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، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين االستثمار السياحي وبعض مؤشرات االستدامة في الجزائر ممثلة بثالثة متغيرات:ملخص
 خالل الفترة املمتدة ما بين، وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، مؤشر أسعار االستهالك العائلي،وهي نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي
. وعالقة السببية لغرانجر، باستخدام اختبار التكامل املشترك لجوهانسن،2019-1988
 بينما أثبتت وجود عالقة سببية في االتجاهين بين االستثمار،وخلصت الدراسة إلى عدم وجود عالقة توازنية بين املتغيرات في األجل الطويل
 في، وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، على غرار نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي،السياحي وبعض مؤشرات االستدامة في الجزائر
.داللة على أن إمكانية تكثيف جهود االستثمار السياحي لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة في الجزائر مستقبال
. ثاني أكسيد الكربون، مؤشر أسعار االستهالك، الدخل الفردي، االستدامة، االستثمار السياحي:كلمات مفتاحية

.Q53 ،E31 ،D31 ،H54 ،Z30 ،L83: JELتصنيفات
Abstract:This study aimed to analyze the relationship between tourism investment and some index of sustainability in
Algeria represented by three variables, which are per capita GDP, household consumption price index, and carbon dioxide
emissions, during the period 1988-2019, using Johansen co-integration test, and Granger causality relationship test.
The study concluded that there is no balance between variables in the long term, while it demonstrated the
existence of a causality relationship in dual directions between tourism investment and some index of sustainability in
Algeria, such as per capita GDP and carbon dioxide emissions, indicating that the possibility of to intensify tourism
investment efforts to achieve a sustainability in Algeria in the future.
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يشهد االقتصاد العديد من التطورات التي أثرت بشكل كبير على الكثير من األفكار
االقتصادية ،التي كان لها الدور الكبير في بلورة دور االقتصاد ومختلف أنشطته املتعددة واملتنوعة
بهدف الحفاظ على اإلنسان وتنميته ،من خالل الرفع من جودة وكمية الخدمات والحاجات التي
ينبغي توفيرها له على نحو يضمن له الرفاه االقتصادي ولبيئته التي يعش بها ،وهنا تبرز أهمية
تشجيع االستثمار في صناعة السياحة كأحد متطلبات التنمية االقتصادية املستدامة.
والجزائر على غرار الكثير من الدول تسعى جاهدة إلى تطوير القطاع السياحي من خالل
جملة من البرامج واالستراتيجيات من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وخلق نوع من التنوع
االقتصادي ،الذي يهدف أساسا إلى تحقيق االستدامة بعيدا عن استنفاذ املوارد الناضبة على غرار
البترول والغاز الطبيعي.
 -1-1إشكالية الدراسة  :ومن هنا يمكننا طرح اإلشكالية التالية:
ما هي طبيعة العالقة بين االستثمار السياحي ومؤشرات االستدامة في الجزائر (الدخل
الفردي ،املستوى العام لألسعار ،انبعاث )CO2؟
 -2-1فرضيات الدراسة:
تتمثل فرضيات الدراسة في ما يلي:
الفرضية األولى :توجد في املدى الطويل عالقة توازنية في شكل تكامل مشترك بين االستثمار السياحي
وبعض مؤشرات االستدامة في الجزائر؛
الفرضية الثانية :هناك عالقة سببية في االتجاهين بين االستثمار السياحي وبعض مؤشرات
االستدامة في الجزائر.
 -3-1دراسات سابقة:
تم االستعانة في دراستنا هذه على ضوء بعض الدراسات السابقة التي تناولت أثر االستثمار
السياحي في بعض املتغيرات االقتصادية التي تصب في بوتقة أبعاد التنمية املستدامة ،وهي:
دراسة( :حراث و رمضاني :)2018 ،والتي هدفت إلى إيجاد اتجاه عالقة السببية بين
االستثمار السياحي والنمو السياحي في الجزائر خالل الفترة املمتدة ما بين  ،2016-1983من خالل
