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 :الملخص
الدراسة إلى اختبار عالقة أوكيون بين البطالة والنمو االقتصادي وتقدير معامل  هدفت

أوكيون في الدول النفطية )ليبيا والجزائر( والدول غير النفطية )تونس ومصر(، ولغرض تحقيق 
هدف الدراسة فقد تم اتباع المنهج التجريبي القياسي في تحليل وقياس عالقة أوكيون للدول محل 

يث تم تقدير نموذج الفرق األول الساكن والديناميكي لعالقة أوكيون، وبينت النتائج الدراسة، ح
القياسية المتحصل عليها عدم معنوية النماذج المقدرة للدول النفطية )ليبيا والجزائر(، في حين 
حققت النماذج المقدرة للدول غير النفطية )مصر وتونس( معنوية إحصائية واقتصادية، 

سة إلى أن عالقة أوكيون ال تنطبق على اقتصادات كل الدول، ففي هذه الدراسة وتوصلت الدرا
لم تنطبق على اقتصادات الدول النفطية محل الدراسة، في حين تنطبق على الدول غير 
النفطية، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها: هيكلية االقتصاد النفطي الريعي غير المتنوع والمعتمد 

شكل كبير، فالنمو االقتصادي المتحقق في الدول النفطية غالبا ما يرتبط على النفط وإيراداته ب
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بشكل كبير بالنشاط النفطي، كما أن البطالة في الدول النفطية ليست بطالة دورية ترتبط بالنشاط 
االقتصادي في حاالت الركود واالنتعاش، باإلضافة إلى أن أسواق العمل غير مرنة في الدول 

لدول غير النفطية؛ نظرًا للتدخل الكبير والمفرط للدولة في النشاط االقتصادي النفطية مقارنة با
 نة بالدول غير النفطية.في الدول النفطية مقار 

 البطالة، النمو االقتصادي، قانون أوكيون. الكلمات المفتاحية:
The relationship between economic growth rate and 

unemployment: Testing Okun’s law on oil and non-oil 

countries (A case study of the economies Tunisia, Egypt, 

Algeria and Libya for the period 2000-2017) 

Mohamed Ali Alsanusi 

Ali Aljroushi 

Mohamed Salim Abu Saa 

Faculty of Economics and Political Sciences - Misurata University 

Abstract: 

The study aimed to test the Okun’s relationship between unemployment and 

economic growth rate and to estimate the Okun’s coefficient in the oil countries 

(Libya and Algeria) and the non-oil countries (Tunisia and Egypt). The first 

static and dynamic difference model for the Okun’s relationship, and the 

standard results obtained showed the lack of significance of the estimated 

models for the oil countries (Libya and Algeria), while the estimated models for 

the non-oil countries (Egypt and Tunisia) achieved statistical and economic 

significance, and the study concluded that the Okun’s relationship does not 

apply to the economies of All countries. In this study, it did not apply to the 

economies of the oil-countries, while it applies to non-oil countries, due to 

several reasons, the most important are: the structure of the non-diversified 

rentier oil economy that depends on oil and its revenues greatly. and 

unemployment in oil-countries is not cyclical unemployment related to 

economic activity in cases of recession and recovery, In addition, labor markets 

are inflexible in oil- countries compared to non-oil countries. Due to the large 

and excessive state interference in economic activity in oil-countries compared 

to non-oil countries0 

Keywords: unemployment, economic growth, Okun’s law. 
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 المقدمة: .1
يعتبررر النمررو االقتصررادي مررن المتغيرررات االقتصررادية الكليررة المهمررة فرري أي دولررة سرروا  كانررت 
متقدمررررة أو ناميررررة، فالسياسررررات االقتصررررادية فرررري أغلررررع الرررردول تسررررعى إلررررى تحقيررررق معرررردالت نمررررو 
اقتصررادي عاليررة، حيررث أن معرردل النمررو االقتصررادي يعتبررر مستررر علررى تغيررر مسررتو  الرفرراه فرري 

أو مرن خرالل نصريع الفررد  GDPياسه إما من خالل النراتج المحلري اإلجمرالي البلد، والذي يتم ق
، حيرث أن أغلرع كترع االقتصراد الكلري تعتبرر GDP Per Capitaمرن النراتج المحلري اإلجمرالي 

أن النمررو االقتصررادي هررو داللررة علررى الزيررادة فرري إنترراج السررلع والخرردمات داخررل الدولررة خررالل فترررة 
لمنا اليوم أن حجم اقتصادات الدول مختلف، فهناك دول غنية ودول زمنية معينة، ونالحظ في عا

فقيرة، دول ينمو اقتصادها بشكل سريع بينما نالحظ دول أخر  ينمو اقتصادها بشكل بطي  جدا 
 .[0]ودول ال تحقق أي نمو

مررن ناحيررة أخررر  هنرراك متغيررر اخررر مهررم جرردا أياررا وهررو معرردل البطالررة، والررذي تسررعى دول 
ل السياسات االقتصادية لتخفياه إلى مستويات طبيعية، فمعدل البطالة يعبر عن العالم من خال

مستو  العاطلين عن العمرل فري الدولرة، وبحسرع تعريرم منظمرة العمرل الدوليرة فر ن العاطرل عرن 
 العمل هو كل تخص قادر على العمل وراغع فيه ويبحث عنه ولكن دون جدو .

االقتصررادية حررول العالقررة بررين النمررو االقتصررادي  وعلررى الرررغم مررن وجررود العديررد مررن األدبيررات
والبطالرررة إال أنررره ال يوجرررد إجمررراع حرررول اتجررراه هرررذه العالقرررة وقوتهرررا، حيرررث ترررس ر االختالفرررات فررري 

وتعتبررر  ،[0]الهياكررل االقتصررادية للرردول علررى العالقررة بررين النمررو االقتصررادي والبطالررة بشرركل كبيررر
ول العالقرة برين النمرو االقتصرادي والبطالرة، حيرث دراسة أوكيون من أهم النظريات االقتصرادية حر

تم تجربة ومناقشة هذه النظريرة فري العديرد مرن البحرود والدراسرات االقتصرادية، وتفتررض النظريرة 
 .[3]أن العالقة بين معدل النمو االقتصادي والبطالة هي عالقة عكسية

، فهررو يرربط بررين مسررتو  ون عررن عالقررة اقتصرادية كليررة بررين النراتج والبطالررةيرويعبرر قررانون أوك
النشرراط فرري سرروق السررلع والخرردمات بمسررتو  النشرراط فرري سرروق العمررل، وهررو يم ررل عالقررة تجريبيررة 
مهمررة علررى مسررتو  سياسررات االقتصرراد الكلرري مررن حيررث تحديررد معرردل النمررو المرغرروب لتخفرري  
معرررردل البطالرررررة، كمررررا أن معامرررررل أوكيررررون يسرررررتخدم كمعيرررررار للتعرررررف علرررررى نو يررررة البطالرررررة فررررري 

