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  احة والنمو االقتصادي في الجزائرالسي
 و تحليل السببيةالتكامل المشترك  دلة مناأل

  
 Tourism and economic growth in Algeria 

Evidence of Cointegration and causal analysis 
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                           2البليدة  -جامعة لونيسي علي                              ة والصناعة التقليدية                 وزارة التهيئة العمرانية والسياح
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��Abstract�
�

�

�

Tourism is increasingly being recognized as an essential component of economic growth in 
Algeria. This paper investigates the relationship between economic growth and tourism 
development in Algeria. The purpose of this research is to test empirically the longUterm 
relationship between economic growth and tourism development for annual data collected 
between 1995 and 2014.  

The study uses a multiUvariable model that includes gross domestic product and as a proxy of 
economic growth and a variable reflecting the tourism economy such as arrivals of international 
tourists, income from expatriate spending. Other relevant variables are added to estimate the 
econometric model. 
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 و تحليل السببيةالتكامل المشترك  دلة مناأل:  االقتصادي في الجزائراحة والنمو السي

  
 Tourism and economic growth in Algeria:  Evidence of Cointegration and causal analysis 

  

  مقدمة

رأس املال ، مت ربط االزدهار االقتصادي بالنمو يف القطاعات األساسية الزراعية والصناعية وكذلك بتدفق  تقليديا
�non(، كثريا ما قلل من دور السياحة يف النمو االقتصادي واعتباره قطاعا بدون نزعة منو واضحة  يف حني. األجنيب

growth oriented sector(،  وبالتايل جذب القليل من اهتمام االقتصاديني وصناع القرار)Papatheodorou ،1999(1.   
جلب قطاع السياحة األنظار لقدرته على التوسع و التنوع حىت أصبح يشار  املاضية،لكن على مدى العقود القليلة 

ينمو قطاع السياحة دون انقطاع رغم الصدمات . إليه باعتباره واحدا من أسرع القطاعات االقتصادية منوا يف العامل
، ٪6.2مبعدل سنوي قدره  ، توسع عدد السياح الدوليني الوافدين ، فوفقا ملنظمة السياحة العاملية العرضية املتكررة

  .  Jayathilake,2013(2(  2011إىل عام  1950مليون سائح من عام  980مليون إىل  25وتزايد من  
أكثر من  2014، إذ بلغ عدد الوافدين سنة  ، واصل قطاع السياحة منوه رغم األحداث اجلسام اليت تدور يف العاملو 

يف  املائةيف  3.3ومن املتوقع أن تنمو السياحة بنسبة . 2015سائح سنة مليون  1200مليون سائح و أكثر من  1133
. 2030مليار حبلول عام  1.8إىل  األجانب، ويتوقع أن يصل عدد السياح  2030-2010السنة خالل الفرتة من 

) يف السنة٪  4.4+( اكون مرتفعيالناشئة س االقتصادياتوذكرت منظمة السياحة العاملية أن النمو يف عدد السياح يف 
3) يف السنة ٪2.2+(مقارنة باالقتصاديات املتقدمة 

 )Ahad, (2016( . 104زادت عائدات السياحة الدولية من  وباملثل 
ووفقا ملقياس السياحة العاملية . على مستوى العامل 2014مليون دوالر يف عام  1245 إىل 1980مليارات دوالر يف 

وعالوة على . 2014تريليون دوالر أمريكي يف عام  1.5، وصلت الصادرات من السياحة الدولية إىل )2015أبريل (
ذلك، صنفت السياحة يف املرتبة الرابعة من بني القطاعات األكثر تصديرا يف مجيع أحناء العامل، بعد قطاعات الوقود، 

السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ارتفعت من ويالحظ أيضا أن مسامهة . واملواد الكيميائية واملواد الغذائية
  .  4  (Ravinthirakumaran, 2015) .2015يف عام  ٪9نسبة لتبلغ  2012سنة   7.7%

ومستوى  احلكومية، واإليرادات  ، يتم استخدام السياحة كأداة لزيادة الدخل من النقد األجنيب يف العديد من البلدان
 )UNWTO ،2014(، تدعو منظمة السياحة العاملية  مع اخذ هذه الفوائد يف االعتبار). املباشر وغري املباشر(التوظيف 

احلكومات إىل وضع اسرتاتيجيات وطنية تدعم قطاع السياحة وتعمل على الوفاء بالتزامها حنو حتقيق منو عادل 
. من املعتقد الشائع أن السياحة تساهم بشكل إجيايب يف النمو االقتصادي . (Ravinthirakumaran, 2015)ومستدام 

  . ونتيجة لذلك، أعطت العديد من البلدان النامية األسبقية البارزة هلذه الصناعة يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية
  

الذي بذل يف الفرتة األوىل من عمر أما يف اجلزائر، و بالرغم من املؤهالت الطبيعية اليت تزخر ا، و اهود الكبري 
استقالهلا إلعطاء القطاع السياحي بعده الذي يستحقه إال أن السياحة بقيت من القطاعات الثانوية اليت مل تنل 

من خالل إعداد املخطط التوجيهي  2008و رغم احملاولة الثانية للنهوض بالقطاع سنة . حظها من الرعاية و الدعم
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الذي يعترب ورقة طريق للدولة لتطوير السياحة يف اجلزائر إال أن القطاع مل يعرف اإلقالع  2025اق للتهيئة السياحية أف
  .املنشود

إذ رغم الظروف األمنية . حاليا، تشري بوادر كثرية إىل ضة مستقبلية ميكن أن يعرفها قطاع السياحة يف اجلزائر
 ر مباشرة يف مردودية احد أهم عناصر اجلذب السياحي اجلزائري املتدهورة احمليطة بدول اجلوار شرقا و جنوبا اليت تؤث

 األولويةو هو السياحة الصحراوية، إال أن احلكومة أعلنت يف برناجمها أن قطاع السياحة يعترب من القطاعات ذات 
  .لالقتصاد الوطين من ضمن مخس قطاعات رائدة

  
.  زائري و حتليل الدور الذي تلعبه يف دعم النمو االقتصاديحتاول هذه الورقة حتليل مسامهة السياحة يف االقتصاد اجل

ما هو اجتاه السببية أي : بينما حتلل هذه الورقة العالقة السابقة، دف أيضا للعثور على إجابات على السؤال التايل
النمو  اختبار فرضية. العالقة بني السياحة والنمو االقتصادي؟ تتم اإلجابة من خالل اختبار ثالث فرضيات

و تنص على أن السياحة هي ) the Tourism�Led Economic Growth hypothesis(االقتصادي الذي تقوده السياحة 
و فيها ينبغي أن تكون العالقة السببية أحادية االجتاه من السياحة إىل النمو ) تسببه(اليت تؤدي للنمو االقتصادي 

 the Economic�Driven Tourism Development(اليت حيركها االقتصاد و اختبار فرضية التنمية السياحية . االقتصادي

hypothesis( وفيها جيب أن تكون هناك عالقة سببية أحادية  قتصادي يدعم منو القطاع السياحيو فتؤكد أن النمو اال
 reciprocal(السبيب أما الفرضية الثالثة املختربة فهي فرضية التبادل . االجتاه تنتقل من النمو االقتصادي للسياحة

causality hypothesis( و تتنبأ بوجود تأثري سبيب ثنائي االجتاه بني النمو االقتصادي والسياحة.  
يتضمن القسم األول مراجعة لألدبيات االقتصادية لعالقة :  يتم تنظيم ما تبقى من هذه الورقة على النحو التايل

أما القسم الثاين فيقدم حملة عامة عن االقتصاد . و الدراسات التطبيقية، اخللفية النظرية  السياحة بالنمو االقتصادي
يف حني ينكب القسم . ، الوضعية احلالية و بعض اإلحصائيات ، اإلسرتاتيجية اإلمكانيات: السياحي يف اجلزائر

عطيات و املنهجية الثالث على صياغة النموذج االقتصادي القياسي لعالقة السياحة بالنمو االقتصادي و يعرج على امل
يوفر القسم األخري اخلامتة مع اإلشارة إىل انعكاسات . ، و حتليل النتائج املستخدمة كما يستعرض طرق التقدير

  .النتائج على السياسات االقتصادية
  

  

  الخلفية النظرية و الدراسات التطبيقية :االقتصادية لعالقة السياحة بالنمو االقتصادي لألدبياتمراجعة / 1

