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الملخص
هتدف الدراسة إىل معرفة أثر قطاع الزراعة وعوائد صادرات النفط اخلام على النمو اﻹقتصادي يف ازجزائر
 مستعملة جمموعة من متغريات6102-0991 خالل الفرتة

VAR

بإستخدام منوذج اﻹحندار الذايت

 اﻹنفاق احلكومي والقيمة املضافة للقطاع، الصادرات النفطية، أسعار النفط اخلام: اﻹقتصاد الكلي متمثلة يف
.الزراعي
 يرتفعGDP  فإن% 0 توصلت الدراسة إىل أن دالة القيمة املضافة للقطاع الزراعي عندما تزيد بنسبة

 كما تتأثر عكسيا عند إخنفاض أسعار النفط مبعدل% 01  عند مستوى معنوية% 1.10 مبعدل مرونة

% 01  عند مستوى معنوية% 1.161  فإن القيمة املضافة للقطاع الزراعي تنخفض مبعدل مرونة% 0
Abstract

The study aims to determine the impact of the agriculture sector and the revenues of
crude oil exports on economic growth in Algeria using the VAR model during the period
1990-2016 used a set of macroeconomic variables represented in: crude oil prices, oil
exports, government expenditure and added value of the agricultural sector.
The study found the added value of the agricultural sector function when it increased by
1 % the GDP rises at a rate of elasticity 0.04% at a significant level of 10% and is also
adversely affected by the decline in oil prices by 1%, the added value of the agricultural
sector is decreasing at a rate of elasticity of 0.020 % at a significant level of 10 %.
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 .0مقدمة :

ازجزائر لديها إمكانيات من املوارد الطبيعية وبالتايل القدرة على تراكم املدخرات من قطاع احملروقات الذي ميكن
استثماره يف القطاعات املنتجة كالقطاع الزراعي الذي يعد قطاع إسرتاتيجي وبديل لقطاع احملروقات من أجل حتقيق
اﻹكتفاء الذايت واألمن الغذائي حيث تشكل ركيزة أساسية للسكان ،فازجزائر تستغل  % 0.1فقط من أصل % 3
من مساحة األراضي الصاحلة للزراعة اليت متثل  36مليون هكتار ذات الرتبة ازجيدة و  10فصول ومناخ معتدل من أصل
 01مليون هكتار من األراضي ذات ازجودة العالية مايؤهل القطاع الزراعي أن يكون حل اقتصادي للخروج إىل اقتصاد
متنوع بعيد عن احملروقات يشارك يف النمو اﻹقتصادي ،ألن قطاع احملروقات يساهم يف عوائد التصدير ب  % 91و 3
 %أخرى و  % 32يف الناتج احمللي اﻹمجايل و  % 20أخرى ،فالناتج احمللي اﻹمجايل يعد من أهم الطرق الدقيقة
لقياس أداء اﻹقتصاديات كما يعطي داللة على حجم اﻹقتصاد الكلي ترتيب وقدرة البلد على استخدام مواردها
املختلفة .

فرتة التسعينات عرفت بتصحيح املسار اﻹقتصادي بالتحول إىل اقتصاد السوق ،كانت صعبة للغاية حيث كانت أزمة
أمنية والوضع اﻹقتصادي حرج و األزمة النفطية ،ما أدى إىل خلق غرف الزراعة والقروض املتبادلة الزراعية تلتها تفكيك
املؤسسات العمومية لتحويل املنتجات الزراعية فضال عن مكاتب التوريد والنظام التعاوين ،كذلك نقص إنتاج الغذاء
نظرا لعدد السكان املضاعف .
 .0.0إشكالية الدراسة :

وفق ماسبق طرحه ،ميكن طرح التساؤل الرئيسي املتمثل يف :ما أثر القطاع الزراعي على الناتج المحلي اإلجمالي
في الجزائر خالل الفترة  6102-0991؟
. 6.0أسئلة الدراسة :

تتمثل األسئلة الفرعية كاآليت :
 أسعار الربميل جتاوزت  011دوالر،هل استطاعت أن تقلل من حدة تبعية اﻹقتصاد األسود إىل اﻹقتصاد األخضر؟ ما نتائج الربامج التنموية يف القطاع الزراعي ؟ فيما تتمثل معيقات القطاع الزراعي ؟. 3. 0فرضيات الدراسة :

 ارتفاع أسعار النفط تؤثر إجيابيا على الناتج احمللي اﻹمجايل . تزداد الصادرات النفطية عند إرتفاع أسعار الربميل وبالتايل تؤثر إجيابيا على الناتج احمللي اﻹمجايل . خمطط النمو يعتمد على اﻹنفاق احلكومي . -القيمة املضافة للقطاع الزراعي هلا أثر إجيايب على الناتج احمللي اﻹمجايل.
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 . 0 .0منهج الدراسة :
إستخدمت الدراسة املنهج التجرييب الذي متثل يف الدراسة القياسية ،اليت اعتمدت على بيانات إحصائية يف شكل
سالسل زمنية هبدف قياس العوامل املؤثرة على سلوك ظاهرة الناتج احمللي اﻹمجايل وتقدير التفاعل بن املعامالت مث
استخدم املنهج التحليلي وذلك بتحليل النتائج وتفسريها إحصائيا واقتصاديا بناءا على املنهج اﻹستقرائي و املتمثل يف
قراءة نتائج اﻹختبارات اﻹحصائية .

