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 الملخص 
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أثر أهم حمرك للنمو 
االقتصادي اجلزائري وهو سعر النفط، على غرار 

األخرى من إمجايل التكوين الرأمسايل والعمل، العوامل 
يف أفق األمدين القصري والطويل، اعتمادا على 
التحليل الديناميكي، وباستخدام منوذج شعاع االحندار 

، وتوصلت الدراسة إىل أن صدمة (VAR)الذايت 
سعر النفط بوحدة واحدة ختفض النمو يف املدى 

لنتيجة تأكد وهذه ا. القصري وترفعه يف املدى الطويل
مدى ارتباط النمو االقتصادي بالتقلبات اليت حتدث 

 .  يف السوق النفطية
صدمة  –النمو االقتصادي : الكلمات املفتاحية 

 .منوذج شعاع االحندار الذايت –أسعار النفط 

Abstract : 
   The purpose of this study is showing 

the effect of the most important element 

in the economic growth which is the oil 

price, like the other elements in the total 

gross capital formation and the work in 

the horizon of the two runs, the long and 

the short depending on the dynamic 

analysis and using vector autoregressive 

model. And the result of this study is 

when an impulse happens in the oil price 

with the growth will fall in the short run 

and it will increase in the long run. And 

this result makes us sure and certain 

about the interesting relation between the 

economic growth and the oil price 

Keywords : economic growth, impulse 

Oil Prices, Vector Autoregressive Model 

(VAR). 

 المقدمة
إن اعتماد االقتصاد اجلزائري املطلق واملتزايد على ريع صادرات الثروة الطبيعية املعرضة للنضوب بنسبة   

3.79%
ال إتتاييا كبريا، كون النفط أصب  العص  ، يعترب خال(الزيت والغاز الطبيعي)وهي النفط اخلام  1

الرئيس لالقتصاد اجلزائري، حبيث أصب  هذا الريع مصدرا أساسيا لإليرادات العامة وميزان املدفوعات والربامج 
التنموية، وخمتلف احلسابات الوطنية، ويزداد األمر خطورة ملا يرتبط القرار االقتصادي مبا سيحدث يف التقلبات 

نفط، وهو متغري ال ميكن التحكم فيه أبدا، وهذا ما يشكل تناقضا والتويهات املعلنة من قبل يف أسعار ال
السلطات لتنويع الدخل، حيث تبني أرقام الديوان الوطين لإلحصائيات أن مسامهة احملروقات يف الناتج 

تزامنا مع  9000و 9000أين اخنفض سعر النفط لتعود وترتفع عامي  9003الداخلي اخلام اخنفضت عام 
دوالر يف  30799بسب  تدين أسعار النفط إىل  9002، ومتوقع أن تنخفض سنة 2ارتفاع أسعار النفط

املتوسط، مما يكشف أن احملرك األساسي للنمو االقتصادي هو التغري يف أسعار النفط، والكميات املصدرة 
 .   منه، وبال منازع
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 اإلشكالية (0
 :ى إشكالية البحث كما يلي على ضوء ما سبق سنحاول اإليابة عل

 ما هي درجة استجابة النمو االقتصادي الجزائري لصدمة سعر النفط في األفق البعيد والقصير المدى؟
 الفرضية األساسية (3

 :لإليابة على إشكالية البحث ميكن صياغة الفرضية األساسية للبحث كما يلي 
أكبر في أفق المدى القصير مقارنة   تؤثر صدمة سعر النفط في النمو االقتصادي الجزائري بشكل

 .بأفق المدى البعيد
 محاور البحث (2

 :والختبار فرضية البحث واإليابة على اإلشكالية تقسم البحث وفق احملاور التالية 
  حتليل اجتاهات تطور النمو االقتصادي ومصادره؛: المحور األول 
  إلمجايل اجلزائريتقدير أثر سعر النفط على الناتج احمللي ا :المحور الثاني. 

 تحليل اتجاهات تطور النمو االقتصادي ومصادره: المحور األول 
تصنف اجلزائر حس  البنك الدويل ضمن الشرحية العليا للدول متوسطة الدخل، وهي تعترب أكرب دولة    

 املنطقة، إفريقية من حيث املساحة، ومتتلك مقومات طبيعية وبشرية تأهلها ألن تكون دولة اقتصادية قوية يف
 :  وملعرفة امللم  االقتصادي هلا ميكن أن تتناول تطور متغريات الدراسة  كما يلي 

 (PIB)تحليل تطور الناتج الداخلي الخام ( 0-0
يعرب الناتج الداخلي اخلام عن القيمة اإلمجالية للسلع واخلدمات املنتجة داخل البلد تاقص املواد اخلام اليت    