 .[4]قتصاداال
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تهدف هذه الدراسة إلى قياس العالقة بين النمرو والبطالرة  وفرق قرانون أوكيرون فري نروعين مرن 
الدول، وهي: الدول النفطية وقد تم اختيار ليبيا والجزائر، والدول غيرر النفطيرة وترم اختيرار مصرر 

حجررم  وتررونس، حيررث أن هررذه الرردول األربعررة هرري دول جررارة تقررع فرري تررمال أفريقيررا وتختلررف فرري
السكان وهيكرل االقتصراد، وبالترالي محاولرة التعررف علرى طبيعرة العالقرة برين النمرو والبطالرة وفرق 
قانون أوكيون في هذه الدول، وهل تختلف هرذه العالقرة برين الردول النفطيرة وغيرر النفطيرة ، وكمرا 

الف الهيكرل أترنا سابقا ف ن العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة تختلف برين الردول بسربع اخرت
االقتصادي للدول وطبيعة االقتصاد ونوع البطالة السائدة؛ وحيث أن طبيعة االقتصاديات النفطيرة 
تختلررررف عررررن االقتصرررراديات غيررررر النفطيررررة؛ فررررر ن هررررذه الدراسررررة تفترررررض أن العالقررررة بررررين النمرررررو 

تصرادي االقتصادي والبطالرة عكسرية فري الردول غيرر النفطيرة بينمرا ال توجرد عالقرة برين النمرو االق
 والبطالة في الدول النفطية وسيتم اختبار هذه الفرضية للتأكد من صحتها.

ولتحقيق هدف البحث واختبار فرضياته ف نه سيتم استخدام المرنهج الكمري التجريبري باسرتخدام 
 .أسلوب االقتصاد القياسي في قياس العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي خالل فترة الدراسة

 ي والدراسات السابقة:اإلطار النظر  .2
 خلفية نظرية حول قانون أوكيون:

(، نسبة 0690النمو االقتصادي )يعد قانون أوكيون األساس النظري للعالقة بين البطالة و 
، وينص قانون أوكيون على )أنه مقابل انخفاض Arthur Okunعالم االقتصاد األمريكي  ىإل

(، وهذه %0ف ن معدل البطالة يرتفع بمقدار  في الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي، %0مقداره 
العالقة  مشتقة من المشاهدة العملية لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت البطالة 

أن  ىإن قانون أوكيون يشير إل ،اسات األولى التي قام بها أوكيون في الواليات المتحدة في الدر 
زيادة معدل البطالة، وهو ما يعني وجود عالقة  ىلي الناتج المحلى الحقيقي يسد  إاالنخفاض ف

عكسية بين معدل النمو في الناتج المحلى الحقيقي ومعدل البطالة، ويم ل قانون أوكيون من 
أما من الناحية التطبيقية فيعتبر مهمًا  ،الناحية النظرية العالقة بين العرض الكلى ومنحنى فيلبس

 قتصادية، ويأخذ قانون أوكيون تكلين:في عملية التنبس وفي صنع السياسات اال
  نموذج الفجوة(Gap Model) : 

(1) … … … … … … … … … … …
𝑌−�̅� 

�̅�
 =  −𝛽(𝑈𝑡 − 𝑈𝑛)  



مة                  السنة الخامسة العلمي   مجلة الساتل
 
 7272 سبتمبر                  72العدد                    عشرةة املحك

 

 

. 

 

 حيث:
�̅� ،الناتج الممكن أو الطبيعي : 𝑌 ،الناتج الفعلى :β  معامل أوكيون :،  𝑈𝑡 معدل البطالة :

 الفعلي 
 𝑈𝑛.معدل البطالة الطبيع : 

وتعنررى هررذه المعادلررة أن فجرروة النرراتج )الفرررق بررين النرراتج الممكررن والنرراتج الفعلرري كنسرربة تعررادل 
 الفرق بين معدل البطالة الفعلي ومعدل البطالة الطبيعي(. βمقدار 

فعنرردما يكررون النرراتج المحلررى الفعلرري أصررغر مررن النرراتج المحلررى الممكررن، فرر ن معرردل البطالررة 
 طالة الطبيعي والعكس.الفعلي يكون أكبر من معدل الب

  األول نموذج الفرق(First Difference Model): 
(2) … … … … … . … … … … … … . … … . 𝑦𝑡 =  𝛼 − 𝛽(∆𝑈)  

 أو:
(3) … … … … … … … … … … … ∆𝑈𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑦𝑡 + 𝑉𝑡  

 حيث:
𝑦𝑡 معدل نمو الناتج الحقيقري فري السرنة :t  وهرو يسراوي∆𝑌

𝑌𝑡
: التغيررات فري النراتج 𝑌∆، حيرث 

t (𝑌𝑡المحلررى الحقيقرري للسررنة  − 𝑌𝑡−1)، و𝑌𝑡 النرراتج المحلررى الحقيقرري فرري السررنة :tو ، 𝑌𝑡−1 :
     : التغيرررررررات السررررررنوية فرررررري معرررررردل البطالررررررة(𝑈∆)و ،t-1النرررررراتج المحلررررررى الحقيقرررررري فرررررري السررررررنة 

(𝑈 𝑡 − 𝑈𝑡−1) الفرق األول. 
αال ابت :، β.معامل أوكيون : 

إن قررانون أوكيررون  بررارة عررن عالقررة تجميعيررة بررين النرراتج القررومي والبطالررة، وهررو يرروفر رابطررًا 
مهما بين مستو  النشاط في سوق السلع والخدمات ومستو  النشاط في سوق العمل، وهرو يقريس 
مررد  اسرررتجابة البطالررة لنمرررو النرراتج الحقيقررري ومررد  تأ يرهرررا عليرره وبالترررالي ف نرره يعتبرررر مهمررا فررري 

السياسات االقتصادية، وتختلف تقديرات معامرل أوكيرون بحسرع األقطرار وحسرع الفتررات صياغة 
الزمنية والبيانات المستخدمة، كما أنها تتصرف بحساسرية بحسرع النمروذج المسرتخدم، حيرث يمكرن 

 .[5]الدراسةاستخدام أك ر من نموذج لتقدير معامل أوكيون وذلك بحسع طبيعة 
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 :مراجعة لبعض الدراسات السابقة
هنالك العديد من الدراسات التي تناولت العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي في الدول 

 العربية، وفيما يلي عرض لبع  هذه الدراسات: 
دول  حول العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي ألربع [9](Imad A. Moosa)في دراسة 