تطبيق منهجية ( )toda and yamamotoونموذج االنحدار الذاتي  ،VARوالتي خلصت إلى وجود
عالقة سببية في اتجاه واحد من االستثمار السياحي إلى الناتج املحلي الخام السياحي ،ووجود أثر
ايجابي لالستثمار السياحي على النمو السياحي.
دراسة : (SALEH, ASSAF, IHALANAYAKE, & LUNG, 2015):والتي كان من بين أهدافها
البحث عن عالقة االستثمار األجنبي املباشر في مجال السياحة بالنمو االقتصادي ممثال بالناتج
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املحلي اإلجمالي في مجموعة من بلدان الشرق األوسط كوجهات سياحية (البحرين ،األردن ،واململكة
العربية السعودية) ،خالل الفترة املمتدة من  1981إلى  ،2008باستخدام تحليل البيانات املقطعية
ونموذج التكامل املشترك ،وخلصت إلى وجود عالقة طويلة األمد بين االستثمار السياحي والناتج
املحلي اإلجمالي ،كما كان للسياحة تأثير أقوى على االقتصاد من القطاعات األخرى.
-4-1منهج الدراسة وأدو اته
ولإلجابة على إشكالية الدراسة ،سنقوم بتشخيص العالقة بين متغير االستثمار السياحي،
وبعض املتغيرات االقتصادية التي تمثل مظاهرا لالستدامة ،وهي :الدخل الفردي (نصيب الفرد من
الناتج املحلي اإلجمالي) (البعد االقتصادي) ،املستوى العام لألسعار ممثال بمؤشر االستهالك العائلي
(البعد االجتماعي) ،وكذا انبعاث ثاني أكسيد الكربون (البعد البيئي) ،بإتباع املنهج االستقرائي
والتحليلي ،وباستخدام برنامج .eviews.8
 -2التأصيل النظري للتنمية املستدامة:
 -1-2مفهوم التنمية املستدامة:
تطور مفهوم التقليدي للتنمية من كونها" :عملية تطوير املنتجات والخدمات في إطار
حضاري بهدف خلق الثروة" إلى أن أصبح هذا املفهوم ضيقا بالنظر إلى املفهوم الجديد للتنمية
املستدامة ،التي أضحت تهتم في املقام األول بتحسين التعامل مع املوارد الطبيعية والحفاظ عليها
لضمان استمراريتها لألجيال القادمة (رضا ،2017 ،الصفحات  ،)54-53فاالستدامة تشمل جميع
السبل التي تصب في بوتقة االستغالل العقالني للموارد ،دون املساس بمصالح األجيال القادمة،
خاصة وأنها تهتم بشكل كبير تحقيق النمو االقتصادي ،االجتماعي ،والبعد البيئي.
 -2-2أبعاد التنمية املستدامة:
• البعد االقتصادي الذي يتضمن جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أفضل مستويات
معيشية فضال على زيادة نصيب األفراد من الدخل القومي ،والعمل على تزويد األجيال
القادمة برؤوس األموال متجددة.
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• البعد االجتماعي الذي يهدف إلى تحسين نمط حياة األفراد ونوعيتها ،وزيادة فرص التشغيل
والعمل ،إلى جانب تحسين القدرة الشرائية ،الصحة ،التعليم... ،الخ (أبو النصر و مدحت محمد،
 ،2017الصفحات .)104-103
• البعد البيئي الذي يهدف إلى ترشيد استخدام املوارد من جهة ،واملحافظة على الطبيعة من
جهة أخرى ،من خالل محاولة التقليل أو الكف عن األنشطة امللوثة ،وطرح املخلفات الصناعية
والبشرية (السائلة ،الصلبة ،والغازية) (الترهوني ،2008 ،الصفحات .)66-65
 -3ماهية االستثمارالسياحي:
يقال استثمر ،أي اشترى وسائل إنتاج جديدة بغرض تحسين أداء املؤسسة أو البلد أو
وضع رؤوس أموال في نشاط اقتصادي أو في مؤسسة ،الغرض من االستثمار هو الحصول على عائد
وبالتالي يقتض ي القيام بإنفاق مهم حاليا للحصول على أرباح مستقبلية (بوظراف و بن زيدان،
 ،2015صفحة .)279
واالستثمار السياحي هو كل توجيه للموارد املالية إلى إنجاز بنى فوقية ،تهدف إلى تلبية
حاجات ورغبات السياح (فنادق ،منتجعات ،مطاعم ،أماكن اللهو واالستجمام... ،إلخ) ،ويعرف على
أنه" :القدرة على اإلنتاجية الهادفة إلى تكوين رأس مال مادي وبشري في مجال السياحة ،من أجل
زيادة طاقة االستيعاب السياحية للبلد املقصد(شابي ،2015 ،صفحة  ،)30كما يعد االستثمار
السياحي أداة من أدوات التنمية السياحية الهادفة إلى تحقيق زيادة مستمرة في
املوارد السياحية محققة بذلك أبعاد التنمية املستدامة (بن نعمة و بوروبة ،2016 ،صفحة .)144
أما املنظمة العاملية للسياحة فقد أكدت على قواعد االستثمار في القطاع السياحي وبلورت