، 3 اإلتتاج خالل سنة واحدة، وهي تعرب عن القيمة املضافة جلميع املنتجني املقيمنيتدخل كسلع وسيطية يف
ميكن تقسيم هذا املسار ( 1)خالل فرتة الدراسة حس  الشكل رقم ( PIB)من خالل تتبعنا لتطور مسار 

بطيئة وهي الفرتة اليت شهدت تغريات متذبذبة و  (1999-1991)الفرتة األوىل : إىل ثالث فرتات كما يلي
فقد حقق الناتج احمللي اإلمجايل ( 8112-1999)، أما الفرتة الثاتية $مليار 1..1حيث اخنفض بقيمة 

بزيادة قدرها   $مليار 171إىل  1999سنة  $مليار 12.4خالل مثاين سنوات حتسنا كبريا حيث قفز من 
تصادية اليت أي تضاعف بثالث مرات وتصف،  لكن بسب  األزمة االق 8112سنة $ مليار ..188

الناتج الداخلي اخلام شهدها العامل اخنفضت أسعار البرتول مما اتعكس سلبا على النمو االقتصادي فاخنفض 
يف املئة، والفرتة األخرية ما بعد األزمة  1.8بنسبة منو سالبة تقدر بـ  8119سنة $ مليار 1.7.8إىل حوايل 
بزيادة تقدر بـ $ مليار 811قفزة توعية حىت ام الناتج الداخلي اخلحيث شهد ( .811-8119)العاملية 
مردها الزيادة يف أسعار احملروقات يف السوق الدولية الناتج الداخلي اخلام ، هذه الزيادات يف $مليار  .7

الذي ال تسيطر اجلزائر على آلياته، وبالنظر إىل مساحة القطاعات غري النفطية يف توليد الثروة حس  الشكل 
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شك أن اجلزائر بذلت يهودا كبرية لتنويع مصادر الدخل، إال أن منوذج االقتصاد الريعي  من غري( 8)رقم 
املستند على الريع اخلاريي وليس توسيع قاعدة اإلتتاج الداخلية يفرض هيمنته على منط األتشطة االقتصادية 

ة اهلولندية تظرا المتالكه وفرة املولدة للثروة، وبالتايل ميكن اجلزم أن االقتصاد اجلزائري أصي  مبا يسمى بالعل
يف املوارد الطبيعية وخاصة احملروقات اليت أصبحت تقمة على اجلزائريني، رغم الربامج االستثمارية منذ سنة 

اليت خصصت لتنشيط االقتصاد وتنويع مصادر الدخل، لكن يبدوا أن هذه اخلطاب الرمسي تكرر   8111
 إطار املخططات التنموية يف السبعينات والثماتينات والربامج كثريا منذ االستقالل إىل الوقت احلايل يف

التنموية منذ بداية األلفية الثالثة، إال أن االقتصاد اجلزائري مازال يراوح مكاته ال يستطيع يهازه اإلتتايي أن 
 . يستجي  للطل  الداخلي، فضال عن تصديره لبعض املنتجات

   
 
 
 
 .Excel 8117واالستعاتة بربتامج  بامللحق( 1)ءا على اجلدول رقم من إعداد الباحث بنا: المصدر   

 
 :وبناءا على  Excel 8117باالستعاتة بربتامج من إعداد الباحث : المصدر 

- ONS, Les Comptes Economiques de 2000 à 2013, Données Statistiques N
0
669, p25. 

).www.ons.dz( 

 إجمالي التكوين الرأسمالي( 0-3
ميثل إمجايل التكوين الرأمسايل إتفاق املنتجني على السلع املعمرة اليت تستخدم يف عملية اإلتتاج، أي    

اآلالت واملعدات واملركبات واملباين والتشييد، وتشمل مصاريف البحث والتنقي  على النفط وأية أحباث 
، 4مللكية وحتسني واستصالح األراضي وكذلك يشمل التغري يف املخزونوجتارب أخرى وكذلك تكاليف تقل ا

يتض  أن إمجايل التكوين الرأمسايل قد اختذ ثالث مسارات رئيسية، املسار األول ( .)من خالل الشكل رقم 
 81إىل $  مليار 17.7حيث شهد تذبذبا بني الزيادة والنقصان من ( .811-1991)ميتد خالل الفرتة 

فقد شهد قفزة توعية ( 8112-.811) ، أما املسار الثاين$مليار 8.2بزيادة تقدر بــ  .811ة سن$ مليار 
أي تضاعف بــ ثالث مرات تقريبا، $ مليار 8..1بزيادة تقدر بــ $ مليار 9..4إىل $ مليار 81.4من 

http://www.ons.dz/
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ذا وتقدر ، ه$مليار 87.71شهد ارتفاعا أقل من املسار الثاين مبقدار ( .811-8112)واملسار األخري 
، وبالنظر إىل (يف املئة 7أثبتت معنويته عند مستوى )سنويا $ مليار 8.9الزيادة السنوية خالل فرتة الدراسة بـــ 
جند ( يصطل  عليه يف تظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية بالرتاكم اخلام)مكوتات إمجايل التكوين الرأمسايل 

