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الملخص

هتدف هذه الدراسة إىل حماولة تطبيق منذجة قياسية ألثر بعض املتغريات لسياسة حترير التجارة اخلارجية
 وذلك من أجل حماولة فهم،)7102-0891( والسياسة التجارية على امليزان اخلارجي يف اجلزائر للفرتة
 الصادرات ) حترير التجارة اخلارجية؛، الناتج احمللي اإلمجايل،وتفسري طبيعة العالقة االقتصادية بني بعض املتغريات (سعر الصرف
 توصلت الدراسة إىل وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات االقتصادية املختارة وتأثريها السياسة التجارية؛، وامليزان اخلارجي
؛ARDLمنوذج
 كما أن تزايد أمهية التجارة اخلارجية من، على امليزان اخلارجي يف اجلزائر سواء يف األجل القصري أو الطويل
.اقتصاد اجلزائري
منطلق أن االقتصاد اجلزائري يف الظرف احلايل يسعى إىل ربط عديد القنوات التجارية بإمضائه على اتفاق
الشراكة مع الصني و دول االحتاد األورويب و كذا مسعى االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة و حتقيق
.املنافع املتبادلة ألطراف التجارة اخلارجية
Abstract

Keywords

This study aims to try to apply a standard modeling of the effect of some variables of
the policy of liberalizing foreign trade and trade policy on the external balance in
Algeria for the period (1980-2017). In order to try to understand and explain the nature
of the economic relationship between some variables (exchange rate, gross domestic
product, Exports) and the external balance, the study concluded that there is a longterm relationship between the selected economic variables and their impact on the
external balance in Algeria, whether in the short or long term, and the increasing
importance of foreign trade from the premise that the Algerian economy in the current
circumstance seeks to link count The hand of trade channels by signing the partnership
agreement with China and European Union countries, as well as seeking to join the
World Trade Organization And achieving mutual benefits for foreign trade parties.
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 .0مقدمة:

تلعب التجارة اخلارجية دورا هاما يف معظم االقتصاديات الدولية حيث توفر لالقتصاد ما حتتاج إليه من سلع

وخدمات غري متوفرة حمليا ،من خالل نشاط االسترياد ويف نفس الوقت متكنه من التخلص ما لديه من فائض من
السلع واخلدمات املختلفة من خالل نشاط التصدير .تعترب العمليات االقتصادية سوآءا الوطنية أو بالدولية حمركا
أساسيا لنشاط التجارة اخلارجية وترجع هذه الصفقة اليت تتميز هبا التجارة اخلارجية إىل اإلنسان ورغبته ،وكما سامهت
االتفاقيات اخلاصة بتحرير التجارة اخلارجية واإلقليمية على مدى اخلمسة عقود األخرية يف زيادة درجة الرتابط بني
دول العامل واليت تعظم كبري يف حجم التدفقات السلعية والنقدية بني الدول مما ضاعف من تأثري التجارة على النواحي
االقتصادية املختلفة ملعظم دول العامل ولعل أهم خصائص التجارة اخلارجية هو متكني مجيع الدول من االستغاثة من
التجارة اخلارجية عن طريق حتقيق الرفاهية وحتقيق أيضا الكفاءة االقتصادية  ،ألنه عن طريق التجارة يتم تبادل السلع
واخلدمات مما يعود على الدول املصدرة باملوارد املالية .ومتلك األموال تستطيع تطوير اقتصادها وتنميته .وأما الدول
املستوردة تليب حاجيات اقتصادها عن طريق االسترياد  ،أن تليب العجز الذي حصل على مستواها االقتصادي إنتاجي
أو صناعي أو خدمي .ومنه حترير التجارة اخلارجية واتساع حجم املبادالت أدى إىل تطوير التجارة على املستوى
العاملي ،وتعود هذه التطورات إىل تطوير التجارة للدول ومن بينها اجلزائر حيث قامت بعد إصالحات اقتصادية مشلت
اجلانب التجاري ،املايل واملصريف على حد سواء ،وهذا بغرض تنمية االقتصاد الوطين.
 .0.0إشكالية الدراسة :من خالل ما سبق تكمن اإلشكالية الرئيسية يف:
ما مدى تأثير بعض محددات سياسة تحرير التجارة الخارجية و السياسة التجارية على الميزان الخارجي
في الجزائر خالل الفترة ()7102-0891؟
 .7.0أسئلة الدراسة:
 ما مدى تأثري كل من الصادرات والناتج احمللي اإلمجايل على ميزان اخلارجي يف اجلزائر؟ ما عالقة السياسة التجارية واملتمثلة بسعر الصرف على ميزان اخلارجي يف اجلزائر؟ .1.0فرضيات الدراسة:
 يوجد تأثري كل من الصادرات والناتج احمللي اإلمجايل على ميزان اخلارجي يف اجلزائر. -توجد عالقة متبادلة بني السياسة التجارية واملتمثلة يف سعر الصرف وامليزان اخلارجي يف اجلزائر

 .1.0منهج الدراسة :تعتمد هذه الدراسة على املنهج األسلوب القياسي الكمي لقياس أثر بعض حمددات حترير

