قياس أثر اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي على الناتج الوطني
مع تحليل المصادر األساسية للنمو االقتصادي في الجزائر

أ/د /علي مكيـد & أ /عمـاد معـوشي
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
جامعة الدكتور حيي فارس – املـدية
املستخلص
يعد تقدير دوال اإلنتاج الوطنية ذو أمهية بالغة يف التحليل االقتصادي ،من خالل هذه الورقة البحثية نجد
انسجام االقتصاد الوطني مع احد أنواع هذه الدوال ،وهي دالة كوب-دوغالس ،وباالعتامد عليها يف قياس اثر
اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي ،عىل الناتج املحيل اخلام ظهرت هذه املتغرية عدم مسامهتها يف تفرس التغري
يف الناتج م .خ ،قمنا بعد ذلك بتحليل كل من العاملة ورأس املال الثابت كمصدرين للنمو ،توصلنا من خالهلا إىل أن
مسامهة رأس املال الثابت يف اجلزائر كبرية يف النمو االقتصادي ،ومسامهة العاملة تعد مسامهة ال بأس هبا ،غري أن
إنتاجية العوامل يف جمملها تعد ضعيفة ،توحي لنا برضورة االهتامم بفعالية وكفاءة عوامل اإلنتاج بدل زيادة حجمها
فقط.
الكلامت املفتاحية- :اإلنفاق احلكومي–النمو االقتصادي -متثيل دالة اإلنتاج املتعددة –النموذج القيايس املتعدد.
Abstract
The estimate production functions national paramount importance in the economic analysis,
through this paper we find harmony of the national economy with one of these types of
functions, a Cobb Douglas function, and relying upon to measure the impact of government
spending directed for final consumption, the GDP emerged this changing no contribution to
explain the change in output, we then analyzed both labor and fixed capital as sources of growth,
we have through that the contribution of fixed capital in Algeria large in economic growth, and
the contribution of labor is contribution not too bad, is that the productivity of the factors in its
entirety is weak, suggest to us the need to address effectively and efficiency factors of
production rather than increase its size only.
• Keywords: - Public expenditure- economic growth - the representation of multiple
production function - multi-Econometrics models.

مقدمة:
إن حتليل السياسة االقتصادية ألي دولة يتطلب دراسة خمتلف آثار عنارصها عىل املتغريات
االقتصادية الكلية كالناتج املحيل اخلام ،ومدى زيادة هذا األخري (النمو االقتصادي) ،وتعترب
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السياسة املالية ومن ضمنها السياسة اإلنفاقية من أهم السياسات التي تتخذها احلكومة لتنشيط
النمو االقتصادي ،يف هذه الورقة البحثية نحاول معرفة اثر اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك
النهائي عىل الناتج املحيل اخلام ،والتطرق إىل املصادر األساسية للنمو االقتصادي يف اجلزائر.
فاإلشكالية املطروحة :ما أثر اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي يف اجلزائر وكيف يساهم
يف النمو االقتصادي ؟
أوال .مفهوم النمو االقتصادي واإلنفاق احلكومي
 -3تعريف النمو االقتصادي :إن معظم تعاريف النمو تدور حول زيادة املجمع االقتصادي
الكيل :الناتج الوطني أو الدخل الوطني  ،باإلضافة إىل حصة الفرد منهام ،نستعرض بعض هذه
التعاريف فيام ييل:
 النمو االقتصادي هو " :حدوث زيادة مستمرة يف إمجايل الناتج املحيل أو إمجايل الناتج الوطني،
بام حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي".1
 ويعرفه االقتصادي " :S. Kuznetsالنمو االقتصادي هو زيادة طويلة املدى يف طاقة
االقتصاد الوطني وقدرته عىل إمداد السكان بالسلع املتنوعة ".2
 التعريف املقدم من طرف سامويلسون ونورد هاوس" :النمو االقتصادي يمثل توسع إمجايل
الناتج املحيل املتوقع يف ظل التشغيل الكامل للموارد ،أو الناتج القومي لدولة ما".3
ويتم حساب النمو االقتصادي بالطريقة اجلربية التالية:4
حيث/
 :Tcمعدل النمو االقتصادي _ .Taux de croissance économique
 :PIBالناتج المحلي الخام _ .Produit Intérieur Brut
 :tالزمن (السنة المعنية) _.temps
 :t-1السنة السابقة مباشرة للسنة المعنية.

 -3املحددات األربعة للنمو االقتصادي :هذا البند هو باختصار إجابة عىل السؤال التايل:
كيف يتسنى حتقيق النمو االقتصادي؟ نشري يف بادئ األمر أنه عىل الرغم من أن الدول رسيعة
ال نمو قد ختتلف يف طرقها اخلاصة التي يمكن من خالهلا حتقيق نموها االقتصادي الرسيع ،إال
أهنا تشرتك مجيعها يف سامت عامة معينة ،فالعملية األساسية للنمو والتطور االقتصادي التي
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ساعدت يف نجاح كل من بريطانيا واليابان ،هي نفس العملية التي نشهدها يف الوقت احلارض
ترسي ب الدول النامية ،كام يف كل من الصني واهلند .ويف واقع األمر فان االقتصاديني الذين قاموا
بدراسة عملية النمو االقتصادي ،قد توصلوا إىل أنه من املتعني أن تتكئ قاطرة النمو عىل نفس
املقومات األربعة ،بغض النظر عن مدى ثراء الدول أو فقرها ،وتتمثل تلك املقومات األربعة أو
عوامل (حمددات) النمو االقتصادي فيام ييل:
 املوارد البرشية (عرض العاملة ،التعليم والتكوين ،التنظيم واحلوافز).
 املوارد الطبيعية (عنارص األرض ،الثروة املعدنية ،الوقود واجلودة البيئية).
 تكوين رؤوس األمـوال (امليكنة ،املصانع والطرق).
 التكنولوجيا (العلوم ،اهلندسة ،اإلدارة وقطاع األعامل).

يف العادة يتناول االقتصاديون العالقة التي تربط بني املقومات األربعة وفقا لدالة اإلنتاج اإلمجايل،
التي تربط بني ججممل الناتج الوطني وعنارص اإلنتاج والتكنولوجيا ،ولنا أن نصيغ جربيا هذه الدالة
عىل النحو التايل:
حيث/
 :Qاإلنتاج :K ،اخلدمات اإلنتاجية لرأس املال :L ،عنارص العمالة :R ،عنارص املوارد
الطبيعية :A ،متثل مستوى التكنولوجيا يف االقتصاد ،و :fدالة اإلنتاج.
-1

تعريف اإلنفاق احلكومي :يقصد باإلنفاق احلكومي أو النفقة العامة ( la Dépense

" )Publiqueاملبالغ النقدية التي تقوم الدولة أو السلطات اإلدارية املختصة بإنفاقها هبدف
إشباع حاجة عامة".5
ويتبني من هذا التعريف رضورة توافر ثالثة عنارص هي :إنفاق مبلغ نقدي ،صدور هذه النفقة عن
شخص معنوي عام ،استخدام هذه النفقة لتحقيق منفعة عامة ،وذلك حتى يمكن القول بأننا بصدد
نفقة عامة .6
ثانيا .اإلنفاق احلكومي االستهالكي.
االستهالك احلكومي هو جمموعة فرعية من إمجايل اإلنفاق احلكومي ويشمل مجيع مستويات قطاع
احلكومة ،يف نطاق تعريفه الواسع يشمل السلع واخلدمات التي تقدمها احلكومة للجمهور ،وال
يشمل اإلعانات والتحويالت النقدية ،مثل مدفوعات املعاشات التقاعدية لكبار السن أو الفائدة
التي تسدد عن الدين العام ،أما يف نطاق تعريفه الضيق ،فهو معروف بوصفه االستهالك احلكومي
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الفعيل ،ويقترص عىل اإلنفاق عىل اخلدمات اجلامعية التي يستفيد منها املجتمع ككل دون أفراد أو
جمموعات بعينها.7
إذن تقوم الدولة – هبدف أدائها لوظيفتها – بإنفاق األموال عىل إدارهتا للمرافق العامة .فقد تقوم
الدولة برشاء خدمات استهالكية ،مثل اخلدمات الصحية ،التعليمية ،الثقافية ،خدمات الدفاع،
األمن والعدالة .وهذا هو ما يعرف باالستهالك احلكومي أو العام .وبذلك فإن الدولة تكون
مستهلِكة عند اإلنفاق عىل إشباع تلك احلاجات العامة ،مثلام يكون الفرد مستهلكا عند إنفاقه ملبلغ
معني عىل إشباع حاجاته اخلاصة .واالستهالك احلكومي أو العام قد يتم يف شكل رشاء سلع أو
مهامت تتعلق بأداء الوظيفة العامة أو َت ْلزم للموظفني العموميني أو عامل املرافق العامة .ومثال ذلك
النفقات التي تدفعها الدولة من أجل تنظيف ،إضاءة وصيانة مبانيها احلكومية أو هيئاهتا العامة،
والنفقات التي تدفعها لرشاء األجهزة واآلالت واملواد األولية التي تلزم لإلنتاج العام .كام تقوم
الدولة يف بعض األحيان بتوفري الغذاء والكساء ملوظفيها ،مثل نفقات مالبس وغذاء أفراد القوات
املسلحة أو نفقات غذاء للمدرسني أو مرصوفات انتقال بعض فئات املوظفني والعامل احلكوميني،
باعتبارمها يلزمان ألداء الوظيفة العامة .وتعترب مثل هذه النفقات استهالكية  .وأيا كان نوع اإلنفاق
8

