
 )2015 -1996(دراسة قياسية لعالقة الصادرات بالنمو االقتصادي يف اجلزائر 
  البشري عبد الكرمي. د.أ+ حايد محيد . د .ط                            

 158 -147، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112        مشال إفريقيا            جملة اقتصاديات 
147 

  )2015- 1966(دراسة قياسية لعالقة الصادرات بالنمو االقتصادي في الجزائر 
An Empirical Study for relationship between the Exports and the Growth 

Economic in Algeria )2015-1966(  
   حايد حميد .د.ط
  اجلزائر  – الشلف جامعة

hamid_haid@yahoo.f  

  البشير عبد الكريم. د.أ
   اجلزائر – جامعة الشلف

  ak_elbachir@yahoo.fr  
  29-10-2018 :تاريخ النشر     24-02- 2018 :تاريخ اإلرسال

Abstract :  
The aim of this research is to determine the nature of the causality relationship between the exports and 

the growth Economic in Algeria during the period 1966-2015 using yearly data. This relationship is obtained 
using granger causality techniques. The analysis of the results show that the exports and the gross domestic 
product series become stationary after taken the first different; also there is not co-integration relationship 
between exports and gross domestic product in long run. The causality tests based on VAR indicate that there is 
a uni-directional causality relationship running from export at s to gross domestic product in both the long and 
short run. And The results of the variance decompositions and the impulse response functions high light the 
relative important role played by exports in the fluctuation of the GDP. This result coincides of the causal 
relationship that runs from the exports to gross domestic product in Algeria which reflects the promising role of 
exports in the future in determining the growth rate of the economy. 
Key words: growth Economic, exports, Vector Auto-Regression, Co-Integration, causality 

 :مقدمة
 .جمتمع أي إنتاجية يعكس بالغة أمهية ذا مقياسا ويعترب البعض، بعضها مع وا�تمعات األقطار يصل الدويل التبادل نإ
 رفع ويعترب اخلاص، والقطاع العام القطاع ومؤسسات األفراد مستوى على القطاع هذا يرتكه الذي األثر بوضوح ينجلي حيث
 ارتفاع عنه سينجر اإلنتاجية القدرة اخنفاض فإن املنطقـي ومن الصادرات، حجم زيادة على مقياس مبثابة اإلنتاجية القدرة حجم
  .إليها حباجة هو اليت السلع من الالزمة الكمية إنتاج من ا�تمع استطاعة لعدم الواردات حجم

 امليزان على املدفوعات ميزان توازن وتقدمي املصدرة للقطاعات األولوية إعطاء إىل التصدير سياسة تبين حنو التوجه يرميو 
 من وتكييفه وبعثه الصناعي اجلهاز هيكلة بإعادة إال هذا يتحقق وال والتوظيف، االقتصادي للنشاط حمفز عامل باعتباره الداخلي
 تعد كما العاملية، األسواق يف احمللي للمنتوج التنافسية القدرة رفع إىل يؤدي مما العاملي الطلب تغريات مع يتوافق مبا جديد

 لتمويل تستخدم التصدير عملية عن واملتوفرة الناجتة احلصيلة أن كون التنمية، لعملية الرئيسي املمول النامية الدول يف الصادرات
 الناتج من الرفع على الصادرات تعمل كما. التنميةوترية  لدفع ضرورية تعترب واليت والرأمسالية الوسيطية كالسلع املستوردة املشرتيات
الدراسة واملتمثلة  إشكاليةومن هنا تربز لنا .اخلارجية التجارة مضاعف أثر خالل من وذلك متحصال�ا من أكرب بقيمة الداخلي

  هي العالقة التي تربط بين الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر؟ ما: يف
و�دف من خالل هذه الدراسة إىل اختبار العالقة اليت تربط بني الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

على املنهج االستقرائي من خالل استخدام منهج التكامل املشرتك،  يف ذلك سنعتمد، و 2015 إىل سنة 1966 املمتدة من سنة
ستخدام منوذج متجهات ايد اجتاه العالقة السببية يف املدى القصري والطويل بدة إىل حتواختبار وجود عالقة قصرية األجل، باإلضاف

وتنبع أمهية الدراسة من الدور الذي تلعبه الصادرات يف االقتصاد اجلزائري باعتبارها . الذايت االحندارومنوذج شعاع  تصحيح اخلطأ
بالضبط على أي املتغريين يسبب املتغري اآلخر، ونأمل من خالل هذه املمول الرئيسي لبعث النمو يف الدولة اجلزائرية والوقوف 

ومن أجل دراسة العالقة اليت تربط بني  ،الدراسة أن تكون مصدرا يعتمد عليه عند وضع اخلطط التنموية يف االقتصاد اجلزائري
 وسيتم اختبار هذه العالقة السببية بني النمو االقتصادي والصادرات يف اجلزائر نستعني مبعطيات سنوية من منشورات البنك الدويل

  :النمو االقتصادي والصادرات عن طريق تقدير املعادلتني املواليتني 
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الصادرات  ملوغاريت: LXو ،)ياالقتصادمعربا عن النمو (باألسعار الثابتة  لوغاريتم الناتج احمللي اإلمجايل: LGDP :حيث
  .متغريان عشوائيان: Ut، Vtو. اجلزائرية باألسعار الثابتة

نقوم بتحليل  أوال ،بثالث خطوات املرور والنمو يف الصادرات يتطلب الناتج احمللي اإلمجايلإن اختبار السببية بني النمو يف 
 التكامل"حندد نوع العالقة بني املتغريين يف املدى الطويل باســــتعمال منهجية  ثانيا ،السالسل الزمنية بغية حتديد درجة تكاملها

أن تكون  نتظرومن امل، ومايتبعه من حتليل لتجزئة التباين ودوال االستجابة شعاع االحندار الذايت منوذج نستخدم ثالثا، ،"املشرتك
  : نتائج الدراسة متوافقة مع أي واحدة من الفرضيات املوالية

  .الصادراتالنمو االقتصادي إلىتتجه من عليه فإن السببية سوف و الصادرات،  النمو االقتصادي يسبب: الفرضية األولى
 على كليا املعتمد اجلزائري قتصاداال حالة يف منطقية الفرضية هذه وتعد. تسبب النمو االقتصادي الصادرات :الفرضية الثانية