التجارة اخلارجية و السياسة التجارية على امليزان اخلارجي يف اجلزائر باالعتماد على منوذج االحندار الذايت لإلبطاء
الزمين املوزع ( )ARDLللفرتة (.)7102-0891
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 .7تحرير التجارة الخارجية:
 - .0.7مفهوم تحرير التجارة الخارجية:

ميكن تعريف سياسة حترير التجارة اخلارجية على أهنا مجلة من اإلجراءات والتدابري اهلادفة إىل حتويل نظام التجارة
اخلارجية اجتاه احلياد ،مبعىن عدم تدخل الدولة التفضيلي اجتاه الواردات أو الصادرات وهي عملية تستغرق وقتا طويال.

(عبد اجمليد 7112 ،ص )718
ويعرف أيضا على أهنا" :التخلي بشكل عام عن قيود التجارة وأسعار الصرف".
وعليه ميكن القول أن حترير التجارة اخلارجية ،يعين التخلي التام عن وضع القيود للتجارة اخلارجية ،وأسعار
الصرف ،من خالل وضع مجلة من التدابري واإلجراءات اهلادفة إىل حتويل نظام التجارة اخلارجية اجتاه احلياد ،وقد
تستغرق هذه العملية وقتا طويال نظرا لظروف كل بلد( .زبري ،7102/7102 ،ص )72
وقد تكون هذه التعريفات ال تتناسب مع ما تعنيه املؤسسات الدولية بتحرير التجارة اخلارجية ،لذا جيب
التطرق إىل مفهوم حترير اخلارجية من وجهة نظر املؤسسات الدولية ،و هي تعين:
أ -التخلي عن السياسات املنحازة ضد التصدير و إتباع سياسات حيادية بني التصدير واالسترياد.
ب-ختفيض قيمة الرسوم اجلمركية املرتفعة و احلد من درجة تشتتها .
ويؤدي حترير التجارة اخلارجية إىل التغري يف األسعار النسبية مما يتيح عنه آثار على القطاعات تبعا الجتاهات
االسعار فيها ،وهذا من شأنه التأثري على اإلنتاج والطلب والشغل ،ومنه يف النهاية إعادة توزيع املداخيل ويشكل حترير
التجارة اخلارجية مبدا أساسيا من املبادئ اليت تقوم عليها املنظمة العاملية للتجارة ،حيث تعمل هذه املنظمة على
حماربة خمتلف أشكال القيود الكمية وحتويلها يف مرحلة أوىل إىل قيود تعريفية وتعمل يف مرحلة ثانية إىل االجتاه هبا حنو
االخنفاض.
 .7.7أسباب تحرير التجارة الخارجية:

إن برامج حترير القطاع اخلارجي يف الغالب هي جزء من برنامج متكامل إلصالحات هيكلية تنتهجها الدول،
و ذلك بغية دفع عجلة النمو يف االقتصاد ،هذا التوجه مرده إىل أسباب مبرتابطة منها:
 تدهور شروط التبادل التجاري خصوصا فيما يتعلق بزيادة أسعار البرتول واجتاه أسعار املواد األولية األخرى حنواالخنفاض مع مرور الزمن.
 الضغوط اليت مارستها ومتارسها املؤسسات الدولية وبعض الدول الغربية ،وذلك بعد تفاقم أزمة املديونية يف الدولالنامية عام  ، 0897حيث أمجعت الدول الغربية واملؤسسات الدولية على أن حترير التجارة اخلارجية هو عنصر
أساسي إلنعاش االقتصاد العاملي ،ومارست املنظمات الدولية ضغوطها على الدول النامية من خالل قروضها
الشرطية.
 تزايد عدد التجاري النامجة ،فيما خيص حترير التجارة اخلارجية حيث استنتجت العديد من الدراسات بوجود عالقةقوية بني حترير التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي ،وأن الدول اليت ركزت على االنفتاح التجاري وتشجيع الصادرات
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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قد حققت منو أكرب من الدول اليت اتبعت سياسة إحالل الواردات املبنية على محاية الصناعات ،وكمثال على ذلك
دول جنوب شرق آسيا( .عطا اهلل ،7100/7101 ،ص )77
 .1.7مزايا تحرير التجارة الخارجية:

تؤدي عملية حترير التجارة اخلارجية إىل العديد من املنافع واملزايا للدول النامية منها:
 -تشجيع املنافسة يف األسواق احمللية :يؤدي حترير التجارة اخلارجية إىل إزالة التشوهات يف املبادالت اخلارجية ،وهذا

