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 الملخص

هذه التغيرات قد حولت التجارة من نطاق التجارة  شهد االقتصاد العالمي تغيرات جذرية،       
المحلية إلى تجارة دولية بشكل أصبح العالم بأكمله هو السوق في مفاهيم التجارة الحديثة ، فالتجارة الدولية 
تمكن كل دولة من االستفادة بمزايا الدول األخرى إلشباع حاجات على نحو أكثر فعالية ذلك ألن الدول تتفاوت 

 العالم بعد استرجاعها دول معظم مثل مثلها الجزائر وها من حيث مزاياها الطبيعية والجغرافية.فيما بين
 أساسا تهدف للتنمية رسمت إستراتيجية أنها حيث دعمه باالستقالل االقتصادي، حاولت السياسي لالستقالل

 التخطيط على عتمادباال هذا و عن االستعمار، ورثتها التي من الوضعية المتدهورة البالد إخراج إلى
 يلزم كان فلنموها ناشئة، صناعة اعتبرت التي - الثقيلة- المصنعة  تبني سياسة الصناعات و المركزي
 باحتكار آنذاك السياسية القيادة قامت ذلك لتحقيق و األجنبية، من المنافسة و حماية أموال ضخمة رؤوس

عامة و بالخصوص تجارتها  أوضاعها تسوية هو اليوم الجزائر اهتمامات أهم الدولة للتجارة الخارجية. من
 10فترة النامية للدول قد منحت األخيرة هذه أن و خاصة للتجارة، العالمية لالنضمام إلى المنظمة الخارجية

 أحكامها بإعطائها صفة مراقب. مع االقتصادية أوضاعها لتسوية كمرحلة انتقالية سنوات
 ,OMC, GATT, FMI  اإلنفتاح التجاريكلمات افتتاحية: 

 
Résumé :  

Le problème de l’ouverture sur les marchés internationaux L'objectif de cet article est de soulevé le problème de 

l'ouverture du commerce extérieure, son impact sur l'économie algérienne ainsi que  la pénétration de l'Algérie  à l'OMC. 

A l'instar des PVD (pays en vois de développement), l'Algérie  s'ait instauré une  politique pour renforcer l'économie du 

pays, pour satisfaire les besoins des individus.  

De ce fait, l'impact de la libéralisation du commerce extérieure à poussé l'état de se retirer du domaine de la 

règlementation, par le changement politique du commerce extérieur limité à une politique de libéralisation complète. Une étude à 

été réalisé sur ce phénomène et les résultats montrent que l'Algérie dépend principalement sur sa pénétration à l'OMC, l'aide de 

plusieurs institutions financières tels que le FMI à l'égard de plusieurs facteurs cités dans l'article. 

Les mots clés: OMC, GATT, FMI, Commerce extérieur  

 :المقدمة 

أسس GATT لقد أرست المنظمة العالمية للتجارة ومن قبلها االتفاقية العامة للتعريفة و التجارة 

ودعائم النظام الجديد للتجارة العالمية ،حيث استهدفت تحريرها من القيود المفروضة عليها سواء قيود كمية أو 

 غير كمية.
اديين حول مسألة اندماج الدول النامية ضمن هذا السياق ثار جدال كبير بين المفكرين و االقتص     

في المنظومة الجديدة للتجارة العالمية ، إذ أن هناك من يدعو إلى عدم تفويت الفرصة و االستفادة من 

االمتيازات المتاحة مثل إمكانية النفاذ إلى األسواق العالمية و زيادة الطاقة التصديرية باإلضافة إلى تحويل 

إلنتاج بتكاليف منخفضة، إلى جانب استفادة مجموع المستهلكين من سلع و خدمات ذات التكنولوجيا و تقنيات ا

 جودة عالية ...إلخ.

بالرغم من المزايا السابقة و التي من المحتمل أن تتحقق، يمكن اعتبار أن النظام الجديد للتجارة      

نها الجزائر و ذلك بجعل أسواقها العالمية من شأنه أن يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية و من بي
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مساحات تجارية للمنتجات األجنبية باإلضافة إلى تشويه أنماط اإلنتاج و االستهالك ، و أمام هذا الموقف البد 

من تحسين نوعية إنتاجها و تنويعه بتشجيع الصادرات خارج المحروقات بحكم أن الجزائر من الدول 

 رحلة تحرير تجارتها فإنها ستواجه مواقف و تحديات صعبة.المصدرة للنفط ناهيك أنها وصلت إلى م

و بالتالي فإن نجاح سياسة تشجيع الصادرات يقتضي رفع الكفاءة االقتصادية داخل البالد على اعتبار 

أن السوق المحلي أصبح اآلن سوقا مفتوحا على العالم، وإقامة تحالفات فيما بين المؤسسات حيث أن الجزائر 

بية في قطاعات هامة كالفالحة، الصناعات االستخراجية، الصناعة التقليدية، السياحة مما يجعل تمتلك ميزة نس

أمر ترقية الصادرات الوطنية ممكنا جدا بتضافر جهود الجميع ضمن إستراتيجية وطنية لبناء اقتصاد غير 

وح مكانها و في ظل هذه نفطي و لكن هذا ليس باألمر الهين لكون عملية تأهيل االقتصاد الوطني مازالت ترا

هل عملية تحرير التجارة الخارجية بحكم طبيعة صادراتها تؤهل  طرح االشكال التالي: األوضاع يمكن

 الجزائر إلى االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ؟

يتمثل اعتماد النشاط االقتصادي المحلي على التجارة الخارجية ، الصورة المعبرة عن مختلف     

ر االعتماد على الخارج حيث تبرز التجارة الخارجية التدفقات من السلع و الخدمات المصدرة و مظاه

المستوردة أثناء فترة زمنية معينة أو بعبارة أخرى تعكس طاقة االقتصاد الوطني اإلنتاجية الممثلة بالصادرات 

متطلبات التنمية ممثلة في  و ترجمة لمدى عجز القاعدة اإلنتاجية الوطنية عن الوفاء بحاجات السكان و

 الواردات.

هناك وسائل عديدة تقاس بها األهمية النسبية للتجارة الخارجية في االقتصاد القومي نقتصر في      

على التجارة الخارجية على استخدام بعض المؤشرات بداية  دراستنا لمدى اعتماد النشاط االقتصادي الوطني

اس بنسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي و نسبة الواردات بمؤشر االنفتاح االقتصادي الذي يق

 الناتج المحلي اإلجمالي و أخيرا التنبؤ بالمدى الطويل. ىإلى الناتج المحلي اإلجمالي و كذا نسبة الصادرات إل

دى الغرض من هذا التحليل قياس مدى عالقة النشاط االقتصادي الوطني بالعالم الخارجي و م    

و األزمات الخارجية في ظل اإلنفتاح على السوق الخارجي و في طريق االنضمام إلى  تتأثره باالضطرابا

OMC. 

