
دارية 022 -001، ص2020، السنة:01العـــدد: ،14المجلد        مجلة أبحاث اقتصادية وا 

 

 

 نتا  اللحاحي يي الجاارر لللتر دراسة قياسية ألثر االستثمار العمومي على ال 
الذاتي لللجوات الامنية المواعة  باستخدام نموذ  االنحدار (1990-2018)

  المتباطرة
An econometric study of the impact of public investment on the 

agricutural production in Algeria for the period (1990-2018)  

using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 

 

 biskra.dz-@univleila.zerari ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،ط د: اراري ليلى
 .biskra.dz-derdouri@univl، جامعة محمد خيضر بسكرة، دردوري لحسن

 06/06/2020: النشرتاريخ              25/10/2019تاريخ القبول:         26/08/2019تاريخ االستالم:

                ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة مدى تأثير االستثمار العمومي الفالحي على اإلنتاج   

. ويستند هذا التحليل إلى 2018-1990في الجزائر باستخدام بيانات سنوية للفترة  الفالحي
، أظهرت نتائج التحليل ((ARDLنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة 

تأثيرا ايجابيا لالستثمار العمومي الفالحي على اإلنتاج الفالحي، في حين أظهرت تأثيرا سلبيا 
  .لفالحية على اإلنتاج الفالحيللعمالة ا

نملوذج تحلحي  ؛ التكاملل المشلتر ؛ اإلنتاج الفالحي؛ االستثمار العمومي:  يةالكلمات الملتاح
 الجزائر ؛الخطأ

 JEL  :H54،Q11 ،C59تصنيف 

Abstract:                  
 This study aims to escamine of the impact of public investment on 
agricultural production in Algeria, by employing yearly data during the 
period 1990 and 2018. This analysis is based on the autoregressive 
distributed lag (ARDL), the results dictate a positive relationship 
between public investment and agricultural production, however the 
results dictate the relationship between agricultural employment and 
agricultural production negatively. 
.keyword: Public investment; Agricultural production ; Cointegration; 
Error correction model; Algeria. 

JEL classification code : H54،Q11 ،C59 
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 :مقدمة .1
يشكل القطاع الفالحي في الجزائر منذ القديم أهم مرتكزات ودعائم االقتحاد الوطني الذي 

ج القيمة المضافة وتوفير مناحب الشغل يعتبر من القطاعات اإلستراتيجية، له األولوية في إنتا
بعدما حظي باهتمام واسع من قبل الدولة لتطويره وتنميته وتعزيز دوره في توفير األمن 

الغذائي. كما ال يخفى االستثمار الفالحي حتمية البد منها لدفع عجلة االقتحاد، خاحة فما 
الل حجم االستثمارات الفالحية يتعلق بتحقيق التنمية والنهوض باالقتحاد الوطني، وهذا من خ

المنفذة، إال أن هذا المنظور تحول مع بداية التسعينات، لدخول برامج االستقرار والتعديل 
الهيكلي حيز التنفيذ. حيث بدأت نسبة االستثمار العمومي في القطاع الفالحي بالتراجع، ومع 

ة خححت للقطاع الفالحي استعادة الدولة لدورها االستثماري، ومع بداية األلفية الجديد
استثمارات فالحية عمومية ضخمة، نفذت في إطار برامج ومخططات فالحية، وهو ما تر  
أثر كبير على اإلنتاج الفالحي. انطالقا مما سبق فقد تبلورت إشكالية البحث في السؤال 

 التالي:
 ما مدى تأثير االستثمار اللحاحي العمومي على الناتج اللحاحي يي الجاارر؟   

 لإلجابة على إشكالية الدراسة سيتم االعتماد على الفرضية التالية:يرضية الدراسة: 

 توجد عحاقة قصير  وطويلة األجل لحاستثمار اللحاحي العمومي على الناتج اللحاحي.  

 الدراسة: أهداف

إبراز دور االستثمار الفالحي في تحسين األوضاع  يكمن الهدف من هذه الدراسة إلى
ية واالجتماعية في الجزائر، ومعرفة آثار برامج االستثمار الفالحي العمومي على االقتحاد

 نمو الناتج الفالحي.
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 :دراسةمنهج ال

ارتأينا إلعداد هذه الورقة البحثية االعتماد على المنهج الوحفي التحليلي لوحف الظاهرة 
لنموذج واختبار الفرضيات محل الدراسة، أما المنهج القياسي فقد تم استخدامه من أجل تحليل ا

 ودراسة أثر االستثمار العمومي على اإلنتاج الفالحي.
 الدراسات السابقة: 

تحليل العالقة بين اإلنتاج الفالحي والناتج المحلي (: 2014دراسة )بوعايا عبد الرااق،  -

ية (، حيث هدفت إلى إيجاد العالقة السبب2009 -1980اإلجمالي في الجزائر دراسة قياسية )

