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ملخ�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل تقدير �أثر ال�صادرات النفطية على النمو االقت�صادي يف دولة اجلزائر خالل الفرتة
 مت تقدير منوذج قيا�سي يت�شكل من �إجمايل الناجت، ولتحقيق ذلك.2009  �إىل �سنة1980 املمتدة من �سنة
 متغري ال�صادرات: كمتغري تابع و�أربعة متغريات مف�رسة هي،مثال للنمو االقت�صادي
َ ُ م،)GDP( املحلي
،)KS(  ومتغري تراكم ر�أ�س املال،)NOILEXP(  ومتغري ال�صادرات غري النفطية،)OILEXP( النفطية
، كما مت اال�ستعانة بطريقتني يف حتليل �أثر ال�صادرات النفطية على النمو االقت�صادي.)LAB( ومتغري العمل
 باال�ستعانة بالربنامج الإح�صائي2009  �إىل1980 متثلت الأوىل يف حتليل معطيات الدرا�سة خالل الفرتة
E-VIEWS  ومتثلت الطريقة الثانية يف حتليل االنحدار باال�ستعانة بالربنامج الإح�صائي،XL-STAT 10
) ال�سال�سل الزمنية اخلا�صة بكل متغري با�ستخدام اختبار جذرStationarity(  وذلك بفح�ص ا�ستقرارية،7
 وقد تو�صلت الدرا�سة وباال�ستعانة بكل من اختبار التكامل امل�شرتك ملتغريات.)Unit Root Test( الوحدة
،)Error Correction Mechanism( ) و مبيكانيزم ت�صحيح اخلط�أCointegration Test( النموذج
اىل �أن متغري تراكم ر�أ�س املال يعترب �أكرث �أهمية من متغري ال�صادرات النفطية من ناحية الت�أثري على النمو
 كما بينت النتائج �أي�ضا ب�أن كال من ال�صادرات غري النفطية والعمل ال ي�ؤثران على �إجمايل،االقت�صادي
 وقد. ومن ثم ال ميار�سان �أي ت�أثري على النمو االقت�صادي يف اجلزائر خالل فرتة الدرا�سة،الناجت املحلي
 والعمل على،�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة اال�ستخدام الر�شيد لإيرادات ال�صادرات النفطية يف دعم اال�ستثمار
. بهدف رفع قيمة ال�صادرات خارج املحروقات،حت�سني نوعية الإنتاج واخلدمات وزيادة القدرات التناف�سية
 التجارة، منظمة الدول العربية امل�صدرة للبرتول، ال�صادرات النفطية، النمو االقت�صادي:الكلمات املفتاحية
. تركيز ال�صادرات، �سيا�سة ت�شجيع ال�صادرات،اخلارجية

The Trend of Impact of Oil Exports on Economic Growth :The Case of Algeria
Qasem Hamouri
Sarah Jedi

Abstract

The Trend of impact of oil exports on economic growth: the case Algeria, An Empirical Study
from 1980 to 2009. This study aims to assess the impact of oil exports on economic growth
in Algeria during the period from 1980 until 2009. To achieve this, an econometric model
was estimated, starting with an ordinary production function, then adding the variable of
exports, that consists of gross domestic product (GDP) which stands as a representative of
the economic growth and is a dependent variable as well as other four independent variables
which are : oil exports (OILEXP), non-oil exports (NOILEXP), variable capital stock
(KS), and labor (LAB). Further more, two methods have been sued in the analyzing of the
impact of oil exports on economic growth : the first is an analysis of data from 1980 to 2009
using XL-STAT 10, and the second method is regression analysis using E-VIEWS 7 by
examining the stationarity of time series for each variable using the unit root test. The result
when we used the cointegration of the model’s variables and Error Correction Mechanism
(ECM) show that the capital stock variable is more important than the oil export one in
terms of influencing the economic growth. Besides that, the results show that both the nonoil exports and work do not affect the GDP and therefore have no influence upon the
economic growth in Algeria during the period of the study. The study recommended the
need for rational use of oil export revenues to support investment, and work to improve the
quality of production and services and increase competitiveness, in order to raise the value
of exports outside hydrocarbons.
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�أو ًال:مقدمة
يعترب قطاع التجارة اخلارجية من �أهم القطاعات االقت�صادية يف �أي بلد ،ملا له من �آثار
وانعكا�سات على م�ؤ�رشات الأداء االقت�صادي ،كالناجت املحلي الإجمايل وميزان املدفوعات،
�إ�ضافة �إىل كونه م�ؤ�رشا جوهريا على القدرة الإنتاجية والتناف�سية لالقت�صاد املحلي يف الأ�سواق
الدولية .هذا ،وي�ؤثر كال الن�شاطني الت�صديري واال�ستريادي على اجلانب املادي من االقت�صاد
متمثال بالإنتاج والتوظيف ،وعلى اجلانب النقدي ممثال ب�أ�سواق املال و�أ�سواق ال�رصف الأجنبي.
ولقد اعتربت ال�صادرات الن�شاط الرئي�س الذي ي�ؤدي منوه �إىل منو باقي قطاعات
االقت�صاد القومي ،وبالتايل معدل النمو االقت�صادي ،ملا يوفره قطاع الت�صدير من عمالت �أجنبية
ت�سهم يف متويل امل�ستوردات ،والتي بدورها ت�سهم يف زيادة الناجت املحلي وذلك عن طريق توفري
ال�سلع الر�أ�سمالية والو�سيطة ال�رضورية لتنفيذ خطط التنمية االقت�صادية.
يف هذا ال�سياق ،حاولت العديد من الدرا�سات �إبراز دور ال�صادرات وت�أثريها يف منو العديد
من الدول النامية منتهجة يف ذلك طرقا ا�ستق�صائية متنوعة خالل فرتات زمنية خمتلفة ،فعلى �سبيل
املثال قام كل من ( ،)Balassa,1978و( ،)Tyler,1981و( )Feder,1982بتق�صي �أثر ال�صادرات
على النمو يف بع�ض الدول النامية ،حيث خل�صت درا�ساتهم �إىل ت�أكيد الأثر الإيجابي لل�صادرات
و�أهميته لدى االقت�صادات النامية باعتبارها �أحد املتغريات التف�سريية يف دالة النمو االقت�صادي.
وترتكز غالبية �صادرات دولة اجلزائر يف ال�صادرات النفطية ،حيث ت�شكل �إيراداتها �أهم
م�صادر الدخل القومي لها ،وبالتايل �أهم م�ؤثر على النمو االقت�صادي  ،حيث ت�شكل ال�صادرات
النفطية اجلزائرية ما يقارب  %98من �إجمايل ال�صادرات ،وت�سهم ب�أكرث من  %40من �إجمايل
الناجت املحلي (جملة البنك املركزي.)2011 ،
هذا وقد حذرت العديد من الدرا�سات من خماطر ا�ستمرار تهمي�ش حكومات الدول
النفطية يف براجمها االقت�صادية لأداء ال�صادرات ال�سلعية غري النفطية مقابل االعتماد الكلي على
�صادرات النفط  ،وطالبت باتخاذ �إجراءات جوهرية لت�شجيع ال�صادرات غري النفطية .كما بينت
�أن التخ�ص�ص ال�شديد يف �إنتاج وت�صدير �سلعة واحدة لتغطية كافة ال�صادرات يجعل اقت�صاديات هذه
الدول �أكرث ت�أثر ًا مبخاطر التقلبات احلادة يف �أ�سعار النفط ،وما يتبعها من انعكا�سات �سلبية على
ح�صيلة البالد من النقد الأجنبي ،و تقليل قدرة ا�ستريادها ،الأمر الذي يقودها يف النهاية �إىل عجز
ميزانها التجاري مع العامل اخلارجي.
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و�إذا ما علمنا ب�أن املحروقات ت�صنف �ضمن الطاقات غري املتجددة الآيلة �إىل التناق�ص،
يف املدى املنظور ،فمن ال�رضوري ا�ستثمار موارد النفط ا�ستثمارا عقالنيا يف ت�شجيع القطاعات
خارج النفط بهدف بناء اقت�صاد متنوع وتناف�سي ،حيث جاءت هذه الدرا�سة ملعرفة �أثر ال�صادرات
النفطية على النمو االقت�صادي يف اجلزائر للفرتة املمتدة من � 1980إىل  ,2009حيث تبني النظرية
االقت�صادية �أن لل�صادرات �أثرا �إيجابيا على النمو يف البلدان النامية ،وملا كانت دولة اجلزائر دولة
نامية  ،ف�إن الدرا�سة تقوم على فر�ضية �أ�سا�سية تتمثل يف وجود �آثار �إيجابية ذات داللة �إح�صائية
لل�صادرات النفطية على النمو االقت�صادي يف اجلزائر.
وتعتمد الدرا�سة يف حتليلها للبيانات املتعلقة مبتغريات الدرا�سة وتطورها على املنهج الو�صفي
التحليلي من جهة ،وذلك باال�ستعانة بطريقة حتليل املركبات الأ�سا�سية (Principal Component
) Analysisالتي تبني قوة االرتباط بني املتغريات مو�ضوع الدرا�سة ،وعلى املنهج الكمي القيا�سي
يف درا�سة �أثر ال�صادرات النفطية على النمو باال�ستعانة بطريقة حتليل االنحدار(Regression
) Analysisالتي تو�ضح قوة التف�سري من عدمها للمتغري التابع من طرف املتغريات املف�رسة من جهة
�أخرى .وقد ا�ستعانت هذه الدرا�سة بطريقتني يف تقدير النماذج القيا�سية هما:

•
•

طريقة املربعات ال�صغرى االعتيادية .OLS
منوذج ت�صحيح اخلط�أ . Error Correction Model

ثاني ًا :م�سح الأدبيات
بالرغم من �أهمية العالقة بني ال�صادرات النفطية والنمو االقت�صادي خا�صة يف الدول
البرتولية (جمموعة الدول الأع�ضاء يف منظمة الدول العربية امل�صدرة للبرتول)� ,إال �أن درا�سة
و حتليل هذه العالقة مل حتظ باهتمام الباحثني كما هو احلال بالن�سبة للعالقة بني ال�صادرات
�إجماال والنمو االقت�صادي .ومن الدرا�سات القليلة التي تناولت عالقة ال�صادرات النفطية بالنمو
االقت�صادي جند درا�سة عبدالله حممد �شامية يف ليبيا عام  1990للفرتة  ، 1987-1970والتي هدفت
�إىل حتليل �أثر التجارة اخلارجية الليبية على معدالت النمو االقت�صادي وذلك با�ستخدام بيانات
ال�سال�سل الزمنية .وقد وجد الباحث �أن هناك عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني النمو احلقيقي
لإجمايل ال�صادرات الوطنية و النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل� .أما عند تق�سيم ال�صادرات �إىل
�صادرات نفطية و غري نفطية ،فقد تبني وجود عالقة �ضعيفة و غري معنوية بني منو ال�صادرات
احلقيقية غري النفطية و منو الناجت املحلي الإجمايل� ،إذ بلغ ت�أثريها احلدي حوايل  ،%0.004يف
حني وجد �أن العالقة بني منو ال�صادرات النفطية احلقيقية ومنو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي قوية
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و �إيجابية ،فزيادة النمو احلقيقي لل�صادرات النفطية بن�سبة � %1سي�ؤدي �إىل زيادة النمو احلقيقي
للناجت املحلي الإجمايل بن�سبة . %0.68
وهذا ما �أكدته درا�سة جنيب عمار بلعيد يف ليبيا عام  1998للفرتة � ،1994-1981إذ اهتم
الباحث بدرا�سة �أثر تذبذب ال�صادرات على النمو االقت�صادي الليبي  ،حيث تبني �أن ال�صادرات
الوطنية ت�ؤثر �إيجابيا على النمو االقت�صادي .وعند تق�سيم ال�صادرات �إىل �صادرات نفطية وغري
نفطية ،تبني �أن لل�صادرات النفطية دورا �إيجابيا يف �إحداث النمو االقت�صادي فزيادة منو ال�صادرات
النفطية احلقيقية بن�سبة  %1ترتب عليها زيادة النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل مبقدار ،%0.94
يف حني مل يكن لل�صادرات غري النفطية �أي دور يف �إحداث النمو االقت�صادي ،بل كان ت�أثريها
عك�سيا على االقت�صاد الليبي.
ويف درا�سة ل�سعد حممد الكواز  1998يف العراق هدفت �إىل تقدير �أثر ال�صادرات
الإجمالية والتف�صيلية على النمو االقت�صادي يف العراق للفرتة (،1990-1973ويق�صد بال�صادرات
التف�صيلية �صادرات نفطية و �صادرات تقليدية� ،أما ال�صادرات الإجمالية فهي جمموع النوعني
من ال�صادرات) .وا�ستخدم فيها الأ�سلوب القيا�سي يف حتليل النتائج التي �أظهرت �أن ال�صادرات
الإجمالية ذات �أثر �إيجابي و معنوي على الناجت املحلي الإجمايل قدر ب  .%37وتبني من خالل
عملية التقدير �أي�ضا �أن لل�صادرات النفطية �أثرا قويا على الناجت املحلي الإجمايل ،وهو �أكرب من
ت�أثري ال�صادرات التقليدية على الرغم من ت�أثريها الإيجابي على الناجت املحلي الإجمايل ،حيث
تبني �أن  %59من التغريات احلا�صلة يف النمو االقت�صادي تف�رس بوا�سطة التغريات احلا�صلة يف
ال�صادرات النفطية ،يف حني �أن ن�سبة تف�سري ال�صادرات التقليدية للنمو االقت�صادي مل تتعد .%2
واتفق قي�س ناظم غزال مع �سعد حممد الكواز يف درا�سته التي قام بها عام  1999بالعراق،
والتي هدفت �إىل قيا�س �أثر ال�صادرات العراقية النفطية وغري النفطية على النمو االقت�صادي للفرتة
 ، 1990-1970حيث مت تق�سيم ال�صادرات �إىل جمموعتني رئي�ستني هما ال�صادرات النفطية و
ال�صادرات غري النفطية ،وا�ستخدم الأ�سلوب القيا�سي يف حتليل النتائج التي مت احل�صول عليها من
مناذج االنحدار اخلطي املتعدد .وقد تبني من خالل عملية التقدير �أن  %72من التغريات احلا�صلة
يف النمو االقت�صادي تف�رس بوا�سطة التغريات احلا�صلة يف ال�صادرات النفطية ،و�أن ال�صادرات
النفطية تنمو مبعدل قدره  %13.5يف حني �أن ال�صادرات غري النفطية تنمو مبعدل قدره %8.6
خالل مدة البحث و هذه املعدالت ت�شري �إىل �أن ال�صادرات النفطية ت�سهم بن�سبة �أكرب يف النمو
االقت�صادي مقارنة بال�صادرات غري النفطية.
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	�أما فيما يخ�ص درا�سة و�صاف �سعيدي بعنوان تنمية ال�صادرات و النمو االقت�صادي يف
اجلزائر �سنة  ،2002فقد حاول الباحث حتليل العالقة بني منو ال�صادرات و منو الناجت املحلي اخلام
