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Abstract
The purpose of this work is to verify quantitatively the effect of the opening of the Algerian
economy on the movement of creation and destruction of jobs in manufacturing industry, by apply in
the method of the content and use of trade econometric analysis that will subsequently identify the potentially dynamic industrial sectors of employment in Algeria. We propose another econometric model that measures the impact of the liberalization of trade on employment of local manufacturing industries. We are trying to show what extent Algerian external trade flows affect the
structure of employment in local manufacturing industries.
Key words: international trade, labour market, jobcreation, content creation in employment, international openness, local manufacturing industries

 | ا ل ص ف ح ة172

Global Journal of Economic and Business– Vol. 3, No. 1, 2017, pp.172-190
e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285
Available online at http:// www.refaad.com

أثر التجارة الدولية على سوق العمل في الجزائر
ركراك مونية

جامعة معسكر
re.mounia@yahoo.fr
قادري نورية

مخبر  -Lapdecجامعة معسكر
knouria45@yahoo.fr
بوطالب قويدر

جامعة تلمسان
kouiderboutaleb@hotmail.com

الملخص:

الهدف من هذا العمل هو الدراسة الكمية لتأثير التجارة الدولية على حركة خلق وتدمير الوظائف في الصناعة التحويلية

للجزائر ،من خالل تطبيق طريقة مضمون العمالة في التجارة الدولية ،باإلضافة القتراح نموذج  VECMلقياس أثر تحرير التجارة
على العمالة المحلية في الصناعات التحويلية على المدى الطويل والقصير .وإلظهار إلى أي مدى تؤثر تدفقات التجارة الخارجية
على هيكل العمالة المحلية في الصناعات التحويلية.

الكلمات المفتاحية :التجارة الدولية ،سوق العمل ،خلق فرص العمل ،المحتوى في مجال العمل الدولية ،انفتاح المحلية الصناعات

التحويلية.
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 -1المقدمة:
شهد عقد الثمانينات تغيرات عديدة في البنية االقتصادية الدولية كتدهور معدل النمو االقتصادي في الدول الصناعية ومنها
ضعف التجارة الدولية وانهيار أسعار المواد األولية وانعكس ذلك على الدول النامية مثل الجزائر التي انتهجت سياسات إصالحية
ابتداء من سنة 1988بعد تفاقم األزمة االقتصادية في عام  1986التي أثرت بشكل مباشر على االقتصاد الوطني حيث اضطرت
ً
الى تغيير نمط تسيير المؤسسات االقتصادية ليتماشى مع المعطيات الجديدة المعتمدة على اقتصاد السوق ودخلت بذلك الجزائر في
برنامج اإلصالحات الهيكلية مع صندوق النقد الدولي مما أدت هذه اإلصالحات الى اضطراب كبير في الخريطة العامة للشغل في

الجزائر وساهمت في تفاقم البطالة الخاصة خالل التسعينات

يعتبر تأثير االنفتاح التجاري على سوق العمل من المسائل التي تم الخوض في تحليلها كثي ًار من طرف المفكرين االقتصاديين بين
مؤيدين ومعارضين لالنفتاح التجاري؛ فقد أكد مؤيدو االنفتاح التجاري ان عملية االنفتاح على العالم ينتج عنها تقسيم دولي للعمل

يكون في صالح كل األطراف المشاركة في التبادل حيث تقوم المزايا النسبية بإعادة التخصص األمثل داخل كل اقتصاد ،بينما يرى

معارضو االنفتاح التجاري ان إعادة التخصص بعد االنفتاح التجاري قد تسبب خسائر في مناصب العمل وبالتالي نالحظ خلق
وتدمير للعمالة وان األثر على العمل يمكن ان يكون سلبياً أو إيجابياً تبعاً للعوامل الخاصة بكل بلد على حده والزيادة او النقصان

في مستويات العمل تؤثر هي األخرى عل الطلب والعرض على العمالة المؤهلة وغير المؤهلة
ولهذا فاإلشكالية المطروحة تتمثل في السؤال التالي:

كيف تؤثر التجارة الدولية على سوق العمل في الجزائر؟

ولإلجابة على اإلشكالية نبني هذه الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية:

يؤثر االنفتاح التجاري إيجاباً على سوق العمل الجزائري

أيضا ألهمية كل جزئية فيه ،فحديث الساعة حول سيطرة الدول المتقدمة على دول
ويرجع اختيار الموضوع واإلشكالية المحددة ً
العالم الثالث والتي تهدف لجعل اقتصاديات الدول النامية والجزائر واحدة منها سوقا مساعدة تعمل على تسويق السلع األجنبية
وتوفير عناصر اإلنتاج بأقل تكلفة مع إمكانية خلق مشاكل اقتصادية ذات القدرة على لالنتقال عبر الدول كالتضخم.

-أما سبب اختيار دراسة آثار التجارة الخارجية على سوق العمالة ومصير العمالة الجزائرية باعتبار حجم التوظيف ومعدل البطالة

هو الصورة الحقيقية والنهائية ألي تنمية اقتصادية وطالما لم توفر التنمية مناصب الشغل الكافية واألجور التي تضمن المستوى
المعيشي المالئم فهي لم تحقق أهدافها المرجوة ،وألن دراسة الموضوع سوف تجعلنا ندرس حتمًا طبيعة اإلنتاج والمؤسسات الوطنية
والبيئة االقتصادية المتواجدة فيها سواء من حيث قدرتها على المنافسة وبالتالي على التوسع وتوفير مناصب الشغل أو من حيث تأثر

طبيعة األنشطة االقتصادية باألنشطة األجنبية و تحولها إلى أنشطة متفاوتة المرونة في توفير مناصب الشغل .وفي كال لحاالت
سيجعلنا سوق العمل ندرس جميع األسواق األخرى مادام سوق العمل يتأثر باإلنتاج واإلنتاج بدوره يتأثر بمجموعة واسعة من

المتغيرات المتعرضة مباشرة أو بصفة غير مباشرة لالنفتاح االقتصادي.
 -2دراسة نظرية للعالقة بين التجارة الدولية وسوق العمل.
أولا :نظرية هكشر أولين ونتائجها:

تفسر نظرية "هكشر أولين" التجارة الخارجية الدولية على أساس اختالف التكاليف النسبية بين الدول لكنها ،تضيف أن هذا

االختالف بين التكاليف النسبية يرجع إلى اختالف الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج" ،ويبين التحليل الرياضي لنموذج ( هكشر
أولين ) أن البلد يصدر السلعة التي يتطلب إنتاجها االستخدام الكثيف لعنصر اإلنتاج الموجود في هذا البلد بوفرة نسبية و سعر
منخفض نسبياً والذي وسعره مرتفع نسبياً في البلد المستورد .وعليه فإن الدولة ( )1التي تتمتع بوفرة نسبية في العنصر العمل تنتج و

