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 :امللخص

درات من السلع و اخلدمات، اإن اهلدف من هذه الورقة هو اختبار وجود عالقات تكامل متزامن بني النمو االقتصادي و  الص

، و قد توصلنا إىل وجود عالقة تكامل بني 2010- 1998 استعمال بيانات كلية ختص االقتصاد اجلزائري خالل الفترة طريق عن

و يف  .النمو االقتصادي و صادرات قطاع احملروقات، إال أن الصادرات خارج قطاع احملروقات ال تولد منو اقتصادي حقيقي

  .القول أن االختالل يف هيكل التجارة اخلارجية باجلزائر يؤثر سلبا على منوها االقتصادي األخري ميكن 

  .االقتصاد اجلزائري  - التكامل املتزامن  –التجارة اخلارجية هيكل  –النمو االقتصادي  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The aime of this paper is to test if are there cointegation relationships between economic growth 
and goods and services exports, using macro economic data of Algerian Economy during the 
period 1998-2010. We find that economic growth and hydrocarbures exports are cointegrated, 
but non hydrocarbures exports do not generate a real economic growh. At the end we can say 
that the disequilibrium in Algerian foreign trade structure affects its economic growth 
negatively. 

Keywords: economic growth – foreign trade structure – cointegration - Algerian economy. 
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  :مقدمة -1

إن املتتبع لتطور واقع االقتصادي العاملي يتبني له أن االنفتاح االقتصادي و تعاظم دور الشركات املتعددة اجلنسيات مل 

مستويات النمو االقتصادي و الذي يعد املرآة  - divergence -خيدم مصاحل كل الدول، و يتجسد ذلك يف تباين أو تباعد   

  .العاكسة لدور التجارة الدولية

 سبيل زيادة مستويات النمو االقتصادي احلقيقي يف الدول األقل منوا كاجلزائر مثال، تسعى هذه األخرية و مثيالا و يف  

من الدول إىل تفعيل جتارا الدولية و جعلها حمركا للنمو االقتصادي عن طريق تشجيع صادراا خارج جمال تصدير الطاقة، و 

لكن الكل يعرف أن مناخ التبادل الدويل يعرف تقلبات مستمرة، كما أنه . قوي ينموا ذاتيا ذلك حماولة منها لبناء اقتصاد صلب و

مملوء قضايا شائكة، هذا ما يصعب األمر أمام أي دولة يف اختاذ قراراا االقتصادية و سياساا التجارية هذا ما جيعلها تعمل دائما 

  .ادهايف وسط غري مؤكد قد يؤثر سلبا   أو إجيابا على اقتص

و باحلديث عن االقتصاد اجلزائري ميكن مالحظة أن هذا األخري عرف هو اآلخر تقلبات حادة يف مستويات النمو 

االقتصادي خالل الربامج التنموية اليت قامت ا اجلزائر منذ االستقالل إىل الوقت الراهن حيث كان لقطاع التجارة دوره يف 

  االقتصاد، 

هل ميكن فعال اعتبار التجارة اخلارجية ":ةالتالي شكاليةطرح اإلمن خالل و انطالقا مما سبق سنقوم بتشخيص املوضوع 

  :أين سنسلط الضوء على اإلشكاليات الفرعية التالية  "؟2010  - 1998حمركا للنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفترة   

 تكون حمددا للنمو االقتصادي؟هل ارتقت الصادرات يف اجلزائر إىل أن  -

هل أمثرت اإلصالحات اليت قامت ا اجلزائر خالل الفترة حمل الدراسة يف تفعيل دور الصادرات خارج قطاع احملروقات يف  -

  خلق منو اقتصادي حقيقي؟

  كيف ميكن برهنة اإلشكالية الرئيسية عن طريق دراسة قياسية؟ -

 

  : اإلملام جبوانب املوضوع اتبعنا املنهجية التالية و بغرض

  نظرة عامة حول النمو االقتصادي و التجارة الدولية: القسم الثاين

  .2010 -1998 تطور النمو االقتصادي و التجارة اخلارجية يف اجلزائر خالل الفترة: القسم الثالث

،  2010 – 1998قتصادي احلقيقي  و الصادرات يف اجلزائر خالل الفترة دراسة عالقة التكامل املتزامن بني النمو اال: القسم الرابع

  .يف تفريغ  وحتليل البيانات EVIEWS 6.0باالستعانة بربنامج 
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[3] 

 

  النمو االقتصادي و التجارة الدولية نظرة عامة حول -2

 :تعريف و أمهية النمو االقتصادي 2-1

  : تعريف النمو االقتصادي 2-1-1

يعرف النمو االقتصادي عادة على أنه الزيادات املضطردة طويلة األجل يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، فإذا تزايد 

، و  Secularو ليست مضطردة  Cyclicalنصيب الفرد من الدخل بعد أن يربأ االقتصاد من الكساد، فإن الزيادة تعترب دورية 

و يعرب عن النمو بنصيب الفرد من الدخل و حىت إذا زاد الدخل، فإن هذه الزيادة جيب أن .  من مث ال يعترب ذلك منوا اقتصاديا

و يتجسد النمو االقتصادي لبلد ما بزيادة اإلنتاج . )2002، أبدمجان. م( تكون أسرع من الزيادة السكانية لكي حيدث النمو

كما أنه هناك ثالث . من، وهذا ما مييز اقتصاديات الدول املتقدمة منذ أواسط القرن الثامن عشرطوال مرحلة طويلة من الز

 جممعات اقتصادية متثل زيادة النشاط االقتصادي و زيادة النمو هي اإلنتاج الصناعي، الدخل الوطين    و الناتج الوطين اإلمجايل