با�ستخدام بع�ض امل�ؤ�رشات الإح�صائية ،حيث ف�صل الباحث بني ال�صادرات الإجمالية وال�صادرات
خارج النفط .ولقد تبني من خالل عملية التقدير �أن هناك ارتباطا موجبا بني منو ال�صادرات
الإجمالية و منو الناجت املحلي و الذي بلغ  ،%55.81و �أن هناك ارتباطا موجبا و لكن بقيمة �أقل
بني منو ال�صادرات خارج النفط و منو الناجت املحلي الإجمايل و الذي بلغ  ،%20.69وهذا ما
ف�رسه الباحث ب�سيطرة �صادرات النفط ب�أكرث من  %95من �إجمايل ال�صادرات الوطنية ،حيث �أن
ال�صادرات خارج النفط ال تتعدى .%5
ويف ال�سياق نف�سه ،قام الباحث باالفاين  )2005( Pahlavaniبدرا�سة حول حمددات
النمو االقت�صادي للفرتة من 1960و  2003ف�صل فيها بني ال�صادرات النفطية و ال�صادرات غري
النفطية .وقد قام الباحث بتحليل ال�سال�سل الزمنية و التقدير باال�ستعانة بنموذج ت�صحيح اخلط�أ.
وخل�ص �إىل نتيجة مفادها وجود عالقة �إيجابية و قوية على املدى الطويل بني متغريي ال�صادرات
النفطية والنمو االقت�صادي.
ومن الدرا�سات املهمة �أي�ضا يف هذا املجال درا�سة العبديل  2005يف الفرتة ما بني 1960
و� ،2001إذ اهتم الباحث بدرا�سة �أثر منو ال�صادرات على النمو االقت�صادي يف الدول الإ�سالمية،
حيث مت تقدير منوذج قيا�سي ت�ضمن ثالثة متغريات :متغري تابع و هو الناجت املحلي الإجمايل ممثال
للنمو االقت�صادي ،ومتغريين تف�سرييني هما متغري ال�صادرات كعامل اقت�صادي خارجي و متغري
اال�ستثمار كعامل اقت�صادي داخلي .واتبع يف الدرا�سة منهجني يف تقدير النموذج هما التقدير الفردي
لكل دولة ،و التقدير بالأ�سلوب اجلمعي ،كما مت ا�ستخدام املتغريات ال�صورية للف�صل بني الدول
الإ�سالمية النفطية والأقل دخال و متو�سطة الدخل .ولقد ات�ضح �أن هناك فروقا يف درجة ت�أثري كل
من اال�ستثمار وال�صادرات على النمو االقت�صادي بالن�سبة لكل �صنف من الدول الإ�سالمية ،حيث
ظهر متغري ال�صادرات �أكرث �أهمية من متغري اال�ستثمار يف الت�أثري على النمو االقت�صادي يف الدول
الإ�سالمية النفطية بعك�س الدول الأقل دخال و متو�سطة الدخل� ،إذ ظهر متغري اال�ستثمار �أكرث
�أهمية من متغري ال�صادرات.
و�أخريا درا�سة مرزا  )2007( Merzaيف الكويت خالل الفرتة  ،2004-1970التي
تناولت درا�سة العالقة بني متغريين هما ال�صادرات ( النفطية و غري النفطية) ،والنمو االقت�صادي.
وا�ستعمل فيها الباحث جمموعة من الأ�ساليب القيا�سية كا�ستقرارية البيانات ،وفحو�ص ال�سببية،
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والتكامل امل�شرتك ،ومناذج ت�صحيح اخلط�أ .وبينت نتائج الدرا�سة وجود تكامل م�شرتك طويل
الأمد بني املتغريات الثالثة ،بالإ�ضافة �إىل وجود عالقة �سببية يف اجتاهني بني متغريي ال�صادرات
النفطية و النمو االقت�صادي ،و عالقة �سببية يف اجتاه واحد بني ال�صادرات غري النفطية و النمو
االقت�صادي.
وتتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف عدة جوانب �أهمها �أنها تف�صل بني ال�صادرات
النفطية وغري النفطية لتق�صي الأثر الفعلي لل�صادرات النفطية على النمو االقت�صادي.

ثالث ًا� :أثر ال�صادرات النفطية على النمو االقت�صادي
تعتمد هذه الدرا�سة على املنهج القيا�سي الكمي يف درا�سة �أثر ال�صادرات النفطية على
النمو االقت�صادي ،باال�ستعانة ب�أدوات حتليل ال�سال�سل الزمنية بدل الأ�ساليب التقليدية التي ي�ؤدي
ا�ستخدامها �إىل احل�صول على نتائج م�ضللة .كما �سيتم ا�ستخدام منهج حتليل البيانات من خالل
طريقتني ،الأوىل :حتليل املركبات الأ�سا�سية (  (Principal Component Analysisالذي
يبني قوة االرتباط بني املتغريات مو�ضوع الدرا�سة ،والثانية :حتليل االنحدار(Regression
) Analysisالذي يو�ضح قوة التف�سري من عدمها للمتغري التابع من طرف املتغريات املف�رسة.
منوذج الدرا�سة
هناك عدة مناذج قد مت ا�ستخدامها يف الدرا�سات التي تناولت حتليل العالقة بني متغري النمو
االقت�صادي املمثل بالناجت املحلي الإجمايل وال�صادرات ،و التي اعتمدت على متغريين اثنني فقط
هما النمو االقت�صادي ممثال ب�إجمايل الناجت املحلي  GDPوال�صادرات . Xوقد اعتمد الباحثون يف
درا�سات اخرى على �أكرث من متغريين (ال�صادرات والنمو) ،حيث �أ�شارت هذه الدرا�سات �إىل �أن
النمو االقت�صادي يتحدد من خالل دالة �إنتاج ت�ؤثر فيها جمموعة من العوامل امل�ستقلة ميكن التعبري
عنها من خالل دالة الإنتاج التالية:
)Y= f(A,L,K

حيث �أن:
 :Yكمية الإنتاج.
 :Aالتغري التكنولوجي.
 :Lالعمل.
 :Kر�أ�س املال.