  .احملروقات وتصدير إنتاج
النمو  حنو الصادراتومن متغري  الصادرات ئية تتجه من النمو االقتصادي إىلتوجد هناك عالقة سببية ثنا: الفرضية الثالثة
  .  االقتصادي

  .  والنمو االقتصادي الصادراتال توجد أي عالقة سببية بني : الفرضية الرابعة
نتطرق نتطرق إىل  ثانيا، عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي نتناولأوال  :وملعاجلة هذا املوضوع سنتطرق إىل احملاور التالية

  لعالقة الصادرات بالنمو االقتصادي يف اجلزائر تطبيقيةال دراسةنستعرض ال ثالثاو  املشرتك التكامل حول أساسية مفاهيم
   :عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي: أوال

االقتصاد على اإلنتاج مقاسة بزيادة قيمة ) قابلية(يرتبع النمو االقتصادي يف املدى الطويل الذي يتفق عليه بأنه زيادة قدرة 
اإلمجايل املطلقة أو النسبية أو دخل الفرد الواحد عرب الزمن على رأس قائمة األولويات اليت �دف األقطار املتقدمة الناتج احمللي 

  .واملتخلفة على حد سواء إىل بلوغه
  :مفهوم النمو االقتصادي .1

املطلق أو النسيب أو خبرج الفرد  GDPالنمو االقتصادي يشري إىل زيادة قدرة االقتصاد على اإلنتاج مقاسا بـ: "ميكن أن نقول أن
  . 1"الواحد عرب الزمن

الزيادة يف قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع االقتصادية لسكا�ا، وتكون : "وقد مت تعريف النمو االقتصادي بأنه -
املؤسساتية واإليديولوجية اليت حيتاج األمر هذه الزيادة املتنامية يف القدرة اإلنتاجية مبنية على التقدم التكنولوجي والتعديالت 

  .2"إليها
حدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي أو إمجايل الدخل القومي ملا حيقق زيادة يف متوسط " :ما يعرف النمو االقتصادي على أنهك-

  .3"نصيب الفرد
بواعثه يعترب مهما لتحقيقه وضمان استمراره من وتتباين النظريات االقتصادية تباينا واسعًا إزاء حمدداته ألن الوقوف على 

لذلك تصدر النمو االقتصادي اهتمام  ،خالل صياغة السياسات االقتصادية املالئمة وتطبيقها، وتبين التغيريات البنيوية الالزمة
فمرة يرد إىل حتسن اإلنتاجية اليت بدورها تنقل منحىن قدرات اإلنتاج، ومرة ينسب إىل ارتفاع . الكثري من البحوث االقتصادية
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منهم من يرى يف حصة الصادرات وتارة إىل التطـور املالـي، بينما تعزيه بعض نظريات النمو االقتصادي إىل إنتاجية اإلنفاق العام و 
أمهية قطاع الصادرات يف تفعيل النمو االقتصادي موضوع العديد من  اجتاهويعترب اخلالف . االستثمار حمددا له وغري ذلك

الدراسات يف الواقع االقتصادي اليت أحصت نتائج خمتلفة ترتاوح بني أن الصادرات هي اليت تؤدي إىل النمو االقتصادي وبني أن 
  .قطاع التصدير هو الذي يعزز النمو االقتصادي

يعد آدم مسيث أول من أشار إىل ضرورة التجارة كطريق للتخلص من اإلنتاج الفائض بإضافة إىل كو�ا  :نظرية منفذ الفائض .2
الذي تتم به هذه املنافع، هو كون  لعمل، واألساسوسيلة لتوسعت السوق وإىل رفع مستوى اإلنتاجية عن طريق تعزيز تقسيم ا

التجارة الدولية تعد إحدى الطرق للتخلص من اإلنتاج الفائض الذي يزيد عن حجم السوق احمللي والذي يعترب بالنسبة هلذا 
من  األخري هدرا للموارد االقتصادية، وترتفع أمهية هذا املصرف إذا كانت املوارد االقتصادية املستخدمة يف إنتاج هذا النوع

 ضإن املنافع الناجتة عن منفذ اإلنتاج الفائ. 4الفوائض ليس هلا استغالل آخر غري هذا املنتج وغري قابلة للتحويل لالستغالل احمللي
 يرى يف نظرية يعترب من األسباب املباشرة الداعية إىل توسعت حجم الصادرات احمللية، حىت إن بعض املنظرين من االقتصاديني

أن نظرية منفذ الفائض هي "Myint"ويف هذا الصدد يرى. أهم األسباب والدواعي لقيام التجارة اخلارجيةمنفذ الفائض من 
أقرب النظريات إىل الواقع من نظرية التكاليف النسبية يف تفسري االرتفاع املطرد يف صادرات الدول النامية يف القرنني املاضيني ومن 

و مل يكن هناك عوامل االرتفاع املطرد يف الصادرات ما كان ليبقى ل5تفضيله هذا نذكريف "Myint"األسباب اليت ارتكز عليها
عجز وقصور النظرية النسبية للتكاليف عن تفسري سبب قيام التجارة بني قطرين هلما نفس كمأن .مل تستغل بعدإنتاج عاطلة

شرح بداية وجود التجارة  باإلضافة إىل أن السكانيةة املنفذ يف تفسري ذلك حتت الضغوط يالتكاليف النسبية، وهنا يأيت دور نظر 
الدولية جيد تفسريا أفضل يف نظرية منفذ الفائض، ألنه من غري املمكن تصديق أن قطاع مثل الزراعة قبل أن يصل فيه االستهالك 

باإلضافة إىل نظرية  .حدوده القصوى وبدون حتقيق فوائض إنتاجية أن تتم فيه عملية التخصص طبقا لقانون التكاليف النسبية
 .منفذ الفائض توجد املنافع الستاتكية والدينامكية يف تفسري التجارة الدوللية

