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     The transformations of world economics have shown that trade 
liberalization can be a key factor in promoting economic growth. The 
empirical results of some developing countries also revealed a long-
term balance between GDP growth and trade liberalization and 
showed a positive impact of trade openness on long-term economic 
growth. Thus, according to the theory of internal growth, a long-term 
relationship between foreign trade can be constructed as an estimate 
of the economic growth function by making the decline of economic 
growth on the elements of trade openness, including exports. So, this 
study aims to initiate the diversification process of the Algerian 
economic structure intended to support the strategy of economic 
growth and trying to implement this through estimating the long-term 
relationship between economic growth in Algeria and some indicators 
of trade openness using the model (ARDL) during the period (1974-
2016).  
Keywords: Economic Growth; Trade Liberalization; Model (ARDL)
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 مقجمة
التجارة الخارجية أداة أساسية لتحقيق الشسؾ االقترادي، فيي تداىؼ في  جتع

شؾيع األنذظة الرشاعية لمبمج وخمق قيؼ رفع معجالت الشسؾ االقترادي مؽ خلل ت
جمب االستثسارات  فزل عؽ ،والتي يعبخ عشيا عادة بالرادرات مزافة ججيجة

ونغخا لتخؾف ىحه الجول مؽ انفتاحيا التجاري، البج مؽ حرخ العلقة  ،األجشبية
سة وىحا مؽ أجل معخفة اآلثار الشاج ؛السباشخة بيؽ الشسؾ االقترادي واالنفتاح التجاري 

لقج أصبحت العلقة بيؽ تحخيخ التجارة والشسؾ االقترادي مؾضؾعا . عؽ ىحا األخيخ
رئيدا لمشقاش بيؽ خبخاء التشسية االقترادية في العجيج  مؽ الجول الشامية في الدشؾات 

الييكمية عمى  االختلالتأدى انفتاح أسؾاق ىحه الجول إلى معالجة أىؼ  كسا، األخيخة
وتقميص التبعية االقترادية عؽ  مؽ الشسؾ عاليةمعجالت  يقوتحقمدتؾى أسؾاقيا 

مؽ الجراسات العسمية  العجيج تحاول في ىحا الدياق .طخيق تشؾيع اليياكل اإلنتاجية
تقجيخ التأثيخ الشؾعي والكسي للنفتاح التجاري عمى الشسؾ االقترادي باستخجام أنؾاع 

العجيج مؽ السؤشخات االقترادية  لػ عؽ طخيقوذمختمفة مؽ مشاىج االقتراد الكياسي 
لكياس الشسؾ االقترادي استشادا عمى الشغخيات واألبحاث التجخيبية التي درست 

 مؾضؾع االنفتاح التجاري. 
إن الدياسة التجارية السعتسجة في الجدائخ وفقا لبخنامج الترحيح الييكمي تختكد 

طخيق رادرات عؽ عمى تخفيض درجة الحساية للقتراد الؾطشي وتؾسيع قظاع ال
 .تخشيج نغام الخسؾم الجسخكية

   الجراسة:مذكمة 
إحجى الخكائد  جتع إذتمعب التجارة الخارجية دورا ميسا في الشسؾ االقترادي 

 انظلقا مؽوفي تحديؽ مخكدىا االقترادي  األساسية في الشيؾض باالقتراد الؾطشي
قترادي الكبيخ السحقق سياسات التحخيخ التجاري، وعلوة عمى ذلػ فإن الشجاح اال

فكخة القائسة عمى سياسات التحخيخ التجاري الفي العجيج مؽ الجول الشامية يعدز 
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طخح  يسكؽلػ عمى ذ ة لتفعيل الشسؾ االقترادي، وبشاءا كإستخاتيجية إنسائية فعال
 ية: تالتداؤالت الجؾىخية اال

 ؟ي في الجدائخباعيا لخفع معجل الشسؾ االقترادإت اآلليات التي يجب ىي ما  -
نسؾ الرادرات عمى السجى التي تخبط بيؽ التحخيخ التجاري و ما ىي طبيعة العلقة  -

 الظؾيل؟
الؾطشي  دبالشدبة للقترا جىل أن التحخيخ التجاري وما يشجخ عشو مؽ آثار، يع -

 خيارا استخاتيجيا أم ضخورة حتسية؟
 :فخضيات الجراسة 
 تقخة وباتجـاه واحج مؽ مؤشخ التحخيخ : ىشاك علقة سببية مدالفخضية األولى

 .التالي زيادة السجيؾنية الخارجيةالتجاري إلى تدايج الؾاردات وب
 ىشاك علقة سببية مدتقخة وباتجـاه واحج مؽ مؤشخ التحخيخ الفخضية الثانية :

 عمى السجى الظؾيلالتجاري إلى رفع الرادرات 
 ـاه واحج مؽ مؤشخ التحخيخ : ىشاك علقة سببية مدتقخة وباتجالفخضية الثالثة

القتراد الؾطشي في اصادرات  تخقية ى إستخاتيجية الشسؾ السختكدة عمىالتجاري إل
 األجل الظؾيل.

 :األىجاف الشعخية لمجراسة 
  معخفة مجى تحقيق الجدائخ ألىجاف التحخيخ التجاري. 
  لشسؾ ا في تفعيل معجل التبادل الجولي وتحديؽ معجل إبخاز أىسية التحخيخ التجاري

 .االقترادي
 :األىسية العمسية لمجراسة 

مؤشخا للنفتاح  جأىسية الجراسة مؽ خلل اعتبار أن التجارة الخارجية تع غيخت
أن زيادة االنفتاح  إذوتعديد الشسؾ عمى السجى الظؾيل ، ، قترادي عمى الخارج اال

محاولة  فية ىحه الجراسأىسية  كسؽت لػ، لحاالقترادي الشسؾ ؤدي إلى زيادةالتجاري ت
 إلقاء نغخة عمى طبيعة علقة االنفتاح التجاري بالشسؾ االقترادي في الجدائخ.
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  :مشيج الجراسة واألدوات السدتخجمة -
 معيشة:لمؾصؾل إلى ىجف الجراسة كان لداما عميشا استخجام مشاىج 

في في تحميل األوضاع االقترادية لقظاع التجارة  :السشيج الؾصفي التحميمي -
  .، لمتعخف عمى آثار تحخيخ التجارة الخارجية عمى الشسؾ االقتراديائخالجد 
جارة وصف مختمف الشغخيات السفدخة لكل مؽ الت مؽ خلل :السشيج التاريخي -

وسخد السخاحل التي مخت بيا التجارة الخارجية في  الخارجية والشسؾ االقترادي،
في  ةحرائية والخياضية والستسثماستعسال مجسؾعة مؽ التقشيات اإلب كسا قسشاالجدائخ، 

 .تحميل السعظيات والشساذج الكياسية لسخخجات البخنامج اإلحرائي
  :جود الجراسةح -
 :والشسؾ االقترادي  التجاري تحخيخ التبحث الجراسة العلقة بيؽ  الحجود السكانية

 .في الجدائخ
 :(6142-4531ة )سجسمدمة زمشية خلل ال استخجم الحجود الدمانية. 
 لمجراسات الدابقة: االستعخاض السخجعي -
 بعشؾان 6113هللا عام راسة  كل مؽ نؾفل زيادي وعمي عبجد 

Taux de change, ouverture et croissance économique au Maghreb 

االقترادي بججل واسع بيؽ العجيج  واألداءتحغى العلقة بيؽ االنفتاح التجاري 
 ىأد إذ ،وإن كانت غيخ مدتقخة بيشيسا ايجابيةوججت العلقة  إذمؽ االقترادييؽ 

، تؾصل األقرىعمى كل مؽ الرادرات والؾاردات في السغخب  التجاري  االنفتاح
إتباع سياسة تجارية تيجف وتتخجؼ مدار التشسية عمى السجى  يجبالباحث إلى انو 

شكل العجيج مؽ الجول الستقجمة في  مععلقات تجارية استحجاث البعيج مع إمكانية 
 (1)شخاكة اقترادية.