أسس التنمية االستثمارية في مجاالت التخطيط السياحي ودراسات التنمية ،وقد عرفت املنظمة
العاملية للسياحة التنمية االستثمارية للسياحة كما يلي" :التنمية االستثمارية للسياحة هي التنمية
التي تلبي جميعا احتياجات السياح واملحافظة على بيئة املواقع السياحية وحمايتها من التدهور إلى
جانب حماية وتوفير الفرص التطويرية للمستقبل ،وتهدف التنمية االستثمارية إلى تحقيق إدارة
ناجحة ومالئمة للموارد الطبيعية بحيث تحقق املتطلبات االقتصادية واالجتماعية ويتحقق معها
التكامل الثقافي والبيئي والتنوع الحيوي ودعم نظم الحياة"(عبدالجبار الحميري ،2010 ،صفحة
،)122
ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف االستثمار السياحي على أنه تلك العملية التي
يتم من خاللها توجيه األموال لالستثمار في القطاع السياحي من أجل تكوين رأس املال املادي بغرض
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تحسين مجموعة العناصر املتجانسة واملتكاملة املكونة للمنتج السياحي املتمثلة في خدمات اإليواء،
الطعام والشراب ،الدليل واإلرشاد السياحي ،النقل السياحي ،والتراث الثقافي والتاريخي... ،إلخ
(مساوي و مليكي ،2016 ،صفحة ،)79وكذا إعداد رأس املال البشري الذي يعتبر العنصر الجوهري
في تقديم الخدمة السياحية.
 -1-3أهداف االستثمارالسياحي:
تسعى الدول واملنظمات السياحية إلى االستثمار في مجال السياحة ،من أجل تحقيق دخول
مالئمة (عوائد) التي تعتبر الهدف األسمى في التجارة بشكل عام ،وجعل املقاصد السياحية أكثر
جاذبية بما يحقق زيادة متعة وراحة السياح وثقافتهم وإدراكهم(بودية و دواح ،2018 ،صفحة ،)22
وذلك من خالل (كافي و كافي ،2017 ،صفحة :)33
 تحفيز الطلب السياحي وزيادة أعداد السياح الوافدين؛ محاولة تمديد فترات إقامة السياح لزيادة إنفاقهم على املنتجات السياحية؛ توفير مناصب العمل والتخفيف من حدة البطالة؛ تعزيز تنافسية السياحة املحلية ومحاولة زيادة حصة البلد من السياحة الدولية؛ تحقيق أبعاد التنمية املستدامة ،املتمثلة أساسا في االستغالل األمثل للموارد املتاحةبما يضمن توافرها لألجيال القادمة.
كما يمكن لالستثمار السياحي أن يحقق التكامل ما بين القطاعات الحكومية ،ويشجع ريادة األعمال
في القطاع الخاص ،ويرفع من الوعي السياحي لدى املجتمع املضيف(بن شني و ميهوب ايت حبوش،
 ،2019صفحة .)400
 -4دراسة قياسية لعالقة االستثمارالسياحي وبعض مؤشرات االستدامة في الجزائر:
 -1-4بيانات الدراسة:
تتمثل بيانات الدراسة في حجم االستثمار السياحي ونرمز له بـ( ،)INVبيانات نصيب الفرد
من الناتج املحلي اإلجمالي ممثال بالرمز ( ،)PGDPبيانات مؤشر أسعار االستهالك العائلي (،)CPI
واملتحصل عليها من الديوان الوطني لإلحصائيات(Office National des Statistiques, 1987-
) ،2018باإلضافة إلى بيانات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ( )CO2واملستقاة من
) ،(International Energy Agency, 1988-2019لتتوفر لدينا  32مشاهدة لكل متغير.
 -2-4الطريقة واألدوات:
 -1-2-4اختباراستقرارية السالسل الزمنية(ت)
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تكون السلسلة الزمنية }{xtمستقرة إذا كان(خربوش ،2015 ،صفحة :)320
 املتوسط ثابتا مع تغير الزمن:E(xt )= E(𝐱 𝐭+𝐦 )∀t et ∀m
 التباين محدود ومستقل عن الزمن:VAR(xt )<∝∀t
 التباين املشترك بين ( )xtو ( )xt-θمستقل عن الزمن:𝐤 𝐱 =])𝐮 COV(xt ,xt+k )= E[(𝐱 𝐭 − 𝐮)(𝐱 𝐭+𝐤 −
نالحظ من خالل الرسم البياني املمثل في امللحق  ،1أن السالسل الزمنية تتأثر بمركبة
االتجاه العام ،وبالتالي يمكن القول بأن كل السالسل الزمنية غير مستقرة عند املستوى ،وبداللة
االختبارات اإلحصائية لديكي فولر املوسع ( ،Augmented Dickey-Fuller test ADF )1981الختبار
الفرضية الصفرية  :H0السلسلة غير مستقرة ( )|∅|=1أو الفرضية البديلة  :H1السلسلة مستقرة
( ،)|∅|<1عند مستوى املعنوية (()α=5%مباركي و مختاري ،2020 ،صفحة  ،)99حسب النماذج
التالية ):(Bourbonnais, 2015, p. 250
𝒑