، 8111منذ سنة  5يف املئة 71ية يشغل احليز األكرب بنسبة تتجاوز أن الرتاكم اخلام للبناء واألشغال العموم
إىل قطاع البناء واألشغال العمومية  8111ويريع ذلك إىل توييه تسبة كبرية من االستثمارات منذ سنة 

يف املئة يف تكوين الثروة الوطنية  11، رغم أن هذا القطاع ال يساهم إال بنسبة 6يف املئة 11بأكثر من 
 7.7.، باإلضافة إىل أن الواردات السلعية باستثناء الواردات الغذائية تقدر بــ (8)شكل رقم حس  ال

، وهو ما يعين أن هناك تشوه وخلل يف النمو االقتصادي بسب  ضعف أثر مضاعف االستثمار والذي 7مليار
 .يعين عدم مروتة اجلهاز اإلتتايي لزيادة اإلتفاق االستثماري بزيادة الناتج

 
 
 
 
 .Excel 8117واالستعاتة بربتامج  بامللحق( 1)من إعداد الباحث بناءا على اجلدول رقم : المصدر  
 

 العمالة( 0-2
عامًا فأكرب الذين يستوفون تعريف منظمة العمل  17يشمل إمجايل القوى العاملة األشخاص من عمر    

أن تطور العمالة يف اجلزائر يتسم  يتض ( 1)، من خالل الشكل رقم 8الدولية للسكان النشطني اقتصادياً 
مليون عامل خالل الفرتة، أقصى  ..9باالجتاه العام خالل فرتة الدراسة، حيث يقدر متوسط عدد العامل بـ 

مليون عامل، حيث  1.8مبقدار  .199مليون عامل وأدىن عدد سنة  7.8بـ  .811عدد سجل سنة 
أثبتت معنويته )ألف عامل  877السنوية خالل الفرتة بـ مليون عامل، وتقدر الزيادة  4.7قدرت الزيادة بـ 
، غري أن هذه الزيادة ال تتماشى ومتطلبات النمو القتصادي حيث يسيطر قطاع (يف املئة 7عند مستوى 

يف املئة، يف حني القطاعات اخلالقة للثروة مثل الصناعة والفالحة ال  41اخلدمات والتجارة على تسبة 
يف املئة فقط، باإلضافة إىل أن أكثر من ثلث العمالة يف وظائف مؤقتة وتقريبا  11.4و  11.1يستوعبان إال 

، وهي كلها مؤشرات توحي بويود تشوه وخلل كبريين يف سوق العمالة باجلزائر 9تصفها تابع للقطاع العام
 وهي تتيجة لسياسات وتويهات متخذي القرار يف البالد حنو تدعيم القطاع االيتماعي على حساب
القطاعات املنتجة ويتجلى ذلك بوضوح من خالل تس  االستثمارات العمومية للقطاعات املنتجة كالفالحة 

 .10(8111-8111)و يف املئة على الرتتي  بالنسبة للمخطط اخلماسي  1والصناعة حيث تقدر بـ 
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 .Excel 8117ربتامج واالستعاتة ب بامللحق( 1)من إعداد الباحث بناءا على اجلدول رقم : المصدر 

 أسعار النفط( 0-4
يتضـ  أن تطـور سـعر الـنفط اجلزائـري يتسـم باالجتـاه العـام خـالل فـرتة الدراسـة، ( 7)من خالل الشكل رقـم    

دوالر  118.8بــ  8111دوالر خالل الفرتة، أعلى سعر كان سنة  17.9حيث يقدر متوسط سعر النفط بـ 
دوالر، وتقــدر الزيــادة الســنوية  ..99ر، حيــث قــدرت الزيــادة بـــ دوال 18.9مبقــدار  1992وأدىن ســعر ســنة 
 ويعود حتديد اجتاهات حركـة أسـعار الـنفط ،(يف املئة 7أثبتت معنويته عند مستوى )دوالر  1.8خالل الفرتة بـ 

 إىل مجلة من العوامل املتنوعة واملتداخلة وباجتاهات متفاوتة، ولعل أهم سـب  هـو جنـاح اسـتغالل مصـادر الـنفط
والغاز غري التقليدي يف الواليات املتحدة األمريكية، وذلك بتحقيق زيادة صافية يف اإلمدادات النفطيـة مموعـة 

ومــن خــالل تتبعنــا ملســار تطــور ســعر الــنفط خــالل الفــرتة،  .11دول خــارج أوبــك تفــوق مليــون برميــل يف اليــوم
زمـة املاليـة الـيت يشـهدها العـامل،   وذلـك بسـ  األ 8119تالحظ أته سجل طفرة تفطيـة حنـو االخنفـاض سـنة 