أن  ق الفجوة التنموية املتسعة بينهاميكن ملسعى الكثري من البلدان لتحقيق النمو االقتصادي الذي يفضي لتضي ال
دومنا حبث جاد إلجياد حلول للمشاكل االقتصادية مثل البطالة علية للموارد الداخلية املتاحة و ينجح دومنا تعبئة ف

  .، يعترب قطاع السياحة عامال رئيسيا يف هذا املعىن. االقتصاد الكلي، وعدم استقرار  والعجز يف ميزان املدفوعات
 عددا من األسباب للتدليل على أن السياحة عامل إجيايب يف النمو االقتصادي (Ridderstaat et all,2013) 5يستعرض

ولكن أيضا رأس  ، تولد السياحة عائدات من النقد األجنيب ليست ضرورية فقط السترياد السلع االستهالكية )1(: 
ختلق فرص عمل  )3(؛  تسهل استخدام املوارد اليت تتماشى مع عوامل اإلنتاج املتوفرة )2(؛  املال والسلع الوسيطة
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؛  ولكن أيضا للسكان للسياحتشجع التحسن يف البنية التحتية و تعمم االستفادة منها ليس فقط  )4(لألشخاص 
تزيد من إمكانية خلق الصالت ) 6( .ولوجية واإلدارية اجلديدة يف االقتصادكما تعترب قناة لنقل املهارات التكن  )5(

أن  Figini, 2010(6( يربز ).مثل الزراعة والصناعة وغريها من اخلدمات(اإلجيابية مع القطاعات األخرى من االقتصاد 
  .العالقة بني السياحة والنمو قد مت تناوهلا من خالل مستويات خمتلفة من األدبيات االقتصادية

لسياحة الدولية كعنصر خارجي من الطلب الكلي الذي على ا هذه النظرية يرتكز :نظرية المضاعف الكينزية /1.1
 حالة الدورة االقتصادية املنخفضة يزيد من تؤكد نظرية املضاعف أن ارتفاع النفقات يف. له تأثري إجيايب على الدخل

يولد االقتصاد السياحي تأثريات مضاعفات الدخل . فرص العمل والدخل بغض النظر عن شكل النفقات و مصدرها
ومع ذلك، فهذا اإلطار حتليل سكوين وال يسمح لنا أن نستنتج .  و العمالة باإلضافة إىل آثاره يف هذين االني

غري أن االعتماد على النمذجة االقتصادية القياسية وفق منهجية التكامل املشرتك ترفع . املدى الطويلالتأثريات على 
  .مركزا على جوانب العرض .Kasimati(7 ,2016(هذا االنتقاد ببساطة 

   

. 8الدوليةإسهامات السياحة يف النمو االقتصادي بنظريات التجارة  هذا التحليل يربط :نظرية التجارة الدولية /2.1
عددا من الدراسات تناولت العالقة بني السياحة  )Ravinthirakumaran, 2015(يف سياق هذا التيار البحثي، يسرد 

 Adamou and Clerides, 2010; Khan and Lin, 2002; Lanza(والنمو االقتصادي يف ظل مناذج التجارة والنمو الداخلي 

and Pigliaru, 2000; Toit et al., 2010; Seetanah, 2011; Zhang and Jensen, 2007).(  اليت استخدمت نظرية امليزة النسبية
مل ترفع هذه األدبيات أي اعرتاضات على تطبيق نظريات . لشرح هذه العالقة )O�H(اولني  - املقارنة و نظرية هكشر

  .التجارة السلعية املتجذرة منذ فرتة طويلة على اخلدمات
إلشارة إىل املكاسب اليت ميكن للبلدان حتصيلها من السياحة الدولية إذا كانت تتمتع حبد تفيد نظرية ريكاردو يف ا

تفرتض  أخرىمن ناحية . ، تشري إىل أمهية زيادة كفاءة اإلنتاج ، وبالتايل ادين من الفعالية نسبيا يف خدماا السياحية
هذه النظرية تفرتض أن .  العوامل الطبيعيةمنط التجارة بني الدول من حيث االختالفات النسبية يف )O�H(نظرية 

يف بلد ما هي اليت حتدد ميزته ) العمل ورأس املال واملوارد الطبيعية األرض(املقومات الطبيعية من عوامل اإلنتاج 
ج لذلك، يصبح توافر املوارد الطبيعية املتاحة ميزة نسبية يف دالة اإلنتا . النسبية أكثر من الكفاءة النسبية لإلنتاج

يف سياق تطبيقات هذا التحليل، استخدم بعض الباحثني  و .السياحي و يساعد على تفسري حركة السياحة الدولية
لشرح تأثري القطاع السياحي على النمو، من خالل إضافة متغرية ممثلة ) 1988"(الحقا منوذج النمو الداخلي لوكاس 

هو تطبيق ) Lanza and Pigliaru,1995(التحليل مثلما دلل عليه نقطة انطالق هذا .  له كمدخل ثالث يف دالة اإلنتاج
منوذج لوكاس للنمو الداخلي ذو القطاعني على القطاع السياحي، حيث تشري النتائج اليت توصال إليها أن  التخصص 

. لواحدهي أقل من ا) السياحية و الصناعية(، وفقط إذا كانت مرونة اإلحالل بني السلعتني  السياحي يعزز النمو
إىل أن البالد املتخصصة يف السياحة تستفيد من ) Lanza and Pigliaru,2000(، خلص الباحثان   ويف وقت الحق

، ميكن  إذ عندما تكون الزيادة يف معدالت التبادل التجاري ال توازن الفجوة التكنولوجية:  وجود املوارد الطبيعية
) Figini,2010(يؤكد . ل كاف لتصحيح الفجوة التكنولوجية وتعزيز منوملعدل استغالل املوارد السياحية أن يرتفع بشك
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، إذا مت استغالل املوارد مبعدل  يف الواقع. أن هذه النتيجة تقود إىل طرح قضية التنمية على املدى الطويل واالستدامة
  .مستداما على املدى الطويل، فإن النمو املعتمد على السياحة لن يكون  أكرب من املعدل الطبيعي إلعادة جتددها

   
 

، فيستكشف إمكانيات نظرية النمو الداخلي  هو األكثر انتشارا يف األدبيات البحثية: نظرية النمو الداخلي /3.1
متيل نظرية النمو الداخلي إىل التأكيد على فضائل قطاعات التكنولوجيا الفائقة . عند تطبيقها على قطاع السياحة

الفرص الواعدة للنمو على املدى الطويل مقارنة بقطاع اخلدمات غري عايل التقنية مثل السياحة وعلى أا توفر أكثر 
ميكن أن تكون وثيقة الصلة   ومع ذلك فالسياحة من خالل التخصص. 9)2011،  كروس. ؛ 2003،  براو وآخرون(

يف سياق تيار نظرية النمو  ) .1996آرثر، (ال لزيادة العائدات اليت هلا تأثري على تعزيز املزايا املقارنة لألسواق و األعم
 Tourism�Led Growth  Hypothesis)(، ينتشر عدد من البحوث تستخدم فرضية النمو الذي تقوده السياحة  الداخلي

(TLGH) .( وقد اشتقت فرضيةTLGH 10مباشرة من فرضية النمو الذي تقوده الصادرات )export�led growth 

hypothesis ELGH ( اليت تفرتض أن النمو االقتصادي ميكن أن يتولد ليس فقط من خالل زيادة كمية العمل ورأس
، اليت وضعها "نظرية النمو اجلديدة"تشري. املال يف االقتصاد، ولكن أيضا من خالل زيادة الصادرات

Balassa,1978)( من خالل : ئيسيتني، إىل أن للصادرات مسامهة معتربة يف النمو االقتصادي من خالل قناتني ر
يتم احلصول على زيادة يف الكفاءة من خالل عدة . حتسني الكفاءة يف ختصيص عوامل اإلنتاج وتوسيع حجمها

التوسع اخلارجي والداخلي للمنافسة، وتطوير االثار اخلارجية اإلجيابية بالنسبة للقطاعات األخرى من خالل : مصادر
كما تعزز الصادرات . تسهيل استغالل وفورات احلجم يف قطاع التصديرتشجيع نشر املعارف واملهارات التقنية، و 

ختفيف القيود على : أيضا النمو االقتصادي من خالل زيادة مستوى االستثمار، الذي هو نتيجة لعدة أسباب مثل
 .النقد األجنيب الذي يؤدي إىل توسيع الواردات من السلع الرأمسالية والوسيطة

العالقة الزمنية املمكنة بني السياحة والنمو االقتصادي، سواء على  TLGH، حتلل فرضية ELGH فرضية بالقياس إىل
والسؤال الذي يشغل بل الباحثني هو ما إذا كان النشاط السياحي يؤدي إىل النمو . املدى القصري أو الطويل

