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دراسة قياسية ألثر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون اإلجمالي على
الناتج الداخلي الخام في الجزائر للفترة 1782_8217
A Standard Study of the Effect of Total Carbon
Dioxide Emissions to Algeria 's Gross Domestic
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استهدفت الدراسة الحالية قياس أثر غاز ثاني أكسيد الكربون اإلجمالي على
الناتج الداخلي اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة  4102-0891باستعمال أدوات
التحليل القياسي وقد خلصت إلى النتائج التالية:
وجود عالقة سببية أحادية االتجاه تبدأ من الناتج الداخلي الخام إلى غاز ثاني

أكسيد الكربون و ال توجود عالقة توازنيه طويلة اجأجل بين غاز ثاني أكسيد الكربون
و الناتج الداخلي الخام للفترة 4102_1980

غاز ثاني أكسيد الكربون له تأثير ضعيف جدا على الناتج الداخلي الخام .

الكلمات المفتاحية :غاز ثاني أكسيد الكربون ،الناتج الداخلي الخام ،البيئة ،التلوث،

طريقة المربعات الصغرى

Abstract:
This study aimed to measure the effect of total carbon dioxide
on GDP in Algeria during the period 1980_2014, and by using
the econometrics analysis methods the study reached the
following results:
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The causality between variables works in a single direction
either from GDP to co2 emission.
No Long-term equilibrium relationship between GDP to co2
emission for the period 1980_2014.
Co2 emission has a low impact on the GDP.
Key words: Carbon dioxide, economic growth, environment ,
pollution ,the least squares method

أوال  :المقدمة

يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من أكبر المسببات في تدهور البيئة الطبيعية وما

يترتب عن ذلك من أض ار ار اقتصادية تؤثر بطريقة ما او بأخرى على الناتج الداخلي

الخام  ،وبالتالي فانه يتوجب على الحكومات العمل على التقليل من انبعاث غاز

ثاني أكسيد الكربون و قد قدرت تكلفة تدهور البيئة في الجزائر بنسبة  %3.95من
الناتج الداخلي الخام سنويا و بالتالي فإن التقليل منها يمكن أن يزود الخزينة

بعائدات مالية معتبرة.
 _8مشكلة الدراسة :

أوضح تقرير المخطط الوطني للعمل من أجل البيئة و

التنمية أن تكاليف تدهور البيئة في الجزائر قدرت بنسبة  % 3.95من الناتج
الداخلي الخام سنويا حيث تمثل هذه النسبة معدال معتب ار يوضح حجم الخسائر التي
يتعرض لها االقتصاد الوطني ،و من هنا تكمن مشكلة الدراسة في البحث عن التأثير

الذي يحدثه غاز ثاني أكسيد الكربون على النمو االقتصادي في الجزائر ،و بناءا
على هذا التأسيس تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل التالي :

ما أثر غاز ثاني أكسيد الكربون على الناتج الداخلي الخام في الجزائر ؟
_1أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة في توسع البحث في العوامل البيئية

المثبطة للنمو االقتصادي واالهتمام بكبح هذه المثبطات بما يعود على االقتصاد

الجزائري من رفاهية وتنمية اقتصادية اجتماعية وبيئية.
_0أهداف الدراسة  :تهدف هذه الدراسة إلى:
البحث في اتجاه السببية بين المتغيرين؛
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الكشف عن وجود عالقة تكامل مشترك بين المتغيرين؛

توضيح مستوى أثر غاز ثاني أكسيد الكربون على الناتج الداخلي الخام.
_2فرضيات الدراسة

_ وجود عالقة توازنيه سببية طويلة اجأجل ذات داللة معنوية تتجه من غاز ثاني

أكسيد الكربون إلى الناتج الداخلي الخام للفترة .4102_1980

_ يؤثر غاز ثاني أكسيد الكربون اإلجمالي تأثي ار موجبا ومعنويا على الناتج الداخلي

الخام في الجزائر.

