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 :ملخص
الدراسة إىل حماولة معرفة العالقة التبادلية بني النمو االقتصادي وانبعاثات ثاين أكسيد هتدف هذه 

، وهذا استنادا إىل األساليب (4102-0891)الكربون واستخدام الطاقة األحفورية باجلزائر خالل الفرتة 
يف التلوث بالنمو القياسية اليت مت اعتمادها من قبل العديد من الدراسات احلديثة اليت تناولت عالقة 

 .االقتصاديات النامية
، يف حالة اجلزائر نظرا للتشابه الكبري بني EKCتطبيق منوذج حيث خلصت الدراسة من خالل 

مصادر كثافة استخدام على  إىل التعرف  خصائص االقتصاد اجلزائري وفرضيات منوذج سيمون كوزنتس
 .ادي املستدامقتصالطاقات األحفورية باجلزائر وإمكانية حتقيق النمو اال

منحىن كوزنتس البيئي، النمو االقتصادي املستدام، انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، : الكلمات المفتاحية
 .العالقة السببية

Abstract: 

This study aimed to examine the relationship between the economic 

growth and co2 emissions and the energy use in Algeria during the period 

(1980-2014). The econometric methods are supported by recent evidence 

that, in fact, pollution problems are being addressed and remedied in 

developing economies, to question how natural resource availability in the 

Algerian Economy could be compatible with sustained economic growth, 
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because of its resemblance to the pattern of inequality and income described 

by Simon Kuznets. 

Keywords: Environmental Kuznets Curve, Sustainable Growth, Dioxide 

Emissions, Causal relationship. 
 

 :مقدمة
يبقى النمو اهلاجس االقتصادي الرئيسي للحكومات واألمم، حيث يتوضع هدف حتقيق معدالت 
مقبولة من النمو االقتصادي على رأس أهداف السياسات احلكومية لكونه ميثل اخلالصة املادية للجهود 

ه يعترب شرطا غري كاف االقتصادية وغري االقتصادية املبذولة يف اجملتمع وخالل فرتة زمنية معينة، غري أن
لتحقيق الرفاه االقتصادي وحتسني املستوى االجتماعي لألفراد، إذ يساهم كل من التوزيع العادل لثروات 

 ،هذا النمو وإشكالية احلفاظ على نفس املستوى على األقل من معدالت النمو احلالية لألجيال املستقبلية
حيث جادلت العديد من الدراسات يف مسألة أن  ،لنموالطرف اآلخر يف معادلة استدامة واستمرار هذا ا

التقدم التكنولوجي الذي يولد عن طريق االستثمار يف التطوير واالختبار واالكتشاف هو الطريقة الوحيدة 
أوىل بوادر حتليل غري أن  .Schumpeterحتليل لتفادي العوائد املتناقصة يف املدى الطويل، وهو ما أكده 

الذي يهدف إىل إيقاف النمو  0899إنشاء نادي روما سنة  تعرف النور إال عندمل  استدامة النمو
( halte croissance)تقريره الشهري كفى من النمو  0894التقليدي؛ ليعد بعدها هذا النادي سنة 

 الذي يتكلم عن النمو الدميغرايف وعالقته باملوارد الطبيعية واستغالهلا، ليصبح مصطلح االستدامة يف أفريل
جلنة برونتالند اليت ترأستها )شائع االستخدام على يد اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية  0899سنة 

إىل التنمية اليت تليب احتياجات اجليل  العاملواليت دعت ، (Brundtlandالوزيرة األوىل النروجيية السيدة 
 1.احلاضر دون أن تعرض إىل اخلطر احتياجات أجيال املستقبل

، والذي مت اإلعالن فيه على أنه 0884جوان  02انعقاد قمة ريو يف  الدور الذي لعبه باإلضافة إىل
ينبغي على احلكومات بالتعاون مع املنظمات الدولية حسب نوع اقتصادياهتا أن تعتمد اسرتاتيجية وطنية 

                                                 
1
- AbdelmalkiLahsen, Mundler Patrick, Economie de L’environnement et du 

Developpement Durable, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2010, p 40. 
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قط النمو وليس ف 2،(National Sustainable Development Strategies)للتنمية املستدامة 
االقتصادي، مبعىن أن يكون النمو املستدام أداة لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة االقتصادية، االجتماعية 

وانبثق عنها ما يسمى بأجندة  42والبيئية، حيث وافقت كل الدول املشاركة على اتفاقية ريو ومبادئها الـ
، بالربازيل بعد 4104، يف جوان سنة "41+ريو "ستدامة ليتأيت بعدها املؤمتر العاملي للتنمية امل. 40القرن الـ

، حيث اعترب املؤمتر فرصة للتطلع إىل العامل الذي 0884عشرين سنة على انعقاد قمة األرض يف ريو عام 
بيانا ختاميا من سبعني صفحة " 41+ريو "عاما املقبلة، حيث أصدرت قمة األرض  41نريده يف غضون 

 Clean Development)نة وإطالق آلية أهداف التنمية املستدامةنقطة تضمن نوايا حس 492و

Mechanism) التأكيد على مبادئ " املستقبل الذي نريده"، كما حدد النص الذي جاء بعنوان
 (Cop 21)مؤمتر باريس بشأن تغري املناخ جا يف هذا اإلطار كما جاء . 3وتوصيات املؤمترات السابقة

، الذي يعترب النسخة احلادية والعشرين من مؤمتر 4102ديسمرب سنة  04نوفمرب و 21خالل الفرتة بني 
وإلزام  ةاملناخي اتاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي للحد من تأثريات التغري 

ثانية الدول بتقدمي تنازالت لضمان استمرارية أكثر للنمو؛ كما احتضنت املغرب مبدينة مراكش الدورة ال
، من أجل اعتماد وتنفيذ آليات اتفاق باريس 4109يف نوفمرب من سنة  (Cop 22)والعشرين للمؤمتر 

 4.ومنه تعبئة اجملتمع الدويل لتحقيق منو اقتصادي أكثر استدامة
ومجيع احلقائق السابقة اليت سامهت يف تعبئة اجملتمع الدويل حنو اجتاه احلماية  وقبل هذا كله،

بنشر حبثه املوسوم  ،Simon Kuznetsحني قام  0822حتديدا سنة  وقت مبكرالبيئية، ويف 
« Economic Growth and Income Inequality »،5 ياس العالقة بني حيث قام ألول مرة بق

                                                 
، دار املناهج للنشر مقدمة في اقتصاديات البيئةنوزاد عبد الرمحن اهلييت، حسن ابراهيم املهندي، عيسى مجعة ابراهيم،  -2