 0225-0662باستخدام بيانات ربع سنوية للفترة  ،عربية وهي: الجزائر ومصر والمغرب وتونس
من البيانات المتوفرة في قاعدة صندوق النقد الدولي، والتي هدفت إلى تحليل العالقة بين البطالة 

حيرررث تررم اسرررتخدام نمررروذج الفجرروة. كمرررا ترررم  ،والنمررو االقتصرررادي لهررذه الررردول وفقرررًا لقررانون أوكيرررون 
ويسررمى بنمرروذج االتجرراه الزمنرري مررن خررالل تاررمين  اسررتخدام نمرروذج اخررر مطررور لعالقررة أوكيررون 

النموذج خصائص السالسل الزمنية كمكون االتجاه العام والمكون الدوري للبطالرة، وبينرت النترائج 
وهرو مرا يعنري وجرود عوامرل  ،التطبيقية عدم انطباق قانون أوكيون في كل دولة من الدول األربعة

يرون فري هرذه هذه الدول، وأن عدم تطرابق عالقرة أوكأخر  ذات تأ ير أكبر في معدل البطالة في 
 الد أسباب رئيسية وهي: أن البطالة في الدول العربية ال تتغير حسرع  ىالدول يمكن إرجاعه إل

 ،تتميز أسرواق العمرل فري الردول العربيرة برالجمود )غيرر مرنرة( ،الدورة التجارية للنشاط االقتصادي
مررا تتميررز اقتصرراديات هررذه الرردول بسرريطرة  اع حيررث غالًبررديات يفتقررر إلررى التنررو هيكررل هررذه االقتصررا

أسوان عبد القادر زيدان وآمنةة )القطاع الواحد كما هو الحال في الدول النفطية، وتناولت دراسة 
وفي العرراق والجزائرر بشركل  ،ظاهرة البطالة في البلدان العربية بشكل عام [2](عبد اإلله حمدون 

خررا ، حيررث هرردفت إلررى التعرررف علررى أ ررر البطالررة علررى النمررو االقتصررادي فرري بعرر  البلرردان 
وذلررك باسررتخدام  ،(0222-0665العربيررة )العررراق والجزائررر( خررالل الفترررة الزمنيررة الممترردة بررين )

يراب سلسرلة زمنيرة قانون أوكيون، وبينت النتائج صعوبة تقدير معامل أوكيون في العراق بسبع غ
وفيمرررا يخرررص  ،وكرررذلك عررردم وحررردة المعرررايير االحصرررائية ،مسرررتمرة عرررن البطالرررة ومعررردالت النمرررو

الجزائر فالتحليل القياسي لمعدالت النمو وتغيير نسبة البطالرة برين وجرود عالقرة عكسرية ضرعيفة، 
جةةوده نةةدوه لةة ل )، وفرري دراسررة %5.0وأن المعرردل الطبيعرري لالقتصرراد الجزائررري هررو فرري حرردود 

 ،حررول طبيعررة العالقررة بررين النمررو االقتصررادي والبطالررة فرري العررراق [2]عيسةة (ورجةةاع عبةةد اللةةه 
فرري توضرريع العالقررة بررين  Toda-Yamamotoحيررث اسررتخدمت الدراسررة قررانون أوكيررون واختبررار 

وتوصررلت الدراسررة إلررى وجررود عالقررة عكسررية بررين النمررو االقتصررادي  ،النمررو االقتصررادي والبطالررة
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حيررث بلغررت  قيمررة معامررل أوكيررون خررالل فترررة الدراسررة قررد بلغررت  ،االقتصرراد العراقرري والبطالررة فرري
جرررل الطويرررل فقرررد بلغرررت أمرررا قيمرررة معامرررل أوكيرررون فررري األ ،( فررري األجرررل القصرررير-2.29592)
كمررا أن تقرردير معامررل أوكيررون أعطررى معلمررة غيررر معنويررة؛ مررا يعنرري أن القررانون  ،(-2.00230)

غيررر مالئررم تطبيقرره فرري االقتصرراد العراقرري، حيررث أن البطالررة فرري العررراق ال تتغيررر حسررع الرردورة 
يعررد نمررو حقيقرري، وتناولررت االقتصررادية، ألنرره اقتصرراد ريعرري يعتمررد علررى قطرراع الررنفط، فررالنمو ال 

معردالت البطالرة  قياس أ ر النمو االقتصادي علرى [6](ل اليي  العيدج  بهدي و عيس  )دراسة 
( وهرردفت الدراسررة إلررى محاولررة التعرررف علررى 0200-0669فرري فلسررطين خررالل الفترررة الزمنيررة )

وتوصرلت الدراسرة إلرى وجرود عالقرة عكسرية  ،مد  تحقق قرانون أوكيرون فري االقتصراد الفلسرطيني
وبلغرت قيمرة معامرل أوكيرون لالقتصراد الفلسرطيني  ،جمراليبين معردل النمرو فري النراتج المحلري اإل

حرررول النمرررو االقتصرررادي والبطالرررة فررري  [02]ادريةةةو (دحمةةةان  ) (، وفررري دراسرررة-2.05ككرررل )
الجزائر )دراسة قياسية(، حيث هدفت هذه الدراسرة إلرى التعررف مرا إذا كران قرانون أوكيرون ينطبرق 

وإن  ،(-2.2200علررى االقتصرراد الجزائررري، وتوصررلت الدراسررة إلررى أن معامررل أوكيررون قررد بلرر  )
ضرررعيم جررردًا علرررى النمرررو العالقرررة عكسرررية برررين المتغيررررين كمرررا يرررنص قرررانون أوكيرررون لكرررن أ رررر 

البطالرة  حول طبيعة العالقرة برين [5]الجروش (عل  عبد الس م )مستويات البطالة. وفي دراسة 
 ،( وذلك باستخدام قرانون أوكيرون 0229-0694والنمو االقتصادي في ليبيا خالل الفترة الزمنية )

طالرة والنمرو االقتصرادي، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة عكسرية برين الب
 (.-2.2009423وانخفاض قيمة معامل أوكيون في االقتصاد الليبي حيث بلغت قيمته )

التطور التاريخ  لمعدالت البطالة والناتج المحل  اإلجمال  ف  كل من تونس ومصر  .3
 والجزائر وليبيا: 

بعارها الربع   إن حجم اقتصادات الدول األربعة "تونس ومصر والجزائر وليبيا" تختلف عن
ا حجررم السرركان والقررو  العاملررة ومعرردالت البطالررة، كمررا أن التغيرررات الترري حرردد كمررا يختلررف أيًارر

