا درجة التكامل فليا هناك احتمال لوجود عالقة تكامل متزامن،
ويف هذه اغالة ميكن تقدير النموذج.

 .2.4تحديد درجة التأخير وتقدير النموذج:
كما ذكرنا سابقا وا أن السالسل الزمنية ال يل نفا درجة التكامل فليا هناك احتمال
لوجود عالقة تكامل متزامن ،ويف هذه اغالة ميكن تقدير النموذج.
أ..تحديد درجة التأخير :قبل اجرات يليل منوذج شعاع االحندار الذايت ملتغريات الدراسة ق
معرفة عدد فةات االبطات املثلى ةذه املتغريات ،وبعد اجرات االختبار كانت النتائج كما يف
اجلدول  ،2ويتم يديد فة االبطات املثلى باالعتماد على أقل قيمة ملعيار أكاي ()AIC
ومعيار شوارتز ( )SCومعيار هانان كوين ( )HQومعياري ( )LRو(.)FPE
الجدول  :2تحديد فترة التأخير

VAR Lag Order Selection Criteria
TRAD UNMP INF Endogenous variables: GDP
Exogenous variables: C
Date: 07/23/17 Time: 22:35
Sample: 1 46
Included observations: 42
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

28.42989
*24.54218
25.29822
25.61447
25.86656

28.53472
*25.06635
26.24171
26.97730
27.64872

28.36923
*24.23888
24.75228
24.82590
24.83535

24587722
*397088.0
678581.4
773245.6
873614.4

NA
*181.0133
8.200733
19.96026
18.81137

-591.7538
-489.0166
-483.7979
-469.3439
-453.5424

0
1
2
3
4

* indicates lag order selected by the criterion
)LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات Eviews-7
من اجلدول  2نستنتج أن عدد فةات الت خري هي فة واحد حسق املعايري السابقة الذكر
والك يمل أقل قيمة عند فة الت خري األوىل ،وعليجت ستكون فة االبطات املثلى.
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ب..تقدير النموذج عند تقدير النموذج نتعامل مع املتغريات على أساك أ ا متغريات مستقر
أي عـدم ادخــال الفروقــات ،فحســق  simsفــإن اةــدف مــن دراســة منــوذج  VARهــو يديــد
شبكة االرتباطات بني املتغـريات ،ولـيا يديـد قيمـة املعلمـات ،إن الفكـر األساسـية ضـد إجـرات
عمليــة الفروقــات علــى املتغ ـريات ،تتمثــل يف أ ــا تفــرض علــى املتغ ـريات الــتخلَّ مــن معلومــات
أساسية قد تفيد الباحث ،خاصة يف تتبع مسارات املتغريات ع الزمن .وةذا فمن الضـروري أن
تكون متغريات الدراسة سثلة فعليا للمعطيات اغقيقية (عالو .)2007-2006 ،
جدول  :3تقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي VAR

Vector Autoregression Estimates
Date: 07/05/17 Time: 22:40
Sample (adjusted): 1971 2015
Included observations: 45 after adjustments
] [ Standard errors in ( ) & t-statistics in
TRAD

INF

GDP

UNMP

0.304557
)(0.17916
][ 1.69993

-0.158820
)(0.12044
][-1.31867

0.377877
)(0.32238
][ 1.17216

0.890711
* )(0.06083
** ][ 14.6432

)UNMP(-1

-0.089622
)(0.09341
][-0.95949

0.147439
)(0.06279
][ 2.34806

0.169605
)(0.16807
][ 1.00911

-0.009341
)(0.03171
][-0.29455

)GDP(-1

0.044984
)(0.15750
][ 0.28562

0.699315
)(0.10588
][ 6.60502

0.130618
)(0.28340
][ 0.46090

0.086244
)(0.05347
][ 1.61287

)INF(-1

0.819987
)(0.11178
][ 7.33553

-0.102428
)(0.07515
][-1.36306

-0.381493
)(0.20114
][-1.89664

-0.064318
)(0.03795
][-1.69469

)TRAD(-1

-4.380157
)(3.53076
][-1.24057

3.571128
)(2.37355
][ 1.50455

6.070732
)(6.35324
][ 0.95553

1.375180
)(1.19876
][ 1.14717

C

0.610991
0.572090
1770.897
6.653753
15.70633
-146.4853
6.732678
6.933419
2.556222
10.17163