تصدر السلعة كثيفة عنصر العمل نسبيًا ،و تستورد السلعة كثيفة رأس المال النادر نسبيًا .وتوجد عدة عوامل تؤدي إلى االختالف
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في األسعار النسبية للسلع والميزة النسبية إلنتاجها بين الدول .ومن الجدير بالذكر إن نظرية ( هكشر اولين ) تنفرد في التركيز على
االختالف في عامل الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج بين الدول وتعتبر السبب الرئيسي في تحديد الميزة النسبية و قيام التجارة الدولية
.وغالبا مًا يشار إليها بنظرية الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج ألن كل دولة تتخصص في إنتاج السلعة كثيفة عنصر اإلنتاج الذي يتوفر

فيها نسبيًا وبسعر منخفض نسبيًا أيضًا ومن ثم ،تقوم بتصدرها و تستورد السلعة كثيفة عنصر اإلنتاج النادر والمرتفع سعره نسبيا
فيها.

1

وفي حالة البلدان النامية والمتميزة بوفرة اليد العاملة غير المؤهلة ،يزيد فيها االنفتاح التجاري من الطلب على هذا العامل،

بسبب اتساع قطاع الصادرات ،كما يقلص الطلب على العامل غير المتوفر نسبيا أي (العمل المؤهل).بالتالي االنفتاح على
المبادالت يؤدي للتخصص في إنتاج السلع كثيفة عامل اإلنتاج األكثر توف ًار محليًا .ومنه ،فالتجارة الدولية سوف تقوم على أساس
هذا االختالف في المزايا النسبية بين البلدان المختلفة ،تلك المزايا النسبية التي تتوقف بدورها على اختالف توافر عناصر اإلنتاج

بين البلدان المختلفة ،ومن هنا سميت النظرية ب " نظرية عناصر اإلنتاج ".
بالنسبة للمؤسسات المنتجة في القطاعات مهددة بالمنافسة الخارجية ،فإنه يتوجب عليها التأقلم مع الشروط الجديدة الخاصة بأسعار
والمنافسة أو التحول نحو إنتاج السلع المتخصصة للتصدير .وعلى عكس الصناعات التصديرية التي ستتواجد وضعية أحسن حيث

لن يكون هذا السوق مهددًا باعتبار إمكانية التصدير نحو الخارج .مما يحفز اإلنتاج وفي نفس الوقت التشغيل .أما بالنسبة للتأثير
على التشغيل فإنه يمكن أن يكون سلبيًا في بعض التخصصات وإيجابيًا في أخرى ،لذلك و على أساس نموذج " هكشر أولين " فإن
التجارة الدولية تقوم بإعادة تخصص و إعادة توزيع لمصلحة اإلنتاجي األكثر توف ًار في كل بلد .

ثانيا :اثر المبادلت على عوائد عوامل اإلنتاج
إن نظرية ( هكشر أولين ) تنطلق من فرض ثبات كميات العناصر اإلنتاجية في كل من البلدين ،وكل بلد سوف يتخصص في

إنتاج و تصدير السلعة كثيفة عنصر اإلنتاج المتوفر لديه نسبياً ،وطبقاً للمعطيات من عناصر اإلنتاج يكون ثمن العنصر األكثر

وفرة منخفضاً نسبياً ،و ثمن العنصر النادر مرتفعًا نسبياً ،إال أن قيام التجارة الخارجية سوف يزيد من الطلب على عنصر اإلنتاج
األكثر وفرة و يقلل من الطلب على عنصر اإلنتاج النادر نسبياً ،و هو ما سوف يترتب عنه اتجاه ثمن العنصر الوفير إلى االرتفاع،
واتجاه ثمن العنصر النادر باالنخفاض .ولما كانت أسعار المنتجات محل التبادل الدولي سوف تتساوي في مختلف البلدان أطراف

التبادل ،فإن سيادة ثمن واحد لكل من البلدين سوف يضمن سيادة ثمن واحدة لكل من العنصرين اإلنتاجيين فيهما.

ولكن المالحظ أن التجارة الخارجية لن يكون من شأنها تحقيق مساواة تامة بين أثمان مختلفة عناصر اإلنتاج في مختلف الدول

أطراف التبادل .ومن ثم ،تكون هذه التجارة بديالً جزئياً فقط وليست بديالً كامالً النتقال عناصر اإلنتاج من دولة إلي أخرى.و يمكن
لالختالف الذي سيستمر في الوجود ما بين أثمان عناصر اإلنتاج في مختلف الدول حتى بعد قيام التجارة الخارجية الحرة بينهما أن

يؤدي النتقال عناصر اإلنتاج من دولة إلى أخرى .وإذا كانت قدرة العمل على التنقل محدودة إلى حد ما فإن قدرة انتقال رأس المال

تكون أكبر ،و سيؤدي هذا التنقل لعناصر اإلنتاج إلى نوع من التقارب في عرضها بين مختلف الدول ،كما سيساهم في تقارب نفقات
إنتاج مختلف السلع فيما بين الدول وهكذا سيتسبب االختالف الذي سيستمر في الوجود في أثمان عناصر اإلنتاج بالرغم من وجود

تجارة خارجية حرة في تفسير الصورة التي كانت عليها وفرة تلك العناصر في مختلف الدول .ولكن يالحظ أن هذا االنتقال ال يمكن

أن يكون كامالً ،بحيث تتساوي كل البلدان في الوفرة أو الندرة النسبية لعنصر اإلنتاج.

ال تامًا قد شد انتباه فريق أخر من االقتصاديين وفي مقدمتهم " "P.Samuelsonو
إال أن موضوع تعادل أسعار عناصر اإلنتاج تعاد ً
"  " A.P.lernerو في التالي سنقوم بعرض برهان " ستولبر " و سامولسون " والذي يعتبر حجر الزاوية في التحليل النظري الخاص
بهذا الموضوع .
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ثانيا :نموذج " ستولبر سامولسون "

يقوم النموذج " ستولبرسامولسون " بتحليل العالقة بين أسعار السلع وعوائد عوامل اإلنتاج ،حيث يتبين أن العوائد النسبية

الخاصة بالعوامل تتجه للزيادة أو االنخفاض و ذلك تبعًا لتخفيض أو حذف التبادل الدولي .