نموذج ل منهجية االتكامل المشتر ا وابين الناتج الفالحي والناتج الداخلي الخام من خال
تححي  الخطأا لتحديد اتجاه العالقة السببية في المدى القحير والطويل، وقد توحلت الدراسة 
إلى وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين النمو االقتحادي واإلنتاج الفالحي، أي هنا  

سببية ذات اتجاه واحد تتجه من اإلنتاج الفالحي إلى الناتج الداخلي الخام في األجل  عالقة
الطويل األمر الذي يبين مدى أهمية وأثر القطاع الفالحي في تعزيز النمو االقتحادي، كما 

 وض  أيضا على عدم وجود عالقة سببية ثنائية بين المتغيرين في األجل القحير. 
حول واقع سياسة االستثمار وأثره على نمو الناتج الزراعي في  (:2011دراسة )المولى،  -

(، حيث هدفت الدراسة إلى وجود عدد من العوامل التي 2003 -1980العراق خالل الفترة )
تؤثر في نمو الناتج الزراعي من خالل االعتماد على مفاهيم النظرية االقتحادية، حيث تم 

منية وتم التحليل بطريقة المربعات الحغرى واختيار الححول عليها من بيانات السالسل الز 
الدالة الخطية كأفضل تفسير للنتائج، وقد توحلت الدراسة إلى معنوية المتغيرات المؤثرة وهي 

) قيمة رأس المال، القوى العاملة الزراعية، التكنولوجيا الزراعية، المساحة المزروعة(، وتبين 
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لزراعي في تأثيره على الناتج الزراعي والذي فسر بسبب أيضا عدم معنوية متغير االستثمار ا
 السياسات المتعاقبة في العراق التي ركزت على القطاع الحناعي كمحر  للنمو االقتحادي.

شكالية الدعم واالستثمار  (:2012دراسة )غردي محمد،  - حول القطاع الزراعي الجزائري وا 

، حيث هدفت الدراسة إلى إظهار تطور القطاع في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
الزراعي في مجال االستثمار والدعم الزراعي في ظل اإلمكانيات المتاحة التي توفرها الدولة 
لمواجهة التحديات التي تفرضها المنظمة العالمية للتجارة في حالة االنضمام إليها، وقد 

حجم االستثمار في باقي القطاعات توحلت الدراسة إلى ضعف االستثمار الزراعي مقارنة ب

األخرى، وذل  بسبب المعوقات التي تحد من تطوره والتي أرجعها الباحث إلى مشكل العقار 
 الفالحي وارتباطه بالعوامل المناخية، إضافة إلى عدم االستقرار األمني في المناطق الريفية.  

ار الزراعي في الدول العربية أهمية االستثم (:2016دراسة )راتول محمد، بوثلجة عارشة،  -

في ظل أزمة الغذاء العالمية، وتطرقت لوضعية األمن الغذائي للدول العربية من خالل تحليل 
الفجوة الغذائية، ودراسة إمكانيات ومقومات االستثمار الزراعي في الدول العربية، والتحديات 

وقد توحلت الدراسة إلى أن التي يواجهها هذا القطاع رغم أهميته في ظل الظروف الحالية، 

االستثمار الزراعي في الدول العربية يشهد عزوفا كبيرا السيما من قبل القطاع الخاص، وذل  
بسبب التهميش والمشاكل التي يعاني منها القطاع، كما أن تحقيق األمن الغذائي يتوقف على 

 بية.مدى نجاعة السياسات االستثمارية في القطاع الزراعي لدى الدول العر 

  :النظري لحاستثمار اللحاحي الطار .2

نهدف من خالل هذا العنحر توضي  المفهوم الذي يركز عليه االستثمار الفالحي، وتبيان 
 خحوحيته وكذا الدوافع واألهداف التي يمكن أن يحققها.
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 ملهوم االستثمار اللحاحي: .1.2

على  االستثمارنفس مفهوم المنتجة ويأخذ  االستثماراتيعتبر االستثمار الفالحي أحد أنواع 
ل بشكله النقدي املمستثمر عن رأس الخلي ات يمستوى االقتحاد الكلي، والذي يتمثل ف

 االستثمارأن  إال، مخاطررتب على ذل  من تل ما ياحتماواستبداله بأحول وسلع إنتاجية مع 
 ىضافة إلإل، حيث فبااألخرىنتاجية إلالقطاعات ا يف االستثمارأكثر حساسية من  فالحيال

 تيعددة التملا االقتحاديةرات يمتغلمع ا المتبادل التأثيربسبب  والخسائر المشروعفشل  احتمال
اخية من لمني بالظروف افالحال االستثماريقع بعضها خارج نطاق سيطرة النظم، يتأثر 

