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ملخ�ص
تهدف هذه الورقة البحثية اىل قيا�س �أثر النمو االقت�صادي علي البطالة يف الأجلني الق�صري والطويل يف االقت�صاد اجلزائري
 ولتحقيق هذا الهدف مت تطبيق عالقة ‹�أوكن› الديناميكية التي ت�ستلزم �إدخال يف النموذج، 2012-1970 خالل الفرتة
 ثم بعدها مت تقدير عالقة ‹�أوكن› املطورة من طرف ‹غوردن› الديناميكية، يف املرحلة الأوىل،املتغريات بت�أخريات زمنية
 وجود �أثر موجب- :وذلك بهدف تقدير مرونات الأجلني الق�صري و الطويل؛ وتتلخ�ص �أهم نتائج هذه الدرا�سة يف الآتي
)t( �أي �أن معدل البطالة يف الفرتة،و معنوي ملعدالت البطالة لفرتات مت�أخرة علي معدل البطالة احلايل يف النموذجني
�إن هذه العالقة تظهر �شيئا مهما وهو الطبيعة،) وعموما يتنا�سب طرديا معهاt-i( يرتبط مبعدل البطالة يف الفرتات ال�سابقة
 �إن �آثار التغري يف منو الناجت على البطالة-.احلركية للبطالة �أي �أن بطالة الفرتة احلالية تتوقف على بطالة الفرتة ال�سابقة
 ال ي�ؤثر على معدل منو البطالة يف نف�س الفرتة يفt مبعنى �أن معدل منو الـناجت املحلي االجمايل يف الفرتة، ال يكون فوريا
 وجود �أثر �سالب ومعنوي ملعدالت منو الـناجت على- .اال انه يكون عايل الت�أثري يف الفرتات املت�أخرة زمنيا،النموذجني
 حيث وجدنا �أن مرونة البطالة بالن�سبة لنمو الناجت تقدر بـ.) يف الأجل الطويل (و الأجل الق�صري،البطالة يف النموذجني
، الناجت املحتمل، معدل البطالة الطبيعية:الكلمات الدالة. نقطة يف النموذج الثاين-0.66 و،  يف النموذج الأول% 2.12. النماذج الديناميكية، منوذج قوردن، منوذج �أوكن،الناجت ومعدل البطالة الظريف

The impact of economic growth on unemployment in Algeria:
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Abstract

This paper aims to measure the impact of economic growth on the unemployment in the short and long
term in the Algerian economy during the period 1970-2012. To reach this objective we have applied
the relation of “Okun” dynamic which requires introducing in the model variables with lags, in the first
step. Then we have estimated the relation of “Okun” dynamic developed by «Gordon» («R J Gordon”
year 1984) Which links the gap in unemployment representing the rate of unemployment conjunctural
and the output gap represents the GDP conjunctural in order to estimate the elasticties between both
the short and long term, we have extracted the most important results that we present below: - The
existence of a positive and significant effect of unemployment rates for periods of late on The current
unemployment rate in the two models, means that the unemployment rate in the period (t) associated
with the rate of unemployment in the previous periods (t-1), generally positive and proportional to it.
This relationship shows something important, the kinetic nature of unemployment means that the current
period of unemployment depends on the previous period of unemployment.- The impact of GDP growth
on unemployment may not be immediate. This means that the growth rate of GDP in period (t) does not
affect the growth rate of unemployment in the same period, but there is a strong impact in the antecedent
periods (in the two models). - The existence of a negative and significant effect of the rates of GDP growth
on Unemployment in the two models, In the long term (and short term), Where we found that the
elasticity of unemployment for output growth is estimated at -2,12% In the first model, and -0,66 points
in the second model. Keywords : Natural rate of unemployment, potential GDP, the unemployment gap,
the gap of GDP, GDP and unemployment conjunctural, the model of «Okun », the model of «Gordon» ,
the dynamic models.
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�أو ًال :مقدمة
ت�ؤكد العديد من الدرا�سات و البحوث على وجود عالقة ترابطية بني معدالت النمو
االقت�صادي و تغري معدالت البطالة ال�سائدة يف االقت�صاد .فالدرا�سات القيا�سية تبني وجود عالقة
�سببية ح�سب مفهوم «غراجنر» «� ،»Grangerإال �أن التحليل النظري ال ي�ؤكد دائما هذه العالقة،
نظرا لرتكيزه على البطالة كظاهرة اقت�صادية ناجتة عن خلل يف ال�سيا�سات االقت�صادية.كما �أن هذا
التحليل النظري �أو املقاربات النظرية قد تفقد �أهميتها �إذا مل ت�أخذ بعني االعتبار العالقات ال�سببية
املثبتة يف الواقع .وكذلك ال�سيا�سات االقت�صادية التي ال تهدف يف غالب الأحيان �إىل تخفي�ض
معدالت البطالة و �إمنا لزيادة معدالت النمو االقت�صادي.
من خالل ما �سبق تتبلور لدينا م�شكلة الدرا�سة والتي تظهر من خالل الت�سا�ؤل التايل" :ما مدى
الرتابط الفعلي احلقيقي بني ن�سب النمو االقت�صادي و انخفا�ض ن�سب البطالة� ،أي هل توجد بالفعل عالقة
بني النمو و البطالة ح�سب مفهوم قانون"�‹ ”Okunأوكن› بالن�سبة للو�ضع اجلزائري ؟ "
تتمثل �أهمية هذا البحث يف حماولة التحكم يف ظاهرة البطالة يف االقت�صاد اجلزائري من
خالل فهم كيفية الت�أثري عليها ،وذلك مبعرفة �أثر املتغريات االقت�صادية الكلية كالنمو ،معدل الأجور
و ن�سبة الت�ضخم على البطالة .و مبا �أن العوامل ال�سابقة تتداخل فيما بينها و ترتبط كلها بالتغريات
احلا�صلة يف البنية االقت�صادية ،ف�إن حتليل التغري ينطلق �أ�سا�سا من ربط البطالة بالتغري احلا�صل يف
قدرات االقت�صاد على التغري� ،أي مع النمو االقت�صادي باعتباره �أهم مقيا�س للتغيري االقت�صادي
الكمي .و عليه فالأهمية الأ�سا�سية تتمثل يف اكت�شاف مرونة البطالة بالن�سبة للناجت احلقيقي الختبار
�أثر النمو االقت�صادي على البطالة.
الهدف الرئي�س لهذا البحث يتمثل يف قيا�س �أثر النمو االقت�صادي على البطالة يف الأجلني
الق�صري والطويل يف االقت�صاد اجلزائري خالل فرتة الدرا�سة ،كما نرمي من خالل هذه الدرا�سة
�إىل حتقيق جملة من الأهداف �أهمها :
 �إبراز الأ�سا�س النظري و التحليلي لظاهرة البطالة و النمو االقت�صادي و �إ�سقاط ذلك على واقع اجلزائر. معرفة اجتاه ال�سببية بني ظاهرتي البطالة و النمو االقت�صادي يف اجلزائر. حماولة تطبيق عالقة ‘�أوكن’ املعيارية و املتطورة التي تربز العالقة بني البطالة و النمواالقت�صادي على اجلزائر.
 -ا�ستخال�ص بع�ض االقرتاحات التي نراها منا�سبة ملعاجلة هذه الظاهرة.
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من اجل ذلك تطلب بنا الأمر للقيام بهذه الدرا�سة تق�سيمها �إىل العنا�رص التالية:العن�رص
الأول :يحوي الإطار النظري لعالقة البطالة بالنمو االقت�صادي .ويخت�ص العن�رص الثاين :بعر�ض
لواقع النمو االقت�صادي و البطالة يف اجلزائر .بينما يخت�ص العن�رص الثالث :بعر�ض منهجية الدرا�سة
و حتليل النتائج التجريبية �.أما اجلزء الرابع و الأخري :يهتم بعر�ض �أهم ا�ستنتاجات الدرا�سة و
تقدمي بع�ض املالحظات اخلتامية.

ثاني ًا :البطالة والنمو االقت�صادي :قانون �أوكن
يعترب قانون ‹�أوكن› « »Okunمبثابة الأ�سا�س التجريبي و النظري للعالقة بني النمو
تو�صل ‹�أوكن› نتيجة درا�سة قيا�سية �أجراها على االقت�صاد الأمريكي
االقت�صادي و البطالة ،حيث ّ
�أن هناك عالقة ديناميكية بني النمو االقت�صادي للواليات املتحدة الأمريكية لل�سنوات  1947و
 1960و البطالة .تتمثل هذه العالقة يف �رضورة تقلي�ص الفارق بني الناجت املحلي الإجمايل و بني
م�ستواه املمكن بثالثة نقاط ،لتنخف�ض البطالة بنقطة واحدة .كما تو�صل يف درا�سته �إىل �أن مرونة
البطالة بالن�سبة للنمو االقت�صادي ترتاوح بني  0.35-و.)1( 0.40-
ف�رس ‹�أوكن› العالقة بني البطالة و الن�شاط االقت�صادي ب�صيغتني خمتلفتني(:)2
وفق ًا لنموذج الفرق :يتم يف هذا النموذج الربط بني التغري يف معدل البطالة () ΔUبالتغري
يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ( ، ) ΔYفكانت نتيجة التقدير على ال�شكل التايل :
)						 (1

ΔUt = -0.3 ΔYt + 0.3 + μt

تعني العالقة �أن ا�ستقرار معدل البطالة يتطلب �أن يزيد معدل النمو االقت�صادي مب�ستوى
 % 1يف كل ثالثة �أ�شهر (�أنظر ال�شكل �أدناه).
و وفق ًا لنموذج الفجوة  :يبني هذا النموذج العالقة بني الفارق يف معدل البطالة الفعلي و م�ستواها
الطبيعي القريب من  ،)3.72%( %4و الفارق بني الناجت املحلي الإجمايل الفعلي و م�ستواه
املمكن(املحتمل) �أو ما ي�سمى �أي�ضا بفجوة ‘�أوكن’ )  ، )gapو ي�أخذ هذا النموذج ال�شكل التايل :
)						 (2

Ut = 0.36gapt + 3.72 + μt
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ب�شكل عام فان ال�صيغة الأوىل و الثانية ،مو�ضحة على التوايل يف العالقتني التاليتني:
			Δu = α - β.Δy + ε1t
)				(3
u - u = - δ(y- y )+ ε2t
)					(4
حيث ميثل  uمعدل البطالة الفعلي و  uمعدله الطبيعي y ،الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
و  yم�ستواه املمكن b ، a .و  dمعامل النموذج e ،املتغري الع�شوائي.

