
 

  
98 

   2012 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال    

 

  واالستثمار الخاص كآلية لتحقيق النمو االقتصادي في الجزائر موميالتكامل بين االستثمار الع
 

 د. عوار عائشة ط/د. بوعناني سمية بن يوب لطيفةد.
 جامعة تممسان، الجزائر جامعة تممسان، الجزائر سيدي بمعباس، الجزائرجامعة 

latifasanaa@yahoo.fr bellasoumi@yahoo.fr aichaaouar@yahoo.fr 

Received: May 2018                                   Accepted: July 2018                             Published: September 2018 

تحقيق ىذا ولأثر كل من االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص على النمو االقتصادي يف اجلزائر، هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة   :ملخص
كمتغري تابع واالستثمار العمومي واالستثمار اخلاص  :الناتج احمللي اإلمجايل  التاليةاذلدف نقوم بتحليل العالقة طويلة األجل بني ادلتغريات 

 1970 ةمن سنباستخدام طرق قياسية تعتمد على إجراء اختبار السكون السالسل الزمنية واختبارات التكامل ادلشًتك كمتغريات مستقلة، و 
دما يدل على أن كل من ، وتشري النتائج التجريبية إىل وجود درجة عالية من احلركة ادلشًتكة بني ىذه ادلتغريات دما يدل 2015إىل غاية 

ة بني االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص يؤثران على النمو االقتصادي، اال أهنا مل تكن عند ادلستوى ادلطلوب، كما تبني وجود عالقة سببي
 االستثمار العام واالستثمار اخلاص.

 االستثمار العمومي، االستثمار اخلاص، النمو االقتصادي، اجلزائر والتكامل ادلشًتكالكلمات المفتاحية: 
Abstract: : The purpose of this study is to measure the impact of public and private 

investment on economic growth in Algeria, towards this goal we analyze the long-term 

relationship among following variables: Gross Domestic Product as a dependent variable 

and Public Investment and Private Investment as a independent variables using 

econometric methods such as the Unit Root tests of stationary, the C-ointegartion 

Approach during the period 1970-2015, Our empirical results show a high degree of co-

movement among these variables, which confirms that public investment and private 

investment have an impact on economic growth, but did not reach the desired results, As 

show a causality relationship among public investment and private investment.  

Key words: Public Investment, Private Investment, Economic Growth, Algeria, Co-

integration test. 
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 المقدمة:
أشمية كبرية يف الدراسات االقتصادية ويشكل أىم ادلتغريات ادلؤثرة على تطور البلدان وسموىا ذلك أن ضمتل موضوع االستثمار 

ادلشكلة االقتصادية اليت تواجو معظم الدول النامية حسب ما أشار إليو العديد من اخلرباء واالقتصاديني ىي مشكلة ازمفاض 
ت الكربى للحكومات تشمل البحث عن سبل وطرق تشجيع وحتفيز ومن ىذا ادلنطلق ذمد أن االنشغاال، االستثمارات هبا

االستثمارات نظرا دلساشمتها يف خلق الثروة واستغالل ادلوارد االقتصادية ادلعطلة ) رأس ادلال، العمل، ادلوارد الطبيعية( ومنو دفع 
 عجلة النمو االقتصادي.

٪ من النشاط 44رغم أنو ميثل الستثمار اخلاص على النمو االقتصادي واجلزائر كغريىا من الدول النامية تعاين من ازمفاض تأثري ا
تبحث دائما عن وسائل وطرق لتفعيلها وتنشيطها  الوطين، وكذا االستثمار العمومي الذي يًتكز يف ادلشاريع االجتماعية، لذا فهي

ادلالية والتسهيالت اإلدارية والضمانات القانونية من خالل اجلهود ادلبذولة لتحسني مناخ االستثمار وهتيئتو بتوفري الشروط واحلوافز 
لًتقيتو إال انو ما زال يعاين من مشاكل ال حدود وال حصر ذلا األمر الذي صمعلها بعيدة عن األىداف التنموية اليت تسعى إىل 

 حتقيقها.
 ومن ىذا ادلنطلق ميكن طرح اإلشكالية التالية:

 العمومي واالستثمار الخاص في دعم النمو االقتصادي للجزائر؟ ما مدى فعالية التكامل بين االستثمار    
من  Eviews   9باستخدام برنامج القياسي وكذا ادلنهج ولإلجابة على ىذا التساؤل مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي 