احلكومي عىل رشاء السلع واخلدمات فإنه من املؤكد ،سيؤدي إىل إحداث تغيري يف توجيه أو
استخدامات املوارد االقتصادية املتاحة للمجتمع ،ومن ثمة إىل تغيري يف مكونات وحجم الناتج
الوطني؛ ومادامت نفقات الدولة عىل رشاء السلع واخلدمات من شأهنا أن تفيض إىل تغيري يف
مكونات وحجم الناتج الوطني ،أصبح واضحا إمكانية استخدام هذا النوع من اإلنفاق العام
للمساعدة يف التنمية االقتصادية وحتقيق االستقرار االقتصادي ،ويف احلد من التفاوت احلاد بني
الدخول


.9

تثبيت املصطلحات حول اإلنفاق االستهالكي.

يعد اإلنفاق الوطني من بني الطرق التي يقاس هبا الدخل الوطني ،ويتضمن اإلنفاق الوطني كل
من اإلنفاق االستهالكي لألفراد ،اإلنفاق االستهالكي للحكومة ،االستثامر املحيل اإلمجايل .10
وفيام خيص اإلنفاق االستهالكي نميز عدة أنواع:
 -1اإلنفاق االستهالكي الوسيط :ونوضح عدة أنواع يف هذا اإلطار هي:
 -1-1االستهالك الوسيط ملنتجي السلع واخلدمات :يشمل السلع غري املعمرة واخلدمات
املستخدمة يف اإلنتاج بام يف ذلك إصالح األصول الرأساملية ،األبحاث والتطوير ،التنقيب وأية
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مدفوعات أخرى غري مبارشة خاصة بمصادر متويل التكوين الرأساميل كتكاليف احلصول عىل
القروض.
 -2-1االستهالك الوسيط ملنتجي اخلدمات احلكومية :يشمل املشرتيات اجلديدة من السلع
واخلدمات عىل احلساب اجلاري مطروحا منها صايف املبيعات من السلع املستعملة واخلردة (بقايا
السلع القديمة) شامال السلع املعمرة واملشرتاة لألغراض العسكرية.
 -3-1االستهالك الوسيط ملنتجي اخلدمات اخلاصة التي ال هتدف إىل الربح :يشمل املشرتيات
اجلديدة من السلع واخلدمات غري املعمرة مطروحا منها صايف املبيعات من السلع املستعملة واخلردة
التي تم استالمها بغرض توزيعها عىل العائالت دون تعديل أو تغيري فيها.11
 -2اإلنفاق االستهالكي النهائي :يقصد باالستهالك النهائي هو جمموع السلع واخلدمات (مواد
غذائية ،مالبس ،آثاث ،نقل )...اإلنتاجية املستخدمة لإلشباع املبارش واآلين حلاجات األعوان غري
املنتجة املقيمة .ويقابله االستهالك اإلنتاجي أو الوسيط الذي يعرف عىل أنه جمموع السلع (من غري
سلع التجهيز) واخلدمات اإلنتاجية (امل نتجة أو املستوردة) املستخدمة من قبل وحدات اإلنتاج أثناء
عملية اإلنتاج يف الفرتة حمل الدراسة.12
ونميز عدة أنواع منها ما ييل:
 -1-2اإلنفاق االستهالكي النهائي للعائالت يف السوق املحلية :يشمل إنفاق العائالت املقيمة
وغري املقيمة عىل السلع املعمرة واخلدمات ناقصا صايف مبيعاهتم من السلع املستعملة واخلردة أو
املخلفات.
 -2-2اإلنفاق االستهالكي النهائي اخلاص :يشمل اإلنفاق االستهالكي النهائي للهيئات
اخلاصة التي ال هتدف إىل الربح وختدم العائالت واإلنفاق االستهالكي للعائالت املقيمة.
وللتوضيح أكثر فاإلنفاق االستهالكي النهائي للهيئات اخلاصة التي ال هتدف إىل الربح وختدم
العائالت يشمل قيمة السلع واخلدمات املنتجة لالستخدام الذايت يف النشاط اجلاري ،وهي تساوي
قيمة اإلنتاج اإلمجايل هلذه اهليئات مطروحا منه صايف املبيعات املسوقة وغري املسوقة ،أما اإلنفاق
االستهالكي النهائي للعائالت املقي مة فيشمل إنفاق األفراد املقيمني عىل السلع اجلديدة املعمرة
وغري املعمرة ،وكذلك اإلنفاق عىل اخلدمات مطروحا منه صايف مبيعاهتم عن السلع املستعملة.13
 -3-2اإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي( :اإلنفاق االستهالكي النهائي لإلدارات العمومية)
يقاس بالفرق بني املشرتيات من السلع واخلدمات من غري تلك التي تدخل يف الرتاكم اخلام
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لألصول الثابتة والالزمة لسري اإلدارات العمومية ،واملبيعات من السلع واخلدمات التي ال تؤخذ يف
إنتاج الفروع .ويسمى كذلك باالستهالك الصايف لإلدارة.14
وجيدر التذكري بأن الوحدات أو اإلدارات احلكومية تنقسم إىل قسمني :وحدات إيرادية ،وهي التي
حتصل عىل إيرادات تفوق مرصوفاهتا بكثري ،مثل مصالح اجلامرك ،والقسم الثاين هو الوحدات غري
اإليرادية ،وهي التي تكون إيراداهتا ضئيلة وتقترص يف أغلب األحيان عىل النفقات مثل املصالح
الصحية والتعليمية.15
فالنفقات االستهالكية العامة يندرج ضمنها ما تنفقه الدولة عىل الصحة ،التعليم ،التأمني
االجتامعي ،واإلسعاف ،إن هذه النفقات هتدف إىل قيام الدولة مبارشة بتقديم خدمات وسلع ألفراد
املجتمع ،ويستفيد من هذه التقديامت األفراد الذين تتوفر فيهم الرشوط التي يعينها املرشع لذلك،
واليشء املهم هنا ه و البحث عن أثر هذه النفقات عىل النمو االقتصادي .لكن جتدر اإلشارة إىل أن
جزءا من النفقات اإلستهالكية وهو جزء ليس باليسري وان كان يدعى نفقات استهالكية ،فهو يف
الواقع نفقات استثامرية تزيد من طاقات اإلنتاج يف املستقبل وبالتايل تزيد من معدل النمو
االقتصادي ،با لرغم من أن تأثريها عىل الناتج يف املدى القصري هو غري ملموس .فاإلنفاق عىل
التعليم مثال من شأنه أن يمد االقتصاد باإلطارات الفنية التي تضمن له التقدم التكنولوجي الذي
يعد العامل الرئييس للنمو االقتصادي ،باإلضافة إىل إمداده باليد العاملة اخلبرية والالزمة يف جمال
التطبيق يف اقتصاد هدفه أو يسعى لالستفادة الكاملة من نتاج التقدم التكنولوجي.16
ثالثا -ملحة تارخيية عن االقتصاد اجلزائري.
نركز يف هذه اللمحة الرسيعة حول التاريخ االقتصادي للجزائر نظرا ألننا نعتمد عىل معطيات
اقتصادية متتد يف عمق تاريخ اجلزائر املستقلة ،حيث كانت الدراسة متتد من سنة  ،1970إىل غاية
سنة  ،7002نركز عىل الوضعية العامة كاألنظمة االقتصادية السائدة ،الوضعية املالية ،بام فيها
السياسة اإلنفاقية احلكومية ،ولكن نتوخى االختصار واإلجياز ،لكي ال نخرج عن اإلطار العام
للدراسة التطبيقية.
يتم عرض هذه الوضعية من خالل تقسيم فرتة الدراسة إىل مراحل متباينة شكلت منعرجات يف
التاريخ االقتصادي اجلزائري ،كام ييل:
 -3فرتة التخطيط:1661-1692 /
منذ بداية االستقالل عام  2697وخالل أكثر من ثالث سنوات بقيت موازين القوى السياسية
واالجتامعية يف اجلزائر مشتتة من دون أن تسمح ألي واحدة منها أن تعطي للتنمية االقتصادية يف
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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اجلزائر اجتاها مطابقا ملصاحلها اخلاصة ،وسميت املرحلة املمتدة بني  2697و 2699بمرحلة
االنتظار (ما بعد االستقالل) ،وكانت التدابري املتخذة فيها متأرجحة وغري حمددة .17ثم بعد ذلك
عرفت اجلزائر املستقلة أول خمطط ثالثي (.)2696-2692
أما إذا ابتدأنا من الفرتة التي ركزنا عليها ،فنجد أهنا شملت خمططني رباعيني ،األول يف الفرتة
( ،)2621-2620والثاين ()2622-2621؛ وخمططني مخاسيني حيث كان األول يف الفرتة
( ،)2691-2690والثاين يف الفرتة ( ،)2696-2691وكان التسيري االشرتاكي للمؤسسات هو
السائد .18
بالنسبة للسياسة اإلنفاقية ،خالل هذه الفرتة وبتبني اخليار االشرتاكي كمنهج للتنمية االقتصادية
ركزت الدولة عىل القطاع الصناعي بغرض إحداث تنمية شاملة ،وهذا ما إستدعى تدخال قويا
لل دولة يف احلياة االقتصادية عرب عنه ارتفاع اإلنفاق العمومي ،وقد تطلب هذا النموذج للتنمية املبني
عىل نظرية الصناعات املصنعة استثامرات ضخمة حققت معدالت نمو اقتصادي جد إجيابية ،كام
امتصت عدد ال بأس به من اليد العاملة ،وكان أهم مصدر للتمويل هو اجلباية البرتولية ،وعرفت
معدالت التضخم نوعا من االرتفاع.19