 .12 ص، 4101ن، عما ،0طوالتوزيع، 
 .24، الكويت، ص 4112، جانفي 011، جملة علوم وتكنولوجيا، العدد هموم أمنا األرضأمحد خضر،  -3
 www.cop21.gouv.fr:انظر( 44كوب )و( 40كوب )للمزيد من التفاصيل حول مؤمترات باريس  -4

5
-  Simon Kuznets,” Economic Growth and Income Inequality”, The American 

Economic Review, Volume XIV, Number One, March, 1955. 
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من طرف بعد  فيمامث طور هذا النموذج  يف العامل؛ معدالت النمو االقتصاديو التدهور البيئي 
Grossman وKrueger منوذج تم اعتماد لي، 0880، سنةEKC من طرف البنك الدويل  بصفة رمسية

لقياس ، ويكون منوذج منحىن كوزنتس البيئي 0884يف تقريره حول التنمية االقتصادية يف العامل سنة 
 :على العموم من الشكلالعالقة بني االقتصاد والبيئة 

                       
        ،6 

 ،   هو املؤشر البيئي والذي يقاس يف الكثري من األحيان عن طريق انبعاثات    : حيث أن
ترمز إىل مسبب ذلك األثر البيئي كمعدالت استهالك الطاقة   يعرب عن الناتج احمللي اخلام، و  و

هو اجتاه   ت املسببة لالنبعاثات، واالحفورية مثال، أو استخدام الطاقة الكهربائية، وغريها من القطاعا
ومت االعتماد على منوذج منحىن  . ، عن البلد والسنوات على التوايلtو iالزمن اخلطي، وتعرب كل من 

كوزنتس البيئي يف العديد من الدراسات يف الدول املتقدمة من أجل معرفة العالقة السببية بني النمو 
، حملاولة قياس استدامة النمو االقتصادي، ومعرفة نقطة التحول االقتصادي وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون

يف مسار هذا النمو استنادا إىل معدالت استخدام الطاقة يف فرتة زمنية معينة، وعليه سنحاول يف هذه 
الدراسة أن نبني العالقة السببية بني النمو االقتصادي واستخدام الطاقة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف 

، أخذت من قاعدة بيانات البنك (4102-0891)ائر، باستخدام بيانات سالسل زمنية سنوية للفرتة اجلز 
حيث يفرتض النموذج الذي يتم تقديره بأنه من شأن معدالت أعلى الستخدام الطاقة  ،(WB)الدويل 

كاجلزائر وهو   أن حتفز النمو االقتصادي وبالتايل تسبب انبعاثات أكثر لثاين أكسيد الكربون يف بلد ريعي
ما يؤدي إىل تدهور نوعية البيئة وتأثريها على الصحة العامة وعلى جودة املناخ ومنه تثبيط معدالت النمو 

 7.االقتصادي املستدام الذي يعين استدامة رفاهية اجملتمع
 

                                                 
6

 -  James Van Alstine, Eric Neumayer, The Environmental Kuznets Curve, Edward 

Elgar Cheltenham, UK, 2010, p 05.  
7
- “The Green Investment Report: The ways and means to unlock private finance for 

green growth”, World Economic Forum, Geneva, 2013, p 12. 
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 :اإلشكالية والفرضيات
تنبثق مشكلة الدراسة من نظرا لالرتباط شبه التام بني هيكل االقتصاد اجلزائري وقطاع احملروقات، 

ضرورة طبيعة العالقة بني النمو االقتصادي وتدهور البيئة يف ظل االلتزام الدويل البيئي للجزائر من جهة؛ و 
سياسة اإلمداد الطاقوي الوطنية يف إطار اسرتاتيجية إحالل استخدامات الطاقات التقليدية  إىلالنظر 

من  ات الدفيئة لضمان استدامة النمو االقتصادي وتواصلهببدائل طاقات أخرى ال تنضب وال تصدر الغاز 
حتوهلا  يف إطارمدى التعارض بني نظام اإلمداد الطاقوي التقليدي باجلزائر خاصة فإن وهلذا . جهة أخرى

ومتطلبات حتقيق النمو  حنو اسرتاتيجية تنويع وتطوير االقتصاد احمللي يف إطار خمططاهتا التنموية،
 : م وضمانه لألجيال املستقبلية جيعلنا نطرح السؤال الرئيسي التايلاالقتصادي املستدا

المتبادلة بين النمو االقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وما هي متطلبات  ما هي اآلثار
 ؟بالجزائر تحقيق استدامة هذا النمو

الفرضيات اليت  ومن أجل اإلجابة على التساؤل السابق تندرج منهجية حبثنا يف حماولة اختبار
توجد عالقة سببية : على حالة اجلزائر كما يلي EKCجاءت هبا النظرية االقتصادية يف إطار تطبيق منوذج 

والناتج احمللي اإلمجايل باجلزائر، وفرضيةثبوت العالقة السببية  استخدام الطاقة التقليديةذات اجتاهني بني 
كسيد الكربون، وفرضية وجود عالقة سببية ذات اجتاهني بني بني اإلنتاج احمللي اإلمجايل وانبعاثات ثاين أ

 .استخدام الطاقة التقليدية وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون باجلزائر
 :أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل تتبع مسار املؤشر البيئي واملتمثل يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون عرب 
 إطار اسرتاتيجية التحول حنو اقتصاديات الطاقات األقل كربونا، مراحل النمو االقتصادي يف اجلزائر يف

وهذا عن طريق اختبار العالقة السببية يف املدى القصري والطويل بني متغريات منوذج انبعاث ثاين أكسيد 
 .  الكربون وحتديد اجتاه هذه العالقة فيما إذا كانت عالقة سببية باجتاه واحد أو باجتاهني

 



 حالم زواوية
: لبيئياكوزنتس ومتغيرات نموذج   بين النمو االقتصاديسببية العالقة ال

 (4102 -0891)الجزائر خالل الفترة  حالة

 

173 

 

 :ابقةالدراسات الس
خلصت العديد من الدراسات املعاصرة إىل عدم إمكانية االستمرار يف النمو االقتصادي وفق 
املعطيات والسياسات االقتصادية السابقة، وهذا ألن األداء االقتصادي لبعض الدول يف تراجع مستمر 

لرأس املال، مما حيتم  حىت مع الزيادة الكمية لكل من مصدري النمو املتمثلني يف العمل والتكوين اإلمجايل
 Mohammadحيث قام كل من جديدة للنمو االقتصادي العاملي،  إسرتاتيجيةضرورة النظر بعمق حنو 

