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:ملخص

نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى دراسة دور القطاعات االقتصادية في تحقيق التنويع االقتصادي لبلدان المغرب
Panel (  وذلك باالعتماد على طرق القياس االقتصادي من خالل استخدام نماذج بانل،)0262-6992( العربي خالل الفترة
 حيث، لنتوصل في ختام هذه الورقة البحثية إلى أن متغيرات الدراسة في حالة تكامل مشترك على المدى الطويل،) Models
تبين وجود عالقة طردية بين القيمة المضافة لكل من قطاع الصناعة والخدمات وقطاع الفالحة مع الناتج المحلي اإلجمالي في
.دول المغرب العربي

. التنويع االقتصادي؛ الناتج المحلي اإلجمالي؛ نماذج بانل: الكلمات المفتاحية

Abstract:
Through this research paper, we aim to study the role of economic sectors
in achieving economic diversification in the Maghreb countries during the period
(1990-2018), relying on economic measurement methods through the use of
panel models, therefore we conclude in this research paper that the study
variables are in a state of complementarily and common in the long run, as it was
found that there is a direct relationship between the added value of each of the
industrial and service sectors and the agricultural sector with the GDP in the
Maghreb countries.
Keywords: Economic Diversification; Gross Domestic Product; Panel Models.
Résumé :
À travers ce document de recherche, nous souhaitons étudier le rôle des
secteurs économiques dans la diversification économique des pays du Maghreb au
cours de la période (1990-2018), en nous appuyant sur des méthodes de mesure
économique à travers l'utilisation de modèles de panel par conséquent, nous
concluons dans ce document de recherche que les variables de l'étude sont dans un
état de complémentarité et commune à long terme, car il a été constaté qu'il existe
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une relation directe entre la valeur ajoutée de chacun des secteurs industriels et de
services et le secteur agricole secteur avec le PIB des pays du Maghreb.
Mots-clés : Diversification Economique; Le Produit Intérieur Brut; Modèles de
Panel.

 .2تمهيد :
يعتبر النمو االقتصادي من بين األهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقه وزيادة معدالته باالستمرار معظم
اقتصاديات دول العالم على حد سواء (المتقدمة أو النامية) ،حيث يعبر عن النمو االقتصادي بالزيادة في الناتج
المحلي اإلجمالي؛ وهذا األخير عبارة عن مجموع السلع والخدمات التي ينتجها مجتمع ما في مدة زمنية.
والجزائر من بين الدول التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة وهذا في ظل هشاشة االقتصاد الوطني الذي مزال
يعتمد وبشكل كبير على العائدات النفطية ،وباإلضافة إلى عدم االستقرار في األسواق النفط العالمية ،كل هذا
انعكس سلبا ع لى معدالت النمو االقتصادي في الجزائر ،وأمام الوضع الحالي لالقتصاد الوطني وفي ظل هذه
التحديات ومن أجل الخروج من التبعية االقتصادية للمحروقات عملت الحكومة الجزائرية على تبني العديد من
السياسات واالستراتيجيات االقتصادية من أجل تحفيز التنويع االقتصادي من خالل االستثمار بالقطاعات
األخرى المكونة للنمو االقتصادي والتي ال تقل أهمية عن القطاع النفطي (قطاع الصناعة ،قطاع الفالحة ،قطاع
الخدمات )....،والقادرة على خلق الثروة وتحقيق القيمة المضافة المولدة للتنمية االقتصادية ،والجزائر ال تقل
أهمية على ما تمتلكه الكثير من الدول التي سطرت طريقها نحو تحقيق التنويع االقتصادي ،وذلك من خالل
االهتمام بمختلف الموارد التي تزخر بها في مختلف القطاعات والعمل على استغاللها استغالال أمثال لصالح
االقتصاد الجزائري.
وعلى ضوء ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:
ما هو دور القطاعات االقتصادية لبلدان المغرب العربي في تحقيق التنويع االقتصادي؟

الدراسات السابقة:

 نوي نبيلة" ،التنويع االقتصادي والنمو المستدام في الدول النفطية دراسة حالة الجزائر" ،مقال في مجلةالحقوق والعلوم اإلنسانية "العدد االقتصادي" بالجزائر ،المجلد  ،03العدد  ،0262 ،26وقد تم معالجة هذه
الدراسة من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية :ما أثر التنويع االقتصادي على النمو المستدام في