0.707652
0.678417
800.3040
4.472986
24.20581
-128.6146
5.938428
6.139169
9.156763
7.887713

0.208672
0.129539
5733.866
11.97275
2.636984
-172.9206
7.907582
8.108322
16.28289
12.83273

0.871228
0.858351
204.1360
2.259071
67.65688
-97.87503
4.572223
4.772964
18.83102
6.002380

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent
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)Determinant resid covariance (dof adj.
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

205476.3
128277.8
-520.0529
24.00235
24.80531
(*) االحنرافات املعيارية ملق ّدرات املعلمات Standard errors
(**) إحصائية ستودنت t-statistics

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات Eviews-7
نالحظ أن أقل من نصف املعلمات هي معلمـات معنويـة (يف حـدود  ،)%43وهـذا يـدل علـى
وجود ارتباطات قوية بني املتغريات املؤخر  ،وهو ما يفسر بالتعدد اعطي ،تُة ر إحصائية فيشر،
علــى قــو العالقــة بــني املتغـريات املفســر واملتغــري التــابع لكــل معادلــة .وباالســتعانة باختبــار جــود
التوفيـ وذلـ مــن خــالل املعنويــة اإلحصــائية املنخفضــة الختبــار ( ،)Waldوتة ــر النتــائج يف
اجلدول :4
الجدول  :4نتائج اختبار  Waldملعنوية الت خري األول يف معادالت النموذج )VAR(1

VAR Lag Exclusion Wald Tests
Date: 08/19/17 Time: 09:53
Sample: 1 46
Included observations: 45
Chi-squared test statistics for lag exclusion:
Numbers in [ ] are p-values
Joint

unmp

trad

inf

gdp

605.7633
][ 0.000000

270.6275
][ 0.000000

62.82532
][ 7.39e-13

96.82325
][ 0.000000

10.54794
][ 0.032143

Lag 1

16

4

4

4

4

df

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات Eviews-7
تؤدي إىل اإلقرار وعنويـة خمتلـف املتغـريات الداخليـة عنـد التـ خري الـك قـدرها سـنة واحـد  ،وذلـ
يف خمتلف معادالت النموذج املقدر منفصلة ،وكذا جمتمعة ما عدا معادلة الناتج احمللي اإلمجايل،
وهذا ما تثبتجت قيمة  R2والك تة ر أن ما يقارس  %80ترجع إىل متغري حـد اعطـ  ،وهـذا إن
دل فيدل على وجود متغريات أخر مفسر أمهلت من النموذج.
 .3.4اختبارات تشخيص وديناميكية النموذج:
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نصل ةذه املرحلة وهي اختبارات تشخيَّ وديناميكية النموذج ،قصد الت كد من مد أن
منوذج ) ،VAR(1عبار عن تشويش أبيض ،والذي يعت حالة خاصة من حاالت
االستقرار .وذل من خالل االختبارات التالية:
أ..اختبار استقرارية النموذج :ملعرفة مد استقرارية بواقي النموذج ) VAR(1سوف
نستخدم إختبارات اجلذور املتعدد  ،والشكل  3يبني لنا نتائج االختبار:
الشكل  :3اختبار استقرارية النموذج )VAR(1

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: unmp gdp inf trad
Exogenous variables: C
Lag specification: 1 1
Date: 07/06/17 Time: 12:52
Modulus
0.905295
0.905295
0.690006
0.112551