بدوره يقود إىل إحداث آثار تنافسية هامة يف االقتصاد.
 التقليص من التزامات احلكومة :النامجة عن تكفلها بإجراءات التجارة اخلارجية من جهة وحتملها لتكاليف نامجةعن التحديد اإلداري ألسعار الصرف ،مما جيعل احلكومة تنصرف ملهام أخرى.
 املساعدة على عملية االندماج االقتصادي :ذلك أن عملية االندماج االقتصادي تتطلب أسواق واسعة ،وهلذا جندخمتلف أشكال االندماج تركز على مبدأ التبادل احلر للمنتجات ذات املنشأ و املصدر املنتمي لدول منطقة االندماج
املعنية ،و هذا عن طريق إزالة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية( .عبد اجمليد،7112 ،ص ص )721-728
 أن تنمية الصادرات تؤدي إىل تغطية تكا ليف الواردات (موازنة امليزان التجاري) يف غالب األحيان. زيادة الضغوط على املؤسسات احمللية لكي تبتكر وحتقق أكثر مستويات اإلنتاج كفاءة. تقدم للمستهلكني نطاقا أوسع من اختيارات السلع. تسمح للشركات أن تستغل بشكل كامل ميزهتا النسبية واقتصاديات احلجم الكبري. انفتاح التجارة يزيد استخدام التكنولوجية اجلديدة. يقرتن حترير التجارة باخنفاض أسعار السلع ،ذلك أن إزالة قيود االسترياد يتيح للمشرتين شراء السلع باألسعارالعاملية( .عطا اهلل  ،7100/7101 ،ص )72
شروط تحرير التجارة الخارجية :تعتمد سياسة حترير التجارة اخلارجية على جمموعة من األدوات أمهها (تغري نظام األسعار ،تغري منط تدخل الدولة يف
التجارة اخلارجية ،تغري نظام أسعار الصرف ، )....واستنادا إىل التجارب السابقة اليت عرفتها خمتلف دول العامل يف
سياستها لتحرير جتارهتا اخلارجية ،فإنه مثة متطلبات جيب توفريها من أمهها:
يتطلب حترير التجارة اخلارجية وجود سياسة اقتصادية كلية سليمة ،وأسعار صرف واقعية تعكس الواقع االقتصادي . أن تكون السياسات األخرى خاصة املتعلقة باالستثمار واألسعار تعمل يف اجتاه التحرير ودعمه. من املفيد االبتداء يف التحرير بإلغاء احلصص والقيود والكية املماثلة و اليت ميكن يف البداية استبداهلا بتعريفة مجركية،ألن التعريفة تضفي نوعا من الشفافية على احلماية ،فتبني املنتفعني من احلماية وحجم هذا االنتفاع .
 -من املفيد قبل املشروع يف إجراء ختفيضات يف مستويات التعريفة اجلمركية القيام باإلجراءات لزيادة الصادرات،
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ويتم األجراء جنبا إىل جنب مع ختفيض سعر الصرف ليمكن من حتقيق مكاسب مبكرة من عملية التحرير عن طريق
زيادة الصادرات واإلنتاج والعمالة.
يتوقف جناح واستمرار برنامج حترير التجارة اخلارجية على توفري بيئة عاملية تشجع حتقيق املزيد من التحرير التجاري،وتقوم فيها خمتلف الدول بااللتزام بقواعد التحرير .تطرقنا يف املطلب السابق إىل مفهوم حترير التجارة اخلارجية وأهم
شروط جناحها وأسباهبا ومزاياها( .عبد اجمليد،7112 ،ص )720-721
 .1السياسة التجارية:
.0.1مفهوم السياسة التجارية:
جيرى التمييز عادة بني نوعني من السياسات التجارية هي سياسة حرية التجارة وسياسات محاية التجارة ،حيث
تعمل سيا سات حرية التجارة على الغاء احملددات اإلدارية والقيود الكمية والتعريفات اجلمركية على التجارة اخلارجية
على عكس سياسات محاية التجارة اليت تفرض هذه القيود.
وتؤدي سياسة احلماية يف البلدان النامية خاصة إىل عدة نتائج عكسية ،حيث يفرض على املستهلكني منتجات
حملية بنوعيات ادىن وأسعار اعلى من املنتجات املستوردة ،مما يؤدي إىل ظهور األسواق املوازية وكذلك ظهور سعر
الصرف املوازي ،وكلما قل نطاق احلماية يف جمال حمدود فان تأثريها قد يكون كبريا ،كما يعتمد تأثري ذلك على مدى
أمهية السلع اخلاضعة للحماية.
وتستخدم أسعار الصرف يف احلماية عن طريق تثبيت سعر الصرف بقيمة ادىن من قيمته احلقيقية مما يؤدي إىل
ارتفاع أسعار الواردات للمستهلكني احملليني واخنفاض أسعار الصادرات للمستهلكني األجانب مما يقلل من الواردات
ويرفع من الصادرات ،كذلك رقابة الدولة على سعر الصرف بتوزيعه على أوجه األنفاق اليت تراها ضرورية ،وهذا يؤدي
إىل األسواق السوداء للصرف األجنيب فيزداد تدهور قيمة العملة الوطنية.
 .7.1أهداف السياسة التجارية:

ختتلف أهداف السياسة اجلارية باختالف نوعية السياسة املطبقة وسياسة التقيد أو سياسة احلرية ،وعليه ميكن أن
نذكر أهداف السياسة التجارية الدولية دون تفريق بني أهداف سياسة حرية التجارة الدولية أو سياسة محايتها وهي:
 حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات. محاية املنتوج احمللي من املنافسة األجنبية ومحاية االقتصاد الوطين من خطر سياسة اإلغراق تشجيع االستثمار من اجل التصدير وزيادة العمالة ومستوى التشغيل يف االقتصاد الوطين . -محاية الصناعات الناشئة والصناعات االسرتاتيجية لدعم األمن الوطين والقوة العسكرية .