𝒕𝜺 ∆𝒙𝒕 = 𝒑𝒙𝒕−𝟏 − ∑ ∅𝒋 ∆𝒙𝒕−𝒋+𝟏 +
𝟐=𝒋

𝒑

𝒕𝜺 ∆𝒙𝒕 = 𝒑𝒙𝒕−𝟏 − ∑ ∅𝒋 ∆𝒙𝒕−𝒋+𝟏 + 𝒄 +
𝟐=𝒋

𝒑

𝒕𝜺 ∆𝒙𝒕 = 𝒑𝒙𝒕−𝟏 − ∑ ∅𝒋 ∆𝒙𝒕−𝒋+𝟏 + 𝒄 + 𝒃𝒕 +
𝟐=𝒋

حيث 𝜺𝒕 :تشويش أبيض ∆𝒙𝒕 .تمثل الفروق األولى في السلسلة الزمنية 𝒑،درجة اإلبطاء،
باستعمال معاملي  Schwarzو .Criterionوالتي أسفرت على النتائج التالية:
الجدول رقم  :1اختبارات االستقرارية للسالسل الزمنية عند املستوى وفي الفرق األول بوجود قاطع واتجاه
الزمن.
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عند الفرق األول

في املستوى
السلسلة

االحتماالت
الحرجة

()t
املحسوبة

االحتماالت
الحرجة

()t
املحسوبة

INV

0,3595

-2,4269

0,0000

-8,0088

PGDP

0,7208

-1,7138

0,0020

-4,9661

CPI

0,5035

-2,1407

0,0253

-3,8879

CO2

0,3802

-2,3837

0,0001

-6,1721

()t
الجدولية

-3,5683

املصدر :مخرجات برنامج ).Eviews (8

نالحظ من نتائج االختبارات املبينة في الجدول  ،1أن االحتماالت الحرجة ملركبة االتجاه العام
أكبر من مستوى املعنوية املعتمد في الدراسة واملقدرة بـ  ،0,05في كل السالسل الزمنية عند املستوى،
كما أن قيم ( )tالجدولية أصغر من قيم ( )tاملحسوبة عند مستوى املعنوية ( ،)%5وبالتالي نقبل
الفرضية  :H0القائلة بأن السالسل الزمنية غير مستقرة في املستوى ،ووجود جذور الوحدة.
في هذه الحالة سوف نقوم بتحويلها ،مع أخذ الفروق من الدرجة األولى ،وتحليلها مرة أخرى
وبإجراء نفس االختبار) ،(Midoun & Bendob, 2020, p. 6وجدنا بأن االحتماالت الحرجة أصغر
من مستوى املعنوية املعتمد في الدراسة واملقدرة بـ  ،0,05في كل السالسل الزمنية عند املستوى ،كما
أن قيم ( )tالجدولية أكبر من قيم ( )tاملحسوبة عند مستوى املعنوية ( ،)%5وبالتالي نرفض الفرضية
 :H0القائلة بأن السالسل الزمنية غير مستقرة في الفرق األول ،ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص
على أن السالسل الزمنية مستقرة عند الفرق األول ومتكاملة من نفس الدرجة ( ،I)d=1ويمكن
مالحظة ذلك في التمثيل البياني للسالسل الزمنية بعد إجراء الفروق من الدرجة األولى في امللحق .2
 -2-2-4اختبار عالقة التكامل املشترك بين االستثمار السياحي وبعض املتغيرات التي تمثل
مؤشرات االستدامة في الجزائر:
ملعرفة إمكانية وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين االستثمار السياحي ،واملتغيرات املمثلة
لالستدامة ،يمكن االستعانة باختبار جوهانسون ،بحيث يسمح هذا األخير بمعرفة عدد عالقات
التكامل املتزامن وتحديد رتبة مصفوفة التكامل املتزامن التي تختلف عن الصفر ،بمقارنة قيمة
اإلحصائية املحسوبة (  )λtraceبالقيمة الحرجة ( ،)critical valueحيث (Bourbonnais, 2015,
):p. 311
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𝐤

) 𝐢𝛌 𝛌𝐭𝐫𝐚𝐜𝐞 = −𝐧 ∑ 𝐥𝐧(𝟏 −
𝟏𝐢=𝐫+

حيث : 𝛌𝐢 :القيمة الذاتية رقم 𝐢 ملصفوفة التكامل املتزامن : 𝐧 ،عدد املشاهدات𝐤 = ،
𝟐 :وتمثل املتغيرين :𝐫 ،رتبة املصفوفة.
الجدول رقم  :2نتائج اختبارجوهانسون للتكامل املشترك بين ( )INVو(.)PGDP
**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.5910

15.49471

6.885223

0.186815

None

0.4091

3.841466

0.681309

0.022454

At most 1

املصدر :مخرجات برنامج ).Eviews (8
الجدول رقم  :3نتائج اختبارجوهانسون للتكامل املشترك بين ( )INVو(.)CPI
Trace
0.05
Hypothesized
Eigenvalue
**Prob.
Statistic
Critical Value
)No. of CE(s
0.9485

15.49471

3.354980

0.103229

None

0.7689

3.841466

0.086353

0.002874

At most 1

املصدر :مخرجات برنامج ).Eviews (8
الجدول رقم :4نتائج اختبارجوهانسون للتكامل املشترك بين ( )INVو(.)CO2
**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.5658