 : الدولي باالقتصاد الجزائري االقتصاد عالقة مؤشرات -1
جرت العادة على قياس درجة االنفتاح االقتصادي بنصيب التجارة الخارجية من الناتج المحلي     

االجمالي و عليه فإن االقتصاد يكون مفتوحا إذا كانت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 مرتفعة و يكون أقل انفتاحا إذا كانت هذه النسبة منخفضة.

تصاد الجزائري يعتبر منفتحا مقارنة مع معدالت انفتاح بعض الدول النامية حيث يقول نجد أن االق    

بعض االقتصاديين في هذا المجال أن أي دولة تصل فيها نسبة وارداتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

حلي اإلجمالي إلى % تعتبر دولة منفتحة اقتصاديا كذلك إذا وصلت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج الم20

 ( نجد:1% فإن الدولة تعتبر منفتحة و حسب معطيات الجدول )40حوالي 



 

 

 2005-1970(: تجارة الجزائر الخارجية 1الجدول)
 الوحدة: مليار دينار

 3/4التجارة الخارجية % 2/4/اإلنتاج الواردات % 1/4الصادرات /اإلنتاج 4الناتج الداخلي الخام  3التجارة الخارجية  2الواردات 1الصادرات  السنة
% 

1970  4980  6205 11185 22905 21.74 27.09 48.83 

1971 4208 6028 10236 23520 17.89 25.62 43.51 

1972 5854 6694 12548 27430 21.34 24.40 45.74 

1973 7479 8859 16338 32100 23.29 27.60 50.88 

1974 19594 16821 36415 55561 35.26 30.27 65.53 

1975 18563 23755 42318 61574 30.14 38.58 68.72 

1976 21897 22226 44123 74075 29.56 30 59.56 

1977 24650 29534 54184 87241 28.25 33.85 62.10 

1978 25088 34439 59527 104832 23.93 32.85 56.78 

1979 36802 32378 69180 128223 28.70 25.25 53.95 

1980 52648 40519 93167 162507 32.39 24.93 57.32 

1981 62837 48780 111617 191469 32.81 25.47 58.28 

1982 60478 49384 109862 207552 29.14 23.79 52.93 

1983 60722 49782 110504 233752 26 21.29 47.29 

1984 63758 51257 114985 263856 24.16 19.42 43.58 

1985 64564 49491 114055 291597 22.14 16.97 39.11 

1986 36828 43393 80221 296551 12.41 14.63 27.04 

1987 41736 34153 75889 312706 13.35 10.92 24.27 

1988 45421 43427 88848 347717 13.06 12.48 25.25 

1989 71937 70072 142009 422044 17.04 16.60 33.65 

1990 114392 87018 201410 554388 20.63 15.69 36.32 

1991 233589 139241 372830 862133 27.09 16.15 43.24 

1992 149010 188547 337557 1074700 13.86 17.54 31.40 

1993 239552 205035 444587 1189720 20.13 17.23 37.36 

1994 311319 328498 639817 1487400 20.93 22.08 43.01 

1995 488924 481394 970318 2004990 24.38 24 48.38 

1996 723781 497668 1221449 2570030 28.16 19.36 47.52 

1997 801786 501361 1303147 2780170 28.84 18.03 46.87 

1998 599666 552146 1151812 2830490 21.18 19.50 40.68 

1999 833838 609950 1443788 3238200 25.75 18.83 44.58 

2000 165805 690208 856013 412351 40.20 16.73 56.93 

2001 147735 767517 915252 425705 34.70 18.02 52.73 

2002 149794 953737 1103531 454187 33 21 54 

2003 179270 958181 1137451 526692 34.03 18.19 52.22 

2004 225579 130927 356506 612745 36.81 21.36 58.17 

2005 325274 146846 472120 749863 43.37 19.58 62.95 

 و مديرية الجمارك الجزائرية. FMI من إعداد الباحثة انطالقا من إحصائيات: المصدر
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 مؤشر التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي: -2

إن هذا المؤشر يدل على درجة االنفتاح على قطاع التبادل الخارجي و هو يعبر عن األهمية التي تحتلها التجارة الخارجية      

اإلجمالي، و يتم حسابه بالعالقة في النشاط االقتصادي الوطني عن طريق إبراز مدى إسهام المبادالت الخارجية في اإلنتاج المحلي 

 التالية:

                      
t
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 t: قيمة الصادرات في السنة Xt حيث

Mt       قيمة الواردات في السنة :t  

     t Y الناتج المحلي اإلجمالي في السنة :t 
الخارجيةة الةدور الكبيةر الةذي تلعبةه المبةادالت الخارجيةة فةي النشةاط االقتصةادي علةى التجةارة  يترجم ارتفاع درجةة االنفتةاح

 الوطني.

% األمر الةذي يعنةي أن الجزائةر بلةد 48( نجد أن متوسط درجة االنفتاح على طول فترة الدراسة قد بلغ 1من خالل الجدول )

ناء هذه الفترة بما يفةوق هةذه النسةبة فةي النشةاط االقتصةادي منفتح تجاريا و أن المبادالت الخارجية من السلع و الخدمات قد ساهمت أث

% مةةن النشةةاط االقتصةةادي الةةوطني خةةالل هةةذه الفتةةرة يتعلةةق بالتجةةارة الخارجيةةة و بالتةةالي فةةإن 45الةةوطني بمعنةةى آخةةر أن أزيةةد مةةن 

عرض األجنبةي للسةلع المسةتوردة االضطرابات الخارجية سواءا تعلق بالطلب األجنبي على السلع و الخةدمات المحليةة أو مةا تعلةق بةال

تةؤدي إلةةى إحةداط اضةةطرابات تمةةس جةزءا مهمةةا مةةن النشةاط االقتصةةادي الةةوطني يتجةاوز تأثيرهةةا الميةةدان االقتصةادي إلةةى الميةةادين 

 االجتماعية و السياسية.

 مؤشر الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي:-3

الطلب الكلي أي أنها تعكس مدى االعتماد على الخارج في تلبية الطلب  تعبر هذه النسبة عن مدى إسهام الواردات في تلبية    

 النةاتج إلةى الةواردات نسةبة أن الوطنيةة حيةث إلى السوق الموجه الدولي االقتصادي النشاط حجم المحلي بمعنى أن هذا المؤشر يعكس
وهي أقةل نسةبة مسةجلة خةالل  1987 سنة % 10.92كانت  ما فبعد أخرى، سنة إلى و تذبذب مستمرين من تغير في اإلجمالي المحلي

 % لتعةود15.70 حيث مثلت النسبة خةالل هةذه السةنة 1990سنة  انخفاض لتسجل 1989 سنة % 16,60 ارتفعت إلى فترة الدراسة 
اع إلى % ثم عادت إلى االرتف16.73ب  2000 سنة لها نسبة أدنى لتسجل 1995% سنة 24 ثم %16.15ب  1991سنة االرتفاع إلى

 في تلبية االحتياجات كبير دور له الواردات في المتمثل األجنبي النشاط االقتصادي أن لنا يتبين هكذا ، 2004% سنة 21.36أن بلغت 
وهذا ما يعني  %22المحلية حيث بلغت نسبة الواردات في المتوسط خالل فترة الدراسة  السوق إلى توجهها مباشرة خالل من الوطنية

 أن حوالي ربع الطلب الكلي على السلع و الخدمات تم تلبيته باللجوء إلى االستيراد. 