 التعامل مع التقلبات اخلارجية املؤثرة على االقتصاد الوطين وإجياد آلية للتكيف مع التحوالت االقتصاديةالعاملية.
 محاية بعض الصناعات الوطنية العتبارات اجتماعية. حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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ويتم ذلك على أساس تعظيم عائدات الصادرات واملوارد من العملة األجنبية وختفيض الطلب على الصرف
األجنيب.
"يعرف توازن ميزان املدفوعات بأنه احلالة اليت تكون فيها املديونية مساوية للدائنية يف املدفوعات املستقلة "،
(امحد ،اسامة حممد  ،وجمدي حممود )0889 ،فالتوازن يف ميزان املدفوعات يربط بني طبيعة النمو املستمر يف ميزان
املدفوعات وطبيعة احلركة املستمرة يف مكوناته ،ويأيت هذا التوازن على أساس تعظيم عائدات الصادرات واملوارد من
العملة األجنبية وختفيض الطلب على الصرف األجنيب.
-حماية اإلنتاج المحلي من المنافسة األجنبية:

وتعترب هذه السياسة من بني اإلجراءات اليت تقوم هبا السلطات لعرض إعاقة حركة االسترياد ومحاية السوق
الوطنية من املؤثرات اخلارجية اليت تضر باإلنتاج احمللي ،ومن بني هذه اإلجراءات ،فرض أجور ونفقات حتكمية مرتفعة
على نقل وختزين البضائع املستوردة يف املنطقة اجلمركية ،التشديد يف تطبيق اللوائح الصحية ،املغاالة يف تقدير قيمة
الواردات ،فرض رسوم على عملية التفتيش.
 حماية االقتصاد الوطني من خطر سياسة اإلغراق( :عوض اهلل)0889 ،يقصد بسياسة اإلغراق "بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف اإلنتاج يف األسواق اخلارجية ،على أن تعوض
اخلسارة بالبيع بسعر مرتفع يف السوق احمللية"(،عوض اهلل ،العالقات االقتصادية الدولية ،)0899 ،وهو أحد الوسائل
اليت تتبعها الدولة أو املشروعات االحتكارية للتمييز بني األمثان السائدة يف الداخل وتلك السائدة يف اخلارج ،ويتفرع
إىل ثالثة أنواع:

 -اإلغراق العارض :والذي يفسر ظروف استثنائية طارئة واإلغراق قصري األجل أو املؤقت والذي ينتهي بتحقيق

الغرض املنشأ من أجله واإلغراق الدائم املرتبط بسياسة دائمة تستند وجود احتكار يف السوق الوطنية يتمتع باحلماية،
وعلى هذا األساس جاءت جولة األوروغواي واجلات سنة  0882ومنظمة التجارة العاملية بإجراءات وقوانني تكفل
حق احلماية ضد الدول اليت متارس سياسة اإلغراق.
 -تشجيع االستثمار من أجل التصدير:

وذلك بانتهاج أساليب واسرتاتيجيات تتكفل هبيئة الفضاء االستثماري اخلصب الذي يعمل على تطوير اإلنتاج

الوطين هب دف التصدير وتشجيع إقامة املناطق احلرة ذات املزايا واحلوافز التفضيلية اليت تشجع االستثمار فيها وتبنية
مؤسساتية تعمل على دعم االستثمار احمللي أو االستثمار األجنيب املباشر لتدعيم قدرة املنتوج الوطين على التنافس يف
األسواق الدولية وزيادة العائد النقدي.
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 زيادة العمالة مستوى التشغيل في االقتصاد القومي:يعترب هذا اهلدف من أهم أهداف السياسة االقتصادية العامة وخاصة السياسة التجارية سواء احلمائية منها أو
سياسة احلرية ،فسياسة احلماية ختلق أنواع جديدة من القناعات اليت تستخدم مزيدا من العمالة أو زيادة مستوى
التشغيل ،يف حني أن سياسة احلرية تعمل على حتقيقه من خالل تعظيم الصادرات يف اطار التحول إىل اسرتاتيجية
اإلنتاج من أجل التصدير( .عبد احلميد)079 ،7112 ،
 الصناعات الناشئة:تعتمد هذه السياسة يف الدول اليت تتمتع بصناعات حديثة خاصة الدول النامية وهذا بغرض محايتها من
منافسة صناعات الدول الكربى اليت تتميز بالتقدم الفين اإلنتاجي والسياسات االحتكارية.
إال أنه جيب التفريق بني هدف محاية الصناعة الناشئة وهدف محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة ،فاألول مقبول
من بعض االعتبارات االقتصادية أما الثاين فال ميكن الدفاع عنه ألنه غالبا ما يصدر عن الضغوط السياسية اليت
متارسها مجاعات الضغط ذات الوزن السياسي يف اجملتمع( .شوفاوي ،7110 ،ص )70
 -التعامل مع التقلبات الخارجية المؤثرة على االقتصاد القومي.