خررالل فترررة الدراسررة تختلررف مررن دولررة ألخررر ، وفيمررا يلرري اسررتعراض أهررم التطررورات فرري البيانررات 
 المستخدمة في هذه الدراسة:
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 .نترنتموقع البنك الدولي على تبكة اإل المصدر:

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

م 0222( نالحظ أن معدل البطالة في الجزائر كان هو األعلى في سنة 0من خالل الشكل )
ا حيث كان معدل البطالة في تلك السنة في مصر وهي نسبة عالية جدً  %06.22حيث بل  

، نالحظ بعد ذلك أن معدل البطالة في %03.02وفي ليبيا  %04.64وفي تونس  2.62%
م، وانخف  في 0202في سنة  %6.69الجزائر أخذ في االنخفاض تدريجيا حتى وصل إلى 

ي  بعد سنة م، أما في ليبيا ومصر فقد ارتفع بع  الش0202في سنة  %03.25تونس إلى 
وفي  %02.55م وبل  في ليبيا 0202ا في سنة م في عدة سنوات إال أنه انخف  أيًا 0222
 .%2.22مصر 

م حررد ت تغيررررات سياسررية واقتصررادية فرري المنطقرررة العربيررة، ونررر  أن معررردل 0202بعررد سررنة 
 وفرري ترونس ارتفررع %03.52م 0202البطالرة أخرذ فرري االرتفراع قلرريال فري الجزائررر ليبلر  فرري سرنة 

أنره لرم يرجرع إلرى مسرتويات سرنة  م ورغرم انخفاضره بعرد ذلرك إالا 0200م و0200ك يرا في سرنتي 
 .%05.33م 0202م وبل  في سنة 0202

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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م أقصى 0203م وبل  في سنة 0202في مصر كذلك نالحظ ارتفاع معدل البطالة بعد سنة 
 .%00.24م 0202وانخف  بعد ذلك وبل  في سنة  %03.05قيمة وهي 

م 0202يا فقد ارتفع معدل البطالرة إلرى مسرتويات غيرر مسربوقة حيرث بلر  فري سرنة أما في ليب
 .%02.69ل البطالة م حيث كان معدا 0204وقد كانت أقصى قيمة في سنة  02.93%

 
 .نترنتنك الدولي على تبكة اإلالمصدر: موقع الب

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

( أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال ابتة بالمليون دوالر 0نالحظ من خالل الشكل رقم )
ا في كل من مصر والجزائر، حيث ارتفع في ا وكبيرً ا مستمرً فاعً م قد تهد ارت0202بسنة أساس 
مليون دوالر في سنة  062353م إلى 0222مليون دوالر في سنة  002024الجزائر من 

 020202م وحتى 0222مليون دوالر في سنة  039400م، أما في مصر فقد زاد من 0202
 م.0202مليون دوالر في سنة 

أن الزيررادة لررم تكررن  محلرري اإلجمررالي باألسررعار ال ابتررة قررد زاد إالا وفرري تررونس فرررغم أن النرراتج ال
 06040م 0222كبيررررة، حيرررث بلررر  النررراتج المحلررري اإلجمرررالي لترررونس باألسرررعار ال ابترررة فررري سرررنة 

 مليون دوالر. 46992م 0202مليون دوالر وارتفع ليصل في سنة 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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م 0202م وحترى سرنة 0222ة ا منرذ سرنأما في ليبيا فقد تهد الناتج المحلري اإلجمرالي ارتفاًعر
م 0220فرررري سررررنة  مليررررون دوالر انخفرررر  بعرررردها قلرررريالً  42209م 0222حيررررث بلرررر  فرررري سررررنة 

مليون دوالر،  24223م بحوالي 0202م ولكن عاود االرتفاع وبل  أقصى قيمة في عام 0220و
 02352م فقرد انخفر  النراتج المحلري فري تلرك السرنة وبلر  فقرط 0200ونظرًا لما حدد في سنة 

مليررررون دوالر، بعررررد ذلررررك تررررهد النرررراتج المحلرررري  93029م 0200مليررررون دوالر وارتفررررع فرررري سررررنة 
الي الك يررر مررن التذبررذبات بسرربع اغررالق الررنفط والمشرراكل األمنيررة، وهررذا مررا سررنالحظه فرري اإلجمرر

 الشكل المتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في ليبيا.

 
 نترنت.المصدر: موقع البنك الدولي على تبكة اإل

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

ا خالل كامل ( أن الناتج المحلي اإلجمالي في تونس كان موجبً 3نالحظ من خالل الشكل )
ا لما تهدته تونس من أحداد في م وذلك نظرً 0200فترة الدراسة إال في سنة واحدة وهي سنة 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال ابتة في تونس في تلك السنة تلك السنة حيث بل  معدل 
م كانت تصل في بع  0200، ورغم أن معدالت النمو السنوي في تونس قبل سنة 0.60-

م لم تحقق هذه المعدالت 0200أنها بعد سنة  في سنوات أخر  إالا  %9وتجاوزت  %4السنوات 
 .%3أما السنوات التي تلتها فلم يصل معدل النمو حتى  %4م بمعدل 0200اال في سنة 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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 .نترنتة اإلموقع البنك الدولي على تبكالمصدر: 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

ا خالل فترة الدراسة ( تهد معدل النمو تذبذبات كبيرة جدً 4في ليبيا وكما نالحظ من الشكل )
وقد يرجع ذلك إلى اعتماد ليبيا على النفط كمصدر وحيد للدخل، حيث نالحظ أن ليبيا حققت 

م كانت أغلع 0202م إال أن بعد سنة 0220م و0220معدالت نمو سالبة طفيفة في سنتي 
وفي  %03-م 0203وفي سنة  %90-م 0200ا كالتالي: سنة السنوات معدل النمو فيها سالبً 

ا ، وهذا كما أترنا سابقً %0-م 0209وفي سنة  %2-م 0205وفي سنة  %04-م 0204سنة 
 منية المتعددة التي تهدتها ليبيا.نتيجة لإلغالقات المتكررة للنفط والحروب والصراعات والمشاكل األ

 
 نترنت.على تبكة اإل المصدر: موقع البنك الدولي

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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ا ل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال ابتة موجبً في الجزائر وكما نالحظ كان معد
م، أما 0225م و0223خالل فترة الدراسة، وقد كانت معدالت النمو مرتفعة خاصة في السنوات 

 .%4و %0في باقي السنوات فقد كان معدل النمو يتراوح بين 

 
 نترنت.لبنك الدولي على تبكة اإلالمصدر: موقع ا

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

ا أن معدل النمو في مصر كان موجبا خالل كامل فترة الدراسة، ( أيًا 9نالحظ في الشكل )
م أما أقل معدل نمو فقد كان في سنة 0222م و0222 وقد كان في أقصى مستوياته في سنتي

 .%0.29م بواقع 0200
ولغررررض تحديرررد اتجاهرررات العالقرررة برررين البطالرررة والنمرررو االقتصرررادي فررري الررردول األربعرررة محرررل 
الدراسة، والتعرف على طبيعة العالقة بينهما، فقد تم قياس معامل االرتباط البسيط بين المتغيررين 

 ما يلي كما يلي:لكل دولة وقد النتائج ك
 الدولة معامل االرتباط
 تونس 0.6285-
 ليبيا 0.0706
 الجزائر 0.4809
 مصر 0.6356-

 * تم احتسابها من قبل البحاد من خالل البيانات السابقة.