الجزائر؟ ،وكان الهدف من هذه الدراسة تقييم مدى نجاح الجزائر في تحقيق التنويع االقتصادي مع إبراز العالقة
بين التنويع والنمو االقتصادي المستدام في الجزائر ،كما تم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى فشل الجزائر في
تحقيق التنويع االقتصادي من جهة ،وعدم القدرة على تحقيق معدالت نمو مستقرة ومستدامة من جهة أخرى،
ويعود سبب ذلك إلى التركيز الكبير للصادرات واإليرادات الحكومية في قطاع المحروقات ،وتأتي دراستنا
مختلفة عن هاته الدراسة في الجانب التطبيقي حيث أن هذه الدراسة ركزت عن مؤشرات التنويع االقتصادي

وعالقته بالنمو االقتصادي في الجزائر ،أما دراستنا فقد اعتمدنا فيها على القطاعات االقتصادية لبلدان المغرب
العربي ودورها في تحقيق التنويع االقتصادي.

 -ضيف أحمد ،عزوز أحمد؛ "واقع التنويع االقتصادي في الجزائر وآلية تفعيله لتحقيق تنمية اقتصادية

مستديمة" ،مقال في مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،الجزائر ،المجلد  ،61العدد  ،0262 ،69وقد تم
معالجة هذه الدراسة من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية :كيف يمكن تفعيل سياسة التنويع االقتصادي

في الجزائر لتحقيق تنمية اقتصادية مستديمة؟ ،وكان الهدف من هذه الدراسة تحديد إمكانيات االقتصاد
الجزائري المحفزة للتنويع االقتصادي باإلضافة إلى تحليل واقع التنويع االقتصادي في الجزائر واليات تفعيله من
أجل النهوض باالقتصاد الوطني وفك السيطرة والهيمنة الكلية للقطاع النفطي ،كما تم التوصل من خالل هذه
الدراسة إلى أنه وفي ظل المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل الخروج من دائرة االقتصاد الريعي،
والتوجه نحو اقتصاد أكثر صالبة يعتمد على موارد أخرى خارج القطاع النفطي ،إال أنه تبين استمرار الهيمنة
الكلية وبقاء االعتماد على ا لقطاع النفطي سواء في تكوين القيمة المضافة في األنشطة االقتصادية أو في تمويل
الخزينة العامة للدولة ،وما يؤكد ذلك ضعف التنويع االقتصادي حسب مؤشر هرفندال هيرشمان ،وتأتي دراستنا

مشابهة لهاته الدراسة في انطالقهما من منطق واحد وهو التطرق إلى الجانب النظري للتنويع االقتصادي ،إال أن
موضوع دراستنا يختلف عنه كونه تعرض للجانب التطبيقي والذي نوضح من خالله دور القطاعات االقتصادية
لبلدان المغرب العربي في تحقيق التنويع االقتصادي.

 -بن باجلول؛ "التنويع القطاعي وأثره على معدالت النمو االقتصادي دراسة تحليلية للدول :الجزائر،

اإلمارات ،السعودية خالل الفترة  ،"1127-2887أطروحة دكتوراه شعبة علوم اقتصادية تخصص نقود
ومالية ،جامعة أحمد دراية أدرار ،الجزائر ،0269-0262 ،وقد تم معالجة هذه الدراسة من خالل اإلجابة
على اإلشكالية التالية :كيف يمكن للتنويع القطاعي أن يؤثر على معدالت النمو االقتصادي؟ ،وكان الهدف

من هذه الدراسة إبراز أثر التنويع القطاعي على معدالت النمو االقتصادي في كالا من الجزائر ،اإلمارات
والسعودية واستشراف سياسة أو إستراتيجية اقتصادية للجزائر مبنية على التنويع القطاعي من خالل هاته المقارنة
وكيف يمكن رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الداخلي الخام من خالل استخدام اإليرادات
النفطية بعقالنية وتنويع أفقي أو عمودي ليساهم في رفع معدل النمو االقتصادي ،وتأتي دراستنا مختلفة عن هذه
الدراسة من الجانب التطبيقي ،حيث أن هذه الدراسة قامت بحساب التنويع االقتصادي عن طريق معامل
"هرفندال هيرشمان" وتحليل النتائج ،أما دراستنا فقد تناولت القطاعات االقتصادية لبلدان المغرب العربي
ودورها في تحقيق التنويع االقتصادي وذلك باالستخدام النموذج القياسي عن طريق منهجية بيانات بانل.