15.49471

7.102373

0.202421

None

0.5733

3.841466

0.317133

0.010515

At most 1

املصدر :مخرجات برنامج ).Eviews (8

من خالل نتائج اختبار جوهانسون للتكامل املشترك املبينة في الجداول  ،3 ،2و ،4يمكن
االستنتاج بأنه ال توجد عالقة تكامل مشترك بين االستثمار السياحي وكل من املتغيرات املمثلة
ملظاهر االستدامة ،وهي نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ،مؤشر أسعار االستهالك ،انبعاث
غاز ثاني أكسيد الكربون ،وذلك لألسباب التالية:
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 في جميع الحاالت 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝑙𝑎𝑐𝑖𝑡𝑖𝑟𝐶 <  λtraceوالتي تعني أن رتبة املصفوفةr = 0؛
 في جميع الحاالت االحتماالت الحرجة ( )Probأكبر من مستوى املعنوية (.)α=5%ومنه ال يمكن صياغة نموذج متجه تصحيح الخطأ الشعاعي  ،VECMفي عدم وجود عالقة
توازنية بين املتغيرات في األجل الطويل .حسب ) .(NEWBOLD & GRANGER, 1974وإال سنكون
أمام نمذجة معادلة إنحدار زائف.
 -3-2-4اختبارعالقة السببية
لتفادي عالقة االنحدار الزائف ،نقوم بإجراء عالقة السببية ( )Granger causalityعلى
السالسل املستقرة أي بعد إجراء الفروق من الدرجة األولى ،والذي من خالله يمكننا معرفة اتجاه
العالقة بين االستثمار السياحي وكل متغير من متغيرات الدالة على االستدامة في الجزائر ،باالستناد
إلى تقدير معادلتي السببية ثنائية املتغير):(Agung, 2009, p. 580
𝒎