أن نظرية االستقرار وفرضية املنافذ تدعم النظرة اليت  Caves"،""Watkins"يرى كل من :الصادرات والنمو االقتصادي. 3
أن النمو  Kravis""على النمو االقتصادي، يف حيــن يرى االقتصــاديتقول بأن هناك تأثري إجيايب نتيجة للتوسع يف الصـادرات 

االقتصادي تؤثر فيه العوامل الداخلية أكثر من العوامل اخلارجية ومن مث فهو يعتقد أن أثر الصادرات على النمو ثانوي وال ميكن 
من جهة األخرى جند أن أدبيات النمو االقتصادي ثرية بنماذج منو الناتج من الصادرات وهي مقسمة إىل و ، 6أن يكون أساسي

نوعني، األول منهما يشري إىل أن ما تشهده الصادرات من منو سوف يؤدي إىل التقليل من العجز يف ميزان املدفوعات ومنه كلما 
بصفة عامة فإن هذه النماذج جتمع على . يؤدي لالختالل يف ميزان املدفوعاتإرتفع منو الصادرات كلما ارتفع منو الناتج دون أن 

إىل أن أقطار كهونغ كونغ، "Thirlwall"أن التجارة الدولية تعترب مبثابة آلة للنمو يف االقتصاد الدويل القدمي واحلديث، ويذكر
يف وقتنا احلايل شهدت �ضة تنموية من خالل منو صادرا�ا الصناعية باإلضافة إىل أن هناك  نوكوريا اجلنوبية، وسنغافورة واليابا

حيث مل يقتصر دورها فقط .7اتفاقا بني املنظرين االقتصاديني على أنه يف القرن التاسع عشر كانت الصادرات تعترب مبثابة آلة منو
فانتقال " نقل النمو االقتصادي من قطر آلخر ومن قارة ألخرى، يف التخصيص األمثل للموارد االقتصادية بل امتد دورها يف

العمال ذوي املهارات املختلفة ورأس املال من املناطق املكتظة بالسكان يف أوروبا إىل األراضي اخلالية تقريبا والغنية باملوارد 
ام والغذائية والسيما من جانب إجنلرتا وقد أدى هذا مع طلب سريع النمو جدا على املوارد اخل. الطبيعية، يف العامل اجلديد

وعليه كانت التجارة . الصناعية والفقرية يف املوارد، على منو سريع راسخ بقيادة الصادرات واقتصاديات هذه األراضي اجلديدة
افظ على أنه مل يستطع أي قطر أن حي"Strout"و"Chenery"كما يؤكـد كل من،  8"الدولية حقيقة آلة منو يف القرن التاسع عشر
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على أن  "Pearson Commission"معدالت منو لالقتصاد تتجـاوز معدل منو الصـادرات ملدة زمنية طويلة، وهنا نـذكر تأكيد
  .1950 معدالت النمو لألقطار النامية كانت مرتبطة ارتباطا قويا بصادرا�ا وهذا منذ سنة

  :المشترك التكامل حول أساسية مفاهيم - ثانيا
منـــوذج ) املــدى القصـــري(قبـــل الشــروع يف بنـــاء أي منــوذج قياســـي أو عالقــة ســـواء يف :الكشـــف عـــن جــذر الوحـــدة اختبــارات  .1

الذايت، نقوم بداية بتحليل خصائص كل سلسلة زمنيـة  االحندارأو منوذج شعاع ) التكامل املشرتك(تصحيح اخلطأ أو املدى البعيد 
وللقيـام بـذلك نسـتخدم دالـة االرتبـاط الـذايت املقـدرة ودالـة االرتبـاط . على حدة ملعرفة ما إذا كانت مستقرة وحتديـد درجـة تكاملهـا
  .ختبار ديكي فولرويف هذه الدراسة سوف نقتصر على ا 9اجلزئي املقدرة، كما نستخدم االختبارات اخلاصة جبذر الوحدة

erroryy.واحدة لسلسلة AR(1) منوذج من الشكلليكن لدينا  :اختبارات دكي فولر .1.1 tt += -1j 1وبطرح-ty من كال
erroryy:جندطريف املعادلة  tt +-=D -1)1(j  

  :jمنيز فيها ثالثة حاالت تبعا لقيم 
- 1áj :تكون السلسلةtyمستقرة، وتتسم املشاهدات احلالية بوزن أكرب من املشاهدات السابقة. 
- 1=j:تكون السلسلةty معرفة درجة غري مستقرة، وتتسم املشاهدات احلالية بنفس وزن املشاهدات السابقة، وعليه جيب

 .tyتكامل السلسلة
- 1ñj:تكون السلسلةty غري مستقرة، كما أن تباينها يتزايد بشكل أسي مع الزمن وتكون املشاهدات السابقة تتسم بوزن

 .أكرب من املشاهدات احلالية
:املواليةاختبار فرضية العدم إجراء  رفول ديكي رىي:)DF( اختبار ديكي فولر البسيط  -أ 

ïî

ï
í
ì

áH
=H
1:

1:

1

0
j

j  

  :10طريقة املربعات الصغرى ماخدباست املواليةالنماذج الثالثة  لنتمكن من اختبار هذه الفرضية جيب تقديرو 
ttt:النموذج األول yy ej +-=D - 1)1(  
ttt:النموذج الثاين cyy ej ++-=D -1)1(  
ttt:النموذج الثالث cbtyy ej +++-=D -1)1(  

tabcalإذا كان tt ñ:0الفرضية الصفريةHصحيحة ويكون هذا دال على وجود جذر الوحدة. 
:حيث ،AR(p) لدينا النموذج من الشكل نفرض أنه :)ADF(المطور اختبار ديكي فولر - ب

( ) ( )2,0; edee NXB ttTm ®=A  
    :ةالتالي الصيغة يأخذفإنه  AB هو أكرب جذر لكثري احلدود السابقjوبفرض أن