 مؤشر الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي: -4

تعبةةر نسةةبة الصةةادرات إلةةى النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي عةةن مسةةاهمة الصةةادرات مةةن السةةلع و الخةةدمات فةةي حجةةم النشةةاط     

أي تبةرز أهميةة دور السةلع و الخةدمات المصةدرة فةي دفةع عجلةة النشةاط االقتصةادي المحلةي، فكلمةا كانةت نسةبة  االقتصادي الةوطني

 الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي كبيرة كلما كانت درجة اعتماد النشاط االقتصادي الوطني على الخارج عالية .
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النشاط االقتصادي الوطني إذ بلغ متوسةط اسةهامها فةي النةاتج  يتضح من خالل الجدول أن الصادرات تلعب دورا مهما في    

% من الناتج الداخلي الخةام مصةدره االنفةاق األجنبةي علةى السةلع و الخةدمات المحليةة و 26% مما يعني حوالي 26المحلي اإلجمالي 

وطني فتنةتع  بزيادتةه و تةنكم  عليه فاضطرابات الطلب األجنبي على المنتجات المحلية تنعكس على مستوى النشةاط االقتصةادي الة

 بتراجعه.

قاربت قيمة الصةادرات   1980-1970و لقد تطورت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل العشرية األولى     

حيةث بلغةت فةي المتوسةط  1990-81% ثةم تراجعةت فةي العشةرية الثانيةة  27ثلث الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغت نسةبة إسةهامها 

إلى حوالي النصف كما ارتفعت خالل  1986% و ذلك بسبب انخفاض أسعار البترول حيث انخفضت أسعار الصادرات سنة 19.22

% خةةالل الفتةةرة 37% ثةةم بعةةد ذلةةك إلةةى حةةوالي29لتصةةل بسةةبب تحسةةن إيةةرادات الصةةادرات إلةةى حةةوالي  1200-19الفتةةرة المواليةةة 

االرتبةاط  علةى مةا يةدل نوعةا معتةدال و متقاربةا انخفاضةها و بارتفاعهةا النسةب هةذه تبةاين ،إن 2005إلةى  2002األخيةرة الممتةدة بةين 

 المحروقةات خارج في كمية الصادرات الضعيفة الزيادة و جهة أسعاره من بارتفاع المحروقات قطاع يشهده الذي التطور مع المباشر
 .أخرى جهة من

 الخارجيةة السةوق الموجةه إلةى الجزائري األساسي االقتصادي النشاطأن  للنسب إلى البسيط التحليل خالل هذا من نتوصل    
المحلةي اإلجمةالي، وهةذا مةا سةنحاول إبةرازه فةي المطلةب الثةاني مةن  للناتج المصدر الرئيسي يعتبر الذي المحروقات، قطاع في يتمثل

 خالل دراسة قياسية باستعمال التكامل المتزامن.

 دراسة العالقة في المدى الطويل -5

بالصةادرات علةى المةدى الطويةل  جمةاليلةي اإلمحإلى القيام بدراسة قياسية لتةأثر النةاتج ال نتيجة للتحليل السابق سوف نلجأ    

 .( Cointegrationباستعمال الطريقة التكامل المتزامن )

إلةى غايةة  1963سةنة  مةنسةنوية هةي بيانةات و مديريةة الجمةارك  الصندوق النقد الدوليالمعطيات المستعملة مأخوذة من     

ؤشةر أسةعار و م صةادرات خةارج المحروقةات   صةادرات المحروقةات،،  جمةاليي اإلمحلةالمتغيرات المدروسة هةي النةاتج ال 2005

 االستهالك

 التكامل المتزامن :ساسيات أ -6

فحتى لو ابتعدت هذه   ،راتتشير النظرية االقتصادية إلى وجود عالقة في المدى الطويل بين متغيرين أو عدة متغيغالبا ما    

و 1المتغيرات عن قيم توازنها في المدى القريب فانه توجد قوى تعيدها إلى التوازن و تضمن بةذلك تحقيةق العالقةة فةي المةدى الطويةل
و يوجةةد عةةدة أمثلةةة تةةدل علةةى ذلةةك :العالقةةة بةةين الةةدخل و االسةةتهالك ، العالقةةة بةةين األسةةعار و األجةةور، العالقةةة بةةين معةةدل الصةةرف 

 .الخ …الصادرات 

و فةي حالةة إن توضيح العالقة في المةدى الطويةل يضةعنا أمةام مشةكلة تتمثةل فةي أن معظةم السالسةل الزمنيةة غيةر مسةتقرة    

 Régression )غياب صفة االسةتقرار فةإن االنحةدار الةذي نحصةل عليةه بةين متغيةرات السالسةل الزمنيةة يكةون غالبةا انحةدارا زائفةا
fallacieuse )  ا ما بينةه كةل مةنو هذGranger C.W.J  وNewbold.P (1974 و المقصةود باإلنحةدار الزائةف هةو أن ال تكةون )

العالقة المقدرة بين متغيرين معبرة عن عالقة حقيقية و إنما معبرة عن عالقة زائفة بين اتجةاهين و يحةدط هةذا حتةى ولةو كةان معامةل 

لصفر و يرجع هذا إلى أن البيانةات الزمنيةة غالبةا مةا يوجةد بهةا معامةل االتجةاه التحديد مرتفعا و معمالت النموذج تختلف عموما عن ا

، فةي هةذه الحالةة فةإن البحةث عةن الذي يعكس ظروفا معينة تؤثر على جميع المتغيرات إما فةي نفةس االتجةاه أو فةي االتجةاه المعةاكس 

تةى باسةتعمال طريقةة المفاضةلة التةي تسةمح بإعةادة العالقة فةي المةدى الطويةل ال تخلةو مةن مخةاطر الحصةول علةى نتةائج مظللةة ،و ح

 االستقرار لهذه السالسل الزمنية فإننا نفقد كل المعلومات المرتبطة بسلوك هذه المتغيرات في المدى الطويل .
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فةةي الحالةةة التةةي تكةةون فيهةةا  أكثةةرفةةي ضةةوء مةةا تةةم ذكةةره هةةل يمكةةن توضةةيح العالقةةة فةةي المةةدى الطويةةل بةةين متغيةةرين أو    

 ؟ . Nمتكاملة من الدرجة غير مستقرة ورات المتغي

بإدخال مفهوم التكامل المتزامن و إنشاء قاعدة موحدة لتحليل نموذج تصحيح األخطاء للسالسةل  1983سنة  Grangerقام    

ة التةي أن السالسةل الزمنية 1985سةنة  Granger et Engleالزمنية التي تتبع فيهةا المتغيةرات توجهةا مشةتركا ، و قةد اثبةت كةل مةن 

ن هةذه النمةاذج تنةتج سالسةل زمنيةة تةربط إتربط بينها عالقة تكامل متزامن يمكن تمثيلها بنموذج تصحيح األخطاء و في نفس الوقت ف

بحثه بتقديم طريقة لتقدير و اختبار المتغيرات التةي تةربط بينهةا عالقةة  Grangerوسع  1986بينها عالقة تكامل مشترك ، و في سنة 

 تكامل مشترك . 