Root
0.888530 - 0.173415i
0.888530 + 0.173415i
0.690006
0.112551

No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات Eviews-7
مـن خـالل الشـكل  3يتضـ" أن كـل اجلـذور العكسـية لكثـري اغـدود املرافـ جلـزت االحنـدار الــذايت
هي قيمة تقل عن واحد صحي" ،أي أ ا تقع كل ا داخل دائر الوحد وهذا مـا نسـتدل بـجت مـن
اجلـدول” ”VAR satisfies the stability conditionوبالتـايل فـإن النمـوذج
املقدر ) VAR (1حيق شرط االستقرار.
ب..اختبار ارتباط الذاتي لألخطاء مضاعف الغرانج
من نتائج اجلدول  5نالحظ أن القيم االحتمالية الختبار ) (LMمجيع ا أك من مستو
املعنوية  ،%5معناه نقبل فرضية العدم  H0والك تنَّ على بياس االرتباط الذايت للبواقي من
الدرجة .h
الجدول  :5نتائج اختبار االرتباط الذاتي

476

عبد الغاين بن علي
طبيعة العالقة السببية بني أهداف السياسة االقتصادية –املربع السحري -يف اجلزائر ()2015-1970

اجمللد  / 7الع ــدد(11 :مكرر) جوان( ،)2019ص483-466

VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 07/06/17 Time: 12:59
Sample: 1970 2015
Included observations: 45
Prob

LM-Stat

Lags

0.9171
0.4336
0.4160
0.7096

8.910322
16.27921
16.53891
12.49001

1
2
3
4
Probs from chi-square with 16 df.

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات Eviews-7

جـ .اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:
من خالل اجلدول  6نالحظ وجود قيمتني احتمالية أقل من مستو املعنوية  ،%5ويف املقابل
جند كذل قيمتني أك  ،5%وةذا فال نزال يف ش بقبول فرضية العدم أو رفض ا .وميكننا
أن خنلَّ إىل أن سلسلة البواقي تتبع التوتيع الطبيعي.
الجدول  :6نتائج اختبار jarque-bera

Prob.

Df

Component Jarque-Bera

0.0000
0.0000
0.3928
0.7842

2
2
2
2

38.18144
126.6245
1.869122
0.486121

1
2
3
4

0.0000
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378.3738

Joint
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علىعلىخمرجات Eviews-7
المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد
الباحث باالعتماد
تشويش أبيض ،وعليجت ميكن القول أن
عبار عن
ومنجت نستنتج أن بواقي منوذج )VAR(1
Eviews-7
خمرجات
النموذج املقدر ذو جود إحصائية مقبولة وميكن االعتماد عليجت يف التحليل.
 .4.4تحليل الصدمات ودوال االستجابة
يبني الشكل  4دوال االستجابة الدفعية أل ار صدمات متغريات املربع السحري يف النموذج فيما
بين ا حيث جاتت كما يلي:
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شكل رقم  :4دوال االستجابة