_0منهجية الدراسة  :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستعانة بأدوات
التحليل القياسي للتعرف على الخصائص اإلحصائية للسالسل الزمنية خالل الفترة

 ،4102-0891و اختبار التكامل المشترك لمعرفة مدى وجود العالقة التوازنية
للبحث في اتجاه عالقة اجأثر بين متغيري الدراسة.

_6الدراسات السابقة

_ دراسة فيصل جمال سلمان خريسات ( :)1780أثر ﺍلنشاﻁاﺕ ﺍالقتصاﺩية في

ﺍلنﻭعية ﺍلﺒيئية  ،ﺩﺭﺍسة لحالة ﺍالقتصاﺩ األردني للفتﺭﺓ  ،1776_8227وقد
أوضحت نتائج الدراسة انه توجد عالقة ذات اتجاه موجب بين كمية غاز ثاني أكسيد

الكربون و التكاليف البيئي .1

_ دراسة Hongfeng Peng, Xiaoyu Tan, Yanli Li, and Liqin Hu

( :)1786النمو االقتصادي واالستثمار األجنﺒي المباشر وانبعاث ثاني أكسيد
الكربون في الصين  :تحليل سﺒﺒية جرانجر ،تشير نتائج الدراسة أن هناك عالقة
سببية أحادية االتجاه من الناتج المحلي اإلجمالي إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد

الكربون في مقاطعات ( Guangxi،Hubei ،Neimengguو ، )Gansuفي
حين أن هناك سببية ثنائية االتجاه بين هذين المتغيرين في مقاطعة (.)Shanxi

كما أنه توجد عالقة سببية أحادية االتجاه من االستثمار اجأجنبي المباشر إلى

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مقاطعات ( Beijing, Henan, Guizhou
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،)and Shanxiوالسببية ثنائية االتجاه بين االستثمار اجأجنبي المباشر وانبعاثات

ثاني أكسيد الكربون في مقاطعة (. 2 )Neimenggu
_ دراسة

And

Olja Munitlak Ivanović,

: )1780(Aleksandar Zdravković,

Petar Mitić ,

تحليل التكامل للناتج المحلي

اإلجمالي الحقيقي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الﺒلدان االنتقالية  ،تشير
النتائج إلى وجود عالقة تكامل ذات داللة إحصائية طويلة اجأمد بين انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي .يؤدي التغيير بنسبة  ٪0في الناتج

المحلي اإلجمالي إلى حدوث تغير بنسبة  ٪1.53في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

في المتوسط .3

_ دراسة قيس علوان و سعيد الطراونة ( :)1780اﻵثار المتﺒادلة ﺒين النمو
االقتصادي وانﺒعاثات ثاني أكسيد الكرﺒون في إطار فرضيات منحنى كوزنتس
الﺒيئي  ،دارسة حالة األردن  ،وقد توصلت الدارسة إلى أن المعامالت المقدرة
لنموذج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تنسجم مع فرضيات منحنى

()EKC

كوزنتس البيئي إضافة إلى وجود عالقة سببية ثنائية االتجاه في اجأجل القصير و
الطويل بين متغيارت نموذج الدارسة و انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 4

_ دراسة andHao Lu،Bingkang Li Hongze Li

( : )1780انبعاثات

ثاني أكسيد الكربون والنمو االقتصادي و استهالك الطاقة األحفورية في الصين

من  8260الى  ، 1780تشير النتائج الى وجود عالقة توازن طويلة المدى بين

متغيرات الدراسة ( انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ،والنمو االقتصادي  ،و استهالك
الطاقة اجأحفوري (الفحم  ،والغاز  ،والنفط) )  ،كما ان السببية ثنائية االتجاه بين

إجمالي الناتج المحلي واستهالك الفحم  ،بين الناتج المحلي اإلجمالي واستهالك
الغاز  ،وبين استهالك الفحم وانبعاثات  ، CO2كما توجد سببية أحادية االتجاه

من الناتج المحلي اإلجمالي واستهالك النفط إلى انبعاثات  ، CO2من الناتج

المحلي اإلجمالي إلى النفط االستهالك  ،ومن استهالك الفحم إلى استهالك النفط

والغاز. 5
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_0نموذج الدراسة  :نوضح فيما يلي كل من النموذجين االقتصادي والقياسي
للدراسة.