غير ممكنة إال إذا كانت تربط بينها عالقة تكامةل  Nإن توضيح العالقة في المدى الطويل بين متغيرات متكاملة من الدرجة    

،  Hendry 1986و طةور مةن طةرف  Weiss et Granger 1983متزامنة ، و تةم اسةتعمال مفهةوم التكامةل المتةزامن مةن طةرف 
Granger et Engle 1987  ، Stock  وWatson 1988 ، HakkioوRush  1989 ، Baillie و  Bollerslev1989  ،Jung 

  .Wieland 1990 و

إن األدبيات التةي لهةا عالقةة بالتكامةل المتةزامن هةي تلةك التةي تتعلةق بةالخواص اإلحصةائية ، و اختبةارات بيانةات السالسةل   

،  Evan 1981 و   Fuller 1976 ،Dickey et Fuller1979   ،Savinالزمنية ذات الجذور الوحدية ، تضم هذه األدبيات كل من :

Nelson  و Plosser1982  ،Bhargava 1983 ، Phillips  و Peron 1988 . 

 : التكامل المتزامنمراحل  -7

يمر اختبار التكامل المتزامن بمرحلتين أساسيتين في المرحلةة األولةى يةتم إختبةار درجةة تكامةل المتغيةرات و فةي المرحلةة     

 ية يتم تقدير العالقة في المدى الطويل.الثان

 اختبار درجة تكامل المتغيرات: :األولى المرحلة 

أن تكةةون السالسةةل الزمنيةةة مسةةتقرة مةةن نفةةس الدرجةةة و نسةةتعمل فةةي هةةذه هةةو حةةد الشةةروط األساسةةية للتكامةةل المتةةزامن أ    

، الختبةةار مةةا إذا كانةةت السالسةةل الومنيةةة (Unit Root( للجةةذور الوحديةةة )Dickey Fuller Augmente)ADFالمرحلةةة اختبةةار 

 نستعمل طريقة المربعات الصغرى لتقدير النماذج التالية: ADFجل اختبار أمن مستقرة أم ال 

A- جماليلي اإلمحبالنسبة للناتج ال(GDP:) 

ΔGDP = p GDP
1t
 - 

p

j 2
 j ΔGDPt-j+1 + ξ t ……………(1) 

ΔGDP = p GDP
1t
 - 

p

j 2
j ΔGDPt-j+1 + C+ξ t …………(2) 

ΔGDP = p GDP
1t
 - 

p

j 2
j ΔGDPt-j+1  + C + bt + ξ t …..(3) 

B-  بالنسبة لصادرات المحروقات(PE:) 
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Δ PE = p PE 
1t
- 

p

j 2
j Δ PEt-j+1 + ξ t …………………..(1) 

Δ PE = p PE 
1t
- 

p

j 2
j Δ PEt-j+1 + C+ξ t ……………….(2) 

Δ PE = p PE
1t
- 

p

j 2
 j Δ PEt-j+1+ C + bt + ξ t…………. (3) 

C- السلعيةصادرات بالنسبة لل (EGS:)  

Δ EGS = p EGS
1t
- 

p

j 2
j ΔEGSt-j+1 + ξ t……………….(1)  

Δ EGS = p EGS
1t
- 

p

j 2
j ΔEGSt-j+1 + C+ξ t …………...(2) 

Δ EGS = p EGS
1t
- 

p

j 2
j ΔEGSt-j+1 + C + bt + ξ t…….. (3) 

D- ( بالنسبة لمؤشر أسعار االستهالكCPI: ) 

ΔCPI = p CPI
1t
- 

p

j 2
j Δ IPCt-j+1 + ξ t ………………….(1) 

ΔCPI = p CPI
1t
- 

p

j 2
j Δ IPCt-j+1 +C+ ξ t……………….(2)  

ΔCPI = p CPI
1t
- 

p

j 2
j Δ IPCt-j+1 +C+ bt + ξ t…………..(3)  

  جماليلي اإلمح: التفاضل األول للناتج ال GDPحيث:      

PE                   صادرات المحروقات: التفاضل األول ل  

            EGS التفاضل األول للكتلة النقدية : 

     CPI             التفاضل األول لمؤشر أسعار االستهالك : 

                P عدد التأخرات و قد تم تحديده في هذه الدراسة باستعمال معامل :AIC modified  
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 (: نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة األولى1)              

 (: نموذج االنحدار الذاتي بوجود ثابت2)              

 (: نموذج االنحدار الذاتي مع وجود اتجاه عام3)              

 يقوم على الفرضيتين التاليتين: ADFاختبار 

 :الفرضية العدمية
0H:1j   

:1H :الفرضية البديلة 1j 

0Hقبةةول الفرضةةية العدميةةة 
يعنةةي وجةةود جةةذور وحديةةة و عةةدم اسةةتقرار السالسةةل الزمنيةةة، و باسةةتبدال طريقةةة المربعةةات  

jالصغرى العادية لتقدير
الجدوليةة، فإننةا نقبةل الفرضةية  Studentكبر مةن إحصةائية أ tj في النماذج الثالثة السابقة نحصل على  

 قرار السلسلة الزمنية.العدمية أي عدم است

 ( و هو برنامج يقوم باالختبار مباشرة. (Eviews 5.1نقوم بتطبيق هذا االختبار باستعمال 

لناتج لخرات في السالسل الزمنية ، بالنسبة أإليجاد عدد التو كذا استعمال النموذج األول  AIC modifiedتم استعمال معامل 

، وبالنسةبة الصةادرات السةلعية  =2Pعةدد التةأخرات هةو  ولصةادرات المحروقةات =0P خرات هةوأ( عدد التGDP)جمالي لي اإلمحال

  =P.0وكذا مؤشر أسعار االستهالك فإن عدد التأخرات هو 

jt( يوضح أن قيمة 2المبين في الجدول ) ADFار باخت
%  5% ، 1كبةر مةن القةيم الحرجةة عنةد مسةتوى ألكةل المتغيةرات  

 .بالتالي نقبل الفرضية العدمية أي وجود جذور وحدية وعدم استقرار السالسل الزمنيةو %  10،

 للمتغيرات ADF( : اختبار 2الجدول )

%10 %5 %1  tj(ADF) متغيراتال 
-1.611711 -1.978886 -2.621185 -1.971064 GDP 
-1.611711 -1.949319 -2.624057 -1.934942 PE 
-1.611932 -1.978886 -2.621185  1.519755 EGS 
-1.611711 -1.978886 -2.621185 -1.213409 CPI 

  
 بعد أن وجدنا أن السالسل الزمنية غير مستقرة ننتقل إلى اختبار استقرار التفاضالت األولى للمتغيرات.   
 