جتدر اإلشارة إىل أن مرحلة  ،2690-2692سميت بمرحلة مركزية التسيري ،حيث كان نمطه يقوم
عىل التسيري الرأيس ،أما مرحلة  ،2692-2690فقد اجته فيها التنظيم إىل إعادة هيكلة املؤسسات
االقتصادية واملزارع.20

-2

الفرتة اإلنتقالية.1661-1661 /

كان الوقع كبريا عىل اجلزائر من جراء األزمة البرتولية لسنة  ،2699خاصة وأن اجلزائر تعتمد
اعتامدا شبه كيل عىل ريع املحروقات ،حيث أظهرت هذه األزمة ضعف النظام االقتصادي الوطني،
خاصة فيام يتعلق باحلصول عىل املوارد املالية املوجهة لتمويل النشاط االقتصادي ،كام كشفت عن
هشاشة نظام الرتاكم يف القطاع الصناعي العمومي ،ومنذ بداية التسعينات رشعت اجلزائر يف تطبيق
مجلة من اإلصالحات االقتصادية من أجل تغيري نمط تسيري االقتصاد الوطني والتخفيف من تبعية
السياسة املالية لإليرادات النفطية ،بحيث تم تبني قانون اإلصالح الرضيبي سنة  .2667وبالرغم
من حتسن أسعار البرتول إال أن نسبة اإلنفاق العمومي إىل الناتج املحيل اخلام انخفضت ويرجع
ذلك لعدة أسباب ومنها ما يرجع بالدرجة األوىل إىل ختيل الدولة عن النهج االشرتاكي واالنتقال إىل
اقتصاد السوق من خالل التخيل التدرجيي عن التدخل يف االقتصاد خاصة فيام يتعلق بتدعيم
األسعار ،غري أن نسبة حجم اإلنفاق العام إىل الناتج املحيل اخلام عاودت االرتفاع خالل سنتي
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 2667و 2661نظرا للرفع يف األجور وكذلك نفقات الشبكات االجتامعية ونفقات التطهري املايل
للمؤسسات العمومية ،ورغم اإلصالحات إال أنه تقهقرت احلالة العامة للنمو االقتصادي ،نتيجة
غياب االستثامرات اجلديدة من قبل املؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة يف ظل تطبيق السياسة
العامة وأهداف برنامج التعديل اهليكيل املطبق سنة  ،2661وبذلك أصبحت املؤسسات االقتصادية
الوطنية بصورة مزمنة غري منتجة ومتخمة بالعمل (اليد العاملة الزائدة عن احلاجة) وبذلك وصلت
معدالت البطالة إىل مستويات مرتفعة حيث بلغت ( )% 79سنة .21 2669

-1

فرتة اإلنعاش االقتصادي.2116-1666 /
تزامنت بداية هذه املرحلة مع عودة ارتفاع أسعار املحروقات ،ابتداء من الثالثي األخري

لسنة  ،2666مما أضفى نوعا من الراحة املالية يف هذه الفرتة ،تم استغالل هذه الفرصة يف بعث
النشاط االقتصادي ،من خالل سياسة مالية داعمة للتنمية االقتصادية ،وما يعرب عن ذلك هو ارتفاع
حجم اإلنفاق احلكومي ضمن ما يسمى بمخطط دعم اإلنعاش االقتصادي ،بحيث ارتفعت نسبة
اإلنفاق احلكومي من الناتج املحيل اخلام من  ،% 79.12سنة  ،7000إىل حوايل  ،% 19.92وهذا
يعرب بدوره عن رغبة الدولة يف انتهاج سياسة مالية تنموية ذات طابع كينزي ،وتتجىل مظاهر ذلك يف
تنشيط الطلب الكيل من خالل حتفيز املشاريع االستثامرية العمومية الكربى ،وقد ساهم هذا بشكل
ملحوظ يف حتسني بعض املؤرشات االقتصادية الكلية ظاهريا ،منها انخفاض حجم املديونية
اخلارجية إىل حدود  1.99مليار  $سنة  ،7002وارتفاع نسب النمو االقتصادي حيث بلغت % 9.9

 ،سنة  ،7001كذلك انخفاض نسبة البطالة يف اجلزائر إىل أكثر من النصف ،وتسجل األرقام
الرسمية لسنة  ،7002نسبة بطالة تقدر بـ  ،% 22.9أما عن معدالت التضخم عىل سبيل املثال
فبلغت  % 0.11سنة  7000و ،% 2.91سنة  ،7001و يكون هبذا قد عرف يف هذه الفرتة أدين
مستويات له.22
رابعا -حرص وقياس متغريات الدراسة التطبيقية.
يف الدراسات الكمية عادة ما جيعتمد عىل معطيات والتي غالبا ما تكون كمية بدورها يف
الدراسات الكلية ،حيث قد تؤخذ كام هي أو حتول حسب االستخدامات املوجهة إليها ،أو قد تشتق
منها متغريات أخرى كالنسب ،معدالت النمو ملختلف املتغريات ...الخ.
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 -1اليد العاملة واملتغريات اإلسمية األخرى ،يف اجلزائر.
اليد العاملة يف اجلزائر:

-1-1

يوفر الديوان الوطني لإلحصاء  ،O. N. S.املعطيات السنوية لليد العاملة يف اجلزائر،
حيث اعتمدنا عىل سلسلة إحصائية متتد من سنة  ،2620إىل غاية  ،7002وفيام ييل متثيل بياين هلذه
السلسلة ،التي تعطينا فكرة رسيعة حول التطور السنوي لليد العاملة يف اجلزائر يف الفرتة املذكورة
(ملدة  19سنة):
الشكل  :-1-التمثيل البياين للقوة العاملة يف اجلزائر
1.0e+07
8.0e+06
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املصدر :إعداد الباحثني اعتامدات عىل معطيات  ،ONSوبرنامج.STATA .11 /
نالحظ أن اليد العاملة املشغلة يف اجلزائر ،تشهد ارتفاعا مستمرا ،غري أن الفرتة من  2620إىل
 ،2660كانت أقل تذبذبا ،إال أن الفرتة إبتداء من  2660إىل  ،7002شهدت تذبذبات ترتاوح بني
الثبات والزيادة ،مع غياب أي انخفاض ،مع مالحظة أنه بعد سنة  ،7000بدأت اليد العاملة يف
االرتفاع بأكرب معدالهتا مقارنة بام سبق.
 -2-1املتغريات اإلسمية املستعملة:
تم مجع هذه املتغريات حتت هذا البند كوهنا مق َّيمة بالدينار اجلزائري ،وبالتايل تعترب متغريات
إسمية متضمنة ارتفاع أو تضخم األسعار ،وهذا يطرح رضورة معاجلة هذه املسألة وهو ما نتطرق له
فيام بعد ،وهذه املتغريات عددها ثالثة ،نذكرها كام ييل:
أ -الناتج املحيل اإلمجايل ) :(PIBباإلعتامد عىل منشورات الديوان الوطني لإلحصاء ،تم مجع
إحصائيات حول قيم الناتج املحيل اإلمجايل ،مقيم بالدينار اجلزائري ،باإلضافة إىل االعتامد عىل موقع
الديوان الوطني لإلحصاء عىل االنرتنت ،لتكملة السلسلة اإلحصائية ،كون أن املنشورات املتحصل
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عليها تتوقف يف  ،7001وبالتايل أصبحت السلسلة املتحصل عليها متتد عرب الفرتة  ،2620إىل غاية
.7002
وإلعطاء فكرة صورية لتطور هذا املؤرش االقتصادي يف اجلزائر نقوم بتمثيله بيانيا بداللة الزمن
(سنوات الدراسة) كام يظهر يف الشكل املوايل:
الشكل  :-2-التمثيل البياين للناتج املحيل اإلمجايل يف اجلزائر.