  .)1998، سيمون. إ، برنيه . ب(

النمو االقتصادي هو زيادة الناتج : " قاال أنالنمو االقتصادي ف ) P.A.Samuelson  ،W.N.Nordhaus ،2000( وقد عرف 

أو الناتج الوطين للبلد، أو بطريقة أخرى يكون هناك منو اقتصادي ملا تكون حدود اإلنتاج لبلد ما تتحرك اجتاه  PIB الداخلي اخلام

 "اخلارج أو النمو اخلارجي

  :عرضه من تعاريف ميكن أن نستخلص النقاط التاليةمن خالل ما تقدم 

  .الزيادة يف الدخل الفرد جيب أن تكون أسرع من الزيادة السكانية لكي حيدث النمو -

  جيب أن تكون الزيادة يف الدخل على املدى الطويل، أي أا ال ختتفي مبجرد أن ختتفي األسباب   -

  .كل االقتصادي لكي يتحقق النموجيب أن يكون هناك جتديد دائم لعناصر اهلي -

  :أمهية النمو االقتصادي 2- 2-1

 Brian Snowdon( تكمن يف كونه قاعدة غري مبالغ فيها لتحسن درجة الرفاهية االقتصادية أمهية النمو االقتصادي

Howard R. Vane ،2005(  و هذا ما تؤكده الدراسات التجريبية يف هذا امليدان، حىت أنه يف دولة صغرية يوجد اختالف يف

معدالت النمو بالنسبة للدخل الفردي، و استمرار هذه الوضعية يؤدي يف املدى الطويل إىل فوارق نسبية كبرية يف مستويات 

و كذلك  2003 سنة BARRO، Sala-i-Martinو   1996 سنة  D. Romerأكد كل من ، و  املعيشة بني الدول

Mankiw  يقولعلى أمهية النمو يف املدى الطويل، حيثD.ROMER  الرفاهية املتضمنة للنمو االقتصادي يف املدى :" أن

، Sala-i-Martinو   BARRO( و يؤكد كل من ،" الطويل هي أرض خصبة ألي تأثريات ممكنة للتدفقات يف املدى القصري

ل مبعدل ويعلى خيارات السياسة العامة للحكومة ، حىت الصغرية منها اليت تؤثر على املدى الط متكنا من التعرف إذا":أن )1999

يف مستويات املعيشة، كما أن النمو االقتصادي هو جزء من االقتصاد الكلي  منو ، فإننا ميكن أن تسهم يف املزيد من التحسينات

 "العاملي
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[4] 

 

 :للنمو االقتصاديالنظريات املفسرة  2-2

يف اجلدول التايل الذي نذكر من خالله أهم النظريات  -النمو االقتصادي –ميكن أن نلخص النظريات اليت تفسر هذه الظاهرة 

  الكالسيكية و  النيوكالسيكية و احلديثة و أهم األفكار اليت جاءت ا خبصوص هذا املوضوع

  قتصاديالنظريات املفسرة للنمو اال: )01(اجلدول رقم 

  - exogène –نظريات النمو الكالسيكية أو النمو اخلارجي

عبد ( النمو حيدث عن طريق تقسيم العمل و التخصص  "  Adam Smith" آدم مسيث 

  )2003، الرمحن يسري أمحد

تقسيم الدخل بني فئات املؤسسة يؤثر على النمو  -  "D. Ricardo "دافيد ريكاردو 

  االقتصادي

   تضمن استدامة النمو االقتصادياألرباح هي اليت  -

 )E. Bosserelle ،2004(  

االبتكار اجلديدة هي احملرك الرئيسي للتقدم  -  "Schumpeter" شومبيتر

  االقتصادي

          التدمري اخلالق مينع االحتكارات الدائمة -

)P. Bailly  ،200(  

  "Harod-domar"  دومار-منوذج هارود

∆y/y=s/v  

االقتصاد على االدخار و  كلما زادت قدرة-

 زاد بالتايل النمو االقتصاديPNBاالستثمار كنسبة من

  )2006، ميشيل تودارو(

  نظريات النمو النيوكالسيكية

 "Solow "منوذج سولو

.
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يرتبط إجيابيا مبستوى :" مستوى الدخل الفردي

و لكن عكسيا  Sو مستوى االدخار  Atالتكنولوجيا  

 ، معدل التقدم التكنولوجي nمع معدل النمو السكاين

  " δو معدل اهتالك رأس املال  gو 
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[5] 

 

  " Ramsey" منوذج رامسي

  

يبحث املسؤول أو املخطط املركزي دائما عن تعظيم 

الرفاهية االجتماعية يف أي فترة من الزمن حيث 

يستفيد االستثمار   و بالتايل االدخار من  التحكيم 

              بني االستهالك احلايل  و االستهالك املستقبلي

)  M. Yidizoglu ،2007(  

 "John  VonNeuman"منوذج فون نيومان

( ) BXAXg ≤+1  

املخطط يبحث عن أحسن ختصيص للموارد  يف إطار 

  )أي أكرب مستوى للنمو(منو أمثلي 

  )-endogène -نظريات النمو الداخلي (نظريات النمو احلديثة 

  AKمنوذج

  

( )( )ρδθ −−== Ayy ck .1 

 

  

اليت تزيد من امليل إىل θوρبقيمة ضعيفة من 

  االدخار، تؤدي إىل معدل منو فردي جد مرتفع

  

  )Romer" )1960"منوذج رومر

( )ALKFY ,,=  

مرتبط بنمو رأس املال، ألن  -التكنولوجيا–منو املعرفة 

رأس املال يعمق اآلثار غري املباشرة للتكنولوجيا، ذلك 

يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية احلدية لرأس املال القتصاد 