 بعشؾان 6143حجار بؽ سميسان عام  عسار العفاني و :دراسة كل مؽ: 
L’effet de l’ouverture commerciale sur la croissance économique 

en Algérie : application du modèle VAR 
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ي االنفتاح التجاري بأنو تؾجو نحؾ العؾلسة االقترادية وىؾ تبش انعخف الباحث
تؾصل الباحثان إلى إبـخاز سياسـة  الجولة لدياسة معيشة مؽ أجل إنعاش اقترادىا،

الشسؾ االقترادي في الجدائخ مؽ خلل نسؾذج  ىالحخية التجـارية وانعكاسيا عـم
 إذ كسعجل التبادل التجاري والشسؾ االقترادي بعض السؤشـخات االقتراديةل ،قياسي

كل  أن الباحثان إلى نتيجة وتؾصل 6141-4551 تظـؾر كـل مؤشـخ خـلل الفـتخة: 
بجب أي عجم االستقخار سؾاء كانت حاالقترادية كانت دوما في حالة ت السؤشخات
خارجية أي أن سياسـة الحخية التجـارية ليـا تـأثيخ كبـيخ عمـى مؤشـخات األداء  مداخمية أ

 (2)االقترادي الؾطشي الـجاخمي والخـارجي. 
  بعشؾان 6143عام  ةدمحم خميفدمحم و سيدراسة كل مؽ كسال   

le lien entre l’ouverture commerciale : les IDE et le croissance 

economique en algerie application de modele  du VAR  
ة التي الستغيخات الخئيد ىن التجارة الخارجية ىي أحجفإدراسة الباحثيؽ  حدب

االنفتاح التجاري تأثيخا كبيخا عمى الشسؾ  ؤثخي إذتؤثخ عمى الشسؾ االقترادي 
قياس تأثيخ االنفتاح قادر عمى االقترادي، وحاول الباحثان بشاء نسؾذج قياسي 

 باستخجام مؤشخ (،6141-4551مفتخة )لالتجاري عمى الشسؾ االقترادي في الجدائخ 
قج تؼ تقجيخه الرادرات، الؾاردات، واالستثسار األجشبي السباشخ، و و النفتاح التجاري ا

ومؽ الشتائج الستؾصل إلييا أن ، ( VAR)االرتباط الحاتي متجوباستخجام مشيجية 
 (3) مؤشخات االنفتاح التجاري كان ليا أثخ ايجابي عمى الشسؾ االقترادي في الجدائخ
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  املقبسببث النظشيت املفسشة لسيبسبث االنفتبح التجبسي: احملىس األول
 ديومعذالث النمى االقتصب

 :العؽامل السحجدة والسؤثخة في سياسات التحخيخ التجاري  -أوال
الحخية التجارية مع عيؾر  فكخة عيخت لدياسات التحخيخ التجاري: مجخل نعخي  -4

نادوا بزخورة الكيام بالشذاط  إذالفكخ الكلسيكي في مجال التجارة الخارجية 
 .االقترادي والتبادل التجاري دون تجخل الجولة

أنيا جسمة مؽ اإلجخاءات والتجابيخ اليادفة  :ياسة التحخيخ التجاري س فتعخ و 
التخمي التام عؽ وضع القيؾد عمى التجارة  أي في التجارة إلى عجم تجخل الجولة

 (4)  .الزخائب دون الخزؾع لمقيؾد الحكؾمية أوو الخارجية 
لتي  تجسعو في العلقة ا ي التجار  التحخيخ تكسؽ أىسية أىسية االنفتاح التجاري: -0

ؤثخ إيجابا ي ي تحخيخ التجار الالعجيج مؽ االقترادييؽ أن  ، إذ يؤكجمع الشسؾ االقترادي
عمى الشسؾ االقترادي ومؽ ثؼ عمى السدتؾى العام لمخفالية االقترادية واالجتساعية 

مؽ  وما يشتج عشو كل الجولمعا، باعتبار أن الشسؾ االقترادي ىجف تدعى إليو 
الجخل القؾمي الحي يؤثخ عمى حجؼ ونسط التجارة الجولية، كسا أن ارتفاع في مدتؾى 

التغيخات التي تحجث في عخوف  ارتفاع التجارة الجولية تؤثخ برؾرة مباشخة في تخكيب 
الجخل القؾمي  وفي  مدتؾاه واالتجاه الظبيعي ىؾ أن يختفع مدتؾى الجخل القؾمي 

األىسية بالشدبة لمتجارة الخارجية  . ولكياسخ التجارة الخارجية في نفذ الؾقتوتددى
مؽ الدمع كشدبة مؽ الشاتج السحمي والؾاردات نأخح كسؤشخ نرف مجسؾع الرادرات 

نفتاح رة الخارجية ويدسى أيزا بجرجة االخام ويدسى ىحا السؤشخ بسعامل التجا
 (5)االقتراد الؾطشي 

 
M ،الؾاردات:Xالرادرات :، PIBالشاتج السحمي الخام : 
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 عمى معجالت الشسؽ االقترادي: اسياسات التحخيخ التجاري وأثخى -اثاني
وقج  اإيجابيقج يكؾن ن تأثيخ تحخيخ التجارة الخارجية عمى الشسؾ االقترادي إ

، فتحخيخ الؾاردات يؤدي إلى تؾسيع القاعجة اإلنتاجية وتظؾيخىا وتحجيثيا ايكؾن سمبي
األسعار، كسا  مدتؾى  إلى خفض عؽ طخيق تؾفيخ وسائل اإلنتاج، األمخ الحي يؤدي

أن تحخيخ الؾاردات يؤدي إلى تحفيد اإلنتاج الؾطشي، وذلػ بجفع السشتجيؽ السحمييؽ 
، سؾاء في الدؾق جات األجشبية السشافدة لسشتجاتيؼإلى قبؾل التحجي الحي تسثمو السشت

 بجإلى مدتؾى السشافدة السظمؾبة ال في األسؾاق الخارجية، ولمؾصؾل مالسحمية أ
ورفع مدتؾى اإلنتاج لمسشتجيؽ السحمييؽ مؽ تخشيج استثساراتيؼ وتخفيض الشفقات 