ثالث ًا :واقع النمو االقت�صادي والبطالة يف اجلزائر خالل فرتة الدرا�سة
الدار�س للو�ضع االقت�صادي يف اجلزائر خالل فرتة الدرا�سة التي متتد من� 1970إىل
 2012يالحظ �أنها تنق�سم �إىل ثالث فرتات ا�سا�سية:فرتة التخطيط املركزي (،)1985 -1970ثم
تليها فرتة الإ�صالح االقت�صادي ( )2000 -1986واخريا فرتة الإنعا�ش (.)2012-2001
الفرتة الفرعية االوىل فرتة التخطيط املركزي ( :)1985 -1970والتي متثل اول
مرحلة ا�سا�سية مر بها االقت�صاد اجلزائري و هي مرحلة الت�سيري اال�شرتاكي لالقت�صاد والتي تعتمد
على �أ�سا�س النظام اال�شرتاكي الذي يرتكز على امللكية العامة لو�سائل الإنتاج وتدخل الدولة،
والتخطيط املركزي وحتقيق امل�صلحة العامة ،و�أن يكون العمال طرفا مهما يف ت�سيري ومراقبة
الزمن هي:
مميزات االقت�صاد اجلزائري يف تلك احلقبة من ّ
هذه ال�رشكات،و ب�صفة عامة فان �أهم ّ
املوجه �أي مركزية القرار
اختيار النظام اال�شرتاكي لت�سيري االقت�صاد الوطني .تب ّني �سيا�سة االقت�صاد َّ
ّ
ي�سمى
(حتى �سنة  ،)1976تب ّني
املخطط اجلزائري �إ�سرتاتيجية �أو منوذج ال�صناعات امل�ص ّنعة �أو ما ّ
بنموذج» ،« Debernisحتول االقت�صاد اجلزائري من الفالحة �إىل ال�صناعة ذات التكنولوجيا،
كمحرك لالقت�صاد ،زيادة املداخيل من العملة ال�صعبة الناجمة عن
االعتماد على قطاع املحروقات
ّ
ارتفاع �أ�سعار املحروقات خ�صو�صا �سنتي  1973و ،1979ا�ستبدال منوذج ال�صناعات امل�صنعة
بنموذج التوازن امل�ؤرجح الّذي مل يدم طويال(.)3
�شهد النمو االقت�صادي يف هذه الفرتة منو معترب اين �سجل معدل منو الناجت املحلي احلقيقي
يف بداية فرتة التخطيط ن�سبة  ،% 3,8و ا�ستمر على هذا احلال �إىل غاية �سنة 1984حيث ارتفعت
هذه الن�سبة �إىل  % 5,6وقد بلغ اق�صى قيمة له �سنة  1978ما قيمته  ، % 9.2ب�صفة عامة بلغ م�ؤ�رش
النمو ال�سنوي للناجت الداخلي يف املتو�سط ن�سبة . %5,7
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كما عرفت هذه املرحلة تقل�صا معتربا يف حجم البطالة ،حيث انطلقت مبعدل مرتفع
يقارب � % 24سنة  .1971وهذا ب�سبب عدة عوامل �أهمها :اال�ستقالل احلديث للجزائر  ،عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي ،غياب نظام اقت�صادي حقيقي لت�صل �إىل � % 9,7سنة  ، 1985رغم ارتفاع
حجم ال�سكان يف هذه ال�سنة ،الذي و�صل �إىل حوايل  23مليون ن�سمة مقارنة ب�سنة � 1970أين كان
يقارب 14مليون ن�سمة ،هذه الزيادة املده�شة يف عدد ال�سكان مل تعق �سيا�سة تخفي�ض البطالة� ،إذن
ميكننا اعتبار هذا التقل�ص يف حجم البطالة قفزة عمالقة،حيث ان هناك عامل واحد الذي كان وراء
ِّ
املخطط يف �إقامة قاعدة �صناعية
هذه القفزة و هو �أ�سا�س بقية العوامل الأخرى و املتمثل يف رغبة
قوية متكّ ن اجلزائر اخلروج من التخلف ب�أق�صى �رسعة والق�ضاء على البطالة نهائيا ؛هذا ما يو�ضح
�أن �إ�شباع احلاجة من الت�شغيل كان دوما من الأهداف الأ�سا�سية يف �إ�سرتاتيجيات التنمية التي كان
ِّ
املخطط اجلزائري ،هذه القاعدة ال�صناعية املتمثلة �أ�سا�سا يف املركبات ال�ضخمة وامل�صانع
يخططها
العمالقة التي حتتاج �إىل عمال لبنائها ،لت�سيريها ،و القيام بعملية الإنتاج ،و بالتايل خلق منا�صب
�شغل ب�صفة كثيفة؛ من هنا ميكننا كتابة معادلة حماربة البطالة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة والتي
ميكن اعتبارها معادلة �صحيحة لكل الفرتات(:)4
ت�صدير املحروقات ← جلب العملة ال�صعبة ← متويل اال�ستثمارات ← بناء القاعدة
ال�صناعية ← خلق منا�صب �شغل كثيفة ← تقلي�ص البطالة.
لكن هذه املعادلة مل تكن لتحقق هدف املخطط املتمثل يف الق�ضاء على البطالة نهائيا لوال
وجود عوامل �ساعدت على جعلها �صحيحة ،ومن �أهم العوامل :ظروف اقت�صادية عاملية مواتية
متيزت بالك�ساد الناجم عن ال�صدمتني البرتوليتني يف �سنتي  1973و  ،1979وبالتايل ارتفاع
املداخيل من العملة ال�صعبة ،وكذلك ا�ستقرار الوافدين على �سوق ال�شغل ،خ�صو�صا يف الفرتة
املمتدة بني  1970و  1978بحكم ال�سيا�سة التعليمية املنتهجة والتي م�آلها ت�أخري االلتحاق ب�سوق ال�شغل
(تعليم �إجباري ،تكوين مهني ودميقراطية التعليم …) وبحكم تطبيق �سيا�سة اخلدمة الوطنية(.)5
الفرتة الفرعية الثانية فرتة الإ�صالح االقت�صادي (� :)2000 -1986إن �أهم ما مييز هذه
الفرتة هو الإ�صالح االقت�صادي،حيث يرى» قدي عبد املجيد» (� )6أن عملية الإ�صالح االقت�صادي
حتتوي على تغيريات جذرية يف منهج الدولة ال�سيا�سي واالقت�صادي و االجتماعي بحيث ت�شتمل
هذه ال�سيا�سة على دميقراطية �سيا�سية و حرية اقت�صادية ت�ؤدي �إىل تغري �سلوك الأفراد و وحدات
الإنتاج و اخلدمات.ويكمن الهدف الرئي�سي من الإ�صالحات التي �رشع البلد يف تطبيقها فعلي ًا
ابتداء ًا من �سنة  1988يف �إدخال ميكانيزمات اقت�صاد ال�سوق يف ت�سيري االقت�صاد الوطني.
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على الرغم من التقدم امللمو�س الذي حققته اجلزائر يف اجتاه حتقيق اال�ستقرار املايل والنقدي،
فان النمو االقت�صادي امل�سجل كان و ال يزال �أقل من الإمكانات املتاحة ،حيث �سجل متو�سط معدل منو
الناجت الداخلي احلقيقي يف بداية �سنوات الإ�صالح االقت�صادي ن�سبة  ،% 0,6-و ا�ستمر على هذا احلال
�إىل غاية �سنة 1995حيث ارتفعت هذه الن�سبة �إىل  % 3,2خالل الفرتة (، )2000-1995بينما ويف
املتو�سط �سجل م�ؤ�رش النمو ال�سنوي للناجت الداخلي اخلام خارج املحروقات ن�سبة )7( %2,1لنف�س الفرتة،
وذلك بف�ضل قطاع الفالحة� ،إال �أن باقي القطاعات االقت�صادية املتمثلة يف القطاع ال�صناعي ،البناء
والأ�شغال العمومية ،واخلدمات عرفت منوا �ضعيفا يف ّقيمها امل�ضافة ،ال�سيما قطاع ال�صناعات امل�صنعة
الذي ي�شكل هيكل الإنتاج الع�رصي .وقد �أدى النمو االقت�صادي املحدود �إىل تزايد معدالت البطالة ،مع
تدهور القدرة ال�رشائية لل�سكان ب�شكل ملفت لالنتباه الذي نتج عن انت�شار وا�سع للفقر خالل الت�سعينات.
�إذا كان برنامج الإ�صالح االقت�صادي قد وفق يف �إعادة التوازن االقت�صادي الكلي و املوازنة
العامة � ،إال انه �أدى �إىل تفاقم البطالة التي انتقلت من � %21سنة � 1989إىل � % 30سنة  2000حيث حوايل
 %52كان م�صدرها من القطاع العمومي و  %48من القطاع اخلا�ص( ، )8وقد قدرت البطالة يف هذه
م�ست  % 80من فئة ال�شباب الذين ال يتجاوز �سنهم � 30سنة ،و % 75
املرحلة بحوايل  4.2مليون �شخ�ص ّ
منهم يتقدمون لأول مرة بطلبات العمل وم�ست كذلك حوايل  80000من خريجي اجلامعات �سنة 1998
وهذا من بني �أكرث من  100000خريج جامعة ،كما �أن �إعادة الهيكلة زاد من تفاقم البطالة بحيث �أن
�أكرث من � 460000أجري فقدوا منا�صب عملهم �أو وجهوا �إىل البطالة التقنية( )9مابني .)10(1998-1990
�إن غياب الإنعا�ش االقت�صادي و غياب برنامج لدعم ال�شغل �آنذاك �أدى �إىل الطلب املتزايد
على العمل من طرف ال�سكان الذي و�صل �إىل  300000طلب �سنويا ،كما �أن غياب �سيا�سة وا�ضحة
للت�شغيل �أدى �إىل تزايد العمل املوازي غري الر�سمي و خا�صة يف جمال الن�شاط التجاري ،ومما �ساعد
على هذه الو�ضعية ارتفاع الت�رسب املدر�سي الذي و�صل �إىل  600000تلميذ يغادرون املدر�سة �سنويا،
كما �أن البطالة مل ترحم حتى املر�أة حيث جند �أنها �أخذت ح�صتها من البطالة ،حيث ارتفعت ن�سبة الن�ساء
العاطالت من  125000امر�أة عاطلة �سنة � 1992إىل  487000امر�أة عاطلة �سنة  1996مع العلم �أن
الن�ساء ميثلن خم�س البطالني و �أغلبهن موجودات يف املناطق احل�رضية .ونتيجة لغياب �سيا�سة توحي
بالق�ضاء على البطالة من منظور ال�سيا�سة العامة لالقت�صاد اجلزائري ،اكتفت احلكومة مبحاوالت
لتوفري منا�صب عمل م�ؤقتة واعتماد نظام التكفل و ال�شبكة االجتماعية و الت�ضامن الوطني).(11
� ّإن الن�سبة  % 3,2املحققة يف معدل النمو االقت�صادي املذكورة �أعاله  ،تبقى غري كافية
لتلبية حاجيات ال�سكان امل�ستعجلة ال�سيما يف جمال ال�شغل وال�سكن واملرافق االجتماعية وظروف
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املعي�شة ،ولقد تزامن هذا الو�ضع مع ارتفاع يف �أ�سعار البرتول �سنة � 2000إىل م�ستويات مل ي�سبق
لها مثيل (  28,60دوالر للربميل ).
الفرتة الفرعية الثالثة فرتة الإنعا�ش ( :)2012-2001وقد �سمح االنفراج املايل الناجت عن
�إرتفاع �أ�سعار البرتول �سنة 2000مببا�رشة تنفيذ برنامج دعم النمو االقت�صادي مببلغ قدر بـ 525
مليار دينار ( 7ماليري دوالر ) على فرتة متتد من �سنة � 2001إىل  2004كان يرمي �إىل ثالثة �أهداف
نوعية كربى متثلت يف حتقيق التوازن اجلهوي ،و�إنعا�ش االقت�صاد اجلزائري� ،إن�شاء منا�صب
ال�شغل (التقليل من حدة البطالة )،و مكافحة الفقر .كما مت تدعيم هذا الربنامج بربنامج مكمل لدعم
النمو ر�صد له  50مليار دوالر على امتداد �أربعة �سنوات �أخرى �أي حتى �سنة .)12( 2009
اجلدول رقم (: )1تطور متو�سط معدل البطالة ومتو�سط معدل النمو االقت�صادي خالل فرتة الدرا�سة
الفرتة الزمنية
1985 -1970
2000 -1986
2012 -2001