Yn
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2000

املصدر :إعداد الباحثني ،باالعتامد عىل معطيات  ،ONSوبرنامج.STATA /
من خالل هذا املنحنى ،يتبني أن الناتج املحيل اإلمجايل متيز بارتفاعات سنوية بسيطة ،ذو نزعة
أكثر استجرارا ،لكن ما يظهر بوضوح ،ذلك التقهقر يف منتصف التسعينات ،ثم بعدها بدأ باالرتفاع
بأعىل معدالته ومل يعرف أي انخفاض يذكر.
ب -رأس املال الثابت ) :(Kهذا املؤرش يقابله يف اجلزائر تراكم رأس املال الثابت والذي يرمز له
بـ ،ABFFتم احلصول عىل معطيات هذا املؤرش انطالقا من اجلداول ال جكلية للمحاسبة الوطنية،
واملوجودة يف منشورات ا لديوان الوطني لإلحصائيات ،باإلضافة إىل االستعانة بموقع الديوان
الوطني لإلحصائيات عىل اإلنرتنت.
وجتدر اإلشارة إىل أنه يقصد بالرتاكم اخلام لألصول الثابتة  : A.B.F.Fاإلنفاق من طرف منتجي
*

السلع واخلدمات ومنتجي اخلدمات احلكومية واهليئات اخلاصة التي ال هتدف إىل الربح وختدم
العائالت ،عىل اإلضافات الرأساملية مشرتاة كانت أو منتجة ذاتيا مطروحا منها صايف املبيعات من
األصول املستعملة واخلردة (املخلفات) وال يتضمن اإلنفاق عىل السلع املعمرة لألغراض
العسكرية ،كام يشمل العمليات حتت التنفيذ يف مرشوعات التش ِّييد واإلصالحات الرأساملية
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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واإلنفاق عىل حتسني األرايض والزراعة التي تستمر ألكثر من عام وال يتضمن ثمن رشاء
األرايض.23
نقوم بتمثيل هذا املؤرش عىل ِغرار املؤرشات السابقة ،والنتيجة تظهر يف الشكل املوايل:
الشكل  :-3-التمثيل البياين للرتاكم اخلام لرأس املال الثابت يف اجلزائر.
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من املنحنى السابق يمكن متييز مرحلتني أساسيتني يف تطور الرتاكم اإلمجايل لرأس املال الثابت
) ،(ABFFاملرحلة األوىل من سنة  ،2620إىل بداية التسعينات ،واملرحلة الثانية من بداية
التسعينات إىل غاية  ،7002ونستطيع أن نقول حتى الوقت احلايل ،حيث متيزت املرحلة الثانية
بإرتفاعات سنوية متتالية وأقوي بكثري من املرحلة األوىل التي متيزت بنزعتها املستقرة ومعدالت
النمو الضعيفة لرأس املال الثابت.
ج -اإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي (𝒢) :تم احلصول عىل املعطيات اخلاصة هبذه املتغرية
انطالقا من اجلدول االقتصادي الكيل  ،TEEاخلاص باملحاسبة الوطنية ،واملوجود يف منشورات
الديوان الوطني لإلحصاء التي متسح فرتات سابقة طويلة ،أو عرب موقعه يف االنرتنت بالنسبة
للفرتات احلديثة؛ وارتأينا أخذ اإلنفاق النهائي املقابل لإلدارات العمومية ليعرب عن إنفاق حكومي
استهالكي ،حسب ما ت وفره هذه اجلداول ،وكام هو احلال يف املتغريات السابقة فتم تغطية الفرتة
بالنسبة هلذه املتغرية من الفرتة  2620إىل غاية  ،7002وهي أحدث فرتة متكنا منها ،والتي حالت
دون حتديث فرتة الدراسة أكثر إىل جانب متغرية اليد العاملة يف اجلزائر التي بدورها كانت هناك
صعوبة يف إجياد الفرتات األخرية منها.
يف الشكل املوايل متثيل بياين يمثل تطور اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي يف اجلزائر:
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الشكل  :-4-التمثيل البياين لإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي يف اجلزائر.
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ينطبق عىل هذا املنحنى ما تم قوله عن املنحنى السابق إال يف بعض االختالفات الطفيفة ،حيث أن
يف مرحلة ما بعد التسعينات هنضت معدالت نمو اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي،
وتسارعت بش كل قوي جدا ،بعدما كانت تتميز باالستقرار ومعدالت النمو الضعيفة ،مع تسجيل
يف املرحلة الثانية تراجع بسيط أواسط العقد األول من األلفينية الثانية (العرشية السابقة) رسعان ما
تم الرجوع إىل نفس وترية الزيادة السابقة.
وإلجراء مقارنة رسيعة ،بني هذه املتغريات بإستثناء اليد العاملة نظرا إلختالف وحدة القياس،
نقوم بتمثيل املتغريات الثالثة املقاسة بالدينار اجلزائري فقط ،يف رسم بياين واحد لتوضيح خمتلف
التطورات السنوية ،والنتيجة تظهر كام ييل:
الشكل  :-5-التمثيل البياين للمتغريات اإلسمية جمتمعة.
الوحدة :دينار جزائري (.)DZ.A
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جيظهر الشكل تغريا هيكليا يف كل هذه املتغريات ،ويرسم عموما مرحلتني واضحتي املعامل ،ومها
مرحلة  ،2660-2620ومرحلة  2660وما بعدها ،متيزت املرحلة األوىل بتقارب نسبي شديد بني
هذه املتغريات من الناحية الكمية ،غري أن سنة  ،2660شكلت املنبع الذي انفجرت منه خمتلف
املتغريات واكتسبت نزع ة ارتفاع متسارع ،متخلية عن نزعتها البطيئة التزايد ،وهذا راجع لتحسن
أسعار البرتول بعد أزمة  2699خاصة وأن االقتصاد اجلزائري يعتمد إىل أبعد احلدود عىل ريع
املحروقات ،بطبيعة احلال أن الناتج املحيل اخلام يفوق كال املتغريين اآلخرين ،يليه رأس املال
الثابت ،ويف األخري يأيت اإلنفاق احلكومي املوجهة لالستهالك النهائي ،الذي يشكل نسبة قليلة إذا
ما قورن باملتغريين اآلخرين.
 -3-1بعض املقاييس الوصفية للبيانات األساسية.
تتم االستعانة ببعض مقاييس اإلحصاء الوصفي ،إلعطاء فكرة مبسطة وملخصة عن
املتغريات السابقة ،ومن بني املقاييس ،نكتفي بـ الوسط احلسايب (لوصف النزعة املركزية)،
االنحراف املعياري (لوصف التشتت) ،القيمة الدنيا ،والقيمة العظمى ،وهذا لكل متغرية ،باإلضافة
إىل عدد املشاهدات ،وكل هذا نلخصه يف اجلدول املوايل:
جدول  :-1-ملخص وصفي للمتغريات األصلية.
K

PIB

L

74055344737

462486792105

4531997

1653975615789

Moyenne

97753786454

614356935431

1921387

2357245498158

Écart-type

649400000

8160400000

1983200

21210200000

Minimum

300236500000

2444911700000

9300000

8523745600000

Maximum

38

38

38

38

Nombre d'échantillons

املصدر :إعداد الباحثني  /خمرجات .Excel

نالحظ أن حجم العينة (سنوات الدراسة) تبلغ  19مشاهدة وهي فرتة كافية للدراسات
القياسية ،كل املتغريات تبلغ أدنى مستوى هلا سنة  ،2620وهي فرتة بداية الدراسة ،وتبلغ أعظم
مستوى هلا سنة  ،7002وهذا راجع لالرتفاع املستمر لكل املتغريات كام رأينا سابقا .كام يظهر
اجلدول املتوسط احلسايب ،وبمقارنة االنحراف املعياري للمتغريات املقاسة بالدينار اجلزائري،
نالحظ أن الـ  ،PIBمتيز بانحراف أكرب ،يليه  ،Lثم 𝒢  .وإذا أردنا النزول والتعمق قليال يف معنى كل
من املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ،نعرض اآليت ،لكي نستطيع فهم اجلدول بصفة واقعية:
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إن املتوسط احلس ايب كقيمة حيافظ عىل وحدة قياس العينة ،وهو يبني جمموع املشاهدات
مقسوما عىل عددها ،وبالتايل هو يبن النصيب املتساوي لكل مشاهدة ،وتزيد أمهيته كونه تتم
االستعانة به يف حساب وبالتايل يف تفسري االنحراف املعياري ،لذا جتدر اإلشارة إىل أن االنحراف
املعياري يفضل عىل التباين كوسيلة لقياس التشتت ،ألن وحدة االنحراف املعياري هي نفسها وحدة
قياس العينة ،فالسؤال اجلوهري هنا ،كيف يمكن تفسري االنحراف املعياري كوسيلة لرشح تشتت
البيانات ؟
يف هذا الصدد يوجد إحصائي رويس ،يدعى "تشيبيشف"  ،Tchebysheffتوصل إىل
اكتشاف هام يف هذا الشأن؛ حيث أثبت أنه ألي جمموعة من البيانات أن 57
املشاهدات جيب أن تقع داخل إثنني وحدة انحراف معياري