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات Eviews-7
 إن صـدمة ا ابيــة يف معــدل التضــخم ســتؤدي إىل تفــيض معــدل البطالــة طـوال فــة االســتجابة،كم ــا س ــتخلف أ ــر معنوي ــا ا ابي ــا عل ــى مع ــدل النم ــو كاس ــتجابة فوري ــة يث ــل يف نف ــا الوق ــت
االســتجابة القصــو  ،كمــا ســتولد اخنفاضــا طفيفــا علــى مســتو امليـزان التجــاري وقبــل ايــة فــة
االستجابة سيتولد أ ر ا ايب ابتدات من السنة السادسة الك تلي الصدمة.
 ســتولد صــدمة ا ابيــة يف املي ـزان التجــاري نوعــا مــن االخنفــاض الفــوري يف معــدل النمــو وتكــوناالس ــتجابة الفوري ــة يف الس ــنتني األوىل والثاني ــة قوي ــة ت ــنخفض بنس ــق ض ــئيلة عل ــى ط ــول ف ــة
االسـ ــتجابة .وبالنسـ ــبة لكـ ــل مـ ــن التضـ ــخم والبطالـ ــة ،فـ ــإن صـ ــدمة ا ابيـ ــة يف املي ـ ـزان التجـ ــاري
ستصحق باستجابة معنوية ا ابية فورية يف معدل النمو تولد أ ر سلبيا طفيفا بداية من السنة
السابعة ،وأ را ا ابيا على معدل التضخم على طول فة االستجابة.
 أد حـدوث صـدمة يف معـدل النمـو إىل حصـول أ ــر سـالر علـى امليـزان التجـاري بـري أن هــذهالصدمة سرعان ما ستشرع يف توليد أ ر ا ايب ،وذل ابتدات من السنة الرابعة ،كما كان ةا أ ر
كم ــا س ــتخلف أ ـرا معنوي ــا ا ابي ــا عل ــى مع ــدل البطال ــة كاس ــتجابة فوري ــة يث ــل يف نف ــا الوق ــت
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االستجابة القصـو  ،ليتحـول إىل أ ـر سـالق بعـد السـنة الثالثـة ،ونفـا األ ـر الـذي نلمسـجت علـى
معدل التضخم
 أمـا عــن اسـتجابة معــدل التضــخم لصـدمة إ ابيــة يف معـدل البطالــة فســت يت معنويـة وا ابيــة علــىمد فة االستجابة ،كما ميكن أن نالحـظ األ ـر السـلر يف امليـزان التجـاري كاسـتجابة لصـدمة
ال بطالة ،كما يالحظ أن هناك استجابة ضعيفة ملعدل النمو لصدمة متغري البطالة.
 .5.4تحليل التباين:
بعد دراسة االستجابات الديناميكية الك تبدي ا متغريات الدراسة فيما بين ا ،ننتقل اان إىل
توضي" األمهية النسبية للصدمات املفسر ملتغريات الدراسة يف تفسري التقلبات الةرفية اغاصلة
ضمن أهداف املربع السحري ،من خالل تقدير مكونات التباين ،ومن الشكل  05كانت
النتائج كالتايل:
 يتض" ب ن معةم التقلبات الةرفية الك يش دها معدل التضخم يف املد القصري تكون ناجتةعن الصدمات الذاتية للمتغري نفس ا يف حدود  ،%82إال أن هذه النسبة عرفت تراجعا
مستمرا يف السنوات األخري إىل أن تصل إىل  63.74يف السنة العاشر  ،وباملواتا مع ذل جند
أن الصدمات الناجتة عن معدل النمو كانت تكتسي أمهية أك يف السنوات الثالث األوىل
وصلت إىل  ،%23.87بري أ ا عرفت تراجعا بعد ذل لتبلغ حوايل .%18
شكل  :05نتائج يليل التباين
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 ترتبط التغريات اغاصلة يف النمو أساسا بالتغريات الذاتية يف السنة األوىل بنسبة ،%98.78تبدأ بالةاجع على طول الفة حة تصل إىل  ،%81.23وترجع باقي التغريات إىل كل من
امليزان التجاري والتضخم وقدار  %9.07و %7.14على التوايل ،يف حني تكون مسامهة
البطالة يف تفسري تقلبات النمو ضئيلة وهامشية على طول الفة .
 كما نالحظ من الشكل يف السنة األوىل مائة باملائة من التغريات يف البطالة ترجع للصدمات يفاملتغري نفسجت ،بري أن هذه النسبة تبدأ بالةاجع إىل  %53.41يف األجل الطويل ،وباقي النسبة
ترجع لباقي املتغريات حيث يستحوذ معدل التضخم على نسبة  ،%27.68يلي ا امليزان
التجاري وايل  ،%17والنسبة الضئيلة املتبقية ترجع ملعدل النمو.
 وية ر من الشكل أن النمو كان أكثر الصدمات تفسريا يف السنة األوىل وايل  %42منالتغريات يف امليزان التجاري ،يلي ا امليزان التجاري حوايل  ،%40ومعدل التضخم ب ـ
 ،%18.85ولكن يف املد الطويل تراجع أ ر النمو إىل  ،%31.46حيث ارتفع ت ري
صدمة امليزان التجاري لتساهم وا يقارس  ،%40يلي ا معدل التضخم وقدار %15.44
معدل البطالة بنسبة .%13.83
 .5اختبار السببية
يستخدم اختبار برجنر أو سيما من أجل يديد اجتاه السببية بني متغريات الدراسة ،وية ر
هذا االختبار العالقة السببية فيما إذا كانت باجتاه واحد أو باجتاهني متبادلني أو ان كل
املتغريات مستقلة عن بعض ا ،وبعد إجرات االختبار كانت النتائج كما هي موضحة يف الشكل
:06
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الشكل  :06خمطط يبني العالقة السببية بني متغريات الدراسة