متو�سط معدل البطالة  %
18.1
22.76
15.59

متو�سط معدل منو PIBاحلقيقي  %
5.7
2.03
4,73

         امل�صدر  :معطيات الديوان الوطني للإح�صائيات .من موقع . www.ons.dz
�إن قراءتنا حل�صيلة الربنامج يف نهايته ،توحي ب�أن �أداء النمو االقت�صادي عرف حت�سنا مقارنة بال�سنوات
ال�سابقة ،حيث �سجل منوه يف املتو�سط ن�سبة  % 4,73خالل الفرتة ،كما �أحرز النمو االقت�صادي خارج املحروقات
تقدما قدرت ن�سبته يف املتو�سط بـ  )13( %6,5لنف�س الفرتة  والذي حتقق �أ�سا�سا بف�ضل قطاعي البناء والأ�شغال
العمومية وكذا اخلدمات.كما �شهد البلد يف نهاية �سنة  2009تقدما يف جمال حت�سني امل�ؤ�رشات املالية الكلية.
اجلدول رقم ( :)2تطور بع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية الكلية خالل ال�سنتني
 2000و 2009
البطالة %الفقر الت�ضخم %ر�صيد ميزان الديون الناجت الداخلي الناجت الداخلي
اخلام/فرد
اخلام
املدفوعات اخلارجية
%
امل�ؤ�رشات ال�شغل
دوالر
مليار دوالر مليار دوالر مليار دوالر
1796
54.7
25,1
7,9
�سنة 0.34 12,1 29,5 310*6240 2000
2045
84.6
21,4
9,6
3.58
�سنة 6,8 17,7 310*7798 2004
4027
140.9
5.1
3.4
5.4
�سنة 4,8 10.2 *9146310 2009
Source : Ambassade de France en Algérie -service économique régional- Indicateurs
économiques et financiers de l’Algérie, référence déjà cité, (texte choisie).
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لقد �سجل ميزان املدفوعات ر�صيد �إيجابي هام يف املتو�سط على طول الفرتة (�سجل �أعلى
قيمة له �سنة  2008بلغت  37مليار دوالر)� ،أما الديون اخلارجية فقد انتقلت من  25,1مليار دوالر
�سنة � 2000إىل  ،21,4ثم 5.1مليار دوالر موا�صلة بذلك اجتاهها نحو االنخفا�ض .بالن�سبة للت�ضخم
فنالحظ من خالل اجلدول �أنه ارتفع �إىل ن�سبة � %5.4سنة  ،2009وهذا راجع لل�ضخ الهائل للنفقات
العمومية ال�سيما من �أجل التنمية وكذا الزيادات يف الأجور التي متت �سنة  2004و ، 2008و�أخريا
فقد بلغ الناجت الداخلي اخلام  140.9مليار دوالر �سنة 2009وقد ق ّدر الناجت الداخلي اخلام لكل فرد
بـ  4027دوالر �سنة .)14( 2009
�سمح التح�سن يف معدالت النمو االقت�صادي خالل هذه الفرتة الثالثة با�ستحداث العديد من
فر�ص العمل اجلديدة (قرابة  717.000من�صب �شغل �سنة  � )2004أين ّ
�سطر خللق 9 26380من�صب
�شغل دائم و  186850من�صب �شغل غري دائم) ،(15وهبوط معدالت البطالة �إىل ن�سبة � ،%17,7أما
بعد تدعيم هذا الربنامج بربنامج  مكمل لدعم النمو حتى �سنة � ،2009ساهم ب�شكل وا�ضح يف خف�ض 
معدل البطالة و زيادة النمو االقت�صادي التي و�صلت �إىل � %10.2أواخر �سنة � ،2009أين �سجل
خلق حوايل  964000من�صب �شغل جديدة (حيث قد �سطر خللق  2مليون من�صب �شغل للفرتة املمتدة
من � 2005إىل  2014ح�سب ت�رصيحات وزير احلكومة) ( ،)16وتقلي�ص معدالت الفقر �إىل ن�سبة % 4.8
�سنة  ،2009حيث �أ�صبح عدد ال�سكان الذين يعي�شون بدوالر واحد يف اليوم �ضعيفا .وال�شكل البياين
التايل يو�ضح ذلك :
ال�شكل رقم ( :)1منحنى تطور لوغاريتم معدل البطالة و الناجت خالل الفرتة
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يالحظ الدار�س حلالة اجلزائر  يف الفرتة �، 2012 – 1970أنه ميكن تق�سيمها �إىل ثالث فرتات
فمن  1970اىل  1985والتي توافق مرحلة التخطيط املركزي يف اجلزائر ،ان هناك عالقة عك�سية بني
املتغريتني خالل هذه الفرتة حيث �شهد الناجت املحلي االجمايل ارتفاع م�ستمر و �صاحبه انخفا�ض مهم يف
معدالت البطالة  ،اال انه يف الفرتة املمتدة من  1986اىل غاية  2000و التي توافق مرحلة الإ�صالحات
نالحظ انه يف الوقت الذي يزيد فيه الناجت املحلي احلقيقي يرتفع معدل البطالة �أي كما يبينه ال�شكل  �أعاله
كالهما يتبعان نف�س االجتاه عموما.واخريا بداية من � 2000إىل غاية  2012والتي توافق مرحلة الإنعا�ش 
التي طبقتها اجلزائر (املخطط اخلما�سي الأول و الثاين) يالحظ بو�ضوح عالقة عك�سية بني املتغريتني  �أي
زيادة الناجت املحلي احلقيقي يوافقه انخفا�ض يف معدالت البطالة ،و عموما فان م�ستوى الناجت املحلي
احلقيقي ي�أخذ اجتاه عام مت�صاعد على عك�س معدل البطالة الذي ي�سلك اجتاه عام متنازل.
وللت�أكيد �أكرث ن�ستعني بال�شكل التايل الذي يجمع معدل النمو االقت�صادي ممثل بالتغري
يف لوغاريتم الناجت مع التغري يف لوغاريتم معدل البطالة ،يالحظ انه خالل الفرتتني:من 1970
اىل ، 1985و كذلك الفرتة  التي تبد�أ من �سنة  2000اىل  2012زيادة معدالت منو الناجت يتبعها
انخفا�ض ملحوظ يف تغري معدالت البطالة� ،أما خالل الفرتة املمتدة من � 1986إىل  2000يف الوقت
الذي يزيد فيه معدل منو الناجت املحلي احلقيقي ينخف�ض عر�ض الت�شغيل و يرتفع معدل البطالة،
بل كما يبينه ال�شكل �أدناه ،كالهما يتبعان نف�س االجتاه و �إن اختلفا يف حدة دورتهما.وعموما فان
معدالت النمو ت�سلك اجتاه عام مت�صاعد ،على عك�س معدالت منو البطالة التي ت�أخذ اجتاه عام
متنازل�،أي انه يف املدى الطويل العالقة العك�سية بني النمو و البطالة التي ن�ص عليها ‹�أوكن› تظهر
من ال�شكل مبدئيا �أنها حمققة.
ال�شكل رقم ( :)2تطور معدل منو الـ الناجت املحلي و البطالة خالل فرتة الدرا�سة
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ولتحديد درجة ومعنوية االرتباط بني معدل منو الناجت املحلي احلقيقي ومعدل منو
البطالة ،مت �إجراء اختبار االرتباط التقاطعي ( )Cross Correlationبني هذين املتغريين بفرتات
مبط�أة وفرتات قائدة حتى �3سنوات ()-3 ≥ k ≥ 3ويو�ضح اجلدول يف امللحق رقم ( )1نتائج هذا
االختبار .ويت�ضح من هذا اجلدول ات�ساق الإ�شارة املقدرة ملعامالت االرتباط التقاطعي مع ما هو
نظريا  ،حيث كانت هناك عالقة ارتباطيه �سالبة بني معدل النمو االقت�صادي ومعدل منو
متوقع
ً
البطالة عند خمتلف الفرتات املبط�أة وبع�ض الفرتات القائدة .وت�شري معامالت االرتباط التقاطعية
عند الفرتات املبط�أة �إيل �أن الزيادة يف معدل النمو االقت�صادي يف العام ال�سابق �أو العام الذي
ي�سبقه �سوف ت�ؤدي �إيل تخفي�ض معدل البطالة .وتعك�س قيمة هذه املعامالت قوة العالقة االرتباطية
ال�سالبة حمل التحليل .