( ) ( )( )1
1

2
2111 -

------=A j
jaaaj BBBBB L  

11:1/1جند اتسابإجراء بعض احلوبعد 
2

1 -=+D-=D +-
=

- å jea
j

pXpXX tit
i

itT  
  :12التاليةالصيغ السابقة نتحصل على  الصيغةيف  العام ومركبة االجتاه ضافة القاطعوبإ

tit:النموذج الرابع
i

itT XpXX ej
j

+D-=D +-
=

- å 1
2

1  

tit:النموذج اخلامس
i

itT cXpXX ej
j

++D-=D +-
=

- å 1
2

1  

tit:النموذج السادس
i

itT cbtXpXX ej
j

+++D-=D +-
=

- å 1
2

1  

  .إن مقدرات مناذج ديكي فولر املطور، ومناذج ديكي فولر البسيط، ختضع لنفس قوانني التوزيع
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بني متغريين  اليت جتمع جيد وواضح للعالقة احلقيقية على حتديدحتليل التكامل املشرتك يساعد :شترك مفهوم التكامل الم.2
  .عن وجود شعاع إدماج مشرتك مث إزالة أثره كشفوهذا بال

  :خصائص حول رتبة التكامل.1.2
)من الدرجةمتكاملة tyالسلسلة إن - )dونكتب:( )dIyt )إجراء الفروقات،مبعىن أن جعل السلسلة مستقرة يتطلب ® )dمرة 

)ومنه ة،ستقر مجلعلها tyعلى السلسلة )dIbya t aحيث+®   .13ثابتني غري معدومنيbو 
)نفس الدرجة منتني متكاملتني سلسلty2وty1تإذا كان - )0=dفإن: 

( )
( ) ( )0
0
0

21
2

1 Ibyay
Iy
Iy

tt
t

t ®+Þ
þ
ý
ü

®
®  

aحيث   .ثابتني غري معدومنيbو 
)متكاملة من الدرجةty1السلسلة تإذا كان - )1dوالسلسلةty2الدرجةمن  ةمتكامل( )2dوبشكل عام نكتب،: 

( )
( ) ( )( )2121

22

11 ,max ddIyy
dIy
dIy

tt
t

t ®+Þ
þ
ý
ü

®
®

ba  
baإن رتبة التكامل يف هذه احلالة متوقفة على املعلمتني فإن االجتاهات  إشارتني خمتلفتنيالثابتني وغري املعدومني، فإذا كانا من ,

أما إذا كانا من نفس اإلشارة فإن السلسلة الناجتة d=0تكون متكاملة من الدرجةفإن السلسلة الناجتة بالتايل العامة قد تنعدم، و 
  .dمتكاملة من الرتبة

  :14ني التالينيمتكاملتني إذا حتقق الشرطtxةالسلسلو tyتكون السلسلة :شروط التكامل المشترك .2.2
 .إذا كانت السلسلتني هلما نفس درجة التكامل -
 .التوافق اخلطي هلاتني السلسلتني يسمح باحلصول على سلسلة ذات رتبة فرق أقل -

):لنفرض أن )
( )dI

bI

t

t

®U
®C 

):حيث )bdItt -®U+C 21 aa0³³مع bd  
):ونكتب   )bdCIt ,®C  

( )21.aa:شعاع اإلدماج ميثل.  
هو منوذج من املعادالت اهليكلية حبيث يكون املتغري التابع دالة يف "VAR"ذجو من:"VAR" :شعاع االنحدار الذاتيذج و نم.3

  : 15له والقيم السابقة للمتغري املستقل أو املتغريات املستقلة كما يلي القيم السابقة
)1(

11
0 tjt

n

j
jit

m

i
it UXYY +++= -

=
-

=
åå aaa  

   
  

دراسة العالقة السببية بني و أن تكون السالسل الزمنية مستقر، حتديد فرتة التأخري :16يتطلب ما يلي" VAR"إن بناء النموذج 
 .املتغريات

  :17قدم جراجنر منوذج تصحيح اخلطأ كما يلي:)ECM( نموذج تصحيح الخطأ.4
 :متكاملتني فسوف يكون لديهما منوذج لتصحيح اخلطأ من الشكلtyوtxأن هناك سلسلتني زمنيتنيبفرض 

( ) ( ) ( ) ( ) ttttt LcxLbxyyLa eala +D+--=D ): ، حيث10 )La،( )Lcو( )Lbهذه النماذج . هي كثريات حدود ساكنة
  .تتميز باجلمع بني العالقة احلركية طويلة املدى مع العالقة احلركية قصرية املدى

)2(
11

0 tjt

n

j
jit

m

i
it VYXX +++= -

=
-

=
åå bbb
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ttt إن املرحلة األوىل يف عملية تقدير منوذج تصحيح اخلطأ هي القيام بتقدير االحندار اخلطي للتكامل املشرتك bxay e++=

:لة الثانية فتتمثل يف تقدير معدلة االحندار التاليةاليت تعكس العالقة بني املتغريين يف املدى الطويل، أما املرح

å å
=

--- +D+D+=D
t

i

t

j
ttjtit bECxByay

1
111a  

D :و الفرق األولEC : حد اخلطأ، ويشرتط أن يكون معامل هذا املتغري سالب اإلشارة ويف نفس الوقت معنويا إحصائيا ويظهر
  .التابع اليت باإلمكان تصحيحها من فرتة ألخرىهذا احلد نسبة االختالل للحد 

زمنيتني  هلما نفس درجة التكامل فإنه على األقل يوجد عالقة tyوtxحسب جراجنر إذا كانت هناك سلستني:سببية جرانجر .5
بشكل دقيق باستخدام القيم tyتبعا جلراجنر إذا أمكن التنبؤ بقيمةty<املغري يسببtx<ويكون املتغري، سببية يف أحد االجتاهني

tyدون االقتصار فقط على املشاهدات املاضية للمتغريtxباإلضافة للقيم للمشاهدات السابقة للمتغريtyالسابقة للمتغري
ومن .18

  .الشروط الضرورية يف اختبارات السببية هو استقرار السالسل الزمنية املستخدمة
  الجزائر في االقتصادي بالنمو الصادرات لعالقة تطبيقية دراسة - ثالثا
السالسل الزمنية لوغاريتم الصادرات ولوغاريتم الناتج  يف هذا اجلزء سوف ندرس استقرارية :دراسة استقرارية السالسل الزمنية.1

  .احمللي اإلمجايل يف اجلزائر باألسعار الثابتة
  في المستوى LX - LGDP اختبار ديكي فوالر للسالسل الزمنية :)1( الجدول رقم