 .حتديد العالقة بني االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص والنمو االقتصادي يف اجلزائرأجل 
 أوال: الدراسات السابقة

دراسات حول العالقة بني االستثمار العام واالستثمار اخلاص وتأثريشما على النمو االقتصادي ، وبالتايل اختلفت النتائج التعددت 
 1979-1971( اليت أظهرت خالل الفًتة Blejer  & Khan 1984دراسة ) فنجد من بينهااليت مت الوصول إليها ، 

عدة نتائج عن العالقة بني السياسة العامة واالستثمار اخلاص، فاالستثمار العام ميكن أن يزاحم القطاع اخلاص  دول نامية 24ل
إذا استخدمت ادلوارد ادلالية وادلادية الناذرة اليت تكون متوفرة للقطاع اخلاص، كما ميكن لالستثمار العام يف البنية األساسية أن 

، وبالتايل فالنتيجة األساسية ىي وجود أنواع خمتلفة من االستثمارات العامة فبعضها حتل حمل يؤدي إىل زيادة االستثمار اخلاص
دولة نامية خالل  48( لOdedokum 7991وتشري نتائج دراسة ) االستثمار اخلاص، وأنواع أخرى تؤدي إىل زيادتو.

بني تأثري االستثمار العام واالستثمار اخلاص باستخدام طريقة ادلربعات الصغرى أنو ال توجد اختالفات  1990-1970الفًتة 
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( M. Voss 2002على النمو االقتصادي، كما أن االستثمار العام يزاحم جزئيا االستثمار اخلاص. كما أوضحت دراسة )
د األربع باستخدام بيانات كل من الواليات ادلتحدة األمريكية وكندا لفحص العالقة بني االستثمارات العامة واخلاصة خالل العقو 

الختبار العالقة قصرية و طويلة األجل بني ادلتغريات،  VARادلاضية ، باالعتماد على النظرية النيو كالسيكية لالستثمار وسموذج 
اتضح انو ال يوجد ازدحام بني االستثمارات العامة واخلاصة، لكن الواقع يشري إىل ان االبتكارات يف االستثمارات العامة متيل إىل 

االستثمار اخلاص. يف حني أثبت معظم الدراسات وجود عالقة تكاملية بني االستثمار العام واالستثمار اخلاص أمثال: مزامحة 
( اليت تبني الدور ادلهم  لًتاكم رأس ادلال العام على األداء االقتصادي للقطاع اخلاص Rubio& Rivero7991دراسة )

 J. Erenburg&E. Wohar. وتوضح دراسة )1988-1964فًتة يف اسبانيا باستخدام سموذج التكامل ادلشًتك لل
( العالقة السببية بني االستثمار اخلاص ورأس ادلال العام واإلنفاق احلكومي االستثماري بإجراء اختبار العالقة السببية ل 7991

Granger  وأظهرت النتائج ردود فعل بني االستثمار اخلاص واالستثمار العام. وتبني دراسة 1989-1954خالل الفًتة ،
(Erden & Holcombe2006ل )أن االستثمار العام يكمل اخلاص 7991-7990 دولة نامية خالل الفًتة 79

االستثمارات اخلاصة.و تشري نتائج دراسة % يف  2% يف االستثمار العام تؤدي اىل زيادة 10االستثمار، حيث أن زيادة 
(Hatano 2070)  باستخدام طريقة التكامل ادلشًتك وسموذج تصحيح اخلطأ وكذا  2004-1955لليابان خالل الفًتة

 اختبار السببية، أن ىناك عالقة تكامل مشًتك بني رأس ادلال اخلاص ورأس ادلال العام اليت تعين وجود عالقة بني االستثمار العام
العالقة بني االستثمار العام واخلاص وتأثري ىذين النوعني  يف اليت تبحث( Muyambiri &All 2070واخلاص. ودراسة )

باستخدام طريقة التكامل ادلشًتك، وتظهر النتائج  2007-1970يف زميبابوي خالل الفًتة  من االستثمار على بعضها البعض
( Altunc&Senturk 2070) اجتاه العالقة السببية أحادي االجتاه. ودراسةأن االستثمار اخلاص يسبق االستثمار العام و 

اليت توصلت إال أن االستثمار اخلاص ضمفز سمو الناتج احمللي  ARDLباستخدام سموذج  2009-1980لًتكيا خالل الفًتة 
 اإلمجايل وأن االستثمار العام واالستثمار اخلاص متكامالن.