اجتاه الت�أثري ما بني ال�صادرات النفطية والنمو االقت�صادي :حالة اجلزائر 13

كما وت�شري الأدبيات �إىل �إمكانية �إدخال متغريات �أخرى �إىل هذه الدالة مثل ال�صادرات
وامل�ستوردات كعوامل حمددة للنمو االقت�صادي ( .)Balassa, 1978حيث تبني النظرية
االقت�صادية �أن �إ�ضافة عن�رص ال�صادرات �إىل دالة الإنتاج له �أثر مهم على النمو االقت�صادي ،وذلك
من خالل زيادة الكفاءة الإنتاجية لعوامل الإنتاج ،وكفاءة توزيع وتخ�صي�ص املوارد االقت�صادية
نتيجة وجود املناف�سة اخلارجية لل�صادرات يف ال�سعر والنوعية  ،مما يدفع الدولة �إىل التخ�ص�ص يف
�إنتاج ال�سلع التي تتمتع مبيزة ن�سبية يف �إنتاجها و�إىل حت�سني وتطوير املنتجات وال�سعي �إىل تخفي�ض
التكلفة .وبالتايل ي�صبح �شكل املعادلة بعد �إ�ضافة عن�رص ال�صادرات ) (Xكالتايل:
)Y= f(A,L,K,X

و بناء على هذه الدالة ،يالحظ �أن كمية الإنتاج تعتمد على التكنولوجيا ،ور�أ�س املال،
وكمية ونوعية العمل امل�ستخدم يف العملية الإنتاجية ،بالإ�ضافة �إىل ال�صادرات ،حيث ت�ساهم هذه
العوامل يف �إحداث منو اقت�صادي.
يف بحثنا هذا ،مت الف�صل بني ال�صادرات النفطية و ال�صادرات غري النفطية لتو�ضيح �أثر
ال�صادرات النفطية على النمو االقت�صادي.وقد مت ا�ستخدام النموذج التايل:
حيث:

)*(GDP*= β0+ β1 OILEXP* + β2 NOILEXP*+ β3 KS*+ β4 LAB*+ ε... ... ...

* :GDPمعدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل.
* :OILEXPمعدل النمو يف ال�صادرات النفطية.
* :NOILEXPمعدل النمو يف ال�صادرات غري النفطية.
* :KSمعدل النمو يف تراكم ر�أ�س املال.
* :LABمعدل النمو يف عن�رص العمل ممثال يف القوى العاملة.
 :εtميثل اخلط�أ الع�شوائي للمعادلة والذي يفرت�ض �أن قيمته موزعة توزيعا طبيعيا بو�سط معلوم
وتباين ثابت ومنتهي.
وتفرت�ض الدرا�سة �أن جميع املرونات  β0 , β0 , β0 , β0 , β0ت�أخذ الإ�شارة املوجبة.
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 .1حتليل املركبات الأ�سا�سية ((Principal Component Analysis
قبل تقدير النموذج القيا�سي ،من امل�ستح�سن �أن نقوم بتحليل االرتباط بني متغريات
الدرا�سة لإعطاء ملحة عن قدرة كل متغري يف تف�سري الظاهرة املدرو�سة.
ويعني حتليل املعطيات ) (Data Analysisجمموعة الو�سائل ،والطرق ،والتقنيات التي
ت�ساعد على و�صف املالحظات امل�أخوذة عندما يتعلق الأمر بعدة متغريات� ،أو �صفات ميكن �أن
تك�شف عن حقيقة خمب�أة يف ظاهرة معينة .وب�صفة عامة ،تطبق هذه الطريقة عندما يتعلق الأمر
بجدول معطيات كمية متقاطعة (م�شاهدات ،متغريات) ،بحيث ي�صبح حل�ساب املتو�سط والتباين
لهذه املعطيات معنى .وهناك عدة طرق لتحليل املعطيات ،وقد اخرتنا ملعاجلة النمو االقت�صادي يف
مدة الدرا�سة  2009-1980طريقة حتليل املركبات الأ�سا�سية لأنها تعترب الطريقة املثلى يف التحليل.
جدول املتو�سطات واالنحرافات املعيارية:
تبني لنا نتائج اجلدول رقم(� )1أن كل املتو�سطات اخلا�صة باملتغريات مو�ضوع الدرا�سة
موجبة ،لكنها تختلف من حيث الأهمية .ومتثل القيمة  680.6مليار دوالر قيمة متو�سط الدخل
املحلي الإجمايل لكل الأفراد (ال�سنوات) وهي متثل �أعلى متو�سط خالل مدة الدرا�سة املكونة من
� 30سنة ،وهذا طبيعي لأن هذا املتغري ي�ضم جميع املتغريات املدرو�سة� ،أما املتغري الهام الآخر فهو
متغري ال�صادرات النفطية الذي يعترب الأهم يف درا�ستنا ،و الذي من الطبيعي �أن ي�أخذ قيمة متو�سطة
عالية نتيجة للأهمية الكربى التي توليها البلدان العربية امل�صدرة للنفط لهذا النوع من ال�صادرات،
حيث ت�شكل هذه الأخرية �أغلبية �صادراتها الإجمالية ،ثم يليه تراكم ر�أ�س املال وبن�سبة تكاد تكون
م�ساوية ملتو�سط ال�صادرات النفطية  ،وذلك نتيجة للكم الهائل من اال�ستثمارات التي قامت بها هذه
البلدان خالل ال�سنوات املا�ضية �ضمن برامج املخططات التنموية.
اجلدول رقم ( :)1جدول املتو�سطات واالنحرافات املعيارية (مليار دوالر)
Std. deviation
230.7
99.3
66.8
80.9

Mean
680.6
165.8
99.8
164.8
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Variable
GDP
OILEXP
NOILEXP
KS
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ooاالرتبـاط بني املتغري التابع واملتغريات امل�ستقلة
�إن اختبار م�صفوفة االرتباط ي�سمح لنا باال�ستنتاجات التالية:
اجلدول رقم ( :)2االرتبـاط بني املتغري التابع واملتغريات امل�ستقلة
gdp

1
0,962
-0,167
0,593
0,218

Variables
GDP
KS
LAB
OILEXP
NOILEXP
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يتبني من خالل اجلدول رقم (� )2أن الناجت املحلي الإجمايل يرتبط �إيجابيا وبقوة مع
متغري تراكم ر�أ�س املال بن�سبة  ،%96.2تليها ال�صادرات النفطية بن�سبة  ،%59.3وبن�سبة �أقل مع
ال�صادرات غري النفطية بن�سبة  ،%21.8كما يرتبط �سلبيا مع متغري العمل بن�سبة .%16
ooالقيم الذاتية ) (Eigenvaluesون�سب اجلمود ):(Inertness
جدول رقم ( :)3القيم الذاتية
F4
0.013
0.542
100.000

F3
0.278
5.984
99.678

F2
1.202
41.100
93.220

F1
2.507
62.663
52.120

Eigen value
)Variability(%
)Cumulative(%
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من خالل اجلدول رقم  7وال�شكل رقم  ،2ميكن �أن نتبني النقاط التالية:
املحور العاملي الأول )� (F1أو املركبة الأ�سا�سية الأوىل متثل %52.12من قيمة اجلمودالكلي� ،أما املحور الثاين ) (F2فيمثل  .%41.100ويف املجموع ميثل املحوران  %93.220من
اجلمود الكلي ،وبذلك ميكن الأخذ بعني االعتبار هذين املحورين دون املحاور الأخرى،
لأنهما يعطيان �أح�سن متثيل للمخطط العاملي الأول.
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بالن�سبة للمركبات ) (F4) ،(F3فقد مت التخلي عنها نظرا مل�ساهمتها ال�ضئيلة يف اجلمود الكلي.�شكل رقم ( :)1القيم الذاتية
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ooالتعليق على املحاور املختارة
اجلدول التايل يبني �إحداثيات املتغريات على املحورين F1, F2
اجلدول رقم (� :)4إحداثيات املتغريات
F2
-0.557
-0.251
0.444
-0,717
0.859