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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ومن خالل النتائج نجد أن معامل االرتباط يعكس عالقة عكسية متوسطة برين البطالرة والنمرو 
المنطرق االقتصرادي، فري حرين كانرت قيمرة المعامرل موجبرة فري في كل مرن ترونس ومصرر حسرع 

الجزائرررر مرررا يعكرررس عالقرررة طرديرررة عكرررس المنطرررق االقتصرررادي، بينمرررا اقتربرررت قيمرررة المعامرررل مرررن 
الصرفر بالنسربة لليبيررا، مرا يردل علررى عردم منطقيرة وضررعف العالقرة برين البطالررة والنمرو فري الرردول 

 النفطية.
 منهجية الدراسة القياسية: .4

فرري هررذا الجررز  مررن الورقررة عرررض لرربع  األسرراليع والطرررق اإلحصررائية والقياسررية الترري سرريتم 
سرريتم اسررتخدامها فرري قيرراس واختبررار العالقررة مررا بررين البطالررة والنمررو االقتصررادي فرري الرردول محررل 

 الدراسة والتي توفت عنها البيانات وهي )ليبيا، الجزائر، تونس، مصر( باستخدام صيغة أوكيون.
 القياس:توصيف نموذج  1.4

سرربق وأترررنا أن قررانون أوكيررون يأخررذ أحررد ترركلين وهمررا: نمرروذج الفرررق األول، ونمرروذج فجرروة 
الناتج، وسيتم هنا استخدام نموذج الفرق األولى نظرا لتوفر البيانات الخاصة بالتقدير، ويأخذ هرذا 

 النموذج الشكل التالي: 
(1) … … … … … … … … … … . … … … … … . . ∆𝑈𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑦𝑡 + 𝑉𝑡 

 حيث:
𝑦𝑡 معدل نمو الناتج الحقيقي في السنة :t. 

(∆𝑈𝑡)التغيرات السنوية في معدل البطالة : (𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1) .الفرق األول 
 𝛼 0: ال ابررت، حيررث أن < 𝛼   وهرري تم ررل التغيرررات فرري معرردل البطالررة عنرردما يكررون معرردل

 النمو يساوي صفر.
 𝛽 ( حيث أن ،)معامل أوكيون )أ ر النمو على البطالة :𝛽 .( 0 > 
 𝑉𝑡.الخطأ العشوائي : 

وتسمى هذه الصيغة بنموذج الفرق األول الساكن، ووفقا لهذه الصيغة ف ن معامل أوكيون هرو 
𝛽  وهررو يم ررل أ ررر نمررو النرراتج الحقيقرري علررى البطالررة فرري األجررل القصررير، أمررا معرردل النمررو الررذي

𝑈𝑡)يجعل من البطالة مستقرًا  − 𝑈𝑡−1 =  فهو: (0
𝛼

β
  



 العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة: اختبار قانون أوكيون على الدول النفطية وغير النفطية

 

 

24 

 

الصيغة ال انية لنموذج الفرق األول فتأخذ في االعتبار الطابع الحركي للعالقة بين أما 
البطالة والنمو، من خالل تحويل الصيغة السابقة إلى نموذج انحدار ذاتي )إضافة المتغير التابع 

 كمتغير مستقل بفترة إبطا  واحدة(، وتأخذ هذه الصيغة الشكل التالي:
(2) … … … . . … … … … … … … … ∆𝑈𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑦𝑡 + 𝛾∆𝑈𝑡−1 + 𝑉𝑡  

> 𝛼) 𝛽 .(0 > 0 ,حيث أن:   𝛾, 0 > 
، أما أ ر النمو على 𝛽( أ ر النمو على البطالة في األجل القصير هو0ففي المعادلة رقم )

مجدي )؛ [00](خليلسام  ): لمزيد من التوسع انظر: ي يساو 𝜃 البطالة في األجل الطويل 
عل  )، [02](ادريو دحمان  )؛ [6](العيدج ل اليي  بهدي و عيس  )؛ [00](اليوربج 
 :[04]عطية(عبد القادر محمد )؛ [03](بلقاسم العباس)؛ [5](الجروش عبدالس م 

𝜃 =  
𝛽

1−𝛾
  

وتجدر اإلتارة إلى أنه يمكن استخدام الصيغة الخطية والصيغة غير الخطية )اللوغاري مية 
 ونصف لوغاري مية( كما يلي:

 الصيغ المختلفة لمعادالت االنحدار المستخدمة ف  التقدير ف  النموذج الساكن(: 1دول رقم )الج

وتختلف المعلمة المقدرة باختالف الصيغة المستخدمة في التقدير، ففي الصيغة الخطية ف ن 
فتعبر عن األ ر الحدي )الميل( الذي يعبر عن مقدار التغير في المتغير التابع نتيجة  𝛽المعلمة 

فتعبر عن  𝛽التغير في المتغير المستقل بوحدة واحدة، أما في الصيغة اللوغاري مية ف ن المعلمة 
تغير المرونة والتي تعبر عن مقدار التغير النسبي في المتغير التابع نتيجة التغير النسبي في الم

 نوع المعامل تفسير معامل اوكيون  شكل معادلة االنحدار المعادلة األصلية نوع الصيغة

𝑈𝑡∆ خطية =  𝑎 +  𝛽𝑦𝑡 + 𝑈 
∆𝑈𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑦𝑡 + 𝑉𝑡 

𝛼 = 𝑎   , 𝑉𝑡 = 𝑈 
𝛽 =

𝜕(∆𝑈𝑡)

𝜕(𝑦𝑡)
 ميل 

غير خطية 
𝑈𝑡∆ )لوغاري مية( =  𝐴𝑦𝛽𝑈 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 =  𝛼 +  𝛽∆𝑙𝑛𝑦𝑡 + 𝑉𝑡 

𝛼 = 𝑙𝑛𝐴   , 𝑉𝑡 = 𝑙𝑛𝑈 
𝛽 =

𝜕(∆𝑈𝑡)

𝜕(𝑦𝑡)
.