لواقع توجد عالقة ثنائية االقتصادي، أو بدال من ذلك، التوسع االقتصادي هو الذي يدفع منو السياحة، أو يف ا
 Bouzahzah,and El�Menyari, 2013(11  ،)Oh, 2005(12 )Kum and(يؤكد عدد من األحباث . االجتاه بني املتغريين

All, 2015  (أن هذه األسئلة تعرب يف احلقيقة عن أربعة فرضيات أساسية:  
 

ميكن أن . تقول بأن السياحة هي من احملددات الرئيسية للنمو االقتصادي على املدى الطويل :الفرضية األولى /أ
تستخدم عائدات السياحة السترياد السلع الرأمسالية، لتستعمل بدورها يف إنتاج السلع واخلدمات مما يؤدي إىل النمو 

االقتصادي فان وجود سياسات صحيحة يف دعم النمو  TLGإذا كانت فرضية . االقتصادي يف البلد املضيف
ومؤسسات عامة فعالة توفر مسامهة كافية لرتاكم االستثمار يف رأس املال املادي والبشري سيساعد على الوصول إىل 

كما ميكن االستثمار السياحي من تشجيع األعمال . االستقرار االقتصادي من خالل دعم البنية التحتية للسياحة
عائدات النقد األجنيب من عائدات السياحة ميكن . نظرا لزيادة كفاءا بسبب املنافسة املتزايدةاحمللية اليت يزيد إنتاجها 

هذا اجلانب من عالقة السياحة بالنمو . أن تستخدم لتمويل املزيد من الواردات اليت تدخل يف النشاط االقتصادي
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 ).Tourism Capital Imports to Growth (TKIG(يطلق عليه فرضية السياحة عامل استرياد لرأس املال الداعم للنمو 
أن التنمية االقتصادية والتصنيع حتققت منذ مطلع الستينات يف عدد من البلدان من خالل  TKIGأكدت فرضية 

  .Sinclair & Bote Gómez, 1996(13(الواردات من السلع الرأمسالية اليت وفر متويلها أساسا من عائدات السياحة 
النمو االقتصادي الذي تقوده السياحة تعرتف بأحادية اجتاه العالقة السببية من السياحة  ونتيجة لذلك، فإن فرضية

  .اع األويل لتحسني االقتصاد الكليوهكذا، ميكن يتعني ختصيص موارد حكومية إضافية إىل القط. إىل االقتصاد ككل

اسرتاتيجيات التنمية املصممة بشكل جيد و يها سياسات و الوضعية اليت تؤدي ففتعرب عن  :الثانية الفرضية/ب
هذه النتيجة . املرتكزة على مؤسسات فعالة إىل جر جممل القطاعات االقتصادية  إىل مستويات من النمو املستدام

اليت يتم احلصول عليها ذه الطريقة تشجع النشاط السياحي من خالل استخدام أفضل للموارد املتاحة وهذا يؤدي 
تؤكد أن النمو ) reversed causality(هذه السببية املعكوسة . إىل سببية أحادية االجتاه من النمو االقتصادي للسياحة

     .Changand Lee (14 ,2008(يف السياحة حيدث عند بذل أي جهد من النمو االقتصادي يف القطاعات األخرى 
  

تعرف هذه . على وضعية ال يكون لنمو القطاع السياحي أثر يذكر على النمو االقتصاديتركز  :الفرضية الثالثة/جـــ
تؤكد عدم وجود عالقة سببية بني النمو االقتصادي ، و )Neutrality Hypothesis (No Causal)(الفرضية بفرضية احليادية 

 Antonakakis et(ياحة ال يؤثر إال عرضيا ، فتنفيذ السياسات اليت حتقق املكاسب اإلمنائية من الس وبالتايل. والسياحة

al., 2013(15  و)Tugcu, 2014 .( ومن هنا قد ال تكون اسرتاتيجيات حتسني السياحة فعالة و تفقد أولويتها)Oh, 
2005.(  

 

وتؤكد تأثري النمو االقتصادي و السياحة على بعضهما  ، فهي مزيج من الفرضية األوىل و الثانية :الفرضية الرابعة /د
، ووفقا هلا تؤثر السياسة السياحية على أداء النمو االقتصادي  تعرف هذه الفرضية بالفرضية ثنائية االجتاه. البعض

ومبا أن هناك عالقة سببية ثنائية ). Antonakakis et al., 2013(والنمو االقتصادي يؤثر بدوره على قطاع السياحة 
، ينبغي  لذلك  فإن حتسنا يف أحدمها يفيد الطرفني مجيعا ، والسياحةبني النمو االقتصادي  )Bi�Causal(االجتاه 

  ). Changand Lee ,2008(ختصيص املوارد للسياحة وجلميع القطاعات األخرى ذات الصلة على قدم املساواة 

االقتصادي ، يعرف اختبار العالقة بني السياحة و النمو  يف اجلانب التطبيقي :الدراسات التطبيقية السابقة/4.1
، و تظهر inconclusive ((KATIRCIOGLU, 2009) 16(زمخا من الدراسات و البحوث، لكن نتائجها غري حامسة 

، و )GLTH(، إثبات صحة الفرضية العكسية )TLGH(إثبات صحة فرضية : انقسامها حول ثالث اجتاهات رئيسية 
. بتكرار اقل حيادية العالقة بني السياحة و النمو االقتصاديكما تظهر بعض الدراسات و لو . إثبات العالقة املتبادلة

سنقدم فيما يلي عرضا لعينة انتقائية من الدراسات اليت اهتمت مبوضوع اختبار العالقة بني السياحة و النمو 
  .االقتصادي

بيقية من تقدمي يسمح لنا استقراء عدد من الدراسات اليت استخدمت املراجعة لألدبيات و الدراسات التط         
مثانية عشر حبثا حول املوضوع  JACKMAN,2012(17(استعرض الباحث . بعض النتائج املتحصل عليها يف هذا اال

 )unidirectional causality(، اثبت مثانية منهم  صحة فرضية السياحة قاطرة للنمو االقتصادي  يف عدد من البلدان
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بينما أفضت . بني النمو االقتصادي و للسياحة) bi�directional causality(االجتاه مثانية أخرى صحة الفرضية ثنائية و 
 يؤكد الباحث. قاطر للسياحةالدراسة واحدة للفرضية احليادية، و دراسة واحدة أخرى لفرضية النمو االقتصادي 

)TERZĐ,2015(18  افقة يف نتائجها و حمل أيضا أن اختبارات فرضية النمو االقتصادي الذي تقوده السياحة غري متو
 Milanovic and Stamenkovic، و يستند يف ذلك إىل مراجعة األدبيات اليت تضمنتها دراسة )controversial(خالف 
، كما يقدم بدوره عرضا عن الدراسات اليت تناولت اختبار هذه الفرضية على اقتصاد تركيا و اليت أكدا يف ) (2012)

 Ravinthirakumaran, 2015(19(كما قدم . معظمها إال قلة منها إما نفتها أو أثبتت ثنائية االجتاه أو االجتاه العكسي
  .أيضا حسب االجتاهات املذكورة أعالهاختلفت فيه النتائج    مراجعة الثنني و ثالثني حبثا

 ,Lee) (Payne and Mervar, 2010 ) حبوثو من الدراسات اليت أثبتت صحة فرضية النمو القاطر للسياحة حبوث 
2012) ,)Oh, 2005(20  و هذه هي النتيجة اليت توصلت إليها أيضا دراسة)Lorde et al, 2011(21  . ومثلما يشرحه

)Payne and Mervar, 2010 ( تتأكد فرضية دعم منو الناتج احمللي يف كرواتيا على اقتصادها و يفسرها بان حتسني مناخ
الفرضية ثنائية من الدراسات اليت أثبتت  .األعمال عموما يساهم يف حتسني حميط النشاط السياحي ليتطور و يزدهر

) (Lee and Chang, 2008(اليت طبقها على عشرين دولة متطورة، و دراسة  22)Samina et al, 2007(االجتاه دراسة 
  ).OECD(  اليت كشفت عن صحتها يف الدول األوربية غري املنضوية حتت غطاء منظمة التعاون االقتصادي و التنمية

االقتصادي يف السياحة قاطرة للنمو فقد اثبتا صحة فرضية  Bouzahazah and El Menyari (2013(23(أما الباحثان 
األجل القصري يف كل من املغرب و تونس، بينما تنقلب الوضعية يف األجل الطويل لتصبح الفرضية العكسية، النمو 