𝒏

𝒕𝟏𝜺 𝒙𝒕 = ∑ 𝜶𝒊 𝒚𝒕−𝒋 + ∑ 𝜷𝒋 𝒚𝒕−𝒋 +
𝟎=𝒋
𝒏

𝟎=𝒊
𝒎

𝒕𝟐𝜺 𝒚𝒕 = ∑ 𝜸𝒊 𝒙𝒕−𝒊 + ∑ 𝜹𝒋 𝒙𝒕−𝒊 +
𝟎=𝒋

𝟎=𝒊

من أجل اختبار فرضية ما إذا كان  Xيسبب أو ال يسبب  ،Yيتم النظر في الفرضية التالية:
𝟎 = 𝒑𝜹 = ⋯ = 𝟐𝜹 = 𝟏𝜹 𝑯𝟎 :
غير ذلك 𝑯𝟏 :
أي نسعى من خالل دراستنا هذه أن نختبر صحة الفرضيات التالية:
الفرضية الصفرية ( :)1H0ال توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )PGDPإلى ()INV
الفرضية البديلة ( :)1H1توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )PGDPإلى ()INV
الفرضية الصفرية ( :)2H0ال توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )INVإلى ()PGDP
الفرضية البديلة ( :)2H1توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )INVإلى ()PGDP
الفرضية الصفرية ( :)3H0ال توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )CPIإلى ()INV
الفرضية البديلة ( :)3H1توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )CPIإلى ()INV
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الفرضية الصفرية ( :)4H0ال توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )INVإلى ()CPI
الفرضية البديلة ( :)4H1توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )INVإلى ()CPI
الفرضية الصفرية ( :)5H0ال توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )CO2إلى ()INV
الفرضية البديلة ( :)5H1توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )CO2إلى ()INV
الفرضية الصفرية ( :)6H0ال توجد عالقة سببية في االتجاه من ( )INVإلى ()CO2
الفرضية البديلة ( :)6H1عالقة سببية في االتجاه من ( )INVإلى ()CO2
من خالل النتائج املبينة في املالحق ( ،3 ،2و ،)4يمكننا استخالص ما يلي:
 في اختبار عالقة السببية في االتجاه من ( )PGDPإلى ( ،)INVوكذا عالقة السببية فياالتجاه من ( )INVإلى ( ،)PGDPوجدنا أن قيمة ( )Fاملحسوبة ( 3,43و 3,51على التوالي) أكبر من
قيمتها الجدولية عند مستوى املعنوية ( )α=5%واملقدرة بـ ،3,35كما أن القيم الحرجة لالحتماالت
( 0,048و 0,044على التوالي) أصغر من  0,05وهو مستوى املعنوية املطبق في الدراسة ،وبالتالي
نرفض الفرضيتين الصفريتين ( )1H0و ( )2H0ونقبل الفرضيتين البديلتين ( )1H1و ( ،)2H1وبالتالي
يمكن القول بأنه :توجد عالقة سببية بين االستثمار السياحي ونصيب الفرد من الناتج املحلي
اإلجمالي في االتجاهين؛
 في اختبار عالقة السببية في االتجاه من ( )CPIإلى ( ،)INVوكذا عالقة السببية في االتجاهمن ( )INVإلى ( ،)CPIوجدنا أن قيمة ( )Fاملحسوبة ( 0,72و 0,31على التوالي) أصغر من قيمتها
الجدولية عند مستوى املعنوية ( )α=5%واملقدرة بـ ،3,35كما أن القيم الحرجة لالحتماالت (0,493
و 0,733على التوالي) أكبر من  ،0,05وبالتالي نقبل الفرضيتين الصفريتين ( )3H0و ( )4H0ونرفض
الفرضيتين البديلتين ( )3H1و ( ،)4H1وبالتالي يمكن القول بأنه :ال توجد عالقة سببية بين االستثمار