في حالة البلدان النامية يثبت النموذج انخفاض في التفاوت بين األجور ( التفاوت بين األجور الخاصة بالنسبة لعمل مؤهل و عمل

غير مؤهل ).هذا االنخفاض المتأتي بسبب االنفتاح التجاري والذي بدوره يحفز ارتفاع أسعار كثيفة العمل غير المؤهل نسبيًا مقارنة
بالسلع كثيفة العمل المؤهل .بالتالي هذا االرتفاع في األ سعار يؤدي لتغير نشاط القطاعات كثيفة اليد العاملة المؤهلة حيث يصبح

ال .ومنه فمسار هذا التخصص يعبر عنه بارتفاع الطلب
اإلنتاج اقل مردودًا نحو قطاعات أخرى تعتبر كثيفة اليد العاملة األقل تأهي ً

ال وانخفاض التفاوت بين األجور .يتم التعبير على هذا النموذج من خالل المخطط البياني التالي :2
النسبي على العمل األقل تأهي ً

الشكل( :)1أسعار السلع ،الكثافات القطاعية ودخل القطاعات في النموذج العام
المصدرtechnology and wages: General Equilibrium Mechanics, The ، Trade، R, DOUGLAS،FRANCOIS J, NELSON:
1998 P 21،108،vol،Economic Journal

يتميز هذا النموذج بخصائص يمكن ذكرها كالتالي:
أول خاصية تتمثل في درجة التعميم ،فبالنسبة للبلدان النامية ،انخفاض أجور العمال المؤهلين و ارتفاع أجور العمال غير
المؤهلين يؤثر على كل من القطاعين و ليس فقط الصناعات التصديرية .حركة العوامل اإلنتاجية تقوم بتعميم صدمة األسعار على
كل االقتصاد.

الخاصية الثانية هي عامل(سمه بالعربية ألن القلة يعرف الفرنسية)" "l’effet d’amplificationالذي ينشئه هذا الميكانيزم.

وقد تم إبراز هذا العامل بدقة عن طريق "  R.W.JONESسنة  ،1965حيث أن أجر العمل غير المؤهل يرتفع اكثر مقارنة بسعر
السلعة كثيفة هذا العامل ،أما أجر العمل المؤهل فانه ينخفض أكثر مقارنة بسعر السلعة كثيفة العمل المؤهل .مما يدل على ان

العمال المهرة ال يفقدون فقط مجموع الدخل مقارنة بالعمال غير المهرة ،إنما كذلك انخفاض قدرتهم الشرائية.

في المنافسة الكاملة (حرية انتقال عوامل اإلنتاج) سعر البيع يكون تابعًا لمجموع تكاليف العمل المؤهل وتكاليف العمل غير المؤهل،
وبالتالي فان ارتفاع سعر السلع المصنعة يؤدي بطريقة آلية الرتفاع سعر العمل غير المؤهل بنسبة مئوية تكون اكبر من ارتفاع
سعر البيع .أما في القطاع اآلخر وألن سعر العمل المؤهل ينخفض فستنطبق نفس اآللية فقط بطريقة معاكسة .
بالتالي و مما سبق ،يمكننا استنتاج أن نموذج ""("HOSأشر في أول مره محددًا االسم الكامل ثم المختصر لنموذج هكشر أولين
ال) أربعة نتائج مهمة :3
سامولسون مث ً

-الزيادة في السعر النسبي لسلعة ما يرفع من مستوي الدخل الحقيقي للعامل المستعمل بكثافة في إنتاج هذه السلعة ،وينخفض من

الدخل الحقيقي الخاص بعامل اإلنتاج اآلخر.
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 في البلدان السائرة في طريق النمو ،ينتج االنفتاح على المبادالت عنه انخفاض في السعر النسبي والمطلق للعمل المؤهل اختالف األجور النسبية بين الدول يؤول لالختفاء بعد التبادل الحر .ويعتمد هذا التقارب على االختالفات بين " كثافة العوامل "" "dotation de facteursبين البلدين
 تبادل السلع بين الدول هو عبارة عن تبادل غير مباشر لعوامل إنتاج هذه السلع .والدول التي تعتبر كثيفة اليد العاملة غير المؤهلةتقوم بتصدير هذا العامل من خالل صادراتها المتميزة بكثافة هذا العامل .وفي الوقت الذي تقوم فيه الدول كثيفة العمل المؤهل
بتصدير هذا ال عامل عن طريق صادراتها.
 -تساوي عوامل اإلنتاج:

إن تساوي أسعار عوامل اإلنتاج دوليًا احد أهم النتائج لنموذج " هكشر أولين " حيث تعتبر التجارة الدولية المحرك األساسي

لهذا التقارب في أسعار عوامل اإلنتاج النسبية في البلدان المتاجرة على أن يتم التقليد بجمع الفروض التي ترتكز عليها النظرية .ويتم
هذا ابتداء من اختالف أسعار عوامل اإلنتاج النسبية من الدول إلى أخرى مسببة في اختالف أسعار السلع النسبية ،وبالدخول في

التجارة الدولية تبدأ االختالفات في أسعار عوامل اإلنتاج في التقلص بين الدول المتاجرة .و هكذا فإن التجارة الدولية تواصل توسعها

حتى تتساوى األسعار النسبية للسلع وهذا يعني أن عوامل اإلنتاج النسبية تصبح متساوية في الدولتين أيضًا.

إن ما سبق هو تأكيد على المساواة التامة بين أسعار عناصر اإلنتاج النسبية وليست عناصر اإلنتاج المطلقة .أما هذه األخيرة
فيقصد بها أن التجارة الدولية الحرة تجعل معدل األجر الحقيقي لنفس النوع من العمل في كلتا البلدين متساويًا.

4

ومن ناحية ثانية يفترض أن التجارة جعلت األسعار النسبية لعناصر اإلنتاج متساوية ،وأن المنافسة الكاملة موجودة في أسواق السلع
وأسواق عناصر اإلنتاج ،وأن الدولتين تستخدمان نفس التكنولوجيا ،وتواجه كل منهما غلة الحجم الثابتة في إنتاج السلعتين .وبعد
استيفاء هذه الفروض المذكورة فإن التجارة تقوم بمساواة العوائد المطلقة لعناصر اإلنتاج المتجانسة أيضا.
ومن المالحظ أن التجارة الدولية تقوم بمهمة البديل عن انتقال عوامل اإلنتاج بين الدول المتاجرة ،وذلك بتأثيرها في أسعار عوامل
اإلنتاج .وعندما تتوفر الحركة التامة لعوامل اإلنتاج (الحصول على المعلومات التامة و عدم وجود عوائق دولية أو تكاليف نقل)
تنتقل القوى العاملة من البلد الذي تكون فيه األجور متدنية إلى البلد الذي تكون فيه األجور مرتفعة ،و تستمر الهجرة إلى أن تتساوى
األجور في كال البلدين .وبينما تقوم التجارة الدولية بالتأثير في الطلب على عوامل اإلنتاج ،فإن حركة عوامل اإلنتاج ،تعمل على
التأثير في عرض هذه العوامل.