إن إجراءات السياسة التجارية تعمل على حتصني االقتصاد القومي من خمتلف التقلبات اليت تنشأ على املستوى
الدويل واليت يتأثر هبا طبعا ،نظرا للعالقة التجارية بني خمتلف البلدان.
 إيجاد آلية للتكيف مع التحوالت االقتصادية العالمية  :فالسياسة التجارية من خالل أدواهتا وإجراءاهتا تعملعلى تكييف االقتصاد مع التحوالت االقتصادية العاملية للحصول على أكرب قدر من املكاسب والتقليل من
املخاطر مثل ما اعتمد يف االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية (اجلات) ( )GATTومن سياسات مت تكييفها يف إطار
املنظمة العاملية للتجارة (. )OMC

 1.1اإلصالحات االقتصادي والتجارية:
 0 .1.1اإلصالحات االقتصادي:

تسعى برامج اإلصالح االقتصادي باألساس إىل حتسني الكفاءة التخصيصية ملوارد اجملتمع من خالل التقليل

من العجز املوازين ،والتوظيف األجنع للموارد ولعل أهم ما تنطوي عليه هذه الربامج يف جمال التجارة اخلارجية هو
حتويل هيكل اإلنتاج حنو الصادرات من خالل خمتلف إجراءات وأدوات السياسة التجارية كرفع األرصدة من
العمالت األجنبية  ،ترشيد قطاع التعريفة اجلمركية حترير التجارة أو إلغاء القيود عليها (مثل رخص التصدير والقيود
الكمية وغري الكمية) ،ختفيض قيمة العملة ،تسهيل تدفق رؤوس األموال األجنبية واليت هتدف أساسا إىل تعزيز تنويع
هيكل الصادرات وبالتايل تنويع االقتصاد الوطين.
يؤدي حترير التجارة وأسعار الصرف إىل رفع حصيلة اإليرادات بالعمالت األجنبية مبا ينعكس على زيادة
إيرادات الدولة والناتج احمللي اإلمجايل ،والذي يعترب مؤشر جيد على جناح عملية تنويع الصادرات .
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 7 .7.1إصالحات السياسة التجارية:

لعل أهم ما ميز العقود األخرية هو إتباع سياسات جتارية أكثر انفتاحا .وهذا يف إطار دعوات صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل حبجة أن حترير التجارة يف هذه البلدان يعد بكفاءة أعلى يف استخدام املوارد البشرية ويسهم يف
االندماج اقتصادي بني البلدان املتقدمة والنامية وبني هذه األخرية نفسها ،فضال عن حتقيق مكاسب من التخصص
واقتصاديات اإلنتاج املوسع.
لقد اختذت عدة بلدان نامية خطوات مهمة حنو حترير أنظمتها التجارية مرتبطة بتبين برامج التكييف اهليكلي،
ويف العديد من احلاالت ،كان حترير التجارة عنصرا مهما ضمن جهود التكيف املدعومة من برامج الصندوق والبنك
الدوليني .فعلى سبيل املثال ،قلصت الكثري من البلدان النامية احلواجز غري اجلمركية وأزالت احلماية عن الصناعات
احمللية وقامت برتشيد هيكل التعريفات ومن جهتها قامت بلدان أخرى بتخفيض احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية على
السواء.
عموما دفعت برامج التكييف اهليكلي البلدان النامية إىل تبين سياسة اإلنتاج املوجهة للتصدير بدال من إحالل
الواردات مرفقة بتبين سياسات جتارية ومالية مساندة وذلك رغبة منها يف االستفادة من رفع نصيبها يف التجارة الدولية
وجلب االستثمارات األجنبية وما يرتتب عنها من منو وتنمية القتصادياهتا.
.1دراسة قياسية ألثر بعض المتغيرات لسياسة التجارة الخارجية و السياسة التجارية على الميزان الخارجي في
الجزائر للفترة ( )7102-0891باستخدام نموذج

ARDL

لغرض اختبار فرضية البحث وباالعتماد على األدبيات يف هذا املوضوع مت استخدام منوذج االحندار الذايت
لإلبطاء الزمين املوزع  ARDLالذي طوره من كل  Pesaranو  (1999) Shinو  Pesaranوأخرين تتميز هذه
الطريقة مبزايا مقارنة بأساليب التكامل املشرتك السابقة مثل طريقة  Engle – Grangerوطريقة  . Johansenتقنية
 ARDLال حتتاج أن تكون فيها مجيع املتغريات قيد الدراسة متكاملة من نفس الدرجة  ,فيمكن تطبيقها عندما تكون
كل املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل أو متكاملة من الدرجة صفر أو عندما يكون هناك مزيج من املتغريات
متكاملة من الدرجة األوىل والدرجة الثانية واملتغري التابع ال يكون من الدرجة صفر  ،اختبار ARDLأكثر كفاءة
نسبيا يف حالة العينات الصغرية أو احملدودة  .كما تسمح باحلصول على مقدرات غري متحيزة يف منوذج طويل املدى.
.0.1التعريف بالمتغيرات :