 للتفاضالت األولى للمتغيرات ADF( : اختبار 3الجدول )
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%10 %5 %1  tj (ADF) متغيراتال 
-1.611824 -1.949097 -2.622585 -6.694328 GDP 
-1.611824 -1.949097 -2.622585 -12.73555 PE 
-1.611469 -1.949856 -2.627238 -0.772061 EGS 
-1.611824 -1.949097 -2.622585 -5.399582 CPI 

 
لكل مةن النةاتج المحلةي اإلجمةالي صةادرات المحروقةات ، و كةذا   بإتباع نفس الطريقة وجدنا أن عدد التأخرات للتفاضل األول

  =P 3،أما الصادرات السلعية فعدد تأخراتها هو =0Pهو مؤشر أسعار االستهالك 

jt( يبةةين أن قيمةةة 3المبةةين فةةي الجةةدول ) ADFاختبةةار 
كةةل مةةن النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي و صةةادرات للتفاضةةالت األولةةى ل 

و بالتةالي نةرفض الفرضةية %  10% ،  5% ،  1 ر مةن القةيم الحرجةة عنةد مسةتوىروقات و كذا مؤشر أسعار االسةتهالك أصةغالمح

 .I(1للمتغيرات الثالط هي عبارة عن سالسل زمنية مستقرة من الدرجة األولى ) ىالعدمية أي أن التفاضالت األول

و مؤشر أسعار االستهالك متكاملة من نفس الدرجة فيمكن  تلمحروقاو منه فإن كال من الناتج المحلي اإلجمالي و صادرات ا

 الثانية من التكامل المتزامن. ةإجراء المرحل

 :إيجاد عدد العالقات المرحلة الثانية 

المرحلة من اختبار التكامل المتزامن يتم إيجاد عدد العالقات الموجودة بين المتغيرات وذلك بحساب رتبة هذه في     

عالقات المدى الطويل باستعمال طريقة المربعات  فبعد التحقق من الشرط األول نقوم بتقدير  ، Johansenحسب اختبار المصفوفة 

 الصغرى العادية .

باقتراح اختبار معمق لدراسة العالقة في المدى الطويل بين مجموعة متغيرات متكاملة من نفس  1988سنة  Johansenقام 

، ويقوم هذا االختبار على حساب عدد أشعة  األكبر للمصفوفة  propresالمرتبطة بالقيم  propresالدرجة معتمدا على األشعة 

  التكامل المتزامن و المسماة برتبة مصفوفة التكامل المتزامن و يعتمد على تقدير النموذج التالي :
∆Yt=A0 +A1∆Yt-1+A2∆Yt-2+…+Ap-1 ∆Yt-p+1+ Yt-1+εt 

IA   تكتب على الشكل التالي:  حيث أن المصفوفة 
p

i

i 
1

 = 

P خرات في النموذج أ: عدد الت 

  يصبح النموذج كالتالي :  P=1جل أمن 
                                         ∆Yt=A0+ A1∆Yt-1+ εt 

فةال يوجةد عالقةة تكامةل متةزامن بةين المتغيةرات و ال  0rن رتبة المصةفوفة إمعدومة ف إذا كانت كل عناصر المصفوفة 

krيمكن تشكيل نموذج تصحيح األخطاء ، و إذا كان   فهذا يدل على أن كل المتغيرات مستقرة و ال يمكةن اسةتعمال طريقةة التكامةل

المتزامن في هذه الحالة ، أما إذا كانت رتبة المصفوفة 
)11(  rk

عالقةة تكامةل متةزامن بةين المتغيةرات و يمكةن  rنه يوجةد إف 

 . ECMتمثيل نموذج تصحيح األخطاء 
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        و التي تمثل عدد عالقات التكامل المتزامن  رتبة المصفوفةr( = Rg (pحيث 

 : تحدد عدد عالقات التكامل المتزامن بين المتغيرات و يتم إحصائيا حساب قيمة رتبة المصفوفة 





K

I

Intrace Ln
1

)1(   

n  عدد المالحظات : 

k  عدد المتغيرات: 

λi  هذه القيمpropres  للمصفوفة  

 يعتمد على اختبار الفرضية التالية :  Johansen، واختبار  هذه اإلحصائية تتبع توزيع احتمالي 

0Hرتبةةة المصةةفوفة تسةةاوي الصةةفر  -
  :0r  1مقابةةلH

  :0r  0، فةةي حالةةة رفةةض الفرضةةية العدميةةةH
 أي أن 

trace  من القيم الحرجة نمر إلى االختبار الذي يليه . أكبر 

0Hرتبةةةة المصةةةفوفة تسةةةاوي الواحةةةد  -
  :1r  1مقابةةةلH

  :1r  0، فةةةي حالةةةة رفةةةض الفرضةةةية العدميةةةةH
أي   

 كبر من القيم الحرجة نمر إلى االختبار الذي يليه .أ  traceأن

1k  0Hرتبة المصفوفة تسةاوي  -
  :1 kr  1مقابةلH

  :kr   0، فةي حالةة رفةض الفرضةية العدميةةH
هةذا  

ن كةل المتغيةرات مسةتقرة ،و فةي حالةة ألوبالتالي عدم وجود عالقة تكامل متزامن بةين المتغيةرات  kيعني أن رتبة المصفوفة تساوي 

0Hقبول الفرضية 
 عالقة تكامل متزامن بين المتغيرات . 1kفهذا يدل على وجود  1kأي أن رتبة المصفوفة تساوي  

كبةر مةن أ traceن أنجةد  0rنةه عنةد اختبةار أن ( يبةي4المبين فةي الجةدول ) Johansenاختبار باستعمال نفس البرنامج 

 % و بالتالي نرفض الفرضية العدمية أي رتبة المصفوفة ال تساوي الصفر،  5 القيم الحرجة عند مستوى

و بالتةالي نقبةل الفرضةية العدميةة،أي وجةود  %5 صةغر مةن القةيم الحرجةة عنةد مسةتوىأ traceنجد أن  1rعند اختبار 

 بين المتغيرات المدروسة.واحدة  تكامل متزامن  ةعالق

  Johansen(: اختبار 4الجدول)

 trace    5% رتبة المصفوفة
r = 0  37.02782  35.19275 
r = 1  18.92335  20.26184 
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 :البحث عن عالق ات التكامل المتزامن 

 :PE,GDP ،(CPI ,GDP) (CPI ,PE))عالقات ) 3متغيرات و بالتالي لدينا  3من خالل الدراسة لدينا  

 (: البحث عن العالقة5الجدول)
 النتيجة trace 5% رتبة المصفوفة المتغيرات

GDP، PE 
r=0 
r=1 

25.07337 
3.609555 

18.17 
 وجود عالقة تكامل متزامن 3.74

GDP، CPI r=0 
r=1 

19.17934 
5.868805 

18.39771 
3.841466 

 
 
 
 

 عدم وجود عالقة تكامل متزامن

CPI، PE r=0 
r=1 

17.17591 
4.677135 

18.39771 
3.841466 

 