 الدراسة القياسيةثانيا: 
جل معرفة أثر كل من االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص على النمو االقتصادي يف اجلزائر، مت استخدام طريقة التكامل من أ

 واالستثمار العمومي (GDPللناتج احمللي اإلمجايل ) 2015إىل غاية  1970ادلشًتك، وباستعمال بيانات سنوية منذ سنة 
(PUB( واالستثمار اخلاص )PRIواليت است ) خرجت من قاعدة البياناتDATASTREAM. 

 ويأخذ سموذج الدراسة الصيغة التالية:

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0164070495800018
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 مع العلم أن:
 ىو الناتج احمللي اإلمجايل 

 االستثمار العموميىو   
 ىو االستثمار اخلاص 

 ىو ادلتغري العشوائي  
 اختبار جذر الوحدة: -/1
رب اختبار جذر الوحدة أساسي وذلك دلعرفة استقرار السالسل الزمنية موضع الدراسة وحتديد درجة تكامل ىذه السالسل دلا ذلا يعت

من أشمية قصوى للوصول إىل نتائج سليمة وجتنبا لظاىرة االرمراف الزائف والذي يعين أن العالقة بني متغريين أو عدد من ادلتغريات 
( وادلستعمل يف ىذه ADFقة زائفة، ومن بني أىم األساليب ادلستعملة ىو اختبار لديكي فولر ادلوسع )االقتصادية تعرب عن عال

 .Bourbonnais) (2011الدراسة
 ( اختبار جذر الوحدة لديكي فولر ادلوسعADFيتضمن ىذا االختبار :)  ثالثة معادالت ارمدار خمتلفة حتتوي األوىل

فرضية العدم  د الثابت واالجتاه العام والثالثة بدون حد ثابت واجتاه عام، ويتم اختبارعلى احلد الثابث والثانية بوجود احل
H0:B=0  واليت تعين وجود جذر الوحدة أو ادلتغري غري مستقر إذا كانت القيمة ادلطلقة t احملسوبة أصغر من القيمة

اليت  H1:B<0الفروق، والفرضية البديلة  اجلدولية، وىو ما يتطلب اعادة االختبار مرة أخرى لكن بعد أخذ tادلطلقة 
اجلدولية، ومىت وجدت  tاحملسوبة أكرب من القيمة ادلطلقة t تدل على استقرار السلسلة وذلك إذا كانت القيمة ادلطلقة 

أما اذا تطلب أخذ  I( 0السلسة األصلية ساكنة عند ادلستوى فانو يقال أهنا متكاملة من الدرجة الصفر )
، ويوضح اجلدول التايل النتائج اليت مت I( d( جلعلها مستقرة نقول أهنا متكاملة من الدرجة )d… , 1,2الفروق)

 احلصول عليها:
 ADF: اختبار ديكي فولر الموسع 7الجدول 

 حالة التكامل  عند الفرق األول عند المستوى   المتغيرات
I(d)  

قاطع واتجاه  قاطع
 زمني

قاطع واتجاه  قاطع بدونهما
 زمني

 دونهماب

GDP t5.79- 6.70- 4.58- 1.20 1.58- 0.45  احملسوبة I(1) 

t 1.95- 3.61- 2.98- 1.95- 3.59- 2.98- اجلدولية 
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 0.00 0.00 0.00 0.94  0.78 0.98   االحتمال

PUB  t4.95- 4.83- 4.88- 0.31- 2.06  0.42 احملسوبة I(1) 

t 1.95- 3.61- 2.98- 1.95- 3.59- 2.98- اجلدولية 

 0.00 0.00  0.00  0.56 1.00 0.98  االحتمال

PRI t5.22- 9.47- 6.57- 1.05 0.00  1.28 احملسوبة I(1) 

t 1.95- 3.61- 2.98- 1.95- 3.59- 2.98- اجلدولية 

 0.00 0.00 0.00 0.92  0.99  0.99  االحتمال

 Eviews   9 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج
%  أو 5اجلدولية عند مستوى معنوية  tاحملسوبة أصغر من قيمة  tنالحظ من خالل اجلدول قبول فرضية العدم وذلك الن قيمة 

جلميع متغريات الدراسة دما يعين وجود جذر الوحدة وبالتايل عدم استقرار السالسل الزمنية عند  0005قيمة االحتمال أكرب من 
اجلدولية أو  tاحملسوبة أكرب من قيمة  tلك باختبار الفرق األول، ويتضح لنا رفض فرضية العدم قيمة ادلستوى، لذلك سنقوم بعد ذ