عددا من  Figini and Vici, 2010(24(من جانبهما، يستعرض الباحثان . االقتصادي قاطر للسياحة، هي الصحيحة
 ,BLP(و فيها يثبت ). cross�section regression(ج االحندار املقطعي الدراسات االقتصادية القياسية اليت تستخدم منه

2004 and 2007 ( يف دراستهم متعددة الدول)دولة 17(أن معدل منو الدول املتخصصة يف السياحة ) دولة 143 (
السياحة مما يربز أن التخصص يف ) 2003-1980و  1995-1980(أعلى من جمموعة الدول األخرى خالل الفرتتني 

 ,Sequeira and Macas Nunes(و فيها أيضا يربز الباحثان   .ميكن أن يكون حمددا رئيسيا و هاما للنمو االقتصادي
أن السياحة حمدد موجب للنمو االقتصادي، غري أما مل يتوصال إىل التمييز بني دور السياحة  يف الدول   )2008

أن   Holzner, 2011(25(و يف نفس سياق الدراسات املقطعية، ابرز  .املتخصصة سياحيا عن الدول الكبرية  الصغرية
الدول املعتمدة على االقتصاد السياحي سجلت مستوى منو يفوق متوسط معدل النمو احملقق يف مائة و ثالثة و 

التأثري االجيايب للسياحة على النمو الفردي  Ivanov and Webster, 2013(26(يف حني اثبت . دولة) 143(أربعني 
  .دولة) 167(احلقيقي يف مائة و سبعة و ستني 

يصنف . أما من زاوية املناهج التطبيقية، فتنقسم الدراسات حسب استخدامها ألدوات االقتصاد القياسي
)Ridderstaat et All, 2013(27 أكثر الدراسات تعتمد على . الدراسات يف ثالث جمموعات من األساليب التجريبية

جمموعة ثانية من الدراسات اعتمدت على البيانات املقطعية . حتليل التكامل املشرتك املتبوع باختبار السببية جلراجنر
)panel regression (موعات واسعة للبلدان حمل البحث. الدراسات تطبق أسلوبا خمتلفا   وهناك جمموعة ثالثة من

 leveraged(كاستخدام منوذج كينزي موجه حنو الطلب أو اختبار السببية استنادا إىل تقنيات حماكاة التمهيد الرافعة 
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bootstrap simulation.(  تتفق معظم الدراسات التطبيقية على استخدام نوعني من املتغريات اليت تعرب عن االقتصاد
  يستعمل بعضها عائدات السياحة إما كقيمة مباشرة أو كحصة من الناتج أو من الصادرات الكليةبينما . السياحي

استخدمت العديد من الدراسات متغرية النمو . يستخدم البعض األخر الوافدين من السياح الدوليني كمقياس ثان
، الكلي أو  أو باألسعار الثابتة ، بينما استخدمت دراسات أخرى الناتج احمللي اخلام اجلاري االقتصادي مباشرة

  و قد سارعت دراسات أخرى إلضافة متغريات مكملة للنماذج املقدرة. الفردي و بعضها استخدم الناتج الوطين اخلام
، أو  فأضاف الكثري منها سعر الرف احلقيقي، و أضاف بعضها صايف الصادرات ، أو  التضخم و االنفتاح التجاري

بالنسبة للدراسات اليت فضلت اختبار العالقة بني السياحة و النمو . Ahad, 2016(28(رصيد احلساب اجلاري 
االقتصادي عن طريق دالة اإلنتاج فقد استخدمت املتغريات التقليدية الداخلة يف عملية التقدير و هي العمالة وخمزون 

ى السالسل الزمنية يف الطول اإلمجايل كما تفرتق الدراسات القائمة عل. رأس املال املادي و خمزون رأس املال البشري
على سبيل املثال، مت استخدام بيانات سنوية و ربع سنوية . للعينات و عدد املشاهدات ضمن اإلطار الزمين للبيانات

، جيب  عندما يتم البحث عن عالقات التوازن على املدى الطويل Otero & Smith, 2000(29(وفقا . و حىت شهرية
االعتماد على البيانات اليت مت مجعها على مدى فرتة طويلة من الزمن وليس على عدد كبري من على الباحثني 

، يكشف )panel data(بالنسبة لدراسات البيانات املقطعية . املالحظات اليت مت مجعها خالل فرتة قصرية من الزمن
اصة مؤشرات التنمية املستمدة هي بدورها ، وخب التحليل أن الكثري منها استخدم البيانات املستمدة من البنك الدويل

من النظم احملاسبية الوطنية اليت ال ختلوا من مشاكل اجلودة إما نتيجة  صعوبات يف توفري اإلحصاءات اليت ميكن 
 ,Ridderstaat et All  ، أو بسبب استخدام تعريفات وأساليب مجع البيانات خمتلفة االعتماد عليها يف الدول النامية

2013)(.  
 

  االقتصاد السياحي في الجزائروآفاق واقع /2

بعد توضيح العالقة بني السياحة والنمو االقتصادي من خالل أهم ما جاء يف األدبيات االقتصادية، وكذا اخللفية 
التطرق إىل حتليل واقع وآفاق االقتصاد  النظرية والدراسات السابقة التطبيقية هلذه الظاهرة، سنحاول يف هذا العنصر

 مع، للقطاع السياحي موضحني كل اإلمكانيات واالسرتاتيجيات املتبناةصورة عامة  بإعطاء السياحي يف اجلزائر،
  .يف التحليل بعض األرقام واإلحصاءات املعتمدة استخدام

و ميكن له أن  عمل كثرية، فرص الفقر، فهو يولد من واحلد االقتصادي للنمو مهما اجلزائر القطاع السياحي تعترب
 وال. اليت يقيمها معها من خالل الروابط -  واخلدمات الزراعة قطاعي مع خصوصا - حيرك قطاعات اقتصادية أخرى 

حد حني يوفر  أدىن احمللي إىل االقتصاد من املايل التسرب من احلد على قدرة هذا القطاع مدى ذلك عن أمهية يقل
و تنظر اجلزائر إىل  .تبدو مزمنة مشكلة وهي السياح الوطنيني إىل اخلارج،إمكانية السياحة الداخلية بدال عن تصدير 

ميزان املدفوعات تعادل ساهم مسامهة حامسة يف ميكن أن يللعملة األجنبية  جديد مصدًر رئيسيً كالسياحة الدولية  
  .ويف استقرار االقتصاد الكلي

ميكن للجزائر أن تأمل يف اقتطاع حصة من  ،ة للسواحديالتقلي ةالوجه بلدان االقتصاديات املتقدمةويف حني ال تزال 

و بذلك، . و ستستمر يف الزيادة ارتفاعاً كبرياً  هذه السوق الرائجة خصوصا و أن وجهات االقتصاديات الناشئة تعرف
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رة من قد والعناصر الفاعلة اليت يتضمنها أن يضاعف األنشطة من املتباينة من خالل اموعة السياحة ميكن لقطاع

 .رفع حتدي التنويع االقتصادي على االقتصاد الوطين 

 يالقتصادالنمو اجلديدة ل ركاتاحمليلعبه القطاع السياحي، كأحد أهم  أنميكن نظرا للدور االقتصادي املهم الذي و 
السيما يف تستعرض هذه الفقرات بعض األدلة املادية حول املقومات اليت تزخر ا اجلزائر يف اال السياحي ، الوطين

  .ظل التنوع الثقايف واحلضاري والطبيعي الذي متتاز به
 قطاعها تنمية سياق يف والقيود من التحديات واسعة جمموعة  و تواجه اجلزائر، مثل عدد من البلدان النامية،

 ما توفر املوضوعة حىت) ومؤسسية تنظيمية أطرا اليت تضم(  الوطنية اإلسرتاتيجيةعناصر السياحي، و لذلك يتم إبراز 
  .من إمكاناته القصوى هذا القطاع و ما تقتضيه االستفادة قدرات حلث تطوير احلوافز من يكفي

   :الطبيعية اإلمكانيات/ 1.2

 تنوعة باختالف املناطق اجلغرافيامبوارد طبيعية هائلة و م باقي دول اجلوار تتميز اجلزائر عن: المناطق السياحية/ أ
  :  30وهييف ستة مناطق  ميكن حصرها ، احلرف واملهن العديدةبالرتاث التارخيي وكذا و 

كلم   1200بطول شريطي ساحلي  املتميزةمنطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس الشمايل  �
 .واليت تعود إىل عصور خمتلفة املتوسط وكذا عدد كبري من املواقع األثرية األبيضمطل على البحر 