النموذج الرياضي للدراسة :

)GDP = f (co2

النموذج القياسي للدراسة  :اعتمدنا على نموذج االنحدار الخطي البسيط جأنه

يخدم الدراسة ،ومنه يمكن التعبير عن الصيغة العامة لهذا النموذج بالمعادلة التالية

GDPT =α +b co2T+ei
حيث :

 GDPTيمثل المتغير التابع والذي يعبر عن الناتج الداخلي الخام ؛

 αيمثل الحد الثابت ؛
 bيمثل الميل الحدي لالنحدار ؛

 co2Tيمثل المتغير المستقل الذي يعبر عنه بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
اإلجمالي ؛

 eiيمثل حد الخطأ العشوائي .

ثانيا  :الجانب النظري

 _8مفهوم الﺒيئة  :يمكن تعريف البيئة على انها ذلك النظام الفيزياوي والبيولوجي
الذي يحي فيه اإلنسان والكائنات اجأخرى وهي كل متكامل وان كانت معقدة تشمل
على عناصر متداخلة ومترابطة  ،كما أنها

هي الوسط الفيزياوي والكيماوي

والبيولوجي الذي يحيط بالكائن الحي. 6

 _2مفهوم التلوث الﺒيئي :كل إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الح اررية أو

البيولوجية أو اإلشعاعية جأي جزء من البيئة كتفريغ أو إطالق أو إيداع نفايات أو

مواد من شانها التأثير على االستعمال المفيد و تسبب وضعا يكون ضا ار أو يدخل

اإلضرار بالصحة العامة أو بسالمة الحيوانات والطيور والحشرات والسمك والمواد
الحية والنباتات

7

،

كما يطلق التلوث البيئي على أية زيادة أو نقصان غير

المرغوب فيها في المكونات اجأساسية للعناصر الطبيعية كالهواء أو الماء أو غيرهما
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ويكون التغيير خارج مجال الذبذبات الطبيعية جأي من هذه المكونات اجأمر الذي
يؤدي إلى تأثير مباشر أو غير مباشر على النظام البيئي. 8

 _0غاز ثاني أكسيد الكربون ( : )CO2المصدر الرئيسي

لغاز ثاني أكسيد

الكربون هو حرق الفحم في محطات الطاقة الح اررية و مصانع إنتاج الورق

باإلضافة إلى تحلل المواد العضوية و اجأسمدة  ،و يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون

احد المكونات الطبيعية للغالف الجوي  ،و قد شهد هذا الغاز زيادة متسارعة و كانت
الزيادة الكلية منذ بداية الثورة الصناعية نتيجة الفعاليات االقتصادية المختلفة مثل

إزالة الغابات و الطاقة المستخدمة من الوقود االحفوري  ،و يساهم غاز ثاني أكسيد

الكربون في التأثير على االحتباس الحراري  ،كما أن السياسات الحالية للدول و
الهيئات العالمية تعمل على تخفيض مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون. 9

 _2الناتج الداخلي الخام :هو قيمة السلع والخدمات التي أنتجت داخل اإلقليم
الوطني لمدة سنة ،10و يكون ذلك بغض النظر عن من قام باإلنتاج أجنبي أو ال ،و
عادة يتم احتساب الناتج الداخلي اإلجمالي دون طرح تكاليف تدهور البيئة ،و بالتالي
فانه بعد طرح تكاليف تدهور البيئة منه يسمى الناتج الداخلي اإلجمالي اجأخضر .
ثالثا  :الد ارسة القياسية

تعد صياغة النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج و ذلك من خالل ما

يتطلبه من تحديد للمتغيرات التي يبنى عليها النموذج ولدينا المتغيرات التالية:
المتغير التابع  :الناتج الداخلي الخام.