 . 1.0نموذج الدراسة :

متت اﻹجابة على اﻹشكال الرئيسي للدراسة من خالل حمورين يتمثالن يف اآليت :
 الدراسة التجريبية ألثر قطاعي الزراعة والنفط على الناتج احمللي اﻹمجايل :اختبار الفرضيات. -التحليل اﻹقتصادي للنتائج اﻹحصائية.

 .6الدراسة التجريبية ألثر قطاعي الزراعة والنفط على الناتج المحلي اإلجمالي :

 . 0 . 6تقدير نموذج اإلنحدار الذاتي :)var ( Vector Autoregressive

 . 0 . 0 . 6اختبار اإلرتباط بين متغيرات الدراسة :
الجدول رقم ( :)01نتائج اختبار اإلرتباط بين متغيرات الدراسة
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 05/01/19 Time: 12:28
Sample: 1990 2016
Included observations: 24
)Balanced sample (listwise missing value deletion
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نتائج ازجدول رقم ( ،)10تبن أنه يوجد إرتباط قوي موجب ومعنوي إحصائيا بن الصادرات النفطية والناتج

احمللي اﻹمجايل وأسعار النفط اخلام ،يف حن اﻹنفاق احلكومي مرتبط كذلك بأسعار النفط اخلام العاملية والقيمة
املضافة للقطاع الزراعي مرتبطة بأسعار النفط اخلام و الصادرات النفطية (probabilité <5% ) .

 . 6. 0.6دراسة سببية غرانجر بين متغيرات الدراسة :

الشكل رقم ( : )10عالقات السببية بين متغيرات الدراسة
Pco

Avas

Oexp

Gs
GDP
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الشكل رقم ( ،)01يشري إىل أن الصادرات النفطية تفسر بالناتج احمللي اﻹمجايل وأسعار النفط تفسر حبجم
الصادرات النفطية لكن األثر غري مباشر كما أن اﻹنفاق احلكومي يفسر بتقلبات أسعار النفط ،أما القيمة املضافة
للقطاع الزراعي تفسر بديناميكية أسعار النفط والصادرات النفطية .
 . 3 .0. 6تقدير نموذج : )00( VAR

الجدول رقم ( :)16نتائج تقدير نموذج (var(11
Vector Autoregression Estimates
Date: 01/31/19 Time: 10:39
Sample (adjusted): 1996 2016
Included observations: 21 after adjustments
] [ Standard errors in ( ) & t-statistics in

LPCO
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][ 1.82124
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)LAVAS(-1

)LPCO(-1

C

R-squared
Adj. R-squared

0.878219

0.546995

0.696381

0.659572

-0.103305

0.857310

0.196853

0.117671

0.556474

3.244277

Sum sq. resids

0.239069

0.114558

0.088570

0.192609

0.465065

S.E. equation
F-statistic

29.84594

5.829923

10.17442

8.749915

0.625471

3.786314

19.23543

24.63835

8.324193
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0.210827

-1.260517

-1.775081
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3.779366
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1.201369

Mean dependent

0.685069
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0.160740

0.330114

0.442757

S.D. dependent

Log likelihood
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)Determinant resid covariance (dof adj.

1.86E-09

Determinant resid covariance
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Log likelihood

-3.057290

Akaike information criterion

-1.565115
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من خالل النتائج يظهر مايلي:
 زيادة أسعار النفط مبعدل  % 0يؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اﻹمجايل بنسبة  % 1.36لكنه غري معنوي
إحصائيا ،وهذا طبيعي يف بلد يعتمد يف مداخيله على عائدات الصادرات النفطية ويتم قبول الفرضية األوىل.
 دالة الصادارات النفطية تبن أنه يوجد تأثري موجب على اﻹنفاق احلكومي مبعامل مرونة قدره  % 1.10بعالقة
غري معنوية إحصائيا ،كما أهنا تتأثر عكسيا بالناتج احمللي اﻹمجايل مبعامل مرونة قدره  -1.11وبالتايل يتم
رفض الفرضية الثانية وبأسعار النفط مبعدل قدره –  1.191مع عدم وجود آثار معنوية إحصائيا.
 اﻹنفاق احلكومي عندما ينخفض مبعدل  % 0فإن الناتج احمللي اﻹمجايل ينخفض ب  % 1.112لكن يتأثر
طرديا بأسعار النفط مبعدل مرونة قدره  % 1.063عند مستوى داللة معنوية  % 01وهذا يدل على أن
خمطط النمو يف ازجزائر قائم على اﻹنفاق احلكومي وبالتايل يتم قبول الفرضية الثالثة ،أما القيمة املضافة للقطاع
الزراعي تنخفض مبعدل مرونة . % 1.12
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 دالة القيمة املضافة للقطاع الزراعي عندما تزيد بنسبة  % 0فإن الناتج احمللي اﻹمجايل يرتفع مبعدل مرونة 1.10