(𝑦𝑡)

(∆𝑈𝑡)
 مرونة 

غير خطية )نصف 
𝑈𝑡∆ (لوغاري مية =  𝐴𝑒𝛽𝑦𝑈 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑦𝑡 + 𝑉𝑡 

𝛼 = 𝑙𝑛𝐴   , 𝑉𝑡 = 𝑙𝑛𝑈 
𝛽 =

𝜕(∆𝑈𝑡)

𝜕(𝑦𝑡)
.

1

(∆𝑈𝑡)
 

معدل تغير 
 نسبي
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في هذه الحالة تعبر عن معدل  𝛽، وفي الصيغة نصف لوغاري مية ف ن المعلمة %0المستقل 
 التغير النسبي )معدل نمو( في المتغير التابع عندما يتغير المتغير المستقل بوحدة واحدة. 

 تقدير النماذج القياسية: 2.4
م( 0202-0222للفترة )من خالل تجميع بيانات البطالة والناتج المحلي للدول محل الدراسة 

تم تقدير صيغة أوكيون وفق نموذج الفرق األول الساكن وفق الصي  المبينة في الجدول أعاله 
 وتم الحصول على النتائج التالية:

(: نتائج تقدير معادالت االنحدار بين التغيرات ف  معدل البطالة ونمو الناتج 2الجدول رقم )
 (2212-2222وذج أوكيون الساكن خ ل الفتره )المحل  ف  الدول محل الدراسة وفق نم

 .دولةباستخدام البيانات السابقة لكل  gretlالمصدر: برنامج 

وبمقارنة النتائج المقدرة لكل من الدول النفطية ( 0من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم )
 )ليبيا والجزائر( مع الدول غير النفطية )تونس ومصر( نالحظ ما يلي:

 الصيغة الخطية البلد
∆𝑼𝒕 =  𝜶 +  𝜷𝒚𝒕 + 𝑽𝒕 

 الصيغة اللوغاريثمية
𝒍𝒏∆𝑼𝒕 =  𝜶 +  𝜷∆𝒍𝒏𝒚𝒕 + 𝑽𝒕 

 الصيغة نصف لوغاريثمية
𝒍𝒏∆𝑼𝒕 =  𝜶 +  𝜷𝒚𝒕 + 𝑽𝒕 

 ليبيا
∆𝑈𝑡 = 0.32 − 0.002𝑦𝑡  

     t (0.69)     (-0.12) 

𝐹 = .0.015,  �̅�2 = 0.065 

𝐷. 𝑊 = 1.03 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 = 0.02 − 0.11∆𝑙𝑛𝑦𝑡 

t (0.61)      (-1.13) 

𝐹 =  1.28 ,  �̅�2 = 0.02 

𝐷. 𝑊 = 1.03 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 = 0.02 − 0.0003𝑦𝑡  

t (0.62)      (-0.26) 

𝐹 = 0.069  ,  �̅�2 = 0.06  
𝐷. 𝑊 = 1.06 

 الجزائر
∆𝑈𝑡 = 0.49 − 0.41𝑦𝑡 

t (0.38)     (-1.28) 

𝐹 = 1.45  ,  �̅�2 = 0.028 

𝐷. 𝑊 = 1.98 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 = 0.02 − 1.78∆𝑙𝑛𝑦𝑡 

t (0.17)      (-0.7) 

𝐹 =  0.54 ,  �̅�2 = 0.03 

𝐷. 𝑊 = 2.02 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 = 0.014 − −0.017𝑦𝑡  

t (0.16)      (-0.73) 

𝐹 = 0.54  ,  �̅�2 = 0.03  
𝐷. 𝑊 = 2.03 

 تونس
∆𝑈𝑡 = 1.46 − 0.45𝑦𝑡 

t (2.65)     (-3.08) 

𝐹 = 9.5  ,  �̅�2 = 0.35 

𝐷. 𝑊 = 1.67 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 = 0.09 − 3.04∆𝑙𝑛𝑦𝑡 
t (2.75)    (-3.2) 

𝐹 =  10.3 ,  �̅�2 = 0.37 

𝐷. 𝑊 = 1.68 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 = 0.09 −  0.03𝑦𝑡  
t (2.68)      (-3.12) 

𝐹 = 9.7  ,  �̅�2 = 0.35  
𝐷. 𝑊 = 1.7 

 مصر
∆𝑈𝑡 = 1.9 − 0.44𝑦𝑡 

t (3.86)     (-3.81) 

𝐹 = 14.57  ,  �̅�2 = 0.45 

𝐷. 𝑊 = 2.01 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 = 0.2 − 4.45∆𝑙𝑛𝑦𝑡 

    t   (3.9)      (-3.8) 

𝐹 =  14.8 ,  �̅�2 = 0.46 

𝐷. 𝑊 = 2.11 

𝑙𝑛∆𝑈𝑡 = 0.19 − 0.042𝑦𝑡  

t    (3.9)    (-3.8) 

𝐹 = 14.7  ,  �̅�2 = 0.46 

𝐷. 𝑊 = 2.11 
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لم يحقق أي نموذج من النماذج المقدرة للدول النفطية )ليبيا والجزائر( أي معنوية إحصائية  -0
، كما أن القدرة F ، أو للنموذج ككل حسع اختبارtسوا  للمعلمات المقدرة حسع اختبار 

التفسيرية كانت منخفاة لجميع النماذج المقدرة، وهو ما يدل على عدم المعنوية 
 اإلحصائية للعالقة بين البطالة والنمو في الدول النفطية.

حققت جميع النماذج المقدرة للدول غير النفطية )تونس ومصر( معنوية إحصائية سوا   -0
، كما أن القدرة Fللنموذج ككل حسع اختبار ، أو tللمعلمات المقدرة حسع اختبار 

بالنسبة  %49بالنسبة لتونس، و %35كانت مقبولة نوعا ما، حيث بلغت  7Rالتفسيرية 
لمصر، وهو ما يدل على معنوية عالقة أوكيون من الناحية اإلحصائية بالنسبة للدول غير 

 النفطية.
كسية حسع المنطق االقتصادي فيما يخص طبيعة العالقة بين البطالة والنمو فقد جا ت ع -3

للدول النفطية بالرغم من عدم معنويتها اإلحصائية، وكذلك يالحظ انخفاض قيمة معامل 
أوكيون بشكل كبير بالنسبة لليبيا، وارتفاعه بشكل قليل بالنسبة للجزائر، وهو ما يعني 

عدل النمو انخفاض استجابة التغيرات في البطالة للتغيرات النسبية في الناتج المحلي )م
 االقتصادي( في الدول النفطية.