 فيدورا هاما  اهل تي، والالخ..رد.بجفاف والحقيع واللطار وامألت االحرارة ومعدلدرجات ا

هذا النوع من  فيمخاطرة لنتاجية للنشاط الزراعي، وهذا ما يرفع من درجة اإلالعملية ا إتمام
-2011غردي، ) ينقتحاد الوطاال يف االستثمارجزءا من معدل  يعتبر، الذي االستثمار
 .(88، ص 2012

ة كما عرف االستثمار الفالحي على انه عبارة عن دمج لعوامل اإلنتاج المتوفرة في الفالح
رأس المال( وتشغيلها قحد إنتاج سلع فالحية لسد حاجيات المستهلكين،  )األرض، العمل،

وللححول على أفضل عائد ممكن والمتمثل في الرب  بالنسبة للمستثمر، وزيادة الناتج الوطني 
الفالحي وتحسين مستوى معيشة السكان والتقليل من البطالة وكذا تحقيق األمن الغذائي 

. في حين تتوقف الغاية من االستثمار (30، ص 2017-2016محطفى، ) لةبالنسبة للدو 

الفالحي حسب النظام اإلنتاجي بمعنى أن في النظام الرأسمالي يجب أن يحقق أكبر عائد 

اقتحادي ممكن أي أقحى رب ، بينما في النظام االشتراكي فيجب تحقيق أفضل عائد 
 .(64 ، ص2018كتفي، ) اقتحادي واجتماعي في آن واحد
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 خصارص االستثمار اللحاحي: .2.2

تتميز االستثمارات الفالحية بخحائص تجعلها منفردة في البعض منها، على االستثمارات 

 في القطاعات األخرى، حيث أنها تؤثر على نموه إيجابا وسلبا، ويمكن تلخيحها فيما يلي
 (:568ص ، 2018يحياوي، )

 حي عن السنة المالية العادية )الدورة الزراعية(.اختالف السنة المالية في االستثمار الفال -
وذل  راجع حسب تذبذب اإلنتاج حسب الظروف المناخية، اختالل  المخاطرة العالية: -

 العرض والطلب حسب األسواق الغذائية.

 التكيف وحعوبة تقييم االستثمارات الفالحية. -
 ة.ارتفاع حجم التكاليف الثابتة بالنسبة للتكاليف المتغير  -
 موسمية اإلنتاج الزراعي. -
حعوبة التمويل الفالحي: وهذا بسبب قلة الضمانات التي يوفرها القطاع الفالحي،  -

باإلضافة إلى ضخامة رأس المال الثابت للعملية اإلنتاجية خاحة عند مقارنتها مع القطاعات 
 (.38ص ، 2017-2016محطفى، ) األخرى

 دوايع االستثمار اللحاحي: .3.2

 :(94-93ص ، 2012-2011غردي، ) الفالحي فيما يلي االستثماردوافع  أهمعرض يمكن 
القطاعات  في االستثماراتل زيادة حجم الوذل  من خاياد  معدالت النمو االقتصادي:  -أ 

نتاج إلهدف زيادة ابمن أهم القطاعات،  بري الذي يعتفالحومنها القطاع الاالقتحادية 
نحيب  فيو  اإلجماليي لمحلالناتج ا فية القطاع همزيادة نسبة مسا ثمنتاجية، ومن إلوا

 .الفرد منه

زيادة قدرة القطاع  لىإ فالحيال االستثماريهدف : اياد  معدل التوظيف ويرص العمل -ب 

ستثمارات الل زيادة حجم االناطق الريفية، من خلما فيفرص العمل خاحة  يرعلى توف
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مرافقة لخدمات الا فيالزراعية أو  كن القيام بها سواء في إنتاج السلعيم تيختلفة، اللما

 .زيادة فرص العمل يرة فيمية كبهمثل أي فالحيأن القطاع ال يها، هذا ما يعنل

ر من بن الغذائي، الذي يعتمألحقيق اتي فالحال االستثمارمن أهم دوافع : ءتأمـين الغـذا  -ج 

له من أبعاد  املوخاحة الدول النامية منها،  متواجه دول العال يهامة التلموضوعات الا
  .وسياسية وبيئية واجتماعية اقتحادية

ر زيادة حجم الحادرات الزراعية من أهم دوافع بيعت ة:اياد  حجم الصادرات الاراعي -د 

قلل من الفجوة يمية، حيث لالعا االقتحاديةت الظل التحو  يي خاحة ففالحال االستثمار
 .النامية مدفوعات خاحة بالنسبة للدوللميزان ا يالغذائية والعجز ف

 :تحليل تطور متغيرات الدراسة .3
عملت الجزائر على تطوير القطاع الفالحي بعد االستقالل، فانتهجت سياسة المخططات 
التنموية، والتي تميزت بضخ استثمارات عمومية في القطاعات المنتجة، والتي لم تحقق األمل 