  ككل

 )Barro")1990"منوذج بارو

( ) ( )( ) ( ) ρδτταθ ααα −−−= − 1...1 11 LAg  

من  النشاطات احلكومية هي مصدر للنمو الداخلي

األثر و  األثر اإلجيايب على اخلدمات العموميةخالل 

السليب للضريبة على الناتج احلدي للرأس املال الصايف 

  من الضريبة

مردودية الرأس املال البشري  والرأس املال املادي هي   منوذج روبيلو

  نفسها يف القطاعني

( ) ( ) dtcuU st
t

s

s .. −−
∞

∫= θ
l

ααα −− ⋅⋅= 11 GKALY iii
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[6] 

 

  

  )Lucas" )1988"منوذج وازاوي لوكاس

  

( )ρδ
σ

−−= By t

1
ˆ  

النمو مرتبط باخلصائص املسطرة لالقتصاد  و اليت 

، تكنولوجيا التغيريσتتمثل يف احتمال وقوع اخلطر 

B ال البشريرأس امل، معدل اهتالكδ و معدل

حصة رأس املال البشري  حيدد ρتفضيل الوقت 

  )S. Bergheim ،2008( املكرسة للتعليم

  )full brook" )2004"مناذج النظام املفتوح فيربوك

النمو االقتصادي هو عملية بالغة التعقيد، حيث يوجد 

عوامل كثرية غري متجانسة تتفاعل يف منظومة متطورة 

للعلوم، الثقافة   و السياسة املوروثة عن املاضي، و على 

املرء أن يكون واعيا باالفتراضات اليت يبين من خالهلا 

  منوذج عملي و حيدد حدود النموذج 

  

  

رة الدولية عن طريق تشجيع الصادرات  و التجا

  االنفتاح االقتصادي هو أساس حدوث النمو

 

بعد عرضنا ألهم نظريات النمو االقتصادي ما ميكن مالحظته أنه أن التحليل فيما خيص هذا املوضوع رجع إىل النقطة الصفر حيث 

  .سنة قد مضت 200أن آدم مسيث كان قد ركز على تشجيع الصادرات و دور التجارة يف خلق النمو االقتصادي منذ 

  :الدوليةاملفاهيم و األسس النظرية للتجارة   2-3

  :مفهوم التبادل الدويل 1- 2-3

تعترب التعامالت الدولية امتدادا للتعامالت احمللية، و يف كلتا احلالتني، حتقق التجارة فوائد التخصص، فتبادل السلع و   

ت، ميكن األقاليم اخلدمات بني األفراد، ميكنهم التخصص يف الشيء الذي يتميزون فيه، و باملثل، فإن التبادل احمللي للسلع و اخلدما

" الواليات املتحدة األمريكية"و دوليا، فإن واردات دولة ما على سبيل املثال . املختلفة لدولة ما من التخصص بنفس الطريقة

املتمثلة يف السلع األملانية و اليابانية و الربازيلية، و صادراا املتمثلة يف السلع األخرى، يقوي و يزيد من مستوى التخصص يف 

دول املشاركة، و هذا ميكنها من إنتاج كميات أكرب مما كانوا سينتجونه من دون جتارة و هو ما يؤدي إىل حتسن املستوى ال

  .)2007، مورد خاي كريانني( املعيشي يف كل من هذه الدول
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[7] 

 

  :األسس النظرية للتجارة الدولية 2- 2-3

املفسرة للتجارة الدولية مرت بثالث مراحل و ذلك حبكم مثلما هو احلال بالنسبة للنمو االقتصادي، فإن النظريات 

  .األوضاع اليت كانت سائدة يف كل حقبة زمنية

  :النظريات الكالسيكية للتجارة الدولية 2-1- 2-3

 -Ricardo(و ميل 1817سنة  Adam Smith ،David Ricardoتتمثل النظريات الكالسيكية يف كل من نظرية 

Mill ، حيث يرىSmith  نظريته امليزة املطلقةيف )Avantage Absolu(  أن كل دولة تتخصص يف إنتاج السلعة اليت تتميز

حسب هذه النظرية، الدول اليت ال تتميز مبيزة مطلقة يف إنتاج أي سلعة فال ميكنها أن تدخل ميدان التجارة . فيها مبيزة مطلقة

يفترض أن كل دولة ميكنها  حيث، لريكاردو )comparative Avantage(-امليزة النسبية -نفته نظرية ما و هذا      الدولية، 

أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت ميكن أن تنتجها أرخص مما ميكن أن حتصل عليها من خالل التجارة، أما النظرية الثالثة فترى أن 

  .واردات كل دولة متساوية معدل التبادل الذي حيقق التوازن يف التجارة الدولية هو ذلك املعدل الذي جيعل صادرات و

  :النظريات النيوكالسيكية للتجارة الدولية 2-3-2-2

تعترب النظريات النيوكالسيكية امتدادا لنظرية دافيد ريكاردو من خالل التوسع يف حتليل امليزة النسبية الذي يعد املهد الذي استقت 

النظريات النيوكالسيكية جند نظرية نفقة االختيار لالقتصادي  منه النظريات احلديثة حتليالا يف جمال التجارة الدولية، و من

Habler الدولة اليت تتمتع باخنفاض تكلفة الفرصة البديلة إلنتاج سلعة معينة تتمتع مبيزة نسبية يف   حيث يرى أن ،1936 سنة

فترى أن الدولة تصدر السلع اليت  Heckscher- Olineأما نظرية .جمال إنتاج هذه السلعة بينما تتأخر يف إنتاج سلعة أخرى

و تستورد السلعة اليت يتطلب إنتاجها االستخدام الكثيف لعنصر العمل يف هذه الدولة بوفرة نسبية    و سعر منخفض نسبيا أيضا 