مم جبلية عالية وتوجد ا واملتميزة بق .....منطقة السلسلة األطلسية املتمثلة يف جبال األوراس، الونشريس  �
لسواحل تتميز سلسلة جبلية موازية لكذا م و  2308علوها " املسماة باللة خدجية"ة يف الشمال أكرب قم

  .تنموية ملختلف أنواع السياحةبإمكانيات كبرية 

  .منطقة اهلضاب العليا املتميزة مبناخها القاري ومبواقعها األثرية وصناعتها احلرفية والتقليدية املتنوعة �

منطقة األطلس الصحراوي املتواجدة بني اهلضاب العليا والصحراء الكربى واليت ميكن أن تساهم يف تنمية  �
  ). ......د املناخية، املعدنية، الصيك( السياحة أنواع العديد من

منطقة واحات مشال الصحراء واليت تتميز باعتدال درجات احلرارة، فهي أقل ارتفاعا من درجات احلرارة  �
  .بالصحراء الكبرية وا تتمركز الواحات بنخيلها وحبرياا، وبتوفر صناعات تقليدية

وتتميز باملساحات الشاسعة  )اهلقار التاسيلي(املعروفة باجلنوب الكبري  املنطقةهي منطقة الصحراء الكربى و  �
 .واجلبال الشاخمة وباحلرارة املعتدلة جلميع فصول السنة، واليت تشكل مصدرا هاما للسياحة الشتوية

 

تساهم يف عملية التنمية عرب خمتلف املناطق العديد من احلظائر السياحية اليت  متتلك اجلزائر: الحظائر السياحية/ ب
  : 31السياحية، ميكن إجياز بعضها يف النقاط األساسية التالية

هكتار  78000احلظرية الوطنية للقالة واليت تقع يف مشال اجلزائر باحملاذاة مع البحر األبيض املتوسط مساحاا  �
 .للحيوانات  وتضم ثالثة شواطئ وثالثة حمميات حتتوي على مخسني نوع من الطيور وأنواع أخرى

كلم وتساهم هذه احلظرية يف   50حظرية جرجرة اليت تقع يف قلب األطلس التلي تبعد عن اجلزائر العاصمة بـ  �
 .فيها ثالثة أشهر دون ذوبانتنمية السياحة الشتوية نظرا ملميزاا الطبيعية املتمثلة يف بقاء الثلوج 
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، وتقع إىل حافة سلسلة  616.3كلم مساحتها   3حظرية غابات األرز واليت تبعد عن مدينة ثنية احلد بــ  �
   .الونشريس يف األطلس التلي

هكتار، تتميز مبختلف النقوش والرسومات  100الطاسيلي اليت تشمل الطابع األثري، مساحتها  حظرية �
   .كرتاث عاملي  1982وصنفت مند سنة الصخرية 

، احلظرية النباتية واحلظرية احليوانية باإلضافة إىل وتضم هضبيت األتاكور 1987حظرية اهلقار اليت أنشئت سنة  �
سنة، وصنفت هذه احلظرية من طرف منظمة اليونسكو   12000املنحوتات األثرية اليت يعود تارخيها إىل 

 .كرتاث عاملي

كرابع بلد إفريقي أكثر  OMTحسب املنظمة العاملية للسياحة  2013صنفت اجلزائر سنة : المقصد السياحي/ 2.2
 111 املرتبة  2013سنة كما رتبت اجلزائر ، 2014سنة  ، مث كخامس بلد إفريقي استقباال للسياحاستقباال للسياح

سنويا  مشاركة 12و  7بني  تشارك  أن اجلزائر OMTوبينت بعض أرقام منظمة ، بلد 141سياحيا يف العامل من بني 
 الدولية للسياحة واألسفار ، وتنظم صالون واحد سنويا للسياحة واألسفار، واعتماد على ما ال يقل  يف الصالونات

وكالة سياحية وأسفار، كل هذه األرقام تعكس مستوى قطاع السياحة يف اجلزائر، فيمكن القول أن الصورة  1713عن 
 .، وتتطلب جمهودات أكثر لتنمية والنهوض ذا القطاع32مليةالسياحية يف اجلزائر غري واضحة يف السوق العا

  2015-2012تطور نسبة تدفق السياح خالل فترة / 3.2

  مليون: الوحدة          2015-2012عدد السياح خالل فترة تدفق تطور :  01جدول رقم 
  

  الخارجنحو  الجزائرعدد السياح من   عدد السياح من الخارج نحو الجزائر  السنة

2012  2.63  1.91  

2013  2.73  2.13  

2014  2.30  2.83  

  )2015ديسمرب  31( 3.60  )2015ديسمرب  31(1.70  2015
  

    2016، "2030 مخطط التنمية السياحية آفاق: ملتقى وطني حول"ية والسياحة والصناعة التقليدية،وزارة التهيئة العمران: المصدر        

 معدل 33توسطامل حيث بلغ يف اجلزائرارتفاعا يف عدد السياح الوافدين حنو  2013-2000 للفرتة سجل سابقا       
عدد السياح   2014سنة  ويتضح ذلك حسب اجلدول أعاله أن 2013سنة  االخنفاضإىل أن بدء يف ، %9.8بـــــ زيادة 

ــ  2015مليون سنة  1.7واخنفض العدد إىل أن وصل مليون  2.30بـــ ـ قدر حنو اجلزائرالوافدين  أي ما يعادل اخنفاض بــ
سجل ارتفاعا  وعكس ذلك بالنسبة لعدد السياح املتوجهني من اجلزائر حنو اخلارج،  2015و  2014بني سنيت  26%

املالحظ حسب هذه األرقام أن هناك عوائق عديدة تؤثر على . 2015و  2014بني سنيت  %26 بنسبة 2013مند سنة 
  :34النقاط التالية استقطاب السياح وميكن ذكر أمهها يف

 عدم عدم وجود خمطط تروجيي وتسويقي للوجهة اجلزائرية وتواجد ضعيف يف شبكات األنرتنت وكذا �
 .COIT) (منجز  21مركز إعالم وتوجيه سياحي منهم  31استغالل لـــ 
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 غلق املسالكنقص الرحالت للخطوط اجلوية اجلزائرية وغالء التذكر مقارنة بالشركات األجنبية، كذلك  �
   .كونه املنتوج األساسي لألجانب) للظروف األمنية(اجلنوبية 

عدم احرتافية الوكاالت  و كذا رداءة اخلدمات السياحيةودة و ــــواجل يف هياكل اإليواء من ناحية العددنقص  �
 .ذات مسعة عاملية اب شراكة مع الوكاالت األجنبية السياحية اجلزائرية و غي

 

:  وهي املقارنة مع أربع دول سياحية هلا تشاات مع اجلزائرميكننا  :المقاصد السياحيةالمقارنة مع بعض / 4.2
على أن هذه الدول تتواجد ضمن قائمة لــــ  2014-2000تونس ، مصر ، املغرب ، تركيا ، حيث سجل ما بني سنيت 

املربجمة لكل  األهدافيف عدد السياح الوافدين حسب ، واجلدول التايل يوضح لنا التفاوت  مقصد سياحي عاملي 50
  :دولة

  

  مليون: الوحدة                       2014 و 2000 لبعض دول الجوار لسنتيالسياح تدفق  ارنةـمق:  02جدول رقم 
  

  السنة           

  البلد     
  السنواتحسب   المبرمجة األهداف      2014  2000

  مليون يف سنة  4+  )2016 سنة( 10   6,07   5,06  تونس

   مليون كل سنة2,85+   )2022سنة ( 30   9,63  5,22  مصر

   مليون كل سنة 2+  )  2020سنة ( 20   10,28   4,28  المغرب

   مليون كل سنة1,25+   )2023سنة ( 50   39,8   9,59  تركيا 

  ؟  ؟ )2030سنة (     2,3   0,87  الجزائر
  

  2016، "2030 مخطط التنمية السياحية آفاق: ملتقى وطني حول"والسياحة والصناعة التقليدية،وزارة التهيئة العمرانية : المصدر
  
  

  اقي الدولـــــانب مقارنة ببــــاألجاحية تدفق السياح ـــــمن نيف الصدارة  تركيـــــــاأن  ابقةــــــاألرقام السيتضح من       
وتوقع  املربجمة أحسن بلد من ناحية األهدافو ،  %85يف حدود  2014و  2000حيث قدرت نسبة الزيادة بني سنيت 