، ومؽ السعمؾم أن كافة ىحه الذخوط ىي حيؾية للقتراد الستقجم أو وتحديؽ جؾدتو
الشامي عمى حج سؾاء، إذ أن رفع مدتؾى اإلنتاج وتحديؽ نؾعيتو أصبح شخطا الزما 

التجارة الحخة القؾة الجافعة لمشسؾ االقترادي في  جتع إذ. لمؾلؾج إلى األسؾاق الخارجية
 . أداة قؾية لمتشسية في أفقخ البمجانو ، ن الستقجمة والشامية عمى حج سؾاءالبمجا

 العجيج مؽشيجت العقؾد األخيخة مؽ القخن الساضي وحتى مظمع القخن الحالي 
االقترادي في كل الجراسات التي تبحث في العلقة القائسة بيؽ نسؾ الرادرات والشسؾ 

 (6) ، وأشيخىا:ول الشامية الستقجمة عمى حج سؾاءمؽ الج
أن سياسة تذجيع الرادرات أوضحت الجراسة  إذ (:1978)عام  balassa دراسة -1

 تؤدي إلى نسؾ اقترادي أعمى مسا يسكؽ أن تحققو سياسة إحلل الؾاردات، وقج قام
 (4521-4534خلل الفتخة ) بتظبيق  دراستو  عمى  مجسؾعة مؽ الجول الشامية

ودلت الشتائج عمى أن الجول التي تتبع سياسة االنفتاح التجاري مؽ  خلل  العجيج مؽ  
 (7)السؤشخات تكؾن أسخع في تحقيق الشسؾ االقترادي.

أوضحت  :(2003) عام Farrokh Nouzad, Jenifer. J.Powell دراسة -2
حاول تقجيخ  إذ ،6112رات، لعام عمى عشاصخ الشسؾ ومشيا الراددراستو السظبقة 

الرادرات عمى الشسؾ االقترادي باستخجام متغيخ نسؾ الرادرات وندبة الرادرات 
-4533إلى الشاتج السحمي اإلجسالي في العجيج مؽ الجول الشامية خلل الفتخة )

( وبيشت نتائج الجراسة أن اإلنتاجية الحجية في القظاعات الترجيخية أعمى مشيا 4521
يؤدي إلى  تحفيد الشسؾ ما الترجيخية في االقتراد الؾطشي،  لقظاعات غيخفي ا

 (8).االقترادي
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املنهح االقتصبدي حلشكيت التحشيش التجبسي والنمى  :احملىس الثبني
 االقتصبدي يف اجلضائش

 ةسجتجارة الخارجية في الجدائخ خالل الالتحميل تطؽر الشسؽ االقترادي و  -أوال
(0223-0243) : 

في تراعج مدتسخ وذلػ  السحمي أن قيسة الشاتج (1)رقؼ ظ مؽ الججول نلح
   مميار دوالر سشة110.43إلى 2006مميار دوالر سشة 8.50 ابتجاء مؽ قيسة 

مميار دوالر ثؼ تعاود االرتفاع لتبمغ 99.68 إلى قيسة  2009لتشخفض سشة  2008
مميار دوالر، لكؽ  61.62مميار دوالر بديادة تقجر بـ  445.54ما قيستو 6141سشة 

تتؼ بذكل عذؾائي وما تبيشو معجالت الشسؾ االقترادي  السحمي الشاتج ىحا الديادة في
نلحظ أن معجل الشسؾ قج انتقل مؽ  إذ ؛فشلحظ أن معجل الشسؾ متحبحب وكثيخ التقمب

ما و  ،2010سشة 3.6%ليرل إلى ندبة  6113سشة 3.4%لى إ  2006سشة%1,7
الت الشسؾ شجيجة التقمب وىحا ما يعكذ ضعف الييكل يسكؽ ملحغتو أن معج
عمى قظاع السحخوقات بشدبة  ىؾ اعتساد االقتراد الؾطشي ؛االقترادي وما يبخر ذلػ

و بالتالي فإن تغيخ  .مؽ الشاتج الجاخمي الخام60%حؾالي مؽ ندبة الرادرات و %98
جمو وخلل الدشؾات لو دور كبيخ في تخاكؼ الشاتج الجاخمي الخام مؽ ع أسعار البتخول

األخيخة الساضية شيجت الرادرات الجدائخية تحدشا كبيخا مقارنة بالعذخية الساضية 
ويعؾد ذلػ في الغالب إلى ارتفاع عائجات قظاع البتخول الشاتج عؽ ارتفاع أسعاره إلى 

 . 2007  وسشة 6111و  6112 أرقام قياسية مثمسا حجث سشة 

قظاع التجارة الخارجية كإلغاء بلجولة ا يااإلصلحات التي خرت فزل عؽ
نؾعا ما صلحيات أكبخ لمسرجريؽ  ىاحتكار الجولة لمشذاط التجاري وىحا ما أعظ

مسا سبق، وما يسكششا ملحغتو مؽ خلل  اكثخ ؼ بحخيةتيالسحمييؽ لسسارسة نذاطا
 ، ىؾ أن قيسة الرادرات الجدائخية قج(1)تتبعشا لكيؼ الججول رقؼ و  (1)الذكل رقؼ 
 4.333.587.4إلى غاية  6112مميؾن ديشار دج سشة  3.979.003.9ارتفعت مؽ 
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انخفزت الرادرات لسقجار  إذ 6115، ما عجا سشة 6141مميؾن دج سشة 
ني مشيا االقتراد ويسكؽ إرجاع ذلػ لألزمة التي كان يعا ،مميؾن دج 3.347.636.0

(9).يزمة التي أصابت االقتراد األمخيكاألعؽ  ةالعالسي الشاتج
 

 (4شكل )
-4432)السجة  الشسؽ االقترادي في الجدائخ خاللتطؽر حجػ التجارة الخارجية و  

0243) 

 

Source: 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays

?codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays=DZA

&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=7&codeStat2=NE.RSB.GN

FS.ZS&codePays2=DZA&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr   

 

كان  4545سشة  نيايةبحمؾل  مؽ خلل قخاءة السشحشى الدابق يغيخ لشا انو
كل  إذأسعار الشفط، انييار االقتراد الجدائخي يتخبط في أزمة اقترادية سببيا 

معجل  الجاخميالسؤشخات كانت تجل عمى خظؾرة الؾضع، فمقج سجل الشاتج السحمي 
الشاتج السحمي مؽ  %4.3ج بمغ أما عجد السيدانية فق ،% 2.4 -نسؾ سالب قجر ِبـ

حيؽ بمغ  في ،مميار د.ج4461كسا سجل السيدان التجاري عجدا قجره  .اإلجسالي
 جأما فيسا يخص التجارة الخارجية فتع .مميار دوالر أمخيكي 61,26 حجؼ السجيؾنية