F1
0.898
0.921
0.811
0.751
0.338

GDP
OILEXP
NOILEXP
KS
LAB
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•

بالن�سبة للمحور الأول  F1نالحظ ما يلي:
تظهر معظم املتغريات ممثلة بقيم موجبة �أي كل من, LAB,GDP, OILEXP,: ،NOILEXP, KSما يعني متركزها يف نف�س اجلهة من هذا املحور ،و الذي ميثل ن�سبة
 %62.66من اجلمود الكلي.
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ميكن التمييز بني جمموعتني من حيث قوة االرتباط مع هذا املحور ،تتمثل املجموعة الأوىليف �إجمايل الناجت املحلي ،و تراكم ر�أ�س املال ،وال�صادرات النفطية ،وال�صادرات غري
النفطية وهي ترتبط بهذا املحور ارتباطا قويا موجبا .بينما ت�ضم املجموعة الثانية املتغري
الذي ارتبط ارتباطا �ضعيفا موجبا ن�سبيا باملحور الأول ،وهو العمل ،خالل فرتة الدرا�سة
1980ـ.2009
• بالن�سبة للمحور الثاين  F2نالحظ ما يلي:
ميثل هذا املحور ن�سبة %41.10من اجلمود الكلي ،وهو بذلك �أقل من ما ميثله املحورالأول ،لكنه يعترب من بني املركبات الأ�سا�سية ذات الأهمية يف التحليل.
املتغريات التي ارتبطت ارتباطا قويا مع املحور الأول ،ارتبطت ارتباطا �ضعيفا مع هذااملحور ،وذلك عك�س املتغريات الثانية التي �أظهرت ارتباطا �أقوى مع املحور الثاين.
يرتبط متغري ال�صادرات النفطية مع هذا املحور ارتباطا �سالبا �ضعيفا ب�إحداثية �أخذت القيمة ، --0.251وخالفا ملا كانت عليه يف املحور الأول ،ارتبط متغري العمل ارتباطا قويا مع
هذا املحور ب�إحداثيات متثلت يف .0.859
ooالتمثيالت البيانية:
التمثيل البياين ثنائي البعد ملتغريات الدرا�سة:
من خالل ال�شكل التايل الذي يبني �إ�سقاطات املتغريات مو�ضوع الدرا�سة على املحور
 F1-F2ميكننا ا�ستنتاج ما يلي:
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ال�شكل رقم ( :)2التمثيل البياين ثنائي البعد ملتغريات الدرا�سة F1-F2
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�أن جميع املتغريات ممثلة ب�شكل جيد ،حيث تقع معظمها على دائرة االرتباط .كما �أنهاتتغري كلها يف االجتاه نف�سه.
املحور  F2ميثل حمور الرتتيب ،حيث يرتب املتغريات التي عرفت تطورات ن�سبية �أكرثمن الأخرى� .أي�ضا ،ميكن مالحظة �أن العمل احتل املرتبة الأوىل يف ال�شكل من حيث
التطور وهذا دليل على تزايد التوظيف يف جمموع الدول امل�صدرة للبرتول خالل فرتة
الدرا�سة ،متبوع بال�صادرات غري النفطية  ،ورمبا كان ذلك نتيجة لالهتمام الكبري الذي
حظيت به هذه الأخرية من طرف الدول العربية امل�صدرة للبرتول خا�صة يف ال�سنوات
الأخرية من فرتة الدرا�سة .ثم نالحظ �أن ال�صادرات النفطية التي متثل �أغلبية �صادرات
هذه البلدان جاءت يف املرتبة الثالثة ،متبوعة بالناجت املحلي الإجمايل� ،أما تراكم ر�أ�س
املال املمول �أ�سا�سا من طرف مداخيل ال�صادرات النفطية يف هذه البلدان فقد جاء يف املرتبة
الأخرية من حيث التطور وهذا راجع �إىل �أحجام اال�ستثمارات التي ميكن �أن ت�ستغرق وقتا
طويال لتحقيقها.
ooاملحور  F1ميثل حمور الت�ضاد� ،إذ �أنه يفرق بني املتغريات املرتبطة بتف�سري املتغري التابع
واملتمثلة يف من تراكم ر�أ�س املال وال�صادرات النفطية  ،مع تلك الأقل تف�سريا له املتمثلة يف
ال�صادرات غري النفطية والعمل .وهذا ما يدعم النتائج ال�سابقة اخلا�صة مب�صفوفة االرتباط ،حيث
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ارتبطت املتغريات :تراكم ر�أ�س املال وال�صادرات النفطية �إيجابا وبقوة ب�إجمايل الناجت املحلي،
على عك�س متغري ال�صادرات غري النفطية الذي بالرغم من ارتباطه الإيجابي باملتغري التابع �إال �أنه
يبقى ارتباطا �ضعيفا باملقارنة باملتغريات الأخرى ،وهذا دليل على �ضعف تف�سري ال�صادرات غري
النفطية للتغريات التي حتدث يف املتغري التابع� .أما متغري العمل فقد ارتبط �سلبا مع املتغري التابع،
وهذا ما ظهر وا�ضحا �أي�ضا يف ال�شكل البياين رقم (.)2
التمثيل البياين الثنائي البعد لأفراد الدرا�سة (ال�سنوات):
من خالل ال�شكل التايل الذي يبني �إ�سقاطات الأفراد (ال�سنوات) مو�ضوع الدرا�سة على املحور
 F1-F2ميكننا ا�ستنتاج ما يلي:
ال�شكل رقم ( :)3التمثيل البياين ثنائي البعد ملتغريات الدرا�سة F1-F2

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باال�ستعانة بربنامج XL-STAT 2012

تكون ثالث جمموعات من ال�سنوات :املجموعة الأوىل (� )1986-1980إذ كانت ال�سنوات فيهاممثلة بطريقة جيدة (البعد عن مركز اجلاذبية) ،ومرتبة ترتيبا ت�صاعديا من ال�سنة الأوىل يف
املجموعة �إىل ال�سنة الأخرية فيها ،وتتميز هذه ال�سنوات بالن�سبة للدول العربية امل�صدرة للبرتول
ب�أن امل�ؤ�رشات االقت�صادية كانت جيدة.
 املجموعة الثانية ( ،)2003 -1987وهذه مل متثل ال�سنوات فيها بطريقة جيدة ،نظرالقرب �أغلبيتها من مركز اجلاذبية ،هذا راجع رمبا للثبات الذي �ساد هذه ال�سنوات ب�سبب
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انخفا�ض �أ�سعار النفط وبالتايل تدهور امل�ؤ�رشات االقت�صادية نظرا الرتباطها الوثيق مبوارد
ال�صادرات النفطية.
املجموعة الثالثة ( ،)2009 -2004حيث يظهر التمثيل اجليد ل�سنوات هذه الفرتة ،وذلكدليل على م�ستويات النمو العالية التي عرفتها الدول العربية امل�صدرة للبرتول ب�سبب ارتفاع
�أ�سعار النفط وبالتايل ارتفاع �إيرادات هذه الدول ،والتي توجه �أغلبيتها نحو الربامج
التنموية واال�ستثمارات يف هذه البلدان� ،إ�ضافة �إىل اجلهود التي بذلتها جمموعة الأوابك يف
تطوير قطاع ال�صادرات غري النفطية خالل هذه ال�سنوات.
التمثيل البياين الثنائي البعد لأفراد (ال�سنوات) ومتغريات الدرا�سة:
من خالل ال�شكل التايل الذي يبني �إ�سقاطات كل من املتغريات والأفراد(ال�سنوات)
مو�ضوع الدرا�سة على املحور  F1-F2ميكننا ا�ستنتاج ما يلي:
ال�شكل رقم ( :)4التمثيل البياين ثنائي البعد ملتغريات الدرا�سة F1-F2