ما انتقدت يتطلب إنتاجها االستخدام الكثيف لعنصر اإلنتاج النادر نسبيا و الذي سعره مرتفع نسبا يف البلد املستورد لكن سرعان 

  .عكس ما أتت به هذه النظرية 1951 سنة W. Leontief ثبت اختبار ليونتيافأهذه النظرية بعد ما 

 سنة Posner :لـذلك بدأت تظهر توجهات جديدة يف حتليل التجارة الدولية متثلت يف نظرية الفارق التكنولوجي  بعد  

تنص على أن حمدد التجارة الدولية يتمثل يف التكنولوجي  الفرقنظرية ف ،R.Vernon :ـنظرية دورة حياة املنتج ل و 1961

املنتج الناضج و أخريا الفارق التكنولوجي، أما فرنون فريى أن دورة حياة املنتج مير بثالث مراحل، مرحلة املنتج اجلديد، مرحلة 

  . ريف لتكنولوجيا إنتاج هذا املنتجلظامرحلة املنتج النمطي حيث تستفيد الشركة و البلد املصنع هلذا املنتج من االحتكار 

  : النظريات احلديثة للتجارة الدولية 2-3- 2-3

من النظريات احلديثة اليت تفسر التجارة الدولية جند النموذج العام للمنافسة االحتكارية الذي قام به االقتصاديان   

Obstfeld  وKrugman التايلحيث ميكن تلخيص هذا النموذج يف الشكل  ،1996 سنة: 
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  التوازن يف النموذج العام للمنافسة االحتكارية

يف املدى القصري هو تضاعف حجم السوق و عدد 

حيث أن رد فعل املؤسسات اليت هي أمام هذه 

الزيادة يف املنافسة يبدأ من خالل أثر املنافسة الشديدة الذي يؤدي إىل اخنفاض يف األسعار  و تقلص اهلوامش، أي االنتقال من 

ال ميكن أن يكون وضع توازن يف املدى الطويل، ذلك ألن املؤسسات حتقق خسارة يف 

هذه الظروف أين تكون األسعار أقل من التكلفة املتوسطة،   و هنا يتوجب تغيري هيكل السوق عن طريق عن طريق االنفتاح اليت 

Eهذه النقطة اليت ميكن الوصول إليها عن ؛

طريق إغالق بعض الوحدات اإلنتاجية هلذا الفرع، و هذا يؤدي باملؤسسات إىل التركيز على املنافسة الناجتة عن االنفتاح عن طريق 

و من النماذج اليت حتدد حجم التبادالت الذي ميكن أن تقوم بني دولتني، هنالك نسق جديد من التحليل يأخذ بعن 

رغم املشاكل اليت تعرضت هلا الدراسات إلجياد صيغة معادلة 

يف بيانات األسعار اليت ختلق مشكل معقد، يتمثل يف درجة توفر املعلومات و التحديدات القياسية إال أا 
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التوازن يف النموذج العام للمنافسة االحتكارية: )01(الشكل رقم 

يف املدى القصري هو تضاعف حجم السوق و عدد  االقتصادي أول أثر لالنفتاححسب الشكل أعاله يتبني لنا أن 

حيث أن رد فعل املؤسسات اليت هي أمام هذه ، Aإىل النقطة Eاملؤسسات،  و يتمثل ذلك يف الشكل باالنتقال من النقطة

الزيادة يف املنافسة يبدأ من خالل أثر املنافسة الشديدة الذي يؤدي إىل اخنفاض يف األسعار  و تقلص اهلوامش، أي االنتقال من 

ال ميكن أن يكون وضع توازن يف املدى الطويل، ذلك ألن املؤسسات حتقق خسارة يف Bلكن الوضع 

هذه الظروف أين تكون األسعار أقل من التكلفة املتوسطة،   و هنا يتوجب تغيري هيكل السوق عن طريق عن طريق االنفتاح اليت 

′Eحيث يكون هذا الوضع عند النقطة  تؤدي إىل ختفيض عدد املؤسسات الناشطة،

طريق إغالق بعض الوحدات اإلنتاجية هلذا الفرع، و هذا يؤدي باملؤسسات إىل التركيز على املنافسة الناجتة عن االنفتاح عن طريق 

J. L. Mucchielli, T. Mayer ،2005(.  

و من النماذج اليت حتدد حجم التبادالت الذي ميكن أن تقوم بني دولتني، هنالك نسق جديد من التحليل يأخذ بعن 

رغم املشاكل اليت تعرضت هلا الدراسات إلجياد صيغة معادلة ، و االعتبار البعد اجلغرايف و يتمثل هذا النموذج مبعادلة اجلاذبية

يف بيانات األسعار اليت ختلق مشكل معقد، يتمثل يف درجة توفر املعلومات و التحديدات القياسية إال أا 
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و هي عبارة عن دالة واردات  و هيأيضا دالة طلب على السلع املنتجة يف ،iمن البلدjمتثل احلجم املستورد من قبل البلد

  jمن قبل املستهلكني املوجودين يف البلد

  .iالناتج الداخلي اخلام للبلد 

  .jالناتج الداخلي اخلام للبلد 
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حسب الشكل أعاله يتبني لنا أن 

املؤسسات،  و يتمثل ذلك يف الشكل باالنتقال من النقطة

الزيادة يف املنافسة يبدأ من خالل أثر املنافسة الشديدة الذي يؤدي إىل اخنفاض يف األسعار  و تقلص اهلوامش، أي االنتقال من 

لكن الوضع ، Bإىل الوضعAالوضع

هذه الظروف أين تكون األسعار أقل من التكلفة املتوسطة،   و هنا يتوجب تغيري هيكل السوق عن طريق عن طريق االنفتاح اليت 