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays=DZA&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=7&codeStat2=NE.RSB.GNFS.ZS&codePays2=DZA&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays=DZA&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=7&codeStat2=NE.RSB.GNFS.ZS&codePays2=DZA&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays=DZA&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=7&codeStat2=NE.RSB.GNFS.ZS&codePays2=DZA&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays=DZA&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=7&codeStat2=NE.RSB.GNFS.ZS&codePays2=DZA&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr
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الشؾاة  4551قانؾن السالية التكسيمي لدشة  جيع إذ، ىحه السخحمة مخحمة تحخيخ تجريجي
إلى التحخيخ الجدئي لعسميات  14و 11التغييخ إذ أشار في مادتيو  يكية ليحاالحك

فقج جاء وفي السقابل وكسا تؼ االتفاق عميو في اتفاق التثبيت،  .التجارة الخارجية
كية، فبعجما كانت في بتخفيض جؾىخي لمخسؾم الجسخ  4556قانؾن السالية لدشة 

إلى التيخب الجسخكي والعدوف % وىؾ ما أدى  461قج وصمت إلى  4542قانؾن 
فقج تؼ إلغاء  .% كحج أقرى 21عؽ نذاطات التجارة الخارجية، تؼ تخفيزيا إلى 

وذلػ عمى مخاحل، ويتعمق األمخ  4551 أبخيلكل القيؾد الستعمقة باالستيخاد في 
تعمقة باستيخاد الس بتسؾيل السؾاد االستيلكية السدتؾردة بالعسمة الرعبة وكحلػ القيؾد

، وكحا إزالة الحجود السفخوضة عمى آجال سجاد إئتسانات عجات الرشاعيةالس
السدتؾرديؽ ومشو الدساح الستيخاد كل الدمع عجا السحغؾرة مشيا، وفي إطار االنفتاح 

تخفيض الحج األقرى لمخسؾم  تؼ إذاالقترادي تؼ تخفيف الحساية الجسخكية 
تؼ تخفيزو   4553فيوفي أول جان 1996% سشة  11% إلى  21كية مؽ الجسخ 
والتي  أما في جانب الرادرات فإن قائسة السؾاد السسشؾعة مؽ الترجيخ ،%11إلى 

أصبح نغام التجارة الخارجية  4552ىا، وبحمؾل جؾان ؤ مادة تؼ إلغا 61كانت تزؼ 
 (10)لمجدائخ خاليا مؽ القيؾد الكسية
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 (4ججول )
رادي في الجدائخ خالل  الفتخة تطؽر حجػ التجارة الخارجية والشسؽ االقت 

(0223-0243) 
معجل نسؽ 
التجارة 

 (%)الخارجية

إجسالي التجارة 
الخارجية 
(X+M) 

 

قيسة الؽاردات 
M 
 مميؽن دج

الرادرات قيسة 
X 

 مميؽن دج

الشسؽ  
االقترادي  

C.E 
(%) 

الشاتج 
الجاخمي  

 الخام
 ميار دوالرم

 الدشة

24.20 5535544.5 1.558.540.8 3.979.003.9 1.7 0.50 0223 
22.65 6060222.2 1.946.829.1 4.214.163.1 3.4 35.20 0223 
25.22 5665053.0 2.572.033.4 5.095.019.7 2 000.43 0220 
42.20 6202440.3 2.854.805.3 3.347.636.0 1.7 22.60 0224 
03.20 34450650 3.011.807.6 4.333.587.4 3.6 002.20 0242 
02.30 0006632.2 3.442.501.6 5.374.131.3 2.6 045.50 0244 
50.05 2524440.3 3.907.071.9 5.687.369.4 3.3 062.00 0240 
04.05 40202500.2 4.368.548.4 5.217.099.8 2.8 066.43 0245 
53.50 2025306.5 4.179.708.3 4.917.598.2 3 052.05 0241 
05.00- 0655225 5.193.460 3.481.837 3.0 

 0243 
02.53- 0256452 5.115.135 3.161.344 3.4  0243 

السرجر: مؼ إعجاد الباحث باالعتساد  عمى مؽقع الجسارك الجدائخية، صفحة إحرائيات التجارة 
  ONSالخارجية، الجيؽان  الؽطشي لإلحراء

http://www.douane.gov.dz/Quelles%20statistiques%20a%20votre%20s

ervice.html 

www.ons.dz  

 
 
 
 

http://www.douane.gov.dz/Quelles%20statistiques%20a%20votre%20service.html
http://www.douane.gov.dz/Quelles%20statistiques%20a%20votre%20service.html
http://www.ons.dz/
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الشسؾ الستحبحب لمرادرات والسخافق مؽ خلل تحميل أرقام الججول نلحظ 
إليخادات الستأتية مؽ ىحا القظاع رافقيا رتفاع أسعار الشفط  وىؾ ما ساىؼ في ارتفاع اال

سا انعكذ عمى حجؼ الشاتج السحمي مارتفاع في قيسة الرادرات مؽ سشة ألخخى 
 6141إلى سشة  6112انتقل حجؼ التجارة الخارجية مؽ سشة  كسااإلجسالي باالرتفاع، 

كسا عخفت إجسالي  %2حؾالي ب قجرته الدشة كانت ندبة الشسؾ االقترادي حوفي ى
وذلػ بفزل الديادة التي  6141-6112لتجارة الخارجية تظؾرا خلل الدشؾات ا

متأثخة بجورىا باالرتفاع الحي  نفديا سجةشيجتيا الرادرات في السحخوقات خلل ال
، وىحا راجع إلى تقمبات 6142حتى  6141شيجتو أسعار الشفط تؼ انخفض سشة 

لخارجية قج حقق عجدا بدبب تجني أسعار البتخول، كسا نلحظ أن معجل نسؾ التجارة ا
، وبالتالي فسعجل نسؾ التجارة الخارجية الجدائخي البتخول وارتفاع فاتؾرة الؾارداتأسعار 

يتأثخ بتغيخ أسعار البتخول، باالنخفاض في حالة تجني أسعار البتخول، وباالرتفاع في 
 .حالة تحدؽ أسعار البتخول

 خ واالستعجاد لسخحمة ما بعج البتخول:سياسة التحخيخ التجاري في الجدائ -ثانيا
يمعب قظاع السحخوقات مكانة قطاع السحخوقات في التجارة الخارجية الجدائخية: -4

مؽ مجسؾع الرادرات فيؾ   %54يسثل ما ندبتو  إذ ،دورا ىاما في االقتراد الؾطشي
في  ايؾيح اإذ يعج فخع ،في تسؾيل ميدانية الجولة والتجارة الخارجية ميسايحتل مخكدا 

ولكؽ كؾن السحخوقات ثخوة زائمة جعل االقتراد الؾطشي مخىؾن  ،السبادالت التجارية
ومع تجىؾر سؾق السحخوقات وانعكاساتو الدمبية عمى اقتراديات  ،بتغيخات أسعاره

البلد أضحى مؽ الزخوري البحث عؽ سبل أخخى غيخ قظاع السحخوقات في التأثيخ 
كالعسل عمى أن  ،وعمى إثخه رسست الجولة عجة بجائل ،دعمى الدياسة االقترادية لمبل