 املتغري التابع امليزان اخلارجي على السلع و اخلدمات يتمثل يف .BP :
املتغريات املستقلة تتمثل يف:

 سعر الصرف و يرمز له

ER:

 الناتج احمللي أمجايل ويرمز له :

.GDP

 الصادرات من الناتج احمللي أمجايل ويرمز هلا . X :
)BP =f (ER,GDP , X)……. (1
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وحتليل نتائجه ،يتضمن هذا النموذج يف األول اختبار وجود عالقة توازنية

طويلة األجل بني متغريات النموذج ،واذا تأكدنا من وجود هذه العالقة ننتقل إىل تقدير معلمات األجل الطويل وكذا
معلمات املتغريات املستقلة يف األجل القصري  ،وتتلخص املنهجية القياسية املستخدمة يف اتباع اخلطوات التالية :
.7.1اختبار جذر الوحدة (استقراريه السالسل الزمنية) :
يهدف اختبار جذر الوحدة إىل فحص خصائص السالسل الزمنية جلميع املتغريات الداخلة فاملعادلة (،)0
(شيخي ،7100 ،صفحة  )712ذلك بغرض التأكد من استقرارية بيانات السالسل الزمنية ،حيث انه إذا
كانت هذه السالسل غري مستقرة أو مستقرة عند الفروقات من الرتبة الثانية أو املتغري التابع مستقر فاملستوى،
( )Bourbonnais, 2005, p. 226عندها يواجه الباحثون مشكلة عدم إمكانية تقدير النموذج  . ARDLورغم
تعدد اختبارات جذر الوحدة ،إال أن الباحث سيستخدم اختبار ديكي_فولر
نتائج هذا االختبار.

ADF

ويوضح اجلدول رقم ()0

الجدول رقم ) :(1نتائج اختبار جذر الوحدة بواسطة اختبار ديكي_فولر
المستوى

الفرق األول

السلسلة الزمنية

قرار الرتبة

BP

)I(1

/

)I(0

1.22

*-5.04

ER

ADF

ثابت

ثابت واتجاه عام

ثابت

ثابت واتجاه عام

/

*-2.82

*-2.21

/

/

GDP

)I(1

/

/

**2.02

**-2.22

X

)I(1

/

/

**-5.45

*-4.61

المصدر :مت إعداد هذا اجلدول بناءا على خمرجات .Eviews 9

* :معنوي عند 1%
** :معنوي عند 5%
بعد أجراء اختبار لسالسل يف املستوى و الفرق األول الحظنا ان القيم احملسوبة اكرب من القيم احلرجة %2 %0
 %01وبالتايل نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل الذي ينص على عدم وجود جذر الوحدة و بالتايل
السالسل حمل الدراسة مستقرة يف املستوى و الفرق األول أي متكاملة من الدرجة ) ، I(0) ،I(1و ال توجد سلسلة
متكاملة من الدرجة الثانية وهذا شرط أساسي جيب توفره لتقدير منوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع
.ARDL
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.1.1تكوين نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد وهو نموذج خاص من نموذج : ARDL

بناء على نتائج استقراريه السالسل الزمنية ملتغريات ميكن أجراء اختبار التكامل املشرتك باستخدام منهج احلدود

( .)test of boundsويعترب منوذج  ARDLاألكثر مالئمة حلجم العينة املستخدمة يف هذه الدراسة واملقدرة ب
38مشاهدة ،ويأخذ النموذج الصيغة التالية :

تعرب
تكون معلمة املتغري التابع املبطئة لفرتة واحدة على يسار املعادلة متثل معلمات العالقة طويلة األمد ،بينما ّ
تشري أخطاء احلد العشوائي و اجلزء
معلمات الفروق األوىل) ( معلمات الفرتة القصرية  .يف حني أن
القاطع على التوايل .
.1.1اختبار فترات اإلبطاء المثلى للمتغيرات الداخلة في تقدير نموذج  :ARDLمن أجل حتديد العدد األمثل
لفرتات اإلبطاء الزمين املناسبة ،مت استخدام معيار املعلومات ) (Akaikeوهو املعيار األكثر شيوعا ،حيث مت اختبار
فرتات اإلبطاء الزمين اليت تع طي اقل قيمة هلذه املعايري  .واجلدول التايل يوضح اختبار فرتات اإلبطاء املثلى ، ،
 ، p ،للمتغري التابع واملتغريات املستقلة .
الجدول رقم ) :(2نتائج اختبار فترات اإلبطاء المثلى
فرتات اإلبطاء
املثلى
النموذج