وصنفت   مليون 50إىل  2023ع وصول عدد السياح سنة ـــ، أي توق مليون 1.25+زيادة تدفق السياح لكل سنة بـــــ 
وخارج التصنيف السياحي العاملي  يف املؤخرة تعد اجلزائرأما  تركيا حسب التصنيف السياحي العاملي الرتبة السادسة ،

حيتاج إىل تدابري بالتايل و   أن مستقبل قطاع السياحة يف اجلزائر غري واضح حسب هذه األرقام وميكن القول ،
   .به واسرتاتيجيات أخرى من أجل النهوض

  

تسعى اجلزائر مند زمن إىل حتقيق األهداف التنموية والنهوض : العقار السياحي وأدوات التخطيط و التهيئة/ 5.2
 SDATوبفعل املخطط التوجيهي للتنمية السياحية  ،والتهيئةبقطاع السياحة باستخدام خمتلف أدوات التخطيط 

، اهتمت اجلزائر من خالل تنفيذ هذا املخطط بتحسني وضعية العقار  2008 والذي بدأ يف تنفيذه بداية سنة  2025
 وما حتقق من نتائج بفعل تنفيذ املخطط و االستثمار فيه والصورة العامة حول وضعية العقار السياحي ،السياحي

  : 35ميكن إجيازه فيما يلي
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  يف طور الدراسة 19و  )SDAT�W(خمطط توجيهي للتهيئة السياحية للواليات  29نتهاء من إعداد إلا �
و  205من بني  )PAT(خمطط يئة سياحية  32من إعداد  نتهاءاالوكذا  2016يرتقب اكتماهلا يف اية سنة 

 . طور انطالق الدراسةيف  42، و  يف مرحلة املصادقة 13يف طور الدراسة مع اكتمال   92
منطقة توسع سياحي  28اقرتاح تصنيف و  ، واليات 9منطقة توسع سياحي عرب  12االنطالق يف عملية يئة  �

امللف حاليا على مستوى األمانة العامة (جديدة لغرض تنويع املنتوج السياحي ، معظمها جبلية و محوية 
 .)للحكومة

منطقة مقرتحة لإللغاء و  22( خل مناطق التوسع السياحينتهاء من إعداد ملف تطهري العقار املتواجد داإلا �
ريع ذات التوسعات العمرانية و إجناز مشا(غري سياحية  الذي شهد استعمال ألغراض) دهاملراجعة حدو  30

   .)لبحرتوليد الكهرباء و تصفية مياه اأمهية وطنية كمحطات 
مليار  234 ـــــ، يف طور اإلجناز، بقيمة مالية تقدر بـ سرير جديد 69 138مشروع سياحي بطاقة إيواء  504 �

 55إجناز سوى  2015تسجيل يف سنة ، إال أنه مت  منصب شغل جديد 28 800دينار جزائري و اليت ستوفر 
 .سرير 6 000 إيواءمشروع سياحي بطاقة 

توفري العقار السياحي عديدة مل تسمح بتحقيق أهداف املخطط كاملة و  عراقيليتضح مما سبق ذكره أن هناك       
  :التاليةوميكن إجيازها يف النقاط األساسية واالستثمار فيه 

تواجد كبري للعقار ، و ...)السكن، احملطات الكهربائية(استعمال العقار السياحي يف مشاريع غري سياحية  �
صعوبة احلصول على العقار  ، مما أدى إىل داخل هذه املناطق وكذا أمالك اخلواص الغاباتو  الفالحي

   .السياحي وغالء الثمن املرجعي ملنح حق االمتياز
املكلفة باحملافظة وتسيري هذه املناطق و كذا نقص يف امكانياا   (ANDT) األداة تقليص صالحيات   �

    .املادية والبشرية
جتميد الغالف املايل املخصص السرتجاع العقار السياحي ،عن طريق ممارسة حق الشفعة أو يف إطار   �

العقار السياحي و اجناز خمتلف عدم اكتفاء األغلفة املالية املخصصة لعمليات يئة و  ، املصلحة العامة
 .اتـــــالشبك

كون ، وكذا  املناسب واملالئم  يملناخ االستثمار ابسبب عدم توفري  قدام املستثمرين يف جمال السياحةعدم  إ �
كذلك    كذا نقص االحرتافية حلاملي املشاريع السياحيةو  االسرتجاعالقيمة املالية للمشاريع كبرية وبطيئة 

 .ال السياحــــــفعالة حلاملي املشاريع االستثمارية يف جمو  جواريةغياب مرافقة 
  

 متوسط تشري إحصاءات الس العاملي للسياحة والسفر إىل أن: الوضعية االقتصادية للسياحة في الجزائر/ 6.2
اع السياحة ــــمسامهة قطأما متوسط ، %10تصل إىل  36امليـــــالع PIBمسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل 

، و اخنفضت هذه النسبة إىل  %1.7قدر حبوايل الثة ــــايل للجزائر يف العقد األول من األلفية الثـــــيف الناتج احمللي اإلمج
على حمدودية مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي وهذه النتائج ما هي إال دليل  2014-2012بني سنيت  1.5%

 حتقيق وميكن تفسري ذلك إىل عدم اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وإشراكه بشكل أساسي يف عملية ، اإلمجايل
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يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد بوترية أسرع ،  واعتماده على قطاع احملروقات باعتباره األكثر أمهية ، التنمية الشاملة
للناتج احمللي اإلمجايل لبعض الدول العربية كاملغرب ومصر  وإذا قارن هذه النسبة مع نسبة مسامهة قطاع السياحة

 37يف املتوسط قدرت هذه النسبة هلذه الدول 2007حيث يف سنة  ،وتونس والبحرين واألردن لوجدنا عكس ذلك
   . وهذا ما يقارب املتوسط العاملي %8.5حبوايل 

  

 وحبوايل مليار دينار 237 بقيمة )املطاعم-املقاهي- الفندقية(يف جمال السياحة  مداخل 2014كما سجلت سنة        
ماليني مبيت يف الفنادق املصنفة بدون احتساب املرافق الغري مصنفة و صيغة اإليواء عند  7و  عامل 261 289

 ستثماريةاالقيمة مالية كمليار دينار جزائري    84,7، ومن نفس السنة خصصت  االصطيافاخلواص خاصة يف موسم 
مليار  234، أما القطاع اخلاص خصصت له  )عصرنة احلظرية الفندقية املوجودة و يئة العقار السياحي(للقطاع العام 

يف احلقيقة كل هذه النتائج هي داللة على احملاوالت . دينار جزائري متثل القيمة املالية االستثمارية للقطاع اخلاص
قتصادية لتنمية والنهوض بقطاع السياحة ، ولكن على اجلزائر أن اال اإلصالحاتالعديدة للدولة ملختلف مراحل 

تسعى أكثر من أجل اخلروج من التبعية النفطية واالعتماد على قطاع السياحة كمورد ثاين لتحقيق التنمية االقتصادية 
  .املستدامة

 

بعد : 2030النهوض بقطاع السياحة في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق استراتيجية / 7.2
، عملت اجلزائر على  وترقيته قطاع السياحةبللنهوض احلكومة  املتبناة من طرف فشل السياسات والتدابري العديدة
يف شكل وثيقة  2010مت صياغة خطة حول تطوير قطاع السياحة يف آفاق حيث إعادة بعث القطاع السياحي ، 

وبعد سنتني من تنفيذه مت إدخال بعض "  2010خطط أعمال التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر آفاق مب" املسماة 
 و الداخلي املستوى على احلاصلة اجلديدة للتطورات بالنظر فاقآلا ضبط و املكتسبات تثبيتتعديالت من أجل 

التوجيهي ومتاشيا مع ذلك وبعد عدة تعديالت مت جتسيد املخطط  ، 2013 فاقآل أعمال خمطط ليصبح اخلارجي
  :38الذي يرتكز أساسا على مخس آليات وهي 2030السياحية آفاق 

  .التثمني والرتويج للوجهة السياحية للجزائر �
  .اخلدمات السياحيةالرفع من مستوى اجلودة و  �
  .ترقية األقطاب السياحية وتشجيع االستثمار �
  .ما بني القطاع العام و اخلاصخمطط الشراكة  �
  .خمطط التمويل العملي للسياحة �

  :األهداف الكربى التالية وحتقيق يسعى هذا املخطط  لبلوغ كما  
 . ترقية اقتصاد بديل لقطاع احملروقات �
 .تأثري ديناميكي على التوازنات الكربى و حتفيز للقطاعات �
  .دمج الرتقية السياحية و البيئية �
  .وحتسني صورة اجلزائر يف العاملالديين  الثقايف و ،التارخييتثمني الرتاث  �
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 السياحية اليتللتهيئة السياحية كيفية تنمية السياحة يف اجلزائر عرب هيكلة األقطاب  املخطط التوجيهيحدد كما        
تركيبة يف مساحة جغرافية  أنه على القطب السياحي حيث يعترب،  تعترب منوذج للسوق السياحية الوطنية و الدولية

، منسجمة )هياكل ايواء و ترفيه(و نشاطات سياحية ذات نوعية ) و مسالك فضاءات( معينة من مؤهالت سياحية 
أقطاب ) 07(على مؤهالا و جاذبيتها االقليمية مت حتديد سبعة واعتمادا ، ومتكاملة مع  مشروع تنمية إقليمية

يف ) 02(قطبان وكذا  يف اجلنوب) 02(قطبان و  يف الشمال) 03(ثالثة أقطاب  :عرب هذه األقطاب جمسدة ، سياحية 
وأهم األهداف والنتائج املرتقبة من خالل تنفيذ هذا املخطط متمثلة يف الرفع من الناتج احمللي  .اجلنوب الكبري

السيناريوهات املتوقعة بعد تنفيذ  أما.....، بعث السياحة الداخلية وبناء املقصد السياحياإلمجايل وتوفري مناصب الشغل
  :املخطط فيمكن إجيازها يف اجلدول التايل

 2030المتوقعة في آفاق  السيناريوهات:  03جدول رقم 

  السيناريوهات
عدد السياح 

  )بالمليون(

عدد 

  المشاريع

عدد األسرة 

  الجديدة

مليار (القيمة المالية 

  )دينار
  اإلنجاز السنوي

السيناريو الثاني 

  الضروري
6  635  100000  300  

 50   سرير  600
  مشروع

السيناريو الثالث 

  المعتدل
12  1240  200000  600  

 100سرير   1200
  مشروع

السيناريو األول 

  المتفائل
18  2500  400000  1200  

 200سرير   24000
  مشروع

  

  .وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية: المصدر     
  

ل حتسني وترقية قطاع السياحة لزيادة ـــــام كبري من طرف السلطات من أجــــاليا هناك اهتمـــــــبالفعل ح          
ها ـــــبراجم إلمتامموارد أخرى  عنزائر تبحث ــــفاجل ، ، وخاصة بعد اخنفاض أسعار النفط مسامهته يف التنمية االقتصادية

ل الوصول إىل األهداف املسطرة عرب ــــويبقى اآلن مسؤولية السلطات املعنية لتنفيذ هذا املخطط من أج التنموية
  .خمتلف املراحل

  

  صياغة النموذج االقتصادي القياسي لعالقة السياحة بالنمو االقتصادي/ 3
  

 بعد التطرق للجانب النظري وتوضيح الصورة العامة للسياحة يف اجلزائر سنحاول من خالل هذه النقطة      
ة مرورا حتديد املتغريات مث دراس ، النمو االقتصاديو   استخدام بعض األدوات القياسية لتفسري العالقة بني السياحة

 يف األخري استخدام اختبار ال، و  اختبار التكامل املشرتك و )عند احلاجة PPو  ADF باستخدام اختبار(استقرارها 
  .غرانج للسببية

  

  حبثالنماذج املستخدمة يف هذه الورقة البحثية سارت على منوال :  النماذج وتوصيف تحديد المتغيرات/  1.3
( JAYATHILAKE , 2013) ،اختبار فرضية النمو االقتصادي الذي تقودها السياحة من خالل منوذج  حيث نلجأ إىل
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الناتج احمللي اإلمجايل كمقياس للنمو االقتصادي، ومتغريتني بديلتني تعربان على االقتصاد : رئيسيةيضم ثالثة متغريات 
اج سعر الصرف كمقياس كما سنحاول إدر . الوافدين أو مداخيل إنفاق السياح الوافدينعدد السياح : السياحي ومها

           . عن التنافسية اخلارجية

 ECOTالناتج احمللي اإلمجايل  :هو GDP حيث.GDP=f(ECOT, EX) :عمليا يأخذ النموذج الشكل التايل       

على هذه املعادلة، األول بإدخال اللوغاريتم حىت نتمكن من  حتويلينيجنري  .سعر الصرف EX االقتصاد السياحي،
ينتج عن هذا التحويل ثالث  .عن االقتصاد السياحي معربة ثالثة متغرياتحساب املرونة، التحويل الثاين بإدخال 

 :                        منــــــاذج 
�������� = C + LOG�TNA� + LOG�EX� + ℰ………….(1)  

  

�������� = C + LOG�RECT� + LOG�EX� + ℰ………….(2) 
  

�������� = C + LOG�TPB� + LOG�EX� + ℰ…………...(3)  
  

          

مداخيل إنفاق  RECT، )باملليون(متثل عدد السياح الوافدين من اخلارج سنويا  TNA إىل أنحيث نشري            
مع العلم أننا ). مليون دينار(متثل اإلنتاج اخلام لقطاع السياحة  TPB، )باملليون دينار(السياح الوافدين من اخلارج 

 ، بينما مت احلصول على من نشريات الديوان الوطين لإلحصائيات TPBو  TNAو   EXو  ���حصلنا املتغريات

RECT من مؤشرات البنك العاملي.  
  

  

اجلذر  تطبيقا ملنهجية التكامل املشرتك، نقوم أوال بإجراء اختبارات: استقرارية المتغيرات نتائج اختبار/ 2.3 
. يربر استخدام هذه االختبارات لتفادي الوقوع يف وضعية االحندارات املضللة. األحادي على املتغريات املستخدمة

إىل استقرار  ADF ال سيما عندما يشري PPوأردفناه عند احلاجة باختبار  كاختبار رئيسي ADFاستعملنا اختبار 
  :واجلدول املوايل يوضح النتائج املتحصل عليها .بفروق أعلى من الفروق األوىل

  

 نتائج اختبار استقرارية المتغيرات:  04جدول رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

                       

 09 ������باستخدام برنامج  من إعداد الباحثان:المصدر 

	*�
��.3و 2تشير العالمة على عدم معنوية اإلتجاه العام والثابت في النموذجين 

  .PPمعنوية اإلتجاه العام والثابت، غير أن هذه المعنوية لم يظهر لها أثر باختبار  ADFاثبت اختبار ��� .نجد السلسلة مستقرة في الفرق األول PPباالستعانة باختبار ��
  

 المتغير
���ADF  /First Dاختبار��ADF  /Level �اختبار

( )1 �( )2 �( )3 �( )4 �( )5 �( )6 �

LOG(GDP)�2.90 * * �2.03 * * 

LOG(TNA)�� �1.81 * �1.71 * * 

LOG(RECT)�1.54 * * �4.57 * * 

LOG(EX)�0.32 * * �1.39 ° * * 

LOG(TPB)�2.84 * * �1.06 ° * * 

�
  ADF اTUVN اN OPQRNـ   ADF اTUVN اN OPQRNـ 

( )1  ( )2  ( )3  ( )4  ( )5  ( )6  

1%��2.62 �3.61 �4.21 �2.62 �3.85 �4.21 

5%��1.94 �2.93 �3.52 �1.94 �3.04 �3.53 

10%��1.61 �2.60 �3.19 �1.60 �2.66 �3.19 
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بعد دراسة استقرارية املتغريات واليت أثبتت أن مجيع املتغريات : نماذج المقترحةلل التكامل المشتركاختبار / 3.3
 .دراسة التكامل املشرتك متاحةاملدروسة غري مستقرة مبستوياا بل متكاملة من الدرجة األوىل، تصبح شروط 

قراجنر واملعتمدة على - الجنل ختبار مبرحلتنياالاستخدمنا يف هذه النقطة منهجيتني الختبار التكامل املشرتك، منهجية 
ومنهجية جوهانسن املعتمدة على إحصائييت األثر والقيم للبواقي املقدرة  PP و ADF األحادير ذاختبار اجل

    .واجلدول التايل يوضح لنا نتائج هذه االختبارات .39الذاتية
  نتائج اختبار التكامل المشترك:  05جدول رقم 

  

  القرار  القيمة الحرجة القيمة المحسوبة اإلحصائية االختبار  النموذج

 النموذج األول
Engle� Granger 

ADF -3.68*** -2.76
)����   يوجد تكامل مشرتك 

PP -3.44*** -2.76
)����  يوجد تكامل مشرتك 

Johansen Test λ trace 40.78* 29.79 يوجد تكامل مشرتك 
λ max 34.97* 21.13 يوجد تكامل مشرتك 