Salahuddin و Jeff Gow  بدراسة العالقة بني النمو االقتصادي، استهالك الطاقة ، 4102سنة
خلصت الدراسة إىل العالقة وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف دول جملس التعاون اخلليجي، إذ 

السببية بني استهالك الطاقة األحفورية وارتفاع معدالت انبعاث الغازات الدفيئة باإلضافة إىل الدور الفعال 
 8.الذي تلعبه السياسات احلكومية يف خفض هذه االنبعاثات ومنه االجتاه حنو اقتصاد أكثر استدامة

يف دراستهم ، 4102سنة  UmitBulutو EmrahKoçakو FaikBilgiliكما وجد كل من 
إعادة : األثر الديناميكي الستهالك الطاقات املتجددة على انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون"املوسومة بـ

واليت قامت بدراسة أثر استهالك الطاقات املتجددة على جودة البيئة، " النظر يف منحىن كوزنتس البيئي
وهذا بدراسة أثر انبعاثات غاز ثاين  EKCفعالية منحىن كوزنتس حيث قامت الدراسة التجريبية بتحليل 

وقامت . أكسيد الكربون كمتغري مستقل وقياس مستويات االحندار ملعدالت الناتج القومي اإلمجايل
دولة تابعة ملنظمة التعاون والتنمية خالل الفرتة  09الدراسة اليت اعتمدت على بيانات مقطعية جملموع 

ى طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا املقطعية وطريقة املربعات الصغرى للبيانات عل( 4101 -0899)
املقطعية، وخلصت الدراسة إىل أثر معدالت النمو االقتصادي على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وهو ما 

                                                 
8

- Mohammad Salahuddin, Jeff Gow, “Economic Growth, Energy Consumption and 

CO2 Emissions in Gulf Cooperation Council Countries”, Elsivier Journal, Energy 

73, N° 44-58, 2014. 
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ة النظر يف طبيعة يبني النمط غري املستدام ألمناط اإلنتاج والنمو خالل فرتة الدراسة وهو ما يدعو إىل إعاد
 9.اآلثار االقتصادية املبينة يف منحىن كوزنتس البيئي من خالل زيادة معدالت استهالك الطاقات املتجددة

، 4109سنة Can TanselTurcuوAngeliki N. Mengakiباإلضافة إىل دراسة كل من 
شر لالقتصاد املستدام واليت حبثت العالقة بني النمو االقتصادي واستهالك الطاقة من خالل اقرتاح مؤ 

(Index of SustainableEconomicWelfare)  لدول جنوب أفريقيا، حيث يضم هذا املؤشر يف
ظل فرضيات منحىن كوزنتس البيئي املطور، جمموعة من املؤشرات اإلضافية زيادة على معدالت النمو 

ة، معدالت منو رأس املال االقتصادي، منها معدالت االستهالك واإلنفاق احلكومي على التعليم والصح
الثابت، معدالت نضوب املوارد الطبيعية نسبة للناتج احمللي باإلضافة إىل اآلثار اخلارجية النامجة عن اآلثار 
البيئية، حيث تعترب هذه الدراسة من بني أهم الدراسات اليت ألقت الضوء على مفهوم استدامة االقتصاد 

 10.مومنه ضرورة التوجه حنو النمو املستدا
، 4109سنة .Vladislav Marjanovic et alباإلضافة إىل املفارقة اليت جاءت هبا دراسة 

واليت تناولت طرق التنبؤ مبعدالت النمو االقتصادي على أساس انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون،  
تيجة التغريات يف حيث أظهرت العالقة السببية بني املتغريين أن معدالت انبعاثات الغازات الدفيئة تتغري ن

 الناتج احمللي اإلمجايل، غري أن التطورات التكنولوجية والسياسات التنظيمية واحلكومية البيئية من شأهنا
التقليل من هذه االنبعاثات، وعليه تعترب هذه  الدراسات من بني الدراسات األوىل للتنبؤ مبعدات النمو 

 11.ستقبالاالقتصادي على أساس كمية االنبعاثات املقدرة م

                                                 
9

- FaikiBilgili, EmrahKoçak, UmitBulut, “The Dynamic Impact of Renewable energy 

Consumption on CO2 Emissions: A revised Environmental Kuznets Curve 

Approach”, Renewable and Sustainable Energy Review, Elsevier, July 2015. 
10

- Angeliki N. Menegaki, Can TanselTugcu, “Rethinking the energy-growth nexus: 

Proposing an Index of Sustainable Economic Welfare for Sub-Saharan Africa”, 

Elsivier Journal, Energy Research & Social Science, 17, N° 147-159, 2016. 
11

- VladislavMarjanovic, Milos Milovancevic, Igor Mladenovic, “Predection of GDP 

growth rate based on Carbon Dioxide (co2) emissions”, Journal of co2 Utilization 16, 

N° 212-217, Elsevier, 2016. 
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املتعلقة ، 4109سنة A.MirandolaوA.Stoppato و F.Alipradniوقد توصلت دراسة 
واليت قامت ، "تقدير ختفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باستخدام الطاقات املتجددة يف إيطاليا"بـ

عتماد على بتحليل أثر استخدام الطاقات املتجددة على انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، حيث مت اال
معادلة كيميائية معدة من طرف وزارة الطاقة يف عملية قياس انبعاثات غازات ثاين أكسيد الكربون املتأتية 
عن احملطات احلرارية إلنتاج الطاقة الكهربائية وخلصت الدراسة إىل العالقة السببية اإلجيابية بني استهالك 

طاقة الرياح وختفيض معدالت االنبعاث، وعليه فإن الطاقات املتجددة متمثلة يف الطاقة الفلطوضوئية و 
من الطاقة املتجددة األصل من أجل  %41اقتصاد إيطاليا حيتاج إىل برنامج يضمن استهالك ما قدره 

 12.االنتقال إىل اقتصاد أكثر استدامة
I. نحو مقاربة جديدة لتحليل استدامة النمو االقتصادي: اإلطار النظري للدراسة 

ني انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ومعدالت النمو االقتصادي مبا يتوافق مع فرضيات إن العالقة ب
منحىن كونتس، تدعو للجدل خاصة عند حماولة اختبارها يف دولة ريعية كاجلزائر، فإذا كان العامل كله يتجه 

ا على ما حنو االقتصاد األقل كربونا، وحنو بيع حصص اإلصدار وتراخيص التلوث، واجلزائر وباعتماده
من إيرادات احملروقات ضمن هيكل صادراهتا اإلمجايل، ومل تعرف بعد مرحلة اإلقالع  %89تفوق نسبته 