إال أن ل لدراسات التجريبية حاالت أكثر تعقيدا ،فإن التحركات الدولية للعوامل (اليد العاملة ورأس المال) المالحظة بين الدول المتقدمة
والدول النامية تشهد التباطؤ النسبي لهذه اآللية .على األقل في بعض أجزاء العالم .لذا فإن تساوي العوائد النسبية للعوامل ال يمكن

تعميمها .كذلك تواجد تكاليف النقل بين البلدان المشاركة في التبادل ،ونظام الحصص والتعريفات الجمركية يمكن أن يمنع من تساوي

أسعار العوامل اإلنتاجية .كما يمكن أن يكون هنالك عدم توازن في األسواق ،كالمنافسة غير الكاملة (في سوق السلع ،الخدمات
اإلنتاجية) مما ينتج عن ذلك كون عدم تساوي عوائد العوامل اإلنتاج تبقي غير حاسمة ،حتى بالنسبة للدول المتقدمة واألكثر انفتاحا .

حتى أن بعض المفكرين االقتصاديين يرون أن تساوي أسعار عوامل اإلنتاج ال يمكن له أن يحدث في العالم الحقيقي.

بعض الدراسات واألعمال األخرى كدراسة " بالدوين "  1992ودراسة «فانتورا " سنة ،1997ارتأت تواجد تباعد وليس تقارب بين
األسعار العوامل ما بين البلدان املشاركة في التبادل التجاري أما حسب " بأرغر" و " وسترمان " في دراسة قاما سنة  ،2001فيوجد
سببان مهمان لهما ان يكونا السبب في عدم صحة نموذج " ستولبرسامويلسن"
 الفرضيات املعتمد عليها في النظرية غير مالحظة في الدراسات التطبيقية -السبب الثاني يعتبر تقني أكثر.

كما اقترح " وود " في دراسة له سنة  ، 1997تعميما لنموذج "هكشر أولين سام ويلسن " على أساس تواجد ستة سلع تختلف فيم بينها
على أساس كثافة تأهيل العمل ،وعلى أساس كثافة تأهيل العمل ،و على أساس ستة بلدان على األقل تختلف فيم بينها حسب
العرض من تأهيل العمل.5
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في الشكل التالي ،يمثل المنحني (  ) DDمنحني الطلب النسبي على العمل غير المؤهل في اقتصاد مفتوح المنحني (  ) ddمنحني
يمثل الطلب النسبي على العمل غير المؤهل في اقتصاد مغلق ،أما المستقيم ) (sفيمثل المنحني العرض النسبي .مكانة بلد على
المنحني ( ) ddتتعلق بعرضه النسبي من التأهيل و الممتثلة بالمستقيم العمودي ).(sالبلدان التي يقطع فيها المستقيم ( )sالقطعة
األفقية المنحني ( (DDهي بلدان تنتج سلعتين و تلك التي يقطع فيها المستقيم ( )sقطعة االنحدار السالبة للمنحني ( )DDتنتج
سلعة واحدة.

يقول " وود")1997 ،81995 ،19947 ،19916( "woodأنه ،في البلدان التي تنتج سلعتين ،فإن تغي ار طفيفا في عرض العمل ال
يؤثر في األجور النسبية ،مع ذلك ،فإنه قد تحدث تغيرات مهمة في عرض العمل يمكن أن يؤثر على األجور النسبية أثناء تغير
موقع البلد في المنحني و جعله في جزء أخر من المستقيم (. ) DD

الشكل( :)2أثار االنفتاح التجاري على األجر النسبي في حالة العديد من السلع المتبادلة

المصدرWood. Aoppeness and wage inequality in developing countries: the Latin American challenge :
)1997 .p35،to East Asia conventional wisdom, the world Bank Economic Review, vol (1

في البلدان النامية والمفروض تواجدها على يمين النقطة  ،Bتقوم عملية التخفيض من الحواجز التجارية بالتأثير على الطلب
الخاص بالعمل غير المؤهلين و تخفيض التفاوت في األجور ما بين مختلف مستويات التأهيل .بالنسبة للبلدان النامية ذات عرض

ليد عاملة متوسطة التأهيل يكون االنفتاح التجاري ذا تأثير ضعيف على األجور النسبية ( و ذلك بجوار النقطة ) ،)Bو التي يمكن
لها أن تنخفض أو ترتفع ،يفسر سبب حركة هذه األجور النسبية ،يكون االنفتاح التجاري في هذه البلدان يخلق نوعا من الضمور في
القطاعات كثيفة العمل المؤهل أو تلك القطاعات كثيفة العمل غير المؤهل أو في كلتا القطاعات.

فمن جهة تقوم هذه البلدان بتصدير السلع كثيفة نسبيا بالعمل المؤهل ،ولكن من جهة أخرى تقوم البلدان باستيراد سلع تعتبر جد
كثيفة العمل المؤهل من طرف بلدان يعتبر فيها عرض العمل المؤهل قويا نسبيا.

كما تقوم باستيراد سلع أخرى تعتبر ضعيفة العمل المؤهل وهذا من طرف بلدان فيها عرض العمل المؤهل ضعيفا نسبيا.
 -3واقع سوق العمل في الجزائر في القطاع الصناعي.

عند دراسة سوق العمل في الجزائر خالل فترة  2015-2000فقد لوحظ أن هذه المرحلة أخذت اتجاهاً نحو االنخفاض في

معدل البطالة؛ حيث انخفضت من نسبة %28.89إلى  % 11.13مابين  2000و  2008حسب اإلحصائيات الصادرة عن الديوان

الوطني لإلحصائيات ،ليصل مع نهاية النصف األول من  2015إلى .% 99.8وذلك بفضل إنشاء وكاالت دعم توفر مناصب شغل

مثل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) ، (ANSEJالصندوق الوطني للتامين على البطالة ) (CNACو الوكالة الوطنية

للتشغيل ( )ANEMالتي ساعدت على إيجاد مناصب عمل وتخفيف الضغط على سوق العمل.
أوال -العمل وخلق القيمة المضافة
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مع حدوث انتعاش في عدد األفراد العاملين خالل الفترة  2000إلى  2015وديناميكية القطاع الخاص بما في ذلك ظهور قطاعات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات والتجارة و ذلك حسب معطيات الوكالة الوطنية لتطوير و دعم االستثمار
( .)ANDIكما لوحظ انه:
 القدرة على خلق فرص عمل يختلف من قطاع إلى أخر بالنظر لكثافة رأس المال وقدرة على خلق الثروة. كما يعتبر قطاع التجارة والخدمات الجوهر الرئيسي لخلق فرص العمل بعد انهيار النسيج الصناعي والزراعي خالل فترة الثمانيناتوالتسعينات.
وفيما يلي يوضح المنحنيين البيانيين تباين المقارنة بين فرص العمل والقيمة المضافة ( )2015-2000لقطاعات العمل األساسية :
الشكل(: )3التغير النسبي بين العمالة والقيمة المضافة في أهم القطاعات خالل الفترة 2015- 2000

.