 عدم وجود عالقة تكامل متزامن

 
إن معرفة نوع ( نستنتج أن هناك عالقة تكامل متزامن بين الناتج المحلي اإلجمالي وصادرات المحروقات ،5من الجدول )

 تتطلب القيام باختبار العالقات السببية لمعرفة اتجاهها . ينالعالقة بين المتغير
 

 عالقات السببية :الاختبار اتجاهات :3الفرع 

و مةةن شةةروط اسةةتعمال اختبةةار العالقةةات  Grangerيةةتم اختبةةار اتجةةاه العالقةةات السةةببية بةةين المتغيةةرات باسةةتعمال طريقةةة     

 تكون المتغيرات المستعملة مستقرة. أنالسببية 

  x,yيعتمد على المعادالت التالية للمتغيرين  Grangerاختبار 

y
t
=  

n

i 1
a *

i xt-i + ξ t…………………….….(1) 

x
t
=  

n

i 1
b *

i Yt-i + ξ t……………………….(2) 

y
t
=  

n

i 1
c *

i Yt-i +  

n

i 1
d *

i xt-i + ξ t………... (3)     

x
t
=  

n

i 1
e *

i xt-i +  

n

i 1
h *

i yt-i + ξ t…….…….(4) 

 :المتغيرات المدروسة x,yحيث: 

        Pخرات.أ: عدد الت 

 ( 3هي معادلة مختزلة للمعادلة) (1) المعادلة
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 (.4( هي معادلة مختزلة للمعادلة)2المعادلة )

 :الختبار العالقات السببية نستعمل الفرضيتين التاليتين 

0H    :0* id 

0H    :0* ih 

ن المتغيرين مستقلين، أما إذا  تم رفضهما معاا ، فهنااك عالقاات ساببية فاي االتجااهين، و إمن الفرضيتين ف قبول كلفي حالة 
  Fالختبار هاتين الفرضيتين نقوم بحساب 

     KNRSSUdRSSURSSRF    

RSSR :مجموع بواقي المربعات في المعادالت المختزلة 

RSSUمجموع بواقي المربعات في المعادالت غير المختزلة : 

d: الفرق بين معامالت المعادلة المختزلة و المعادلة غير المختزلة 

N.عدد المشاهدات : 

صةغر مةن أ  Fالجدولية نرفض الفرضية العدمية أي وجود عالقات سببية، أما إذا كانةت Fisherكبر من إحصائية أ Fإذا كانت 

 الجدولية نقبل الفرضية العدمية أي عدم وجود عالقات سببية.  Fisherإحصائية

من خالل اختبار اتجاه العالقة بعد أن اكتشفنا وجود عالقة في المدى الطويل سنقوم اآلن بتحديد نوع التأثير في المدى القصير 

 السببية.

 ( تحصلنا على النتائج التالية:(Eviews 5.1و باستعمال دائما برنامج 

 
 Granger ( : اختبار6الجدول )

 االحتمال F- statistique الفرضيات

PE  ال تؤثر في GDP   0.32707  1.23741 :1الفرضية 

GDP ال تؤثر في PE   0.00062  6.01180  :2الفرضية 

    

 Fأصغر من  1في الفرضية  F- statistiqueيبين أن القيمة اإلحصائية  (9-3)المبين في الجدول  Grangerإن اختبار  
و بالتالي نقبل الفرضية العدمية و منه الناتج المحلي اإلجمالي ال  0.05% بمعنى آخر إن االحتمال أكبر من 5الجدولية عند مستوى 

% أي أن 5الجدولية عند مستوى  Fأكبر من  2في الفرضية  F- statistiqueلمحروقات أما القيمة اإلحصائية يؤثر على صادرات ا

 و بالتالي نرفض الفرضية العدمية و منه صادرات المحروقات تؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي.  0.05االحتمال أصغر من 
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ن تتجه من صادرات المحروقات إلى الناتج المحلي اإلجمالي، بعد أن اختبرنا ومنه نستنتج أن العالقة السببية بين المتغيري    

tttوجود عالقة في المدى الطويل نقوم بتقديرها على أساس النموذج:  ebPEaGDP 
^

*^
 

 DPt= 0.498001*PE+ 3214.789 + etباستعمال نفس البرنامج دائما وجدنا أن:  

                                

 
 (: تطور كل صادرات المحروقات و الناتج المحلي االجمالي قبل نزع االرتباط الذاتي1المنحنى)

teمع
 ومنه: GDPتمثل األخطاء العشوائية أي الفرق بين القيم الحقيقية و القيم المقدرة ل  

^*^ bPEaGDPet 
 

teمع العلم يجب أن تكون األخطاء العشوائية 
مستقرة من درجة أقل من درجة استقرار المتغيرين المدروسين و أن يكون  

 غير مرتبط ذاتيا و هذا من شروط التكامل المتزامن كذلك.

 : ADF)اختبار و بإتباع نفس الطريقة السابقة )

 etل  ADF: اختبار  (7الجدول )

%10 %5 tj (ADF) األخطاء العشوائية 

-1.611824 -1.949097 -2.255151 
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teيبين أن  7من الجدول 
 % وهي أقل من درجة استقرار المتغيرين. 5% و 1مستقرة عند المستوى  

الختبار الفرضية التي تنص على عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء العشوائية للسلسلة الزمنية المدروسة نستعمل اختبار 

 ديربن واتسن و ذلك كما يلي:

0:0 pH
 

1:1 pH
   

 3هي قيمة االرتباط الذاتي مع العلم أن معامل ديربن واتسن يقدر بموجب الصيغة التالية: pحيث أن 
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  و عندما يؤول حجم العينة إلى ماالنهاية، يمكن القول:
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 كمايلي:و عليه يمكن تعديل صيغة ديربن واتسن أعاله 
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مع العلم أن: 








2

1

1^

t

tt

e

ee
p 

1^1و بما أن:   p   فإن قيمةDW  تنحصر بين الصفر و األربعة و كلما اقتربت قيمة DW  من الصفر كلما دل

ذلك على وجود ارتباط ذاتي موجب، في حين كلما اقتربت هذه القيمة من األربعة دل ذلك على وجود ارتباط ذاتي سالب و القيمة 

  الوسطى تعني انعدام االرتباط الذاتي كليا.   