الصناعي، فإنه ال ميكنها االعتماد على املصادر األحفورية من أجل ضمان عمليات التصنيع دون األخذ 
ار االتفاقيات الدولية هذا ما يربر تطبيق هذه يف عني االعتبار التزاماهتا الدولية اجتاه التغريات املناخية يف إط

ة بني النمو الدراسة على اجلزائر من جهة؛ ومن جهة أخرى تدعو الضرورة ملعرفة العالقة السببية املتبادل
رب بعد مصدره صناعيا وبني انبعاثات الغاز، وهو مايستلزم أوال معرفة حدود تعاالقتصادي الذي ال ي

لتقليدي والبحث يف مؤشرات استدامة معدالت النمو لألجيال املستقبلية بعد مؤشرات النمو االقتصادي ا
 .نضوب مصادر احملروقات

                                                 
12

- F.Aliprandi, A. Stoppato, A. Mirandola, “Estimating CO2 Emissions Reduction 

from Renewable Energy use in Italy”, Renewable Energy Review, Elsevier, April 

2016. 
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I.1.حدود مؤشرات النمو االقتصادي التقليدية: 
لطاملا اعترب االقتصاديون النيوكالسيكيون أن العالقة بني رأس املال والطبيعة هي عالقة تكاملية وال 

دون تطويع خمرجات هذه األخرية ألغراض النمو والتنمية، كما يعتمدون يف ميكن حتقيق النمو االقتصادي 
مواجهة ندرة املوارد على التطور التقين، ومنه فإن ارتفاع أسعار املوارد االقتصادية يعتمد على مدى 

هذا التيار أن من شأن أدوات السوق املتطورة عرب  مناصروتواجدها يف الطبيعة من عدمه، كما يعتقد 
واضحة ملستقبل النمو االقتصادي، غري أن هذا االجتاه قد  رؤيةن أن تدمج االعتبارات البيئية وتعطي الزم

، حيث تتمثل 0899عرف العديد من االنتقادات خاصة من طرف اهليئة الدولية لالقتصاد البيئي منذ سنة 
رين لفرضية وجود عالقة أوجه القصور يف مؤشرات قياس النمو االقتصادي التقليدية يف نقد هؤالء املنظ

 Low)تسمى هذه العالقة التكاملية بنهج االستدامة الضعيفة و تكاملية بني رأس املال والطبيعة، 

sustainability)،  باإلضافة إىل نظرة التشاؤم بالنسبة لالعتماد على التطور يف ضمان استمرار وتواصل
هذا التطور التكنولوجي أن يساهم أكثر يف زيادة  النمو االقتصادي لألجيال املستقبلية، حيث أن من شأن

استنزاف املوارد الطبيعية وال جيد بديال تقنيا آخر هلا، خاصة يف ظروف اقتصاد السوق احلالية، وهلذا فإن 
رفاهية اجملتمع لن تتواصل، هلذا يرى البيئيون أن املوارد البيئية حمدودة يف الطبيعية، وجيب وضع إطار للنمو 

هذا التيار بالدور الفعال  كان يف العامل؛ حيث ينادي مناصرونسبة إىل ارتفاع عدد الس املتواصل
رأس للسياسات احلكومية يف عملية احلد من السلوكيات اجملحفة يف حق البيئة وهذا من أجل محاية رصيد 

حلدود النمو، راء بني االقتصاديني النيوكالسيكيني والبيئيني يف نظرهتم املال الطبيعي، ومع تعدد اآل
نستعرض أدناه أهم أوجه القصور يف مؤشرات قياس النمو االقتصادي الكمي الذي يعتمد على مؤشر 

 :، واليت تتمثل فيما يلي13الناتج احمللي اإلمجايل لقياسه
يف إدخال قيمة املنتجات غري السوقية وهي األعمال املنزلية واألعمال احلرة،  GDP قصور مؤشر  -

 ؛فال، واألعمال التطوعيةكأعمال رعاية األط

                                                 
13

- F.Aliprandi, A. Stoppato, A. Mirandola,  op.cit , pp 90, 91. 



 حالم زواوية
: لبيئياكوزنتس ومتغيرات نموذج   بين النمو االقتصاديسببية العالقة ال

 (4102 -0891)الجزائر خالل الفترة  حالة

 

177 

 

يف طرح تكاليف النمو االقتصادي، وهذا ألن القياس احلقيقي للرفاهية االقتصادية  GDPقصور مؤشر  -
حيتاج إىل تقدير اآلثار اخلارجية اليت يفرضها حتقيق النمو خالل فرتة معينة وأثرها على اجملتمع، واليت تشمل 

يث تلجأ احلكومات إىل اإلنفاق على تدهور البيئة من أجل تأثر صحة أفراد اجملتمع والتلوث البيئي، ح
مواجهة املشاكل البيئية وآثارها على األحياء، حيث تقدر تكاليف مكافحة التلوث يف الواليات املتحدة 

بليون دوالر سنويا، باإلضافة إىل تكاليف تسربات النفط والغاز يف احمليطات، والذي يأخذ  442بأزيد من 
 ؛يف رأس املال املادي والبشري (Depreciation)يمة االخنفاض والتدهور يف االعتبار ق

، حيث (typical) بدل الناتج األمثل  (average)فكرة الناتج املتوسط  GDPيعكس مقياس الـ -
حيسب الناتج للفرد الواحد مما يبني متوسط هذا الناتج للمجتمع، غري أن حساب استدامة النمو املتواصل 

قدار رفاهية الفرد الواحد، حيث البد أن يتوزع الناتج احمللي اإلمجايل على كافة أفراد اجملتمع هتتم مبعرفة م
وهو ما يدعو  .(Net National Welfare)بالتساوي، وعليه يتعلق األمر حبساب صايف الرفاهية احمللية 

رفاهية احمللية صايف المؤشر إىل ضرورة االنتقال من النمو الكمي إىل النمو النوعي، ويتم حساب 
(NNW)  14:كما يلي 

NNW=  التدهور يف رأس املال -يف النمو االقتصاديلتكا –إمجايل الناتج 
NNW =GDP  +افحة التلوث كتكاليف م+ ةتكاليف اآلثار اخلارجي) -املخرجات غري السوقية
 .(التدهور يف رأس املال الطبيعي+ التدهور يف رأس املال املادي+ البيئية ثوالكوار 

I.4.االنتقال من النمو الكمي إلى النمو النوعي: 
يقاس النمو االقتصادي بواسطة الناتج احمللي اإلمجايل أو قيمة السلع واخلدمات املنتجة،  