تؤدي إىل ختفيض عدد املؤسسات الناشطة،

طريق إغالق بعض الوحدات اإلنتاجية هلذا الفرع، و هذا يؤدي باملؤسسات إىل التركيز على املنافسة الناجتة عن االنفتاح عن طريق 

Mayer(          تقوية الفرع

و من النماذج اليت حتدد حجم التبادالت الذي ميكن أن تقوم بني دولتني، هنالك نسق جديد من التحليل يأخذ بعن 

االعتبار البعد اجلغرايف و يتمثل هذا النموذج مبعادلة اجلاذبية

يف بيانات األسعار اليت ختلق مشكل معقد، يتمثل يف درجة توفر املعلومات و التحديدات القياسية إال أا  اجلاذبية، و املتمثلة

:أمجعت على الصيغة التالية

ijX :متثل احلجم املستورد من قبل البلد

من قبل املستهلكني املوجودين يف البلد iالبلد

iY : الناتج الداخلي اخلام للبلد

jY : الناتج الداخلي اخلام للبلد
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ijd : هي املسافة اليت تفصل بني البلدينiوj و اليت حتد تكاليف النقل حيث كلما كانا البلدين بعيدين عن بعضهما زادت

  .بينهماتكاليف النقل و اخنفض حجم التبادل 

و حتت فرضية اختالف األسعار بني البلدان و اليت ترى أن البلدان املشاركة يف التبادل يكون فيها السعر متعلقا إما بالبلد   

i أو البلدj و لكن ليس البلدين( )ji, لتصبح معادلة ذات أثر ثابت و ذلك كما يلييف نفس الوقت، تطورت معادلة اجلاذبية:  

ijjjij dEXPEMPX lnln 321 βββα +++=  

قام االقتصادي 2003، و يف سنة EMPو الواردات  EXPأين يتعرض كل بلد ألثر معني من خالل متغريات الصادرات 

Feenstra  ال، كما قام كل منبإعطاء وصف مدقق يف هذا ا Anderson  و  V. Wincoopبتفسري   2004و  2003 سنة

  :األثر الثابت للتجارة الثنائية من خالل معادلة اجلاذبية التالية
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iجزء من الدخل الدولة iθهو الناتج الداخلي اخلام العاملي، wYيعربان عن مستوى الناتج الداخلي اخلام للدولتني، jYو iYحيث 

 ،ijt متثل التكاليف املتعلقة بالتجارة من الدولةi  إىل الدولةj  1حيثfijt مع متاثل تكاليف التجارة ،jiij tt ، كما أن  =

ii P=π ا من الدول -  )01(، و بالتايل تصبح املعادلة رقممن   -و اليت تلخص متوسط تواصل التجارة بني دولة ما كل مثيال

  :)J. MacrSiroënو  C. Duc    ،E. Lavallée( الشكل التايل
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  2010 -1998تطور النمو االقتصادي و التجارة اخلارجية يف اجلزائر خالل الفترة  -3

سنقوم يف هذا احملور بعرض وصفي موجز لتطور كل من التجارة اخلارجية اجلزائرية    و النمو االقتصادي و ذلك من 

  و بنية الصادرات اجلزائرية خالل فترة الدراسة PIBاتج الداخلي اخلام خالل حتليل كمي لتطور قيم كل من النمو االقتصادي و الن

 

 

 

  



 05العدد                                                                                   مجلة التنظيم و العمل     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[10] 

 

  2010-1998 تطور معدالت النمو االقتصادي احلقيقي و نسب الصادرات يف اجلزائر خالل الفترة:)02(اجلدول رقم

 مليار  دوالر: الوحدة

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 

PIB 51,9482 53,6106  55,1427  56,8637  59,8467  63,7204  67,0167 

TCr  5,101  3,200  2,150  2,700  4.700  6,900  5,200  

X 10,143 12,318  21,684  19,091  18,7  24,469  32,21  

Xh 9,774 11,91 21,061 18,531 18,109 23,992 31,55 

Xh.h 0,369 0,408 0,623 0,56 0,591 0,477 0,66 

 

2005  2006  2007  2008  2009 2010 

69,9103  71,4827  73,5198  75,229  78,9057  86,8899  

5,100  2,00  3,00  3,00  2,113 3,916 

46,372 54,472 60,59 79,12 45,477 57,513 

45,588 53,608 59,605 77,192 44,411 55,987 

0,784 1,134 0,985 1,928 1,066 1,526 

 

  

 :2010 – 1998 تطور النمو االقتصادي و جتارة اخلارجية يف اجلزائر خالل الفترةحتليل  3-1

دوالر  مليار 51,9482أن قيمة الناتج الداخلي اخلام يف تصاعد مستمر و ذلك ابتداء من قيمة  أعاله نالحظ من اجلدول

 دوالر مث تعاود االرتفاع لتبلغ سنة مليار 45,477إىل قيمة  2009،لتنخفض سنة 2008مليار دوالر سنة 79,12إىل  1998سنة 

مليار دوالر، لكن هذا الزيادة يف الناتج الداخلي تتم بشكل  12,066 دوالر بزيادة تقدر بـ مليار 57,513 ما قيمته2010

و ما تبينه معدالت النمو االقتصادي؛ فنالحظ أن معدل النمو متذبذب و كثري التقلب حيث نالحظ أن معدل النمو قد   عشوائي 

، فما ميكن  2008سنة  3,916و  2009سنة   %2,133نسبة  ليصل إىل  2003سنة  6,9%إىل  2001سنة 2,7% انتقل من 

مالحظته أن معدالت النمو شديدة التقلب و هذا ما يعكس ضعف اهليكل االقتصادي و ما يربر ذلك، هو اعتماد االقتصاد الوطين 