بالنسبة للدول غير النفطية فقد جا ت العالقة عكسية حسع المنطق االقتصادي، ويالحظ  -4
هنا ارتفاع قيمة معامل أوكيون مقارنة بالدول النفطية، وهو ما يعني ارتفاع درجة استجابة 

معدل النمو االقتصادي( في التغيرات في البطالة للتغيرات النسبية في الناتج المحلي )
 الدول غير النفطية.

 (: قيمة معامل أوكيون حسب النماذج المقدره لكل دولة3الجدول رقم )
 معدل التغير النسب  المرونة الميل 
 -%2.20 -2.00 -2.2209 ليبيا
 -%0.2 -0.22 -2.40 الجزائر
 -%0.6 -3.24 -2.45 تونس
 -%4.0 -4.49 -2.43 مصر

 .gretlالمصدر: برنامج 
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ا لمعنوية عالقة أوكيون من الناحيتين اإلحصائية واالقتصادية للدول غير النفطية نظرً   -5
)تونس ومصر( فقد تم حساب معدل النمو الذي يجعل من معدل البطالة مستقرًا ومقارنته 

 مع متوسط معدل النمو خالل فترة الدراسة، وكانت النتائج كما يلي:
 (: معدل النمو المطلوب الستقرار معدل البطالة 4الجدول رقم )

معدل النمو الذي يحقق استقرار  
 معدل البطالة وفق الصيغة الخطية

متوسط معدل النمو الفعل  خ ل فتره 
 الدراسة

 %3.0 %3.04 تونس
 %4.3 %4.30 مصر

 .gretlالمصدر: برنامج 
البطالرة مسرتقرا مرع متوسرط معردل النمرو الفعلري نجررد وبمقارنرة معردل النمرو الرذي يجعرل معردل 

أن كال من تونس ومصر تحقق معدالت نمو كافية الستقرار معدل البطالة، ولكن يظل هرذا غيرر 
 كافي لتخفي  معدل البطالة والذي يحتاج معدالت نمو أكبر.

الخطيرة  للحصول على أ ر النمو على البطالة في األجل الطويل فقد تم إعرادة تقردير الصريغة
( للررردول غيرررر النفطيرررة )ترررونس ومصرررر( التررري حققرررت 0كنمررروذج انحررردار ذاتررري فررري المعادلرررة رقرررم )

معنوية احصائية مع إهمال الدول غير النفطية )ليبيا والجزائرر( التري لرم تحقرق معنويرة احصرائية، 
 وقد تم الحصول على النتائج التالية:
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االنحدار بين التغيرات ف  معدل البطالة ونمو (: نتائج تقدير معادالت 5الجدول رقم )
الناتج المحل  لكل من تونس ومصر وفق الصيغة الخطية لنموذج أوكيون الديناميك  خ ل 

 (2212-2222الفتره )

 .gretlالمصدر: برنامج 
التابع كمتغير ويالحظ من نتائج تقدير النموذج الديناميكي عدم معنوية معلمة المتغير 

مستقل بفترة واحدة، كما يالحظ أن معامل أوكيون في األجل الطويل ال يختلف عن معامل 
األجل القصير، وهو ما يشير إلى أن العالقة بين البطالة والنمو في الدول غير النفطية )مصر 

جل وتونس( هي عالقة في األجل القصير، وأن استجابة البطالة لمعدل النمو تكون خالل األ
 القصير.

 .( منحنى أوكيون للدول غير النفطية )تونس ومصر(2( و )2ويوضع الشكلين )
 
 

𝜽األثر طويل األجل  الصيغة الخطية الدولة =  
𝜷

𝟏−𝜸
  

 مصر
∆𝑈𝑡 = 2.43 − 0.53𝑦𝑡 − 0.3∆𝑈𝑡−1  

(4.01)     (-4.01)       (-0.3) 

𝐹 = 8.27  ,  �̅�2 = 0.49  

Durbin′s h = 1.39  

2.40- 

 تونس
∆𝑈𝑡 = 1.47 − 0.45𝑦𝑡 + 0.009∆𝑈𝑡−1  

(2.48)     (-2.84)       (0.04) 

𝐹 = 4.07  ,  �̅�2 = 0.29  

Durbin′s h = 0.95  

2.45- 
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 (: منحن  أوكيون لتونس خ ل فتره الدراسة )الصيغة الخطية(2اليكل رقم )

 .gretlالمصدر: برنامج 

 (: منحن  أوكيون لمصر خ ل فتره الدراسة )الصيغة الخطية8اليكل رقم )

 .gretlبرنامج المصدر: 

-2
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d_U_tunisia versus yn_tnisia (with least squares fit)

Y = 1.46 - 0.448X
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d_U_egypt versus yn_egypt (with least squares fit)

Y = 1.97 - 0.436X
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من خ ل ما سبق يمكن تلخيص النتائج والتوصيات ف  النقاط النتائج والتوصيات:  .5
 التالية:

 النتائج: 1.5
قامررت هررذه الدراسررة بقيرراس العالقررة بررين النمررو االقتصررادي والبطالررة فرري الرردول النفطيررة والرردول 

الفتررررة مرررن ويكرررون، وقرررد ترررم اسرررتخدام بيانرررات أغيرررر النفطيرررة التررري ترررم اختيارهرررا باسرررتخدام نمررروذج 
 م، وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:0202م وحتى 0222

إن قررانون أوكيررون يفترررض أن هنرراك عالقررة عكسررية بررين النمررو االقتصررادي والبطالررة، إال أن  -0
هذه العالقة تختلف باختالف الهيكل االقتصادي بين الردول، وبالترالي قرد تظهرر هرذه العالقرة 

قانون أوكيون وقد ال تكون هناك عالقة برين المتغيررين  في دولة ما عكسية فعال كما يفترض
 محل الدراسة.