عند مستوى معنوية  % 01وهذا يؤدي إىل قبول الفرضية الرابعة ،كما تتأثر عكسيا عند إخنفاض أسعار النفط
مبعدل  % 0فإن القيمة املضافة للقطاع الزراعي تنخفض مبعدل مرونة  1.161عند مستوى معنوية ،% 01
كذلك يوجد تأثري عكسي بالنسبة للصادرات النفطية فكلما إخنفضت الصادرات النفطية مبعدل % 0

تنخفض القيمة املضافة للقطاع الزراعي مبعدل مرونة قدره . % 1.31
 .3التحليل اإلقتصادي للنتائج اإلحصائية للقطاع الزراعي (تتبع مسار القطاع الزراعي ):

ازجزائر كانت من أضعف الدول يف التبادل التجاري الزراعي مع الدول األوروبية ،فمعدل النمو السنوي مل يرتفع
يف القطاع الزراعي عن  % 3خالل الفرتة  0991 -0991حيث مل يساهم يف معدل النمو السنوي (هامشي ،
)6450وسنت جمموعة من القوانن كقانون  61-91املؤرخ يف  0991/00/01املتعلق بإعادة األمالك املؤممة وضمان
إستغالل األراضي الفالحية من طرف مالكيها ومحايتها من التعدي وحترير أسعار املنتجات الزراعية واملستلزمات وألغي
الدعم الكلي الزراعي سنة  0990الذي نتج عنه آثار سلبية إال أنه بقي فقط للدقيق و احلليب ،مما أجرب ازجزائر العودة
للدعم املباشر للفالحن املنتجن من خالل ختفيض نسبة الفائدة على القروض و إنشاء صناديق متخصصة (طايل و
صاحلي  )6451 ،ممولة من خزينة الدولة كالصندوق الوطين للتنمية الفالحية لرتقية الفالحة وإعانات دعم اﻹستثمارات
املنتجة يف إطار برامج إستصالح األراضي وتوسيع املساحات املسقية وتعبئة املوارد املائية صندوق الضمان من الكوارث
الفالحية الذي يعمل على تعويض الفالحين املتضررين من الكوارث صندوق الضمان الفالحي يعمل على ضمان
وكفالة القروض املمنوحة للفالحين املنخرطن فيه ،صندوق ضمان أسعار االنتاج الفالحي ،صندوق ضمان الصحة
احليوانية الذي يعمل على تدعيم محاية الصحة احليوانية و إلغاء الضرائب املفروضة واﻹعتماد على قواعد املنافسة من
أجل الزيادة يف اﻹنتاج وبالتايل تصحيح السياسات السعرية عند مراحل اﻹنتاج .
 الربنامج اﻹستعجايل ﻹصالح األراضي الزراعية صدر يف سنة  ،0991عن طريق اﻹمتياز مع حتمل الدولة تكاليف
نقل املياه ،توصيل الكهرباء ،شق الطرق ،مما أدى إىل إنعاش املناطق الريفية ما مسح بإصالح  611.111هكتار

وتوفري مناصب العمل خاصة خلرجيي املعاهد الفالحية والشباب مايقدر ب  019.111منصب من أجل الرفع من
اﻹنتاج الوطين واحلد من الواردات الغذائية و احلفاظ على األمن الغذائي( .جعفري و العجال.)6452 ،
 املخطط الوطين للتنمية الريفية يف سنة  ،6111هدف إىل إستصالح األراضي مبنح اﻹمتياز وفقا للمرسوم التنفيذي
رقم  013/91املؤرخ يف  02سبتمبر  0991و العمل على وقف إجنراف الرتبة وإسرتجاع التوازن البيئي ،فتم إستصالح
 211ألف هكتار وخلق  111ألف منصب عمل وإستصالح األراضي بازجنوب إضافة إىل رفع مداخيل الفالحين
من خالل دعم زراعة احلبوب ،الري التشجري وتكثيف الزراعة ،فصرفت الدولة  01مليار دينارج من أجل توظيف
املزارع كوحدات تكثيف للمنتجات الفالحية ،وإعطاء عناية للمنتجات ذات املزايا التفضيلية اليت ميكن أن توجه
للتصدير( .غردي و بن نذير )6452 ،منذ بداية األلفينيات أسعار املواد الغذائية الرئيسية منت بشكل مطرد
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وتسارعت يف سنة  6112و  :6111أسعار القمح واحلليب اجملفف جتاوزا  0211دوالر /طن مث  0111دوالر يف
أواخر سنة  6111والعوامل اليت جعلت من اﻹقتصاد الزراعي العاملي يف سوق مرتفع األسعار لفرتة طويلة هي الطلب
األسيوي ازجديد وصالبة العرض من املنتجن املصدرين الرئيسين ،املالتوسية الزراعية األوروبية.
)(Benachenhou, 2008, p. 160