  ) La Banque Mondiale ،2010: (المصدر 
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من الناتج الداخلي اخلام؛ و بالتايل فإن تغري أسعار البترول  %60من نسبة الصادرات و حوايل  %98على قطاع احملروقات بنسبة 

  تراكم الناتج الداخلي اخلام من عدمهله دور كبري يف 

السنوات األخرية املاضية شهدت الصادرات اجلزائرية حتسنا كبريا مقارنة بالعشرية املاضية و يعود ذلك يف  و خالل

و سنة  2004-2003الغالب إىل ارتفاع عائدات قطاع البترول الناتج عن ارتفاع أسعاره إىل أرقام قياسية مثلما حدث سنة 

افة إىل اإلصالحات اليت خصت ا الدولة قطاع التجارة اخلارجية كإلغاء احتكار الدولة للنشاط التجاري و هذا ما إض 2007

أعطا نوعا ما صالحيات أكرب للمصدرين احملليني ملمارسة نشاطام بأكثر حرية مما سبق ، و ما ميكننا مالحظته من خالل تتبعنا 

مليار دوالر  57,513إىل غاية  1998مليار دوالر سنة  10,143جلزائرية قد ارتفعت من لقيم اجلدول، هو أن قيمة الصادرات ا

مليار دوالر عن السنة  2,593أين اخنفضت الصادرات مبقدار 2001ما عدا سنة ،أي أا تضاعفت تقريبا ست مرات، 2010سنة 

ذلك لألزمة اليت كان يعاين منها االقتصاد العاملي الناجتة عن أزمة اليت أصابت االقتصاد األمريكي، و  إرجاعاليت سبقتها و ميكن 

لكن املشكل املطروح يف منو الصادرات اجلزائرية؛هل أا تنمو منوا متوازنا أم أا تنموا بشكل غري متوازن؟ و للتحقق من ذلك 

  :سنقوم بتحليل تطور بنية الصادرات

اجلدول أن قطاع الصادرات و بدون منافس ميثل القطاع الرئيسي الذي تتأتى بواسطته اإليرادات املالية من  نالحظ من

خالل تصدير خمتلف منتجاته النفطية املتمثلة أساسا يف البترول و الغار،حيث ما ميز تركيبة الصادرات اجلزائرية بقاء قطاع 

تفعيل االقتصاد الوطين خارج  و ذلك رغم اإلصالحات االقتصادية اليت دف إىل احملروقات مسيطرا منذ االستقالل إىل يومنا هذا

من جمموع  %2.5، و ذلك ما يعكسه بقاء القطاعات التصديرية األخرى ضعيفة جدا إذ مل تتجاوز إىل حد الساعة  احملروقات

  .الصادرات 

  :التقييم اإلصالحات القانونية لنشاط التجاري يف اجلزائر 3-2

      تنعكس فعالية اإلصالحات اليت أجنزت يف جمال التجارة اخلارجية يف تطور التعريفة اجلمركية حيث أن عددها و قيمها 

من حيث النسبة  %60إىل %120نسب  و من 7إىل  19حيث انتقلت من  1992و نسبها تضاءلت بشكل كبري منذ سنة 

  . 2001سنة  %40مث  1997سنة  %45مث  1996سنة  %50القصوى، مث تسارعت وترية هذه التخفيضات لتصل إىل 

يتكون نظام التعريفة اجلمركية يف الوقت احلايل من ثالث نسب مت حتديدها حسب درجة تصنيع املنتوجات و هذا   

 %30بالنسبة ملنتجات النصف مصنعة و  %15للمواد األولية و مواد التجهيز،  %5: باإلضافة إىل اإلعفاءات و اليت هي كالتايل

  .للسلع االستهالكية

 2005ديسمرب  31مل تعد هناك رسوم مجركية ذات مفعول مماثل؛ فقد مت إلغاء و بصفة تامة احلق اإلضايف املؤقت يف   

 الغاتو من جهة أخرى يكرس قانون اجلمارك القيمة التعاقدية املعمول ا يف اتفاق  %60بنسبة  2001الذي سبق إنشاؤه سنة 

"GATT " وحيدة للتقييم اجلمركيكطريقة.  

اإلصالحات املذكورة يف جمال التعريفة اجلمركية أدت إىل تكييف املنظومة اجلمركية مع املقاييس الدولية حبيث أصبحت   

أداة ميكن التفاوض على أساسها يف اال ي مضت فيه اجلزائر يف جمال العالقات االقتصادية الدولة، كما أعاد االعتبار ملقاييس 
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 املنافسة و الفعالية القتصادية يف السوق احمللية   و هلذا استعادت التعريفة اجلمركية دورها كأداة للسياسة التجارية السيما عن طريق

  .هيكلها بصفة حتفز النشاطات اإلنتاجية و االستثمارية

ال مينع استرياد أي منتوج، مت  كما جتسدت اإلصالحات املنجزة بإلغاء املوانع و القيود املفروضة على االسترياد حيث  

عالوة على ذلك إلغاء اإلجراءات املتعلقة بالتخصيص اإلداري للعملة الصعبة و مت اعتماد قابلية تصريف العملة الوطنية يف كل 

 الصفقات التجارية و تكريس حرية التجارة و الصناعة يف النصوص التشريعية السارية املفعول و ركزت السلطات على استكمال

، Ministère du commerce Algérien ( اإلصالحات اليت دف من خالهلا إىل إزالة االحتكار على النشاطات االقتصادية

2010(  

 2010 – 1998دراسة عالقة التكامل املتزامن بني النمو االقتصادي احلقيقي  و الصادرات يف اجلزائر خالل الفترة -4

- االختبار املعزز لديكي: سنبدأ باختبار استقرار السالسل الزمنية للمتغريات املشمولة بالتحليل، وذلك باستخدام كل من