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على معطيات الديوان الوطني لإلحصاء
الشكل( :)4المساهمة القطاعية في التغير في العمالة والقيمة المضافة خالل الفترتين 2015- 2000

المصدر :من إعداد الباحثتينباالعتماد على معطيات .ons
يسلط المنحنيين السابقين الضوء على الدور المتنامي للقطاع الثالث )التجارة والخدمات( في إيجاد وخلق فرص العمل والثروة .خالل

كل الفترة المدروسة تقوم القيمة المضافة الناتجة عن قطاع التجارة والخدمات بسحب القيمة المضافة اإلجمالية نحو األعلى في حين
قطاعات الزراعة والصناعة تتطور بصورة بطيئة.
منذ عام  2008سجل قطاع التجارة والخدمات نمو في القيمة المضافة مقارنة بجميع القطاعات األخرى محمال أساسا بالنفقاتالرأسمالية للخدمات اإلدارية والتي شهدت نموا ملحوظا منذ سنة.2008

خالل نفس الفترة ،حدوث الفجوة من حيث العمالة أصبحت ذات أهمية متزايدة ،وتوضح من خالل تنفيذ برامج الدعم المختلفة وتقديم الدعم إلنشاء األعمال التجارية ... ANSEJ)،CNACالخ( و خلق فرص العمل مثل  ANEMو .DAS
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ثانيا -المساهمة القطاعية للصناعات التحويلية في التوظيف و القيمة المضافة

سجلت قطاعات الصناعة تراجعا في القيمة المضافة والعمالة خالل الفترة 2015-2000ويمكن تفسير ذلك بصعوبة تنفيذ السياسات

الرامية إلى تنويع االقتصاد الجزائري على الرغم من المحاوالت التي صاحبت الخطتين الخماسيتين :خطة دعم لالنتعاش االقتصادي
) (2004-2002وخطة تكميلية لدعم النمو ).(2009-2005

وأطلق هذين البرنامجين بغية تعزيز النمو االقتصادي خارج المحروقات وإيجاد توازن في سوق العمل .إضافة إلى ذلك آثار االنفتاح

التجاري وبرامج التكيف الهيكلي التي عطلت دورة تنمية القطاعات مثل الصناعة والزراعة.

الشكل( : )5مساهمة مختلف القطاعات الصناعية في خلق القيمة المضافة و فرص العمل خالل الفترة ):(2015-2000

المصدر :من إعدادا لباحثتين باالعتماد على معطيات .ons

لرؤية أفضل لسلوك اتجاه مختلف مؤشرات التجارة الخارجية قمنا بإنشاء تمثيل بياني للمتغيرات مثل العمالة وحصة الصادرات
في القيمة المضافة ) (XVAوحصة الواردات في القيمة المضافة ) (MVAوقد استندت هذه المتغيرات الى اللوغاريتم للحصول
على نفس وحدة القياس لكل قطاع صناعي مثل صناعات الحديد والصلب ) ،(ISMMEومواد البناء ) ،(MCONSTالصناعات
الكيميائية ،المطاطية والبالستيكية ) ،(CCPالصناعات النسيجية و الجلدية ( ،)TCCالصناعات الغذائية والفالحية ) ،(IAAوأخي ار
الصناعات الخشبية و الفلين والورق ).(BLID

ونالحظ أن جميع المتغيرات لديها سلوك اتجاه مماثل لجميع فروع األنشطة الصناعية .كما تظهر جميع الرسومات البيانية أن
المتغيرات الثالث سجلت مستويات قياسية )بلوغالذروة( خالل الفترة2012الى .2015ويرجع ذلك إلى إطالق أول خطة خماسية -
).(2004 2001حيث تم إطالق استثمارات ضخمة ،بما في ذلك برنامج المليون سكن ومشروع الطريق السيار شرق-غرب.
وتحقيق هذه االستثمارات يتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة .ولتوفير ذلك برز خيار استيراد المواد الخام فضال عن المعدات الالزمة
لتحقيق هذه المشاريع احتياجات فيما يتعلق باليد العاملة.

من جانب آخر سجل قطاع الصناعة الكيميائية والمطاطية زيادة أكبر بالمقارنة مع غيرها من القطاعات األخرى .و هذا يفسر أن

هيكل الصادرات تهيمن عليه المنتجات المشتقة من )المحروقات(.
 -3مضمون العمالة في التبادلت التجارية الوطنية.

إن تطبيق طريقة مضمون العمالة في التبادالت التجارية ،يسمح لنا أن نكون نظرة عامة ألثر االنفتاح االقتصادي منذ

1990على ديناميكية أو خلق العمل في فروع القطاع الصناعي لهذا سوف نطبق قاعدة (حدد) مثلما قدمت واستخدمها Hervé

 Palméro et Roux،Bonnas, Natalie Cortot et Dominique Nivat et Boussidaوقد حاول هؤالء الكتاب حساب

مضمون العمالة في التجارة بالنسبة لالقتصاديات الفرنسية والعربية.10

-فبالنسبة للصادرات نتحصل على مضمون العمل للصادرات ،بتطبيق متوسط مضمون العمالة إلنتاج القطاع المحلي وهذا يمكن

حسابه من خالل المعادلة التالية

𝒕𝒊𝑳𝑪𝒙𝒕 = ∑ 𝑿𝒊𝒕 𝑸𝒊𝒕 /
𝟏=𝒊
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مضمون العمل للصادرات (القيم/سنوات) C x
تدفق صادرات القطاع  Iفي السنة 𝑡𝑖𝑋
القيمة الصناعية في اإلنتاجفي السنة𝑡 𝑄𝑖𝑡 :
عمل القطاع في السنةt

𝒕𝒊 𝒍

مضمون العمالة للواردات ويمكن حسابه من خالل المعادلة التالية𝒕𝒊𝑳𝑴𝒊𝒕 𝑸𝒊𝒕 /

𝑚
مضمون عمل الواردات
𝑡
تدفق واردات القطاع Iفي السنة t

𝑡𝑖𝑀

قيمة إنتاج القطاع iفي العام T

𝑡𝑖𝑄

𝒏

𝒎𝑪
∑ = 𝒕

𝟏=𝒊

𝐶

العمل فيالقطاع iالعام 𝒕𝒊𝑳 t

قمنا بحساب رصيد مضمون العمل  STفي التجارة للصناعة الجزائرية من خالل ( )xlt –mltأي مضمون العمالة في الصادرات

يطرح منه مضمون العمالة في الواردات و الجدول والرسم أدناه والنتائج التي تقدمها الطريقة تشير إلى أن التسارع في المبادالت

التجارية تسبب تراجع في مضمون العمل في جميع فروع الصناعة التحويلية.