المحور األول :اإلطار النظري للتنويع االقتصادي:

 .2تعريف التنويع االقتصادي:

يعرف التنويع االقتصادي على أنه عملية تنويع مصادر الدخل الوطني ،بمعنى تنويع القاعدة اإلنتاجية
وزيادة القطاعات اإلنتاجية الغير نفطية في الناتج المحلي اإلجمالي ،بما يضمن ابتعاد االقتصاد عن مخاطر
االعتماد على هيمنة مادة أولية أو سلعة رئيسية واحدة( .مجبل ،0262 ،صفحة )612
التنويع االقتصادي هو عبارة عن عملية استغالل لكافة الموارد والطاقات اإلنتاجية المحلية وذلك بما
يكفل تحقيق التراكم في القدرات الذاتية ،قادرة على توليد موارد متجددة وبلوغ مرحلة سيطرة اإلنتاج المحلي
على السوق الداخلي( .يوسف الحمد ،6921 ،صفحة )01
التنويع بشكل عام هو تقليل االعتماد على المورد الوحيد واالنتقال إلى مرحلة تمتين القاعدة الصناعية
والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية وهو ما يعني بناء اقتصاد وطني سليم يتجه نحو االكتفاء الذاتي في أكثر من
قطاع( .بن نية و محفوظ ،0261 ،صفحة )012
وبالتالي فان التنويع االقتصادي يقود إلى النمو االقتصادي ،وذلك عن طريق( :الشارف بن عطية و
حاكمي ،0262 ،صفحة )003
 -تقليل المخاطر االستثمارية :يساهم التنويع االقتصادي في زيادة معدالت النمو االقتصادي من خالل زيادة

فرص االستثمار على عدد كبير من النشاطات االقتصادية ،وتقليل المخاطر االستثمارية الناجمة عن تركيز تلك
االستثمارات في عدد قليل منها.
وبصفة عامة توزيع االستثمارات يقلل من المخاطر االستثمارية ،فالظروف الطبيعية )الزالزل والجفاف
والفيضانات والحرائق( ،والدولية )الحروب والنزاعات المسلحة واالحتكارات) والخدمات المالية قد تلحق أضرارا
فادحة في إنتاج وتسويق واستهالك بعض المنتجات ،مما ينعكس سلبي ا على العوائد االستثمارية ،لذلك فإن
تنويع االستثمارات وتوزيعها على عدد كبير من المنتجات ،يقلص من المخاطر االستثمارية ويزيد من عوائدها.
 تقليص المخاطر المؤدية إلى انخفاض حصيلة الصادرات :عند انخفاض أسعار المنتجات المصدرة،تنخفض عوائد الصادرات من النقد األجنبي ،حيث هذا األخير نتج عن اعتماد بعض الدول التي يتسم اقتصادها
بدرجة ضعيفة من التنويع االقتصادي على تصدير منتج واحد أو عدد محدود من المنتجات ،مما يؤدي إلى
تقليص إمكانية الدولة في تمويل الواردات أو تمويل عملية التنمية االقتصادي.

 زيادة إنتاجية رأس المال البشري :زيادة إنتاجية العمل ورأس المال البشري تكون من خالل مساهمة التنويعاالقتصادي والذي بدوره يؤدي إلى رفع معدالت النمو االقتصادي.

 توطيد درجة العالقات التشابكية بين القطاعات اإلنتاجية :يساهم التنويع االقتصادي الناتج من زيادة عددالقطاعات االقتصادية المنتجة في تقوية العالقات التشابكية فيما بينها وهذا ما يزيد من درجة االندماج الداخلي

بين القطاعات ،مما ينجم عنه العديد من التأثيرات الخارجية في اإلنتاج ،والتي تنعكس إيجابيا على النمو
االقتصادي( .ممدوح ،0261 ،صفحة )22
 -تحقيق االكتفاء الذاتي :من خالل زيادة حصيلة الصادرات من السلع والخدمات ،والتقليل من االعتماد على

الخارج في استيراد السلع االستهالكية ،وتوفير الفرص الوظيفية مما يقلص من معدالت البطالة؛ وبالتالي تحسين
مستوى معيشة األفراد( .مجبل ،0262 ،صفحة )619
 .1مستويات ومحددات التنويع االقتصادي:
 2.1مستويات التنويع االقتصادي:

 -تنويع اإلنتاج :على مستوى االقتصاد ككل ،يحصل تنويع اإلنتاج عندما تتحقق حالة تناسب في المساهمة