لتغظية الفاتؾرة الغحائية التي باتت تثقل كاىل  ةتكؾن إيخادات الترجيخ مدتكبل كافي
 (11).االقتراد الؾطشي والعسل عمى تشؾيع الرادرات 
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 وىي 4551 بجأت ىحه السخحمة سشة: 4441مشح  التجاري في الجدائخ التحخيخ -0
تييأ لمتعاقج مع صشجوق الشقج الجولي في إطار تالجدائخ فييا  لتي كانتالدشة ا

خيل بالتي كانت في أ  " Stand by اتفاقيةالسبخمة بيشيسا "  للتفاقيةاإلصلحات 
الذخوط في  بيؽ التجارة مؽ تحخيخ ، وفييا كانالجيؾن وتؼ خلليا إعادة ججولة  1994
 لمتجارة، وىحا ما  العالسيةنزسام لمسشغسة سعي الجدائخ إلى اال فزل عؽ، االتفاقية

إزالة العكبات وتدخيع عسمية االنفتاح التجاري، مؽ خلل  فيشكل دافعا لمسزي قجما 
تخشيج و الكيام بالعجيج مؽ اإلصلحات الستزسشة تحخيخ نغام الرخف األجشبي، 

السؤسدات  مؽ دإنذاء عج فزل عؽوتقميص الخسؾم الجسخكية عمى الؾاردات، 
 CAGEX, SAFAX, CASI) ،الؾطشية السكمفة بتخقية قظاع التجارة الخارجية

PROMEX) 
ما يسيد ىحه السخحمة ىي السحاوالت الجادة مؽ قبل الدمظات لتغييخ إن  

الؾضع، واالتجاه نحؾ اقتراد الدؾق واالنفتاح عمى العالؼ الخارجي، والحي تبخز 
إضفاء لة محاو  فزل عؽالكمية، نتائجو في شكل تحدؽ في السؤشخات االقترادية 

قظاع التجارة الخارجية لديادة الجيشاميكية في إتسام  عمى طابع السخونة اللزمة
لمعسمة  اومرجر  اسيم اقظاع ؾصفوالسعاملت وتدخيع عسمية التحخيخ ليحا القظاع ب

 (12).األجشبية الرعبة 
 التجارة الخارجية في الجدائخ: اتجاىات -3
مقارنة مع سشة  %5.26ندبة الؾاردات الجدائخية إلى  تخاجعت ائخية:الؽاردات الجد  -أ

مميار دوالر، أما التؾزيع  12.36مميار دوالر إلى  14.3اجتازت مؽ  إذ، 6141
الججول أسفمو، انخفاضات بالشدبة  ، فيتبيؽ مؽ6142عام لحدب مجسؾعة السشتجات 

جية لإلنتاج" بشدبة %، "الدمع السؾ 44.36 بشدبة لسجسؾعة "الدمع الغحائية "
أخيخا، "الدمع االستيلكية غيخ ، و %41.1%، "سمع السعجات" بشدبة 41.61
 %.1.26 بشدبة الغحائية"
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 (0ججول )
 (الكيسة بسميؽن دوالر أمخيكي) 0243-0243الؽاردات الجدائخية لعامي  

 مجسؽعة السؽاد
2015 2016 

 الشدبة الكيػ الشدبة الكيػ التغيخ
  %11.72 - %17.60 0224 %18.02 9316 يةالدمع الغحائ

الدمع السؽجية 
 لإلنتاج

15970 30.89% 04333 

 

30.67% - 10.25% 

 %10.40 - %34.02 05025 %34.31 17740 سمع السعجات
سمع االستيالك 

 غيخ الغحائية
8676 16.78% 0255 

 

17.71% - 4.62% 

 %9.62 - %100 46525 %100 51702 مجسؽع الؽاردات
 :ANDI جر: الؽكالة الؽطشية لتطؽيخ االستثسارالسر

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  

إلى الخارج خلل سشة تسثل السحخوقات أساس صادراتشا  الرادرات الجدائخية: -ب
مؽ اإلجسالي العام لمرادرات، مع انخفاض قجره  %52.41بحرة  6142
خص الرادرات "خارج السحخوقات"، والتي .، أما فيسا ي6141% مقارنة مع  43.46

مؽ إجسالي حجؼ الرادرات أي ما يعادل  % فقط  2.42  تدال ىامذية، بشدبةما
% مقارنة مع  5.11بشدبة  فاضنخا  مميار دوالر أمخيكي، مع تدجيل 4.34
6141.(13) 

 
 
 
 
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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 (5ججول )
 (0243-0224ليكل الرادرات الجدائخية خالل  الفتخة )

 )%( الحرة 2006 2005 2004 2003 2002 2000 2000 2002 الدشؽات
 1,13 327 235 323 402 315 355 315 113 التغحية

 93,84 27102 32699 60304 62960 69804 71427 55527 44128 الطاقةمشتجات 

 0,29 84 106 109 109 168 161 94 170 السؽاد الخام

رف مشتجات ن
 4,5 597 1 693 1 121 2 458 1 527 1 496 1 056 1 692 مرشعة

 سمع السعجات
 - - 1 2 - 1 - 1 - الفالحية

 سمع السعجات
 0,18 53 19 16 28 32 35 30 42 الرشاعية

 سمع االستيالك
 0,06 18 11 11 17 19 15 30 49 الغيخ غحائية

مجسؽع 
 100 28883 34668 62886 64974 71866 73489 57053 45194 الرادرات

 :ANDI السرجر: الؽكالة الؽطشية لتطؽيخ االستثسار
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  

 : (14)يأتأساسا ما ي  تذسل مجسؾعة الدمع التي يتؼ ترجيخىا خارج مجال السحخوقات 
  مؽ الحجؼ اإلجسالي  1.1السشتجات الشرف مرشعة التي تسثل حرة %

 مميار دوالر أمخيكي. 883 28لمرادرات، أي ما يعادل 
  مميؾن دوالر أمخيكي. 263% ، أي ما يعادل  4.42الدمع الغحائية بحرة 
  مميؾن دوالر أمخيكي. 14% بكيسة مظمقة تقجر ب  1.65السؾاد الخام بحرة 
  ـبسمع السعجات الرشاعية والدمع االستيلكية غيخ الغحائية بحرص عمى التؾالي 

 %. 1.12% و  1.44
 
 
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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 االستيخاديفتي الترجيخ و اإلجخاءات التي مدت وظ -ثالثا
سارعت الدمظة إلى 4542مع بجاية أزمة عام إجخاءات خاصة بؽصيفة الترجيخ  -4

مشح   شة مختمظة تتؾلى ميام اإلسخاع فيقامت بإنذاء لج إذ ؛تبشي إجخاءات استعجالية
-34لقانؾن مؽ االسادة األولى وىؾ ما خالف تخاخيص الترجيخ لمسؤسدات الخاصة 

اعتساد سياسة الحث  فزل عؽلترجيخ، مؽ مسارسة وعيفة ا الحي يسشع الخؾاص 16
عمى الشذاطات  الجبائي التي تسثمت باألساس في إعفاءات مؤقتة مؽ دفع الخسؼ