الجدول (: )1رصيد مضمون العمالة في التجارة للصناعة الجزائرية.
St

Mlt

xlt

السنوات

-242119,95
-333736,53
-425353,12
-472163,25
-537150,10
-570799,15
-577793,00
-690359,72
-1013585,6
-865614,25
-679245,58
-693135,59
-701699,12
-901089,80
27390,3609
-690606,21

268581,753
362009,788
455437,824
496105,269
562488,827
598760,639
611531,805
729304,365
1045679,98
881207,095
700846,532
717404,486
725555,211
925481,066
786168,947
886067,392

26461,7939
28273,2487
30084,7035
23942,0146
25338,7212
27961,4878
33738,801
38944,6374
32094,3442
15592,8368
21600,9503
24268,8914
23856,0837
23767,6754
23480,5373
23637,7488

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

المصدر :اعتمادًا على احصائيات ONS
شكل( :)6رصيد مضمون العمالة في التجارة للصناعة الجزائرية.
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المصدر  :من إعداد الباحثتين باالعتماد على معطيات الجدول ()1
من خالل الجدول أعاله شهد رصيد ميزان مضمون العمالة في المبادالت التجارية الخارجية عدة تغيرات حيث نالحظ سنة 2000
بلغت قيمة الصادرات في المبادالت  26461حيث كانت قيمة الواردات  268581وهذا راجع لخسارة العمال للوظائف في
صناعة تحويلية مما يؤدي إلى زيادة في الواردات من العمالة أي زيادة في العرض ،في حين نالحظ سنة  2008كان مضمون

العمالة -1013585

وهذا يدل عل تراجع في فائض العمالة ليبدأ باالنتعاش من جديد ليصل إلى  27390سنة  2014لتتراجع

سنة .2015

ونالحظ أن نسبة الواردات من العمالة شهدت ارتفاعا بما يعادل  101358خالل سنة  2008مقارنة بانخفاض ما بين سنة 2009و

 2011لتبقى القيمة ثابتة خالل  2012وشهدت خالل سنوات 2013و  2014و 2015ارتفاعا طفيفا.
 -5التحليل القياسي ألثر التجارة الدولية على سوق العمل في الجزائر:
للحصول على دراسة أدق لهذه الظاهرة ،اخترنا اقتصاديا العالقة بين التبادالت التجارية لمجموع فروع القطاع الصناعي والعمل،
ونقدر متغير العمل بداللة المؤشرين السابقين للتجارة الخارجية.
أول-تحديد نموذج و متغيرات الدراسة

في دراستنا هذه تم اعتماد نموذج بسيط لتعظيم الربح ،في اإلشارة الى المنهجية المتبعة من طرف ميلنرورايت Milner et
 )1998(wrightوالتي تفترض دالة كوب دوغالس

11

من نوع:

)……. (1

𝛽

𝑖𝐿 𝛼𝑖𝐾 𝛾𝐴 = 𝑄

حيث :
 Qاإلنتاجية الفعلية

 Kمخزون رأس المال
 Lوحدات العمل المستخدمة في اإلنتاج
و المعامالت  αو βتمثل على التوالي ،حصة رأس المال والعمالة .كما يمثل 𝛾 العوامل التي تؤثر على كفاءة اإلنتاج و  iمؤشر
يعكس قطاع الصناعة ).(i= 1,…, Nاإلشارة الى انه في دراسة إدواردز  (1988)Edwards.S.حيث افترض أن العمالة في هذا

النموذج يفترض أن تكون متنقلة بين عدة قطاعات اقتصادية.

تعتبر هذه المعادلة هي األساس لتقدير النموذج ،في الواقع ،وبالنظر إلى البيانات المتاحة نقوم بتقديم ثالثة متغيرات  :اثنين منها

متعلقة بالتجارة الخارجية .المعادلة تؤخذ بالشكل لوغاريتمي لتفادي عدم خطية العالقة التي تقدر اآلثار المترتبة عن االنفتاح على
العمالة ،حيث إنتاجية العمل واضحة في حالة الصناعات التحويلية الجزائرية .نقوم بتقدير المعادلة التالية التي اكتفينا فيها بأخذ
القيمة المضافة لكل من الصادرات والواردات .
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(𝐿𝑛𝐿𝑡 = α + 𝛽1 𝐿𝑛𝑋𝑉𝐴𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑀𝑉𝐴𝑡 +𝑢𝑡 … …) .2
 حصة الواردات في القيمة المضافة لكل قطاع ) (MVAيعكس درجة تغلغل الواردات )palméro(2010) ،boussida (2004وحصة الصادرات من حيث القيمة المضافة ) (XVAالتي توضح أهمية الصادرات في االقتصاد الوطني

 من خالل المعادلة 2تسمح لنا بمعرفة معنى العالقة بين المتغير التابع و هو العمل  LNLوالمتغيرات المستقلة التفسيري، ،LNXVA LNMVA,للفترة الزمنية الممتدة من 2001إلى 2015للقطاعات الصناعية التالية:

 -قطاع الحديد والصلب

 قطاع الصناعات الغذائية قطاعالصناعة الكيمائية -قطاع مواد البناء

 -قطاع الخشب والفلين

 -الصناعات البالستيكية والمطاطية.

ثانيا -تحليل النتائج.

سنحاول في هذا المطلب دراسة العالقة بين :

أ /دراسة الستقرارية

أول مرحلة نقوم بها هي دراسة استق اررية السالسل الزمنية للمتغيرات باستخدام اختبار  ADFعلى النماذج الثالث لكل متغير(،ثابت،

ثابت واتجاه ،بدون ثابت واتجاه).

 H0سلسلة غير مستقرة؛ أي تحتوي على جذر الوحدة.
 :H1السلسلة مستقرة أي ال تحتوي على جذر الوحدة.