السياحي ومستوى أسعار االستهالك العائلي في االتجاهين؛
 في اختبار عالقة السببية في االتجاه من ( )CO2إلى ( ،)INVوكذا عالقة السببية في االتجاهمن ( )INVإلى ( ،)CO2وجدنا أن قيمة ( )Fاملحسوبة ( 3,62و 3,84على التوالي) أكبر من قيمتها
الجدولية عند مستوى املعنوية ( )α=5%واملقدرة بـ ،3,35كما أن القيم الحرجة لالحتماالت (0,043
و 0,035على التوالي) أصغر من  0,05وهو مستوى املعنوية املطبق في الدراسة ،وبالتالي نرفض
الفرضيتين الصفريتين ( )5H0و ( )6H0ونقبل الفرضيتين البديلتين ( )5H1و ( ،)6H1وبالتالي يمكن
القول بأنه :توجد عالقة سببية بين االستثمار السياحي وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في
االتجاهين.
 -5خاتمة:
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حاولنا من خالل هذه الدراسة تبيان عالقة االستثمار السياحي بمجموعة من املؤشرات
الدالة على االستدامة في الجزائر ،وهي :الدخل الفردي ممثال بنصيب الفرد من الناتج املحلي
اإلجمالي ،املستوى العام لألسعار ممثال بمؤشر أسعار االستهالك العائلي ،وانبعاث ثاني أكسيد
الكربون ( )CO2ممثال للبعد البيئي ،وذلك خالل الفترة املمتدة ما بين  1988و ،2019حيث أجرينا
مجموعة من تقنيات االقتصاد القياس ي ،على السالسل الزمنية للبيانات السنوية.
 -1-5نتائج الدراسة:
من بين النتائج املتوصل إليها ،عدم وجود عالقة تكامل مشترك بين االستثمار السياحي
ومتغيرات الدراسة ،مما لم يمكننا من صياغة نموذج متجه تصحيح الخطأ الشعاعي  ،VECMفي
عدم وجود عالقة توازنية بين املتغيرات في األجل الطويل.
وأظهرت نتائج اختبار عالقة السببية لغرانجر ،بأن التغير في حجم االستثمار السياحي يمكن
له أن يفسر التغير في نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ،وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ،إذ
أن االستثمار السياحي يؤدي إلى تحفيز النشاط السياحي وأثره املضاعف على االقتصاد الوطني سواء
من حيث املساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي ،أو توفير العمالة املباشرة ،غير املباشرة أو املشتقة من
النشاط السياحي ،كما أنه يؤدي إلى تفعيل سوق الحرف والصناعات التقليدية ،ومن جهة أخرى
فإن التغير في حجم االستثمار السياحي يسبب التغير في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ،في داللة
واضحة على أثره على البيئة في االتجاهين ،إما التوسع على حساب الغطاء النباتي والحياة
البيولوجية ،أو يعود ذلك إلى زيادة الناتج املحلي اإلجمالي من نتاج املحروقات ،والذي يؤدي إلى زيادة
حجم االستثمار السياحي مما يصاحبه زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ،ومن جهة أخرى فإن
عالقة السببية بين االستثمار السياحي وانبعاث غاز  CO2تعطي آفاق واعدة الستدامة السياحة في
الجزائر ،والتخفيف من استنزاف املوارد األحفورية.
تفسر عالقة السببية بين نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي باتجاه االستثمار السياحي،