سشؾات، واستفادت السؤسدة السرجرة  عذخ الى الرشاعية والتجارية لفتخة قج ترل
أيزا مؽ إعفاء مؤقت بذأن ضخيبة الجفع الجدافي الؾارد في قانؾن السالية لدشة 

أعفى ىحا القانؾن السرجريؽ مؽ دفع الزخيبة عمى األرباح الرشاعية  اكس 4542
سشؾات وتؼ تؾسيع نظاق االستفادة مؽ ىحا اإلعفاء  1إلى  2والتجارية لسجة تتخاوح مؽ 

مؽ االمتيازات الجبائية  أيزاإلى الدمع السدتؾردة والسعاد ترجيخىا إذ تدتفيج 
  .الؾحيج اإلجسالي عمى الخجمات وبالخرؾص مؽ اإلعفاء السؤقت مؽ دفع الخسؼ

وأداة الزبط في ىحا اإلطار تتسثل باألساس  إجخاءات خاصة بؽظيفة االستيخاد: -0
 جفي آلية االستيخاد دون الجفع، والتي عؾضت نغام التخاخيص اإلجسالية للستيخاد، وتع

بيؽ  ىحه األداة الججيجة مكدبا ميسا لمسؤسدات  يداعجىا في تحقيق نؾع مؽ التشديق
السؾارد السخررة ليا وأىجافيا اإلنتاجية واالستثسارية السختبظة أساسا بالعسمية 
االستيخادية والترجيخية، كسا يسكؽ اعتبار ىحه اآللية أكثخ مخونة في تدييخ العسميات 

 (15)االستيخادية الخاصة أكثخ بالسؤسدات.
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والنمى  املنهح القيبسي لنمىرج التحشيش التجبسي: احملىس الثبلث
 االقتصبدي يف اجلضائش

 الشسؽذج:عخض وتحميل  -أوال
أىؼ العؾامل والسحجدات التي ليا تأثيخ عمى الشسؾ  سؾف يتؼ التظخق إلى

الستغيخات  والتحخيخ التجاري ووفقا لمشغخية االقترادية تسيد بيؽ فئتيؽ مؽ االقترادي.
لشسؾ االقترادي كسؤشخ يدتخجم عادة معجل ا السحجدة. متغيخات تابعة وأخخى مدتقمة

 والخجمات إنتاج الدمع أساسي لكياس أو تقييؼ تظؾر الجخل الؾطشي في اقتراد ما أي
لػ سشقؾم ببشاء نسؾذج اقترادي قياسي يخبط العلقة بيؽ الشسؾ ومؽ خلل ذ

 سجةخلل الARDL االقترادي بالعجيج مؽ متغيخات الجراسة باستخجام نسؾذج 
سشؾية .وبالتالي فإن السعادلة التي  إحرائياتتساد عمى تؼ االع إذ(، 4531-6142)

يا دالة في الستغيخات األساسية الدابقة يسكؽ التعبيخ ؾصفتخبط الشسؾ االقترادي ب
  ية :تعشيا باستخجام الريغة اال

= f (OPEN, X , M  ) CE 

 : إذ
CE :الشسؾ االقترادي  

OPEN : معجل االنفتاح التجاري 
X :الرادرات  
M: رداتالؾا 
ة إلى فحص خرائص الدلسل ييجف اختبار ججر الؾحج :اختبار جحر الؽحجة -1

  ستغيخاتال  لكل الدمشية الدلسل استقخارية مؽ التأكج زخوري ال مؽلػ لح، الدمشية
 :يتكسا يبيشو  الججول  اال (ADF)  فؾلخ السظؾر ديكي اختبار لػ عؽ طخيقويتؼ ذ
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 (1ججول )
 رية لجيكي فؽلخاختبار االستقخا نتائج 

 (Augmented Dickey Fuller test ADF) 

 DIKEY FULLER EN 

NIVEAU 

DIKEY FULLER EN 

DIFFERENCE 

 CE OPEN X M D(CE) D(OPEN) D(X) D(M 

ADF -4.26 0.031 1 .14 5.68 / -5 ,67 -2.53 -7.12 

Table  -2.93 -1.94 -1.95 -1.94 / -1.94 -1.95 -1.94 

Probabilité  0.0016 0.68 0.93 1.000 / 0,000 0.013 0.0000 

Conclusion  I(0) I(1) I(1) I(1) / I(0) I(0) I(0) 

 (Eviews 9). السرجر : مؼ  إعجاد  الباحثيؼ باالعتساد  عمى  مخخجات         

أنو يسكؽ رفض فخضية العجم  ADF يتزح مؽ الججول الدابق رقؼ الختبار
مسا يعشي أن ىحه الستغيخات  ،لمدلسل الدمشية حر الؾحجةلستغيخات بيا جا بانالقائمة 

عشج مدتؾى معشؾية I(1) وأن الفخق األول ليا مؽ الختبة I(1) متكاممة مؽ الختبة 
الدلسل  بعض عمى ىحا األساس فإنكانت في السدتؾى،    CEسلسلةغيخ أن  (،1%)

ت في السدتؾى مؽ كان  CEفي حيؽ I(1)غيخ مدتقخة في السدتؾى ومؽ رتبة متداوية 
الجرجة صفخ، ومؽ ثؼ يسكؽ إجخاء اختبار التكامل السذتخك باستخجام مشيج الحجود 

 .بالشدبة لمشسؾذج السقتخح
 :عةلمفجؽات الدمشية السؽز اختبار التكامل السذتخك باستعسال مشيج الحجود  -2

 تجعؼ رفض فخضية العجم عشج إذ ،ARDLنتائج نسؾذج ي تيؾضح الججول اال
الشسؾ  مشو تؤكج وجؾد علقة تؾازنية طؾيمة األجل بيؽ، و %1معشؾية  مدتؾى 

 .في الجدائخاالقترادي وباقي متغيخات الجراسة 
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 (3ججول )
  )عالقة السجى الطؽيل (اختبار التكامل السذتخك  

ARDL Bounds Test 

Date: 04/18/18   Time: 21:09 

Sample: 1975 2016 

Included observations: 41 

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

Test Statistic                   Value                k 

F-statistic                    5.731410               3 

Critical Value Bounds 

Significance              I0 Bound                 I1 Bound 

10%                          2.37                            3.2 

5%                            2.79                            3.67 

2.5%                         3.15                            4.08 

1%                            3.65                            4.66 

Test Equation: 

Dependent Variable: D(CE) 

Method: Least Squares 

Date: 04/18/18   Time: 21:09 

Sample (adjusted): 1975 2015 

Included observations: 41 after adjustments 

Variable            Coefficient              Std. Error           t-Statistic             Prob. 