النسبية والضرورية للقطاعات االقتصادية في توليد الناتج والدخل القومي ،وهذه القطاعات تشتمل على الزراعة،
الصناعة (اإلستخراجية/التحويلية) والخدمات ،وهنا يظهر بجالء أن تنويع اإلنتاج البد أن يقوم باإلجمال على
ميل إلى زيادة الوزن النسبي للصناعة في مجمل النشاط االقتصادي ،باعتبار أن هذا القطاع (الصناعة) هو محور
التحوالت الهيكلية في االقتصاد ،وذلك بالنظر إلى دوره كقطاع قيادي ،يضمن توسعا وتشابكا متناميين لكافة
النشاطات في إطار متكامل األبعاد كالزمن ،الحيز أو القطاع ،المؤسسة ،التكنولوجيا ،البيئة والسلوك.
 تنويع التجارة الخارجية :إن الحديث عن تنويع التجارة الخارجية ،يرتبط إلى حد كبير بتحليل الهيكلالسلعي لها وذلك في جانبيها الرئيسيين (الهيكل السلعي لالستيراد والهيكل السلعي الصادرات) ،فمن خالل
دراسة التنويع السلعي للصادرات والواردات يمكن معرفة من جهة مدى االعتماد على تصدير سلعة واحدة عن
طريق قياس نسبتها إلى إجمالي الصادرات ودراسة طبيعة هذه أولية أو مصنعة؟ فشدة االعتماد هذه ستؤثر في
إمكانية استمرار عملية التنمية االقتصادية ،وبالتالي فإن تنويع هيكل الصادرات سيكون الحل األمل استمرارها،
وهذا يقصد بعملية تنويع الصادرات قبل كل شيء توسيع أصنافها وذلك ال بتزويد األسواق الخارجية بالخامات
األولية فحسب بل أيضا بمنتجات معالجتها وتحويلها وتصنيعها ،لم بالصناعات نصف الجاهزة من اإلنتاج
المحلي( .أوريسي)0262 ،
 1.1محددات التنويع االقتصادي :في تقرير نشرته اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة سنة

 0221حول التنويع االقتصادي ،حيث حددت خمسة مجموعات من العوامل التي تؤثر على مسار التنويع
االقتصادي وهي( :شارف ،0261 ،صفحة )01
 -العوامل المادية :االستثمار ،البنية التحتية ،رأس المال البشري....،؛

 -السياسات العمومية :السياسة المالية ،السياسة التجارية ،السياسة الصناعية...،؛

 المتغيرات االقتصادية الكلية :سعر صرف العملة ،معدل التضخم ،ميزان المدفوعات...،؛ -المتغيرات المؤسساتية :الحوكمة ،مناخ االستثمار ،الوضع األمني...،؛

 الوصول إلى األسواق :درجة انفتاح األسواق على التجارة الخارجية ،باإلضافة إلى طرق الوصول إلىالتمويل بأنواعه المختلفة.

 .3مؤشرات قياس التنويع االقتصادي:

 2.3معامل هيرفندال هيرشمان (:)Herfindal Hirshman

يعتبر معامل هيرفندال هيرشمان من أكثر المؤشرات شيوعا في قياس التنويع االقتصادي ،حيث صمم

أصال لقياس مقدار التركز في الصناعة أو في قطاع معين ،واستخدم بصورة كبيرة من قبل المحاكم األمريكية
سابقا لقياس مدى االحتكار في صناعة معينة أو في قطاع معين ،كما استخدم من قبل منظمة األمم المتحدة
للتجارة والتنمية ( )UNCTADلمعرفة مدى درجة التنويع في قطاع التصدير ،ويعكس هذا المؤشر درجة
اعتماد صادرات دولة على عدد قليل من المنتجات (التركيز) أو على فئة محدودة من الشركاء التجاريين (تنويع
األسواق) ،كما يبين مدى اختالف وتنوع أو تشابه هيكل الصادرات فيها عن هيكل صادرات العالم ،ويعرف
معامل هيرفندال هيرشمان بالصيغة التالية:

حيث أن:
 :الناتج المحلي في القطاع ()i؛

 :إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي ()GDP؛
 :عدد مكونات الناتج (عدد القطاعات).
وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين ( ،)6-2فإذا كانت:
  ،H=1هنا نكون أمام تنويع معدوم زهي الحالة التي يكون فيها االقتصاد مرتكزا على نشاط واحدفقط؛

 H=0 -هذا يدل على وجود تنوع تام في االقتصاد.