 املخطط الثالثي اخلطة الوطنية للتنمية الزراعية خالل الفرتة  ،6110-6110خصص له مبلغ قدر ب  161مليار

دينار ج مث إرتفع إىل  0602مليار دينار ج ومت من خالهلا توسيع الدعم الريفي وتغري إمسها إىل الربنامج الوطين
للتنمية الزراعية والريفية املستدامة من أجل توحيد املسامهة يف األمن الغذائي ومحاية البيئة .
 املخطط اخلماسي األول خالل الفرتة  6119-6111الربنامج التكميلي لدعم النمو ،قدرت له إعتمادات مالية
أولية مببلغ  1111مليار دينارج ،فإستفاد قطاع الفالحة والصيد البحري بقيمة  306مليار دينار ج أعتمد فيه لتحقيق
برامج أساسية متمثلة يف تعزيز قدرات اﻹنتاج ،زيادة إنتاج احملاصيل اﻹسرتاتيجية وتوسيع ازجهاز التنظيمي للمنتجات
ذات اﻹستهالك الواسع ،أما سياسة التجديد الريفي هتدف إىل محاية املوارد الطبيعية الرعوية ملكافحة التصحر
)(Ministère de l'agriculture et du developpement rur, 2012, pp. 4-16كما مت التوقيع على عقد الكفاءة
الزراعية مع مديريات املصاحل الفالحية لكل واليات الوطن ،من أجل حتديد اﻹنتاج كل سنة من خالل متابعة تقلب
معدل اﻹنتاج الزراعي واﻹنتاجية وذلك حسب خصوصية كل والية ،إضافة إىل عقد الكفاءة الريفية الذي وقع مع
حمافظات الغابات لتحديد املساحات واجملتمعات الريفية ( .وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،السنة غري مذكورة ) نتائج
تطبيق السياسات اليت سبقت متثلت يف اآليت:
 منو حمسوس يف إنتاج احلبوب والبطاطا ،فالطلب كان متزايد على األمسدة مما شجع الصناعة
الكيميائية ﻹنتاج األمسدة و إحياء الصناعة امليكانيكية املتمثلة يف احلصادات وازجرارات الزراعية.
)(Ministère de l'agriculture et du developpement rur, 2012, pp. 9-13

نبينهم وفق األشكال اآلتية:
الشكل رقم ( :)16كمية إنتاج البطاطس خالل الفترة 6102-6111

( الوحدة  :ألف طن )
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الشكل رقم ( :)13كمية إنتاج الحبوب خالل الفترة 6102-6111
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المصدر :من إعداد الباحثة ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي لﻺحصاءات الزراعية ،مج 62
ص .551


عام  ،6111اجملمع السعودي  savolaأعلن على بناء وحدة كبرية لتكرير السكر يف إقليم وهران ،بطاقة إمسية
مليون طن وإستثمار  001مليون أورو فهذا املشروع مسح مبعازجة الالستقرار يف السوق احمللي للسكر
)(Benachenhou, 2008, p. 164

 خصص  0331مشروع تنمية ريفي يف  0010بلدية من أجل حتسن الظروف املعيشية يف إطار التنمية
املستدامة ومت إنشاء  601.111وظيفة دائمة خالل سنة . 6119
إضافة إىل اﻹجراءات املؤسساتية اليت مشلت :
 أنظمة التمويل يف بنك  ،Badrوذلك مبنحه إمتياز مبرافقة مشاريع اﻹستثمارات الكربى كإجناز خمازن للحبوب،
جتهيزات الري ،البيوت البالستيكية مع تطوير صيغ القروض املمنوحة.
 تأسيس زجان على املستوى الوطين مشرتكة يف جمال احلبوب ،البطاطا ،الزيتون التمور واحلليب مع تأهيل
املؤسسات العمومية التابعة يف نفس اجملال من أجل تعزيز املنتجات احمللية.
 تشجيع اﻹستثمار األجنيب املباشر لتحسن هيكل السوق.
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التنمية الزراعية بعد سنة  ،6119يف إطار تشريعي تنظيمي أكثر تكيفا ،أعطت األولوية ملنتجات اﻹستهالك
الواسع كاحلبوب ،البقوليات ،احلليب ،اللحوم البيضاء واحلمراء ،البطاطا ،الطماطم الزيتون الثمار والبذور واليت تدخل
ضمن اقتصاد املياه .
 برنامج اإلنعاش اإلقتصادي ،المخطط الخماسي الثاني  :6100-6101يعد مبثابة تفعيل سياسة التجديد الفالحي
والريفي ،حيث دعم القطاع مببلغ قدر ب  0111مليار دينارج من أجل حتقيق :
 نسبة حسنة يف اﻹنتاج الفالحي وذلك بدعم أكثر ملخازن جديدة ﻹنتاج احلبوب وتطوير إنتاج البذور والنباتات
مع الرفع من تكاثر األبقار احللوب واﻹنتاج ذو اﻹستهالك الواسع ما يستلزم تعميم التجهيزات املخصصة للري
و املكننة قصد الرفع من اﻹنتاج الوطين وعصرنته أكثر .
 إجناز  01611مشروع جواري للتنمية على مستوى  6010منطقة ما مسح باحلفاظ على  1مليون هكتار تقع يف
املناطق ازجبلية ،السهوب ومناطق صحراوية.
)(Ministère de l'agriculture et du developpement rur, 2012, pp. 4-13