المتغير المستقل  :غاز ثاني أكسيد الكربون اإلجمالي .

نسع ى من خالل الجانب التطبيقي اإلجابة على الفرضية اجأساسية و منها نجيب
على التساؤل الرئيسي للورقة البحثية .

 _ 8نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية stationary test

unit root test ADF

يعد اختبار جذر الوحدة الخطوة اجأولى للتأكد من ان السالسل الزمنية لمتغيرات

الدراسة مستقرة او ال مع مرور الزمن  ،حيث يتعين التأكد من استق اررية متغيرات
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النموذج ،و هي الناتج الداخلي الخام  ،انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون اإلجمالية

بتطبيق اختبار ديكي فالر المطور  ،ADFحيث تكون السالسل مستقرة اذا كانت
القيم الجدولية اكبر من القيم المحسوبة

لقيمة  ADFومن ثم فإن المتغي ارت إما

أن تكون مستقرة عند المستوى ،أي متكاملة من الدرجة (  ، I(0أو مستقرة عند

الفرق اجأول أي متكاملة من الدرجة اجأولى (  I(1أو مستقرة عند الفرق الثاني أي

متكاملة من الدرجة الثانية
رقم )71

(  ، I(2وقد تم الحصول على النتائج ( أنظر الملحق

أ _ السلسلة  GDPعند المستوى:



تقدير النموذج السادس  :نقوم باختبار معنوية معامل االتجاه العام  bأي

اختبار  H0: b=0التي تنص على عدم وجود اتجاه عام .

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )4..8و

هي أكبر من  Tالمحسوبة

تساوي ( )0..2عند مستوى معنوية  ،5%و هذا يدل

على ان معامل االتجاه العام ال يختلف جوهريا عن الصفر  ،أي قبول الفرضية
 H0: b=0و بالتالي نمر الى تقدير النموذج الخامس .


تقدير النموذج الخامس  :نقوم باختبار معنوية معامل القاطع  Cأي

اختبار H0: C=0التي تنص على عدم وجود القاطع .

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )4.32و

هي أكبر من  Tالمحسوبة

تساوي ()1.40عند مستوى معنوية  ،5%و هذا يدل

على ان معامل القاطع ال يختلف جوهريا عن الصفر  ،أي قبول الفرضية H0:
 C=0و بالتالي نمر الى تقدير النموذج الرابع .



تقدير النموذج الرابع

 :نقوم باختبار جذر الوحدة  H0: Φ=1 :التي

تنص أن السلسة غير مستقرة من النوع . DS

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )-1.95و
هي أصغر من  Tالمحسوبة

تساوي ()2.54عند مستوى معنوية  ،5%و بالتالي

نقبل الفرضية الصفرية  H0أي ان السلسلة غير مستقرة من النوع .DS
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ب_ السلسلة  GDPعند الفرق األول


تقدير النموذج السادس  :نقوم باختبار معنوية معامل االتجاه العام  bأي

اختبار  H0: b=0التي تنص على عدم وجود اتجاه عام

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )4..8و

هي أكبر من  Tالمحسوبة

تساوي ( )4...عند مستوى معنوية  ،5%و هذا يدل

على ان معامل االتجاه العام ال يختلف جوهريا عن الصفر  ،أي قبول الفرضية

 H0: b=0و بالتالي نمر الى تقدير النموذج الخامس .


تقدير النموذج الخامس  :نقوم باختبار معنوية معامل القاطع  Cأي

اختبار H0: C=0التي تنص على عدم وجود القاطع

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )4.32و

هي أكبر من  Tالمحسوبة

تساوي ()4.13عند مستوى معنوية  ،5%و هذا يدل

على ان معامل القاطع ال يختلف جوهريا عن الصفر  ،أي قبول الفرضية H0:
 C=0و بالتالي نمر الى تقدير النموذج الرابع .