دما يعين خلو السالسل الزمنية من جذر الوحدة وبالتايل استقرارىا عند الفرق األول، ومنو نقول   0005قيمة االحتمال أصغر من 
 وبالتايل فهي متكاملة من الدرجة األوىل.أن متغريات الدراسة مستقرة بعد أخذ الفرق األول 

 اختبار التكامل ادلشًتك: -/2
(  فسيتم 1)Iبعد الـتأكد من استقرار السالسل الزمنية للمتغريات الدراسة وأهنا متكاملة من نفس الدرجة أال وىي الدرجة األوىل 

 (2011يق اختبار التكامل ادلشًتك اختبار وجود عالقة توازنية بني السالسل الزمنية على اآلجال الطويلة عن طر 
(Bourbonnais. ( الذي يعترب اختبار لرتبة ادلصفوفةr:وعندىا ميكن احلصول على احلاالت التالية ) 

( فان ىذه ادلصفوفة تكون صفرية وتكون مجيع Rank, r=0إذا كانت رتبة ادلصفوفة مساوية للصفر) -
 كاملة تكامال مشًتكا فيما بينها.ادلتغريات لديها جذور وحدة، وأن ادلتغريات غري مت

( فان مجيع ادلتغريات ليس ذلا جذور وحدة، أي أهنا متغريات =n rأما إذا كانت رتبة ادلصفوفة تامة الرتبة ) -
 مستقرة. 

 ( فانو يوجد متجو تكامل مشًتك واحد.=1rأما إذا كانت رتبة ادلصفوفة مساوية للواحد) -
 ما يدل على وجود عدة متجهات متكاملة تكامال مشًتكا. (r < n1>أما إذا كانت رتبة ادلصفوفة ) -
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 VARوالذي يتطلب حتديد عدد فًتات التباطؤ الزمين ادلناسبة، ومن اجل اختبار العدد األمثل لفًتات التباطؤ نستخدم اختبار 
Lag Order Selection Criteria فًتات التباطؤ  والذي يعتمد على استخدام عدة معايري، ويبني اجلدول التايل أن عدد

 من طرف مجيع ادلعايري كما ىو موضح فيما يلي: 3الزمين ادلناسبة ىي
 : اختيار فترة تباطؤ النموذج 2الجدول 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -3286.821 NA   2.22e+80  193.5189  193.6535  193.5648 

1 -3142.379  254.8971  7.73e+76  185.5517  186.0904  185.7354 

2 -3117.331  39.78249  3.05e+76  184.6077  185.5504  184.9292 

3 -3081.798   50.16430*   6.64e+75*   183.0469*   184.3937*   183.5062* 

       
 Eviews   9 المصدر : من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج       

 ائج اختبار التكامل ادلشًتك فهي موضحة يف اجلدول أدناه:أما نت
 : اختبار التكامل المشترك لجوىانسن 1لجدول ا

 فرضية العدم
 فرضية البديلة

 قيم المتجو
 اختبار القيمة العظمى اختبار األثر

القيمة الحرجة  قيمة األثر
1% 

القيمة الحرجة  القيمة العظمى
1% 

  0.903051 136.2774 29.79707 74.67439 21.13162 

  0.841039 61.60297 15.49471  58.85102 14.26460  

  0.082404  2.751954 3.841466 2.751954 3.841466 

 Eviews   9 المصدر : من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج
%، وكذلك يف اختبار 5قيمة احلرجة عند مستوى يبني اجلدول أعاله أنو يف كل من اختبار األثر أن قيمة األثر أكرب من ال

 %  دما يعين رفض فرضية العدم 5االمكانية العظمى أن نسبة اإلمكانية العظمى أكرب من القيمة احلرجة عند مستوى 
ويشري  دم التالية وبالتايل رتبة ادلصفوفة ال تساوي الصفر، لذا ننتقل اىل االختبار ادلوايل حبيث نقوم باختبار فرضية الع

وبالتالي  اختبار التكامل ادلشًتك اىل قبول فرضية العدم بوجود عالقة تكامل واحدة وبالتايل  فان رتبة ادلصفوفة تساوي الواحد،
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يظهر  نؤكد وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين ىذه المتغيرات أي وجود درجة عالية من الحركة المشتركة فيما بينهم مما
 أنها ال تبتعد عن بعضها كثيرا بحيث تظهر سلوكا متشابها.