املتغريات
  

 النماذج
0:0 =bH 0:0 =cH 0:0 =lH 

tcalProbtcalProbtcalttabl(5%)Prob 

LX

  

6 1.75  0.08  0.86  0.38  -0.96 -3.51  0.93  
5  -   -  0.00  0.99  0.07  -2.92  0.96  
4  -   -   -   -  1.18  -1.94  0.93  

0:0 النماذج  املتغريات =bH0:0 =cH0:0 =lH

tcalProbtcalProbtcalttabl(5%)Prob 

LGDP
 

3 1.16 0.25 0.02 0.00 -2.05  -3.50  0.55  
2  -  - 1.96 0.55 -1.83  -2.92  0.35  
1  -  -  -  - 0.63  -1.94  0.85  

    Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر               
)نالحـــــــــــــظ أن االحتمال املرافق لإلحصائية احملسوبــــــــــــــة : LXاستقرارية السلسلة  - )caltملعامل االجتــاه العـام لسلسلةLX  هو
وحسب إسرتاتيجية اختبار ، LXأي عدم وجود اجتاه عام يف السلسلة الزمنية، %5عند مستوى معنوية  0.05 أكرب من )0.08(

)الذي يبني أن قيمة االحتمال املوافق لإلحصائية احملسوبـة .ديكي فوالر سوف ننتقل إىل النموذج اخلامس )calt للحد الثابت
، ويف LXأي عدم وجود احلد الثابت يف السلسلة الزمنية ،%5عند مستوى معنوية  0.05أكرب من  )0.99(هو LXلسلسلة 

)النموذج الرابع نالحـــظ أن اإلحصائية احملسوبـة  )calt لسلسلةLX  أكرب من اإلحصائية ا�دولة  )1.8(هي( )%)5(tabt  عند
  .DSغري مستقرة يف املستوى ومن النوع ، LXةلسلسلأي يوجد جذر أحادي، وبالتايل  ا ،)1.94-( %5مستوى معنوية 

) نالحظ أن االحتمال املرافق لإلحصائية احملسوبة :LGDP استقرارية السلسلة - )calt ملعامل االجتــاه العـام لسلسلةLGDP

، LGDPأي عدم وجود اجتاه عام يف السلسلة الزمنية %5عند مستوى معنوية  0.05 أكرب من )0.25(النموذج الثالث هو 
ق لإلحصائية الذي جند فيه أن قيمة االحتمال املواف.وحسب إسرتاتيجية اختبار ديكي فولر سوف ننتقل إىل النموذج الثاين

)ة احملسوب )calt للحد الثابت لسلسلةLGDP  أي عدم وجود احلد ، %5عند مستوى معنوية  0.05أكرب من  )0.55(هو
) ةأن اإلحصائية احملسوبظ ويف النموذج األول نالحـ.LGDPالثابت يف السلسلة الزمنية )calt لسلسلةLGDP 0.63(هي( 
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)أكرب من اإلحصائية ا�دولة  )%)5(tabt  5عند مستوى معنوية% )-ةلسلسلأي يوجد جذر أحادي، وبالتايل  ا ،)1.94LGDP

  :واجلدول التايل يوضح اختبار االستقرار للفروق األوىل ،DSغري مستقرة يف املستوى ومن النوع، 
  على مستوى الفروق األولىLGDP-LXاختبار االستقرار للسالسل الزمنية :)2( الجدول رقم

املتغريات
 النماذج 

0:0 =bH 0:0 =cH 0:0 =lH 

tcalProbtcalProbtcalttabl(5%)Prob 

DLX

 

6 1.46  0.15  -0.77  0.44  -8.23 -3.51  0.00  

5  -   -  1.18  0.24  -8.06  -2.92  0.00  

4  -   -   -   -  -7.96  -1.94  0.00  

املتغريات
 

النماذج
 0:0 =bH 0:0 =cH 0:0 =lH 

tcal

  
Probtcal

  
Prob

  
tcal

  
ttabl(5%)

  
Prob 

DLGDP

 

3 -0.90 0.36 1.32 0.19 -8.19  -3.50  0.00  

2  - - 1.10 0.27 -8.16  -2.92  0.00  

1  -  -  -  - -8.06  -1.94  0.00  

  Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر            
) ةنالحظ أن االحتمال املرافق لإلحصائية احملسوبـ :DLXاستقرارية السلسلة  - )caltملعامل االجتــاه العـام لسلسلةDLX  هو
وحسب إسرتاتيجية  ،DLXأي عدم وجود اجتاه عام يف السلسلة الزمنية ،%5عند مستوى معنوية  0.05 أكرب من )0.15(

اختبار ديكي فولر سوف ننتقل إىل النموذج اخلامس الذي جند من خالله أن قيمة االحتمال املوافق لإلحصائية احملسوبــــــــــــــة 
( )caltللحد الثابت لسلسلةLX أي عدم وجود احلد الثابت يف السلسلة  ،%5عند مستوى معنوية  0.05أكرب من )0.24(هو
)ة نالحظ أن اإلحصائية احملسوبويف النموذج الرابع ، DLXالزمنية )caltلسلسلةDLX )-7.96(  أقل من اإلحصائية ا�دولة

( )%)5(tabt  5عند مستوى معنوية% )-ةلسلسلأي ال يوجد جذر أحادي، وبالتايل ا ،)2.92LX األوىلمستقرة من الدرجة. 