تريليون دوالر إىل  2.2من ) %911فباستعمال هذا القياس جند أن االقتصاد العاملي قد منا بأكثر من 
مليار  4.2من ) % 022، بينما زاد عدد سكان العامل بـ4110و 0821بني عامي ( تريليون دوالر 29.4

                                                 
14

- F.Aliprandi, A. Stoppato, A. Mirandola,  op.cit , p 92. 
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وعليه أصبحت الزيادة . 15خالل نفس الفرتة، ورغم ذلك فهذا  النمو املتسارع ليس مستداما( مليار 9إىل 
هوم النمو أمهلت مف (Valuable)يف النمو االقتصادي الكلي متثل مشكلة ألن اجلوانب القيمية والنوعية 

ن يتضمن هذا املفهوم أفكارا وتصورات ملا ميكن أن يكون عليه اجملتمع اجليد  أالبد  املستدام، وعليه
 . كتحسني نوعية احلياة وزيادة رضا األفراد

عن بيئة وجودة احلياة فراد القة إجيابية بني رضا األحيث أظهرت العديد من الدراسات وجود ع
 .أدناهمنو معدالت الناتج احمللي كما هو مبني بني و 

 عبر العالمونصيب الفرد من الناتج عن جودة البيئة والحياة الرضا العالقة بين (: 10)رقم  شكل

Source : Richard A. Easterlin, Hapiness and Economic Growth: the Evidence, 

Discussion Paper N° 7187,Institute for the Study  of Labor, Iza,  Germany, January 

2013, p 16. 

دولة من العامل حسب  29يبني الشكل ارتفاع معدالت نصيب الفرد من الناتج احمللي لـحيث  
متركز دول العامل نسبة إىل و قطر الدوائر يف الشكل الكثافة السكانية،  إذ يبني، 4119معطيات سنة 

ملزايا رتباطه باعكس عدم ااملتأتني عن جودة احلياة ونوعية البيئة، نصيب الفرد وارتباطه بالرضا والسعادة 

                                                 
15

- Rom Hubert, The challenge of Sustainable Growth, SEDI, Northern Arizona, USA, 

2011, p 46. 
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مل يف احلياة وزيادة ارتفاع العمر املتوقع ومعدالت األيادة النشاط االقتصادي كز التقليدية واليت تأيت من 
فرص التعليم واملشاركة، هذه املفارقة تدعو إىل التفكري يف إجياد بديل لتحقيق النمو والذي يستند على أن 

 .جمرد تراكم كمي يف رأس املال املادي وليستية احلياة الزيادة يف جودة ونوع حقيقة هذا النمو تعين
I.3. نماذج قياس النمو االقتصادي المستدام: 

قدير استدامة النمو، تلقد أدت اآلثار البيئية على االقتصاد إىل ظهور فريقني من االقتصاديني ل
 :ة القوي كما يليحيث يتم االعتماد على منوذجني يقودمها تيار االستدامة الضعيف وتيار االستدام

I3.1. -يقود هذا االجتاه اقتصاديني رافضني ألي قيود بيئية : التجاه الضعيف في تقدير استدامة النموا
 16:كن أن تؤثر على وترية النمو االقتصادي، حيث استندوا على الفرضيات التاليةمي
رأس  Knلبشري، ورأس املال ا KHرأس املال املصنع،  Km: إىل ثالث رساميل Kينقسم الرأمسال  -

 املال الطبيعي؛
 أن حتليل االستدامة الضعيفة يأيت يف إطار تطبيق النظرية النيوكالسيكية لرأس املال؛ -
قابلية اإلحالل بني الرساميل حبيث أن أي اخنفاض يف رأس املال الطبيعي ميكن تعويضه بالزيادة يف  -

 ؛KHأو  Km إحدى الرساميل األخرى سواء 
أنه القيام بعملية اإلحالل بني الرساميل حبيث يستطيع هذا التقدم أن خيرتع ويبتكر التقدم التقين من ش -

 .البدائل لرأس املال الطبيعي
على املدى  (NNW)وعليه فإن هذا االجتاه يرتكز على فكرة استدامة النمو وثبات الرفاهية 

ذي يدعو إىل ختفيض النمو حيث الطويل مدعمة بذلك النظرية االقتصادية للنمو ومعارضة للتيار البيئي ال
ليس فقط احملافظة على هذه املوارد أو ذلك أو باألحر احملافظة " 0882جند أن روبرت سولو قد كتب سنة 

                                                 
16

- Rine A. Tichit, Développement Durable,  Ressources en Sciences Economiques et 

Sociales, Université de Lyon, sur le site: ses.ens-lyon.fr. 
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على كل العناصر الطبيعية يف حالة ثانية، بل احملافظة وبشكل غري حمدود على قدرة اجملتمعات البشرية يف 
 17:القتصادي إذا حتقق ما يلي، وعليه تتحقق استدامة النمو ا"اإلنتاج

𝜕 

𝜕 
 

𝜕        

𝜕 
   

واملعرب عنه باملشتق مبعىن أن استدامة النمو االقتصادي ال تتحقق إال إذا كان احتياطي رأس املال 
ريق ينمو بصفة متزايدة أو يبقى ثابتا كما ميكن تعويض النقص يف إحدى الرساميل عن ط، tبداللة الزمن 

 االجتاهانغري أنه يعاب على هذا . الزيادة يف الرساميل األخرى وذلك للحفاظ على منو وثبات رأس املال
التقدم التقين يبقى غري قادر على إجياد البدائل لرأس املال الطبيعي املفقود والناضب خاصة إذا تعلق األمر 

 .الضرورية للوجود البشريباملوارد الطبيعية غري املتجددة والسلع البيئية املشرتكة و 
I3.2. - يعرتف هذا االجتاه بإلزامية احلفاظ على اختيارات النمو يف : االتجاه القوي في تقدير االستدامة

 :املدى الطويل وهذا حتت الشروط والفروض التالية
الله يعترب املوارد الطبيعية رأس مال ال ميكن إحالذي  رفض مبدأ إحالل واستبدال رأس املال الطبيعي -

 ؛بالنسبة لألجيال القادمة
إدماج االقتصاد يف البيئة وليس العكس يف إعادة بناء االقتصاد مبا يتالءم مع البيئة وقدرة استيعاهبا  -

 ؛(التماثل مع القدرة االستيعابية لألرض)ملخلفات النشاط االقتصادي 
احلفاظ على ثبات -مبدأ االحرتام من خالل احملافظة على الشروط الدنيا الستمرار التنوع احليوي؛ -

 .خمزون رأس املال الطبيعي ونقله لألجيال القادمة
أصبح العامل يهتم إلعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي وتعرف باحلسابات  وعليه