على أساس ارتفاع الدخل القومي يؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي ومنه زيادة رفاهية األفراد ،الذي
بدوره يؤدي إلى بحثهم عن السياحة مما يجعل االستثمار في هذا القطاع جذابا ويمنح فرصا سانحة
للربح ،كما أن زيادة الدخل القومي يؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستثماري في االقتصاد.
تدل النتائج املتحصل عليها فيما يخص عدم وجود عالقة سببية بين االستثمار السياحي
ومؤشر أسعار االستهالك العائلي ،على ضعف األداء السياحي الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة
التدفقات السياحية مما يدفع إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات االستهالكية وبالتالي ترتفع
األسعار ،خاصة في الوجهات واملناطق التي تشهد توسعا سياحيا ،كما أن سياسة الدولة تلعب دورا
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كبيرا في التأثير على مؤشر أسعار االستهالك ،خاصة ما تعلق بسياسة الدعم العمومي للمنتجات
الواسعة االستهالك ،وكذا سياسة التمويل غير التقليدي.
مما سبق يمكننا نفي صحة الفرضية األولى القائلة بأنه " :توجد في املدى الطويل عالقة
توازنية في شكل تكامل مشترك بين االستثمارالسياحي وبعض مؤشرات االستدامة في الجزائر"،
واثبات صحة الفرضية الثانية القائلة بأن " :هناك عالقة سببية في االتجاهين بين االستثمار
السياحي وبعض مؤشرات االستدامة في الجزائر" ،خاصة ما تعلق بالدخل الفردي (نصيب الفرد من
الناتج املحلي اإلجمالي) ،وكذا انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
 -2-5اقتراحات:
على ضوء النتائج املتوصل إليها ،يمكننا تقديم بعض االقتراحات التالية:
 تكثيف جهود االستثمار بمعدالت ال تقل عن  %10من إجمالي االستثمارات العمومية ،ممايساهم بشكل كبير في الدخل القومي وتكوين رأس املال املادي والبشري؛
 إعطاء األهمية القصوى للسياحة البيئية املستدامة في توجيه االستثمار السياحي ،علىغرار السياحة الصحراوية ،الثقافية ،الصناعات التقليدية... ،الخ.
 ضرورة التركيز على القطاعات املرافقة للقطاع السياحي. -6قائمة املراجع:
Agung, I. G. (2009). Time Series Data Analysis Using EViews.Singapore: John
Wiley & Sons.
Bourbonnais, R. (2015). Économétrie: Cours et exercices corrigés.Paris, France:
Dunod.
International Energy Agency. (1988-2019). CO2 emissions by energy source,
Algeria . Consulté le 01 01, 2021, sur www.iea.org:
https://www.iea.org/countries/algeria
Midoun, I., & Bendob, A. (2020). Should Inward Of Foreign Direct Investment
Lead To Economic Growth In Algeria? An Empirical Analysis During The Period
Of 1994 To 2017. Revue Finance & marchés, 7 (3), pp. 01-15.
Office National des Statistiques. (1987-2018). l'Algérie en quelques chiffres.
Consulté le 01 01, 2021, sur https://www.ons.dz/spip.php?rubrique127
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