إذا كانت إحصائية  PVALUEلكل مقياس أقل من  ،0.05نرفض H0
الجدول( :)2دراسة اإلستق اررية لمتغيرات النموذج(.أين إحصائيةADFوالحتمالية لها)
النتيجة

بعد الفروقات الثانية

)LNL(1

بعد الفروقات األولى
)-4.25(0.007
)-4.030(0.03
)-2.80(0.009

)LNMVA(1

)-7.01(0.000

عند المستوى

المتغيرات

)M1 -1.33(0.58
)-2.86(0.20

M2

)M3 3.44(0.99

)-5.95(0.0007

)-2.05(0.26

M1

)-6.01(0.002

)-3.10(0.14

M2

)-1.22(0.18

)-2.75(0.99

M3

)LnXVA(1

LnL

)M1 -4.31(0.006
)-3.97(0.045

)-3.11(0.14

M2

)-4.11(0.0006

)-0.73(0.38

M3

LnMVA

LnXVA

المصدر  :من إعداد الباحثتين،اعتمادا على برنامج EViews 9
 | 183ا ل ص ف ح ة

من خالل الجدول أعاله و الذي يعطينا قيم إحصائية ديكي فولر و معنويها التي تم وضعها بين قوسين ،نالحظ أن السالسل مستقرة
عند الفروقات األولى و ذلك حسب قاعدة االغلبية؛ أي هي متكاملة على المدى الطويل.
على هذا األساس نقوم بصياغة نموذج .VARوالمرحلة ( )1نقوم باختبار التكامل المشترك الختبار العالقة على المدى الطويل.
ب /اختبار التكامل المشترك لجوهانسن(:)JOHANSEN

نقوم بتحديد درجة التباطؤ باستخدام نموذج VARمن خالل مقياس ،AKAIKو ،SCHWARTSوتحصلنا على درجة تباط ؤ

).(2
الجدولين التاليين TRACEو  eigenvalueيوضحان نتائج اختبار التكامل المشترك:
جدول ( :)3اختبار التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة
Date: 05/03/17 Time: 12:55
Sample (adjusted): 2003 2015
Includedobservations: 13 afteradjustments
Trend assumption: No deterministic trend
Series: LNL LNMVA LNXVA
Lags interval (in first differences): 1 to 1
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
0.05
**Critical Value Prob.

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No.of CE(s

24.27596
12.32090
4.129906

44.17751
13.75821
1.209783

0.903667
0.619117
0.088861

* None
* At most 1
At most 2

0.0001
0.0285
0.3166

Trace test indicates 2 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue
Max-Eigen 0.05
**Statistic Critical Value Prob.
0.0004
0.0291
0.3166

17.79730
11.22480
4.129906

30.41930
12.54843
1.209783

Eigenvalue

Hypothesized
)No.of CE(s

0.903667
0.619117
0.088861

* None
* At most 1
At most 2

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
المصدر :مخرجات eviews9
تحصلنا من السطر األول والذي يختبر الفرضية العدمية وهي ال يوجد تكامل مشترك ،ومن خالل  ،PVALUEالتي

تساوي 0.0004وهي اصغر من  0.05بالتالي نرفض الفرضية العدمية اي يوجد تكامل مشترك.

من السطر الثاني للجدول إذن نرفض H0يوجد تكامل مشترك واحد على األكثر ،حيث لدينا  p valueمقدر ب 0.02اصغر من
0.05اذن ال يوجد تكامل مشترك واحد.
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من السطر الثالث للجدولين الفرضية المعدومة وهي يوجد تكاملين على األكثر ،تحصلنا على ،PVALUEمقدرة ب 0.31اكبر من
 0.05وبالتالي نقيل ،H0أي يوجد تكاملين على األكثر ،والمعادلة التالية تمثل نموذج التكامل على المدى الطويل بين المتغيرات و
تابع هو LNL
بما انه تحصلنا على تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة اذن نقوم كمرحلة ثالثة بتقدير نموذج تصحيح الخطأ
ج /نموذج تصحيح الخطأ:

لتقدير النموذج نقوم باستخراج درجة التباطؤ باستخدام نموذج،VARوحسب مقياسي akaihcو ،SCHWARKSوالجدول التالي

يوضح أن درجة التباطؤ هي . 2وفيما يلي تقدير نموذج تصحيح الخطأ الذي يعطينا العالقة على المدى الطويل والقصير:
جدول ( :)4نموذج التكامل المشترك و تصحيح الخطأ (العالقة على المدى الطويل و القصير)
Vector Error Correction Estimates
Date: 05/03/17 Time: 13:00
Sample (adjusted): 2003 2015
Included observations: 13 after adjustments
] [ Standard errors in ( ) & t-statistics in
CointEq1

Cointegrating Eq:

1.000000

)LNL(-1

0.161073
)(0.00950
][16.9579

)LNMVA(-1

-0.180255
)(0.01755
][-10.2715

)LNXVA(-1

-11.92336

C

)D(LNMVA) D(LNXVA

)D(LNL

Error Correction:

-11.20947
)(1.99907
][-5.60733

-0.365045
)(1.20869
][-0.30202

-0.104220
)(0.18891
][-0.55168

CointEq1

16.52558
)(7.79770
][ 2.11929
-1.419732
)(1.01158
][-1.40348
0.724356
)(0.25262
][ 2.86736
-0.075292
)(0.04848
][-1.55290

-0.302966
)(4.71470
][-0.06426
-0.294655
)(0.61163
][-0.48175
0.002559
)(0.15274
][ 0.01675
0.069594
)(0.02932
][ 2.37400

-0.249419
)(0.73689
][-0.33848
-0.007500
)(0.09560
][-0.07845
-0.000170
)(0.02387
][-0.00713
0.011108
)(0.00458
][ 2.42438

))D(LNL(-1

0.821785
0.732677
0.113408
0.119063
9.222382
12.37491

0.215684
-0.176473
0.041459
0.071989
0.549994
18.91576

0.103314
-0.345029
0.001013
0.011252
0.230436
43.04381

))D(LNMVA(-1

))D(LNXVA(-1

C

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
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Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

-5.852894
-5.635606
0.008289
0.009702

-2.140887
-1.923599
0.048726
0.066370

Determinant resid covariance (dof
adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

7.44E-10
1.73E-10
90.75194
-11.19261
-10.41037

-1.134602
-0.917314
-0.012260
0.230282

eviews9  مخرجات:المصدر
vecm وللتوضيح أكثر و ذلك باستخراج معنوية معامل التصحيح لنموذج

:VECMيوضح نموذج للعالقة بين التجارة الدولية و اليد العاملة.:)5( الجدول
DependentVariable: D(LNL)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 05/03/17 Time: 13:02
Sample (adjusted): 2003 2015
Includedobservations: 13 afteradjustments
D(LNL) = C(1)*)LNL(-1) - 0.161072992753*LNMVA(-1) + 0.180254852617
*LNXVA(-1) - 11.9233554276 + C(2)*D(LNL(-1)) + C(3)*D(LNMVA(1))
+ C(4)*D(LNXVA(-1)) + C(5)
Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)

-0.104220
-0.249419
-0.007500
-0.000170
0.011108

0.188914
0.736889
0.095595
0.023873
0.004582

-0.551678
-0.338475
-0.078452
-0.007130
2.424378

0.0452
0.7437
0.9394
0.9945
0.0416

R-squared
Adjusted R-squared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.103314
-0.345029
0.011252
0.001013
43.04381
0.230436
0.043655

Meandependent var
S.D.dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.008289
0.009702
-5.852894
-5.635606
-5.897557
2.219905

eviews  مخرجات:المصدر
 وبمعنوية, -0.10من الجدول نالحظ أن معامل التصحيح (أي سرعة التكيف من المدى القصير الى المدى الطويل) المقدر ب