وعليه فان القيمة المنخفضة لمعامل هرفندال هيرشمان تدل على القدرة العالية لالقتصاد على توزيع

نشاطاته بشكل متكافئ على عدد أكبر من القطاعات االقتصادية( .حميداتو ،0262-0269 ،الصفحات
)633-631
باإلضافة إلى هذا المؤشر هناك مؤشرات أخرى تعتبر كأدلة على مستوى ودرجة التنويع االقتصادي ،تتعلق
أساسا بأداء االقتصاد الكلي وهي( :بللعما و بن عبد الفتاح ،0262 ،صفحة )000
 -درجة التغير الهيكلي؛

-

درجة عدم استقرار الناتج المحلي اإلجمالي وعالقته بعدم استقرار أسعار النفط؛
تطور إيرادات النفط كنسبة من مجموع إيرادات الدولة؛
تطور الصادرات غير النفطية وتكوينها؛
التوزيع القطاعي للقوى العاملة؛
نسبة مساهمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج المحلي اإلجمالي؛
توزيع ملكية األصول بين القطاعين العام والخاص.

المحور الثاني :دراسة قياسية لدور القطاعات االقتصادية في تحقيق التنويع االقتصادي..
من خالل هذا المحور سنحاول معرفة دور القطاعات االقتصادية لبلدان المغرب العربي في تحقيق التنويع
االقتصادي خالل الفترة ( ،)0262-6992واخترنا  1دول للدراسة وهي" :الجزائر ،تونس ،المغرب،
موريتانيا" ،في حين تم استثناء دولة "ليبيا" وذلك في ظل الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها لم نستطع
إدراجها ضمن عينة الدراسة لعدم توفر المعطيات الكافية عنها ،وباستخدام طرق وأساليب االقتصاد القياسي من
أهمها نماذج بانل ( )Panel Dataوهذا باالعتماد على مجموعة من االختبارات محاولين بذلك تقدير
واختيار النموذج المالئم لهذه الدراسة ،كما تم االعتماد في هذه الدراسة على البيانات الصادرة عن البنك
الدولي.
ومن خالل دراستنا لمعرفة دور التنويع االقتصادي في دعم النمو االقتصادي لدى دول المغرب العربي
سوف نركز على المعادلة األساسية التالية:
 = PIBالناتج المحلي اإلجمالي (دوالر أمريكي)؛

)PIB = F(Lvindus, Lvagricu, Lvsrvic

 = Lvindusالقيمة المضافة لقطاع الصناعة (كقيمة من الناتج المحلي اإلجمالي)؛

 = Lvagricuالقيمة المضافة لقطاع الفالحة (كقيمة من الناتج المحلي اإلجمالي)؛

 = Lvsrvicالقيمة المضافة لقطاع الخدمات (كقيمة من الناتج المحلي اإلجمالي).

 .2تحديد نوع النموذج المالئم لبيانات عينة الدراسة:
نقوم في هذا الفرع بتقدير المعادلة أعاله بطريقة المربعات الصغرى ،وعلى أساس أن بيانات الدراسة
طويلة ( )Panel Dataفإننا نميز ثالث نماذج أال وهي:
 نموذج التجانس الكلي ()Pooled؛ -نموذج األثر الثابت ()Fixed؛

 -نموذج األثر العشوائي (.)Random

 1.2تقدير نموذج الدراسة :يتم تقدير كل من النموذج األول والثاني بطريقة المربعات الصغرى العادية ،أما
النموذج الثالث فيتم تقديره بطريقة المربعات الصغرى المعممة ،ونتائج التقدير موضحة فيما يلي:

جدول  :2نتائج تقديرات النماذج الثالثة.
نمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذج التقديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
نموذج التجانس الكلي

نموذج األثر الثابت

نموذج األثر العشوائي

Lvindus

()Pooled
)4.468(0.2914

()Fixed
)-7.879(0.138

()Random
)5.568(0.232

Lvagricu

)-4.635(0.118

)1.593(0.801

)-4.635(0.077

Lvsrvic

)1.845(0.792

)-0.256(0.969

)1.845(0.765

Constant
عدد المشاهدات

)-15.630(0.746

)71.865(0.131

)15.630(0.713

116

116

116

R-squared

0.29

047

0.29

F-test

)15.913(0.000

)16.050(0.000

)15.913(0.000

المتغيرات
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 3.2اختبار إمكانية وجود أثر فردي في النموذج :في البداية نعمل على اختبار إمكانية وجود أثر فردي ضمن
بيانات عينة الدراسة ويكون هذا االختبار على أساس اختبار فيشر ،والذي تنص فرضية العدم فيه على تالءم
التجانس الكلي ،أي عدم وجود أي أثر لألفراد في العينة المدروسة ،كما تعطى إحصائية هذا االختبار على
النحو التالي:

حيث أن:

 :Nيمثل عدد األفراد (في حالتنا هذه توجد  1دول).