 ،عىل األقل من

 ،بعيدا عن املتوسـط

̅  ،وأن  ، % 96عىل األقل من املشاهدات جيب أن تقع داخل ثالثة وحـدات انحراف
معياري من املتوسط .بصفة عامة ،فقد اثبت أنه عىل األقل

})

{

( ⁄

 ،من
̅

املشاهدات جيب أن تقع داخل  ،Kمن االنحرافات املعيارية بعيدا عن املتوسط أي
.24
-2

التحويل إىل متغريات حقيقية.
كام أرشنا سابقا ،أن املتغريات االسمية خاضعة للتضخم يف األسعار مما يتوجب علينا

حتويلها إىل متغريات حقيقية ،وذلك بقسمتها عىل الرقم ألسعار االستهالك ).(IPC
حيث وانطالقا من سلسلة إحصائية ،متتد من سنة  ،2620إىل غاية  ،7002خاصة بمؤرش أسعار
االستهالك ،بسنة أساس هي  (IPC1989 =100%) ،2696يتم حتويل املتغريات التي ختضع ألثر
السعر ،أ و ما يسمى بالتضخم ،وتسمى باملتغريات االسمية أي تلك التي قيست باألسعار اجلارية
دون مراعاة النخفاض القوة الرشائية هلذه العملة (الدينار اجلزائري) ،وبالتايل هدفنا من هذه املعاجلة
هو التحول من متغريات اسمية ،إىل متغريات حقيقية عن طريق استبعاد أثر السعر ،واحلصول عىل
مؤرشات كلية تعرب بشكل أفضل عن وضعية املتغريات املعنية .فينتج لنا ثالثة متغريات حقيقية،
وهي الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي ،واإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي احلقيقي،
باإلضافة إىل تراكم رأس املال احلقيقي.
أما اليد العاملة فهي متغريات غري مقاسه بوحدة النقود( ،غري أنه قد تقاس أحيانا بوحدات نقدية
كاألجور مثال ،ل كن هناك حتفظات كثرية عن هذه الطريقة ،كعامل التضخم مثال) ،وبالتايل هي
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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مقاسه بالعامل الواحد ،وهي أحد وجهات النظر املعتمدة للقياس يف هذا املجال ،وتوجد إىل جانبها
مثال القياس بساعات العمل وهي أيضا غري خاضعة للتغري يف األسعار ،ولكن لكل طريقة سلبياهتا
وإجيابياهتا ،اخرتنا هنا القياس بالعامل الواحد نظرا لطبيعة املعطيات املتوفرة لنا ،وهي التي ينرشها
الديوان الوطني لإلحصائيات ،وتعد أفضل من الطرق األخرى عند احلديث عىل املستوى الكيل.
هذا من منطل ق أن أي مؤرش اقتصادي كيل يكون حمسوبا باألسعار اجلارية إذا كانت كمياته مرضوبة
يف أسعار نفس التاريخ ،ويصبح باألسعار الثابتة ،عن طريق رضب الكميات يف األسعار اجلارية
مقسومة عىل مؤرش األسعار.25
خامسا -اإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي ومصادر النمو االقتصادي.
نبحث هنا يف مصادر النمو االقتصادي ،عىل مستوى املتغريات الداخلة يف دالة اإلنتاج فقط،
بتقدير دالة كوب-دوغالس ،ومعرفة مالئمتها مع االقتصاد الوطني ،نقوم بعد ذلك بإضافة اإلنفاق
احلكومي االستهالكي النهائي ،فإذا أثبت هذا األخري تأثريه عىل الناتج الوطني ،فنقوم بدراسة
مسامهته كمصدر للنمو االقتصادي ،أما يف حالة العكس نقوم بتحليل مسامهة كل من العمل ورأس
املال كمصدرين للنمو االقتصادي يف اجلزائر.
-1

تقدير دالة اإلنتاج الوطنية ،كوب-دوغالس
عادة ما يتم تقدير نموذج كوب-دوغالس يف أغلب الدراسات يف هذا املجال ،لسببني

أساسيني األول هو معرفة مدى انسجام االقتصاد الوطني مع دوال اإلنتاج والتي تعترب دالة كوب-
دوغالس من أمهها ،وهذا خالل فرتة الدراسة املعتربة ذات املشاهدات السنوية ،ومن ثمة االستناد
عىل هذه الدالة يكون له ما يربره ،والسبب الثاين هو معرفة املرحلة التي يمر هبا االقتصاد الوطني فيام
خيص غلة احلجم .كذلك جتدر اإلشارة إىل أن تقدير هذه الدالة يسمح بمعرفة إنتاجية عوامل
اإلنتاج املستعملة ،باإلضافة إىل معرفة اإلنتاجيات احلدية هلذه العوامل وغريها من اخلصائص
األخرى التي تتميز هبا هذه الدالة ،غري أن هذه األمور ليس موضوعنا اللحظة لذا نكتفي بمعرفة
مرونة دالة اإلنتاج بالنسبة للعوامل الداخلة يف اإلنتاج ،باإلضافة إىل معرفة املرحلة التي يمر هبا
االقتصاد الوطني ،هذا يف حالة كون وصولنا إىل نموذج مقبول من الناحية االقتصادية ،ويتمتع
بمعنوية إحصائية مقبولة ،بعد إجراء التقدير اإلحصائي ملعامل هذا النموذج والذي يظهر حسب
خمرجات الربنامج اإلحصائي( STATA :اإلصدار  )11يف الفرتة  ،7002-2620بالشكل الذي يف
امللحق رقم .-1-
ومنه نكتب دالة اإلنتاج من النوع كوب-دوغالس املقدرة يف شكلها اخلطي اللوغاريتمي كام ييل:
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 الدراسة االقتصادية:
من الناحية االقتصادية فالنموذج مقبول ،كون املعلامت كلها موجبة ،ما عدا احلد الثابت كونه
مأخوذ باللوغاريتم ،وبالتايل تدل عىل العالقة الطردية بني كل من العمل ورأس املال مأخوذين
باللوغاريتم ،ولوغاريتم الناتج املحيل اخلام ،وهذا ما تنص عليه النظرية االقتصادية؛ كذلك بام أن
النموذج لوغاريتمي فاملعلامت املتعلقة باملتغريات املستقلة تعرب عن املرونة ،ولتوضيح ذلك نقوم
بإرجاع النموذج السابق إىل شكله األصيل (كوب-دوغالس) بإدخال الدالة األسية للطرفني،
ونكتب:
مع أن احلد الثابت:
جمموع املرونتني5 :

7

تناقص الغلة لكل عنرص من عنارص اإلنتاج املستخدمة يعني تناقص اإلنتاجية احلدية لكل
منهام ،فاإلنتاجية احلدية لعنرص العمل والتي تقاس هنا بـ 𝛼 أي

 ،فهي تتناقص بزيادة

املستخدَ م من عنرص العمل ،أما بالنسبة لعنرص رأس املال فإنتاجيته احلدية تتناقص بـ

، 7

بزيادة املستخدَ م من هذا العنرص ،وبمالحظة أن مرونة كال من العمل ورأس املال باإلضافة إىل أهنام
موجبتني فهام أقل من الواحد ( ،) 2+من كل ما سبق نستنتج تناقص الغلة لكل من عنرص العمل
وع نرص رأس املال الثابت الداخلني يف عملية تكوين الناتج الكيل ،وهذا ما تنص عليه النظرية
االقتصادية أيضا.
من خالل خصائص دالة كوب-دوغالس ،يمكن لنا استخراج طبيعة غلة احلجم املميزة
لالقتصاد اجلزائري ،باالعتامد عىل النموذج املقدر ،وذلك عن طريق مجع مرونة كل من العمل
ورأس املال ،والتي تقدر

بـ 5

وبالتايل تدل عىل أن االقتصاد اجلزائري يف حالة غلة احلجم

املتزايدة ،هذا معناه أن زيادة عنرصي اإلنتاج العمل ورأس املال الثابت بنسبة ،

يؤدي إىل

زيادة الناتج املحيل اخلام بـ ( % 217.2أو عند زيادهتم بـ  ،% 2يزيد الناتج بـ .)% 2.172
إن اقتصاديات الدول التي مل تبلغ درجة من التطور تكون ذات غلة حجم متزايدة كام يقول (D.