المخصص لذلك، و عليه فإن  باستعمال الجدول DWلمعامل  d1 و القيمة الدنيا   d2 و ألجل ذلك يستوجب إيجاد القيمة العليا

 قبول فرضية العدم أو رفضها يتم على أساس التوزيع التالي:

 (: توزيع ديربن واتسن8الجدول)

 اإلستنتاج الحالة
44 1  DWd  نرفضH0  ذاتي سالب وجود ارتباط 

12 44 dDWd   ال يمكن الجزم بشيء اإلختبار فاشل 
22 4 dDWd   نقبلH0 انعدام وجود ارتباط ذاتي 

21 dDWd   ال يمكن الجزم بشيء اإلختبار فاشل 
10 dDW   نرفضH0  ذاتي موجب وجود ارتباط 

 
 
 
 

 بتطبيق هذا اإلختبار على معطياتنا حصلنا على النتائج التالية:و 

44.0DW    1= 1.44مع d   1.54و =d2 

 

10و منه نستنتج أن  dDW   أي نرفض الفرضية العدمية  وجود ارتباط موجب بين األخطاء العشوائية ، و

   : بالتالي يستوجب تقديره بموجب الصيغة التالية

75.0^
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ثبوت وجود االرتباط الذاتي و تقدير قيمته نمر اآلن لتنقية بيانات العينة من أثر وجوده و ذلك بالقيام بالعمليات  بعد

 الحسابية التالية:

1

* ^
 ttt PEpPEPE 

1

* ^
 ttt GDPpGDPGDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: نزع االرتباط الذاتي9الجدول)

* PE GDP السنوات 

tPE *

tGDP 
1963 2168 13130 - - 
1964 1933 14100 307 4252.5 
1965 1690 15240 240.25 4665 
1966 1819 14960 551.5 3530 
1967 2605 16230 1240.75 5010 
1968 2902 18740 948.25 6567.5 
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1969 3291 20529 1114.5 6474 
1970 3456 22905 987.75 7508.25 
1971 100175 23520 97583 -14826.75 
1972 133984 27430 58852.75 9790 
1973 6206 32100 -94282 11527.5 
1974 126092 55561 121437.5 31486 
1975 124138 61574 29569 19903.25 
1976 134617 74075 41513.5 27894.5 
1977 23445 87241 -77517.75 31684.75 
1978 150009 104832 132425.25 39401.25 
1979 148615 128223 36108.25 49599 
1980 51715 162507 -59746.25 66339.75 
1981 119984 191469 81197.75 69588.75 
1982 114358 207552 24370 63950.25 
1983 59820 233752 -25948.5 78088 
1984 62290 263856 17425 88542 
1985 63299 291597 18364 93705 
1986 34003 296551 -13471.25 77853.25 
1987 40700 312706 15197.75 90292.75 
1988 74177 347717 43652 113187.5 
1989 68927 422044 13294.25 161256.25 
1990 118600 554388 66904.75 237855 
1991 77622 862133 -11328 446342 
1992 75770 1074700 17553.5 428100.25 
1993 227782 1189720 170954.5 -616305 
1994 307230 1487400 136393.5 595110 
1995 81509 2004990 -148913.5 889440 
1996 90244 2570030 29112.25 1066287.5 
1997 85370 2780170 17687 852647.5 
1998 5666161 2830490 5602133.5 745362.5 
1999 8112665 3238200 3863044.25 1115332.5 
2000 100000 412351 -5984498.75 -2016299 
2001 14289681 425705 14214681 116441.75 
2002 108898 454187 -10608362.75 134908.25 
2003 23939 526692 -57734.5 186051.75 
2004 31302 612745 13347.75 217726 

2005 45094 749863 21617.5 290304.
25 

 و مديرية الجمارك الجزائرية FMIمن إعداد الباحثة انطالقا من احصائيات المصدر: 

 الوحدة: مليار دينار                                    
 

 و باستعمال المعادلة التالية لتقدير العالقة في المدى الطويل: 

  ** ^*^
tt ebPEa   *

tGDP        

 : وصلنا إلى أن
*** 7.129743*049608.0 ttt ePEGDP  

 بحيث
*

te :تمثل األخطاء العشوائية المعدلة 
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7.129743*049608.0 ***  ttt PEGDPe 

  مع العلم أن 61.1DWو باتباع نفس الطريقة السابقة وجدنا أن معامل ديربن واتسن 

1.44=1 d   1.54و =d2 

22و منه نستنتج أن  4 dDWd  > نقبل الفرضية العدمية>  انعدام وجود ارتباط ذاتي و بالتالي نقر بوجود

 عالقة في المدى الطويل بين صادرات المحروقات و الناتج المحلي اإلجمالي نموذجها كاآلتي:

 

 

 (: تمثيل بياني لعالقة صادرات المحروقات بالناتج المحلي اإلجمالي  بعد نزع االرتباط الذاتي2المنحنى )

          
و هذا منطقي  حسب طبيعة اإلقتصاد الجزائري الذي يعتبر اقتصاد ريعي حيث أثبتت الدراسة القياسية أن صادرات 

% فهي تساهم في رفع الناتج المحلي اإلجمالي وذلك 98خذت حصة األسد من صادرات الجزائر و ذلك بنسبة حوالي المحروقات أ

على المدى الطويل من خالل النموذج المذكور أعاله و هذه الحقيقة مطابقة للواقع االقتصادي و الذي هو ليس في صالح الجزائر التي 

للتجارة حيث أن هذه األخيرة لم تتعرض في اتفاقياتها لهذه المادة و بالتالي لن تتمتع باالمتيازات تسعى حاليا لالنضمام للمنظمة العالمية 

الممنوحة من طرف المنظومة العالمية للتجارة في مجال تجارة السلع و الخدمات مع العلم  أن الصادرات النفطية تلعب دورا مهما في 
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ي للتصدير في الجزائر من مختلف السلع و الخدمات خارج قطاع المحروقات متواضع النشاط االقتصادي الوطني كما أن الواقع الحال

للغاية و مرد ذلك أن القطاع اإلنتاجي ظل خالل فترة طويلة يجابي التوجه نحو السوق المحلي أكثر منه التوجه نحو السوق الخارجي و 

لتحرر من التبعية ولكن ذلك لم يأت بأية نتيجة حيث أن تطبيق هذه ذلك بانتهاج سياسة إحالل الواردات هدفها االستقالل االقتصادي و ا

لإلشباع الداخلي قد أدت إلى تقوية  ةالسياسة أدت إلى استيراد مستلزمات اإلنتاج و رأس المال و التكنولوجيا إلنتاج السلع الالزم

مما جعل الجزائر تعتمد المزيد من وعات عناصر التبعية االقتصادية عوض التحرر منها مما أدى إلى زيادة عجز ميزان المدف

ن أجل الحفاظ على إيرادات الصادرات عند المستويات التي تؤمن سداد الديون و تغطية ماالستنزاف الكمي للثروات الطاقوية 

خارج  الواردات األساسية و لكن هذا ليس بالحل األنجع حيث البد من تبني سياسة تشجيع الصادرات و ذلك بترقية الصادرات 

 المحروقات.

 و في مايلي بعض الدراسات السابقة حول العالقة السببية بين الصادرات و النمو االقتصادي.