سيمس وغرانجر
سيمس فقط
غرانجر فقط

المصدر :من إعداد الباحث.
نالحظ وجود عالقة سببية لكل من برجنر وثيا تتججت من متغري امليزان التجاري حنو كل من
النمو والبطالة ،وهذا يعين أن امليزان التجاري حيسن من القدر التنبؤية لكل من هذه املتغريات،
كذل نالحظ وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد من النمو باجتاه التضخم ،أي أن التغريات
السابقة يف النمو تفسر التغريات اغالية يف التضخم .ونلما أيضا وجود عالقة سببية براجنر يف
اجتاه واحد من التضخم إىل البطالة ،ومن ج ة أخر نالحظ بياس هذه العالقة يف االجتاه
املعاكا حسق براجنر فقط وبيا ا عند سيما ،بري أننا نلما وجود عالقة من البطالة حنو
امليزان التجاري حسق سيما،

 .6الخاتمة:
يبدو أن نتـائج التحليـل القياسـي االقتصـادي أسـفرت عـن وجـود العديـد مـن العالقـات املتداخلـة
واملتشابكة بني خمتلف متغريات دراستنا مـن ج ـة ،أمـا مـن الناحيـة االقتصـادية فـيمكن قبولـجت إىل
حد كبري ،مع وجود بعض التناقضات مع النةرية االقتصادية ،كغياس عالقة أوكن وفيليبا .أما
نتائج يليل تفكي التباين جاتت مدعمة ومؤكد لنتائج اختبـارات السـببية حسـق مف ـوم كـل
مــن ســيما وبراجنــر ونتــائج يليــل دوال االســتجابة الدفعيــة ،وهــو مــا بــت مــن خــالل الدراســة
وجــود عالقــة يف االجتــاهني بــني كــل املي ـزان التجــاري والبطالــة ،ويف اجتــاه واحــد فقــط مــن املي ـزان
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التجاري حنو النمو ومن النمو حنو التضخم ومن التضخم حنـو البطالـة .وكخالصـة ميكـن القـول
ب ـ ن النمــوذج يعت ـ مقبــوال مــن حيــث املعــايري اإلحصــائية الــك دلــت علــى جــود ودقــة النمــوذج
ككل ،بغض النةر عن بياس املعنوية اإلحصائية املنفرد للمعلمات ،هـذه األخـري الـك تغاضـى
عن ا سيما ومل ي خذها بعني االعتبـار .وربـم ذلـ وإن وجـدت بعـض التناقضـات مـن الناحيـة
النةرية ا القتصادية ف ذا إن دل فيدل على طبيعة االقتصاد اجلزائري املب مة وبري واضحة.
وبناتا على النتائج املتوصل إلي ا يكمن اقةاص ما يلي:
 وجــوس تطــوير بــدائل للسياســات االقتصــادية اغاليــة والــك تة ــر جليــا مــن خــالل تبعيت ــاألسعار النفط
 الةكيز على أ ار السياسات التوسعية (شرات السلم االجتماعي) على املد الطويل -ضرور وضع قاعد بيانات من أجل بنات ر ية إستشرافية ألهداف السياسة االقتصادية.
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