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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إىل حتليل طبيعة العالقة اليت تربط النمو االقتصادي ببعض املتغريات االقتصادية يف اجلزائر للفرتة
املمتدة من سنة  0991إىل سنة  ،2102ومن أجل اإلحاطة بهذا املوضوع مت التطرق إىل اإلطار املفاهيمي للنمو االقتصادي
والنظريات املفسرة له ،باإلضافة إىل حتليل واقع الظاهرة يف اجلزائر ،مع حماولة بناء منوذج قياسي للنمو االقتصادي باالعتماد
على املتغريات االقتصادية املفسرة له ،حيث مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل أن عدد السكان اإلمجالي وحجم االستثمار
اإلمجالي والصادرات الكلية واالستهالك النهائي من أهم املتغريات املؤثرة على النمو االقتصادي واملعرب عنه بنصيب الفرد من
إمجالي الناتج احمللي يف اجلزائر خالل هذه الفرتة ،بينما مل تظهر باقي املتغريات يف النموذج ،ويف األخري مت التنبؤ بنصيب الفرد
من إمجالي الناتج احمللي للفرتة (.)2102-2102
الكلمات املفتاحية :النمو االقتصادي ،اإلحندار اخلطي ،اإلحندار الغري خطي ،نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي.
Abstract :
This study aims to analyze the nature of the relationship between the Economic growth and many
economic variables in Algeria for the period from 1990 to 2014, and in order to make it more clear, the
study based on the theoretical framework of Economic growth and theories that interpret it, as well as the
explanation of Economic growth in Algeria during the period of study. This study aimed to build an
econometrical model of Economic growth depending on economic variables interpreted it. The results
showed that total population and the size of investment and total exports and final consumption were
considered the most influential factors on the Economic growth in Algeria during this period, while the rest
of the variables did not appear in the model. The study had been concluded by predicting gross domestic
product Per capita for the period (2015-2018).
Key words: Economic growth, linear regression, non-linear regression, gross domestic product Per capita

مقدمة:

يعترب النمو االقتصادي منذ القدم هدفاً وهاجساً تسعى مجيع الدول للعمل على حتقيقه ،والبحث عن
الوسائل والعوامل اليت من شأنها رفع معدل النمو االقتصادي ،نظراً لكونه مقياساً يعرب عن مدى الزيادة احملققة
يف إنتاج البلد من السلع واخلدمات املختلفة عرب الزمن ،كما أنه يعترب من أهم املؤشرات الكلية الدالة على مدى
النشاط االقتصادي للدولة ،والذي ينعكس على مستوى دخل الفرد ورفاهيته ،ولذلك فإن حتقيق معدالت منو
اقتصادي مرتفعة وقابلة لالستمرار ميثل هدفاً مركزياً وأساسياً يف خطط التنمية االقتصادية ملختلف الدول
وبشكل خاص للدول النامية.
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اهتم االقتصاديون عرب خمتلف مدارس ومراحل الفكر
االقتصادي ،فقد
حتليليةللنمو
الكبرية
األهمية
)4102
للفرتة (-0991
قياسية
هلذهراسة
ونظراً د
االقتصادي مبوضوع النمو وتفسري حدوثه ،ومعرفة حمدداته ،ونتيجةً هلذه اجلهود البحثية النظرية والتطبيقية
املعمقة واملتواصلة فقد انبثقت عدة نظريات اقتصادية عرب الزمن ،وضعت تفسريات خمتلفة حلدوث النمو
واملتغريات املؤثرة عليه ،واستخدمت يف ذلك مناهج متعددة يف التحليل.
وقد عرف النمو االقتصادي مراحل تطور خمتلفة يف اجلزائر تتماشى والنهج االقتصادي املتبع ،ولتحديد
املتغريات املؤثرة عليه جيب إعتماد النمذجة القياسية كأداة لذلك ،حيث تعتمد النماذج االقتصادية القياسية على
تصورات النظرية اليت تعكس العالقة العامة للمتغريات متخذين يف ذلك اللغة الرياضية لصياغة موضوع النموذج
على شكل معادالت تبسط العالقة بني املتغريات ،وبهذا تعترب النماذج االقتصادية وسيلة قياسية حتليلية لدراسة
الظواهر االقتصادية والتنبؤ بها.
وعلى ضوء هذا العرض فإننا سنحاول معرفة حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة (-0991

 ، )2102وذلك باستخدام طرق وأساليب كمية تساعد على القياس والتنبؤ مبسار النمو االقتصادي ،ومن بني تلك
الطرق الكمية جند النماذج االقتصادية القياسية.
مما سبق ميكن بلورة اإلشكالية الرئيسية اليت نود معاجلتها يف التساؤل التالي:
"ما هي املتغريات املؤثرة يف النمو اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة ()2102-0991؟"
ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت وضع الفرضيات التالية:
 تعدد وتباين التوجهات الفكرية يف تفسري النمو االقتصادي؛
 عرف النمو االقتصادي يف اجلزائر عدة مراحل يف تطوره خالل الفرتة ()2102-0991؛
 تتمثل أهم املتغريات اليت تتحكم يف النمو االقتصادي املعرب عنه بنصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي يف
حجم السكان اإلمجالي ،إمجالي تكوين رأس املال الثابت (االستثمار) ،االستهالك النهائي والصادرات
الكلية.
ومن أجل اإلجابة على إشكالية البحث والتأكد من صحة فرضياته مت تقسيمه إىل ثالثة حماور رئيسية
هي:
 أوال :اإلطار املفاهيم للنمو االقتصادي؛
 ثانيا :دراسة حتليلية لواقع النمو االقتصادي يف اجلزائر؛
 ثالثا :دراسة قياسية للنمو االقتصادي يف اجلزائر.
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أوال :اإلطار املفاهيمي للنمو االقتصادي
 .0تعريف النمو االقتصادي:

يعد النمو االقتصادي ظاهرة حديثة نسبيا مما أدى إىل صعوبة حتديد معنى له ،سواء من حيث املدى
الزمين أو من حيث خضوعه للتغريات الفنية والتكنولوجية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة ،وهذا
ناجم لكونه خيضع لعوامل ومتغريات يف غاية التعقيد ،لذا هناك تعاريف عديدة للنمو االقتصادي ميكن إجيازها
فيما يلي:
يرى فرانسوا بريو ) (François Perrouxبأن النمو االقتصادي" :هو الزيادة املستمرة خالل فرتة أو عدة
فرتات طويلة ملؤشر تقدير اقتصادي ،غالبا هو الناتج الداخلي اخلام بالنسبة للفرد".1
أما فالمينغ ) (Flamming R. Aفريى يف تعريفه للنمو االقتصادي" :بأن هذا األخري يرتكز على التغري
يف الكم الذي حيصل عليه الفرد من السلع واخلدمات يف املتوسط دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل احلقيقي
بني األفراد أو بنوعية السلع واخلدمات اليت حيصلون عليها".2
ويرى سيمون كوزنيتس ) (Simon Kuznetsبأن النمو االقتصادي لبلد ما ميكن تعريفه" :كارتفاع يف
املدى الطويل لقدرة عرض سكانه لتشكيلة موسعة من السلع االقتصادية بطريقة دائمة ،وإمكانية النمو هذه
هي مبنية على التقدم التقين والتعديالت املؤسساتية واإليديولوجية املطلوبة وبصفة عامة ،فالنمو االقتصادي هو
الزيادة الدائمة يف الناتج اإلمجالي الصايف ،بالعبارة احلقيقية القتصاد ما وبالتالي فهو ظاهرة كمية ميكن
قياسها ،وهو أيضا ظاهرة ذات فرتة طويلة".
 .2أنواع النمو االقتصادي:

يتخذ النمو االقتصادي شكلني ،فاالقتصاد ميكن أن ينمو بطريقة توسعية شاملة باستعمال موارد أكثر،
وميكن أن ينمو بطريقة تكثيفية باستعمال نفس الكمية من املوارد بطريقة فعالة جدا ،أي بطريقة أكثر
إنتاجية ،وعليه ميكن أن منيز بني نوعني من النمو وهما:3
 .0.2النمو الشامل ) :(Croissance extensiveيقوم النمو التوسعي على منو العوامل التقليدية ،وهو يعين زيادة كميات
عوامل اإلنتاج ،مبعنى أن النمو يسمى منوا توسعيا ملا يزيد الناتج احلقيقي تناسبيا مع استعمال عوامل اإلنتاج بدون
جمهود حقيقي يف إنتاجية عوامل اإلنتاج ،ويتحقق هذا النوع عندما ينمو إنتاج دولة ما مقيسا بالناتج الوطين
احلقيقي ،مبعنى أن الدولة قد حتقق منوا اقتصاديا موسعا حتى ولو مل يرتفع نصيب الفرد من الناتج الوطين؛
 .2.2النمو املكثف ) :(Croissance intensiveيقوم النمو املكثف على منو اإلنتاجية أي زيادة اإلنتاجية (تنظيم أفضل
للعمل) ،ومبعنى أخر إن التحسن الدائم إلنتاجية عوامل اإلنتاج سيسمح بتحقيق منو مكثف ،يف هذه احلالة يؤدي
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)4102فعل خارجي لالقتصاد أو نتيجة للنشاط االقتصادي
التقدم التقين
وميكن
هاما،
يكون-0991
حتليلية أنللفرتة (
قياسية
دورااسة
التقدم التقين در
نفسه مثال االرتباط ما بني نفقات البحث والتطوير ،االبتكار وزيادة اإلنتاجية ،وعليه ،فالنمو املكثف هو نتيجة
التحسني يف فعالية التنظيم والتنسيق اإلنتاجي ،معنى ذلك أرباح اإلنتاجية بدون أن يكون هناك إجبار يف زيادة
كميات عوامل اإلنتاج املستعملة ،وميكن أن يتحقق هذا النوع من النمو من خالل تنمية السلع واخلدمات املتاحة
للفرد ،وعليه فإن نصيب الفرد من الناتج الوطين هو معيار النمو املكثف.4
 .3النظريات االقتصادية للنمو االقتصادي:
 .0.3النظرية الكالسيكية:

تتضمن نظرية النُّمو عند الكالسيك آراء كل من آدام مسيث ودافيد ريكاردو املتعلقة

بالنُّمو ،باإلضافة إىل آراء كل من جون ستيوارت ميل حول األسواق ،وروبرت مالتوس حول السكان ،وأرتكز
الكالسيك يف حتليلهم للنمو االقتصادي أن الرتاكم الرأمسالي هو مفتاح التقدم وأنه كلما ارتفع معدل األرباح،
زاد معدل التكوين الرأمسالي واالستثمار ،وأن األرباح متيل للرتاجع بسبب تزايد حدة املنافسة ،كما أعتقد
الكالسيك حبتمية الوصول إىل حالة االستقرار كنهاية لعملية الرتاكم الرأمسالي؛ ذلك أنه ما أن تبدأ األرباح يف
الرتاجع حتى تستمر إىل أن يصل معدل الربح إىل الصفر ،ويتوقف الرتاكم الرأمسالي ،ويستقر السكان ،ويصل
معدل األجور إىل مستوى الكفاف ،إذن وكخالصة وحسب الكالسيك فإن النتيجة النهائية للتنمية هي
الركود ،هذا الركود ينتج عن امليل الطبيعي لألرباح حنو الرتاجع ،وما يرتتب على ذلك من قيود على الرتاكم
الرأمسالي ،أو يستقر عدد السكان وتسود حالة من السكون.5
 .2.3النظرية النيوكالسيكية :ظهر الفكر النيوكالسيكي يف السبعينيات من القرن التاسع عشر ،ومبساهمات أبرز
اقتصادييها :ألفريد مارشال ،فيسكل وكالرك ،قائمة على أساس إمكانية استمرار عملية النُّمو االقتصادي
دون حدوث ركود اقتصادي ،كما أوردت النظرية الكالسيكية ،ولعل أهم أفكار النيوكالسيك تتمثل يف
كون النمو االقتصادي عملية مرتابطة متكاملة ومتوافقة ،ذات تأثري إجيابي متبادل؛ حيث يؤدي منو قطاع معني
إىل دفع القطاعات األخرى للنمو؛ كما أن منو الناتج الوطين يؤدي إىل منو فئات الدخل املختلفة من أجور وأرباح،
كما أنه يعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر اإلنتاج يف اجملتمع (العمل ،األرض ،املوارد الطبيعية ،رأس املال،
التنظيم ،التكنولوجيا) ،حيث يعترب الكالسيك أن بالنسبة لعنصر العمل جند النظرية تربط بني التغريات
السكانية وحجم القوى العاملة ،مع التنويه بأهمية تناسب الزيادة يف السكان أو يف القوى العاملة مع حجم املوارد
الطبيعية املتاحة ،أما التنظيم فريى أنصار النظرية أن املنظم يشغل التطور التكنولوجي بالصورة اليت تنفي وجود
أي مجود يف العملية التطويرية ،وهو قادر دائمًا على التجديد واالبتكار.6
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 .3.3النظرية الكينزية :ترتبط هذه النظرية بأفكار االقتصادي جون ماينادر كينز ( ،)0921-0223الذي متكن من
وضع احللول املناسبة لألزمة االقتصادية العاملية للفرتة من عام ( ،)0932-0929ومبوجب هذه النظرية فإن قوانني
منو الدخل القومي ترتبط بنظرية املضاعف؛ حيث يزداد الدخل القومي مبقدار مضاعف للزيادة احلاصلة يف
اإلنفاق االستثماري ،ومن خالل امليل احلدِّي لالستهالك ،وتفرق هذه النظرية بني ثالثة معدالت للنمو ،وهي :معدل
النُّمو الفعلي :ميثل نسبة التغيري يف الدخل إىل الدخل ،معدل النُّمو املرغوب :ميثل معدل النُّمو عندما تكون الطاقة
اإلنتاجية يف أقصاها ومعدل النمو الطبيعي :هو أقصى معدل للنمو ميكن أن يتمخض عن الزيادة احلاصلة يف
التقدم التقين والرتاكم الرأمسالي والقوة العاملة عند مستوى االستخدام الكامل ،وجيب أن يتحقق التعادل بني
معدل النُّمو الفعلي مع املعدلني املرغوب والطبيعي؛ فالتعادل األول يؤدي لتوفر القناعة لدى املديرين بقراراتهم
اإلنتاجية ،أما إذا تعادل معدل النُّمو املرغوب فيه مع معدل النُّمو الطبيعي فليس هناك اجتاه لنشوء البطالة
والتضخم.7
 .2.3النظرية احلديثة :ركزت هذه النظرية على النُّمو االقتصادي يف األجل الطويل ،نتيجة استمرار الفجوة التنموية
بني البلدان الصناعية املتقدمة والبلدان النامية ،منها :منوذج بول رومر وروبرت لوكاس سنة  ،0921اليت متحورت
حول تطوير اإلطار التارخيي لتحقيق حتول نوعي ذاتي يف جمال املعرفة والتقدم التقين ،أما غريك مانكيوي،
ديفيد رومر وديفيد ويل ( )0992فقد استندت أحباثهم على الصياغة اجلديدة لدالة اإلنتاج بالرتابط مع السالسل
الزمنية وإحصاءات النُّمو يف البلدان النامية ،اليت ترتكز على أهمية التقدم التقين يف النُّمو االقتصادي من خالل
االكتشافات واالخرتاعات واالبتكارات ،ويف نفس الوقت فإن مثل هذه الدالة ال تفسح اجملال لرأس املال البشري
لتوسيع مساهمته يف العملية اإلنتاجية؛ لكون جمموع معامالت املرونة للعناصر الثالثة مساويًا للواحد الصحيح،
وبالتالي تنفرد هذه النظريات السابقة بأنها قسمت رأس املال إىل جزأين ،هما :رأس املال املادي ،ورأس املال
البشري ،يف ظل هذه النظرية ينسجم مع مفهوم معدالت النُّمو الالزمة لصاحل الفقراء؛ حيث يتم مناقشة املضامني
األساسية لتطوير حياة السكان ،خاصة الفقراء الذين يعيشون حتت خط الفقر ،وذلك ال يتحقق إال من خالل
تطوير املستويات التعليمية والصحية واخلدمات األساسية ،وكل ما يتعلق بزيادة مساهمة العنصر البشري يف
العملية اإلنتاجية.8
ثانيا :دراسة حتليلية لواقع النمو االقتصادي يف اجلزائر

لقد مر النمو االقتصادي يف اجلزائر بعدة مراحل تتماشى وتطور االقتصاد اجلزائري ،من اقتصاد يف ظل
وصاية اهليئات املالية الدولية إىل مرحلة اإلنعاش االقتصادي ،وسوف نستعرض تطور معدالت النمو االقتصادي
خالل هاتني املرحلتني.
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:)2111
دية((-0991
االقتصا
اإلصالحات
)4102
-0991
للفرتة
حتليلية
 .0النمو االقتصاديدريفاسةظلقياسية

تعترب فرتة التسعينات مرحلة انتقالية لالقتصاد اجلزائري من االقتصاد املوجه حنو اقتصاد السوق لذا فقد
متيزت هذه الفرتة بتدني معدالت النمو االقتصادي ،بسبب االتفاقيات املربمة مع اهليئات املالية الدولية من جهة،
واألوضاع االقتصادية الناجتة عن الصدمة البرتولية لسنة  0921من جهة أخرى.
والشكل املوالي يوضح تطور معدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة املمتدة من سنة  0991إىل سنة .2111
الشكل رقم ( :)10تطور معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة ()2111-0991

املصدر :من إعداد الباحثني وباالعتماد على معطيات بنك اجلزائر والبنك الدولي.