يتضــ  لنــا  ــالء  (1)و ( 7)الشــكلني  ومبقارتــة، 8111دوالر بعــد ســنة  111ســرعان مــا اســتقر فــوق ســعر 
  .تشابه املنحنيني متاما، مما يؤكد درية الرتابط القوية بني النمو االقتصادي وسعر النفط

 
 
 
 

 
 

 .Excel 8117واالستعاتة بربتامج  بامللحق( 1)ل رقم من إعداد الباحث بناءا على اجلدو : المصدر 
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 (VAR)تقدير سعر النفط على النمو االقتصادي باستخدام نموذج : المحور الثاني 
سندرس درية استجابة النمو االقتصادي لتغريات سعر النفط دون عزل العوامل األساسية للنمو    

ا خمتلف النظريات االقتصادية، باعتبار االقتصاد اجلزائري االقتصادي من العمالة ورأس املال اليت تادت هبم
على غرار باقي الدول النفطية يعتمد بشكل كبري يف حتريك منوه على سعر النفط،  وسيتم استخدام إحدى 

اليت تعترب بديال للنماذج االقتصادية اهليكلية (VAR) طرق النماذج الديناميكية  وهي مناذج االحندار الذايت 
بسب  هشاشتها يف موايهة االختالالت ( 0390وسيمس  0393غراجنر )ايهت مجلة من االتتقادات اليت و 

 .االقتصادية، وعدم صالحية التنبؤات املبنية عليها
 :  تتبع اخلطوات املنهجية التالية كما يلي  (VAR) وللوصول إىل منوذج احندار ذايت 

 ( ختبارات جذر الوحدةا)اختبار استقرارية سالسل متغيرات الدراسة ( 3-0
يستلزم إيراء اختبار التكامل املتزامن أن تكون السلسلة الزمنية للمتغريات متكاملة من تفس الرتبة، وملعرفة    

له قدرة ( PP Test)فوالر وفيلي  بريون، علما أن اختبار -درية التكامل تستعمل اختباري ديكي
، ويف حالة 12يما عندما يكون حجم العينة صغري، ال س(DF Test)اختبارية أفضل وأدق من اختبار 

من خالل اجلدول  13(PP Test)تناقض تتيجة االختبارين، فإته من األحسن االعتماد على تتيجة اختبار
 :التايل 

 نتائج اختبارات الجذر الوحدوي( : 10)جدول رقم 
 (st Difference0)الفرق األول  (Level)المستوى  المتغيرات/االختبار

Dickey-Fuller Test ثابت واتجاه ثابت ثابت واتجاه ثابت 
LPIB 0.72 -3.18 -5.14 -5.29 
LK 1..7 -8.61 -..11 -..82 
LM -0.87 -2.79 -4.71 -4.59 
LP -0.079 -2.73 -4.62 -4.66 

Phillips-Perron Test  
LPIB 0.805 -3.37 -5.2 -5.41 
LK 0.99 -2.6 -...9 -3.81 
LM -0.74 -2.82 -4.77 -4.63 
LP 0.139 -2.72 -4.7 -4.77 

 Eviews.4من إعداد الباحث بناءا على خمريات :  المصدر
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على ضوء تتائج االختبارين، يتض  أن مجيع السالسل الزمنية للمتغريات غري مستقرتني حبيث حتتوي على 
، ففي هذه احلالة Mackinnonيذر وحدوي باعتبار أن القيم احملسوبة أقل متاما من القيم احلرية لـ 

أما السالسل الزمنية للمتغريات عن طريق الفروقات من . TSترفض أيضا فرضية االجتاه العام التحديدي 
، Integrated I(1)الدرية األوىل فهي مستقرة أي أهنا متكاملة من الدرية األوىل 

)1(,,, INPMKPIB رتض أن أغل  املتغريات ، وهذه النتائج تنسجم مع النظرية القياسية اليت تف
، وهذا يعين أن هناك 14االقتصادية الكلية تكون غري ساكنة يف املستوى، لكنها تصب  ساكنة يف الفرق األول

 . احتمال ويود تكامل مشرتك
 VARتحديد درجة تأخير المسار ( 3-3

وهـــذا باالعتمــاد عـــلى ، VARقبــل القيـــام بعمليــة االختبــار والتقــدير دــ  تـــحديد دريــة تأخـــري املســار
SCو AICاملعيـارين 