إلجياد عدد العالقات التكامل املتزامن 1995 سنة Johannsen إجراء اختبار بعد ذلك سنقوم ب،ADFفولر للجذور األحادية 

، و اجلدول التايل يبني لنا نتائج  إلجياد اجتاه العالقات بني متغريات النموذجGrangerاملوجودة بني متغريات النموذج، مث اختبار 

  ملتغريات النموذج ADFاختبار

  2010-1998نمو االقتصادي و الصادرات داخل و خارج قطاع احملروقات خالل الفترة لل ADFاختبار  4-1

يوضح أن أدناه،  يف امللحق) Error! Bookmark not defined.)03املبني يف اجلدول رقم  ADFاختبار 

بالنسبة لـ 0.547822- و Xh بالنسبة للمتغري 1.338283- و 1.539318 هي  PIBr:بالنسبة لـ t-statistiqueقيمة 

Xh.h  وبالتايل نقبل  .%10، %5، %1و من خالل اجلدول نالحظ أن كل هذه القيم أكرب من القيم احلرجة عند مستوى

الفرضية العدمية أي وجود جذور وحدوية و عدم استقرار السالسل الزمنية و هذا ما يدفعنا إىل إعادة إجراء االختبار عند 

  .الت األوىل ملتغريات الدراسةضالتفا

يوضح   يف امللحق )Error! Bookmark not defined.)04املبني يف اجلدول رقم  للتفاضالت األوىل ADF اختبار 

 t-statistiqueبينما قيمة ، %10، %5، %1أكرب من القيم احلرجة عند مستوى Xhو  PIBrملتغريين  t-statistiqueأن قيمة  

 بالتايل نقبل الفرضية العدمية بالنسبةو  3.405231- و ذلك بقيمة %5 القيم احلرجة عند مستوى هي أصغر من Xh.h للمتغري

و  ا�ولى مستقرة من الدرجة Xh، أي أن السالسل الزمنية للمتغري  Xh.h و نرفضها بالنسبة للمتغري XHو  PIBr للمتغريين

الت الثانية املبني يف اجلدول رقم ضللتفا ADF اختبار بينما  ، Xhو         PIBr :لـ غري مستقرة عند هذا املستوى بالنسبة

وبالتايل  ،%10، %5، %1أصغر من القيم احلرجة عند مستوى   Xhو  PIBrللمتغريين  t-statistiqueيوضح أن قيمة  )05(

 .%10و  %5، %1نرفض الفرضية العدمية، أي أن السالسل الزمنية مستقرة من الدرجة الثانية عند مستوى معنوية 
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  2010-1998 نمو االقتصادي و الصادرات داخل و خارج قطاع احملروقات خالل الفترةلل Johannsenاختبار 4-2

  )Xh(و )PIBr(:لـ Johannsen اختبار 1- 4-2

  ، %5أكرب من القيم احلرجة عند مستوى λ traceيبني أن قيم أدناه،  يف امللحق )06(املبني يف اجلدول رقم  Johannsenاختبار 

أو بعبارة أخرى ميكن القول أن  Xhو  PIBrو بالتايل نرفض الفرضية العدمية، أي أنه توجد هناك عالقتا تكامل متزامن بني 

هنالك عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريين أي أما ال يبتعدان كثريا عن بعضها البعض، حيث تظهر سلوكا متشاا يف املدى 

و نظرا لوجود هاتني العالقتني، ال بد من حتديد اجتاهها ملعرفة مصدر التـأثري، أي هل الصادرات من قطاع احملروقات   .الطويل

املتغري يف ما خيص  و، كاف ملعرفة ذلك granger  اختبار سببيةهي اليت تفسر النمو االقتصادي احلقيقي أم العكس،  و إجراء 

Xh تزامن مع املتغريين ال ميكن إجراء اختبار التكامل املPIBr و Xh.h  ةغري مستقر به مبا أن السلسلة الزمنية اخلاصة نظرا ألن 

 .مع السالسل الزمنية للمتغريات املذكورةمن نفس الدرجة 

  ):Xh(و  )PIBr(للمتغريين  Grangerاختبار سببية  4-3

اجلدولية  Fأكرب من قيمة  01، القيمة اإلحصائية لفيشر  يف الفرضية يف امللحق )07(املبني يف اجلدول  grangerحسب اختبار 

، و بالتايل  (P=0,0002<P*=0,05)أي  0.05 أي أن االحتمال أصغر من) F=7,10424>F*=3,19( %5 عند مستوى

،كما أن القيمة  النمو االقتصادي grangerحسب اختبار صادرات قطاع احملروقات ال تسبب بأن نصاليت ت 01نرفض الفرضية

، أي االحتمال أصغر  (F= 3,54958>F*=3,19) %05 اجلدولية عند مستوى Fأكرب من  02اإلحصائية لفيشر يف الفرضية 

 اليت تنص على أن النمو االقتصادي حسب اختبار 02، و بالتايل نرفض أيضا الفرضية (P=0,0146<P=0,05)0.05من

granger  صادرات  و نستنتج من ذلك أن هنالك عالقة سببية ثنائية االجتاه بني. احملروقاتال يسبب الصادرات خارج قطاع

  .قطاع احملروقات و النمو االقتصادي احلقيقي يف اجلزائر يف الفترة حمل الدراسة

  :نتائج البحث -5

رغم اإلصالحات االقتصادية اليت خص ا االقتصاد اجلزائري يف العشرية األخرية و اليت يتجلى جزء منها يف أن الدولة أرادت 

منو اقتصادي حيقي إال أن نتائج الدراسة اليت قمنا ا قادتنا إال احلكم  خلقالقيام بتنظيم قطاع التجارة اخلارجية  و تفعيله قصد 