)اإلحصائية احملسوبــة : DLGDPاستقرارية السلسلة - )calt ملعامل االجتــاه العـام لسلسلةDLGDP النموذج الثالث هو
والنموذج .DLGDPأي عدم وجود اجتاه عام يف السلسلة الزمنية ،%5عند مستوى معنوية  0.05أكرب من  )0.36(

)يظهر أن قيمة االحتمال املوافق لإلحصائية احملسوبـة .الثاين )caltللحد الثابت لسلسلةDLGDP 0.05أكرب من  )0.27(هو 
0:0:وهذا ما جيعلنا نقبل الفرضية %5عند مستوى معنوية  =cH، أي عدم وجود احلد الثابت يف السلسلة الزمنيةDLGDP 

، حيث نالحــظ أن اإلحصائية احملسوبــة األولوتبعا لإلسرتاتيجية هذا االختبار نتحقق من وجود جذر الوحدة يف هذا النموذج 
( )calt لسلــسلةDLGDP)-8.06(  أكرب من اإلحصائية ا�دولة( )%)5(tabt  5عند مستوى معنوية%  )-أي ال يوجد  ،)1.94

  .مستقرة من الرتبة األوىل، LGDPةلسلسلجذر أحادي، وبالتايل ا
درجة  وصلت، حيث قوي LGDPو LX االرتباط بني معاملاجلدول أدناه نالحظ أن  خالل من :مصفوفة االرتباط.2

يف اجلزائر خالل  LGDPو LX بني متغري قوية بالتايل أن مصفوفة االرتباط تثبت وجود عالقة ارتباط ،0.78بينهما  االرتباط
  .2015-1966الفرتة من

 LGDPو LX مصفوفة االرتباط بين: )3(الجدول رقم
LGDP LX  املتغريات  

0.78  1  LX  
1  0.78  LPIB  

 Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر                             
الصادرات والناتج العالقة السببية بني  من خالل هذا االختبار ندرس :)La cousalité( اختبار السببية لجرانجر 3. 

  .واجلدول املوايل يوضح النتائج املتحصل عليها الداخلي اخلام باألسعار الثابتة
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 LGDPو LX بين اختبار السببية جرانجر: )4( رقم الجدول
calF  الفرضيات T-Fisher. Probabilité  املالحظة  

DLGDPال يسببDLX  0.22 0.8 توجد عالقة  ال
 توجد عالقة سببية DLGDP  9.36 0.0004يسبب الDLX  سببية

  Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر                   
إلحصائية  وافقننا نسجل أن االحتمال املإاحلقيقي ف الناتج احمللي اإلمجايليسبب التغيري يف  الصادراتيف حالة التغيري يف معدل 

، وهذا يعين أنه توجد اإلمجايلاحمللي الناتج يف يسبب تغيري  الصادراتأن التغيري يف  شري إىل، وهذا ي%5 أصغر من Fفيشر 
  .يف الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتةيتسبب يف التغيري  الصادراتعالقة سببية يف اجتاه واحد، أي أن التغيري 

يف الكشف عن وجود التكامل املشرتك بني أكثر من  يعد اختبار جوهانسن :نسنااختبار التكامل المشترك بطريقة جوه4. 
متغريين، واليت تعترب من أفضل املناهج املعتمدة يف اختبار التكامل املشرتك حىت يف حالة وجود متغريين فقط، وذلك أل�ا تتميز 

وإن الفكرة األساسية هلذا .بأ�ا تسمح بتبادل األثر بني املتغريات املستخدمة يف مثل هذه الدراسات" اجنل وجراجنر"عن طريقة 
وحىت نستطيع حتديد عدد متجهات ، r=190االختبار هي اختبار فرض العدم الذي يشري إىل أن عدد معادالت التكامل املتزامن

القيم املميزة العظمى اختبار األثــر واختبار :التكامل سوف نستعني باختبارين إحصائيني مبنيني على دالة اإلمكانات العظمى، ومها
  .متجه للتكامل املتساويr+1متجه للتكامل املتساوي، والفرض البديل القائل بوجودrحيث نستطيع اختبار فرضية العدم القائلة

وجدنا يف و  .p=4وهي حتصلنا على درجة التأخري 7Eviewsباالستعانة بربنامج  :VAR تحديد درجة تأخير المسار 5.
وذلك  ،VAR)4( ، ومنه سنجري االختبار على منوذج للمسارP=4هو  VAR املرحلة السابقة أن التأخري املقبول للمسار

 : باالعتماد على فرضيتني
ونتائج االختبار موضحة يف  ،املشرتكوغياب الثابت ومركبة االجتاه العام يف عالقة التكامل  VAR مركبة االجتاه العام يفغياب -

  :اجلدول املوايل 
 

 LPIBو LX بين المشترك التكاملاختبار  :)5( رقم جدولال
tracel  فرض العدم CV (95%) األثر ختبار األثرا  maxl  فرض العدم  CV (95%) القيم املميزة العظمى القيم املميزة العظمى   

r =0  7.96 12.32 r  = 0 6.07 11.22  
r = 1  1.89  4.12 r  = 1  1.89 4.12  

  Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر       
ونتائج االختبار .ووجود الثابت مع غياب مركبة االجتاه العام يف عالقة التكامل املشرتك VAR غياب مركبة االجتاه العام يف -

 :يف اجلدول املوايل موضحة 
  LGDPو LX بين المشترك التكاملاختبار :)6( رقم جدولال

tracel  فرض العدم CV (95%) األثر ختبار األثرا  maxl  فرض العدم  CV (95%) القيم املميزة العظمى القيم املميزة العظمى   
r =0  6.26 15.49 r  = 0 5.35 14.26  

r = 1  0.91  3.84 r  = 1 0.91 3.84  

  Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر       
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ألن قيم األثر  ،%)5( بعدم وجود التكامل املتزامن عند مستوى معنوية (r=0) ميكن قبول الفرضية العدميةحسب اجلداول 
، طاملا أن الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائرأنه ال توجد عالقة توازنية طويلة األجل بني  يدلأصغر من القيم احلرجة،  وهذا 

  .هذا االختبار مل يتحقق ال ميكن املرور إىل منوذج تصحيح اخلطأ الذي يهتم بالعالقات التوازنية القصرية األجل
ليس هناك عالقة توازنية طويلة األجل   أنهليس هناك عالقة تكامل مشرتك، وهذا يعين"Johansen "وكخالصة الختبار

  . بني الصادرات والنمو االقتصادي
حتصلنا على درجة  7افيوز برنامجإذا على ضوء هذه النتائج ميكن صياغة منوذج متجه شعاع االحندار الذايت وباستخدام 

املعادلتني التاليتني حيث تتمتعان مبعامل حتديد وبتقدير النموذج حتصلنا على  =3p التأخري لنموذج شعاع االحندار الذايت توافق
  .مرتفع كما أن املعنوية الكلية للنموذج تشري إىل أن ليس مجيع املعامالت غري معدومة