ناتها االقتحادية اعتبارا من سنة المنشود، وبحلول األلفية الجديدة حاولت الجزائر استعادت تواز 
، فتم تطبيق إحالحات وبرامج جديدة في المجال الفالحي تهدف إلى النهوض به، 2000

 هذا ما يبرر ضخامة االستثمارات العمومية المنفذة فيه.ورفع مساهمته في النمو والتشغيل، 
 :2018إلى  1990تطور االستثمار العمومي اللحاحي من  .1.3

ماشيا تة من التسعينات تطورات هامة يجزائر بدالا يف فالحيال االستثمارعرف 

السوق الذي  اقتحاد ىإل اهلد، بانتقاالعرفتها الب يالت والسياسية االقتحادية واإلحالحات
-93ستثمار ال، خاحة مع حدور قانون اينبجألحلي والمص ااخلا لالستثمارحرية لأعطى ا

الذي  يفالحح الالحإلي الذي تبنته الدولة، واهيكللح االحإلوتطبيق برامج ا، 1993سنة  12
 لالستثمارحات أعطت دفعا جديدا الحإلكل هذه ا ،1993وسنة  1987عرفه القطاع سنة 
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لية املر لوسائل الدعم ايخاحة مع الدور الذي قامت به الدولة من توف ي،فالحل اللمجاا يف
خدمات لم اية، وتقدفالحرتبطة بالملساسية األا البنية يف باالستثمارات واالهتماممعنوية لوا
 ىضافة إلإلبا قراض،إلرشاد والتدريب واإلجال البحوث وام يي فزراعإلنتاج اللمساندة لا

 تالذي وسع من مجاال، 2000ية بداية من سنة الحللتنمية الف يمخطط الوطنلتطبيق ا
في الجزائر  الفالحي، والشكل الموالي يوض  تطور االستثمار العمومي الفالحي االستثمار

 .2018إلى سنة  1990بداية من سنة 
 2018-1990: تطور االستثمار اللحاحي يي الجاارر خحال اللتر  01الشكل 

مليار دينار جزائريالوحد :   
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 : من إعداد الباحثين باالعتماد على قوانين المالية السنوية والتكميليةالمصدر
-1990  لنا التطور الملحوظ في االستثمار الفالحي خالل الفترة ( يتض1)من الشكل 

مليار دينار  9.02سنة، حيث ارتفع من  28مرة خالل  33، حيث تضاعف أكثر من 2018
، فقد استمرت هذه الزيادة بوتيرة شبه ثابتة من 1999مليار دينار سنة  42.35جزائري إلى 

 بدأت مستويات االستثمار الفالحي ترتفع 2000منذ سنة إجمالي قيمة االستثمار العمومي، 

 بوتيرة عالية مقارنة بالفترة السابقة، وهذا في إطار البرامج التنموية االقتحادية عامة والفالحية
، أي 2011مليار دج سنة  392.4إلى  2000سنة مليار دج  43.54، حيث ارتفعت خاحة
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 حقيق االكتفاء الذاتي غذائيا،وهذا كله حرص من الدولة على ت %800بنسبة زيادة فاقت 

مليار دج، موزعة على هذه الفترة  1000حيث خححت الدولة خالل البرنامج الخماسي مبلغ 
، 2018-2012ثم بدأت المخححات في التذبذب في الفترة  مليار دج سنويا، 220بمتوسط 

حية مليار دج والسبب في ذل  يعود إلى الديون الفال 150لم تتجاوز  2017إذ في سنة 
المتعثرة، كما أن نسبة هذه النفقات إلى إجمالي نفقات التجهيز ضعيفة جدا وال تتجاوز في 

 . مقارنة مع دول أخرى أين تتجاوز 2018-2000خالل الفترة  %10المتوسط 
 :2018إلى  1990 تطور الناتج اللحاحي من .2.3

تقدمة منها، وفي يبقى القطاع الفالحي أهم قطاعات اهتمام مختلف دول العالم وخاحة الم

الجزائر تظهر األهمية الكبيرة لهذا القطاع في االقتحاد الوطني من خالل مساهمته في الناتج 
المحلي اإلجمالي، وفي توفير فرص العمل، وكذا توفير األمن الغذائي، ومساهمته في التجارة 

 الخارجية. والشكل الموالي يوض  تطور قيمة الناتج الفالحي في الجزائر.
 2018-1990: تطور الناتج اللحاحي لللتر  02كل الش

مليار دينار جزائريالوحد :   

1500

2000

2500

�            

 
: من إعداد الباحثين باالعتماد على إححائيات الديوان الوطني لإلححائياتالمصدر  

http://www.ons.dz 

http://www.ons.dz/
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 حي:تطور العمالة يي القطاع اللحا .3.3