تقدير النموذج الرابع

 :نقوم باختبار جذر الوحدة  H0: Φ=1 :التي

تنص أن السلسة غير مستقرة من النوع .DS

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )-1.95و

هي أكبر من  Tالمحسوبة

تساوي ()3.12-عند مستوى معنوية  ،5%و بالتالي

نرفض الفرضية الصفرية  H0أي ان السلسلة مستقرة من الدرجة اجأولى .
ج _ السلسلة  CO2عند المستوى:



تقدير النموذج السادس  :نقوم باختبار معنوية معامل االتجاه العام  bأي

اختبار  H0: b=0التي تنص على عدم وجود اتجاه عام .

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )4..8و

هي أصغر من  Tالمحسوبة

تساوي ( )3.06عند مستوى معنوية  ،5%و هذا

يدل على ان معامل االتجاه العام يختلف جوهريا عن الصفر  ،أي نرفض الفرضية
 H0: b=0وبالتالي ننتقل الى اختبار جذر الوحدة .
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اختبار جذر الوحدة  :الفرضية الصفرية  H0: Φ=1تنص أن السلسة

غير مستقرة من النوع .DS

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )-3.55و

هي أصغر من  Tالمحسوبة تساوي ()-3.28عند مستوى معنوية  ،5%و بالتالي

نقبل الفرضية الصفرية  H0أي يوجد جذر الوحدة و ان السلسلة غير مستقرة من
النوع .DS

ح_ السلسلة  CO2عند الفرق األول :



تقدير النموذج السادس  :نقوم باختبار معنوية معامل االتجاه العام  bأي

اختبار  H0: b=0التي تنص على عدم وجود اتجاه عام .

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )4..8و

هي أكبر من  Tالمحسوبة

تساوي ( )-1.01و لكن معنوية مركبة االتجاه العام

بلغت ( ) 1.50و هي اكبر من مستوى المعنوية  ،5%و هذا يدل على ان معامل
االتجاه العام ال يختلف جوهريا عن الصفر  ،أي قبول الفرضية  H0: b=0و

بالتالي نمر الى تقدير النموذج الخامس.


تقدير النموذج الخامس  :نقوم باختبار معنوية معامل القاطع  Cأي

اختبار H0: C=0التي تنص على عدم وجود القاطع .

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )4.32و
هي أصغر من  Tالمحسوبة

تساوي ()5.29عند مستوى معنوية  ،5%و هذا

يدل على ان معامل القاطع يختلف جوهريا عن الصفر  ،أي نرفض الفرضية H0:
 C=0و بالتالي نمر الى اختبار جذر الوحدة .


اختبار جذر الوحدة  :الفرضية الصفرية  H0: Φ=1تنص أن السلسة

غير مستقرة من النوع .DS

من خالل معطيات ( الملحق رقم  ) 14نالحظ ان  Tالجدولية تساوي ( )-2.95و
هي أكبر من  Tالمحسوبة

تساوي ()-8.99عند مستوى معنوية  ،5%و بالتالي

نرفض الفرضية الصفرية  H0أي ال يوجد جذر الوحدة و ان السلسلة مستقرة .
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ومنه فانه كل من السلسلة  GDPو  CO2تستقران في الفرق اجأول وهما من

النوع . DS

 _ 1نتائج اختبار عدد فترات اإلبطاء المالئمة Selection the length

يقصد بفترات االبطاء المالئمة الفترة التي يستجيب فيها المتغير التابع للتغيرات التي

تحدث للمتغير المستقل  ،و قد تم االعتماد على معيار

 AKAIKEو معيار

SCHWARZإليجاد العدد اجأمثل لفترات اإلبطاء  ،lagsو لتحديد العدد اجأمثل
لمدة التباطؤ الزمني نختار أقل قيمة لكل من AICو  SCHو التي يقابلهما التباطؤ
الزمني اجأمثل ،وبعد تطبيق هذين المعيارين يتبين أنهما حققا أدنى قيمة عند فترات