    C                -5.649011            2.952278                -1.913441            0.0637 

OPEN (-1)       0.177371            0.063172                 2.807751            0.0080 

         X(-1)     -0.001379            0.000756                -1.824044            0.0765 

        M(-1)       0.000961            0.000971                 0.989362            0.3291 

       CE(-1)     -0.923102            0.174623                -5.286270            0.0000 

R-squared                        0.442580   Mean dependent var           -0.100000 

Adjusted R-squared          0.380644   S.D. dependent var              2.994328 

S.E. of regression             2.356511   Akaike info criterion           4.666091 

Sum squared resid            199.9132   Schwarz criterion                4.875063 

Log likelihood                 -90.65486  Hannan-Quinn criter            4.742187 

F-statistic                         7.145805   Durbin-Watson stat             1.817867 

Prob(F-statistic)                0.000242 

 (E views 9). مخخجات: مؼ إعجاد الباحثيؼ باالعتساد عمى السرجر         

نتائج اختبار التكامل السذتخك باستخجام اختبار الحجود يتزح إن قيسة  تبيؽ
معشؾية  ى أكبخ مؽ الكيسة الحخجة عشج مدتؾ  1.32والتي تداوي السحدؾبة F إحرائية

فخضية  رفضو يتؼ ومؽ ثؼ، فإن [3.67 ,2.79]ة خارج السجال السحدؾبF أي 4%
العجم القائمة بعجم وجؾد تكامل مذتخك بيؽ الستغيخات. ويعشي ذلػ وجؾد علقة تؾازنية 

 .طؾيمة األجل بيؽ الستغيخات في الشسؾذج السدتخجم
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 :التؽازن في السجى الطؽيل -5
لشسؾ االقترادي ومتغيخات بعج التأكج مؽ وجؾد علقة تكامل مذتخك بيؽ ا

و، كسا ىؾ مؾضح ARDL.قة طؾيمة األمج في إطار نسؾذج ، قسشا بكياس العلالجراسة
 فتخات تؾضح نتائج الججول أىؼ إذ، وقج اعتسجنا عمى فتخات التباطؤ، يتفي الججول اال

الشسؾ االقترادي في الجدائخ، إذ عيخت بعض السعمسات السقجرة وفق اإلشارة الستؾقعة 
ذ ما تذيخ إليو الجراسات ي حيؽ البعض اآلخخ جاء عكف )معجل االنفتاح التجاري  (

 .والبعض اآلخخ غيخ معشؾي  اأي بعزيا كان معشؾي)الرادرات( الدابقة
 ( 3ججول )

 تقجيخ العالقة طؽيمة السجى 

 (E views 9). السرجر : مؼ  إعجاد  الباحثيؼ باالعتساد  عمى  مخخجات
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ؽذج باستخجام نس نتائج اختبار وجؽد العالقة طؽيمة األجل بيؼ الستغيخات -4
، مؽ ناحية أخخى  :الدمشية السؽزعة لمتكامل السذتخكاالنحجار الحاتي لمستباطئات 

لمتحقق مؽ وجؾد تكامل مذتخك بيؽ الستغيخات في الشسؾذج يتؼ االستعانة بسشيجية 
عشج مدتؾى معشؾية  الدابق اختبار الحجود لمتكامل السذتخك السؾضحة في الججول

حا ىامل مذتخك بيؽ متغيخات الشسؾذج، فإن ونغخا لؾجؾد تك أنغخ الججول( 1%)
 .ى علقة طؾيمة اآلجلمالتكامل يشظؾي ع

 ارتباط  البواقينتائج : (3ججول )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.125298     Prob. F(2,34) 0.8826 

Obs*R-squared 0.299978     Prob. Chi-Square(2) 0.8607 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: ARDL    

Date: 04/18/18   Time: 21:21   

Sample: 1975 2016   

Included observations: 41   

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CE(-1) 0.170886 0.370991 0.460620 0.6480 

OPEN -0.031188 0.084431 -0.369386 0.7141 

X 0.000105 0.000555 0.188702 0.8514 

M 5.40E-05 0.000636 0.084769 0.9329 

C 0.928876 3.358647 0.276563 0.7838 

RESID(-1) -0.191898 0.375855 -0.510564 0.6130 

RESID(-2) 0.030800 0.182306 0.168947 0.8668 

     
     R-squared 0.007317     Mean dependent var -2.62E-15 

Adjusted R-squared -0.167863     S.D. dependent var 2.143603 

S.E. of regression 2.316543     Akaike info criterion 4.672281 

Sum squared resid 182.4566     Schwarz criterion 4.964842 

Log likelihood -88.78175     Hannan-Quinn criter. 4.778815 

F-statistic 0.041766     Durbin-Watson stat 2.004799 

Prob(F-statistic) 0.999652    

     
     

 (E views 9).مؼ  إعجاد  الباحثيؼ باالعتساد  عمى  مخخجات  السرجر :
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 إذكل الستغيخات معشؾية  أنARDL يتزح مؽ نتائج الججول في إطار متيجية 
تسارس تأثيخا معشؾيا في السجى الظؾيل عمى الشسؾ  معشؾية أي  Xالستغيخة أن

رة أخخى  أي بعباغيخ معشؾية  Mأما الستغيخة  90%عشج  مدتؾى خظخ  االقترادي
دجل تأثيخا واضحا عمى الشسؾ االقترادي في الجدائخ خلل األمج الظؾيل وىحا قج تلؼ 

يبجو ىحا مشظكيا إذا أخحنا بالحدبان الحجج التي تخى أن تخكيبة الؾاردات لؾحجىا ال 
 ما لؼ تؾجو نحؾ عسمية تخاكؼ رأس السال  ،إيجابيا عمى الشسؾ االقتراديتسارس تأثيخا 

  مدتقخ. ندتخمص أن  الشسؾذج يجعمشامسا مختبظة  غيخالبؾاقي  أنات(ـ كسا االستثسار )
  (:(cusumبؽاقي الستابعةمالسجسؽع التخاكسي لاختبار استقخارية الشسؽذج ) -3

وقع الذكل  إذاARDL يتحقق االستقخار الييكمي لمسعاملت السقجرة لشسؾذج 
  %1معشؾية  ى شج مدتؾ ع داخل الحجود الحخجة CUSUM البياني إلحراء كل مؽ

ومؽ ثؼ تكؾن ىحه السعاملت غيخ مدتقخة إذا انتقل الذكل البياني إلحراء االختبار 
أن  (6ويتزح مؽ الذكل ) ى رج الحجود الحخجة عشج ىحا السدتؾ السحكؾر خا

 خلليخ السقيج السدتخجم مدتقخة ليكمياا غقجرة لشسؾذج ترحيح الخظأ السعاملت الس
ؾذج االختبار السحكؾر ليحا الشس ئيةوقع الذكل البياني إلحرا إذ، ة محل الجراسةسجال

مسا يؤكج أيزا معشؾية العلقة بيؽ ،   %1معشؾية  ى داخل الحجود الحخجة عشج مدتؾ 
 .الشسؾ االقترادي ومحجداتو خلل  فتخة الجراسة
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 (E views 9).السرجر : مؼ  إعجاد  الباحثيؼ باالعتساد  عمى  مخخجات 
 سامات كل مؽ االنفتاح التجاري والرادرات مقبؾلة اقتراديا، وليؾ جاءت معم

شسؾ االقترادي في الجدائخ في األجل الظؾيل. أما التأثيخ ايجابي عمى معجل 
غيخ  أثخج التقجيخ عؽ وجؾد أسفخت نتائ ذإالؾاردات فمؼ يكؽ ليا األثخ الستؾقع، 