تعتبر اليد العاملة من بين العوامل األساسية في القطاع الفالحي إذ ال يمكن بدونها القيا 

إنتاجية بالرغم من توفر محادر اإلنتاج األخرى )رأس المال، األرض(. فزيادة  بأي عملية
نتاجية العوامل  هتءكفا فعالية العمل الفالحي وتطوير اإلنتاجية تحدد بدرجة كبيرة فعالية وا 

من مجمل تكاليف اإلنتاج ومن هنا تبرز أهمية  األخرى، كما أن تكاليفه تشكل نسبة مرتفعة
العاملة المتاحة. وإلعطاء حورة عن  األمثل للقوى متخطيط القوى العاملة من خالل االستخدا

 مساهمة القطاع الفالحي في توفير مناحب العمل وتطورها نقوم بتحليل الشكل الموالي.
 2018-1990تطور العمالة يي القطاع اللحاحي لللتر   (:03الشكل رقم )

ألف عامل الوحد :  
 

969 963 960 960 960
999 993

724

785

975

873

1312 1328

1412

1617

 

 : من إعداد الباحثين باالعتماد على إححائيات الديوان الوطني لإلححائياتالمصدر
http://www.ons.dz 

أن العاملة الفالحية قد تطورت بشكل ملحوظ حيث سجلت سنة  (3يتض  من الشكل )
، وأكبر قيمة محققة هي 1999ألف عامل سنة  975ألف عامل لترتفع  969حوالي  1990
أي مع نهاية برنامج اإلنعاش االقتحادي، أما خالل الفترة  2004مليون عامل سنة  1.6

مليون، أما في  3,6الحي حوالي فقد بلغ متوسط اليد العاملة في القطاع الف 2006-2014

، لكن حجم العمالة الفالحية بقي 2016فهنا  تطور مقارنة بسنة  2018و 2017سنة 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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، بباقي القطاعات )الحناعة، البناء واألشغال العمومية والتجارة والخدمات(ضعيفا مقارنة مع 

لفالحية وهنا يتبادر لنا سؤال حول أين ذهبت األموال الضخمة التي رحدت للتنمية ا
 والريفية؟؟.

 :منهجية الدراسة .4
 التعريف بنموذ  الدراسة القياسية: .1.4

سوف نستخدم منهجية التكامل المشتر  من خالل نموذج االنحدار الذاتي للفجوات 
 Pesaran (1997) ،Pesaran et Shinالمقترح من طرف  (ARDLالموزعة المتباطئة )

(1999) ،Pesaran et al (2001) ،منهجية  تمتازARDL  عن أساليب  للتكامل المشتر
بغض  التكامل المشتر  األخرى بإمكانية تطبيق منهجية اختبار الحدود للتكامل المشتر 

فالشرط الوحيد لتطبيق هذا  ،I(1)أو  I(0)النظر عما إذا كانت المتغيرات المستقلة متكاملة
يمكن تطبيقه في  ARDL ، كذل  I(2)االختبار هو أال تكون درجة تكامل أيا من المتغيرات 

حالة ما إذا كانت حجم العينة حغير وهذا عكس معظم اختبارات التكامل المشتر  التقليدية 
 .(Pesaran, 2001) التي تتطلب أن يكون حجم العينة كبير لتكون النتائج أكثر كفاءة 

 ويكتب النموذج على الشكل التالي:  -

∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑎𝑡 = 𝛽0 +�𝛽1∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑎𝑡−𝑖 +�𝛽2∆𝐿𝐷𝐸𝑃𝑎𝑡−𝑖

𝑞

𝑡=0

𝑝

𝑖=1

+�𝛽3∆𝐿𝐸𝑀𝑃𝑎𝑡−𝑖

𝑚

𝑡=0

 

+𝛼1𝐿𝑃𝐼𝐵𝑎𝑡−1 + 𝛼2𝐿𝐷𝐸𝑃𝑎𝑡−1 + 𝛼3𝐿𝐸𝑀𝑃𝑎𝑡−1 + 𝜀𝑡   

 : يشير إلى الفروق من الدرجة األولى؛
p,q,m الحد األعلى لفترات اإلبطاء الزمني للمتغير التابع والمستقل للنموذج؛ : 

 معامالت العالقة قحيرة األجل )نموذج تححي  الخطأ(؛: 
 معامالت العالقة طويلة األجل.: 

  اختبارويعتمد ARDL :على إححائية فيشر، والقرار يكون على النحو التالي 
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يمة فيشر أكبر من الحد العلوي للقيم الحرجة، فإننا نرفض فرضية العدم بعدم إذا كانت ق
وجود عالقة تكامل مشتر ، أما إذا كانت قيمة فيشر أقل من الحد األدنى للقيم الحرجة، فإننا 
نقبل فرضية العدم بعدم وجود عالقة تكامل مشتر ، أما إذا كانت القيمة المحسوبة إلححائية 