تباطؤ زمني مقدر بفترة واحدة ( )0في الوقت نفسه (،انظر الملحق رقم .) 15
 _0نتائج اختبار انجل و جرونجر للتكامل المشترك Cointegration Test

من خالل معطيات ( الملحق رقم  )12نالحظ ان معنوية انجل و جرونجر

تساوي( ) 0.5671و هي اكبر من  ، 1.13و هذا يدل على عدم وجود عالقة
تكامل مشترك بين كل من

الناتج الداخلي الخام و غاز ثاني أكسيد الكربون

اإلجمالي في الج ازئر .
 _2نتائج اختبار السﺒﺒية ( .)Granger causality test

يظهر اختبار  Grangerاتجاه السببية ،هل هو أحادي أو تبادلي االتجاه  ،وقد ال
تكون هناك عالقة سببية بين المتغيرات ،ومن خالل معطيات ( الملحق رقم )13

نفسر ما يلي :
_ نقبل فرضية العدم أي أن  CO2ال يؤثر في  ،GDPالن 1.13 p
_ نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة أي أن  GDPال تؤثر في CO2
جأن 0.0190 p
وهذا يعني أنه يوجد تأثير أحادي حسب سببية جرونجر من  GDPإلى .CO2
 _ 0تقدير المعادلة في االجل القصير
GDPT =α +b co2T+ei
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المصدر  :باالعتماد على مخرجات ﺒرنامج EVIEWS 9
أ _ اختبار صالحية النموذج  :من خالل معطيات (الملحق رقم  )1.نجد أن

إحصائية فيشر معنوية عند مستوى  3بالمائة و ذلك بالنظر إلى احتمالية فيشر
)(Prob.Fالمقدرة ب ( ،)0.0000وهذا يشير الى صالحية النموذج .

ب_ اختبار معنوية اثر غاز ثاني أكسيد الكربون على الناتج الداخلي الخام  :من

خالل معطيات (الملحق رقم  )1.نجد أن إحصائية ستودنت غير معنوية عند

مستوى  ،% 3وذلك بالنظر إلى

 PROB Tو المقدرة ب ( ،)1.43أي أن

ثاني أكسيد الكربون ال يؤثر على الناتج الداخلي الخام .

ج _ معامل  :Durbin Watsonبلغ معامل دوربن وتسن  0..8و هذا يدل
على عدم وجود مشكل ارتباط ذاتي بين البواقي (الملحق رقم .)1.

ح_ معامل التحديد :بلغ معامل التحديد

 1.83و هذا يدل على ان ثاني أكسيد

الكربون اإلجمالي يفسر  83بالمئة من الناتج الداخلي الخام (الملحق رقم . )1.
 _6التمثيل الرياضي للمعادلة

LOG(PIB) = 0.0447586069471*LOG(CO2) + 3.98086309245

]+ [AR(1)=0.983233867611,UNCOND
من خالل المعادلة يتضح لنا أن العالقة الخطية إيجابية بين غاز ثاني أكسيد

الكربون و الناتج الداخلي الخام ،وأن للميل الحدي قيمة موجبة مقدرة بـ  1.122تعبر

على أن غاز ثاني أكسيد الكربون يؤثر بشكل ضعيف في الناتج الداخلي الخام ،و
أن الزيادة في غاز ثاني أكسيد الكربون بوحدة واحدة يترتب عليه زيادة في الناتج
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الداخلي الخام بمقدار  1.122وحدة نقدية  ،أما قيمة  αفهي تساوي ( )3.98و

هي قيمة الثابت التي تعبر على انه إذا كان حجم غاز ثاني أكسيد الكربون منعدم

فان الناتج الداخلي الخام يتغير ب ( )3.98وحدة نقدية.