 

        :الخاتمة

على النظام العالمي والذي يمكن قياسه من خالل نسبة الصادرات و  درجة انفتاح كبيرةمن المعروف أن الجزائر تعرف      

مما يدل على اعتماد كبير % 54 وذلك كما أشرنا سابقا حيث بلغت خالل فترة الدراسة أكثر من جمالياإلالواردات إلى الناتج المحلي 

على العالم الخارجي لتصريف منتجاتها  والحصول على احتياجاتها من السلع االستهالكية والوسيطة والرأسمالية والجدير  للجزائر

الجزائر على النظام العالمي من خالل ارتفاع نسبة الصادرات يرجع أساسا إلى االرتفاع الكبير في نسبة  انفتاح باإلشارة أن شدة

من الناتج المحلي  %2أما الصادرات األخرى فال تتعدى نسبتها  اإلجماليالصادرات النفطية والتي بلغت نسبة عالية من الناتج المحلي 

الصادرات فعلى عكس المزايا التي يمنحها  االنفتاح  إجماليبة الصادرات السلعية إلى و يرجع ذلك أساسا إلى انخفاض نس اإلجمالي

أولها أن السلع البترولية  ،من السلبيات كثيرالعلى النفط له  السلعية فإن االنفتاح  المعتمد صادراتالعلى النظام العالمي من خالل 

التفاقيات المختلفة لمنظمة التجارة العالمية لم تتعرض بصورة صريحة جولة أوروجواي حيث أن ا تعتبر من المنتجات المستبعدة في

 رفعها عن المستوى المتفق عليه فعدمم لسلعة النفط ومشتقاته في عملية تثبيت التعريفة العليا على الدول المستوردة له االلتزام بعد

 جوانب الضعف في الجولة. جزائر من أكبرمن منظور الدول المنتجة للنفط و منها ال إدراج النفط في االتفاقية يعتبر

 

الزالت صادرات الجزائر من النفط الخام تواجه بعض الحواجز التجارية في أسواق البلدان المتقدمة كما الزال النفط      

ر المنتجة الدراسات أن عوائد األقطا المكرر يواجه تصاعدا في التعريفات الجمركية و اإلجراءات غير الجمركية ، لقد أشارت بعض

 سنة  %30النسبة إلى  انتقلت هذه 1961سنة %5.6 الخامالبرميل  متوسط قيمة برميل المنتجات المستخلصة من للنفط مثلت من

 %94.4و ضرائب و عوائد البلدان المستهلكة للنفط من متوسط قيمة البرميل  ةأرباح الشركات األجنبي في حين مثلت مجموع 1976

معناه أن أكثر من ثلثي قيمة البرميل يعود للدول المستهلكة للنفط على  1976% سنة 69.6ثم انتقلت هذه النسبة إلى  1961سنة 

 شكل أرباح و رسوم.

 

$ سنة 19إلى أقل من  1984$ للبرميل سنة 28بينت دراسة أخرى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول من      

$ للبرميل خالل نفس القترة، من ناحية أخرى إذا أخذنا بعين 96$ إلى 60البترولية المصنعة من  ته المنتجاارتفعت في 1997

فإن التأثيرات السلبية ستزيد،  2010$ سنة 13.10إلى حوالي  ضاالعتبار توقعات البنك العالمي ألسعار البترول التي تتوقع أن تنخف

ن أجل الحفاظ على إيرادات الصادرات عند المستويات التي مزاف الكمي للثروات الطاقوية علما أن الجزائر تعتمد المزيد من االستن

تؤمن سداد الديون و تغطية الواردات األساسية كما ذكرنا سابقا ، و هذا يعني بأن الجزائر ال تستفيد على المدى القصير من انضمامها 

يحها االنفتاح التجاري أمام السلع و الخدمات بحكم محدودية و ضعف الصادرات إلى المنظمة العالمية للتجارة من خالل المزايا التي يت

نتيجة التخصص  % من إجمالي الصادرات، ناهيك أن هناك عناصر سلبية3التي ال تزيد في أحسن األحوال عن  تخارج المحروقا

على التجارة و يعتبر التسعير المزدوج للموارد في المحروقات حيث أن قواعد منظمة التجارة العالمية تمنع استخدام القيود الكمية 

الطبيعية و منها الطاقة محظورا في قواعد منظمة التجارة العالمية لكونه يشكل قيودا كمية على التجارة أي أن الفارق بين سعر الطاقة 

ين إزالته وفقا لإلعانات الرسمية و لالستهالك المحلي و سعر التصدير يعتبر دعما رسميا مقدما إلى الصناعات المحلية و بالتالي يتع

اإلجراءات التعويضية، و عليه الجزائر التي الزالت تمارس سياسة التسعير المزدوج قد تتعرض إلى ضغوط من الدول األعضاء في 
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حلية و هي المنظمة العالمية للتجارة إلزالة هذه اإلجراءات التي تعتبر غير عادلة نظرا لكونها تشكل إعانة رسمية للصناعات الم

 .ممنوعة وفقا لضوابط المنظمة
و بالتالي يجب على الجزائر أن توازن بين السعرين الداخلي و الخارجي و الذي حسب بعض المحللين سوف يتضاعف      

  مرات عما كان عليه سابقا وهذا له وقع سلبي على الصعيد االجتماعي و االقتصادي.   3
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  جامعة   التجارة و التسيير و اإلقتصاد علوم مجلة"الجزائر في السوق اقتصاد إلى التحول صعوبات في دراسة" :صديقي مليكة

 150 ص *10*2004الجزائرعدد

 85ص 2005ماي 2التجاري على اإلقتصاد الجزائري"مجلة اقتصاديات شمال افريقياعدد خالدي خديجة:"أثر اإلنفتاح 

  عماري عمار "اإلصالحات االقتصادية وآثارها على القطاع الصناعي في الجزائر" مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
  98ص - 2002 – 1فرحات عباس، سطيف، الجزائر، العدد 

  /ن و تنمية الصادرات " مجلة العلوم اإلنسانية جامعة محمد خيضر بسكرة وصاف سعيدي:" آليات ضمان اإلئتماقدي عبد المجيد

 241* ص 2002*2العدد

 رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادية -حالة الجزائر -يوسفي رشيد: " سياسة التصدير كأداة للتقويم الهيكلي " 

 159 * ص2006-2005عبد القادر جامعة وهران * تحت إشراف أ.دربال

 ":انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة" الملتقى  كمال رزيق/ مسدور فارس

 209ص  2002ماي  22 -21الوطني األول حول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة جامعة سعد دحلب البليدة 

  إسماعيل شعباني:" إمكانية الجزائر الزراعية في مواجهة األسواق العالمية في إطار المنظمة العالمية للتجارة" المعهد الوطني للتجارة

 13-12* ص 2003* 3مجلة العلوم التجارية رقم 

 " مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير جامعة  صالح صالحي "اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

 52* ص 2002*1سطيف       العدد

  زيدان أحمد:" اآلثار المتوقعة من انضمام الجزائر على المنظمة التجارة العالمية على الجهاز المصرفي" مجلة العلوم االقتصادية و
 139-137* ص2004*3علوم التسيير جامعة سطيف العدد 

 بن خالدي نوال/ زواد نجاة: "إصالح القطاع الصحي في ظل اتفاقية الجاتسبن بوزيان محمد /GATS  تسيير و " الملتقى الوطني حول

  11ص  2006نوفمبر  15و 14-13إصالح المستشفيات في الدول النامية" جامعة بجاية 

 ظمة العالمية للتجارة " مجلة العلوم اإلنسانية عبد الحميد زعباط :" مستقبل المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل االنضمام إلى المن
 28*ص2004* 6جامعة بسكرة العدد
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