 .0.0الفرتة ( :)0992-0991لقد تراوحت معدالت النمو يف اجلزائر بني الزيادة والتناقص حسب تذبذب أسعار البرتول
يف األسواق الدولية ،فنجد هذه املعدالت موجبة يف سنوات  0991 ،0929و ،0992إال أنها شهدت معدالت سالبة،
سنوات  ،0992 ،0993 ،0990وهذا راجع إىل خملفات األزمة االقتصادية اليت شهدتها اجلزائر بعد أزمة اخنفاض
أسعار البرتول سنة  ،0921والظروف األمنية بعد ذلك والتأثر الكبري بالعوامل الطبيعية ككمية املغياثية ،مما
جعل اجلزائر تلجأ اىل صندوق النقد الدولي من أجل االقرتاض ،حيث كانت الربامج املسطرة مع صندوق النقد
الدولي تهدف يف تلك الفرتة إىل معاجلة اإلختالالت االقتصادية الداخلية واخلارجية وحتقيق االستقرار االقتصادي
يف املقام األول دون االهتمام بتحقيق معدالت منو كبرية ،كما ميكن إرجاع هذا األداء الضعيف يف معدالت
النمو االقتصادي بالدرجة األوىل إىل الوترية املتواضعة لإلصالحات اإلقتصادية وضعف سياسات االقتصاد الكلي،
باإلضافة إىل تعثر البلد يف اإلصالحات السياسية وعدم شفافية مسار اخلوصصة مع ضعف مشاركة القطاع
اخلاص يف قيادة النمو واالستثمار وضعف تنوع صادرات اإلقتصاد اجلزائري.
 .2.0الفرتة ( :)2111-0992نالحظ من خالل الشكل رقم ( )10أن معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة
( )2111-0992قد شهدت حتسنا تدرجييا حيث بدأت يف تسجيل معدالت منو موجبة بعد سنوات من املعدالت
السلبية ،األمر الذي يعكس حتسن األداء االقتصادي يف هذه الفرتة كنتيجة إلجراءات اإلصالح االقتصادي،
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ويقدر متوسط معدالت النمو االقتصادي خالل هذه الفرتة  %3.2وهو معدل ال يتماشى مع اإلمكانيات واملوارد
املتاحة أنذاك ،وقد حقق معدل النمو االقتصادي خال سنة  0991أدنى مستوى له والذي قدر بـ ،%0.0ليتعافى سنة
 0992حمققا أحسن مستوى له والذي قدر بـ ،%2.0ويف الفرتة اليت عقبت تنفيذ برنامج التعديل اهليكلي عاودت
معدالت النمو االخنفاض إىل مستوى  %3.2و ،%2.2وبالرغم من هذه النتائج اإلجيابية احملققة إال أنه بالتعمق يف
التحليل جند أن العوامل اخلارجية قد أدت دورا حامسا يف حتقيق هذه النتائج ،حيث ميكن تلخيصها يف النقاط
التالية:9
 عملية إعادة اجلدولة وما نتج عنها من حتسني يف معدالت خدمة الدين ،وسخاء مصادر اإلقراض األجنبية؛
 التحسن يف كمية إنتاج البرتول وأسعار البرتول يف األسواق العاملية ،حيث جتاوزت حصة اجلزائر  211ألف
برميل يوميا سنة  ،0991باإلضافة إىل ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق الدولية ،مما مسح للجزائر حتقيق
عوائد مالية معتربة؛
 الظروف املناخية السائدة خالل تلك الفرتة مسحت بتحسن املردود الفالحي وبالتالي ارتفاع نسبة مساهمته يف
الناتج احمللي اإلمجالي ،حيث ارتفعت هذه النسبة من  %02سنة  0992إىل  %20.3سنة .0991
إن مجلة العوامل املذكورة سلفا تثبت أن النمو االقتصادي احملقق خالل هذه الفرتة إمنا هو نتاج عوامل
خ ارجية ال تتعلق بهيكل العام لالقتصاد ،وهو ما تثبته اإلحصائيات حيث أن متوسط معدل النمو خارج قطاع
احملروقات وخارج قطاع الفالحة خالل هذه الفرتة ال يتجاوز .10 0
 .2النمو االقتصادي يف ظل انتعاش االقتصاد اجلزائري ()2102-2110

لقد شهدت اجلزائر خالل هذه الفرتة حببوحة مالية ناجتة عن ارتفاع أسعار احملروقات يف السوق العاملية،
مما أدى باجلزائر إىل إتباع سياسة إنفاق توسعية ،خاصة وأن كل املؤشرات كانت توحي باستمرار تزايد سعر
النفط اجلزائري على األقل يف املدى املتوسط ،هذه السياسة اليت كانت تهدف يف األساس إىل رفع من معدالت
النمو االقتصادي ،واملساهمة يف إعطاء دفع جديد لالقتصاد واستدامة النتائج احملققة على مستوى النتائج
الكلية ،وعليه سيتم تقسيم هذه الفرتة اىل فرتات فرعية حتاكي الربامج املطبقة ضمن هذه السياسة ،والشكل
املوالي يوضح تطور معدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة (.)2102-2110
الشكل رقم ( :)12تطور معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة)2102-2110( :
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دراسة قياسية حتليلية للفرتة ()4102-0991
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 2.1معدل النمو

املصدر :من إعداد الباحثني وباالعتماد على معطيات بنك اجلزائر والبنك الدولي.