 :كاتت قيـم هاذين املعـيارين كما يلي   Eviewsباالستعاتة بـربتامج ، و 15

 VARتحديد درجة تأخير المسار (: 13)جدول رقم
 P=1 P=2 P=3 درجة التأخيــر

 AIC -1.41 -1.15 -0.88معيـــار 
 SCH -1.16 -0.71 -0.24معيـــار 

 ( Eviews 4.0النتائج مأخوذة من برتامج)بناء شخصي : المصدر

 .(P= 1) درية التأخري هي ويدتا أن Akaike ،Schwarzباالعتماد على املعيارين  
 .VAR(1)وبالتايل ميكن اختبار وتقدير النموذج ( أدىن قيمة ألحد املعياريني)

 (Johansen and Jusellius)قة التكامل المشترك وفق جوهانس وجيسلس اختبار عال( 3-2

متكن أمهية هذا االختبار يف اكتشافه ما إذا كان هناك تكامال مشرتكا فريدا أم ال، ويف حالة عدم حتققه    
، ولتحديد عدد عالقات التكامل املشرتك بني 16ستظل العالقة التوازتية بني املتغريات مثارة للشك والري 

اختبار األثر : اختبارين مها  (Johansen and Jusellius)املتغريات املدروسة بدرية معنوية، يقرتح 
(Trace Test ) واختبار القيمة الكامنة العظمى(Max Eigenvalue) وتتلخص تتائج االختبار يف ،

 :17ةيف ظل الفرضيات التالي( .1)اجلدول رقم 
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 (Johansen and Jusellius)نتائج عالقة اختبار التكامل المشترك وفق ( : 12)جدول رقم 

 
 Eviews.4من إعداد الباحث بناءا على خمريات :  المصدر

، استنادا الختبار %1من خالل اجلدول أعاله تقبل فرضية العدم لكل الفرضيات عند مستوى معنوية   
إحصائية يوهنسون  ألن، (Max Eigenvalue)واختبار القيمة الكامنة العظمى ( Trace Test)األثر

لالختبارين أقل من القيم احلرية هلم، وبالتايل ال تويد عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، إذن ميكن 
عين أن املتغريات ميكن أن اإلعتماد على تتائج هذا اإلختبار بعدم ويود تكامل مشرتك بني املتغريات، مما ي

 .VAR(1)حتظى بتمثيل منوذج شعاع االحندار الذايت 
 VAR(0)تقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي ( 3-4

  : تباطؤ على الشكل التايل 1متغريات و  .لـ  "VAR "Vector AutoRegressiveيكت  منوذج 
    tttttt LPLKLMPIBLPIB   14131210   

 : دام طريقة املربعات الصغرى وفق اجلدول التايلوبناءا عليه يتم تقديره باستخ
 VAR(1)نتائج تقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي ( : 14)جدول رقم 



 
 
 

 (0891/3102)للفترة ( -VAR-نموذج اإلنحدار الذاتي )ل الديناميكي التحلي أثر سعر النفط على النمو االقتصادي في الجزائر باستخدام 
 عماري زهير. د

 2015/14: العدد                        032مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               

 

 
 Eviews.4من إعداد الباحث بناءا على خمريات :  المصدر

    
يف ما فقط، تظرا الهتمام دراستنا بأثر سعر النفط على النمو االقتصادي، و ( PIB)سنكتفي باختيار معادلة 

 ( :PIB)لـ    VAR(1)يلي صيغة منوذج شعاع االحندار الذايت

91.15696.097.022
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بقيمه السابقة والقيم  %94من تتائج التقدير تالحظ أن لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام مفسر بنسبة  
 .السابقة لباقي املتغريات

82.291.156: إحصائية فيشر - 05.0  
tabulécalculé FF    

فرضية البديلة ومنه تقبل ال 1H أي قبول النموذج، وعليه فإن دالة لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام ،
 .مقبولة إحصائيا

 
 اختبارات التشخيص ( 3-1

 : بعد القيام بعرض منوذج شعاع االحندار الذايت، ال بد من اختبار صالحيته كما يلي 
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 دراسة استقرارية بواقي النموذج( 3-1-0
للتأكد من مدى استقرارية بواقي النموذج تستخدم اختبارات اجلذور املتعددة، حيث تعترب تتائج شعاع    

 :االحندار الذايت مستقرة إذا كاتت كل اجلذور أقل من الواحد، والشكل أدتاه يبني تتائج هذا االختبار 
 

 L’inverse des racine associées à la partie ARاختبار ( : 13)الشكل رقم 

 
 Eviews.4من إعداد الباحث بناءا على خمريات :  المصدر

من خالل الشكل أعاله تبني لنا أن مقلوب اجلذور األحادية لكثري احلدود داخل الدائرة األحادية، ومنه    
 .مستقر VAR(1)النموذج 

 دراسة االرتباط الذاتي لبواقي النموذج( 3-1-3
( Box-Pierce)و( LM) بني بواقي النموذج تستخدم اختباري للتأكد من عدم ويود ارتباط ذايت   

 :حيث الفرضية الصفرية تقر بعدم ويود ارتباط ذايت بني بواقي النموذج والنتائج ملخصة يف اجلدولني التاليني 
 