) ،Romerيف هذا الصدد" :يكون من املحتمل يف اقتصاد حديث النشأة أن يتزايد اإلنتاج أكثر من
الضعف يف حالة مضاعفة عنارص اإلنتاج ألن مزايا التخصص ليست مستغلة بالكامل".26
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 الدراسة اإلحصائية:
بداية جيب تقييم العالقة اإلرتباطية ،عن طريق معامل اإلرتباط املتعدد ،ويتم حسابه بعدة
طرق ،إما من خمرجات حتليل التباين املرفقة عند تقدير النامذج بواسطة برنامج  ،Stataأو نكتفي
بج ذر معامل التحديد املحصل عليه بواسطة الربنامج ،فنجده  ،R=98.06 %ويعطيان نفس
النتيجة؛ وهي نسبة كبرية جدا تدل عىل وجود عالقة إرتباطية قوية بني كل من الناتج املحيل
اإلمجايل وكل من العاملة ورأس املال الثابت ،أما من خالل اإلحصاءات املحصل عليها ،فيمكن
لنا تقييم ا لنموذج من الناحية اإلحصائية ،ويظهر لنا يف بادئ األمر معامل التحديد املصحح
كبري جدا يدل عىل أن  % 69من التغريات يف الناتج املحيل اخلام كمتغري تابع ،تفرسها كل من
العمل ورأس املال كمتغريين مستقلني.
أما إحصاءة فيرش املحسوبة فهي أكرب من نظريهتا احلرجة حيث ( ،)FTab=1.33وبالتايل تدل
عىل املعنوية اإلمجالية للنموذج املقدر ،وأن النموذج املقدر ليس ذو طبيعة عشوائية ،وبالتايل
يوجد عىل األقل عالقة معنوية بني املتغريات املفرسة واملتغري التابع ،لتدعيم هذا االختبار نذهب
إىل إحصاءات ستيودنت إلختبار املعلامت منفردة:
إحصاءات س تيودنت تبني املعنوية اإلحصائية لكل من العمل ورأس املال يف تفسري الناتج املحيل
(مع األخذ بعني اإلعتبار أهنا كلها باللوغاريتم) ،حيث أن إحصاءة ستيودنت احلرجة تبلغ
 t =2.03هذه القيمة وللمالحظة فقط يف اجلداول التي توفرت لنا ال توجد القيمة احلرجة التي
Tab

تقابلها ،أي ال تظهر حجم عينة  19مشاهدة ،بل أخذنا متوسط القيمتني املقابلتني حلجمي عينة
 ،10و 10مشاهدة ومها متقاربتني جدا وهذا التقارب هو أحد األسباب التي جعلت واضعي
اجلداول خيترصان املشاهدات عىل مستوى حجوم عينات كبرية ،والقيمة احلرجة املذكورة
لستيودنت أصغر من تلك املحسوبة لكل معلمة عىل حدى.
ومن وجهة نظر االحتامل املقابل ،وتسمى أحيانا ) ، (P-valueلكل االختبارات (التي
نجدها يف البرنامج

STATA

بالنسبة لفيرش  Prob>Fوستيودنت | P>|tنجدها صغرية

جدا P= 0.000..ويمكن تفسريها بأهنا احتامل أن تكون القيمة املحسوبة أقل من نظريهتا
املجدولة أو احلرجة ،ويتم مقارنتها أحيانا بمستوى املعنوية هنا7 :

 )αمما يدل عىل أننا

نرفض الفرض  ،H0الدال عىل عدم املعنوية براحة تامة.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

311

العدد 31لسنة3131

كذلك تُظهر إحصائية ديربين-واتسون ،عدم وجود ارتباط ذاتي لألخطاء ،حيث أن D-WCal =2.268

وهي بالرجوع إىل جدول ديربني-واتسون أكرب من  ،dU=1.66وأقل من 4-dU=4-
 ،1.66=2.34وبالتايل النموذج له جودة إحصائية وقدرة تفسريية جيدة.
قبول النموذج إحصائيا يدعم التفسري االقتصادي ،ويعطي مصداقية أكثر للنموذج عند القيام
بمختلف التحاليل االقتصادية ،نعرض اآلن رسم بياين (من زاويتني خمتلفتني) يمثل دالة اإلنتاج
املقدرة:
شكل  :-9-متثيل دالة كوب-دوغالس.

املصدر:إعداد الباحثني  /جخمرجاتMATLAB 7.8.0 :

املوسعة:
 -2تقدير دالة اإلنتاج َّ
نقوم اآلن بإدخال عنرص جديد كمتغري مستقل هو اإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي،
ونعتربه كعنرص أو عامل إنتاجي ،إىل دالة كوب-دوغالس ،ملعرفة أثر هذا األخري عىل الناتج املحيل
اخلام ،وبالتايل نستفيد من توسعة دالة اإلنتاج كوب-دوغالس ومن خصائصها يف التحليل
االقتصادي عموما ومن حتليل أثر اإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي خصوصا وهذا األثر
بطبيعة احلال عىل الناتج املحيل اخلام ومن ثمة عىل النمو يف هذا الناتج .نتائج التقدير بإستخدام نفس
الربنامج السابق  ،STATA version 22ظهرت كام يف امللحق رقم .-2-
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إنطالقا من هذه املخرجات نحاول كتابة النموذج اخلطي واالختبارات يف شكل قيايس كام ييل:
7

𝒢
7

̅̅̅̅

55
5

5
5

 الدراسة االقتصادية
إن األخذ بالتحليل االقتصادي ،يوحي لنا بأن النموذج مقبول من الناحية االقتصادية لكون
أن املعلامت موجبة لكل املتغريات املستقلة مما يدل عىل العالقة املوجبة أو الطردية لكل من العمل
ورأس املال واإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي ،عىل الناتج املحيل اخلام ومن ثمة عىل النمو
يف هذا الناتج عند زيادة هذه العوامل ،باإلضافة إىل أن كال من امل علامت املتعلقة باملتغريات املستقلة
التي تعرب عن مرونات الناتج بالنسبة هلذه املتغريات ،كوننا يف نموذج لوغارمتي ،نقول أن كل من
هذه املعلامت هي أقل من الواحد وبالتايل تعرب عن تناقص الغلة لكل من اإلنفاق احلكومي
االستهالكي النهائي ،باإلضافة إىل العمل ورأس املال وهذين األخريين يثبتان ما توصلنا إليه يف
النموذج السابق (دالة كوب-دوغالس) وهذا متوافق إىل حد كبري مع النظرية االقتصادية .غري أنه
باملقارنة ،يظهر أثر كبري للعمل مقارنة برأس املال ،أما اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي
يظهر ذو تأثري ضعي ف جدا عىل الناتج املحيل اإلمجايل (اخلام) ،بحيث أن تغري اإلنفاق احلكومي
املوجه لالستهالك النهائي بـ ،% 2يؤدي إىل تغري الناتج املحيل اإلمجايل بـ  ،% 0.0029وهي قيمة
ضعيفة جدا ،لكن هذا ال يكفي كون أن االستعانة بمنهجيه معينة (اإلحصائية) تستوجب اخلضوع
إىل رشوطها وقراراهتا ،هلذا نمر إىل الدراسة اإلحصائية إلثبات الوضعية أو نفيها.
 الدراسة اإلحصائية:
نبدأ أوال بالعالقة اإلرتباطية ألهنا أساس املشكلة ،فمعامل االرتباط املتعدد هنا هو
 ،R=98%الناتج عن َجذر معامل التحديد املتعدد ،مما يدل عىل وجود عالقة إرتباطية قوية بني
املتغريات املستقلة جممعة واملتغرية التابعة ،أما من خالل إحصائية فيرش فتظهر القيمة املحسوبة بأهنا
أكرب من اإلحصائية املجدولة لفيرش ) (FTab=2.88عند مستوى معنوية  ،α=5%وبالتايل
النموذج مقبول من الناحية اإلحصائية ككل وليس ذو طبيعة عشوائية ،باإلضافة إىل ذلك يدل
معامل التحديد املصحح عىل أن  ، % 96.05من التغريات يف الناتج املحيل اخلام كمتغري تابع
تفرسه املتغريات املستقلة املأخوذة يف النموذج ،هذا من الناحية اإلمجالية للنموذج ،غري أن
إحصائيات ستيودنت للمعامل منفردة تظهر عدم معنوية متغرية اإلنفاق احلكومي االستهالكي
النهائي ،نظرا لكون إحصاءة ستيودنت املحسوبة هلذه األخرية اقل من اجلدولية  ،tTab=2.03يف
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حني تظهر معلمة كل من العمل ورأس املال معنوية بوضوح ،وهو ما يثبته نموذج كوب-
دوغالس املقدر سابقا ،كذلك نالحظ أن قيمة معامل التحديد املتعدد املصحح يف النموذج السابق
(قبل إدخال اإلنفاق يف النموذج) كانت تساوي  ،% 69.29ولكن بعد إدخال هذا العنرص
(اإلنفاق) مل يتحسن هذا املعامل فبلغ  ،% 69.01مما يدل بوضوح أن هذا العنرص هو ضعيف
التأثري عىل الناتج اإلمجايل؛ أما من وجهة نظر الزمن فالنموذج اليوجد به ارتباط ذايت لألخطاء،
[
كون أن ]
[
 ،أي أن]
 ،وهذه
املنطقة هي منطقة رفض االرتباط الذايت بني األخطاء ،حسب توزيع .d
إن هذه النتائج ،جتعلنا نطرح فرضية مفادها هو أنه قد تكون املعطيات املأخوذة من االقتصاد
اجلزائري قد عكست تغريا هيكليا نظرا الختالف النمط االقتصادي السائد يف الستينات
والسبعينات وحتى الثامنينات ،مع ذلك السائد بعد هذه الفرتة ،حيث يف الفرتة األوىل متيزت بتطبيق
املنهج االشرتاكي ،وبعد ذلك التحول إىل اقتصاد السوق وما يرتتب عىل ذلك من تغري يف هيكلة
املتغريات االقتصادية الكلية ،وهذا واضح من الدراسة الوصفية للمتغريات عىل مستوى التمثيالت
البيانية السابقة؛ لذلك قمنا بتجريب ختفيض الفرتة ،وقمنا بتقدير العالقة ابتداء من سنة  ،2661إىل
 ،7002وظهرت النتائج كام يف امللحق رقم  ،-3-ومما جتدر اإلشارة إليه ،أنه تم االستقرار عىل هذه
الفرتة بعد جتريب عدة فرتات ،أثبتت عدم املعنوية اإلحصائية لبعض املعلامت؛ مل نرى داعيا لذكر
كل التقديرات غري املو َّف َقة.
ومنه الكتابة العامة للنموذج بعد حماوالت ختفيض الفرتة تكون كام ييل:
7