 حد األعلى والحد األدنى للقيم الحرجة، عند إذن ال يمكن أن نقرر.فيشر تقع بين ال
 التعريف بمتغيرات النموذ : .2.4

)القيمة المضافة( من خالل نفقات  سنحاول من خالل دراستنا تفسير اإلنتاج الفالحي
التجهيز )االستثمار العمومي( والعمالة الفالحية، ومنه نفترض أن الحيغة اللوغاريتمية 

 الشكل التالي:للنموذج من 

 
 حيث:
  ( الناتج اللحاحيPIBa) وهو يعطي حورة شاملة عن مستوى النشاط االقتحادي في :

القطاع الفالحي، ومدى مساهمته في تكوين الناتج الداخلي الخام،وبالتالي مساهمته في 

 النمو االقتحادي.
 االستثمار العمومي اللحاحي (DEPa) :(يعبر عننفقات التجهيز الفالحي ،)  الجهود

المبذولة في سبيل النهوض بهذا القطاع، من خالل تنفيذ استثمارات عمومية تتماشى 
 ومتطلبات القطاع.

 العمالة اللحاحية (EMPa):  يتمثل في عدد المشتغلين في القطاع الفالحي، حيث يعتبر

 عنحر العمل عنحرا من عناحر اإلنتاج.

تم االعتماد عليها في تقدير النموذج، عبارة عن إن قيم المتغيرات المراد دراستها التي سي     
 إلى سنة 1990سالسل زمنية سنوية خاحة بالجزائر، ممتدة على طول الفترة من سنة 

 

LPIBat=f(LDEPat, LEMPat)………………(1) 
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 ، البيانات تم الححول عليها من الديوان الوطني لإلححائيات وقوانين المالية.2018

 نتارج الدراسة القياسية: .3

  اختبار جذر الوحد : .1.5

والمتمثل في درجة تكامل السالسل  ARDLن شرط تطبيق اختبار من أجل التأكد م
 ،I(1)أو  I(0)الزمنية لمتغيرات الدراسة، بحيث يجب أن تكون درجة تكامل المتغيرات أما 

والجدول التالي يبين درجة استقرارية ودرجة تكامل السالسل الزمنية محل الدراسة باالعتماد 
 :Phillips-Perron على اختبار

 (Phillips-Perron: اختبار استقرارية السحاسل الامنية )اختبار 01 الجدول
 

 Eviews 10 : من إعداد الباحثين باالعتماد نتائج برنامجالمصدر
 :المثلى للنموذ  البطاءيترات  اختيار .2.2

( هو النموذج األمثل 4،2،4تم تحديد فترات التباطؤ، وتبين أن النموذج ) AICاعتمادا على 
 كما هو موض  في الشكل التالي:

 

 

 

السلسلة 
 الامنية

القرار 
 )الرتبة(

 اللرق األول المستوى
ثابت 
 يقط

ثابت 
 واتجاه

بدون ثابت 
 واتجاه

ثابت 
 يقط

ثابت 
 واتجاه

بدون ثابت 
 واتجاه

LINF I(1) -1.71 

(0.41) 
-4.72 

(0.004) 
1.30 

(0.95) 
-13.84 

(0.00) 
-8.64 

(0.00) 
-8.34 

(0.00) 

LDEPa I(1) -1.76 

(0.38) 

-1.26 

(0.87) 
1.43 

(0.95) 
-4.69 

(0.00) 
-5.31 

(0.00) 
-3.98 

(0.00) 

LEMPa I(1) -2.12 

(0.23) 
-2.30 

(0.41) 
0.38 

(0.78) 
-6.61 

(0.00) 
-6.48 

(0.00) 
-6.71 

(0.00) 
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 المثلى البطاء: نتارج اختبار يترات 04الشكل 

 

 Eviews 10: من إعداد الباحثين باالعتماد برنامج المصدر
 :جود  النموذ  اختبار  .3.5

في تقدير اآلثار قحيرة وطويلة األجل ينبغي التأكد  ARDL(4,2,4)قبل اعتماد النموذج 
 :من جودة أداء هذا النموذج، وذل  خالل استخدام االختبارات التالية

من خالل الشكل التالي يمكن معرفة خضوع النموذج للتوزيع : التوايع الطبيعي للبواقي -أ 

 من عدمه: الطبيعي

 : التوايع الطبيعي للبواقي02الشكل 

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Series: Residuals

Sample 1994 2018

Observations 25

Mean       2.70e-15

Median  -0.061103

Maximum  0.961090

Minimum -0.642705

Std. Dev.   0.333280

Skewness   0.909746

Kurtosis   4.299882

Jarque-Bera  5.208591

Probability  0.073955 

 