 ةعلى أساس اعتبار أن التحسن يف ظروف البيئة ويف املوارد االقتصاديالقومية اخلضراء وهي حسابات تقوم 

                                                 
، (الجزء الثاني)الحسابات االقتصادية القومية واستخداماتها في التخطيط والتنمية مصطفى يوسف كايف،  -17

 .089 ص ،4102 مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،
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البيئة هو خسارة يف أصول القتصادية وإضرار باهي زيادة يف أصول الدولة وأن أي تناقص يف املوارد 
 .الدولة

 II.متغيرات ومنهجية تحليل النموذج القياسي: الجانب التطبيقي للدراسة 
قتصادي على نوعني من املؤشرات مها املؤشر االقتصادي وميثله الناتج نعتمد يف حتليل النموذج اال

، ومتغري استهالك الطاقة بالطن مكافئ للنفط (   )2   احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة لسنة 
حيث نعتمد على . (   )، أما املؤشر البيئي ميثله متغري انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (    )
 : لة التاليةمنوذج املعاد

،    حيث أنه كما ذكرنا سابقا، ميثل ،                             
معدالت استخدام الطاقة التقليدية هي ،     انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باجلزائر مقاسا بالطن و

، tالزمنية ، والفرتة 4112باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي لسنة  الناتج احمللي اخلامهو ،    بالطن، و
 .مأخوذة باللوغاريتممتغريات النموذج  كلو ، (4102-0891)هي مدة الدراسة خالل 

II.0. والخصائص اإلحصائية لمتغيرات النموذجتطور أداء الناتج المحلي ،: 
مل رئيسية لعب فيها القطاع العام دورا رئيسيا تأثر أداء النمو االقتصادي باجلزائر بصورة عامة بعوا

يف توجيه االقتصاد يف إطار املخططات التنموية اليت تعتمد على قطاع احملروقات وإمهال القطاعات 
النمو االقتصادي إىل االهتمام الذي توليه احلكومة من  إسرتاتيجيةاألخرى، حيث تندرج  اإلسرتاتيجية

وبرامج دعم النمو ( 4112-4110)نامج اإلنعاش االقتصادي للفرتة خالل برامج التنمية من خالل بر 
-4102)وبرنامج تنوع وتطوير االقتصاد احمللي للفرتة ( 4102-4101)و )4118-4112)االقتصادي 

ومن خالل حتليل النمو . ، حيث تسعى هذه الربامج إىل دعم النمو خارج إيرادات احملروقات(4108
أن هناك تذبذب يف  أدناه، نالحظ من الشكل( 4102-0891)الفرتة االقتصادي يف اجلزائر خالل 

معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل وهذا راجع إىل الصدمات اليت عرفها قطاع احملروقات املغذي الوحيد 
وهذا راجع إىل ارتفاع أسعار النفط  0894سنة  %9.2إىل  0891سنة  %1.98للنمو، حيث ارتفع من 
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خالل سنيت  %0-مث  %1.2 اقية اإليرانية، غري أهنا مل تلبث أن تصل إىل مستوياتنتيجة احلرب العر 
نتيجة الهنيار أسعار النفط سنوات الثمانينات، باإلضافة إىل تفاقم األزمة االقتصادية  0899و 0899

ارتفعت معدالت النمو  4111وبداية من سنة . 0888إىل سنة  0881واالجتماعية خالل الفرتة من 
 4112سنة  اهل تقصى معدالأ تسعار النفط وسجلأبوترية متواضعة وتزامنت مع حتسن صادي االقت

، متأثرة بأزمة الرهن العقاري وبتاطؤ االقتصاد العاملي 4102هناية سنة  %2.9صل إىل تل %9.4مبعدل 
 .واخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملية

 (%)نسبة مئوية كتطور معدالت النمو االقتصادي  (: 14)شكل رقم 
 (4102-0891)خالل الفترة  بالجزائر
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 .باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل Eviews8خمرجات برنامج : المصدر

 

 (10) وفق اجلدول منوذج الدراسة املتبعتغريات وفيما يلي نقوم بدراسة اخلصائص اإلحصائية مل
مشاهدة وهو عدد السنوات املعتمدة يف  22حيث تبني نتائج الدرسة اإلحصائية إىل وجود ، املوايل

كما نالحظ مستويات أدىن قيمة وأعلى قيمة للمتغريات اليت تراوحت النموذج واليت تعترب كافية لدراستنا،  
ملتغري استخدام الطاقة  9.02-9.29ربون وبني ملتغري انبعاثات ثاين أكسيد الك 00.99-01.29بني 

ملتغري الناتج احمللي اإلمجايل، كما نالحظ اخنفاض القيمة االحتمالية  42.91-42.92التقليدية و
، وهذا نظرا الخنفاض معدالته مقارنة مبعدالت استخدام الطاقة التقليدية أو حىت نسبيا CO2النبعاثات 

وسنقوم فيما يلي بالتطرق إىل أهم أدبيات منهجية التكامل املشرتك احتمال الناتج احمللي اإلمجايل، 
 .واختبارات السببية
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 خصائص اإلحصائية لمتغيرات النموذجال(: 10)جدول رقم 
 الناتج المحلي اإلجمالي استخدام الطاقة التقليدية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتغيرات
 42.18 9.91 00.29 الوسيط

 42.89 9.99 00.29 المتوسط

 42.91 9.02 00.99 أعلى قيمة

 42.92 9.29 01.29 أدنى قيمة

 1.49 1.09 1.49 قيمة االنحراف المعياري

 Skewness -0.12 -0.10 1.29قيمة 

 Kurtosis 2.29 2.49 0.92قيمة 

 Jarque-Bera 8.19 1.00 4.92قيمة 

 1.42 1.82 1.10 القيمة االحتمالية

 Sum 289.29 429.12 999.29قيمة 

 Sum Sq. Dev 4.29 0.19 4.92قيمة 

 33 33 33 عدد المشاهدات

 .Eviews 8برنامج عتماد على خمرجات من إعداد الباحثة باال: المصدر
II.4 .التكامل المشترك واختبار العالقة السببية ةمنهجي: 

يدلل جراجنر على أن وجود تكامل مشرتك بني متغريين يعين وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد على 
ة السببية بني املتغريات حمل الدراسة نقوم أوال بفحص درجة تكامل األقل، فعند القيام باختبار العالق

 .اختبار العالقة السببيةو السالسل الزمنية للمتغريات مث اختبار فرضية التكامل املشرتك 
بوضع مصطلحي السببية واخلارجية وقدم اختباره الذي يسمح مبعرفة  0898حيث قام جراجنر سنة 