 
 

 LMنتائج اختبار ( : 11)جدول رقم 
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 Eviews.4من إعداد الباحث بناءا على خمريات :  المصدر

 (Box-Pierce/Ljung-Box)نتائج اختبار ( : 11)جدول رقم 

 
 Eviews.4من إعداد الباحث بناءا على خمريات :  المصدر   

يشري اجلدولني إىل قبول فرضية العدم أي عدم ويود ارتباط ذايت بني بواقي النموذج ألن القيمة االحتمالية    
 .%7أكرب من مستوى املعنوية 

 لبواقياختبار التوزيع الطبيعي ل( 3-1-2
 :للكشف عن طبيعة توزيع بواقي النموذج، واجلدول التايل يوض  ذلك  (Jarque-Bura)يستخدم اختبار    

 
 
 
 
 

 (Jarque-Bura)نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي ( : 11)جدول رقم 
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 Eviews.4من إعداد الباحث بناءا على خمريات :  المصدر

، مبعىن قبول الفرضية %7القيمة االحتمالية تتفوق عن مستوى املعنوية  من خالل اجلدول أعاله يتض  أن   
 .العدمية بأن سلسلة توزيع بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي

اتطالقا من االختبارات السابقة وخاصة اختبارات االرتباط الذايت لبواقي النموذج والتوزيع الطبيعي هلا،    
املقدر ذو  VAR(1)عن شوشرة بيضاء، وعليه ميكن القول أن النموذج  تستنتج أن سلسلة البواقي عبارة

 .يودة إحصائية مقبولة وبالتايل ميكن اعتماده يف التحليل
    VAR(1) الدراسة الديناميكية لنموذج شعاع االنحدار الذاتي ( 3-1
  (Impulse analysis)تحليل الصدمات ودالة االستجابة لسعر النفط  ( 3-1-0
تسم  بتحليل الصدمات العشوائية من خالل قياس أثر التغري املفايئ  VAR)(اذج االحندار الذايتإن من   

وحس  تقديرات دالة االستجابة الفورية املمتدة على أفق عشر سنوات كما . يف متغرية ما على باقي املتغريات
صدمة أو طفرة ادابية يف سعر النفط مقدرة ، فإته يف حالة ما إذا حدثت (.1)هو موض  يف الشكل رقم 

بوحدة واحدة يف السنة األوىل، يؤدي هذا إىل عدم استجابة فورية للناتج الداخلي اخلام يف تفس السنة، غري 
وحدة معيارية، وهو ما تفسره بالتداعيات  7..1أته يف السنة الثاتية سينخفض الناتج الداخلي اخلام مبقدار 

ع أسعار النفط على أسعار السلع الوسيطة باالرتفاع يف السوق الدولية، اليت تؤدي باخنفاض السلبية ألثر ارتفا 
ضعف مروتة يهازه اإلتتايي لالستجابة الطل  الكلي الداخلي، على اعتبار أن االقتصاد اجلزائري يتسم ب

تتاج يف القطاعات للطل  الداخلي مما يؤدي إىل ارتفاع الواردات بالقيمة وهذا بدوره يؤدي إىل تقص اإل
املنتجة اليت تعتمد بشكل كبري على الواردات للحصول على مدخالهتا اإلتتايية، هلذا تالحظ أن الناتج 

بعد سنتني من . الداخلي اخلام مروتته سلبية يف الفرتة القصرية األيل أي بعد مرور سنة واحدة من الصدمة
وال  أي يف املدى املتوسط والطويلية هناية فرتة االستجابة، يبدأ الناتج الداخلي اخلام يف النمو إىل غاالصدمة 

، وهو ما تفسره بأن إيرادات أسعار النفط الناجتة (.1)يريع إىل وضع التوازن كما هو موض  يف الشكل رقم 
عن الطفرة اإلدابية اليت يتم حقنها يف إطار برامج االستثمارات العمومية ذات املدى الطويل ال حتقق منو 

صادي كبري إال بعد أمد طويل، لكن هذا اإلتفاق االستثماري الذي يولد منوا اقتصاديا أغلبه مويه اقت
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للقطاعات غري املنتجة على حساب القطاعات اخلالقة للثروة، وبالتايل يعترب منوا زائفا يبقى االقتصاد اجلزائري 
 املدى القصري سلبية وادابية يف املدى مرهتن بشبه كلي لعامل النفط، وهذا ما يفسر أن مروتة سعر النفط  يف

 .الطويل
وعلى خالف الناتج الداخلي اخلام فإن باقي املتغريات املتمثلة يف اليد العاملة ورأس املال فإتنا تالحظ عدم   