. وهذا ما يتوافق مع منهجية نموذج تصحيح الخطأ،0.04تقدر ب

LNL(-1) - 0.161072992753*LNMVA(-1) + 0.180254852617
*LNXVA(-1) - 11.9233554276
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:على المدى الطويل

اصبحت المعامالت عبارة عن مرونات وذلك بعد ادخال اللوغاريتم ومن خصائص المرونة هي :تحديد التغيرات الصغيرة
(الحساسية).ومن خالل مقارنة Tالمحسوبة مع  Tالجدولية عند  % 5=αودرجة حرية 11
و منه نالحظ أن

القيمة المضافة للواردات  ،LnMVAلها معامل

معنوي وتأثر سلبي على العمل ،أي إذا تغير

LnMVAبوحدة واحدة ،يتغير  LnLب -0.16:و القيمة المضافة للصادرات  LnXVAذات معامل معنوي وتأثير إيجابي وهذا
ما يتطابق مع النظرية ،ولكن يبقى هذا التأثير ضعيف.
على المدى القصير نالحظ:
أن جميع المعامالت ليست ذات معنوية ،ألن،PVALUEأكثر من 0.05

أما فيما يخص النموذج ،فهو معنوي ألن  ، PVALUE =0.04وهي أصغر من 0.05

فيما يخص جودة النموذج،أي قوة تفسير  LnMVAو ،LnXVAتبقى ضعيفة في تفسير LnLالعمل ،ألن قدمه معامل التحديد

تساوي%10

د /اختبارات التشخيص:

-1ااختبار التوزيع الطبيعي ألخطاء لنموذج JaquesBera
:H0األخطاء تتبع القانون الطبيعي

 :H1األخطاء ال تتبع القانون الطبيعي
و الجدول الموالي يعطينا نتائج اختبار
الجدول ( :)6يوضح التوزيع الطبيعي لألخطاء
التوزيع الطبيعي لألخطاء
JarqueBera
df
Prob.

Component

0.0990
0.0538
0.9148

2
2
2

9.414009
5.846819
0.178190

1
2
3

0.0171

6

15.43902

Joint

المصدر :مخرجات eviewsب
القيمة الحرجة أكبر من ،0.05إذن نقبل الفرضية المعدومة و بالتالي األخطاء موزعة طبيعيا.
 -2اختبار الرتباط ذاتي التسلسلي بين األخطاء:
نقوم باختبار مضاعف الغرانج  LMو الذي يختبر الفرضية التالية
:H0ال يوجد ارتباط ذاتي تسلسلي بين األخطاء
:H1يوجد ارتباط ذاتي بين األخطاء
والجدول الموالي يوضح نتائج االختبار
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الجدول (:)7يوضح اختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء
Date: 05/03/17 Time: 13:03
Sample: 2001 2015
Includedobservations: 13
PAC Q-Stat Prob
0.650
0.486
0.688
0.726
0.706
0.630
0.739
0.816
0.880
0.924
0.954
0.974

Partial CorrelaAutocorrelation tion

AC

-0.113 -0.113 0.2065
-0.264 -0.281 1.4446
0.041 -0.032 1.4774
-0.163 -0.259 2.0536
-0.193 -0.298 2.9591
0.223 0.010 4.3460
0.008 -0.137 4.3479
-0.048 -0.073 4.4366
-0.010 -0.184 4.4419
0.016 -0.073 4.4594
0.005 -0.032 4.4617
-0.002 -0.103 4.4627

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

| . *| .
| .**| .
|. | .
| .**| .
| .**| .
|. | .
| . *| .
| . *| .
| . *| .
| . *| .
|. | .
| . *| .

| . *| .
| .**| .
|. | .
| . *| .
| . *| .
| . |** .
|. | .
|. | .
|. | .
|. | .
|. | .
|. | .

المصدر :مخرجات eviews
نالحظ أن  ،PVALUEعلى طول الفترات اكبر من ، 0.05إذن نقبل الفرضية المعدومة و بالتالي ال يوجد ارتباط ذاتي بين

األخطاء

 -3اختبار عدم ثبات التباين ألخطاء النموذج.

يعتمد هذا االختبار على اختبار فيشر ،Fisherوالذي يختبر الفرضية التالية:
:H0ثبات تباين األخطاء
:H1عدم ثبات تباين األخطاء.
و الجدول التالي يعطينا نتائج االختبار
الجدول (:)8يوضح نموذج عدم ثبات التباين
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
0.3067
0.2469
0.3180

)Prob.F(6,6
)Prob.Chi-Square(6
)Prob.Chi-Square(6

1.539792
7.881470
7.031305

F-statistic
Obs*R-squared
Scaledexplained SS

المصدر :مخرجات eviews
من الجدول نالحظ أن ’ PVALUEلفيشر ،تساوي ،0.30أي أكبر من ،0.05وبالتالي نقبل  H0أي ثبات تباين األخطاء.
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-4مربع جذر البواقي :
الشكل (:)9يوضح مربع جذر البواقي
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

المصدر :مخرجات eviews9
نالحظ من المربع أعاله ،أن مربع جذر البواقي ،هو ما بين -0.05والواحد ،أي استق ارريه النموذج.
الخاتمة:

لقد بدأنا بفكرة وانتهينا بجملة أفكار ،فقد انطلقنا من فكرة عامة مضمونها أن التجارة بوصفها التحركات الدولية للسلع و

الخدمات ،تؤثر ايجابا على سوق العمل .حيث تلعب دو ار هاما في النشاط االقتصادي من خالل اعتبارها مؤش ار على قدرة الدولة
اإلنتاجية و التنافسية في السوق الدولية و قدرتها على التصدير وكذا على االستيراد وانعكاس ذلك على رصيد الدولة من العمالت

األجنبية.
من خالل الدراسة التي قمنا بها توصلنا الى أن التجارة الدولية الوطنية تقوم بالقضاء على مناصب الشغل ،وذلك لكونها عبارة عن

استيراد في القطاعات الصناعية ،أكثر منه تصدير .فاالنفتاح التجاري أدى الى خلق قطاع خدماتي اكثر منه صناعي ،وبالرغم من
المجهودات المبذولة لبناء بنية صناعية تصديرية تعتمد على العمالة الوطنية المؤهلة ،اال انها تبقى غير كافية ،وال نصل الى النتائج

المرجوة ،اال بتوجيه رؤوس األموال الالزمة في القطاعات ،التي تتميز بالتنافسية على المستوى الوطني ،وحتى الدولي ،من اجل
ان تساهم هذه القطاعات في عملية التنمية االقتصادية المستدامة ،تعتمد بالدرجة األولى على اليد العاملة الوطنية المؤهلة .
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