DLGDP = 0.85DLGDP(-1) + 0.27DLGDP(-2) - 0.19DLGDP(-3) – 0.16DLX(-1) + 0.06DLX(-2) + 0.14DLX(-3) + 0.46 
 [ 3.9][ 1.06] ]-1.0 [   ]-1.7[  ]0.72            [                 ]1.85[ [ 0.87]  
  

00)( =calFprob 99.02 =R 925=calF  99.02 =R  
DLX =  - 0.27DLGDP(-1) - 0.05DLGDP(-2) + 0.31DLGDP(-3) + 0.7DLX(-1) + 0.18DLX(-2) + 0.07DLX(-3) + 1.18 
 [  -0.8 ] [  -0.13 ] ]1.09 [   ]4.67[  ]1.24            [                    ]0.59[ [ 1.39]  
 00)( =calFprob 96.02 =R 205=calF  96.02 =R   

   :اختبار استقرارية النموذج.6
)النموذجبغية التأكد من استقرارية  )3VAR نستعمل االختبار اخلاص باجلذور العكسية)Inverse Roots(،  د النموذج يعو

  .، والشكل املوايل يوضح نتائج االختبار)أي أ�ا تقع داخل دائرة الوحدة(مستقر إذا كانت مجيع اجلذور أقل من الواحد 
)نتائج اختبار استقرارية النموذج:  )1( الشكل رقم )3VAR  

 

    
  Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر                  

يبني أن كل اجلذور ذات قيمة أدىن من الواحد، وهي تقع مجيعها داخل دائرة الوحدة، وعليه فإن النموذج  السابق الشكل
( )3VAR شروط االستقراريستويف.  
   :اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء.7

يعترب غياب االرتباط الذايت لألخطاء من أهم الشروط اليت ينبغي توفرها يف النماذج املقدرة باستخدام طريقة املربعات الصغرى، إذ 
أن فعالية مقدرات هذه الطريقة تتوقف على مدى حتقق شرط استقاللية األخطاء، ويف هذا الصدد يتم استعمال اختبار مضاعف 

  :20ك باختبار الفرضيات التالية، وذل)LM(الغرانج املتعدد 
0H: 1و االرتباط الذايت لألخطاءعدم وجودH: االرتباط الذايت لألخطاءوجود   

على خلو النموذج من االرتباط بني األخطاء واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار من أجل درجات  LMدل اختبار  كما
 .من االرتباط بني أخطاء النموذجخمتلفة 

  نتائج اختبار مضاعف الغرانج المتعدد:  )7( الجدول رقم
4  3  2  1  Lags 

1.31  6.76  5.33  1.01 LM-Stat 
0.85  0.14  0.25  0.90 Prob 
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 Stat( اإلحصائية جند أنه من أجل درجات خمتلفة لالرتباط بني أخطاء النمــــــــــــوذج فإن احتمـــــــــــــــال السابقمن خالل اجلدول 
LM(  عدم وجود االرتباط الذايت بني األخطاء يف النموذج أي، 0.05هي أكرب من القيمة . 

من هذا املوضوع هو القيام بتحليل العالقات احلركية أو الصدمات بني  األساسياهلدف : تحليل ديناميكية النموذج المقدر.8
للتعبري عن  وبعد أن مت التأكد من صالحية النموذج ومالئمته، متغريات الدراسة باستخدام دوال نبضات االستجابة وجتزئة التباين

، فإنه ميكن استعماله )االرتباط الذايت، عدم االستقرارية(تغريات املتغريات املدروسة، باإلضافة إىل خلوه من املشاكل القياسية 
 VARج �ا مناذ  تتميزأدوات حتليل خاصة  باستعمال هذاو  ،العالقات احملتمل وجودها بني هذه املتغريات لدراسة وحتليل مجيع

  .حتليل دوال االستجابة وتفكيك التباين ،"Granger " رات السببية وفق مفهوماختبا: وهي 
  لـ إحصائية باستخدام أو فيشر إحصائية على باالعتماد يتم أن ميكن" Granger" حسب السببية اختبار إن: السببية دراسة -
"Wald"، الثانية على االعتماد يفضل أنه إال .  

  :التالية الفرضيات حتت السببية اختبار يكون
0H :1غياب العالقة السببية وH: وجود العالقة السببية، واجلدول املوايل يظهر النتائج املتحصل عليها:  

  " Granger"السببية لـ نتائج اختبار: )8( الجدول رقم
  االحتمال  احملسوبة (Khideux-Wald ) إحصائية  الفرضيات الصفرية املختربة  االختبار

1 DLXال تسببDLPIB  8.09  0.04  
2 DLPIBتسب الDLPIB  1.71  0.63  

 Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر              
 حسب مفهوم، أي وجود عالقة سببية )1(نرفض الفرضية الصفرية يف االختبار  :استنتاج ما يليمن خالل اجلدول ميكن 

"Granger" تتجه منDLXحنوDLPIB، أي أنDLXتفسرDLPIB. أي )2(كما نقبل الفرضية الصفرية يف االختبار ،
إن نتائج ، DLXتفسرال DLPIBأي أن ،DLXحنوDLPIBتتجه من"Granger"حسب مفهومعدم وجود عالقة سببية 

  .السببية للمرة الثانية اختبارهذا االختبار يدعم النتائج املتحصل عليها من 
األثر الذي ختلفه صدمة يف متغرية من متغريات النظام املدروس يف زمن معني  ستجابةدوال االتوضح : تحليل دوال االستجابة -

على القيم احلالية واملستقبلية لتلك املتغرية وباقي املتغريات يف النظام، وهي تساعد على الكشف على خمتلف العالقات املتشابكة 
حدوث صدمة يفعند مبينة يف الشكل املوايل، ف ستجابةدوال االمتغريات الدراسة، ونتائج حتليل  والتفاعالت اليت حتدث بني

DLX فإن ذلك أحدث أثرا اجيابيا علىواحد  احنراف معياري مبقدارDLGDP  وذلك على طول فرتة االستجابة،ماعدا الفرتة
، أما )10السنة (حيث بلغت االستجابة قمتها يف الفرتة الثالثة لتواصل بعدها االخنفاض إىل غاية �اية فرتة االستجابة  ،الثانية