 وبالتايل ميكن تقدير معادلة التكامل ادلشًتك كما يلي:

 
  

 
 يتبني من خالل ادلعادلة ما يلي:

  ات ادلفسرة  أال وىي وبالتايل فان ادلتغري  0070القدرة التفسريية اجليدة للنموذج وىذا ما يدل عليو معامل التحديد ادلعدل
 وىو النمو االقتصادي؛أال % من التغريات اليت حتدث يف ادلتغري التابع 70حوايل االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص تفسر 

 ن كل من االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص يؤثران اصمابيا على النمو االقتصادي يف اجلزائر وىذا ما يتماشى مع ا
 تصادية؛النظرية االق

  وىي ضعيفة 109% تؤدي اىل زيادة يف الناتج احمللي االمجايل بنسبة 1ان كل زيادة  يف االستثمار العمومي بنسبة %
جدا دما يدل على أن جل االستثمارات العمومية يف اجلزائر ىي مشاريع اجتماعية، وىو ذو داللة احصائية الن قيمة االحتمال 

 %.5أقل من  000010
 تؤدي 1اخلاص ذو تأثري اعلى من االستثمار العمومي يف اجلزائر حيث أن زيادة االستثمار اخلاص بنسبة  ان االستثمار %

 %.5أقل من  000003% ، وىو ذو داللة احصائية الن قيمة االحتمال 1902اىل زيادة يف الناتج احمللي االمجايل بنسبة 
 سموذج تصحيح اخلطأ: -/3

( ،ووجود عالقة تكامل 1)Iالزمنية للمتغريات الدراسة عند نفس الدرجة أال وىي الدرجة األوىل  بعد الـتأكد من استقرار السالسل
 :يلي كما طوتنيغراذمر ذو اخل -مشًتكة واحدة فسيتم تقدير سموذج تصحيح اخلطأ وفق اذمل

العادية،  الصغرى ادلربعات طريقة امباستخد الطويل ادلدى على التوازنية العالقة سموذج تقدير ادلرحلة ىذه يف يتم :األولى الخطوة
  البواقي. حساب مث

 ،يعمل على تعديل أي حالة غري متوازنة رمو التوازن يف ادلدى الطويل الذي اخلطأ تصحيح سموذج تقدير فيها يتم :الثانية الخطوة
 الضافة اىل ادخال الفروق للمتغرياتبا واحدة ، بفًتة متباطئ مفسر كمتغري يف معادلة االرمدار ادلقدرة بإدخال البواقي ذلك ويتم

 :يلي كما وذلك األخرى،
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 مع العلم أن:

 معامل تصحيح اخلطأ  
 .معنوية وسالبة تكون أن معلمة قوة الرجوع اىل التوازن اليت صمب  

 ونتائج تقدير سموذج تصحيح اخلطأ موضحة يف اجلدول ادلوايل:
 ذج تصحيح الخطأ: نتائج نمو  4الجدول 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PRI) 0.311789 0.388071 0.803432 0.4273 

D(PUB) 0.098887 0.261663 0.377918 0.7078 

E(-1) -1.335423 0.161513 -8.268207 0.0000 

C -0.072842 0.852029 -0.085492 0.9324 
     
     R-squared 0.668236     Mean dependent var -0.180596 

Adjusted R-squared 0.638963     S.D. dependent var 8.651820 

S.E. of regression 5.198563     Akaike info criterion 6.233942 

Sum squared resid 918.8520     Schwarz criterion 6.406320 

Log likelihood -114.4449     Hannan-Quinn criter. 6.295273 

F-statistic 22.82752     Durbin-Watson stat 1.532568 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  ثينمن إعداد الباحالمصدر : 
الناتج احمللي  يف احلاصل التغري من 63.89 %يعين أن ما  0.6304 التحديد معامل أعاله أن قيمة اجلدول يتنب من خالل

 متغريات قبل من مفسر فهو 36.11 % الباقي أما كل من االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص، يف التغري عن ناتجاالمجايل 
 توازنية عالقة على وجود دما يدل اخلطأ مع االشارة السالبة النموذج، ونالحظ معنوية معامل تصحيحىذا يف  إدراجها يتم مل أخرى
، %133فًتة زمنية بنسبة  كل يف التوازنية قيمتو رمو يتعدل الناتج احمللي االمجايل الدراسة، دما يعين ان بني متغريات األجل طويلة