P
3

1

3

2

املصدر :مت إعداد هذا اجلدول بناءا على خمرجات ( Eviews 9انظر امللحق )10
يتم اختيار فرتات اإلبطاء املناسبة بطريقة أوتوماتيكية ،حيث يقوم برنامج  Eviews 9باختيار بني عدة مناذج للمتغري
التابع و املتغريان املفسرة بفرتات إبطاء خمتلفة ،ويبني لنا افضل  71منوذج من حيث ادىن قيمة ملعيار .Akaike
واجلدول أعاله يوضح لنا النموذج األمثل من بني  71منوذج املعطاة (. ARDL (7,3,0,3
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.4.1اختبار الحدود  Bounds Testلنموذج : ARDL
يهدف هذا االختبار إىل رؤية ما اذا كان هناك دليل على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات ،وذلك من
خالل اختبار فرضية العدم ،انه ال توجد عالقة يف األجل الطويل بني املتغريات الدراسة .ويوضح اجلدول التايل
نتائج هذا االختبار.
الجدول رقم ) :(3نتائج اختبار الحدود

Bounds Test

االختبار اإلحصائي

القيمة

عدد المتغيرات المستقلة

إحصائية F

5.72

2

القيم اجلدولية للحدود

احلد األدىن )I(0

النتيجة

احلد األعلى )I(1

وجود عالقة

عند مستوى 1%

4.29

5.61

توازنيه طويلة

عند مستوى 2.5%

3.69

4.89

األجل عند مستوى

عند مستوى 5%

3.23

4.35

اكرب من %0

عند مستوى 10%

2.72

3.77

المصدر :مت أعداد هذا اجلدول بناء على خمرجات ( Eviews 9أنظر امللحق )17

ان قيمة إحصائية

F

الختبار احلدود هي  5.72وهذا يتجاوز بشكل واضح القيمة احلرجة  1%للحد

األعلى ،وفقا لذلك يتم رفض فرضية العدم اليت تنص بعدم وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات ،ومنه اثبت
هذا االختبار وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات .
.4.1اختبار جودة النموذج المقدر:
للكشف عن وجود مشكلة االرتباط الذايت نعتمد على اختبار  (LM) TESTأما عن مشكل عدم ثبات
التباين نعتمد على اختبار  Breusch-Pagan-Godfreyوبالنسبة للنموذج البد ان تكون أخطاء النموذج مستقلة
بشكل تسلسلي ،وهذا ما يدعم صحة النموذج ويظهر ذلك من خالل اجلدول التايل :
الجدول رقم ( :)4نتائج اختبار االرتباط الذاتي
Breusch-godfrey serial correlation LM Test
0.2327

)Prob. F(2,27

1.575642

F-statistic

4.979166

Obs*R-squared

)Prob. Chi-Square(2
0.0829
المصدر :مت إعداد هذا اجلدول بناءا على خمرجات ( Eviews 9انظر امللحق )12

نالحظ من خالل اجلدول أعاله ان قيمة ) Prob Chi-square(2اكرب من  2%أي  1.12< 1.1978عند
اختبار درجة االرتباط  ،7وبالتايل نقبل فرضية العدم اليت تنص بعدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي ونرفض الفرضية
البديلة (السواعي ،7107 ،صفحة .)029
أما عن اختبار عدم ثبات تباين فتظهر نتائجه يف اجلدول التايل:
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الجدول رقم ( :)5نتائج اختبار عدم ثبات التباين
Heteroskedasticity Test :Breusch-Pagan-Godfrey
0.8686

)Prob. F(11,23

Prob. Chi0.8336
)Square(11
المصدر :مت اعداد هذا اجلدول بناءا على خمرجات ( Eviews 9امللحق) 12

0.745287

F-statistic

9.953399

Obs*R-squared

نالحظ من خالل اجلدول أعاله ان قيمة ( Prob Chi-square)11اكرب من  %2أي  1.12 < 1.2122وهذا
ما تؤكده فرضية العدم عدم وجود مشكلة عدم ثبات تباين األخطاء.
.2.1نموذج تصحيح الخطا والعالقة قصيرة االجل وشكل العالقة طويلة االجل لنموذج

:ARDL

يوضح اجلدول التايل نتائج تقدير منوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع  ، ARDLحيث يتكون من جزئيني،
اجلزء العلوي يوضح تقدير منوذج تصحيح اخلطأ والعالقة القصرية األجل ،بينما يوضح اجلزء السفلي تقدير العالقة
طويلة األجل.
الجدول رقم ) :(6نتائج تقدير نموذج
المعامالت

المتغيرات

ARDL

إحصائية  tالمعنوية

االحتمال

مقدرات النموذج في األجل القصير
)D(ER

-0.205139

)D(GDP

-0.00000

)D(X

1.151918

)CointEq(1-

-0.958614

-2.462671

0.0217

-3.463319

0.0021

1..6.8.86

33330.