 النموذج الثاني
Engle� Granger 

ADF -7.16** -3.42
)���  يوجد تكامل مشرتك 

PP -9.99* -3.37
)��  يوجد تكامل مشرتك 

Johansen Test  λ trace 6.25* 15.49  يوجد تكامل مشرتكال 
λ max 4.57* 14.26 ال يوجد تكامل مشرتك 

 النموذج الثالث

Engle� Granger 
ADF -3.76*** -2.76

)����  يوجد تكامل مشرتك 
PP -3.72*** -2.76

)����  يوجد تكامل مشرتك 
Johansen Test λ trace 5.63* 15.49 ال يوجد تكامل مشرتك 

λ max 4.65* 14.26  يوجد تكامل مشرتكال  

��09 ������من إعداد الباحثان باستخدام برنامج :المصدر

االجتاه  بدونمت إجراء االختبار بدون الثابت و .(***) مت إجراء االختبار بوجود الثابت و االجتاه العام. (**) فقط مت إجراء االختبار بوجود الثابت����

احلرجة  القيم�)���(،  الثالثةاحلالة  B.9احلرجة مأخوذة من اجلدول القيم  �)��(، الثانية احلالة  B.9القيم احلرجة مأخوذة من اجلدول �)�(��العام
���.%5أجريت مجيع االختبارات مبعنوية . Hamilton (1994)من  األوىلاحلالة  B.9مأخوذة من اجلدول 

وعليه . الثالث نظرا لعدم معنويتهبعد عدة حماوالت للتقدير مت حذف متغري سعر الصرف من النماذج ���������
يوضح اجلدول توافق االختبارات على . فالنتائج املعروضة يف اجلدول تتعلق بالتكامل املشرتك للنماذج ثنائية املتغريات

وجود تكامل مشرتك يف النموذج األول بني الناتج احمللي اإلمجايل وعدد السياح الوافدين من اخلارج، يف حني اختلفت 
وبالتايل ميكن االعتماد على النموذج . ات النموذجني الثاين والثالثري رات يف إثبات التكامل املشرتك بني متغاالختبا

  . األول يف حتليل العالقة بني النمو االقتصادي واالقتصاد السياحي املعرب عنه بعدد السياح الوافدين من اخلارج
  

  تقدير العالقة طويلة اآلجل/ 4.3

أثبتت االختبارات على النموذج األول وجود تكامل مشرتك بني النمو االقتصادي واالقتصاد السياحي املعرب       
  :تعطى العالقة طويلة اآلجل بني هذين املتغريتني كما يلي. عنه بعدد السياح الوافدين من اخلارج

 

1.70DW       1748.02F     0.98 R     

       (41.8)          (870.25)                      

+LOG(TNA) 1.28+15.37=LOG(GDP)

2 ===

ε
�
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طبيعية األخطاء، اإلرتباط (قمنا بإخضاع البواقي حلزمة من االختبارات  النموذج،قصد التأكد من جودة      
حيث أكدت متانة هذا النموذج وجودة التوصيف وقدرته على اقتفاء أثر ) التسلسلي، جتانس التباين، جودة التوصيف

  . املتغريات احلقيقية
اخلام  احمللي الوافدين من اخلارج يؤدي إىل ارتفاع يف الناتجالسياح  يف عدد %10تشري هذه العالقة أن الزيادة بـــــ      

  . وهذا ما يتب أثر وقوة العالقة بني توافد السياح األجانب والنمو االقتصادي %12.8لالقتصاد السياحي بـــ 
  

  قرانجر-اختبار السببية النجل /5.3 

منر إىل خطوة أخرى املتمثلة يف حتديد اجتاه العالقة بني بني بعدما انتهينا من إثبات وجود العالقة طويلة اآلجل       
هلذا الغرض نقوم باستخدام اختبار . النمو االقتصادي واالقتصاد السياحي املعرب عنه بعدد السياح الوافدين من اخلارج

  .قراجنر-الجنلالسببية 
  

  قرانجر-نتائج اختبار السببية النجل:  06جدول رقم 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 09/01/16   Time: 12:00 
Sample: 1995 2014  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs FUStatistic Prob.  
    
     D(LOG(GDP)) does not Granger Cause D(LOG(TNA))  17  0.18217 0.8357 

 D(LOG(TNA)) does not Granger Cause D(LOG(GDP))  3.74859 0.0544 
    
    

  09 ������باستخدام برنامج  من إعداد الباحثان:المصدر              

  

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن العالقة السببية بني املتغريين يف اجتاه واحد أي متغرية عدد السياح الوافدين                                     
يف النمو االقتصادي يف حني أن الفرضية العكسية غري صحيحة وبالتايل ميكن القول أن السياحة  من اخلارج تسبب

  .تقود النمو االقتصادي
  

  اتمةــــــالخ/ 4
  

انطلقت هذه الورقة من فرضية أن السياحة تساهم بشكل إجيايب يف النمو االقتصادي و قدمت العديد من       
قيام العديد من البلدان املتطورة و النامية بإعطاء العناية الالزمة هلذه لفتت االنتباه إىل و . املؤشرات الدالة على ذلك

  .الصناعة يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية
يف اجلانب النظري، أبرزت هذه الورقة أن العالقة بني السياحة و النمو االقتصادي كانت موضوع دراسة كبرية و      

ألعمال النظرية والتجريبية الكثرية إال أن تنوع النتائج املتحصل عليها اثبت أن ليس هناك و رغم  ا. نقاش معمق
بدال من ذلك، يبدو أن العالقة بني . فرضية قابلة للتطبيق بشكل عام واليت ميكن أن تكون الفرضية البديهية انطالقا

بعة يف كل وجهة سياحية حسب الفرتات السياحة والنمو االقتصادي نابعة من السياق االقتصادي والسياسة املت
  . املدروسة

   

أما يف اجلزائر، و بالرغم من املؤهالت الطبيعية اليت تزخر ا، و اهود الكبري الذي بذل يف الفرتة األوىل من      
عمر استقالهلا إلعطاء القطاع السياحي بعده الذي يستحقه إال أن السياحة بقيت من القطاعات الثانوية اليت مل تنل 
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من خالل إعداد املخطط التوجيهي  2008ثانية للنهوض بالقطاع سنة و رغم احملاولة ال. حظها من الرعاية و الدعم
الذي يعترب ورقة طريق للدولة لتطوير السياحة يف اجلزائر إال أن القطاع مل يعرف  2025للتهيئة السياحية أفاق 

  .، رغم وجود بوادر جديدة تعزز القناعة بإمكانية ذلكاإلقالع املنشود
  

الورقة، قمنا بتحليل العالقة بني السياحة و النمو االقتصادي و قد قادنا البحث من  يف اجلانب التطبيقي هلذه    
خالل بنائنا لنموذج اقتصادي قياسي باستخدام منهجية التكامل املشرتك لتأكيد فرضية النمو الذي تقوده السياحة 

اه األحادي للعالقة اليت متر قراجنر بإثبات االجت ألجنلكما مسحت اختبارات السببية . 2014-1995خالل الفرتة 
   .من االقتصاد السياحي إىل النمو االقتصادي

  

، يصبح أمام معدي   قد وفرت هذه الدراسة أدلة جتريبية عن قدرة القطاع السياحي لتعزيز النمو االقتصادي                
االستثمار يف هذا القطاع قصد توسيع  السياسات االقتصادية يف اجلزائر جمال حيوي الختاذ القرارات املناسبة لتحفيز

مسامهة القطاع العام لتحقيق تراكم كاف يف كما قد يتسع جمال اختاذ القرار لزيادة . إمكانياته و حتسني جودة خدماته
االستثمار يف رأس املال املادي والبشري يساعد على الوصول إىل االستقرار االقتصادي من خالل دعم البنية التحتية 

ميكن ملعدل استغالل املوارد السياحية أن يرتفع بشكل كاف لتصحيح الفجوة التكنولوجية وتعزيز  و من مث ،للسياحة
لألدلة املتوفرة من جتارب دول عديدة تعرض اقتصادها لالزمات نتيجة تدهور القطاع السياحي ألسباب و  .النمو

مفتوحا الستكشاف طبيعة العالقة بني السياحة ، يبقى جمال البحث  جيواسرتاتيجية و أمنية خارجة عن نطاق الدول
 .الداخلية  و النمو االقتصادي
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