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باال�ستعانة بربنامج XL-STAT 2012

ooاملجموعة الأوىل من ال�سنوات ( ،)1986-1980مرتبطة �أكرث بكل من الناجت املحلي الإجمايل
واال�ستثمار .وهذا دليل على اال�ستثمارات القاعدية التي كانت خالل هذه الفرتة خا�صة بناء املن�شات
النفطية والتنقيب وا�ستخراج النفط .
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ooاملجموعة الثانية )� ،(1999-1987أي ال�سنوات التي تدهورت فيها �أ�سعار النفط ،مل تعرف
تغريات هامة ميكن ذكرها.
�ooأما املجموعة الثالثة من ال�سنوات �أي من ) (2009-2000فقد كانت �أقوى ارتباطا بكل من
ال�صادرات النفطية وال�صادرات غري النفطية ،وهذا دليل على ارتفاع �إيرادات ال�صادرات النفطية
خالل هذه الفرتة نتيجة الرتفاع �أ�سعار النفط �أو زيادة الإنتاج .كما عرفت م�ستويات ال�صادرات
غري النفطية تطورا يف هذه الفرتة نتيجة الأهمية الكبرية التي �أولتها الدول العربية لهذا النوع من
ال�صادرات ،خا�صة بعد �إدراك معظمها �أن �أغلبية ميزانية الدولة مكونة من موارد ال�صادرات
النفطية التي ترتبط مب�ستويات الأ�سعار املعروفة بعدم ا�ستقرارها.
• من خالل حتليل االرتباط بني متغريات الدرا�سة تبني لنا وجود ثالث جمموعات من املتغريات
امل�ستقلة من حيث درجة االرتباط باملتغري التابع (�إجمايل الناجت املحلي) ،املجموعة الأوىل واملتمثلة
يف متغريي تراكم ر�أ�س املال وال�صادرات النفطية ،ارتبطت ارتباطا قويا مع �إجمايل الناجت املحلي،
�أي �أن التغري يف هذين املتغريين �سي�ؤثر حتما على النمو االقت�صادي ممثال ب�إجمايل الناجت املحلي
الإجمايل .هذه النتيجة تعترب منطقية يف درا�ستنا ،حلالة الدول العربية امل�صدرة للبرتول ،حيث
�أنه من املعروف �أن اقت�صاديات هذه الدول تعتمد ب�شدة على �إيرادات ال�صادرات النفطية �سواء
من �أجل اال�ستهالك النهائي �أو من �أجل ا�ستخدام هذه الأموال يف متويل ا�ستثماراتها وم�شاريعها
التنموية.
املجموعة الثانية حتتوي على متغري ال�صادرات غري النفطية ،والذي كما تبني �سابقا ب�أنه
مرتبط �إيجابا ب�إجمايل الناجت املحلي ولكن بن�سبة �أقل من تراكم ر�أ�س املال وال�صادرات النفطية،
وهذا دليل على �أنه بالرغم من اجلهود التي بد�أت الدول العربية امل�صدرة للبرتول يف بذلها من �أجل
ت�شجيع قطاع ال�صادرات خارج املحروقات� ،إال �أن هذا الأخري ما يزال �ضعيف الت�أثري على النمو
االقت�صادي يف هذه البلدان.
�أما املجموعة الثالثة فت�ضم متغري العمل ،حيث تبني من خالل درا�سة االرتباط ب�أنه مرتبط
�سلبا مع �إجمايل الناجت املحلي خالل فرتة الدرا�سة وهذا ما يبدو متعار�ضا مع افرتا�ضات دوال
الإنتاج ،وقد يعود ذلك �إىل تدين �إنتاجية العمل �إذا ما قورنت بعدد العمال� ،أو �إىل ظاهرة ت�ضخم
العمالة �أو ما ي�صطلح على ت�سميته بالبطالة املقنعة ،حيث يكون حجم العمالة �أكرب من متطلبات
الت�شغيل الإنتاجي واخلدمي ،وبالتايل فهذه الزيادة يف املوظفني من دون �إنتاجية تذكر �ستكون عبئا
على �إجمايل الناجت املحلي ومن ثمة على النمو االقت�صادي.
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 .2حتليل االنحدار ()Regression Analysis
بالرغم من قدرة طريقة املركبات الأ�سا�سية يف تف�سري االرتباط بني متغريات الدرا�سة،
�إال �أنها تبقى غري كافية لدرا�سة �أثر املتغريات يف تف�سري الظاهرة املدرو�سة ،وبالتايل �سيتم فيما يلي
اللجوء ملنهج �آخر من التحليل لتعزيز مو�ضوع الدرا�سة ،وهو منهج حتليل االنحدار حيث مت اعتماد
النموذج )*(:
GDP*= β0+ β1 OILEXP* + β2 NOILEXP*+ β3 KS*+ β4 LAB*+ εt

درا�سة اال�ستقرارية ل�سال�سل املتغريات
تبني �أن ال�سال�سل الزمنية اخلا�صة بكل من �إجمايل الناجت املحلي ،وال�صادرات النفطية ،والعمل
م�ستقرة عند امل�ستوى ،وب�أن ال�سال�سل الزمنية اخلا�صة بكل من متغريي ال�صادرات غري النفطية و
تراكم ر�أ�س املال م�ستقرة عند الفرق الأول .و بالتايل فهي عبارة عن ).I(1
ADF
1stdifference
(Trend and
)Intercept

1stdifference
)(Intercept

*-3.8875
*-3.4156

*-3.6475
5418*.-3.

Level
(Trend and
Intercept

Level
)(Intercept

املتغريات

320*.-0
*-4.907
-2.677
-1.847
*-7.047

321*.-0
*-4.757
-2.051
699.-0
*-6.888

*GDP
*OILEXP
*NOILEXP
*KS
*LAB

*denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level.