رابع ًا :اجلانب التطبيقي للدرا�سة
�إن �إ�سقاط عالقة ‹�أوكن› على حالة مثل حالة اجلزائر� ،سي�سمح دون �شك حتديد طبيعة
العالقة بني البطالة و النمو االقت�صادي خالل الفرتة � ،2012 – 1970أو ب�صفة �أدق طبيعة  العالقة
بني الظرف االقت�صادي و االنعطافات التي حدثت يف البطالة خالل  هذه الفرتة.
�إن العالقتني ( )5و ( )6التاليتني ،ال تخ�ضعان لنف�س االعتبارات الإح�صائية (:)17
			Δut= α - β.Δyt + ε1t
)				(5
			ut= - u = - δ.(yt- y )+ ε2t
)			(6
t

t

حيث تفرت�ض العالقة الأوىل تغري م�ستقر يف قيم امل�شاهدات املت�ضمنة يف ال�سل�سلة الزمنية ،يف حني
تفرت�ض ال�صيغة الثانية ا�ستقرار البطالة حول معدلها الطبيعي.
املعادلة الأوىل تكون مالئمة �إذا و فقط �إذا كانت كل من �سل�سلتي البطالة و الناجت املحلي
الإجمايل م�ستقرين بالتفا�ضل (بالفرق) ،مبعنى �إذا كانتا تتبعان �سل�سلتني متكاملتني من الدرجة
الأول ).integrated of order one)( I(1
املعادلة الثانية ت�ستلزم ا�ستقرار معدل البطالة حول معدله الطبيعي.
يظهر �أن التغري اخلا�ص بالبطالة و الناجت املحلي الإجمايل يف االقت�صاد اجلزائري هو
تغري غري م�ستقر( ΔutوΔytغري م�ستقرة) ،فلكلى املتغريتني جذور �أحادية و قد مت اختبار حالة  
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ال�إ�ستقرار للناجت املحلي الإجمايل يف درا�سات �سابقة( ،)18يف حني ي�صعب تقدير العالقة الثانية
ال ّ
على حالة اجلزائر لأن  املعطيات املتاحة  ال ت�سمح لي�س فقط ب�إيجاد الطريقة املنا�سبة لتحديد الناجت
املحلي الإجمايل املمكن الو�صول �إليه  عند اال�ستعمال الأح�سن لعوامل الإنتاج( ،)19و �إمنا لتعذر
�أي�ضا التقدير امل�سبق للم�ستوى الطبيعي للبطالة يف اجلزائر ،و منه عدم قدرة �إثبات اال�ستقرار يف
العالقة الثانية .هذا من جهة و من جهة �أخرى فالعالقتني ال�سابقتني تبنى على معطيات ف�صلية.
من �أجل هذا و من منطلق فر�ضية عدم اال�ستقرار يف العالقة بني الناجت املحلي الظريف
و بني البطالة ،ارت�أينا �أن جنري الدرا�سة التجريبية يف حالة اجلزائر على مرحلتني كما يلي  :يف
املرحلة الأوىل :نقوم بتقدير عالقة التغري بني البطالة و الناجت املحلي ،بافرتا�ض عدم اال�ستقرار يف
التغري()20؛ �أي �أننا نقوم بتقدير ديناميكي لعالقة ت�أثري التغري يف الناجت على التغري يف البطالة ومن ثم
تقدير عامل املرونة يف الأمد الطويل .يف املرحلة الثانية :نقدر الفارق بني البطالة و الناجت املحلي
لي�س مع م�ستواهما الطبيعي(للأ�سباب التي ذكرناها من قبل) ،و�إمنا مع اجتاههما العام �أي على �أ�سا�س 
عالقة ‘غوردون’ (  ) GORDON 1984ب�صفتها عالقة مطورة لعالقة الفجوة ‘لأوكن’ الأ�صلية.
يتم تقدير العالقة ( )7دون احلاجة �إىل حتديد م�سبق لالجتاه العام للبطالة و للناجت و
�إمنا ي�ستوجب �أن ي�أخذ هذا التقدير الطابع الديناميكي يف عملية الت�أثري،لذا علينا �أن نح�سب معادلة
االنحدار على �أ�سا�س ت�أخري رد فعل املتغرية امل�ستقلة على املتغرية التابعة �أي تقدير العالقة التالية(:)21
)				(7

k

k

Δut= Σi=1 bt-iΔut-i+ Σ
ct-iΔyt-i+ εt
i=0

مت حتويل املتغريات الأ�صلية �إىل لوغاريتمية من �أجل تقدير املرونة يف الأجل الطويل (.)22
حيث �أن   ut = log Ut :و  yt = log yt
و من ثم تقدير مرونة الت�أثري يف الأمد الطويل  αLTو التي ت�ساوي اىل :
لكن قبل تقدير هذا النموذج البد من املرور باملراحل التالية :
بداية بدرا�سة ا�ستقرارية ال�سل�سلتني  logYtو logUt؛تكون ال�سل�سلة م�ستقرة �إذا تذبذبت
حول و�سط ح�سابي ثابت ،مع تباين لي�س  له عالقة بالزمن ( ،)23والختبار ا�ستقرارية ال�سل�سلة  
 logYtن�ستعمل اختبار ديكي– فولر املطور ) :Dicky-Fuller Augmente Test (ADFميكن
اخت�صار نتائج هذا االختبار يف اجلدول املو�ضح يف امللحق رقم )،)2من خالل اجلدول نالحظ
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انه عند الفرق االول لل�سل�سة  log Ytالإح�صائية املح�سوبة  τ∧φ1ت�صبح اكرب (بالقيمة املطلقة) من
الإح�صائية املجدولة  t tabulèيف النماذج الثالثة  عند م�ستوى معنوية   ، % 5و منه نقبل الفر�ضية
(� )H0:λ=0أو ( ، )H0:φ1=1وهذا يعني عدم  وجود جذر وحدوي يف ال�سل�سلة ،وكذلك وعدم
معنوية معامل االجتاه العام اال ان الثابت يف النموذج الثاين معنوي  ،ومنه فان ال�سل�سلة D log Yt
م�ستقرة من نوع   DSمب�شتق()With deviation؛ من جهة اخرى نالحظ انه عند الفروق الثانية
لل�سل�سة  log U tالإح�صائية املح�سوبة  τ∧φ1اكرب (بالقيمة املطلقة) من الإح�صائية املجدولة τtabuleيف
النماذج الثالثة  عند م�ستوى معنوية    ، 5%و منه نقبل الفر�ضية (� )H0:λ=0أو( ،)H0:φ1=1وهذا
يعني عدم  وجود جذر وحدوي يف ال�سل�سلة ،وكذلك عدم معنوية الثابت و معامل االجتاه ،ومنه
فان ال�سل�سلة  DDlogUtم�ستقرة من نوع  DSبدون مب�شتق ). (Without deviation
�أما اختبار العالقة ال�سببية لـ  Granger؛في�ستخدم اختبار  Grangerللت�أكد من مدى
وجود عالقة تبادلية بني متغريين كالناجت املحلي االجمايل (Gross Domestic Product GDP
) و البطالة  ،وذلك يف حالة وجود بيانات �سال�سل زمنية ،ومن امل�شاكل التي توجد يف هذه احلالة
�أن بيانات ال�سال�سل الزمنية ملتغري ما كثريا ما تكون مرتبطة� ،أي يوجد ارتباط ذاتي بني قيم املتغري
الواحد عرب الزمن ،وال�ستبعاد اثر هذا االرتباط الذاتي �إن وجد،يتم �إدراج قيم نف�س املتغري التابع
لعدد من الفجوات الزمنية كمتغريات تف�سريية يف عالقة ال�سببية املراد قيا�سها ي�ضاف �إىل ذلك قيم
املتغري التف�سريي الآخر لعدد من الفجوات الزمنية كمتغريات تف�سريية �أي�ضا ،يف حالتنا هذه يتطلب
اختبار ‹غراجنر› لل�سببية تقدير العالقات التالية (:)24
بالن�سبة حلالتنا هذه حت�صلنا با�ستعمال برنامج  Eviews 7.0على النتائج التالية :
ال�شكل رقم ( :)3نتائج اختبار ‹غراجنر›

 Dال ت�سبب مبفهوم غراجنر يف

عدد
امل�شاهدات

قيمة اح�صائية
في�رش

االحتمال املقابل
لإح�صائية في�رش

40

1.5

0.22

 D log Ytال ت�سبب مبفهوم غراجنر يف

40

2.22

0.05

اختبار غراجنر
log U t

2

D log Yt

D 2 log U t

امل�صدر:من اعداد الباحثني باالعتماد على برنامج . Eviews 7.0
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لدينا  F * = 1.5وهي اقل من اجلدولية عند حد معنوية  % 5و كذلك()prob:0.22<0.05
و هذا يعني عدم رف�ض  H 0ومن جهة �أخرى يف املعادلة الثانية  F * = 2.23وهي اكرب من اجلدولية
عند حد معنوية  %5وكذلك (� )prob = 0.05أي رف�ض  H'0و منه :فان املتغري  DlogYي�سبب يف
املتغري  DlogUو املتغري  DlogUال ي�سبب يف  املتغري . DlogY
مالحظة :مبا �أن العالقة ال�سببية هي يف اجتاه واحد فقط (�أي �أن املتغري  DlogYي�سبب يف املتغري
 DlogUو املتغري  DlogUال ي�سبب يف  املتغري ، DlogYوعليه فالعالقة غري متبادلة ال�سببية)،
ومنه لي�س هناك معنى ال�ستعمال منوذج الـ  VARال�شعاعي يف التقدير (الذي ميثل التقدير با�ستعمال
طريقة املربعات ال�صغرى للنموذج املتبادل (�أي يف االجتاهني) يف �آن واحد ).