 :Tطول السلسة الزمنية المقترحة للدراسة (في حالتنا هذه تساوي  09سنة).

 :Kعدد المتغيرات المستقلة في النموذج (في حالتنا هذه لدينا ثالث متغيرات).
 :يمثل معامل التحديد الذي يوافق نموذج األثر الثابت (

 :يمثل معامل التحديد الذي يوافق نموذج التجانس الكلي (

).
).

FC=92.5

F(3,109)=2.68

على ضوء نتائج اختبار ( )Fنالحظ أن القيمة المحسوبة إلحصائية فيشر ( )FC=92.5أكبر من
القيمة المجدولة ( ،)F(3,109)=2.68وعليه نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة ،أي أن هناك أثر فردي
ضمن بيانات عينة الدراسة.

 1.2اختبار هوسمان للمفاضلة بين نموذج األثر الثابت ونموذج األثر العشوائي :بغرض تحديد نوعية هذا
األثر فإننا نعتمد على اختبار هوسمان ( )Hausman Testمن أجل االختيار بين نموذج األثر الثابت أو
األثر العشوائي ،ونتائج هذا االختبار موضحة في الجدول الموالي:
جدول  :1نتيجة اختبار هوسمان (.)Hausman Test
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من خالل الجدول أعاله نالحظ أن القيمة االحتمالية الختبار هوسمان قدرت بـ ـ ــ 2.222 :أي أنها

أقل من  ،2.23وهذا يعني قبول الفرضية البديلة عند مستوى معنوية ( )%3والقول بأن هناك ارتباط بين المتغير
المفسر واألثر الفردي وعليه يكون النموذج المالئم لبيانات عينة الدراسة هو من نوع األثر الفردي والذي يمنحنا
مقدرات متسقة في هذه الحال ة ،ويعني هذا أن دول العينة تتفق من ناحية معامالت المتغيرات المفسرة وتختلف
في قيم الثابت وهذا االختالف يتحدد على أساس قيم المتغير المفسر لكل دولة.

 .1اختبار صالحية نموذج األثر الفردي:

في هذه المرحلة سوف يتم اختبار صالحية نموذج األثر الفردي من خالل االختبارات التالية:

 2.1اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية :هناك العديد من االختبارات اإلحصائية للتأكد من أن
األخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي ،ومن أهمها هو اختبار جاك بيرا ( )Jarque-Berraويعتمد هذا
االختبار على الفرضيتين التاليتين:

 :H0األخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي.

 :H1األخطاء العشوائية ال تتبع التوزيع الطبيعي.
ونتائج هذا االختبار موضحة في الشكل الموالي:

شكل :2نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية.
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يظهر من الشكل أعاله أن القيمة االحتمالية إلحصائية جاك بيرا ( )Jarque-Berraوالتي تساوي

( )2.201أصغر تماما من ( ،) 2.23وعليه يتم قبول الفرضية البديلة والحكم على أن األخطاء العشوائية
للنموذج المقدر ال تتبع التوزيع الطبيعي.
 1.1اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء العشوائية :نتائج هذا االختبار موضحة في الدول الموالي:
جدول  :3نتائج اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء العشوائية.
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من خالل الجدول أعاله يتضح أن القيمة االحتمالية إلحصائية ( )Breush-Paganوالتي تساوي
( )2.260أصغر تماما من ( ،)2.23وبالتالي قبول الفرضية الصفرية والتي تنص على وجود ارتباط ذاتي
لألخطاء العشوائية بين بواقي الدول واالرتباط المتسلسل داخل كل دولة وهذه النتيجة تجعل من مقدرات المعالم
ليست بأقل تباين مما يفقدها خاصية الكفاءة وبالتالي يصبح النموذج مرفوض ويجب البحث عن تقديرات
أفضل.
 .3تقدير العالقة طويلة األجل بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي:
 2.3دراسة استقرارية السالسل الطولية محل الدراسة:

بغرض اختبار استقرارية السالسل الطولية لمتغيرات النموذج نستعمل االختبارات اإلحصائية التالية:
 اختبار )(Levin,Lin and Chu؛ اختبار )(Breitung؛ اختبار )(Im,Pesaran and Shin؛ -اختبار )( ADF-Fisher؛

 -اختبار ).(PP-Fisher

ونتائج تطبيق هذه االختبارات موضحة في الجدول أدناه:
جدول  :1نتائج اختبار استقرارية السالسل الطولية للمتغيرات.
نوع االختبار