 Y1tللمتغريين ( p)نموذج شعاع احندار ذايت من الدرجة ر لوجيري هذا االختباخر، أي التغريين يؤثر يف اآل
 : املستقرين كاآليتY2tو
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خارجية بالنسبة جملموعة املتغريات  (               )وتعترب جمموعة املتغريات 
 إذا كانت اجملموعة (               )

، وهذا من    يقة معتربة قيم املتغري ال حتدد بطر    
املقيد  VARلنموذج    خالل إجراء اختبار الفرضيات، من خالل وضع قيود على معامالت املتغري 

 :حيث يتحدد عندنا ما يلي ،(Restricted VAR) والذي يعرف باسم
     : ، حيث أن  ))إذا ما مت قبول الفرضية العدمية  -

    
       

 ، فإن    
ال    

 .   تتسبب يف 
     : ، حيث أن  ))إذا ما مت قبول الفرضية العدمية  -

    
       

 ، فإن    
ال    

 .   تتسبب يف 
، ستكون لدينا    تسبب     ، وأن    تسبب     :أما إذا مت قبول الفرضيتني البديلتني مبعىن أن -

 . حلقة رجعية
. الختبار هذه الفرضيات يستعمل اختبار فيشر املتعلق بانعدام املعامالت ملعادلة تلوى األخرىو 

استخدام تقنيات التكامل املتزامن من أجل حماولة إجياد عالقة توازنية طويلة األجل  دراستناوسنحاول يف 
خرى من خالل تقدير النموذج املتعلق مبعرفة ساسية األابع للنمو االقتصادي واملتغريات األبني املتغري الت

العالقة السببية بني انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون ومعدالت النمو االقتصادي، من أجل حماولة إجياد 
 .ىل فرتة الدراسةإباجلزائر استنادا منوذج للنمو االقتصادي املستدام 

III.القياسينتائج االختبار  تحليل: 
الناتج احمللي )نقوم يف هذا النموذج مبحاولة اختبار العالقة السببية بني املتغريين حمل الدراسة 

وبني انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، ومن أجل ذلك نقوم ( اإلمجايل واستخدام الطاقة التقليدية
 :قة السببية واجتاهاهتا كما يلياختبار العال باختبارات االستقرارية واختبار التكامل املشرتك مث
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III.0 .جذر الوحدة واالستقرار راختبا: 
 .(PP)و (ADF)يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبارات االستقرارية حسب معياري 

 نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة (:14)جدول رقم

 الفرق األول المستوى ق األولالفر  المستوى النتيجة (PP) (ADF) المتغيرات
LnCo -3.64 -3.64* -3.63 -3.64* I(1) 

LnNrec -3.63 -3.64* -3.63 -3.64* I(1) 

LnGdp -3.63 -3.64* -3.63 -3.64* I(1) 

 .Eviews 8باالعتماد على خمرجات برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر
( t-statistic) حسب قيمة %2معنوية عند ** ،(MacKinnon)اجلدولية لـ (t-statistic) حسب قيمة %0معنوية عند *

 .(MacKinnon)ـلجلدولية ا

 :هي كما يلي Mackinnon حسب ADF القيم احلرجة الختبار
عند  2.6143-، %2 عند مستو معنوية 2.951125-، %0 عند مستوى معنوية 3.639407- :للمستوى -

 .%01 مستوى معنوية

 2.615817-، %5عند مستو معنوية  2.954021-، %0 عند مستوى معنوية 3.646342-: للفرق األول -

 .%01 ى معنويةمستو  عند

 :هي كما يلي Phillips-Perron القيم احلرجة الختبار -
عند مستوى  2.6143- ،%2 عند مستو معنوية 2.951125- ،%0 عند مستوى معنوية 3.639407- للمستوى -

 .%01 معنوية

عند  2.615817- ،%2 عند مستو معنوية 2.954021- ،%0 عند مستوى معنوية 3.646342-: للفرق األول -
 .%01 معنوية مستوى
 

يوضح اجلدول أعاله النتائج اإلحصائية اليت حتصلنا عليها من خالل إجراء اختبارات االستقرارية 
ستوى، عند املستوى وعند الفروق األوىل، حيث تبني النتائج أعاله أن السالسل الزمنية غري مستقرة عند امل

 .I(1) لكنها مستقرة عند الفروق األوىل، وبالتايل فهي متكاملة من الدرجة األوىل
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III.4. باختبار أسلوب جوهانسن المشترك التكامل راختبا: 
 Ration)تعتمد طريقة جوهانسون لتقدير متجه التكامل على اختبار اإلمكان األعظم 

Maximal Elgenvalue) ،وباعتماد جوهانسون للتكامل املشرتك   حيث قدرت النتائج الختبار
 .تالية املوضحة يف اجلدول املوايلبفرتة واحدة حسب املعايري الفرتات تأخر مثلى مقدرة 

 التأخرات المثلىنتائج اختبار (: 13)جدول رقم 
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  79.08019 NA   1.73e-06 -4.755012 -4.617599 -4.709464 

1  195.8524   204.3514*   2.06e-09*  -11.49078*  -10.94112*  -11.30858* 

2  201.3734  8.626476  2.61e-09 -11.27333 -10.31145 -10.95450 

3  205.5442  5.734881  3.68e-09 -10.97151 -9.597384 -10.51603 

       
 .Eviews 8على خمرجات برنامج  باالعتمادلباحثة من إعداد ا: المصدر       

مثل مبدة زمنية واحدة، وعليه يتحدد إىل التأخر األ Aicو SCو HQمثلما تبني اختبارات  
 .النموذج وفق مدة تأخر واحدة، وقد جاءت اختبارات التكامل جلوهانسن كما يلي

 .اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة جوهانسون(: 12)جدول رقم 
فرضيات عدد 
 متجهات التكامل

 **االحتمال %3القيمة الحرجة  *إحصائية األثر  القيمة الذاتية

0 الشيء .294928  43 .29422  29 .98919  0 .1119  

0 0على األكثر  .291200  15 .20811  15 .28290  0 .1289  

0 4على األكثر  .119288  0 .422191  3 .920299  0 .9419  

وعليه نقوم برفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية ، 1.12وى معنوية عند مست  R = 5  يشري اختبار األثر إىل وجود* 
1.12. 