يلي املرحلتني ال�سابقتني اختبار التكامل املتزامن بني املتغريتني  d log Ytو d logU t
؛فدرا�سة العالقة ال�سابقة ( )7يف املدى الطويل ت�ضعنا �أمام م�شكلة تتمثل يف �أن ال�سال�سل الزمنية
الداخلة يف النموذج غري م�ستقرة ،ويف حالة غياب �صفة اال�ستقرار ف�إن االنحدار الذي نح�صل عليه
بني متغريات ال�سال�سل الزمنية يكون غالبا انحدارا زائفا(العالقة بني املتغريات تكون عالقة ارتباط
 الذي يعني التقارب بني م�سارات ال�سال�سل الزمنية -ولي�س عالقة �سببية) وهذا ما بينته درا�سةكل من»»Newbold.Pو « .)1974(»Granger.C.W.Jبعد درا�ستنا خل�صائ�ص ال�سال�سل
الزمنية  log Ytو  logU tوجدنا �أن  logU tمتكاملة من الدرجة الثانية()� ،)I(2أما
ال�سل�سلة  log Ytفهي متكاملة من الدرجة االوىل ). I(1وهكذا ن�ستطيع القول �أن اختبار �إمكانية
وجود م�سار م�شرتك بني املتغريات ال يكون �إال بني املتغريات املتكاملة من نف�س الدرجة والتي
تنمو بنف�س وترية االجتاه على املدى الطويل ،وعليه و ح�سب املعطيات التي هي لدينا فانه ال يوجد
جمال للتكامل امل�شرتك (املتزامن) بني هذين املتغريين كون �أن تكاملها لي�س من نف�س الدرجة .كما
انه ال جدوى من تطبيق طريقة ت�صحيح الأخطاء ( (Error Correction Model) )ECMيف
التقدير.
وعليه فان معادلة االنحدار �سوف ت�أخذ ال�شكل التايل:
)(8
ومن اجل حتديد العدد الأمثل للت�أخريات ،ونظرا لأهمية هذه املرحلة نقوم بدرا�سة خمتلف
احلاالت املر�شحة للنموذج واملختلفة ح�سب قيم )25(P؛ نختار النموذج الذي يعطي اقل قيمة للمعايري
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 SC ، AICو  HQ؛مع الأخذ بعني االعتبار م�ستوى معامل التحديد  ، R2معنوية املعامل املقدرة  ،
و �إح�صائية  ، DWبعد تفح�ص النماذج املر�شحة ال�سابقة  ميكننا اختيار النموذج لعدة اعتبارات :
.1اقل قيمة للمعايري ال�سابقة كما يظهر يف اجلدول امللحق رقم (.)4
.2م�ستوى �أعلى ملعامل التحديد . 3. R2معنوية جيدة للمعامل املقدرة
نالحظ من خالل امللحق رقم (� )4أن قيمة  Pالتي تدين املعايري ال�سابقة هي. P = 4 :
�آخر مرحلة وهي نتائج   التقدير؛�إذ �أعطى ح�ساب معادلة االنحدار بطريقة املربعات
ال�صغرى ،على �أ�سا�س الت�أخر ب�أربع فرتات بالن�سبة للمتغرية امل�ستقلة والتابعة(باالعتماد على معايري
كل من)، )AIC,SC, HQكما �أنه عند التقدير مت �إتباع طريقة « )26( )2000( »Tangالتي تتلخ�ص
يف �إلغاء املتغري امل�ستقل الذي تكون القيمة املطلقة لإح�صاء  tاخلا�صة به اقل من الواحد ال�صحيح،
وذلك ب�شكل متتايل،كما يظهر يف اجلدول بامللحق رقم ()5؛ وقبل اعتماد هذا النموذج ال�ستخدامه
يف تقدير الآثار ق�صرية وطويلة الأجل ينبغي الت�أكد من جودة �أداء هذا النموذج .ويتم ذلك ب�إجراء
االختبارات الت�شخي�صية التالية :اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي  :اختبار ‘جاك -بريا’ « Jarque-
»Bera؛ اختبار م�ضاعف الغراجن لالرتباط الت�سل�سلي بني البواقي .Multiplier Lagrange:
 ]Breush-Godfrey (BG)[ Test of Residual؛ اختبار جتان�س  التباين (اختبار ‹وايت›
«)»white؛ ؛ و اخريا اختبار مدى مالئمة حتديد �أو ت�صميم النموذج املقدر من حيث ال�شكل الدايل
لهذا النموذج ( ]). (Regression error specication test :[Ramsey (RESETو يت�ضح
من اجلدول يف امللحق رقم ( )5ما يلي:
 ي�شري �إح�صاء اختبار�  JBإيل عدم رف�ض الفر�ضية القائلة ب�أن الأخطاء الع�شوائية موزعةطبيعيا يف النموذج حمل التقدير.
توزيعا
ً
ً
 ي�شري �إح�صاء اختبار� BG LMإيل خلو النموذج من م�شكلة االرتباط الت�سل�سلي.من الدرجةpاكرب من .1
  ت�شري �إح�صائية اختبار �  whiteإيل عدم رف�ض فر�ضية العدم القائلة بثبات تباين حد اخلط�أالع�شوائي يف النموذج املقدر (. )Homoscedasticity
  ي�شري �إح�صاء اختبار�  RESETإيل �صحة ال�شكل الدايل امل�ستخدم يف النموذج امل�ستخدم . وت�شري قيمة معامل التحديد )� (R2إيل ارتفاع القوة التف�سريية للمتغريات امل�ستقلة حمل االهتمام(.)0.52
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* التحليل االقت�صادي لنتائج التقدير:
وفقا للنقاط ال�سابقة فان ال�صيغة القيا�سية املثلى للنموذج هي :

مالحظة:القيم بني االقوا�س متثل اح�صائيات �ستودنت املح�سوبة ملختلف املعامل املقدرة.
يت�ضح مما �سبق ما يلي:
 وجود �أثر موجب و  معنوي اح�صائيا لنمو معدل البطالة املت�أخر ب�سنة و اربع �سنوات علىالتوايل علي معدل منو البطالة احلايل،ويعني هذا �أن زيادة معدل منو البطالة املت�أخر ب�سنة
وب�أربع �سنوات بن�سبة� %1سوف ت�ؤدي �إىل زيادة معدل منو البطالة بحوايل،% 0.38
 % 0.24على التوايل.
 وجود �أثر �سالب و معنوي اح�صائيا لنمو معدل البطالة املت�أخر ب�سنتني علي معدل منو البطالةاحلايل،ويعني هذا �أن زيادة معدل منو البطالة املت�أخر ب�سنتني بن�سبة �% 1سوف ت�ؤدي �إىل
انخفا�ض معدل منو البطالة احلايل بحوايل.% 0.24
 وجود �أثر �سالب(موجب) ومعنوي ملعدل منو الـناجت لل�سنة احلالية و ال�سنة املا�ضية (املت�أخرب�أربع �سنوات) علي البطالة يف الأجل الق�صري ،فقد بلغت القيمة املقدرة للمرونة اجلزئية
للبطالة بالن�سبة للنمو االقت�صادي حوايل ،)1.04( 1.35- ،0.98-ويعني هذا �أن الزيادة يف
النمو االقت�صادي بن�سبة � % 1سوف ت�ؤدي �إيل انخفا�ض(زيادة  ) معدل منو البطالة بـ، 0.98 %
 )% 1.04( % 1.35يف الأجل الق�صري.
 وجود �أثر �سالب و قوي معنويا ملعدل منو الناجت (النمو االقت�صادي) علي البطالة يف الأجلالطويل  ،حيث �أن مرونة البطالة بالن�سبة للنمو االقت�صادي يف الأجل الطويل هي:

 و هذا يعني �أن الزيادة يف النمو االقت�صادي بن�سبة � % 1سوف ت�ؤدي �إيل انخفا�ض  معدل منوالبطالة بـ  % 2.12يف الأجل الطويل.
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 تدل هذه القيمة على وجود ح�سا�سية �شديدة بني التغري يف معدل منو الناجت املحلي احلقيقي والتغري يف معدل البطالة  ،مبعنى �أن تغري طفيف يف الناجت املحلي ،ي�ؤدي �إىل  تغري حاد و يف
االجتاه املعاك�س  يف معدل البطالة  .
 نظرا لأهمية النتائج التي حت�صلنا عليها�،سوف يتم تدعيمها من خالل االعتماد على عالقة‹�أوكن› املطورة من طرف ‹غوردن› كما يلي:
* التقدير على �أ�سا�س منوذج ‹�أوكن› املطور من طرف ‹غوردن›» » Gordonالديناميكي:
     عالقة ‘�أوكن’ اجلديدة املطورة من طرف ‘غوردون’ «� »R.J.Gordonسنة ،)27(1984
تكمن يف �إيجاد عالقة االنحدار بني فجوة البطالة ( )unemployment gapالتي متثل معدل
البطالة الظرفية ،وفجوة الناجت ) (gap of GDPالتي متثل الناجت املحلي الظريف،كما تظهر فيها
املتغريات املف�رسة مت�أخرة زمنيا،كما هو مبني يف ال�صيغة ( )9التالية:
()9
c

c

�أين ي�شكل كل من  U tو  Ytالفارق بني االجتاه العام ومعدل البطالة الفعلي و الفارق بني
االجتاه العام للناجت املحلي الإجمايل و الناجت املحلي الإجمايل الفعلي على التوايل �أي :
     