بة وال استجابة فورية هلما يف السنة األوىل، غري أته ابتداءا من السنة الثاتية يتزايدان إىل غاية هناية فرتة االستجا
يريعان إىل وضع التوازن، هذه االستجابة االدابية لرأس املال والعمل الناجتة عن الطفرة اإلدابية لسعر النفط، 
يفرتض أن يستجي  معهما بالتوازي الناتج الداخلي اخلام، لكن حدث غري املتوقع، وميكن إرياع ذلك إىل 

ة يف تكوين القيمة املضافة حيث تسيطر احملروقات على اختالل التوازن يف األمهية النسبية للقطاعات املنتج
االستعمال غري الرشيد يف موارد رأس املال والعمل، قيمة الناتج الداخلي اخلام هذا من يهة، ومن يهة أخرى 

أي االعتماد كامال على حجم الوفرة النسبية للمدخالت اإلتتايية، حبيث مل ومن   فان اإلفراط يف استخدام 
تيجة ضعف التكنولوييا يقلل من معدل منو اإلتتايية الكلية للعوامل املتحقق يف مسار النمو املدخل ت

 :ويف اعتقادي ميكن إرياع ذلك إىل عدة أسباب منها . االقتصادي 
تقص استعمال التقنيات احلديثة للتسيري واإلتتاج، وكذلك اعتماد الصناعة الفتية على تكنولوييا متطورة مل -

اءات العمالية مواكبتها، وهو ما يتطّل  االستثمار يف املورد البشري خللق املعرفة، وتقل تستطيع الكف
األينبية املباشرة  تاالستثماراالتكنولوييا وتأهيل اليد العاملة من خالل الزيادة يف إمكاتيات استقطاب 

يف املئة من الناتج  .ها واالستفادة منها، اليت مازالت مل ترقى إىل املستوى املطلوب حيث مل تتعدى تسبت
 ؛18احمللي اإلمجايل خالل فرتة الدراسة

فضيحة سوتاطراك أكرب شركة يزائرية خري )غياب احلكم الراشد مما فس  امال للفساد وهن  املال العام -
 8111وسوء ختطيط املوارد املالية، حيث صنفت منظمة الشفافية الدولية دولة اجلزائر لسنة ( دليل على ذلك

 . 19دولة، حس  مؤشر مدركات الفساد بالعامل .17من بني  111املرتبة يف 
     

 
 
 
 

 
 

 دالة االستجابة لصدمة سعر النفط عند أفق عشر سنوات( : 12)شكل رقم 
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 Eviews.4من إعداد الباحث بناءا على خمريات :  المصدر

 الخاتمة
ي اجلزائري مازال مرهتنا بتقلبات أسعار النفط، إن أهم تتيجة ميكن الوصول إليها، أن منط النمو االقتصاد   

حيث ارتفاعها بشكل مفايئ بوحدة واحدة تدفع النمو يف املدى الطويل حنو األعلى لكنه منوا زائفا، وتؤثر 
االستعمال غري عليه سلبا يف املدى القصري بسب  اختالل التوازن يف تكوين الناتج حيث تسيطر احملروقات و 

؛ وأضحى االقتصاد الوطين مهددا ألي صدمة أو ارتدادات حتدث (في الفرضية األساسيةن) الرشيد للموارد
يف السوق النفطية، حبيث تنتظر ارتفاع أسعار النفط يف السوق الدولية، وما جتود به باطن األرض من الثروات 

النماذج النظرية لتحليل تركز فيه يف الوقت اليت اليت هي تعمة من اهلل ويف الوقت تفسه تقمة على اجلزائريني، 
التغريات التكنولويية واملوارد البشرية، وتتجاهل التأثري : حمركات النمو االقتصادي على عاملني أساسيني مها 

احملتمل لوفرة املوارد الطبيعية باعتبار أن مثل هذه املوارد تعترب عامل منو مؤقت، كما هو احلال على ما اصطل  
 :اءا عليه توصي الدراسة بـ عليه باملرض اهلولندي، وبن

ضرورة االتتقال إىل منوذج للتنمية أكثر تطورا وبصورة تدردية، يعتمد على تنويع مصادر الدخل، للخروج    
من التبعية الطاقوية إىل االستقاللية يف اختاذ القرارات االقتصادية والسياسية، وحيمي البيئة واإلتسان وال 

حقا علينا لألييال املستقبلية، ويؤسس التحول حنو اقتصاد املعرفة والصناعات  يستنزف املوارد الناضبة ألهنا
بفصل إيرادات النفط عن النفقات اجلارية، وصبها أساسا يف استثمارات ذات القيمة املضافة العالية، وذلك 

 .ةسيادية وصناديق أييال واستثمارات بعيدة املدى، اقتداء بالتجربة النرودية الوحيدة والنايح
 الملحق