𝒢
7

̅̅̅̅

5

 الدراسة االقتصادية للدالة املوسعة
ال يمكن قبول هذا النموذج من الناحية االقتصادية لكونه من جهة تظهر معلمة رأس املال
سالبة اإلشارة ،وهذا يتناقض مع فرضيات النظرية االقتصادية التي تقر بأنه بزيادة تراكم رأس
املال يزداد ال ناتج ،ومن جهة أخرى تظهر معلمة كل من رأس املال والعاملة واإلنفاق احلكومي
االستهالكي النهائي ،تظهر أكرب من الواحد ،وبام أن النموذج لوغاريتمي (املعلامت املذكورة تعرب
عن مرونات دالة اإلنتاج بالنسبة للمتغريات املذكورة) وبالتايل تدل القيمة أكرب من الواحد
للمعلامت املوجبة عىل تزايد الغلة ،وهذا يتناقض بدوره مع النظرية االقتصادية التي تنص عىل مبدأ
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الغلة املتناقصة؛ من خالل النموذج اخلطي يمكن إرجاعه إىل الدالة األصلية ،املعربة عن برنامج
اإلنتاج لكي يسهل علينا مالحظة أوجه القصور املتوصل إليها بعد التقدير ،ونكتب:
5 55

𝒢

 الدراسة اإلحصائية للنموذج املقدر
بالرغم من وجود عالقة إرتباطية متعددة  R=85.91 %من )

√( ،وكذلك معامل

التحديد العادي يظهر أنه مقبول نوعا ما ،%21.92 ،لكن املصحح يظهر بقيمة أضعف من
السابقة ،حيث تقل عن  ، %20ومن وجهة نظر كلية للنموذج تظهر إحصائية فيرش أن النموذج
معنوي إمجاال كون أن  ،FTab=3.71وهي أقل من تلك املحسوبة  ،FCal =9.39من جهة أخرى
تظهر إحصاءات ستيودنت املعنوية اإلحصائية لكل معلمة عىل حدى ما عدا معلمة العاملة عند
مستوى معنوية  ،% 1غري أهنا معنوية عند مستوى  ،% 20حيث tTab=2.14 ،وهي أقل من
القيمة املطلقة إلحصاءات ستيودنت املتعلقة بكل من رأس املال واإلنفاق احلكومي االستهالكي
النهائي؛ الضعف احلاصل يف املعنوية اإلحصائية سواء للنموذج ككل أو للمعلامت راجع بدوره
إىل تصغري حجم العينة إىل مستوى  21مشاهدة ،والذي تظهر نتائجه يف زيادة القيم احلرجة
لالختبارات بالنسبة لتلك املحسوبة.
إحصاءة ديربني-واتسون  ،D-WCal=1.962متكننا من احلكم عىل غياب االرتباط الذايت بني
األخطاء ،لكوهنا تقع يف منطقة الرفض ،حيث القيمة الدنيا والعليا املتعلقة باإلحصاءة احلرجة
لديربني-واتسون مها  dL=0.77و ،dU=1.87وهي أكبر من  ،dUوأقل من .4-dU = 2.22

سادسا -حتليل مصادر النمو االقتصادي
 -1املنهجية الكمية للتحليل :نظرا لعدم معنوية اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي يف
اجلزائر ،يف التأثري عىل الناتج املحيل اخلام ،وبالتايل عدم تأثريه عىل النمو االقتصادي حسب النموذج
اجلدائي املستخدَ م ،نقوم بتحليل دور كل من العمل ورأس املال عىل النمو االقتصادي يف اجلزائر،
بدون إمهال التقدم التكنولوجي يف العملية.
الزيادة يف الناتج املحيل اخلام تعرب عن النمو االقتصادي ،فكيف يمكن تفسري هذا النمو ؟ هنا نميز
ثالثة منابع أو موارد (مصادر) ،للنمو يف الناتج املحيل اخلام ،الزيادة يف رأس املال  -الثابت،-
الزيادة يف القوة العاملة والتقدم التكنولوجي كام يسميه بعض ال جكتاب االقتصاديني.27
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كم ينمو حجم الناتج ،إذا كانت زيادة عامل

أي نبحث هنا أنه لو زاد عامل اإلنتاج  ،بـ

اإلنتاج بو حدة واحدة فتعرب عن إنتاجيته احلدية ،التي تعرب عنها العالقات التالية ،لعنارص النمو
املستخدمة هنا:
بام أن اإلنتاجية احلدية لعامل إنتاجي ما تدل عىل كم يزيد الناتج

إذا ما زاد عامل اإلنتاج هذا

بوحدة واحدة ،لذا نوضح بالعالقات التالية:
فلو زاد كل من هذين العاملني فكم يزيد الناتج ،لإلجابة نضع الصيغة التالية:
بقسمة الطرفني عىل yنجد:
ثم نقوم بام ييل:

ومن تعريف املرونة للعامل xبالنسبة لـ zوالتي رمزنا هلا بـ  E/يف الفصل السابق ،نكتب:
zx

باإلستبدال برموز املرونات املعروفة يف دالة كوب-دوغالس نكتب:
𝛼

وبإدخال اإلنتاجية الكلية للعوامل كام يسميها بعض ال جكتاب االقتصاديني ،أو ما يعرف عند البعض
اآلخر بالتقدم التكنولوجي ،حيث أن دمج التقدم التكنولوجي يف دالة اإلنتاج يكتب كام ييل:
حيث يمكن كتابة مصادر النمو هنا كام ييل:
𝛼
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ويتم استخراج أثر هذا التقدم (اإلنتاجية الكلية للعوامل) بسهولة من املعادلة األخرية ،كون أن نمو
العوامل األخرى باإلضافة إىل نمو الناتج يمكن حسابه من املعطيات:
𝛼

املفرس بتغريات عوامل النمو املقاس ،28وهذا راجع لعدة
 ،جتعرف بنمو الناتج غري َ

الكمية ⁄

أسباب ،إما لعدم انفراد عامل إنتاجي دون اآلخر به ،أو لتعلقه بعوامل أخرى غري هذه العوامل
الداخلة يف النموذج ،ونالحظ يف هذا الصدد اختالفا بني ال جكتاب االقتصاديني يف إعطاء تفسري
موحد له ،عىل مستوى هذا البحث سنعتربه أنه يعرب عن التقدم التكنولوجي (يأخذ عدة صور
كالتنظيم ،إدخال تقنيات جديدة )... ،املؤدي إىل زيادة اإلنتاجية الكلية للعوامل.
فإدخال التقدم التكنولوجي رضوري ،كونه يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية احلدية لرأس املال أو إىل زيادة
اإلنتا جية احلدية لقوة العمل أو لكليهام معا ،كذلك فزيادة اإلنتاجية احلدية ألحدمها ينتج عنه زيادة
اإلنتاجية املتوسطة لآلخر ،أي أن كمية أكرب من الناتج نتجت من نفس حجم عامل اإلنتاج هذا .29
-1

مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائر :بتطبيق املعادالت السابقة ،وانطالقا من البيانات
املتحصل عليها نقوم بإعداد اجلدول التايل:
جدول  :-1-حتليل النمو االقتصادي يف اجلزائر.