 .0.2الفرتة ( :)2112-2110أدى االرتفاع يف أسعار احملروقات منذ النصف الثاني من سنة  0999إىل انتعاش امليزانية
العامة للدولة واليت مسحت بتطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي ،الذي من اهدافه األساسية الرفع من معدالت النمو
االقتصادي ،حيث بلغ متوسط معدالت النمو االقتصادي خالل هذه الفرتة  ،%2.1وهو اعلى مما حقق خالل
الفرتة ( )2111-0992والذي بلغ  ،%3.2حبيث ارتفعت معدالت النمو االقتصادي من  %2.0سنة  2110إىل  2.1سنة
 2112ليبلغ أعلى مستوياته سنة  2113بـ  %1.9إال أنها تراجعت إىل مستوى  %2.2سنة  2112ويعزى ذلك يف
األساس إىل التحسن املالحظ يف معدالت النمو يف قطاع احملروقات بني سنيت  2113-2110واليت إرتفعت بأكثر
من .11%01
 .2.2الفرتة (:)2119-2112

لقد تزامنت هذه الفرتة مع مواصلة اجلزائر سياستها اإلنفاقية التوسعية وذلك بتطبيق

الربنامج التكميلي لدعم النمو ،حيث شهدت معدالت النمو االقتصادي يف سنة  2112تراجعا طفيفا حيث بلغ
 ،%2.0إال أنه شهد اخنفاضا رهيبا سنة  2111ليبلغ  %2مرتبطا بالتدهور احلاد يف قطاع احملروقات نتيجة أعمال
الصيانة واخنفاض الطلب على النفط والغاز يف الدول األوروبية ،ليتحسن نوعا ما سنة  2111حمققا معدل ،%3
ليتباطأ جمددا سنة  2112نتيجة االخنفاض القوي الذي سجلته أسعار النفط يف الربع األخري من سنة  ،2112ومن
املهم أن نشري أن االقتصاد اجلزائري بدأ يعاني يف الربع الرابع من هذه السنة نتيجة الخنفاض أسعار احملروقات
واآلثار املرتتبة عن الركود يف االقتصاديات املتقدمة واشتداد األزمة املالية العاملية ،حيث اخنفض سعر النفط
اخلام بشكل حاد من  000.2دوالر للربميل يف النصف األول من سنة  2112إىل  22.22دوالر للربميل يف النصف
الثاني من نفس السنة ،كما ميكن أن يكون نامجا عن سياسة الدولة يف جمال تثمني احملروقات حيث مت
تسجيل اخنفاضات هامة على مستوى فرعي متييع الغاز الطبيعي وإنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي الذي عرف
اخنفاض بـ  %01.2و %0.2يف سنة  2112كل هذه األسباب تضافرت حتى ال يشهد معدل النمو حتسنا بعد سنة
.12 2112
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 .3.2الفرتة ( :)2102-2101لقد تزامنت هذه الفرتة مع الفرتة اخلاصة بتجسيد برنامج التنمية اخلماسي أين بلغ متوسط
النمو االقتصادي فيها ما يقارب  %3.3ومتيزت هذه الفرتة حبفاظ اجلزائر على استقرارها االقتصادي الكلي
بالرغم من تراجع مداخيلها من القطاع اإلسرتاتيجي حتت تأثري تراجع الطلب العاملي على اخلام ،حيث تسارع النمو
االقتصادي بصورة طفيفة سنة  2101بنسبة  ،%3.1جمر بقطاعات اخلدمات والبناء واألشغال العمومية ،13إال أنه
تباطأ بشكل واضح يف سنة  ،2011وذلك بسبب الركود االقتصادي املستمر يف قطاع احملروقات واخنفاض
النشاط يف قطاع البناء واألشغال العمومية ،الذي مل يعوضهما كل من التوسع يف اإلنتاج الزراعي والزيادة احلادة
يف خدمات اإلدارات العمومية ،14ليعرف انتعاشا يف سنة  ،2012ولو أنه بشكل بطيء ،جمر من طرف تقريبا
مجيع قطاعات النشاط ،مبا يف ذلك الصناعة ،وهذا على الرغم من الرتاجع املعترب يف منو قطاع احملروقات بـ
 ،15%3.2ليتباطأ النمو االقتصادي من جديد سنة  2103بعد االنتعاش الطفيف الذي سجله يف سنة  ،2012حيث
مل يتمكن التوسع املعترب يف قطاع الفالحة واخلدمات والبناء أن يعوض األداءات الضعيفة لقطاع احملروقات،
الذي سجل تراجعا للسنة الثامنة على التوالي ،واخنفاض االستثمارات العمومية ،وبالرغم من ذلك وباستثناء قطاع
احملروقات الذي يعيش مرحلة ركود قوي ،حققت كل القطاعات األخرى منوا إجيابيا ،ويتميز كل من قطاع
اخلدمات املسوقة وقطاع الفالحة بأداءات تفوق تلك احملققة يف سنة  ،16 2012ليشهد النمو االقتصادي انتعاشا
ملحوظا سنة  2102حيث عاود االرتفاع حمققا  %3.2مقابل  %2.2سنة  ،2103وهو جمر من طرف أغلب
القطاعات االقتصادية باستثناء قطاع احملروقات الذي شهد ركودا للسنة التاسعة تواليا.
ثالثا :دراسة قياسية للنمو االقتصادي يف اجلزائر للفرتة ()2102 -0991