ئري ال يزال يدور يف حيز مغلق أال  و هو االقتصاد الريعي، و هذا كون أن البترول  و لفترة طويلة يشكل بأن االقتصاد اجلزا

املورد الرئيسي لالقتصاد الوطين،  وأن الصادرات خارج قطاع احملروقات إىل حد الساعة بقيت عاجزة عن إحداث النمو 

سة حيث أنه من خالل عدد املتغريات و فترة الدراسة  املأخوذة بعني االعتبار االقتصادي  احلقيقي و ذلك ما قادتنا إليه النتائج الدرا

مفسر عن طريق صادرات قطاع احملروقات و  2010-1998أمكننا القول بأن النمو االقتصادي احلقيقي يف اجلزائر خالل الفترة 

  : ميكن إرجاع ذلك لألسباب التالية

من  %97من الناتج الداخلي اخلام و  %60صاد الوطين بنسبة تعادل حوايل استغالل قطاع احملروقات كمورد رئيسي لالقت -

جمموع الصادرات، حيث ميثل البترول أغلى ثروة للجزائر  و أخطرها على مستقبل االقتصاد الوطين ألنه طاقة قابلة للنضوب  
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ولندي بسهولة و أن يتعرض للصدمات و من مميزاا إبقاء االقتصاد الوطين هشا   و ضعيفا، حيث ميكن أن يقع يف الداء اهل

، فبوجود البترول مل تتمكن اجلزائر منذ حصوهلا على اقتصادها السياسي و تأميم 1986االقتصادية مثلما حدث سنة 

احملروقات من بناء اقتصاد صلب فكيف احلال بدونه، و هذا ما ينم عن عدم وجود استراتيجية فعالة بديلة لتلك اليت تعتمد 

 .البترولعلى 

ضعف أداء املؤسسات اجلزائرية الذي انعكس يف احنصار قدرا على املنافسة، هذا تسبب يف تراجع حصتها يف السوقني احمللية  -

 و الدولية،  و ميكن إرجاع ذلك أساسا إىل عدم االستغالل اجليد لطاقاا اإلنتاجية 

ه أو إدماجه يف االقتصاد الرمسي، و هذا يدل على ضعف منو االقتصاد غري الرمسي  و عدم متكن الدولة من التحكم في -

 .السياسات االقتصادية الكلية

ختوف الدولة من االنفتاح االقتصادي و عدم جمازفتها باالقتصاد الوطين، ألا تدرك متاما مدى ضعف مؤسساا  و عدم  -

 .متكنها من املنافسة

بعد فترة طويلة من املفاوضات، و ذلك يدل على  "OMC"للتجارة عدم متكن اجلزائر من االنضمام إىل املنظمة العاملية  -

 .ضعف وترية اإلصالحات االقتصادية و عدم القدرة على االنقياد لشروط االنضمام 

عدم التمكن من تشكيل تكتل اقتصادي عريب، االندماج االقتصادي أو إنشاء منطقة عربية حرة للتبادل كما هو احلال يف  -

ى إىل إضعاف التجارة اخلارجية و كبح دورها الرئيسي كمحرك للنمو االقتصادي، و إضعاف قدراا على الدول املتقدمة، أد

التفاوض يف ما خيص املبادالت التجارية الدولية و التقسيم الدويل للعمل ،كما أا مل تتمكن من استغالل أهم نقطة إجيابية 

 للتبادل و كذا حافزا كبري لتشكيل اقتصاد حجم   هلا، أال و هو موقعها اجلغرايف الذي يعد استراتيجيا

و رمبا هذا ما يعزز االختالل يف  العتماد على مواردها الطبيعية كقطاع احملروقاتاهذه األسباب جمتمعة و أخرى أجربت اجلزائر 

  .اهليكل التجاري الذي يؤثر سلبا على النمو االقتصادي 
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  :امللحق

  ملتغريات النموذج ADFاختبار : )03(اجلدول رقم 

  t-statistique 1% 5%  10%  املتغريات

Lg PIBr 1.539318  -3.568308  -2.921175  -2.598551  

Lg Xh -1.338283  -3.581152  -2.926622  -2.601424  

Lg Xh.h  -0.547822  -3.581152  -2.926622  -2.601424  

 

  للمتغرياتللتفاضالت األوىل  ADF اختبار ):04(رقم  اجلدول

  t-statistique 1% 5%  10%  املتغريات

D(Lg PIBr,1) -0.340045  -3.568303  -2.921175  -2.598551  

D(LgXh ,1) -2.222993  -3.581152  -2.926622  -2.601424  

D(Lg Xh.h,1) -3.405231  -3.581152  -2.926622  -2.601424  

  

  للمتغرياتللتفاضالت الثانية ADFاختبار):05(اجلدول رقم 

  t-statistique 1% 5%  10%  املتغريات

D(Lg PIBr,2) -6.717827  -3.571310  -2.922449  -2.599224  

D(Lg Xh,2) -6.771079  -3.581152  -2.926622  -2.601424  
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  :)Xh(و ) PIBr(للمتغريين  Johannsenاختبار :)06(اجلدول رقم 

/  λ trace  5%  اخلالصة  

0 r =  56,19958 15,49471 توجد عالقة تكامل متزامن  

r = 1 5,649473  3,841466  توجد عالقة تكامل متزامن  

  

  ملتغريات النموذج Grangerاختبار سببية  ):07(اجلدول رقم 

  االحتمال  اإلحصائية لفيشرF  الفرضيات

 grangerD(lgpibr,2)   7,10424 0,0002ال يسبب حسب اختبار D(lgxh,2):1الفرضية 

 grangerD(lgxh,2)  3,54958 0,0146ال يسبب حسب اختبار  D(lgpibr,2):2الفرضية 
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