اإلنتاجية الكلية للعوامل
(أو مساهمة
التكنولوجيا) في النمو
االقتصادي.

معدل مساهمة العمالة
في النمو االقتصادي.
}

𝛼{

معدل مساهمة رأس
المال الثابت في النمو
االقتصادي.
}

معدالت نمو الناتج المحلي
الخام .PIB

الفترات

{

0,48298933

0,52780698

1,1498368

2,160633108

1970-1980

-0,09465408

0,38342907

0,00932989

0,298104883

1980-1990

0,15772824

0,32803318

0,16505821

0,650819626

1990-2000

-0,25432151

0,44982698

0,67101377

0,866519241

2000-2007

0,0729355

0,42227405

0,49880967

0,994019215

1621-2112

المصدر :إعداد الباحثني ،باستعامل برنامج Excel 2007 :وباإلعتامد عىل معطيات .ONS
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ما يمكن استخالصه من هذا اجلدول ،هو أن مسامهة عنرص رأس املال الثابت كان يف
املتوسط حوايل  ،% 10يف حني تساهم العاملة بنسبة أقل منه بقليل ،أي حوايل  ،% 17غري أن
اإلنتاجية الكلية للعوامل أو ما يعرف بالنمو غري املفرس ،كانت مسامهتها ضعيفة جدا باملقارنة ،حيث
بلغت نسبة هذه املسامهة يف املتوسط  ،% 2وما يالحظ عليها أهنا يف بعض الفرتات كانت مثبطة
لعملية النمو االقتصادي وهذا دليل عىل إهدار املوارد االقتصادية بطريقة جد كبرية ،عىل غرار فرتيت
 ،2660-2690و ،7000-7002حيث ويف الفرتة األو ىل كانت املسامهة كبرية لليد العاملة وقليلة
برأس املال ،يف حني يف الفرتة الثانية كانت املسامهة كبرية لرأس املال الثابت وقليلة للعاملة ،وبالتايل
عدم تناسب املسامهة يف النمو هذه ،جعلت اإلنتاجية الكلية تظهر سالبة.
خالصة:
إن تقدير دالة اإلنتاج الوطنية من نوع كوب-دوغالس ،عربت عن انسجام االقتصاد الوطني مع
هذا النوع من الدوال ،وبإدخال متغرية اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي ،إىل الدالة
ظهرت هذه املتغرية عدم مسامهتها يف تفرس التغري يف الناتج املحيل اإلمجايل ،قمنا بعد ذلك بتحليل
مصادر النمو انطالقا من دالة كوب-دوغالس ،دون تلك املوسعة نظرا لعدم معنوية املتغرية اجلديدة
(اخلاصة باإلنفاق املعني) ،ما يمكن قوله أيضا هو انه تعد مسامهة رأس املال الثابت يف اجلزائر
مسامهة كبرية يف النمو االقتصادي ،عىل الدولة اجلزائرية إعطاء أولوية كبرية هلذا اجلانب كونه يعد
األساس يف عملية التنمية االقتصادية ،كذلك مسامهة العاملة تعد مسامهة ال بأس هبا ،غري أن إنتاجية
العوامل يف جمملها تعد ضعيفة ،عىل الدولة االهتامم بفعالية وكفاءة عوامل اإلنتاج عوض زيادة
حجمها فحسب.
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:املالحق
: -1-  امللحق رقم
. tsset annee
time variable:
delta:

annee, 1970 to 2007
1 unit

. reg lnY lnL lnK
Source

SS

df

MS

Model
Residual

14.6320394
.550817168

2
35

7.31601969
.015737633

Total

15.1828565

37

.410347474

lnY

Coef.

lnL
lnK
_cons

.8919068
.5369643
-9.188484

Std. Err.

t

.1028228
.0901037
1.044112

8.67
5.96
-8.80

Number of obs
F( 2,
35)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

38
464.87
0.0000
0.9637
0.9616
.12545

[95% Conf. Interval]
.6831654
.3540439
-11.30814

1.100648
.7198846
-7.068823

. dwstat
Durbin-Watson d-statistic( 3,

38) = 2.268873

: -2-  امللحق رقم
. tsset annee
time variable: annee, 1970 to 2007
delta: 1 unit
. reg lnY lnL lnK lnG
Source

SS

df

MS

Model
Residual

14.6320634
.550795017

3
34

4.87735448
.016199853

Total

15.1828585

37

.410347526

lnY

Coef.

lnL
lnK
lnG
_cons

.8899332
.5362445
.0016349
-9.161448

Std. Err.
.2361447
.1196208
.1760143
3.085977

t
3.77
4.48
0.01
-2.97

Number of obs
F( 3,
34)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.001
0.000
0.993
0.005

=
=
=
=
=
=

38
301.07
0.0000
0.9637
0.9605
.12728

[95% Conf. Interval]
.4100294
.2931459
-.3560692
-15.43291

1.369837
.7793431
.3593389
-2.889989

. dwstat
Durbin-Watson d-statistic(

4,

38) =

2.268432

: -3-  امللحق رقم
. tsset annee
time variable:
delta:
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. reg lnY lnK lnL lnG
Source

SS

df

MS

Model
Residual

6.71115011
2.381623

3
10

2.23705004
.2381623

Total

9.09277311

13

.699444085

lnY

Coef.

lnK
lnL
lnG
_cons

-4.689862
8.013202
2.621023
-96.96053

Std. Err.
2.076778
3.778912
1.110879
44.57353

Number of obs
F( 3,
10)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

t

P>|t|

-2.26
2.12
2.36
-2.18

0.048
0.060
0.040
0.055

=
=
=
=
=
=

14
9.39
0.0029
0.7381
0.6595
.48802

[95% Conf. Interval]
-9.317212
-.4067383
.1458302
-196.2765

-.0625124
16.43314
5.096216
2.355482

. dwstat
Durbin-Watson d-statistic( 4,

14) = 1.962791

: جدول املعطيات األساسية املستخدمة يف الدراسة-4-  امللحق رقم
Annee

Y

L

K

G

1.
2.
3.
4.
5.

1970
1971
1972
1973
1974

21210200000
21628200000
26521800000
30808600000
49295100000

1983200
2008200
2053000
2181700
2292600

8160400000
8342200000
9811300000
12417500000
16964400000

649400000
949100000
847500000
913900000
1349600000

6.
7.
8.
9.
10.

1975
1976
1977
1978
1979

53646600000
65252200000
76887100000
92080200000
112904400000

2438600
2513800
2649700
2859400
3022600

23975000000
31357500000
38433400000
50789700000
50374600000

1889500000
2197400000
3099100000
3777600000
4246200000

11.
12.
13.
14.
15.

1980
1981
1982
1983
1984

143343200000
169035200000
181076700000
203580000000
231010100000

3158000
3284000
3425000
3577000
3715000

54880800000
58347300000
71487600000
80319000000
87482200000

5047500000
6360700000
6908700000
7410100000
9433600000

16.
17.
18.
19.
20.

1985
1986
1987
1988
1989

252836400000
250465700000
260754400000
290039300000
357045000000

3840000
3914000
3978000
4039000
4095000

92765400000
101333300000
92880200000
91743400000
115796100000

10251100000
10731700000
10871100000
12257900000
13207100000

21.
22.
23.
24.
25.

1990
1991
1992
1993
1994

472805700000
752592300000
918623800000
1005031400000
127444000000

4517000
4538000
4578000
5042000
5154000

141876600000
215778600000
277973700000
324134900000
407545100000

16044500000
26369000000
36267800000
44133700000
59136000000

26.
27.
28.
29.
30.

1995
1996
1997
1998
1999

1743631800000
2256712600000
2423613700000
2444370200000
2825227600000

5436000
5625000
5708000
5717000
5726000

541826000000
639447100000
638119700000
728754100000
789798600000

86617700000
102574700000
125166300000
137197200000
153653500000

31.
32.
33.
34.
35.

2000
2001
2002
2003
2004

3698683700000
3788568300000
4046687300000
4710052700000
5519822300000

6179992
6228772
6411635
6684056
7798412

879356400000
965462500000
1111309300000
1265164500000
1476902600000

158860800000
175438200000
220997200000
245528000000
262683400000

36.
37.
38.

2005
2006
2007

6861323900000
7842716100000
8523745600000

8044220
8500000
9300000

1661213500000
1967261900000
2444911700000

251126900000
299672900000
300236500000

/حيث
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