و  

باعتبار �أن      YtTو    :    U tTهما االجتاه العام لكل من الناجت و البطالة على التوايل.
قبل ح�ساب معادلة االنحدار على �أ�سا�س عالقة ‘غوردن’ الديناميكية ،علينا �أن نح�سب �أوال:
  و   
�إيجاد االجتاه العام لكل من معدل البطالة و الناجت املحلي الإجمايل؛ �أهم التقنيات
امل�ستعملة لتقدير االجتاه العام ملتغرية اقت�صادية كلية (مثل البطالة �أو الناجت ) هي :م�صفاة ‘هودريك
وبرا�سكوت’(،)filter of Hodrick and Prescottم�صفاة املتو�سط املتحرك،طريقة  االجتاه
العام اخلطي و طريقة االجتاه العام املجزئ( ،)28تعترب هذه التقنيات �إح�صائية حيث ترتكز على
ا�ستعمال املعلومات املت�ضمنة  يف تاريخ ال�سل�سلة دون مرجع لنموذج اقت�صادي خا�ص� ،أين تعترب
على الأمد الطويل �أن الناجت �أو البطالة املالحظ يتطور حول م�ستوى الناجت �أو البطالة الطبيعي،
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بحيث ن�ستطيع تقريبه من طرف االجتاه العام للناجت �أو البطالة املالحظ ،ومنه فان االجتاه العام
ميثل التوازن يف الأجل الطويل و الدورة ت�ؤ�س�س احلركية يف الأجل الق�صري .
�أ .الناجت املحلي الإجمايل:
ال�شكل رقم (: )4تطور لوغاريتم الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي الفعلي عرب الزمن

    امل�صدر :معطيات الديوان الوطني للإح�صائيات .من موقع www.ons.dz
نالحظ �أن �سل�سلة لوغاريتم الناجت املحلي االجمايل ت�أخذ عموما اجتاه عام موجب و �أن
ال�سل�سلة قليلة التذبذبات �أي �أنها حتمل معدل منو مت�صاعد  ،و عليه فان تطبيق الطريقتني الأوليتني
(امل�صفاتني) لتحديد االجتاه العام غري ممكن  ،لأن ال�رشط الأويل و ال�رضوري لتطبيق هذين
امل�صفاتني هو توفر املعطيات الثالثية(�أي لكل ثالثة �أ�شهر).هذا من جهة و من جهة �أخرى�،أن
تكون ال�سل�سلة ال حتمل اجتاه عام مت�صاعد �أو متنازل و �أن تكون بها تغريات (تذبذبات ) مهمة،
وعليه و لتعذر حتقيق هذه ال�رشوط اكتفينا يف درا�ستنا على املعطيات ال�سنوية ،مع ا�ستعمال طريقة  
االجتاه العام اخلطي ،التي تفرت�ض �أن يكون لل�سل�سلة معدل منو يتطور يف نف�س االجتاه .
طريقة االجتاه العام اخلطي :التحليل الأكرث ا�ستعماال ل�سل�سلة متغرية اقت�صادية كلية مثل
الناجت املحلي االجمايل يرتكز على االجتاه العام الذي ت�سلكه هذه املتغرية و الذي عادة ما يكون
خطيا ،حيث �أن الـناجت املحتمل ( �أو املمكن) ميثل االجتاه العام اخلطي للناجت  الفعلي ،وهو نف�س 
التحليل الذي قام به تايلور من اجل قيا�س فجوة الإنتاج ،من خالل ا�ستعمال العالقة التالية   :
� ,أين  ytمتثل لوغاريتم الناجت الفعلي ،يف هذا النموذج االجتــاه يكــون مقـدر
باالنحدار و البواقي املح�صل عليها تكون م�شابهة للجزء الدوري لل�سل�سلة(.)29
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�أعطت نتائج التقدير ال�صيغة التالية)10(:
يكون على النحو التايل  :

�أين ال�شكل

ال�شكل رقم (: )5تطور الناجت املحلي الإجمايل الفعلي واجتاهه العام (املمكن) عرب الزمن

    امل�صدر :معطيات الديوان الوطني للإح�صائيات .من موقع www.ons.dz
حتليل هذا ال�شكل يبني �أن الناجت املحتمل ينمو عندما الإنتاج الفعلي يرتفع ب�شكل دائم ،من
جهة �أخرى يكون غري مت�أثر عندما الزيادة للإنتاج الفعلي ال تكون �سوى م�ؤقتة.
ب .معدل البطالة:
ال�شكل رقم (: )6تطور لوغاريتم معدل البطالة الفعلي عرب الزمن.

    امل�صدر :معطيات الديوان الوطني للإح�صائيات .من موقع www.ons.dz
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نالحظ �أن �سل�سلة لوغاريتم معدل البطالة (ال�سل�سة  )uميكن تق�سيمها �إىل ثالث فرتات
الأوىل ي�أخذ فيها معدل البطالة اجتاه عام متنازل اىل غاية �سنة  ،1985ياخذ بعدها اجتاه عام
مت�صاعد حتى �سنة  2000ليعود مرة ثانية بعد هذه ال�سنة تقريبا لي�أخذ اجتاه عام متنازل ،عك�س 
�سل�سلة  yالتي لها اجتاه عام مت�صاعد .طريقة االجتاه اخلطي تفر�ض لتطبيقها �أن يكون هناك اجتاه
عام واحد يف ال�سل�سلة ،وعليه فهي غري مالئمة يف هذه احلالة لعدم ثبات تطور معدل النمو يف اجتاه
واحد ،ومنه �سوف يتم اال�ستنجاد بطريقة االجتاه املجزئ.
طريقة االجتاه العام املجزئ  ) : ( Méthode de la tendance segmentéeهذه التقنية
قدمت من طرف( NBER ) National Bureau of Economic Researchالأمريكي ،و
كانت وا�سعة اال�ستعمال من طرف �إدارة  OCDEخالل ال�سنوات الأخرية ،بهذه الطريقة معدل
النمو الطبيعي ممكن يغري م�ساره عند نقاط االنك�سار  ) (breakpointsو لكن يبقى ثابت االجتاه
داخل الفرتات اجلزئية ،تطبيق هذه الطريقة يطرجم من طرف متلي�س  ) (smoothال�سل�سلة u
بتقدير اجتاه حمدد خطي لكل فرتة جزئية ،بوا�سطة انحدار للوغاريتم البطالة  Uلعدة فرتات
املعرفة  .يتطلب �إذن تقدير الدالة التالية :
زمنية ،يف دالة لنقاط االنك�سار ّ
()11
يف هذه العالقة ،املتغرية  uمتثل لوغاريتم  :t ، Uالزمن؛ و :trهي متغرية زمنية حيث �أنtr=0
�إذا  t ≥ rو� tr=t-rإذا .t > r
امل�ؤ�رش :rيدل على التاريخ املحتمل حلدوث ك�رس يف ال�سل�سلة ،ب�إدخال تواريخ االنك�سارات يف
هذا النموذج ي�سمح باحل�صول على مركبة االجتاه العام الذي يكون اقل ح�سا�سية (ت�أثر) يف خمتلف
()30
الفرتات اجلزئية ،واختبار املعنوية الإح�صائية لهذه االنك�سارات
 �أعطت نتائج تقدير هذه الطريقة با�ستعمال برنامج  Eviews 7.0ال�صيغة الريا�ضية التالية :)(12
ال�شكل  يكون على النحو التايل:
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ال�شكل رقم (:)7تطور معدل البطالة الفعلي واجتاهه العام (الطبيعي) عرب الزمن.

امل�صدر :معطيات الديوان الوطني للإح�صائيات .من موقع www.ons.dz
يظهر من ال�شكل �أن معدل البطالة الطبيعي (يف املدى الطويل) ال يتبع التغريات امل�ؤقتة
التي حتدث يف معدل البطالة الفعلي.
مالحظة :قد مت �إدخال عدة نقاط انك�سار عند تقدير معدل البطالة الطبيعي �إال �أنها كانت معنويا ال 
تختلف عن ال�صفر �إال �سنة  ،2000 ،1985من جهة �أخرى  عند ا�ستعمال طريقة االجتاه املجزئ
على ال�سل�سلة  yوجدنا �أن خمتلف نقاط االنك�سار امل�ستعملة (عند تواريخ انخفا�ض معدل النمو) كانت
معامالتها غري معنوية �إح�صائيا و هو دليل على ا�ستعمال طريقة االجتاه اخلطي.
c
c
درا�سة ا�ستقرارية ال�سل�سلتني  Ytو �: U tسوف يتم االعتماد على اختبار ديكي – فولر
املطور  : (ADF) Test

من خالل اجلدول املو�ضح يف امللحق رقم ) (6نالحظ انه عند الفرق االول لل�سل�سة  Ytالإح�صائية
املح�سوبة   τφ1ت�صبح اكرب (بالقيمة املطلقة) من الإح�صائية املجدولة  t tabulèيف النماذج الثالثة  عند
م�ستوى معنوية   ، % 5وهذا يعني عدم  وجود جذر وحدوي يف ال�سل�سلة وكذلك عدم معنوية الثابت
و معامل االجتاه ،ومنه فان ال�سل�سلة  D log Yt cم�ستقرة من نوع  DSبدون مب�شتق(Without
c
) .deviationاما بالن�سبة لل�سل�سة ، U tالإح�صائية املح�سوبة  τφ1اكرب (بالقيمة املطلقة) من
الإح�صائية املجدولة  t tabulèيف النماذج الثالثة  عند م�ستوى معنوية � ، % 5أي �أنها م�ستقرة يف
امل�ستوى ().)I(0
c

∧

∧
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c
c
اختبار التكامل املتزامن بني املتغريتني  Ytو  : U tبعد درا�ستنا خل�صائ�ص ال�سال�سل
c
c
c
c
الزمنية  Ytو  U tوجدنا �أن  U tم�ستقرة يف امل�ستوى ()� ،)I(0أما ال�سل�سلة  Ytفهي متكاملة
من الدرجة االوىل () . )I(1وهكذا ن�ستطيع القول �أن اختبار �إمكانية وجود م�سار م�شرتك بني
املتغريات ال يكون �إال بني املتغريات املتكاملة من نف�س الدرجة والتي تنمو بنف�س وترية االجتاه على
املدى الطويل ،و التي نقوم بتطبيق طريقة املرحلتني ‘لأجنل’ و ‹غراجنر› وعليه و ح�سب املعطيات
التي هي لدينا فانه ال يوجد جمال للتكامل امل�شرتك (املتزامن) بني هذين املتغريين كون �أن تكاملهما
لي�س من نف�س الدرجة.