خ _ ثبات التباين لألخطاء العشوائية :من خالل مالحظة احتمالية prob Chi

Square

تساوي  1.55و هي اكبر من  1.13و هذا يدل على انه ال يوجد

مشكلة عدم ثبات التباين لألخطاء العشوائية انظر( الملحق رقم .)1.

د _ احتمالية التوزيع الطﺒيعي للﺒواقي  :احتمالية التوزيع الطبيعي للبواقي تساوي

 1.40و هي اكبر من  ، 1.13و هذا يدل على ان البواقي تتبع للتوزيع الطبيعي
انظر (الملحق رقم .)08
رابعا  :مناقشة النتائج واختبار الفرضيات

 _8نتائج الدراسة  :باستعمال أدوات التحليل القياسي للبحث عن مستوى أثر

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر للفترة

 4102-0891توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :

_ سلستي الدراسة غير مستقرة عند المستوى وتستقر في الفرق اجأول؛

_ الناتج الداخلي الخام يسبب حدوث غاز ثاني أكسيد الكربون؛
_ عدم وجود عالقات تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة؛

_ النموذج اجأمثل للدراسة هو النموذج البسيط باستخدام طريقة المربعات الصغرى؛
 _1اختبار فرضيات الدراسة :انطالقا من خلفية الدراسة واشكاليتها المستمدة من

عالقة البيئة بالنمو االقتصادي في الجزائر ،وباالستناد إلى نتائج الدراسة نختبر
فرضيات البحث كما يلي:
بالنسبة للفرضية اجأولى التي مفادها" وجود عالقة توازنيه سببية طويلة اجأجل ذات

داللة معنوية تتجه من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الناتج الداخلي الخام للفترة
 ،".4102_1980نرفض الفرضية جأن الدراسة القياسية أثبتت عدم وجود عالقة
تكامل مشترك معنوية وذات داللة إحصائية بين المتغيرين.
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بالنسبة للفرضية الثانية التي مفادها" يؤثر غاز ثاني أكسيد الكربون اإلجمالي تأثي ار
موجبا ومعنويا على الناتج الداخلي الخام في الجزائر نقبل الفرضية اعتمادا على
نتائج الدراسة القياسية ونؤكد على التأثير الموجب الضعيف جدا.
خامسا  :التوصيات

_ تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون اإلجمالي على الناتج الداخلي الخام ضعيف  ،مع
أن غاز ثاني أكسيد الكربون يعتبر من الملوثات الجوية ،و هذا يدل على أن

االقتصاد الجزائري ليس اقتصادا باعثا لهذا الغاز و هذا يرجع إلى هشاشة القطاع
الصناعي باستثناء العمليات االستخراجية و التحويلية للنفط و الغاز و حركة النقل ،
ولكن ما يمكن اإلشارة إليه هو أن الجزائر لم تصل بعد إلى مرحلة (التلوث ) بهذا
الغاز كما قلنا سابقا بسبب ضعف القاعدة الصناعية ،باإلضافة إلى أن للطبيعة حد

معين من مستوى المعالجة الذاتية  ،و بالرغم من هذا فإننا نوصي ب :

_ االستثمار في التكنولوجيا البيئية و االنقاص اكثر من حجم انبعاث هذا الغاز
خاصة في القطاعات اجأخرى الباعثة له كقطاع النقل  ،وذلك حفاظا على السالمية
البيئية و ما تحتويه من ثروة نباتية و حيوانية  ،و حفاظا على سالمة االنسان .

_ على الجزائر االستثمار في سوق التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون ببيع حصتها
الى االقتصاديات الصناعية و االقتصاديات سريعة النمو التي تعتمد على التصنيع
المالحق
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الملحق رقم  : 78يمثل تكلفة تدهور الﺒيئة و حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون والناتج الداخلي الخام

المصدر :
https://knoema.fr/atlas/Alg%C3%A9rie/topics/Environneme
 ntتاريخ االطالع 0102/10/10
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