الربنامج كان ملزما بتوفري تقنيات عصرية للفالحة يف املستثمرات الفالحية ،وذلك بالسقي التكميلي لتأمن الغذاء
واﻹنتاج الوطين ،فإنتاج اخلضروات إرتفع بنسبة  % 03.0خالل الفرتة  6100-6119خصوصا إنتاج البطاطا الذي
وصل إىل  1مليون طن يف موسم احلصاد  ،6101 -6102ووالية الوادي حتتل مرتبة الريادة يف اﻹنتاج الوطين للبطاطا
مبا يقارب  06مليون قنطار سنويا و تساهم حبوايل  % 01لتغطية الطلب الوطين وتزود السوق ب  01أطنان بتسخري
 111إىل  211شاحنة يوميا وما يساعد على هذا اﻹنتاج الوفري الظروف املناخية املواتية للفصول األربعة حيث تغرس
 3مرات ( .بن عجمية)6451 ،

ازجزائر بلد زراعي معروف ،إال أن هناك قيود عرقلت مسار التنمية املنسجمة للزراعة ،نلخصها فيمايلي:

 الضغط الديموغرافي منذ اإلستقالل :الزيادة يف عدد السكان اليت بلغت يف سنة  01 ،6100مليون نسمة عرقلت
ضمان اﻹحتياجات الغذائية ،كما يواجه املزارعون صعوبات يف احلصول على األمسدة ﻹرتفاع سعرها و اﻹستفادة
من اﻹعانة ،أما بالنسبة للمزارعن اللذين يعملون كتجار أو مستفيدين من الثورة الزراعية فتكمن الصعوبة يف
احلصول على اﻹمتياز أو امللكية النهائية كذلك تكاليف املعامالت مرتفعة بالنسبة للمزارعن الصغار و املتوسطن
لﻺستفادة من املزايا املتوفرة ،فبعض القروض مثل" رفيق  " Rfigو " " Ettahadiاستخدمها قليل من كبار املزارعن
أو املستغلن ،ضعف خدمات تنبيه املزارعن يف حالة مرض احملاصيل الزراعية أو حاالت مناخية خاصة ،ضعف
املستوى التقين للمزارعن ،تنظيم األسواق الزراعية الذي جيعل من املزارعن الصغار واملتوسطن حتت سيطرة الوسطاء

وبالتايل تقلل من فرصة تقييم املنتوجات وفيما خيص اﻹستثمار ضعف الوسائل املادية اليت تستعمل يف الزراعة .

 ملكية األرض اليت إجنذبت هلا كل اﻹصالحات منذ اﻹستقالل ،فخالل الثورة الزراعية أو إصالحات الثمانينات
تغري مفهوم املكلية ،من خالل أن األرض ملكية للجميع ما يعيق التنمية الزراعية إال أن العديد أشاروا إىل خصخصة
األراضي الزراعية و اﻹستغالل األسري إضافة إىل ندرة األراضي الصاحلة للزراعة أو إستغالهلا لبناء مصانع .
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 مشكل املياه ،ففي السنوات األخرية مت إستصالح أراضي زراعية مروية ما يعادل  211.111هكتار بإعتبار أهنا
توفر األمن الغذائي وتسعى ﻹستصالح  0مليون هكتار إال أن ندرة املياه تعرقل حيث ﻹنتاج  0كلغ من القمح يلزمه
 191لتر من املاء و ازجزائر مهما لديها موقع جغرايف ممتاز وينتج عنه تقلبات مناخية إال أهنا من أفقر البلدان من
حيث املوارد املائية لذا صنفها البنك الدويل أقل من عتبة الندرة النظرية اليت حددها  0111م 3لكن فرد  ( .أصدرت
الدراسات أنه يلزم  01إىل  61مليار متر مكعب سنويا وخيصص جزء كبري منها للزراعة من أجل األمن الغذائي لكن
ازجزائر تعبئ  1مليارات متر مكعب سنويا) ،حيث القطاع يعتمد بشدة على هطول األمطار ونظرا لتغري الظروف
ازجوية متثل صعوبة أمام املستثمرين ،كما توضح عدم إستقرارية مستويات اﻹنتاج ،ففي سنة  0990منتوج احلبوب
كان يف حدود  31مليون قنطار مث إخنفض إىل  01مليون قنطار يف سنة . 0990

 التبذير ،ففي سنة  6100تبن أنه ماقيمته  01مليون دوالر من اخلبز ألقيت يف القمامة مايعادل 663031

طن/السنة من القمح ترمى يف صناديق القمامة ما يعادل  % 01من املساحة املزروعة .