حتديد الت�أخر الزمني: Pي�سمح �إدخال الت�أخر ب�إلغاء االرتباط الذاتي للبواقي � ،εtأما حتديد
عدد الت�أخر  Pفيتحدد بتطبيق نف�س اخلطوات ال�سابقة  ،نالحظ من خالل امللحق رقم )�  (7أن قيمة
 Pالتي تدين خمتلف املعايري ال�سابقة هي . P=5
c

c
تقدير النموذج �:أعطت ال�سل�سلتني  U tو  Ytللفرتة الزمنية  ،2012–1970النتائج
التالية� :أين عالقة ‘غوردون› املطلوب تقديرها تكون على ال�شكل الآتي     :

()13
    -بعد نزع املتغريات) LOGYCT(-2)،LOGYCT،LOGYCT(-3من النموذج
باالعتماد على طريقة   Tang؛ وقبل اعتماد هذا النموذج ال�ستخدامه يف تقدير الآثار ق�صرية
وطويلة الأجل ينبغي الت�أكد من جودة �أداء هذا النموذج  -ويتم ذلك ب�إجراء االختبارات
الت�شخي�صية ال�سابقة كما يت�ضح من اجلدول بامللحق رقم ) -(8و ذلك كما يلي:
 ي�شري �إح�صاء اختبار�  JBإيل عدم رف�ض الفر�ضية القائلة ب�أن الأخطاء الع�شوائية موزعةطبيعيا يف النموذج حمل التقدير.
توزيعا
ً
ً
 ي�شري �إح�صاء اختبار � BG LMإيل خلو النموذج من م�شكلة االرتباط الت�سل�سلي.من الدرجةpاكرب من .1
 ي�شري �إح�صاء �  Whiteإيل عدم رف�ض فر�ضية العدم القائلة بثبات تباين حد اخلط�أ الع�شوائييف النموذج املقدر ()Homoscedasticity
 ي�شري �إح�صاء اختبار�  RESETإيل �صحة ال�شكل الدايل امل�ستخدم يف النموذج امل�ستخدم . وت�شري قيمة معامل التحديد )� (R2إيل ارتفاع القوة التف�سريية للمتغريات امل�ستقلة حمل االهتمام(.)0.57

 96قدور بن نافلة ,حممد بن مرمي

* التحليل االقت�صادي لنتائج التقدير :ال�صيغة القيا�سية املثلى للنموذج هي :

مالحظة:القيم بني االقوا�س متثل اح�صائيات �ستودنت املح�سوبة ملختلف املعامل املقدرة.
يت�ضح من هذه ال�صيغة ما يلي:
 وجود �أثر موجب (�سالب) و قوي معنويا لفجوة معدل البطالة املت�أخر ب�سنة و �أربع �سنوات(املت�أخر ب�سنتني ) علي فجوة البطالة احلايل او ما ي�سمى مبعدل البطالة الظريف ،ويعني هذا
�أن زيادة معدل البطالة الظرفية املت�أخر ب�سنة بنقطة واحدة �أو معدل البطالة الظرفية املت�أخر
ب�أربع �سنوات بنقطة واحدة (املت�أخر ب�سنتني) �سوف ت�ؤدي �إىل زيادة (انخفا�ض) معدل البطالة
الظريف بحوايل  0.26، 0.96وحدة على التوايل ( 0.4وحدة ( يف الأجل الق�صري.
 وجود �أثر �سالب (موجب) وقوي معنويا لفجوة الناجت للفرتة املا�ضية و املت�أخرة بخم�س �سنوات (لفجوة الناجت املت�أخرة ب�سنتني) علي معدل البطالة الظريف يف الأجل الق�صري ،فقد
بلغت القيمة املقدرة للت�أثري بالن�سبة للناجت الظريف حوايل ،)0.89( 0.64-، -0.37ويعني هذا
�أن الزيادة يف فجوة الناجت بنقطة واحدة �سوف ت�ؤدي �إيل انخفا�ض (ارتفاع) فجوة البطالة بـ
 )0.89( 0.64، 0.37نقطة يف الأجل الق�صري على التوايل.
»
 وجود �أثر �سالب للـناجت الظريف (فجوة الناجت « ) output gapعلي البطالة الظرفية (فجوةالبطالة) يف الأجل الطويل .حيث �أن ت�أثري تطور الناجت الظريف على البطالة الظرفية يف
الأجل الطويل(معامل ‘�أوكن’ يف الأجل الطويل) هو:

 ويعني هذا �أن منو فجوة الناجت بنقطة واحدة �سوف ت�ؤدي �إىل انخفا�ض البطالة الظرفية بـ 0.66نقطة يف الأجل الطويل ،مبعنى �أن معدل البطالة الفعلي يقرتب من معدل البطالة
الطبيعي بحوايل ن�صف نقطة �إذا بقي معدل البطالة الطبيعي ثابت.
مالحظة :مل يتم التطرق لتقدير عالقة ‘�أوكن’ الب�سيطة (مبعنى دون ادخال التاخريات يف النموذج)
وعالقة ‘غوردن’ الب�سيطة� ،أين كل معلمات النموذج جندها ال تختلف معنويا عن ال�صفر �إ�ضافة
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�إىل �أن هذه النماذج مرفو�ضة �إح�صائيا ،كوجود م�شكل االرتباط اخلطي للأخطاء �،صغر قيمة
 ،DWو كذا قيمة معامل التحديد ال�صغرية جدا.

خام�س ًا :التف�سري االقت�صادي لنتائج التقدير
�إن النتائج املتو�صل �إليها من خالل ما �سبق تبدوا قيا�سية( ،)31حيث انه نتيجة للمعطيات
التي بحوزتنا جند ان معدالت البطالة �شهدت انخفا�ضات مهمة يف الفرتات الأخرية ،فمن معدالت
تقارب  %30يف �أواخر الت�سعينيات �إىل معدالت تقارب � %10أواخر �سنة � ،2000إال �أن معدل
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي مل ي�شهد �سوى بع�ض الزيادات الطفيفة يف معدل منوه خالل
الفرتة،كما يالحظ يف ال�شكل  ( )2ال�سابق ،اين يظهر يف ال�شكل �أن منحنى تطور معدل منو الـناجت
املحلي االجمايل احلقيقي خالل فرتة الدرا�سة ي�أخذ تقريبا ال�شكل الأفقي عك�س منحنى معدل منو
البطالة الذي ي�شهد انخفا�ضات مهمة.
 وعليه قد جند �أن التف�سريات االقت�صادية قد ال  تنطبق على حالة اجلزائر ،ما يالحظ يفاجلزائر يف ال�سنوات الأخرية هو �إقحام ال�شباب الذي ميثل اكرب ن�سبة من البطالني ( )% 65يف
العمل من جراء اعتماد برنامج الإدماج املهني الذي يق�ضي ب�إقحام البطالني يف امل�ؤ�س�سات ،و
الذي ال ي�شكل عائق(�أي تكاليف) لها مهما كان العدد الن اجر ه�ؤالء يكون من طرف الدولة
ح�سب هذا الربنامج ،من جهة �أخرى تنمية م�شاركة املر�أة يف العمل التي كانت متثل اكرب ن�سبة
من البطالة� ،أين �أعطي لها احلق بـ % 75يف العمل خالل املخطط اخلما�سي  الأخري-ح�سب
ت�رصيحات احلكومة . -و لهذا فان الن�سبة  % 2.12ال تعود �إىل منو الـناجت  وحده ،و�إمنا
الن�سبة الكبرية من هذا االنخفا�ض يف معدل البطالة خالل الفرتة يعود �إىل الربنامج املطبق
الذي قامت به احلكومة للتخفيف من حدة البطالة وما ينجم عليها من �آثار.
 والدليل على ذلك هو من خالل  حتليل الإح�صائيات اخلا�صة مبعدل الت�شغيل و معدل منوالإنتاجية املتو�سطة (الإنتاج لكل عامل) �أين يظهر �أن زيادة معدالت الت�شغيل يرتافق مع
انخفا�ض معدل �إنتاجية العمل� ،أي �أن زيادة التوظيف تزامن مع انخفا�ض معدل الإنتاجية
مما ي�ؤدي �إىل تعوي�ض االنخفا�ض يف الإنتاجية بالزيادة يف اليد العاملة .
 ميكن ا�ستعمال النتائج التي تو�صلنا �إليها للتنب�ؤ مبعدل النمو الالزم للو�صول �إىل معدل البطالةالطبيعي لالبع �سنوات القادمة «يف الأجل الطويل»  ،من خالل ما �سبق جند �أن:
 -ح�سب معادلة االجتاه العام للبطالة رقم ( )12جند �أن معدل البطالة الطبيعي �سنة  2016يكون :

 98قدور بن نافلة ,حممد بن مرمي

   من خالل عالقة ‘�أوكن’ الديناميكية (النموذج الأول) فان زيادة منو الناجت بـ %1ت�ؤدي �إىل
انخفا�ض البطالة بـ  % 2.12يف الأجل الطويل (خم�س �سنوات) ،لدينا معدل البطالة �سنة 2012
   هو � % 9.7أما الطبيعي �سنة  2016يكون %7ومنه معدل انخفا�ضه هو  :
 �أي ،% 27-ر�أينا من قبل �أن زيادة النمو بـ %1ي�ؤدي �إىل تخفي�ض معدل البطالة بـ� ،% 2.12أما
لتحقيق معدل البطالة الطبيعي � % 7سنة  2016البد من حتقيق معدل منو للـناجت  قدره:

وهو معدل منو الناجت الالزم للو�صول �إىل معدل البطالة الطبيعي� ،أين جند �أن قيمة الناجت
(باملليار دينار) هي:

وهو م�ستوى الناجت الالزم ملعدل البطالة الطبيعي.
 لدينا م�ستوى الناجت الطبيعي �سنة  2016باال�ستعانة مبعادلة االجتاه العام للناجت رقم ( )10هو(باملليار دينار)   :
ومنه فان معدل منو الـناجت الطبيعي ل�سنة  2016هو:
							