م وحتررى 0222تررهد معرردل البطالررة انخفاضررا ترردريجيا فرري كررل الرردول محررل الدراسررة منررذ سررنة  -0
م ونتيجرة لححرداد التري ترهدتها المنطقرة ارتفرع بشركل 0200م إال أنره منرذ سرنة 0202سنة 

الجزائررر، ولكررن فرري ليبيررا فقررد تررهد معرردل طفيررم معرردل البطالررة فرري كررل مررن مصررر وتررونس و 
خرررالل الفتررررة مرررن  %02م حيرررث بلررر  حررروالي 0200البطالرررة ارتفاعرررات كبيررررة جررردا بعرررد سرررنة 

 م.0202م وحتى 0204
ا خالل كامل فترة الدراسة في كرل مرن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي كان موجبً  -3

م، 0200الدراسرة مررا عردا فري سررنة  ا فرري كرل سرنواتمصرر والجزائرر، وفري تررونس كران موجًبر
أما في ليبيا ونتيجرة لييراب االسرتقرار األمنري والسياسري واالغالقرات المتكرررة للرنفط فقرد كران 

 م.0200ا في أغلع السنوات بعد سنة معدل النمو سالبً 
من خالل النتائج القياسية نستنتج أن عالقة أوكيون بين معدل النمو االقتصادي والبطالرة ال  -4

علرررى الررردول النفطيرررة "ليبيرررا والجزائرررر" بينمرررا تنطبرررق العالقرررة فررري الررردول غيرررر النفطيرررة تنطبرررق 
"مصرر وتررونس"، وقررد وجرد أن معرردل النمررو الرذي يحقررق اسررتقرار معردل البطالررة وفررق الصرريغة 

، وبمقارنة معدل النمو الرذي يجعرل %4.30وفي مصر هو  %3.04الخطية في تونس هو 
دل النمرو الفعلري وجرد أن كرال مرن ترونس ومصرر تحقرق معدل البطالة مسرتقرا مرع متوسرط معر
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معدالت نمو كافية الستقرار معدل البطالة، ولكنه غير كرافي لتخفري  معردل البطالرة والرذي 
 يحتاج إلى معدالت نمو أكبر.

ر ا إلرررى أن أ رررر النمرررو علرررى البطالرررة فررري الررردول غيرررر النفطيرررة )مصرررتوصرررلت الدراسرررة أيًاررر -5
قتصادي، في حين لم يحقق األ ر اا وذات مغز  حصائيً إ وتونس( في األجل القصير معنوي 

 طويل األجل معنوية إحصائية ذات معنى.
إن وجود العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة وفقا لقرانون أوكيرون فري الردول غيرر النفطيرة  -9

 وعدم وجود هذه العالقة في الدول النفطية يمكن إرجاعه إلى األسباب التالية:
اد النفطررري الريعررري غيرررر المتنررروع والمعتمرررد علرررى الرررنفط وإيراداتررره، فرررالنمو هيكليرررة االقتصررر -أ

االقتصادي المتحقق في الدول النفطية غالبا ما يرتبط بشكل كبير بالنشاط النفطي، حيرث 
أن ارتفررراع أسرررعار الرررنفط وزيرررادة المبيعرررات مرررن الرررنفط يرررسدي إلرررى زيرررادة اإليررررادات النفطيرررة 

وبالترررررالي فرررررر ن ذلرررررك يررررررنعكس فررررري اإلنفرررررراق  وتحقرررررق نمرررررو اقتصررررررادي والعكرررررس صررررررحيع،
 االست ماري،

أن البطالة في الدول النفطية ليست بطالة دورية وفق الدورة التجاريرة كمرا فري الردول غيرر  -ب
النفطيررة ذات االقتصرراد المتنرروع مررن حيررث حرراالت االنتعرراش والركررود، والترري يتحقررق فيهررا 

االقتصادي وزيادة اإلنتاج والتشغيل ارتفاع معدالت النمو االقتصادي نتيجة لزيادة النشاط 
وبالترررالي حررردود انخفررراض معررردالت البطالرررة فررري حررراالت االنتعررراش والعكرررس فررري حررراالت 
الركود، في حين نجد أن معظم البطالة في الدول النفطية هري بطالرة هيكليرة ترربط بهيكرل 

 االقتصاد وليس بالنمو االقتصادي.
صرررراديات النفطيررررة مقارنرررة بالرررردول غيررررر ا تعتبررررر أسررررواق العمرررل غيررررر مرنررررة فررري االقتأيًاررر -ج

النفطيرررة؛ نظررررًا لتررردخل الدولرررة مرررن خرررالل سياسرررات االسرررتخدام والتشرررغيل التررري تقررروم علرررى 
توظيم الدولة للمرواطنين بغر  النظرر عرن الطلرع والعررض فري سروق العمرل، باإلضرافة 
إلررى ضررعف مشرراركة القطرراع الخررا  فرري اإلنترراج والتشررغيل، وهررو مررا يجعررل مررن عمليررة 

يم غير مرتبطة بالنشاط االقتصادي وتوليد فرر  جديردة للعمرل، فري حرين نجرد أن التوظ
أسرررواق العمرررل فرررري الررردول غيرررر النفطيررررة تكرررون ذات مرونرررة عاليررررة للتغيررررات فررري الطلررررع 
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والعرض، وكذلك نجرد مسراهمة كبيررة للقطراع الخرا  فري عمليرة اإلنتراج والتشرغيل وتوليرد 
 فر  جديد للعمل.

 التوصيات:  2.5
 النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية:من خالل 

ا علررى الوضررع م أ رررت سررلبً 0200إن التغيرررات السياسررية الترري حررد ت فرري المنطقررة بعررد سررنة  -0
االقتصرررادي للررردول محرررل الدراسرررة وخاصرررة فررري ليبيرررا، وبالترررالي فررر ن إيجررراد الحلرررول للمشررراكل 

 تحسن الوضع االقتصادي في الدول األربعة. السياسية واألمنية سيسدي إلى
وكيرررون مرررن المسرررلمات التررري سرررتنطبق علرررى كرررل الررردول، فكمرررا ترررم أيجرررع عررردم اعتبرررار قرررانون  -0

التوصرل إليرره مررن نتررائج ارتفراع معرردل النمررو االقتصررادي فري دول معينررة لررن يررسدي بالارررورة 
 إلى انخفاض معدل البطالة.

تخفي  معدالت البطالة أن تحقق معدالت على كل من تونس ومصر إذا كانت تهدف إلى  -3
تهرا إال أنهرا تحرافظ علرى انمو اقتصادي أكبرر، وذلرك ألن معردالت النمرو الحاليرة ورغرم إيجابي

 استقرار معدالت البطالة دون تخفياها.
فررري ليبيرررا والجزائرررر يجرررع العمرررل علرررى زيرررادة تنررروع مصرررادر الررردخل ودعرررم وتشرررجيع القطررراع  -4

ى اإليرادات النفطية فقط يجعلها عرضرة للتقلبرات فري أسرعار الخا ، فاعتماد هذه الدول عل
النفط العالمية، كما يجعل الهيكرل االقتصرادي لهرا ال يعمرل وفرق اليرة يمكرن توقعهرا والسريطرة 

 عليها.
ا ويجرع العمرل علرى تقلريص هرذه المعردالت عرن طريرق معدالت البطالة في ليبيرا مرتفعرة جردً  -5

أخررر  للرردخل وكررذلك عررن طريررق تأسرريس أرضررية إقامررة مشرراريع تخلررق فررر  عمررل ومصررادر 
ن القطاع الخا  من المشاركة بشكل فعال في الحياة االقتصادية.  اقتصادية تمكا
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