 إهنيار املزارع ،ففي بداية الثمانينات كان تكثيف مزارع تربية الدواجن ،إال أن ازجزائر واجهت ظروف قاسية فيما
خيص توفري الغذاء للمواطنن الذي يتكون أساسا من احلبوب ،لكنها كانت مفتقرة للقمح الصلب واللن (فالدواجن
خالل موسم التكاثر تستهلك حوايل  % 11من احلبوب – العلف) واملشروع مل يتكيف مع وضع البلد إضافة إىل
نقص اليد العاملة املتخصصة يف تربية الدواجن ،و بعد  31سنة أصبح اﻹعتماد كليا يف تربية الدواجن على إسبانيا
من حيث املباين املتخصصة ،معدات الثروة احليوانية واألدوية املتخصصة يف منتجات الدواجن .

 تربية األغنام اليت زاد عددها من  01مليون يف سنة  6113إىل  63مليون يف سنة  ،6101إعتربها اخلرباء أهنا متثل
خطرا على السهوب وبالتايل تدهور البيئة ،إضافة إىل تربية املاشية اليت يتم هبا إستغالل األرض عقالنيا مثل الزراعة
لكن هناك حاالت من اﻹمهال فيما خيص صناعة األلبان مثال .

 العائق التارخيي يعود إىل اﻹستعمار الزراعي وعدم اﻹستقرار السياسي ،الذي كان عائق يف إرساء طبقة فالحن
مرتبطة باألرض يف إمتالك حيازة دائمة للعقار الفالحي ومعرفة مكتسبة لتقنيات الزراعة بإستثناء املناطق احلضرية اليت
تكونت فيها امللكية ازجماعية و اﻹستغالل املكثف لألرض(Benyoucef , 2016).
 حجم ونوعية املنتجات الزراعية غري كافية للسماح بالتطور الكبري ذو داللة للقدرات الغذائية الزراعية .
 قنوات التوزيع غري متطورة مما جيعلها ال هتيئ للمنتجن مطالب توزيع املواد الغذائية عرب العامل.

 صغر حجم املؤسسات وزيادة تكاليف املؤسسات واحلرمان من وسائل التوسع التجارية الدولية املؤسسات ازجزائرية
أصغر  1أو  1مرات من املؤسسات املنافسة اﻹسبانية أو الفرنسية) حيث بينت دراسات أن املؤسسات املتوسطة
للصناعة الغذائية الزراعية يف دول املغرب العريب يف متوسطها أصغر ب  01مرات منها يف الدول األوروبية .
 منافسة قوية من دول البحر األبيض املتوسط يف السوق (فرنسا ،تركيا وتونس( إضافة إىل هذه العراقيل الشروط
التعجيزية يف إنشاء غرف التربيد والتخزين والتصدير مما جعل الفالحن يضطرون لتقليص املساحات املزروعة ختوفا من
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مشاكل التصدير ،غالء اليد العاملة األمسدة واملازوت كذلك الضغط اﻹقتصادي الناتج عن هبوط إيرادات احملروقات
لذا اعتمدت تدرجييا الزراعة املكثفة(Benachenhou, 2008, pp. 163-165) .أداء القطاع الزراعي يف سنة 6102

أعاقته القيود املفروضة على الواردات و إخنفاض اﻹنفاق العام نتيجة تدهور عائدات احملروقات منذ النصف الثاين من
سنة  ،6100فبالرغم من هذا إال أنه حقق تقدما و منت القيمة املضافة ب  % 0.1من  % 2سنة  ،6101وواصلت
يف التشديد على الواردات الغذائية يف سنة  6101من خالل زيادهتا للضريبة على القيمة املضافة اليت تطبق على
احلبوب مثل الذرة و الشعري وأحدثت تأخريات يف منح الرتاخيص ﻹسترياد الذرة وتعطلت اﻹمدادات ،فتسببت يف
إرتفاع األسعار يف السوق احمللية ،ومنتجات علف احليوانات إخنفضت تكلفتها من  % 9إىل  ،% 1إخنفاض فاتورة
إسترياد احلليب بنسبة  % 01.2اليت بلغت  109.6مليون دوالر سنة  6102بالرغم من أن اﻹنتاج الوطين يقدر ب 0
مليار لتر من احلليب (بقرة حلوب تنتج يف األقصى  01لتر مقابل اليت يف أوروبا  66.1لترا) و اﻹستهالك الوطين 1