� ،أي .17%

 وعليه من خالل النتائج التي تو�صلنا �إليها جند �أن معدل النمو االقت�صادي الالزم للو�صول �إىلمعدل البطالة الطبيعي )وهو� 7( :سنة  2016هو  ،12.73%و الذي ميثل حوايل  % 75من معدل
.اي البد من
النمو الطبيعي للناجت خالل هذه ال�سنة �أي                          :
حتقيق  % 75فقط من معدل النمو الطبيعي او املحتمل للناجت من اجل الو�صول اىل معدل البطالة
الطبيعي.
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�ساد�س ًا :اخلامتة
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة قيا�س �أثر النمو االقت�صادي علي البطالة يف الأجلني الق�صري
والطويل يف االقت�صاد اجلزائري خالل الفرتة املمتدة من  2012-1970ولتحقيق هذا الهدف مت
تطبيق منوذج ‹�أوكن› الديناميكي و منوذج ‹�أوكن› املطور من طرف ‹غوردن› بهدف تقدير
مرونات الأجلني الق�صري و الطويل .وتتلخ�ص �أهم نتائج هذه الدرا�سة يف الآتي:
1.1فائدة التقنية الإح�صائية للح�صول على و التمييز بني البطالة الهيكلية �أو الطبيعية (اجتاهها
العام) و البطالة الظرفية (دورتها) من جهة ،و ح�ساب الناجت املحتمل �أو الطبيعي (اجتاهه
العام) و م�ستواه الظريف من جهة �أخرى.
2.2وجود �أثر موجب و معنوي ملعدالت البطالة لفرتات مت�أخرة على معدل البطالة احلايل يف
النموذجني� ،أي �أن معدل البطالة يف الفرتة ( )tيرتبط مبعدل البطالة يف الفرتات ال�سابقة()t-i
وعموما يتنا�سب طرديا معها� ،إن هذه العالقة تظهر �شيئا مهما وهو الطبيعة احلركية للبطالة
�أي �أن بطالة الفرتة احلالية تتوقف على بطالة الفرتة ال�سابقة.
�3.3إن معدل منو الـناجت  يف الفرتة  tال ي�ؤثر على معدل منو البطالة يف نف�س الفرتة يف النموذجني،
�إال انه يكون عايل الت�أثري يف الفرتات املت�أخرة زمنيا.
4.4وجود �أثر �سالب ومعنوي ملعدالت منو الـناجت على البطالة  يف الأجل الطويل (و الأجل
الق�صري) يف النموذجني.
�5.5إن تغريا طفيفا يف الناجت املحلي ،ي�ؤدي �إىل  تغري حاد و يف االجتاه املعاك�س يف معدل البطالة،
عندما يزيد الإنتاج معدل البطالة ينخف�ض ب�شكل معترب.حيث وجدنا �أن مرونة البطالة بالن�سبة
لنمو الناجت تقدر بـ  % 2.12-يف النموذج الأول ،و 0.66-نقطة يف النموذج الثاين يف الأجل
الطويل.
6.6من خالل النتائج املتو�صل �إليها ميكن ا�ستنتاج �أن :معدل البطالة الطبيعي ل�سنة  2016يقدر بـ
� ،7أما معدل منو الناجت الطبيعي ل�سنة  2016هو � ،% 17أما معدل النمو االقت�صادي الالزم
للو�صول �إىل �أدنى م�ستوى من البطالة ح�سب النموذج الأول �سنة  2016يقدر بـ  .%12.73
و الذي ميثل حوايل  % 75من معدل النمو الطبيعي للناجت خالل هذه ال�سنة.
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املالحق
امللحق رقم (: )1نتائج اختبار االرتباط التقاطعي بني معدل النمو االقت�صادي و معدل البطالة يف
اجلزائر خالل الفرتة 2012 -1970
معامالت االرتباط التقاطعي

عدد الفرتات الزمنية ()k

)cross(DLUt,DLYt-i
)cross(DLUt,DLYt+i
 0.22 0.12*
 0.07 0.15*
0.26
 0.04*
0.13
*
*

3210
1
2
3

امل�صدر:من اعداد الباحثني باالعتماد على برنامج *، Eviews 7.0معناها معنوي عند % 10
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امللحق رقم ( : )2نتائج اختبار  ADFعلى ال�سال�سل . log U t ، log Yt
النموذج الثالث

النموذج الثاين

القيمة
نوع النموذج
ADF
ADF
احلرجة
∧
∧
τφ1
τφ1
%5
-1.79
ا ختبا ر  ADFلل�سل�سلة - 1 . 9 3
-3.52
(الثابت م)
(االجتاه غ م)
الأ�صلية ( ) log Yt

اختبار
 ADFلل�سل�سلة -1 0 . 4 2
-9 . 0 3
املفرقة من الدرجة االوىل ( (االجتاه غ -3.52
(الثابت م)
م)1
) D log Yt

 ADFلل�سل�سلة  
اختبار
-1.59
-1.68
-3.52
(الثابت غ م)
(االجتاه غ م)
الأ�صلية ( ) log U t
 ADFلل�سل�سلة
اختبار
املفرقة من الدرجة الأوىل(
) D log U t

-1.97

-1.87 -3.52

ADF
اختبار
- 4.69
لل�سل�سلة – 4.66
-3.52
(الثابت غ م)
املفرقة من الدرجة الثانية ( (االجتاه غ م)
) D log U

النموذج االول

القيمة
ADF
احلرجة
τ∧φ1 %5

القيمة
احلرجة
%5

3.55

-1.94

-2.93
-2.93

-2.64

-1.94

-2.93

-0.88

-1.94
-1.94

-2.93

-1.2

-2.93

-1.94 - 4.66

t

امل�صدر:من اعداد الباحثني باالعتماد على برنامج . Eviews 7.0

امللحق رقم ( : )3نتائج اختبار ‹غراجنر›

Prob.
0.2218
0.0591

F-Statistic
1.50194
2.22866

Obs
40

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 10/25/13 Time: 08:03
Sample: 1970 2012
Lags: 2
Null Hypothesis:
D2LOGU does not Granger Cause DLOGY
DLOGY does not Granger Cause D2LOGU
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امللحق رقم (: )4قيم املعايري عند الت�أخريات املختلفة
عدد الت�أخريات   kمعيار  AkaikeمعيارSchwarz
-2.45
-2.59
0
-2.13
-2.52
1
- 2.34
- 2.55
2
- 2.13
- 2.43
3
-2.49
-2.62
4
-1.94
-2.42
5

معيار Hannan – Quinn
-2.48
-2.38
-2.47
-2.32
-2.57
-2.25
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امللحق رقم ( : )5نتائج تقدير النموذح (املتغري التابع )DlogU :
قيمة االحتمال
P-value
**0.0218
*0.0962
*0.0817
*0.0733
**0.0289
0.3674
**0.0503

RESET
)F=2.45 (0.21

القيمة املقدرة ملعامل االنحدار

املتغريات امل�ستقلة

0.382112
-0.241819
0.248962
-0.978847
-1.348896
0.491377
1.043681

)DLOGU(-1
)DLOGU(-2
)DLOGU(-4
DLOGY
)DLOGY(-1
)DLOGY(-3
)DLOGY(-4
R2
DW

0,52
2,06
االختبارات الت�شخي�صية +
JB
BG LM
white
2
)χ = 0,2 (O,90) F =0.62 (0.54) F =1.58 (0.23

مالحظات*** :معنوي عند م�ستوي ** ،% 1معنوي عند م�ستوي*،% 5 .معنوي عند
م�ستوي% 10
 +الأرقام بني الأقوا�س متثل قيم االحتمال ).(p-value
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c
c
امللحق رقم (: )6نتائج اختبار  ADFعلى ال�سال�سل . Yt ، U t

نوع النموذج

النموذج الثالث

ADF
∧
τφ1

اختبار  ADFعلى ال�سل�سلة
اال�صلية

-1.93
(االجتاه غ
2
م)

اختبار  ADFعلى ال�سل�سلة
املفرقة من الدرجة االوىل

-10.43

log Yt c

) ) D log Yt c

اختبار  ADFعلى ال�سل�سلة
اال�صلية     

-5.1
(االجتاه غ م)

القيمة
احلرجة
5%
-3.52

-3.52

-3.52

النموذج الثاين

ADF
∧
τφ1

-1.98
(الثابت غ م)
- 9.04
(الثابت غ م)
-4.17
(الثابت غ م)

القيمة
احلرجة
5%
-2.93

النموذج االول

ADF
∧
τφ1
-1.6

-2.93

-9.07
(االجتاه
غ م)

-2.93

-2.97

القيمة
احلرجة
5%
-1.94

-1.94

- 1.94

) ) log U tc

امل�صدر:من اعداد الباحثني باالعتماد على برنامج . Eviews 7.0
امللحق رقم ( : )7حتديد عدد الت�أخريات باالعتماد على كل من معيار  AICو SCو : HQ
عدد التأخيرات k
0
1
2
3
4
5

معيار Akaike
-2.15
-2.75
-2.78
-2.71
-2.65
-2.8

معيارSchwarz
-2.12
-2.63
-2.31
-2.42
-2.26
-2.59

معيارQuinn - Hannan
-2.14
-2.71
-2.62
-2.61
-2.51
-2.73
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امللحق رقم ( : )8نتائج تقدير منوذج التقدير (املتغري التابع )DlogU :
قيمة االحتمال P-value

***0.0000
**0.0143
*0.0541
*0.1003
0.1853
*0.0651
**0.0426

RESET
F= 0.861308
)(0.3610

القيمة املقدرة ملعامل االنحدار

0.967365
-0.403733
0.257310
-0.378954
0.843622
0.891132
-0.644699

0 ,57
2,12
االختبارات الت�شخي�صية +
BG LM
white
F =0.33146
F=11.68113
)(0.7207
)(0.2285

املتغريات امل�ستقلة

)LOGUCT(-1
)LOGUCT(-2
)LOGUCT(-4
)LOGYCT(-1
)LOGYCT(-3
)LOGYCT(-4
)LOGYCT(-5
R2
DW
JB
= 2,27 JB
)(O,32

مالحظات*** :معنوي عند مستوي ** ،% 1معنوي عند مستوي*،% 5 .معنوي عند م�ستوي    
% 10
 +الأرقام بني الأقوا�س متثل قيم االحتمال ).(p-value