بعد االتطرق لإلطار املفاهيمي للنمو االقتصادي ،وإستعراض التطور التارخيي له يف اجلزائر وذلك يف ظل
خمتلف التطورات اليت مر بها االقتصاد اجلزائري سنحاول يف هذا احملور القيام بالتحليل القياسي هلذه الظاهرة
وذلك بإتباع خطوات منهج االقتصاد القياسي ،واهلدف هو حماولة حتديد أهم املتغريات االقتصادية األكثر تأثريا
يف النمو االقتصادي واملعرب عنه بنصيب الفرد من اإلمجالي الناتج احمللي ،إضافة إىل حتديد الوزن النسيب
للمتغريات املؤثرة على هذه الظاهرة ،معتمدين بذلك على بعض النماذج والنظريات االقتصادية ،وذلك باستخدام
الطرق القياسية واإلحصائية اليت تعترب وسيلة وأداة هامة يف فهم الظواهر االقتصادية باالعتماد على العالقات
السببية بني خمتلف املتغريات ،ويف هذا السياق يتم أوال حتديد أو الكشف عن املتغريات االقتصادية اليت ميكن
أن تؤثر على نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي وصياغة النموذج وتقديره ،ثم نقوم بتقييم النموذج من خالل
الدراسة االقتصادية واإلحصائية والقياسية.
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النموذج
قياسية حتليلية للفرتة ()4102-0991
 .0حتديد متغرياتدراسة

تستدعي دراسة النمو االقتصادي حصر عدد من املتغريات املستقلة اليت رأينا أنها تؤثر على املتغري التابع
أي نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي وهذا من خالل ما مت التعرض إليه يف الدراسة النظرية وميكن حتديد
املتغري التابع واملتغريات املستقلة كما يلي:
 .0.0املتغري التابع :يتمثل املتغري التابع يف نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي ويرمز له بالرمز

.

 .2.0املتغريات املفسرة :وتتمثل هذه املتغريات يف:
 إمجالي تكوين رأس املال الثابت (إمجالي االستثمار) بالرمز
 الصادرات الكلية ويرمز هلا بالرمز

؛

 عدد السكان اإلمجالي ويرمز له بالرمز
 معدل التضخم ويرمز له بـ

؛

؛

؛

 حجم القوى العاملة ويرمز له بالرمز .
 االستهالك النهائي ويرمز له بالرمز

.

من أجل معرفة الصيغ الرياضية املناسبة لتقدير النموذج سوف نستخدم الصيغة اخلطية والصيغة الغري خطية
(اللوغاريتمية) للتعبري عن نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي ،والصيغة الرياضية لكل منوذج هي كالتالي:
* الصيغة اخلطية :تتمثل صيغة النموذج اخلطي يف الشكل التالي
* الصيغة غري اخلطية :أي الصيغة اللوغاريتمية واليت تعين كتابة الدالة يف الشكل الغري اخلطي على النحو التالي:
وبإدخال اللوغاريتم الطبيعي على الطرفني يتم حتويلها إىل الصيغة اخلطية كما يلي:
ونتائج التقدير مبينة على الرتتيب للنموذجني فيما يلي:
النموذج اخلطي:
()3.02

)(-0.11

)(-1.12
2.22

)) 1.01
25

)(2.91
222

)(0.11
1.990

)(1.92
0.993

النموذج الغري خطي:
()2.12

062

()-1.22()1.00

)(-3.51
25
0.23

)(8.78
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عند املقارنة بني النموذج اخلطي والنموذج اللوغاريتمي جند أن النموذج اخلطي أفضل من النموذج غري
اخلطي وذلك من خالل معيار معامل التحديد املعدل  ،إذ يالحظ أن معامل التحديد املعدل للنموذج اخلطي يقدر
بـ  ، 99.0وهو أكرب من معامل التحديد املعدل للنموذج غري اخلطي  ، 92.2وعليه فإن النموذج الذي سيأخذ
بعني االعتبار يف بقية الدراسة القياسية هو النموذج اخلطي.
 .2النموذج اخلطي للنمو االقتصادي يف اجلزائر

يتم اعتماد طريقة املربعات الصغرى العادية يف عملية تقدير معلمات النموذج كونها تعد أفضل طريقة
للتقدير وذلك العتمادها على مبدأ تصغري جمموع مربعات األخطاء إىل أدنى حد ممكن ،17والبيانات اليت سيتم
استخدامها هي بيانات زمنية متتد من سنة  0991إىل سنة  ،2102وستتم عملية تقدير النموذج القياسي باالستعانة
 ،وبعد إدخال البيانات اخلاصة باملتغريات يف هذا النموذج لغرض التقدير فان

بالربنامج اإلحصائي
نتائج التقدير كانت كما يلي:
()3.02

)(-0.11

)) 1.01
25

)(-1.12
2.22

)(2.91
222

)(0.11
1.990

)(1.92
0.993

يالحظ من خالل النموذج املقدم أن معامل حجم القوى العاملة إشارته سالبة ،أي أن العالقة عكسية بني
املتغري التابع (نصيب الفرد من امجالي الناتج احمللي) واملتغري املفسر (حجم القوى العاملة) ،وهذا يتنافى مع ما تقره
النظرية االقتصادية لذا سيتم حذفه من النموذج ،ونعيد التقدير مرة أخرى لنتحصل على النتائج التالية:
0.992

)(3.03

)(-1.09

)) 1.20-
0.90

)(02.22
25

)(2.19
232

)(01.11
1.990

يالحظ من خالل النموذج أعاله أن نصيب الفرد يرتبط بعالقة طردية مع كل من االستثمار الصادرات
واالستهالك النهائي وبعالقة عكسية مع حجم السكان ومعدل التضخم وهذا ما يتوافق مع ما تنص عليه النظرية
االقتصادية ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يالحظ قوة العالقة اإلحصائية اليت تربط املتغري التابع باملتغريات
املفسرة اليت يتضمنها النموذج وهذا ما يتجلى يف معامل التحديد املعدل الذي يقدر بـ

 ،أي أن املتغريات

املفسرة تساهم يف تفسري  %99.0من تغريات نصيب الفرد من الناتج احمللي ،ويف نفس الوقت يالحظ أن معلمة
معدل التضخم ال تتمتع باملعنوية اإلحصائية وعليه يتم إعادة تقدير النموذج بعد إسقاط معدل التضخم لنتحصل
على النتائج التالية:
0.992