مليارات لتر سنويا ومع ذلك إرتفعت فاتورة الواردات الغذائية بنسبة  % 2.0وسجلت  % 11.6و يتعلق بقيمة
منتجات األلبان واخلضروات  ،% 61.1السكر واحللويات  % 66.0أما الشاي والقهوة .% 1.9
الشكلين املوالين من خالهلما ،نوضح النتائج اليت توصل إليها القطاع الزراعي بعد تطبيق الربامج
و السياسات التنموية اخلاصة بالقطاع الزراعي من خالل حجم الصادرات الزراعية وفاتورة إسترياد الغذاء .
الشكل رقم ( :)11إجمالي الصادرات الغذائية والزراعية خالل الفترة 6102-6119
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الشكلن أعاله ،يظهر أن الربامج التنموية للقطاع الزراعي كانت نتائجها ملموسة خالل الفرتة املذكورة ،وذلك بإرتفاع
الصادرات الزراعية مقارنة بالغذائية أمهها بالرتتيب :احلبوب والدقيق ،الدرانات وازجذور ،سكر خام بقوليات ،بذور زيتية،
زيوت نباتية ،خضر طازجة وجمففة ،فاكهة طازجة وجمففة والتمور إضافة إىل اللحوم احلمراء وحلوم الدواجن واأللبان
ومنتجاهتا (Oxford Business Group, 2017) ،يف سنة  ،6111ازجزائر استوردت  211مليون أورو من مشتقات
احلليب إرتفعت األسعار يف سنة  6111حتت ضغط الطلب األسيوي وازجفاف يف بعض مناطق اﻹنتاج فالدولة عززت
الدعم املقدم ملنتجي األلبان لتغطية الفرق بن سعر التكلفة املرتفع جدا بسبب إرتفاع األسعار الدولية ملسحوق احلليب
وسعر بيع احلليب ب  61دينار ج للرت ألسباب اجتماعية .
مهما اﻹسترياد كان حرا ،لكن أسعار البيع كانت مدارة من طرف الدولة فكان غالف مايل خصص لدعم أسعار
احلليب قدر ب  01.2مليار دينار ج لتعويض الفرق بن التكلفة احلقيقية  01دينارج وسعر البيع  61دينار ج ،فتعاقدت
احلكومة مع  Giplaitلتنظيم السوق وتوزيع املواد املستوردة وهذا من أجل التعزيز ازجزئي لقطاع األلبان ،كما يوجد
بعض اﻹ شارات إجيابية ،مستثمرون أجانب إهتموا بقطاع األلبان يف ازجزائر من بينهم جممع إمرايت لديه عالقات جتارية
مع دانون ،فأطلقوا برناجما مكثفا ﻹنتاج األلبان حيث كلفته حوايل  011مليون أورو واليت تسمح بإنتاج  11مليون لتر
وذلك يرجع إىل  01111بقرة حلوب وهذا يتطلب األرض ﻹنتاج األعالف،
) (Benachenhou, 2008, pp. 168-170ما يبن أن القطاع الزراعي الزال يعاين نقص يف إمداداته
بالرغم من توفر املساحات الشاسعة الصاحلة للزراعة ذات ازجودة العالية كما يدل على عدم حتقيق اﻹكتفاء الذايت يف
الغذاء .
 .0الخاتمة :

ازجهود سعت ﻹزالة عوائق تنمية قطاع الفالحة ،واﻹنتاج الزراعي نسبة مسامهته ضعيفة يف الناتج اخلام ،لكن املعدل
السنوي حتسن من  %2خالل الفرتة  6111 -6111إىل  % 1.3خالل الفرتة  6100-6101و بقيت نسبة منو

ال بأس هبا  % 03من الناتج احمللي اﻹمجايل ومتكنت من إخنفاض ملموس يف فاتورة الغذاء ،توفري إحتياجات فالحية
وطنية ،اﻹنتاج حتسن خالل الفرتة  6101-6111ومت توفري مناصب شغل ل % 00من السكان ،إرتفاع إنتاج الغابات
ب  % 002خالل الفرتة . 6101 -6119
ازجزائر تسعى لزيادة شبكات الري تصل حىت إىل  6مليون هكتار ،من أجل تعزيز إنتاج القطاع الزراعي و احلد من املياه
اليت هتدر من خالل التقنيات احلديثة كالري بالتنقيط ،وتوسيعها يف ازجنوب ،كذلك اﻹستثمارات يف بناء السدود اليت
كانت يف حدود  31سد سنة  6111ووصلت إىل  011سد خالل سنيت  6101-6102حيث يستفاد منها يف صناعة
احلبوب ،ونلمس زيادة حمسوسة يف إنتاج احلبوب ب  3.1مليون طن خالل الفرتة  6101-6102مقارنة باملوسم الذي
سبقه ومن خالل مشروع فالحة تسعى للوصول إىل  2.91مليون طن يف إنتاج احلبوب سنة  6109لتقليل واردات
القمح الصلب بصفة كبرية جدا وتوسيع املناطق املزروعة املروية من  611.111هكتار إىل  211.111هكتار وتعزيز
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سعة التخزين بشراء صوامع معدنية ،وتطوير صناعة احلليب من أجل زيادة إنتاجه وطنيا مع فتح اجملال للمشاريع املشرتكة
لتطوير البىن التحتية للمصايد ( تربية ازجمربي ومسك الفرخ وأنواع أخرى من األمساك و إستغالل املرجان بعد تشريع
القوانن يف إستغالله) وإستغالل أشجار الفستق واللوز وزيادة إنتاج اخلشب بتحسن ازجودة،كل هذا من أجل تعزيز
اﻹنتاج الزراعي احمللي ،دعم اﻹكتفاء الذايت ،الرفع من الصادرات واﻹستفادة من اخلربة األجنبية لكن تلزمها يف املقابل
اﻹ عتماد على الواردات من اآلالت واملعدات اخلاصة فمن خالل مشاريع الزراعة الدقيقة تستطيع تقدمي بيانات من
خالل املراقبة الالسلكية عن درجة احلرارة ،نوعية الرتبة والري اليت ستساعد مضاعفة املردود وحتقيق اﻹكتفاء الذايت .
.1قائمة المراجع:
 قائمة المراجع باللغة العربية : .0الطيب هامشي  .)6450( .القطاع الزراعي في الجزائر في ظل الوفرة المالية للفترة  6103-6112بين اإلنجازات
والعقبات .مقدمة ضمن امللتقى الدويل التاسع حول يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية (الصفحات -5