-4.739246

10.000

مقدرات النموذج في األجل الطويل
ER

0.109027

GDP

-0.000000

X

0.889877

2.768747
-5.259047

0.0000

9.193437

0.0000

-3.046907

0.0057

-10.062109
C
المصدر  :مت أعداد هذا اجلدول بناءا على خمرجات ( Eviews 9انظر امللحق .)12
40

0.0109

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص044-029 :

ISSN: 2602-7860

 .4تحليل النتائج:
.0.4عالقة قصيرة األجل:

 نالحظ من اجلزء العلوي للجدول ،والذي يعرب عن منوذج تصحيح اخلطأ) العالقة قصرية األجل( ،أن متغريات
املفسرة معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية  ،%5مما يعين تأثريها بشكل كبري على امليزان اخلارجي للسلع
واخلدمات يف األجل القصري.
 كما أظهرت نتائج معامل حد تصحيح اخلطأ ذات معنوية عالية ب  0.0001عند مستوى  %2وبإشارة
سالبة ،وهذا يؤكد دقة العالقة التوازنية طويلة األجل وأ ّن آلية تصحيح اخلطأ موجودة بالنموذج  ،وتعكس هذه
املعلمة سرعة تكيّف النموذج لالنتقال من اختالالت األجل القصري إىل التوازن يف األجل الطويل.

 هذا وتشري املعلمة ( )-0.958614يف منوذج حبثنا أ ّن النمو االقتصادي يعتدل حنو قيمته التوازنية بنسبة
 %82.92أي أنه عندما ينحرف النمو االقتصادي خالل الفرتة ) (t-1عن قيمته التوازنية يف املدى البعيد فإنه
يتم تصحيح ب  %82.92يف الفرتة احلالية ). (t
 وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات البحث وهذا ما مت إثباته عن طريق نتائج اختبار احلدود

.Bounds Test

.7.4عالقة طويلة األجل:
ميثل اجلزء السفلي للجدول العالقة طويلة األجل واعتمادا على املعادلة املقدرة أعاله نالحظ أن سعر الصرف ذات
معنوية عالية و قد أثر بشكل إجيايب على امليزان اخلارجي يف األجل الطويل ،نفس الشيء فيما خيص الصادرات ولكن
درجة تأثريه على امليزان اخلارجي كان اكرب من سعر الصرف والناتج احمللي اإلمجايل ومبعنوية عالية جدا يف األجل
الطويل.
 .4الخاتمة:
كان اهلدف من هذه الدراسة حماولة التعرف على أثر بعض املتغريات لسياسة حترير التجارة اخلارجية والسياسة
التجارية على امليزان اخلارجي:
 أظهرت الدراسة أن سعر الصرف و الصادرات أثرا يف تغذية ميزان اخلارجي ،وعن سعر صرف الدينار اجلزائريفان ختفيض قيمته خالل فرتة الدراسة يعمل على تأجيج التضخم من جهة السلع املستوردة مبا فيها عوامل
اإلنتاج ،وارتفاع األسعار احمللية املعروضة للسلع األجنبية نتيجة الجتاه الطلب احمللي إليها.
 كما أظهرت إن لعملية حترير التجارة اخلارجية آثار سلبية على عديد النشاطات االقتصادية نظراً لرفع القيودعلى السلع األجنبية اليت ترد إىل األسواق احمللية ،مما يدفع بالسلع الوطنية اليت هي يف معظمها غري قادرة على
منافسة سلع ذات جودة عالية وأسعار منخفضة نوعاً ما وهو ما سوف خيلق مشاكل للمؤسسات اجلزائرية اليت
ستضطر إىل الغلق وبالتايل تسريح العمال مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة البطالة.
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 كما ينجم عن حترير التجارة آثار إجيابية حيث ميكن للفرد املستهلك االختيار بني عدة سلع حملية و مستوردة،كما أن حترير التجارة حيفز املؤسسات اجلزائرية على بذل مزيداً من اجلهود ألجل إنتاج منتوج مقبول لدى
املستهلك.
 بانفتاح االقتصاد اجلزائري على اقتصاد السوق بصفة عامة والتجارة اخلارجية بصفة خاصة تكون اجلزائر قدخطت خطوة باجتاه انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة بعد أن عقدت اتفاقها مع دول االحتاد األورويب.
بناءً على ما توصلنا إليه من نتائج نوجز بعض التوصيات:
 القيااام بدراسااات معمقااة حااول مسااتوى تكاااليف وأسااعار امل اواد الصااناعية احملليااة ،ومقارنتهااا مبثيلتهااا املسااتوردةحىت تتمكن من حتديد مستويات سقف حلقوق اجلمركية بصورة موضوعية.
 القيام بدراسة معمقة حجم اإلنتاج و االستهالك املوطنني. وضع اسرتاتيجية وطنية بغية النهوض بالصناعات األخرى خارج قطاع احملروقات. خلق مؤسسات صغرية و متوسطة و فتح اجملال أمام الكفاءات الشبانية لتسيريها ما دامت أن املوجودة منهاتأقلمت مع الوضع الراهن.
 القضاء على كل املمارسات البريوقراطية اليت أدت إىل تدمري القطاعات االقتصادية وإدماج إطارات وطنيةغايتها الوحيدة خدمة الوطن وإخراجه من األزمة.
 جلب مصادر التمويل الداخلية واخلارجية قصد بعث عملية النمو االقتصادي. توفري االستقرار االقتصادي واألمين من اجل قدوم رأس املال األجنيب..2قائمة المراجع:
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