المتغيرات

LLC

Breitung

IPS

ADF-Fisher

PP-Fisher

1.030
)(0.848

1.042
)(0.851

1.451
)(0.926

3.404
)(0.906

6.427
)(0.544

الفرق

-3.218
)(0.000

-4.415
)(0.000

-4.750
)(0.000

36.612
)(0.000

295.549
)(0.000

عند

0.390
)(0.651

-0.544
)(0.298

0.052
)(0.520

9.069
)(0.336

20.330
)(0.009

الفرق

-5.580
)(0.000

-3.149
)(0.000

-5.707
)(0.000

42.967
)(0.000

300.215
)(0.000

عند

0.747
)(0.772

0.638
)(0.738

0.718
)(0.763

5.325
)(0.722

20.971
)(0.007

الفرق

1.909
)(0.971

-2.863
)(0.002

-5.374
)(0.000

40.186
)(0.000

193.612
)(0.000

عند

-2.125
)(0.016

-0.669
)(0.251

0.734
)(0.766

4.508
)(0.808

5.282
)(0.727

-3.305
)(0.001

-4.569
)(0.000

-5.188
)(0.000

38.533
)(0.000

187.203
)(0.000

عند

Lgdp

المستوى
األول

Lvindus

المستوى
األول

Lvagricut

المستوى
األول

Lvsrvic

المستوى
الفرق
األول
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من خالل نتائج اختبارات جذر الوحدة الموضحة في الجدول أعاله نالحظ أن المتغيرات،LGDP" :

 "LVSRVIC ، LVAGRICU ،LVINDUSغير مستقرة في المستوى وذلك باستعمال كل االختبارات
اإلحصائية عند مستوى معنوية ( ،)%3وبعد أخذ الفروق األولى وبنفس االختبارات السابقة تبين أن كل
المتغيرات السابقة مستقرة عند الفروق األولى عند مستوى معنوية ( ،)%3وعليه فإن متغيرات الدراسة هي

متكاملة من الدرجة األولى ( I)2وبالتالي فانه من المناسب البحث عن عالقة طويلة األجل بين هذه
المتغيرات.

 1.3اختبار كاو ( )Kao Testللتكامل المشترك:

من خالل دراستنا لالستقرارية تبين لنا أن متغيرات الدراسة هي متكاملة من الدرجة األولى ( I)6أي
عند نفس المستوى ،وبالتالي فإنه من األفضل البحث عن عالقة طويلة األجل بين هذه المتغيرات ،ومن أجل
اختبار إمكانية تحقق هذه العالقة فإننا نستعمل اختبار كاو ( )Kaoللتكامل المشترك ونتيجة هذا االختبار
موضحة في الجدول التالي:
جدول  :5نتائج اختبار كاو للتكامل المشترك.
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من خالل الجدول أعاله وعلى أساس االحتمال المرافق لهذا االختبار والذي بلغ ( )2.203وهو أقل
من ( ،)2.23وعليه يمكننا قبول الفرضية البديلة عند مستوى معنوية ( )%3والتي تنص على وجود عالقة
تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة ،وعلى ضوء هذه النتيجة يمكننا تقدير العالقة طويلة األجل وتصبح عندئذ
العالقة المقدرة بين السالسل محل الدراسة عالقة توازنية هيكلية على المدى الطويل ،ويسمى النموذج المعبر
عن هذه العالقة بنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة ( ،)Ardlومن أجل تقدير هذا النموذج

نستعمل منهجية ( ،)Pmg-Ardlونتائج هذا التقدير موضحة في الجدول التالي:
جدول  :7نتائج تقدير عالقة التكامل المشترك.
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من خالل العالقة قصيرة األجل نالحظ أن معامل تصحيح الخطأ ( )= -1.27مقبوال من الناحية
اإلحصائية وذلك عند مستوى معنوية ( ،)%3وعلى أساس قيمة معامل تصحيح الخطأ فإن ( )%61من
أخطاء األجل القصير يمكن تصحيحها للعودة إلى الوضع التوازني في األجل الطويل في حالة وجود صدمات
تزيح النموذج عن وضع التوازن ،في حين تدل اإلشارة السالبة على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات
الدراسة وهو ما تطرقنا إليه سابقا.
أما بالنسبة للعالقة طويلة األجل فنالحظ اإلشارة الموجبة للقيمة المضافة لكل من قطاع الصناعة
والخدمات وقطاع الفالحة ،وهذا داللة على العالقة الطردية بين كل متغير وعالقته بالناتج المحلي اإلجمالي
وهو أيضا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية ،حيث أن زيادة وحدة واحدة من القيمة المضافة لكل من قطاع
الصناعة والخدمات والفالحة تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ب ـ ــ 0.26 :و  1.31و  2.19وحدة
على الترتيب ،وهذا ما يدل على أهمية كل من القطاعات االقتصادية السابقة في تحقيق معدالت نمو مرتفعة
وخلق مصادر جديدة للثروة وبالتالي فهي الغاية المثلى التي تسعى لتحقيقها مختلف اقتصاديات دول العالم،
خاصة تلك الدول التي تعتمد على مصدر وحيد في دعم اقتصادها.
 .1خاتمة:
من خالل هذه الورقة البحثية والتي كان هدفها إبراز دور القطاعات االقتصادية لبلدان المغرب العربي في
تحقيق التنويع االقتصادي خالل الفترة  ،0262-6992فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي يمكن
طرحها في النقاط التالية:

 التنويع االقتصادي هو عبارة عن عملية تنويع مصادر الدخل الوطني ،بمعنى تنويع القاعدة اإلنتاجية وزيادةالقطاعات اإلنتاجية الغير نفطية في الناتج المحلي اإلجمالي ،بما يضمن ابتعاد االقتصاد عن مخاطر االعتماد
على هيمنة مادة أولية أو سلعة رئيسية واحدة.
 -ومن خالل الدراسة القياسية وكمنهجية لتحليل البيانات الطولية ( )Panel Dataكان في البداية تحديد نوع

األثر الفردي والذي اتضح انه ثابت أي يتحدد على أساس كل دولة وهذا مقبول من وجهة اقتصادية ،وفي إطار
البحث عن العالقة األنسب قمنا باختبار استقرارية متغيرات الدراسة حيث تبين أنها من نفس درجة التكامل
( I)6مما منحنا القدرة على البحث عن وجود عالقة تكامل مشترك على األمد الطويل ،وباستعمال اختبار

( )Kaoتأكدنا من وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة؛

 -كما أظهرت نتائج تقدير نموذج ( )ARDLباستخدام منهجية ( ،)Pmg-Ardlوعلى أساس قيمة معامل

تصحيح الخطأ أن ( )%61من أخطاء األجل القصير يمكن تصحيحها من أجل الوصول إلى الوضع التوازني
في األجل الطويل في حالة وجود صدمات ،أما بالنسبة للعالقة طويلة األجل فنالحظ اإلشارة الموجبة للقيمة
المضافة لكل من قطاع الصناعة والخدمات وقطاع الفالحة ،وهذا داللة على العالقة الطردية بين كل متغير
وعالقته بالناتج المحلي اإلجمالي وهو أيضا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية ،حيث أن زيادة وحدة واحدة من
القيمة المضافة لكل من قطاع الصناعة والخدمات والفالحة تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ب ـ ــ:
 0.26و  1.31و  2.19وحدة على الترتيب ،وهذا ما يدل على أهمية كل من القطاعات االقتصادية السابقة
في تحقيق معدالت نمو مرتفعة وخلق مصادر جديدة للثروة باإلضافة إلى تحسين الوضعية االقتصادية لبلدان
المغرب العربي وبالتالي فهي الغاية المثلى التي تسعى لتحقيقها مختلف اقتصاديات دول العالم ،خاصة تلك
الدول التي تعتمد على مصدر وحيد في دعم اقتصادها.
ومن خالل نتائج الدراسة تم استخالص جملة من التوصيات يمكن طرحها في النقاط التالية:
 تدعيم القطاع الفالحي من خالل تنمية االستثمارات وإعادة النظر في مختلف االستراتيجيات ،من أجلتحقيق الطلب المحلي (االكتفاء الذاتي) ،وبالتالي تقليل العبء على الميزان التجاري؛
 االهتمام بالقطاع الخاص من خالل توفير البنية التحتية الالزمة ،باإلضافة إلى محاربة التمييز بين المؤسساتالعامة والمؤسسات الخاصة والتي أصبح يعاني منها هذا األخير ،سواء في منح االمتيازات أو منح فرص
االستفادة من المشاريع؛
 التركيز على االستثمار في رأس المال البشري من خالل تكثيف الجهود الخاصة من أجل خلق كوادر قادرةعلى النهوض باالقتصاد الوطني؛
 إعطاء األهمية لتفعيل دور القطاع الصناعي ،والزراعي والسياحي كقطاعات رائدة من أجل تنمية االقتصادالوطني؛

 ضرورة االستفادة من التجارب الدولية فيما يخص التنويع االقتصادي ،خاصة تلك الدول التي تتقارب فيهيكلها االقتصادي مع الجزائر.
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