 .)67شلف :جامعة حسيبة بن بوعلي.
 .6بدر الدين طايل  ،و سلمى صاحلي  .)6451( .واقع التنمية الزراعية في الجزائر ومؤشرات قياسها .جملة علوم
االقتصاد والتسيري والتجارة.662-655 ،65 ،
 .3مجال جعفري  ،عدالة العجال .)6452( .مبادرات إصالح القطاع الزراعي في الجزائر وأثرها على الناتج الزراعي
دراسة تحليلية وقياسية للفترة ( .)6101-6111جملة دفاتر اقتصادية.551-12 ،)54(46 ،
 .0خدجية بن عجمية 51( .أفريل .)6451 ,الفالحة في الجزائر .قناة ازجزائرية وان.
 .1حممد غردي ،و نصر الدين بن نذير .)6452( .تطور السياسة الفالحية في الجزائر وأهم النتائج المحققة منها .جملة
اﻹدارة والتنمية للبحوث والدراسات.641-510 ،54 ،
 .2وزارة الفالحة والتنمية الريفية.اإلستثمارات والشراكة في الميدان الفالحي بالجزائر  .تاريخ االسرتداد ،6452 ,54 57
من http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
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: قائمة المالحق.2
 إلستقرارية السالسل الزمنيةADF  نتائج اختبار:)10( الملحق رقم
درجة

التكامل

ADF اختبار

في الفرق

ADF اختبار

السلسلة

في المستوى

األول

الزمنية

I(0)

//

مستقرة

lgdp

I(1)

مستقرة

غير مستقرة

lpco

I(1)

مستقرة

غير مستقرة

loexp

I(1)

مستقرة

غير مستقرة

lgs

I(1)

مستقرة

غير مستقرة

lavas

Eviews.9  من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج:المصدر

 نتائج اختبار سببية غرانجر:)16( الملحق رقم
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 05/01/19 Time: 13:07
Sample: 1990 2016
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs F-Statistic

Prob.

LPCO does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LPCO

20

1.32404
0.74786

0.2954
0.4902

LOEXP does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LOEXP

20

0.75413
6.42558

0.4874
0.0096

LGS does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LGS

20

0.26348
1.24035

0.7719
0.3173

LAVAS does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LAVAS

20

0.89006
1.05558

0.4312
0.3725

LOEXP does not Granger Cause LPCO
LPCO does not Granger Cause LOEXP

25

6.75683
1.14750

0.0057
0.3375

LGS does not Granger Cause LPCO

25

0.61759

0.5492

Journal of International Economy and Globalization (JIEG)

58

ISSN: 2602-7860

045-054 : ص،2020 ،)02(  العدد،)03(  المجلد:مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

LPCO does not Granger Cause LGS

5.90406

0.0097

LAVAS does not Granger Cause LPCO
LPCO does not Granger Cause LAVAS

25

2.38625
3.53239

0.1177
0.0486

LGS does not Granger Cause LOEXP
LOEXP does not Granger Cause LGS

25

0.48111
1.81255

0.6251
0.1890

25

0.49046
3.63572

0.6195
0.0450

25

1.77612
1.11209

0.1950
0.3484

LAVAS does not Granger Cause
LOEXP
LOEXP does not Granger Cause LAVAS
LAVAS does not Granger Cause LGS
LGS does not Granger Cause LAVAS

Eviews.9  من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج:المصدر
var(11 ( نموذج

 نتائج تشخيص اختبار:)13( الملحق رقم
Tests

Probabilité

Hétéroskdasticity

0.33

Jarque bera

0.55

Residual serial correlation
LM tests

0.61
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 بيانياvar(11)  نتائج تشخيص استقرارية نموذج:)10( الملحق رقم
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