عادة ،ال يتم اختبار �إمكانية وجود تكامل م�شرتك بني متغريات الدرا�سة �إال يف حالة
متيزها كلها باال�ستقرارية عند الفرق الأول (�أجنل و جراجنر ،)1987،ولكن توجد حاالت ميكن
فيها تواجد التكامل امل�شرتك رغم عدم ا�ستقرارية جميع متغريات الدرا�سة عند الفرق الأول ب�رشط
وجود متغريين م�ستقرين عند الفرق الأول على الأقل (.)Campbell et Perron, 1991
ومن خالل نتائج ا�ستقرارية البيانات املبينة �سابقا ،الحظنا �أن كال من متغريي ال�صادرات
غري النفطية وتراكم ر�أ�س املال م�ستقرين عند الفرق الأول ،وبالتايل ميكن اختبار وجود تكامل
م�شرتك بني متغريات الدرا�سة.
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 .3اختبارات التكامل امل�شرتك Cointegration Tests
تركز نظرية التكامل امل�شرتك على حتليل ال�سال�سل الزمنية غري امل�ستقرة ،حيث ي�شري كل
من )� Engel and Grenger (1987إىل �إمكانية توليد مزيج خطي يتميز بال�سكون )) ،(IN(0من
ال�سال�سل الزمنية غري ال�ساكنة ،و �إذا �أمكن توليد هذا الأخري ،ف�إن ال�سال�سل الزمنية غري ال�ساكنة
يف هذه احلالة تعترب متكاملة من الرتبة نف�سها ) ،(Cointegratedوبالتايل ميكن ا�ستخدام م�ستوى
املتغريات يف االنحدار دون �أن يكون هذا االنحدار زائفا ) ،(spuriousو تو�صف هذه العالقة بـ:
العالقة التوازنية يف املدى البعيد.
بتقدير منوذج االنحدار ال�سابق ،مت التو�صل �إىل النتائج التالية:
*GDP*= 0.0267+ 0.1803 OILEXP* + 0.0778 NOILEXP**+ 0.3202 KS**+ 0.0002 LAB

)(0.0009

*)(2.4710

*)(2.6691

)(1.4375

)(1.2905

t-stat

R-squared=0.5925 ; Adjusted R-squared=0.5269 ; S.E. of regression=0.0877
*Sum squared resid=0.1769 ; Durbin-Watson stat=1.9414 ; F-statistic=3.715708
indicate rejection of Null Hypothesis (signification).

*

بعد احل�صول على بواقي االنحدار ) ،(residualsمت �إجراء اختبار اجلذر الوحدوي
با�ستخدام االختبارين ال�سابقني ADF :و ، PPبالإ�ضافة �إىل اختبار Kwiatowski-Phillips-
) Schmidt and Shin, (1992وحت�صلنا على النتائج املبينة يف اجلدول التايل:
PP
ADF
Trend and Intercept Trend and Intercept
Intercept
Intercept
-4.8923* T-statistique

*-4.2647

*-4.6916

*-4.8614

KPSS
Trend and
Intercept
Intercept
*0.1103

*0.1089

Rejection Rejection Rejection Null Hypothesis

Acceptation Acceptation Rejection

)CI(0

)CI(0

Decision

)CI(0

)CI(0

اجلدول رقم ( :)22اختبارات اجلذور الوحدوية لبواقي االنحدار
)* indicate rejection of Null Hypothesis (signification
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)CI(0

)CI(0
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ي�ؤكد اجلدول �أعاله ،الذي يخ�ص نتائج اختبارات اجلذور الوحدوية unit root tests
با�ستخدام اختبار  ADFو  PPو  KPSSعلى وجود تكامل م�شرتك بني الناجت املحلي الإجمايل و
حمدداته �أي ال�صادرات النفطية  ،OILEXPوال�صادرات غري النفطية  ،NOILEXPواال�ستثمار
 KSوالعمل. LAB
ومبا �أن �رشوط �إجراء منوذج ت�صحيح اخلط�أ متوفرة يف درا�ستنا� ،أي التحقق من رتبة
ا�ستقرارية املتغريات مو�ضوع الدرا�سة ،وكذا من وجود تكامل م�شرتك واحد فريد بينها� ،أي
وجود عالقة توازنية طويلة الأجل بينها ،ميكن ت�صحيح خط�أ التوازن بني �إجمايل الناجت املحلي،
وال�صادرات النفطية ،وتراكم ر�أ�س املال ،وال�صادرات غري النفطية ،والعمل با�ستخدام منوذج
ت�صحيح اخلط�أ وفق الآتي.
وهذا يعني �أنه يجب �أن حتظى هذه املتغريات بتمثيل منوذج ت�صحيح اخلط�أ لتقدير الآثار
ق�صرية وطويلة الأجل بني الناجت املحلي الإجمايل وحمدداته املتمثلة يف ال�صادرات النفطية ،وتراكم
ر�أ�س املال ،وال�صادرات غري النفطية ،والعمل.
 .4تقدير منوذج ت�صحيح اخلط�أ ((ECM Estimation
مفهوم منوذج ت�صحيح اخلط�أ مبني على قاعدة �أ�سا�سها �إمكانية وجود عالقة توازنية طويلة
املدى ،تتحدد يف ظلها القيمة التوازنية للمتغري التابع يف �إطار حمدداته .وبالرغم من وجود هذه
العالقة التوازنية (يف املدى الطويل)� ،إال �أنه من النادر �أن تتحقق ،ومن ثم ي�أخذ الناجت املحلي
الإجمايل (املتغري التابع مو�ضوع الدرا�سة) قيما خمتلفة عن قيمه التوازنية ،ويطلق على هذه
الظاهرة بخط�أ التوازن) Equilibrium error (1وهو الفرق بني القيمتني الأخريتني عند كل
فرتة زمنية .ويتم ت�صحيح هذا اخلط�أ �أو جزء منه على الأقل يف املدى الطويل ،با�ستخدام منوذج
ت�صحيح اخلط�أ .ويفرت�ض هذا الأخري وجود نوعني من العالقات بني املتغري التابع واملتغريات
املف�رسة املحددة له ،كما يلي ):(Régis Bourbonnais,2005
عالقة طويلة املدى )� :(long-run relationshipأي عالقة على املدى البعيد بني املتغري
التابع واملتغريات املف�رسة ،وتقا�س هذه العالقة مبقيا�س م�ستوى التغري يف متغريات النموذج.
عالقة ق�صرية املدى ) :(short-run relationshipوهي العالقة الآنية �أو املبا�رشة التي
تظهر بني التابع وحمدداته ،وتقا�س هذه العالقة من خالل املتغريات فيما بينها يف كل فرتة
زمنية.
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ومبا �أن �رشوط �إجراء منوذج ت�صحيح اخلط�أ متوفرة يف درا�ستنا� ،أي التحقق من رتبة
ا�ستقرارية املتغريات مو�ضوع الدرا�سة ،وكذا من وجود تكامل م�شرتك واحد فريد بينها� ،أي
وجود عالقة توازنية طويلة الأجل بينها ،ميكن ت�صحيح خط�أ التوازن بني �إجمايل الناجت املحلي،
وال�صادرات النفطية ،وتراكم ر�أ�س املال ،وال�صادرات غري النفطية ،والعمل با�ستخدام منوذج
ت�صحيح اخلط�أ وفق الآتي:
اجلدول رقم ( :)25نتائج تقدير منوذج ت�صحيح اخلط�أ با�ستخدام طريقة اخلطوتني لـ :اجنل-جراجنر
)(Engel-Granger two step method

ΔInCt Dependant variable:
Explanatory variables
Constant
OILEXP
NOILEXP
KS
LAB
ECTt-1