)(3.22

)(-2.12

)) 01.29
0.21

)(2.11
111
25
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اجلزائر
االقتصادي يف
اخلاص بالنمو
)4102-0991
للفرتة (
قياسية حتليلية
 .3تقييم النموذج دراسة

سنقوم بتقييم النموذج النهائي املتحصل عليه بعد التقدير وهذا من خالل الدراسة االقتصادية والدراسة
اإلحصائية إضافة إىل اختبار املشاكل القياسية وهذا من أجل التأكد من أن النموذج يتماشى مع ما تقره النظرية
االقتصادية ،باإلضافة إىل التأكد من املعنوية اإلحصائية للمعلمات وكذا التأكد من أن النموذج ككل
معنوي ،وخيلوا من مشاكل القياس االقتصادي.
 .0.3الدراسة االقتصادية :من خالل النموذج يالحظ أن معامل االستثمار موجب أي انه يرتبط بعالقة طردية مع املتغري
التابع وهذا ما يتماشى والنظرية االقتصادية ،حيث إذا تغري حجم االستثمار بوحدة واحدة سيتغري نصيب الفرد من
إمجالي الناتج احمللي بـ  23.12وحدة ،أما فيما خيص الصادرات الكلية فإن هلا عالقة طردية تربطها باملتغري التابع
وهو ما يتماشى مع النظرية االقتصادية حيث إذا تغريت الصادرات الكلية بوحدة واحدة ارتفع نصيب الفرد من
إمجالي الناتج احمللي بـ  32.21وحدة ،وكذلك بالنسبة لالستهالك النهائي فهو يرتبط بعالقة طردية مع املتغري
التابع وهو ما يتماشى والنظرية االقتصادية فكلما تغري االستهالك النهائي بوحدة واحدة يتغري نصيب الفرد من
إمجالي الناتج احمللي  22.91وحدة ،أما بالنسبة حلجم السكان فإن إشارته السالبة تدل على أن هناك عالقة
عكسية بينه وبني املتغري التابع وهو ما يتماشى والنظرية االقتصادية ،حيث أنه إذا تغري بوحدة واحدة فإن نصيب
الفرد سينخفض بـ  221.10وحدة ،وعليه فالنموذج مقبول من الناحية االقتصادية.
 .2.3الدراسة اإلحصائية :يالحظ أن النموذج مقبول من الناحية اإلحصائية وهذا يظهر من خالل معامل التحديد املعدل
 ،مما يعين أن هناك ارتباط قوي بني املتغري التابع واملتغريات املفسرة ،باإلضافة إىل أن النموذج
معنوي كليا وهذا يظهر من خالل إحصائية

حيث أن القيمة احملسوبة 111

 ،واليت تساوي 3.29

أكرب من القيمة اجلدولية

.

باإلضافة إىل أن كل مقدرات املتغريات املفسرة هلا معنوية إحصائية وهذا يتبني من خالل اإلحصائية
حيث أن القيمة احملسوبة

لكل معامالت املتغريات املفسرة أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى معنوية 2

حبيث:
2.21
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 .4الدراسة مشاكل القياس االقتصادي:
 .0.2اختبار عدم ثبات التباين:

للكشف عن وجود مشكلة عدم ثبات التباين من عدمها يتم استعمال اختبار وايت  ،Whitحيث نقوم
عند مستوى معنوية 2

حبساب إحصائية وايت

ثم نقارنها مع

 ،واليت قيمتها9.275 :

 ،وحيث أن:
12.77

15.507

وعليه نقبل بفرضية العدم أي ثبات التباين.
 .2.2اختبار االرتباط الذاتي بني األخطاء:

إن هذا االختبار يعتمد على إحصائية دربني واتسن واملوجودة يف جداول خاصة وذلك بتحديد احلد األدنى
 ،واحلد األعلى

عند مستوى معنوية  ، 2و عدد املتغريات املفسرة يف النموذج 18واليت تعادل  ،4وباألخذ

بعني االعتبار عدد املشاهدات 22

و1.77

فنجد1.04 :

واللتني حتددان مساحة مابني  1و،2

وميكن توضيح ذلك من خالل الصورة التالية:
2

2.96

2.23

2

1.04

1.77

1

DW=1.87

ارتباط ذاتي سالب

غير محدد

عـــــــــدم وجـــــود ارتبـــــــاط

غير محدد

ارتباط ذاتي موجب

يالحظ من خالل قيمة  DWاحملسوبة يف النموذج واليت تعادل  1.87أنها تقع يف منطقة عدم وجود ارتباط
ذاتي بني األخطاء ،وبالتالي النموذج ال يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي بني األخطاء.
 .2التنبؤ بالنموذج وحتليل نتائج التقدير

عادة ما يهدف بناء منوذج إىل بناء إسرتاتيجية للظاهرة املدروسة من خالل التنبأ بقيمها لفرتة زمنية معينة ،وعلى
هذا األساس سوف يتم التنبأ بقيم نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي للفرتة املمتدة من سنة  2102إىل سنة
.2102
 .0.2التنبؤ باستعمال النموذج املتحصل عليه

يوضح النموذج املتحصل عليه أن أهم املتغريات املؤثرة على النمو االقتصادي هي :إمجالي حجم االستثمار،
حجم السكان ،الصادرات الكلية واالستهالك النهائي ،ورغم أن النموذج له مقدرة تفسريية عالية وهذا يظهر من
خالل معامل التحديد

 ،وأن معلمات النموذج مقبولة من الناحية االقتصادية وهلا معنوية إحصائية،

إال أنه جيب اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ.
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اسةللنموذج
التنبؤية
قياسية حتليلية للفرتة ()4102-0991
 .2.2تقييم الكفاءة در