، وذلك على DLXفإن ذلك أحدث صدمات إجيابية وسلبية علىواحد  احنراف معياري مبقدار DLGDPحدوث صدمة يف
  :وميكن توضيح ما سبق يف األشكال التالية ، فتــــــــرة االستجابةطول 

 بمقدار انحراف معياري واحد للصدمات DLXو DLGDPاستجابة  :)2( الشكل رقم

    
 Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر                

يف هذا النمط من و  ،21تباين خطأ التنبؤ شرح يقصد بتحليل التباين مدى مسامهة كل متغري يف :تحليل تباين الخطأ -
الدراسات، جيرى قياس تأثري الصدمات على املتغريات اخلاصة بالنموذج خالل الزمن وهذا بواسطة قياس مسامهة الصدمات 

بلية ملتغري آخر، وبطريقة أخرى قياس نسبة تباين اخلطأ للتنبؤ للمتغري املدروس تغريات مستق إحداثالعشوائية ملتغريات النموذج يف 
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هو مبني يف اجلدول  اللدراسة كم�ا اخلاصة بكل متغري من متغريات النموذج خالل الفرتة الزمنية  أالراجعة للصدمات الغري املتنب
  :التايل

تجزئة تباين الخطأنتائج  :)10( رقم جدولال  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

باألسعار الثابتة لعشر فرتات إىل  اإلمجايليعرض اجلدول يف األعلى نتيجة جتزئة التباين املتعلق بالصادرات والناتج احمللي 
إن جتزئة التباين تشري إىل أن تباين إسهامات أحد املتغريين يف تفسري جتزئة التباين يف املتغري اآلخر،  األمام ويعرض كل عمود نسبة

، لتتزايد حىت )فرتة تنبؤ واحدة يف املستقبل(عن قيمته السابقة يف املدى القصري  %40.16ناتج بنسبة DLPIBخطأ التنبؤ لـ
يف حني نالحظ  ،يف الفرتة العاشرة %54.36، مث تأخذ النسبة يف الرتاجع حىت تصل %51.26الفرتة السابعة حيث تصل نسبة 

يف فرتة التنبؤ األوىل،مث يتناقص إىل غاية الفرتة السابعة  %59.83بنسبة  DLPIBيساهم يف تفسري تباين خطأ تنبؤ DLXأن
يساهم يف تفسري  DLPIBوكذلك  ،% 54.63مث تتزايد النسبة حىت تصل يف الفرتة العاشرة نسبة  %48.37أين نسجل نسبة 
  .يف فرتة التنبؤ للسنة الثانية %0.91يف فرتة التنبؤ العاشرة، بعدما كان ميثل  %6.7بنسبة  DLXتباين خطأ تنبؤ

 :خاتمة
الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  الدراسة هو حتديد العالقة املوجودة بنيساسي من هذه إن اهلدف األ

أسلوب التكامل املتزامن أو املشرتك، مصفوفة االرتباط واختبار السببية و  باالعتماد على 2015إىل  1966من  الزمنية املمتدة
، ولقد الذايت االحندارمنوذج شعاع وحتديد اجتاه العالقة السببية يف األجل الطويل والقصري باستخدام منوذج تصحيح اخلطأ أو 

ل الزمنية على نتائج مصفوفة االرتباط وجود ارتباط بني متغري الصادرات والنمو االقتصادي، كما بني اختبار استقرار السالس بينت
، وهذا يدل على أ�ا متكاملة من الدرجة %5معنوية فرق األول عند مستوى الإال أ�ا مستقرة يف أ�ا غري مستقرة يف املستوى 

، كما أوضح اختبار جوهانسن على عدم وجود تكامل متزامن بني الصادرات والنمو االقتصادي، أي عدم وجود عالقة األوىل
وضيح العالقة القصرية ته ال ميكننا استخدام منوذج تصحيح اخلطأ ليبني الصادرات والنمو االقتصادي، وعلتوازنية طويلة األجل 

 اإلمجايلاحمللي اختبار السببية فقد دلت النتائج على أن التغيري يف الصادرات  يسبب التغيري يف الناتج عند إجراء  يف حنيبني املتغريين، 
كما عززت نتائج حتليل . النمو االقتصاديترفع من زيادة يف الصادرات الما يعين أنه توجد هناك عالقة سببية يف اجتاه واحد، أي أن 

إذ دلت نتائج حتليل التباين على  السببية واختبار االرتباطجتزأت التباين ودوال االستجابة النتائج املتحصل عليها من نتائج مصفوفة 
 درات يف تفسري النمو االقتصادي يف اجلزائر على املدى القصري والبعيدمسامهة الصا

الفرضية الثانية حول العالقة السببية اليت تتجه من الصادرات إىل النمو االقتصادي فيحني مت  حتققت وعلى ضوء هذه النتائج
تلفني أو اليت تشري إىل عدم وجود سببية بني خم اجتاهنيستبعاد باقي الفرضيات األخرى اليت تشري إىل أن هناك عالقة سببية يف ا

إن هذه . من النمو االقتصادي إىل الصادراتيكون السببية  اجتاهالفرضية اليت تدل على أن  وكذالك مت استبعاد ،متغريات الدراسة
 االستثماريةاملورد األساسي لتمويل الربامج  باعتبارهاالنتيجة املتوصل إليها تثبت الدور املهم للصادرات يف تعزيز النمو االقتصادي 

ولكن الدراسات السابقة قامت بتحليل اهليكل السلعي للصادرات اجلزائرية الذي غلب عليه منط السلعة الواحدة املصدرة واليت 
الدولة اجلزائرية وهي تتمثل يف احملروقات و�ذا يكون النمو االقتصادي رهينة تذبذب هذه السلعة فيجب على  أوليةتعترب مادة 

 .استثمار عائدات الصادرات يف إنشاء جهاز إنتاجي يكون قادرا على فك تبعية االقتصاد الوطين ككل للمحروقات

  
 Eviews 7 باالعتماد على خمرجات برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر  
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