 Eviews 10: من إعداد الباحثين باالعتماد برنامج المصدر
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، فوجد أن نتيجة االختبار كانت Jarque-Beraللتحقق من شرط التوزيع الطبيعي نستخدم 

ة ما يدعم أن البواقي يخضعون للتوزيع الطبيعي، ومن خالل قيم وهو (α>0.05)غير معنوية 
J-B=5.20  اقل منχ

2
 ، وهو ما يؤكد أن بواقي النموذج تخضع للتوزيع الطبيعي.5.99=

للتأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي نلجأ الختبارات : اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء -ب 

 Autocorrelation, Breusch-godfrey) (correlation LMاالرتباط الذاتي

test  ، :حيث 

 ر االرتباط الذاتي لألخطاء: نتارج اختبا02الجدول 

 

 

 Eviews 10: من إعداد الباحثين باالعتماد برنامج المصدر
لبواقي النموذج المقدر،  (AC-PAC)من خالل الجدول الممثل لدالة االرتباط الذاتي والجزئي 

ححائية االختبار  غير معنوية، وحسب  Q-Starنالحظ أن جميع األعمدة داخل مجال الثقة وا 

LM test إن فProb chi-square  وبالتالي نقبل الفرضية الحفرية بعدم  0.05أكبر من
 وجود ارتباط ذاتي.



 .اراري ليلى، دردوري لحسن ]...[ دراسة قياسية ألثر االستثمار العمومي على النتا  اللحاحي
 

16 
 

للكشف عن عدم ثبات التباين نستخدم االختبار الموض  : اختبار عدم ثبات التباين -أ 

 في الجدول التالي:

 : نتارج اختبار عدم ثبات التباين03الجدول 

 

 Eviews 10برنامج : من إعداد الباحثين باالعتماد المصدر
ليست معنوية، وبالتالي  Fما يعني أن  0.05أكبر من  Prob Fحسب هذا االختبار فإن 

 نقبل الفرضية الحفرية بعدم ثبات التباين.

لكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة من وجود أي تغيرات : اختبار االستقرارية - ب

 ية: المجموع التراكمي للبواقياالختبارات التال هيكلية فيها ال بد من استخدام أحد
CUSUMوكذا المجموع التراكمي لمربعات البواقي ، CUSUM of Squares ،

 كما هو موض  في الشكل التالي:
 : نتارج اختبار استقرارية النموذ 06شكل ال

-12

-8

-4

0

4

8

12

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CUSUM 5% Significance  
 

 Eviews 10الباحثين باالعتماد على برنامج  إعداد: من المصدر

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CUSUM of Squares 5% Significance
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 CUSUM of Squares Test، و CUSUM Testبما أن التمثيل البياني في كل من

 .، نقبل باستقرارية النموذج0.05داخل الحدود الحرجة عند مستوى 
 :ARDLتقدير األثر يي األجل القصير والطويل باستعمال نموذ  .  3.2

 :بعد التأكد من جودة أداء النموذج اآلن نقوم بتقدير النموذج وذل  وفق الخطوات التالية
يتم التحقق من  :(Bounds Test)ترك باستعمال منهج الحدود التكامل المش اختبار  -أ 

 Bounds)وجود التكامل المشتر  بين المتغيرات باستعمال منهجية اختبار الحدود 

Test)  الذي يستند على اختبارWald  للكشف عن العالقة التوازنية بين المتغيرات على

تالي رفض أو قبول فرضية العدم ، وبالFالمدى الطويل، ويتبع هذا االختبار توزيع فيشر 
المحسوبة بالقيم الحرجة للحد  F)عدم وجود تكامل مشتر ( تعتمد على مقارنة قيمة 

 األدنى واألعلى كما هو موض  في الجدول التالي:

 (Bounds Test): نتارج اختبار الحدود 04الجدول 

 

 Eviews 10: من إعداد الباحثين باالعتماد برنامج المصدر
أكبر من القيم الحرجة للحد  F-statisticلنتائج إلى أن القيمة المحسوبة لل وتشير ا

، ومنه نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم %5و %10األعلى عند مستويات المعنوية 
وجود عالقة تكامل مشتر  بين المتغيرات، ويعني ذل  وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين 

 المفسرة. اإلنتاج الفالحي والمتغيرات
 يي االجل الطويل والقصير ARDLتقدير نموذ  
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بعد التأكد من وجود عالقة توازنية طويلة األجل نقوم بتقدير اآلثار القحيرة والطويلة 
 :األجل كما هو موض  في الجدولين التاليين

 

 : نتارج تقدير معلمات األجل الطويل02 الجدول

 

 Eviews 10نامج : من إعداد الباحثين باالعتماد بر المصدر
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 : نتارج تقدير معلمات األجل القصير ومعلمة تصحيح الخطأ06الجدول 