يتم اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ باالعتماد على معيار معامل عدم التساوي لثايل ،والذي يعترب من

املعايري اليت تقيس الكفاءة التنبؤية للنموذج ،وعليه فان قيمة معامل ثايل واليت تساوي0.005 :

هي قريبة من

الصفر ومنه فإن النموذج صاحل للتنبؤ.
 .3.2التنبؤ بقيم نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي للفرتة ()2002 -2015

للتنبؤ بقيم نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي للفرتة ( )2102-2102يتعني علينا التنبؤ بقيم املتغريات
املفسرة يف هذه الفرتة أوال ثم نعوض هذه القيم يف النموذج املتوصل إليه ،ومن أجل ذلك نستخدم معادلة االجتاه
العام لكل املتغريات املفسرة بداللة الزمن وهي على النحو التالي:
=3.211T+21.903
6.140T+74.261

0.502T+25.609
1.636T+87.333

عند تعويض عدد املشاهدات يف املعادالت اخلاصة باملتغريات املفسرة سوف نتحصل على قيم املتغريات املفسرة
املتنبأ بها ،وهي موضحة يف اجلدول التالي:
اجلدول رقم  :10قيم املتغريات املفسرة املتنبأ بها للفرتة ()2102-2102

السنوات

االستثمار اإلمجالي

الصادرات الكلية

حجم السكان

اإلستهالك النهائي

2015
2016
2017
2018

003.129
001.212
021.110
023.211

129.869
131.505
133.141
134.777

38.671
39.173
39.675
40.177

233.901
240.041
246.181
252.321

املصدر :من إعداد الباحثني .

لقد مت استثناء قيمة سنة  2102اخلاصة بنصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي من أجل القيام مبحاكاة
النموذج تارخييا ،وعلى هذا األساس فإن حماكاة النموذج تارخييا اخلاص بهذه السنة هو كما يلي:
اجلدول رقم  :12نتائج احملاكاة التارخيية بالنسبة لسنة 2102

Gdpc

القيمة احلقيقية

القيمة املقدرة

الفرق بينهما

00023

11002.64

021.31

املصدر :من إعداد الباحثني .

مبالحظة اجلدول رقم  12جند أن القيمة املقدرة ال ختتلف عن القيمة احلقيقية إال بـ  021.31وحدة وهي
قيمة صغرية.
بعد التعويض بالقيم املتنبأ بها للمتغريات املفسرة يف النموذج حنصل على قيم نصيب الفرد من إمجالي
الناتج احمللي املتنبأ بها خالل السنوات الثالث التالية ،وهي مبينة يف اجلدول التالي:

020
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اجلدول رقم  :13نتائج التنبؤ بقيم نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي
السنوات

نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي

2101
2101
2102

11157.66
11312.68
11467.70
املصدر :من إعداد الباحثني.

خامتة:

من خالل ما تقدم من مفاهيم متعلقة بالنمو االقتصادي ،وكمحاولة منا لإلجابة على التساؤول الرئيسي
املتعلق مبحاولة حتديد بعض املتغريات االقتصادية اليت تتحكم يف النمو االقتصادي واملعرب عنه بنصيب الفرد من
إمجالي الناتج احمللي يف اجلزائر خالل الفرتة ( ،)2102-0991توصلنا إىل مجلة من النتائج ميكن حصرها فيما
يلي:
 تبني من خالل التطرق إىل اإلطار املفاهيمي للنمو االقتصادي أن هناك جدال واختالف بني االقتصاديني على
اختالف مدارسهم وإيديولوجياتهم ومشاربهم الفكرية فيما يتعلق بظاهرة النمو االقتصادي ،وهذا يعزى إىل
التغريات العشوائية واملتسارعة اليت حتدث على املستوى االقتصادي اليت تتم يف فرتة زمنية وظروف خمتلفة ال
تطبعها االستمرارية والشمولية؛
 أظهرت الدراسة التحليلية أنه بالرغم من إجيابية معدالت النمو احملققة يف أغلب سنوات الفرتة املمتدة من
سنة  0991إىل سنة  ،2102إال أنها مرتبطة بقطاعني أساسيني هما قطاع احملروقات وقطاع الفالحة ،هذه
القطاعات اليت تتأثر بعوامل خارجية تتمثل يف تقلبات أسعار احملروقات يف السوق العاملية واحلالة املناخية
السائدة ،مما جيعل االقتصاد هش يتأثر بأي تغيري يف هذه العوامل؛
 أظهرت نتائج النمذجة القياسية أن من أهم العوامل احملددة للنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة حمل
الدراسة هي إمجالي االستثمار ،حجم السكان ،الصادرات الكلية واالستهالك النهائي؛
وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها ميكن تقديم مجلة من االقرتاحات اليت من شأنها املساهمة يف حتسني
معدالت النمو اإلقتصادي:
 ضرورة تشجيع االستثمار يف القطاعات االقتصادية املنتجة ،واليت تساهم يف رفع معدالت النمو خارج قطاع
احملروقات؛
 ضرورة تنمية الصادرات خارج احملروقات والذي يكون له األثر االجيابي على النمو االقتصادي خارج قطاع
احملروقات؛
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بهدف)رفع معدل االستثمار ومنه التأثري على معدالت النمو
املؤسسات
واملتوسطة4102
الصغرية(-0991
حتليلية للفرتة
تشجيعقياسية
 العمل علىدراسة
االقتصادي.
اهلوامش واإلحاالت:
1

عبد القادر حممد عبد القادر عطية :إجتاهات حديثة يف التنمية ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،دون سنة نشر ،ص.00

 2املرجع نفسه :ص .02
 3جيمس جواتين ،رجيار داسرتوب :االقتصاد الكلي –االختبار العام واخلاص ، -ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحن ،عبد العظيم حممد ،دار املريخ للنشر،
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