 يوجد دما يعين ال %5غري معنويني ألن قيمة االحتمال أكرب من اال انو نالحظ أن كل من االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص 
 .جال القصرية عالقة بني الناتج احمللي االمجايل وادلتغريات ادلستقلة يف اآل

 :راختبار السببية جلرا ذم -/4
بعد ان اتضح وجود عالقة يف ادلدى الطويل يأيت اختبار العالقة السببية واجتاىها بني ادلتغريين االستثمار العمومي واالستثمار 

 ويبني اجلدول التايل النتائج اليت مت التوصل اليها:االستثمار اخلاص كخطوة أخرية 
 ر: نتائج اختبار جرا نج1الجدول 
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 االحتمال  Fاالحصائية اجتاه العالقة السببية
             4.59198 0.0172 

                       3.86125 0.0308 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  ثينمن إعداد الباح المصدر :

 Fألن االحتمال ادلقابل إلحصائية فيشر  االستثمار اخلاصيؤثر على  العموميمن خالل النتائج يتضح أن االستثمار 
ىو و  0,03ألن احتمال قبول الفرضية ىو  العمومييؤثر أيضا على االستثمار  االستثمار اخلاص% كما أن 5أصغر من 0,01

 %  دما يعين وحود عالقة اصمابية أي تكاملية بينهما.5أصغر من 
 خاتمة:ال

يف اجلزائر يف االجال مهما يف حتقيق النمو االقتصادي  واخلاص يلعبان دورا أن االستثمار العمومي يتنب من خالل ىذه الدراسة 
وىو ما تأكد بعد نسن وسموذج تصحيح اخلطأ، وباستخدام منهجية التكامل ادلشًتك جلوىا 2015-1970الطويلة خالل الفًتة 

 ما يلي: نتائجالإجراء االختبارات الضرورية حيث أظهرت 
  اختبارات استقرار السالسل الزمنية أن مجيع ادلتغريات الناتج احمللي اإلمجايل، االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص مستقرة

  ؛درجة وىي الدرجة األوىلعند الفرق األول دما يعين أهنا متكاملة من نفس ال
  كما أوضحت نتائج اختبار التكامل ادلشًتك أنو يوجد عالقة طويلة األجل بني ىذه ادلتغريات أي أهنما يؤثران على النمو

 ؛االقتصادي خالل فًتة الدراسة
  االستثمار اخلاص كما تبني من خالل تقدير معادلة التكامل ادلشًتك وجود عالقة طردية بني كل من االستثمار العمومي و

رغم  اال أنو مل يصل اىل ادلستوى ادلطلوب، أكثر فعالية يف االجال الطويلةاالستثمار اخلاص باالضافة اىل أن والنمو االقتصادي 
لو حلد االصالحات نظرا التساع النشاط غري الرمسي الذي بلغ حوايل ربع األنشطة الوطنية دما صمعل الظروف العامة غري حمفزة 

 االن؛
 بني متغريات  تقدير سموذج تصحيح اخلطا أنو معنوي وسالب دما يؤكد على وجود عالقة توازنية يف اآلجال الطويلة وأوضح

 الدراسة؛
 كما تبني عدم وجود عالقة بني النمو االقتصادي وكل من االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص يف األجال القصرية؛ 
 فيما بينهما. تكاملية عالقة يوجد انو دما يعين اخلاص واالستثمار موميالع ثماراالست بني متبادلة سببية عالقة وجود 

 التوصيات:

 مت التوصل من خالل ىذه الدراسة اىل التوصيات التالية:
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 ؛ االىتمام أكثر سواء باالستثمار العمومي أو االستثمار اخلاص لوجود عالقة تكاملية فيما بينهما 
 االجتماعية وزيادة ادلشاريع العمومية االقتصادية؛ التقليل من ادلشاريع العمومية 
  الفساد؛و  اشمها البريوقراطيةواليت من وضع خطط حمكمة للقضاء على معوقات االستثمار اخلاص 
 التقليل من دور السوق ادلوازي يف النشاط االقتصادي لتوفري ادلناخ ادلالئم للمستثمرين؛ 
 القتصاد اجلزائري عن غريه من االقتصاديات خصوصا العربية منها.التعريف بفرص االستثمار اليت يتميز هبا ا 
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