 
 Eviews 10: من إعداد الباحثين باالعتماد برنامج المصدر

 :عحاقة األجل الطويل 

يوض  الجدول التأثير اإليجابي لنفقات التجهيز )االستثمار العمومي( على اإلنتاج 
ل وهو ما يتوافق مع النظرية االقتحادية، أما العمالة الفالحية فهي الفالحي في األجل الطوي

تؤثر سلبيا على اإلنتاج، وهو ما ال يتوافق مع بعض النظريات االقتحادية، لكن في الفكر 
االقتحادي الحديث ومع وجود الماكنة فإن االعتماد على الفالح قد يخفض حجم اإلنتاج 

فنجد أن معلمات المتغيرات  إححائيا أماكنة الفالحية، مقارنة مع االعتماد أكثر على الما
المستقلة غير معنوية ما يعني عدم وجود عالقة طويلة األجل بين المتغيرات المستقلة واإلنتاج 
الفالحي من خالل النموذج المدروس، والسبب يعود إما فترة الدراسة أو بسبب المتغيرات 

 المختارة.
 :عحاقة األجل القصير 

 األجلخالل الجدول أن متغيرات الدراسة تؤثر على اإلنتاج الفالحي في  نالحظ من
بدرجة واحدة وذات معنوية  المبطئةالقحير، فهنا  تأثير موجب لنفقات التجهيز الفالحية 



 .اراري ليلى، دردوري لحسن ]...[ دراسة قياسية ألثر االستثمار العمومي على النتا  اللحاحي
 

20 
 

، %0.94اإلنتاج الفالحي بنسبة  عارتف %1إححائية إذ كلما ارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 
بدرجة واحدة فهي تؤثر سلبا على اإلنتاج الفالحي فكلما ارتفعت  المبطئةأما العمالة الفالحية 
، وهو بسبب أن الفالحة الحديثة %2.33انخفض اإلنتاج الفالحي بل  %1العمالة الفالحية بل 

ولزيادة اإلنتاج الفالحي أحبحت تعتمد أكثر على المكننة، أي أن االعتماد على العامل 
  سيخفض اإلنتاج مقارنة مع المكننة. 

كما أظهرت النتائج أن هنا  عالقة ديناميكية قحيرة األجل بين اإلنتاج الفالحي 
والمتغيرات المفسرة وهذا راجع للخطأ المقدر سالب اإلشارة والمعنوي إححائيا وكانت قيمته 

(CointEq(-1)=-0.47) وهو يقيس نسبة اختالل التوازن في المتغير التابع التي يمكن ،
من اإلنتاج الفالحي يمكن تححيحها من  %47.52نية ألخرى، أي أن تححيحها من فترة زم

 فترة ألخرى، واإلشارة السالبة تدعم وجود عالقة توازنية بين المتغيرات.

 :الخاتمة .6
حاولنا من خالل هذه الدراسة تحليل وقياس مجهودات الدولة في النهوض بالقطاع الفالحي 

رية العمومية لهذا القطاع، ومدى مساهمته في من خالل تفعيل البرامج والمخححات االستثما

إلى  1990زيادة نمو الناتج الفالحي وامتحاص اليد العاملة وذل  خالل الفترة الممتدة من 
، فاإلحالحات التي باشرت بها الدولة وكذا السياسات الزراعية المنتهجة، انعكس 2018

والذي ساهم هذا األخير في ارتفاع باالرتفاع المتزايد في قيمة االستثمار الفالحي العمومي 
متزايد في نسبة العمالة في القطاع الفالحي إال أنها تبقى دون المستوى المطلوب حيث لم 

 من العمالة الوطنية. %10تتجاوز نسبة 

وبالعودة للدراسة القياسية التي قمنا بها استطعنا بناء نموذج قياسي سليم اقتحاديا 
ححائيا، حيث أكدت نتائج ال دراسة إلى أن االستثمار العمومي الفالحي في الجزائر له تأثير وا 
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ايجابي على الناتج الفالحي في المدى الطويل والقحير، في حين تؤثر العاملة الفالحية تأثير 

سلبي على الناتج الفالحي، ويعود هذا إلى نقص اليد العاملة المؤهلة واالعتماد على الماكنة 
 ا نوصي بما يلي:ومن خحال دراستن الفالحية.

عفاءات وضمانات  - االهتمام أكثر باالستثمارات الفالحية عن طريق من  تشجيعات وا 
لمن يرغب في االستثمار في هذا المجال، والعمل على تقديم الدعم كما هو الحال في 

 الدول المتقدمة.

ية رفع القدرات التنافسية للقطاع الفالحي على اجتذاب االستثمارات الوطنية واألجنب -
المباشرة، وتحسين تنافسية منتجاته في السوق المحلي واألسواق الخارجية، وهو ما 

 يعمل على رفع الناتج الفالحي. 
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