ولعل ىحه الشتائج تعكذ لشا الرؾرة الحكيكية للقتراد  .معشؾي في السجى الظؾيل
 .الجدائخي وان السرجر األساسي لمشسؾ االقترادي ىي الرادرات الشفظية

االنفتاح  معجل عمىوجؾد أثخ مؾجب ومعشؾي ضعيف لمشسؾ االقترادي 
 .ظؾيلفي السجى ال التجاري 

في السجى  وجؾد أثخ مؾجب ومعشؾي ضعيف لمشسؾ االقترادي عمي الرادرات
 .الظؾيل
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 الخاتسة:
سعت الجدائخ بعج تحخيخ التجارة الخارجية إلى تعغيؼ مشافع ىحا االنفتاح مؽ          

إنذاؤىا لتفعيل  خلل العجيج مؽ اإلصلحات التجارية وسؽ العجيج مؽ القؾانيؽ التي تؼ
 .تجارتيا الخارجية بيا قسشا بعخض مختمف السخاحل التي مخت تحميل ذلػىحا ول

مؽ خلل تحميل بعض السؤشخات االقترادية الستعمقة بقظاع التجارة الخارجية        
وتحميل دوره في عسمية الشسؾ االقترادي وتقييؼ لمؾاقع االقترادي قبل وبعج تؾجو 

مع محاولة تظبيق نسؾذج قياسي لتؾضيح رجي الجدائخ للنفتاح التجاري مع العالؼ الخا
، الشاتج السحمي اإلجساليغيخات القظاع الخارجي الرادرات والؾاردات و العلقة بيؽ مت

مة االقتراد بسا يتلءم مع اتخحت الجدائخ سياسات وإجخاءات ترحيحية إلعادة ليك إذ
 .متغيخات االقتراد العالسي

وجؾد علقة سببية بيؽ الشسؾ االقترادي،  الكياسية لقج بيشت نتائج الجراسة    
ح االقترادي عمى الشسؾ ىؾ ما يعدز فخضية تأثيخ االنفتاو  (الرادرات، الؾاردات)

كسا أشارت نتائج الجراسة الكياسية أن استجابة الشسؾ االقترادي كان  ،االقترادي
ؽ خلل إن ىحه الشتائج تعكذ طبيعة االقتراد الجدائخي م .اكبخ للنفتاح التجاري 

 .الشفط بذكل كبيخ عمى ترجيخ تياتجارتو الخارجية التي تعتسج في صادرا
 :اختبار فخضيات الجراسة 
لدمع مؽ ارفع الؾاردات السحمية إلى : يؤدي التحخيخ التجاري الفخضية األولى -

، الستقجمة والخجمات التي تحتؾي عمى التكشؾلؾجيات الحجيثة، وبفزل نقل التكشؾلؾجيا
إال أن ة تعخف تقجما تكشؾلؾجيا ويربح إنتاجيا أكثخ كفاءة وتختفع إنتاجيتو فإن الجول

يتؼ يؤدي إلى زيادة الؾاردات بسعجالت كبيخة في الؾقت الحي سأثخ االنفتاح التجاري 
الترجيخ فتغيخ مذاكل عجيجة، مشيا مذكمة العجد في السيدان  مدتؾى  فيو رفع

 .ما يؤكج صحة الفخضية األولى وىحا، جيةالتجاري وبالتالي زيادة السجيؾنية الخار 
: تؾصمت العجيج مؽ الجراسات الشغخية والتظبيكية أن الشسؾ الدخيع الفخضية الثانية

الشسؾ االقترادي، كسا أثبتت  العجيج مؽ التجارب مدتؾى لمرادرات  يعسل عمى رفع 
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شسؾ ت بتبشي سياسة تذجيع الرادرات كإحجى استخاتيجيات المالجولية والتي قا
االقترادي أن رفع الرادرات تعتبخ كأحج دعائؼ الشسؾ االقترادي عمى نحؾ أسخع 

تشاسب يفي عل سياسة إحلل الؾاردات بشاء عمى ذلػ فإن رفع الرادرات  مسا يتحقق 
ؤدي إلى زيادة معجل الشسؾ يؾ االقترادي، أي زيادة الرادرات طخديا مع عسمية الشس

 ما يؤكج صحة الفخضية الثانية.وىحا  آللياتاالقترادي مؽ خلل العجيج مؽ ا
تحخيخ التجاري عمى نقل التكشؾلؾجيا مؽ خلل استيخاد اليداعج  الفخضية الثالثة: -

 عمى نقل االستثسارات األجشبية السباشخة كسا تعسلالدمع الخأسسالية الستقجمة، 
جية التشسية التكشؾلؾجيا مؽ الجول الرشاعية إلى االقتراد الؾطشي، وتؤدي إستخاتي

السختكدة عمى الترجيخ إلى تحقيق نسؾ مختفع بدبب عؾائج الحجؼ وتأثيخ السشافدة، 
في الحي يؤدي إلى اقتراديات الشظاق الؾاسع  ينفتاح االقترادمؽ سياسة االويدخع 

 ما يؤكج صحة الفخضية الثالثة. وىحا، اإلنتاج في األجل الظؾيل
 :نتائج الجراسة 
أن االنفتاح االقترادي لؼ يداىؼ إال بقجر محجود في الكياسية  بيشت نتائج الجراسة -

 تحفيد استخاتيجيات الشسؾ االقترادي القائؼ عمى زيادة الرادرات.
بمغت  إذ إجسالي اإليخادات إن اإليخادات الشفظية استحؾذت عمى أعمى ندبة مؽ -

لسحمي مؽ الشاتج ا %53مداىستيا في اإليخادات العامة لمجولة أي ما يعادل 
 .اإلجسالي

متأثخة  6141فزت مشج سشة تذيخ اإلحرائيات أن ندبة اإليخادات الشفظية انخ -
عالسية مسا يجعل االقتراد الؾطشي عخضة أسعار الشفط في األسؾاق ال بانخفاض
 الخارجية. لمرجمات

 :تؽصيات الجراسة 
عتساد عمييا مؽ تعديد القجرة اإلنتاجية لمسشتجات غيخ الشفظية وتظؾيخىا وزيادة اال -

 .أجل رفع حرتيا في األسؾاق العالسية
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تحفيد القظاع الرشاعي واالستثسار فيو مؽ أجل خمق قاعجة متيشة بيجف استقظاب  -
 .االستثسارات ورؤوس األمؾال

الدعي إلنذاء ىيئات وطشية معشية بتظؾيخ الرادرات الؾطشية غيخ الشفظية تابعة  -
 .ةت وطشية لتظؾيخ الرادرات غيخ الشفظيلمقظاع الخاص، وتبشي استخاتيجيا

 السحميةالرادرات واالعتساد عمى زيادة االستثسارات العسل عمى التؾسع في  -
تشافدية االقتراد الؾطؽ وتحقيق معجالت نسؾ  واألجشبية الحي يسكؽ مؽ زيادة

 عالية.
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