Parameters
0.00778
0.18791
0.06942
0.36926
0.0002
-0.02155

t-statistic
0.309386
2.467286
1.498786
2.232812
0.0009
0.09971

p. value
0.3598
0.0215
0.1483
0.0002
0.5993
0.9218
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يت�ضح من خالل نتائج اجلدول �أعاله �سالمة النموذج �إح�صائيا ب�شكل عام ،وذلك من خالل
تفح�ص قيمة معامل التحديد  R2=0.6304الذي يبني �أن  % 63.04من التغري احلا�صل يف  GDPناجت
عن التغري يف حمدداته� ،أما الباقي  %36.96فهو مف�رس من قبل متغريات �أخرى مل يتم �إدراجها يف
النموذج .وفيما يخ�ص اختبارات املعنوية الإح�صائية ،فقد �أكد اختبار املعنوية الإح�صائية الوحدوية
لـ � Studentأن الثابت غري دال �إح�صائيا ،و�أن املتغريين امل�ستقلني ال�صادرات النفطية و اال�ستثمار
يتميزان باملعنوية� ،أي �أنهما ي�سهمان كل على حده يف الت�أثري على املتغري التابع� ،أما املتغريان
امل�ستقالن ال�صادرات غري النفطية والعمل فال يتميزان باملعنوية ،وبالتايل فهما ال ي�ساهمان يف
الت�أثري على املتغري التابع� ،أما اختبار املعنوية الكلية لـ  Fisherفقد �أكد بدوره على املعنوية القوية
للمتغريات امل�ستقلة جمتمعة يف �رشح التابع .كما بينت نتائج اختبارات امل�شاكل القيا�سية من خالل
اختبار االرتباط الذاتي للأخطاء ) (errors autocorrelationلـ  ،Durbinواختبار جتان�س
الأخطاء لـ � ، ARCHأن النموذج خال متاما من هذه امل�شاكل ،وهذا ما بينه اجلدوالن التاليان.
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اجلدول رقم ( :)26اختبار  DWلالرتباط الذاتي للأخطاء

DW

D1

D2

1.00

1.93

DW=1.85
Null Hypothesis

Rejection

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتمادا على برنامج E-Views 7.1
اجلدول رقم ( :)27اختبار  ARCHلتجان�س البيانات
ARCH Test:
0.291159

Probability

1.162904

F-statistic

0.273299

Probability

1.200112

Obs*R-squared

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتمادا على برنامج E-Views 7.1

رابع ًا :النتائج والتو�صيات
من النتائج التي خل�صت �إليها الدرا�سة تدين ال�صادرات غري النفطية يف دولة اجلزائر،
واعتمادها الكبري �أحيانا و�شبه املطلق �أحيانا �أخرى على ال�صادرات النفطية يف اقت�صادياتها .ويتجلى
�إهمال متخذي القرار لل�صادرات غري النفطية من خالل الن�سبة الهامة التي ت�شكلها ال�صادرات
النفطية بالن�سبة لإجمايل ال�صادرات من جهة ،ولإجمايل الناجت املحلي من جهة �أخرى ،حيث
مثلت يف اجلزائر حوايل  % 98من �إجمايل ال�صادرات ،و %40من �إجمايل الناجت املحلي ،وما
يزيد عن  %60من امليزانية العمومية للدولة عام ( 2006البنك املركزي اجلزائري.)2006 ،
وبينت الدرا�سة عودة �أغلب امل�ؤ�رشات االقت�صادية اجلزائرية �إىل التح�سن خا�صة بعد
�إطالق برنامج الإنعا�ش االقت�صادي للفرتة املمتدة من � 2001إىل  ،2003وكذلك �إطالق برنامج
لدعم النمو للفرتة  ،2005-2009حيث �أظهرت �أغلبية م�ؤ�رشات ال�صحة االقت�صادية تطورات
جد مريحة يف ال�سنوات الأخرية ،خا�صة فيما يتعلق ب�إجمايل الناجت املحلي ،واملديونية اخلارجية،
ومعدالت البطالة التي حققت تراجعا ملحوظا� ،أي من حواىل %17يف � 2001إىل  %10.2يف
 ،2009كما مت ت�سجيل حت�سن كبري يف احتياطي ال�رصف� ،إذ بلغ �إجمايل االحتياطات الر�سمية من
النقد الأجنبي يف نهاية عام  157 2010مليار دوالر �أي ما يعادل �أكرث من � 3سنوات من ال�سلع
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واخلدمات .لكن هذه احلالة ت�ؤدي �إىل طرح ت�سا�ؤالت عدة عن مدى ارتباط االقت�صاد اجلزائري
بتذبذبات �أ�سعار البرتول ،نظرا لتزامن هذا التح�سن يف تطورات امل�ؤ�رشات املذكورة مع ارتفاع
�أ�سعار البرتول يف ال�سنوات الع�رش املا�ضية.
ومن خالل ما خل�صت �إليه الدرا�سة ،ميكن اخلروج بتو�صيات نوجزها فيما يلي:
�1.1رضورة اال�ستخدام الر�شيد لإيرادات ال�صادرات النفطية يف دعم اال�ستثمار� ،أ�سا�سا،
من �أجل متويل امل�شاريع التنموية واجنازها ،ومن ثم حتقيق م�ستويات �أعلى من النمو
االقت�صادي.
2.2تقليل اعتماد اجلزائر على �صادرات النفط اخلام الذي يعد من املوارد النا�ضبة ،والتوجه
نحو �إقامة �صناعات ترتكز على ا�ستخدام املواد اخلام وموارد الطاقة املتوفرة حمليا وهذا من
�ش�أنه حتقيق تنمية �رسيعة لل�صادرات التي تعتمد �أ�سا�سا على املوارد املحلية.
3.3االهتمام بقطاع ال�صناعات الت�صديرية اجلزائرية ودعمها ،وتنويع الرتكيب ال�سلعي بق�صد
حتقيق هدف �أ�سا�سي يتمثل يف تخفيف �أثر التقلبات االقت�صادية وتدعيم قوة البلد يف جمال
التجارة اخلارجية ،وزيادة ح�صيلة الدخل القومي لتمويل عمليات الإنفاق اال�ستهالكي
واال�ستثماري.
4.4التخفيف من ظاهرة البطالة املقنعة وذلك من خالل الرتكيز على اال�ستثمار املنتج القادر
على �إحداث فر�ص عمل �إنتاجية حقيقية .وميكن يف هذا ال�سياق العمل باجتاه �إحداث ن�سيج
متكامل من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،عرب ت�شجيع القطاع اخلا�ص وحتفيزه� ،أو عرب
�رشاكات بني القطاع اخلا�ص والقطاع العام� ،أو من خالل اللجوء �إىل ال�رشاكة الدولية.

الهوام�ش
( )1عند االقت�صاديني ،ي�ستخدم التوازن للداللة على م�ستوى توازين تت�ساوى عنده القيم الفعلية واملرغوب فيها� .أما
عند القيا�سيني ،في�ستخدم للداللة على وجود عالقة طويلة الأجل بني متغريات غري �ساكنة ومتكاملة دون �أن يتطلب
ذلك �أن يكون هذا التوازن متولدا عن عوامل اقت�صادية كعوامل ال�سوق �أو القرارات ال�سلوكية للأفراد(.طارق
جدي.)2011 ،
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