 .1.12 االحتمال معنوي عند مستوى أدىن من**

 .Eviews 9باالعتماد على برنامج باحثةمن إعداد ال :المصدر
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يوضح اجلدول أعاله نتائج اختبار األثر للفرض العدم، القائل بأن عدد معادالت التكامل 
، وعليه فإن قيمة االحتمال األعظم احملسوب أكرب من القيمة اجلدولية Rأقل من أو تساوي املشرتك 

، وعليه نرفض الفرض العدم ونقول أن هنالك تكامل مشرتك بني املتغريات من اجلدول، بالصفني األوليني
 :حيث أنه

، وبالتايل %2توى جند أن إحصائية األثر أكرب من القيمة احلرجة عند مس، r=1و r=0عند اختبار  -
 .نرفض الفرضية العدمية اليت تشري إىل عدم وجود تكامل مشرتك بني املتغريات

وبالتايل نرفض %2من القيم احلرجة عند مستوى  أصغرجند أن إحصائية األثر  r=2أما عند اختبار -
 . بني املتغريات املدروسة تكامل متزامن يتلفرضية العدمية، وعليه توجد عالقا

III.3.السببية اتالعالق اتجاه ختبارا: 
ي اختبار اجتاه العالقات السببية بني انبعاثات ثاين أكسيد الكربون والنمو االقتصادهنا حناول  

 .باختبار التكامل املشرتك كما يلي ناقيامبعد وهذا ، Grangerباستخدام اختبار وهذا  باجلزائر
 نتائج اختبار السببية(:13)جدول رقم 

 اتجاه السببية *االحتمال راالختبا الرقم
10 LnNrec  يسببLnCo 9.19  استخدام الطاقة التقليدية ال يسبب انبعاثاتCo2 
14 LnCo يسببLnNrec 1.9992  انبعاثاتCo2 ال تسبب استخدام الطاقة التقليدية 

12 LnGdpيسببLnCo 1.1180 الناتج اإلمجايل يسبب االنبعاثات 

12 LnCo  يسببLnGdp 1.10212 النبعاثات تسبب الناتج اإلمجايلا 

12 LnGdp  يسببLnNrec 1.1112 الناتج اإلمجايل يسبب استخدام الطاقة التقليدية 

19 LnNrec  يسببLnGdp 1.1024  سبب الناتج اإلمجايلياستخدام الطاقة التقليدية 
 .1.12 االحتمال معنوي عند مستوى أدىن من*

 Eviews 9على برنامج باالعتماد باحثةمن إعداد ال :المصدر
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نتائج االحتماالت الجتاهات السببية بني املتغريات  من خالل نتائج اجلدول السابق نالحظ أن
 .، وهو ما يبني اجتاه العالقة السببية1.12تفاوتت بني أعلى وأدىن من القيمة املعنوية عند مستوى 

III.0.3-  تحليل نتائج العالقات السببية: 
 الناتج اإلمجايل يسبب استخدام الطاقة التقليديةل السابق أعاله أن نالحظ من خالل اجلدو 
وهو ما تتوافق معه النظرية االقتصادية، حيث حسب  من اجلدول، 12والعكس صحيح، يف السطر رقم 

الطاقة التقليدية يسبب انبعاثات ثاين واستخدام فإن استهالك  نتائج فرضيات منوذج منحىن كوزنتس البيئي
 .وهو ما يؤكد صحة الفرضية األوىلبون، أكسيد الكر 

كما أن هنالك عالقة ذات اجتاهني من الناتج اإلمجايل حنو االنبعاثات والعكس أيضا وهو ما 
 .كد فرضيتنا الثانيةيؤ و يتوافق مع نتائج الدراسات السابقة والنظرية االقتصادية، 

وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون، فال أما فيما خيص العالقة السببية بني استهالك الطاقة التقليدية 
ميكن أن ، حيث 1.12ميكن قبول الفرضية املتعلقة هبا، هذا ألن قيمة االحتمال غري معنوية عند مستوى 

ومنه  تصدير الطاقة التقليدية دون استخدامها يف عملية اإلنتاجب أن اجلزائر تقوم إىل السبب يف ذلك نرجع
 Mohammadدراسة ك إليه بعض الدراسات األخرى توصلتوهو ما . حقنها يف االقتصاد

Salahuddin وJeff Gowتصدير تقوم باليت  بلدانال من يف عديد من الدول كالسنغال وغريها
، وعليه من غري املمكن أن الطاقات األحفورية دون استخدامها بنسب تعادل استخدام الدول املتقدمة

ت األحفورية وحدها، بل يرجع إىل أسباب أخرى يكون انبعاث الغازات الدفيئة من مصادر الطاقا
تستوجب تطوير النموذج ليشمل متغريات إضافية، كتدهور الغابات والتصحر واجلفاف، وآثار احلروب 

 .وغريها من املتغريات املستحدثة
 :ـــــاتمةخـ

ببية قمنا يف دراستنا باختبار وجود عالقات طويلة املدى من خالل التكامل املتزامن والعالقات الس
الختبار جراجنر بني النمو االقتصادي واستخدام الطاقة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف اجلزائر خالل 
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، حيث توصلنا يف البداية من خالل اختبارات االستقرارية إىل اعتماد 4102 إىل 0891 الفرتة بني سنوات
أكدنا من وجود عالقة تكامل مشرتك بني الفروق األوىل للمتغريات واستقراريتها عند املستوى األول، كما ت

املتغريات، وهو ما يتوافق مع نتائج فرضيات منحىن كوزنتس البيئي يف وجود عالقات تكامل مشرتكة طويلة 
ويف األخري توصلنا إىل وجود عالقيت سببية ذات اجتاهني بني استخدام الطاقة ومنو . املدى بني املتغريات

لي وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون، وهو ما يؤكد الفرضيتني األوىل والثانية الناتج احمللي وبني الناتج احمل
 .EKCوإسهامات منوذج 

أما فيما خيص عالقة استخدام الطاقة التقليدية وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون فلم جند أي عالقة 
شرات أخرى ومعايري سببية، وهو ما يتناقض مع فرضية كوزنتس، وعليه يقتضي األمر ضرورة البحث يف مؤ 

باجلزائر اليت توجه جلها حنو التصدير وال تستخدم يف عملية اإلنتاج، وهو ما يستدعي  ةالتقليديغري الطاقة 
حتقيق النمو مبا  إسرتاتيجيةببحوث لتفادي هذه اآلثار خاصة وأن اجلزائر اليوم صارت تتجه حنو  املزيد من

مما يستدعي ، ا االقتصاديأوىل مراحل إقالعه هنا ال تزال يفخاصة وأيتوافق ومتطلبات احلاضر واملستقبل،
 .ضرورة التوجه حنو اقتصاد الطاقات األقل كربونا، لضمان حتقيق التنمية املستدامة
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