 (0881/3102)تطور الناتج الداخلي الخام وعوامله خالل الفترة ( : 10)جدول رقم 
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 ***اليد العاملة *التكوين الرأسمالي **سعر النفط PIB* السنوات

1990 62 24.13 17.74 4.516 
1991 45.7 20.78 14.56 4.538 
1992 48 19.75 14.76 4.578 
1993 49.9 17.39 14.53 4.273 
1994 42.5 16.05 12.80 4.325 
1995 41.8 17.33 12.91 5.389 
1996 46.9 21.32 12.05 6.015 
1997 48.2 19.57 10.81 5.708 
1998 48.2 12.96 13.08 8.057 
1999 48.6 18.15 13.86 8.280 
2000 54.8 28.82 13.71 6.180 
2001 54.7 24.86 14.69 6.229 
2002 56.8 25.06 17.40 6.392 
2003 67.9 28.99 20.59 6.684 
2004 85.3 38.53 28.38 7.798 
2005 103.2 54.87 32.67 8.044 
2006 117 66.31 35.31 8.869 
2007 135 74.16 46.53 8.594 
2008 171 99.33 63.87 9.146 
2009 137.2 62.63 64.32 9.472 
2010 161.2 80.34 66.79 9.736 
2011 199.1 112.26 75.47 9.599 
2012 205.8 111.18 76.59 10.170 
2013 210.18 108.85 89.60 10.788 

 مليون عامل ***الربميل      /دوالر**مليار دوالر  *

 :مجعت البياتات وأعدت من طرف الباحث بناءا على :  المصدر
   (.17/11/8117)، تاريخ الزيارة /algeria  http://data.albankaldawli.org/countryجمموعة البنك الدويل، (1

2)ONS, Les Comptes Economiques de 2000 à 2013, Données Statistiques N669, p25. (www.ons.dz). 
                                                 

 واإلحاالت الهوامش
1-Office National des Statistiques (ONS), Rétrospective Statistique Algérien (2011/1962), p190  

(http://www.ons.dz/-Retrospective-1962-2011-.html) , (20/12/2014) 
2-ONS, Les Comptes Economiques de 2000 à 2013, Données Statistiques N669, p25. 

(www.ons.dz). 
3
- ONS, Les Comptes Economiques de 1963 à 2008, Collections Statistiques N0147, p06.  

http://data.albankaldawli.org/country/qatar
http://www.ons.dz/-Retrospective-1962-2011-.html


 
 
 

 (0891/3102)للفترة ( -VAR-نموذج اإلنحدار الذاتي )ل الديناميكي التحلي أثر سعر النفط على النمو االقتصادي في الجزائر باستخدام 
 عماري زهير. د

 2015/14: العدد                        021مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               

 

                                                                                                                        

-
4

، نشرة الحسابات القومية لدول مجلس التعاون، قطاع شؤون المعلومات ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 .14ص ،8111، إدارة اإلحصاء
5
-ONS, Rétrospective Statistique Algérien (2011/1962), Op.cit, p253   

 .ملحق، 8111، ملحق بيان السياسة العامةمصالح الوزير األول،  -6
يارة تاريخ الز،  /algeria http://data.albankaldawli.org/country مجموعة البنك الدولي،  -7

(17/11/8117).   
8 .المرجع نفسه -   

9
-ONS, Enquête Emploi auprès des Ménages 2013, Collections Statistiques N°185, Série S : 

Statistiques Sociales, 2014 
 .، مرجع سابقمصالح الوزير األول -10
، الكويت، 3102م السنوي األربعون تقرير األمين العا، (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -11

  .29ص
12

-Hallam D. and Zanoli R, Error-correction models and agricultural supply response, 

European Review of Agricultural Economics, Vol: 2, N: 20, 1993, p160. 
13

-Obben J, The demand for money in Brunei, Asian Economic Journal, Vol: 2, No: 12, 1998, 

p114.  
14

، (0891/3101)التغيرات الهيكلية في الصادرات السودانية والنمو االقتصادي بدر الدين حسين جبر هللا،  -

 .87، ص8111، بنك السودان المصرفي، ديسمبر (48)مجلة المصرفي، العدد 
15

- R.Bourbonnais, Econométrie, 6eimedition, Dunod paris, 2005, P.259. 
16-S.G. Hall (), An application of the Granger & Engle two-step estimation procedure to United 

Kingdom aggregate wage, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vo: 48, No: 3, 1986, 

pp229 
17

- R.Bourbonnais, Op.Cit, P290 
18

 7جع سبق ذكرهمرمجموعة البنك الدولي،  -
19

المنظمة العربية لمكافحة الفساد، -

http://arabanticorruption.org/uploads/newsImage/file/perception2014.pdf تاريخ الزيارة ،

(81/18/8111). 
 

http://data.albankaldawli.org/country/qatar
http://arabanticorruption.org/uploads/newsImage/file/perception2014.pdf

