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 و    أغدق علي برمحة واسعة ال تعد و ال حتصى          للخالق الكرمي الذي من    عظيمأسهب بشكري ال  

     كما أمحده محداً دائماً يليق جبـالل وجهـه        . متىن أن يتقبل خالصة جهدي خالصاً لوجهه الكرمي       أالذي  

  .و عظيم سلطانه

  :أتقدم بشكري اخلاص إىل كل من

 و الذي كـان حمجـة للعطـاء         إلشرافه على هذا العمل   خبيت ابراهيم     الدكتور :رميــاذي الك ـأست

  .املبذول

  .، دويس حممد الطيب باديــس، كماسي حممد األمني بن عيشة: ةذتاألســـــا 

  . الذي كان نرباساً علمياً، حمجة للعطاء املبذولبن قرينة حممد محزةالدكتور : أستاذي الفاضــل

  .ة مناقشة هذا العملإىل جلنة املناقشة املوقرة اليت تبنت مسؤولي

@.از هذا العملـإىل كل من ساهم يف إجن                                   @

  .كل أسرة مكتب آفاق للخدمات اإلعالم اآليل على كل املساعدات املبذولة ألجل إجناز هذا العملإىل 
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  "والدي الكرميني"أحنين إجالالً و تقديراً إىل من ال يرضى القدير إال برضائهما 

  . قبلة سعاديت و حصن طاقيت

@@ أب ثانكان مبثابةمن @أهدي مثرة هذا اجلهد إىل @

  - عمي حسان -

  .إلينة, عبد الكرمي, أمساء، عبد القادر, رباب, دالل: إىل إخويت

  .فرجيات, إىل عائلة مسغوين

  مجيلة, فراح, محادة,  شريفة نورة،أمينة، ليلى،  منرية،:إىل أصدقائي األعزاء

   و العملئي يف الدراسةإىل زمال

  استثناء بدون  ،2005ماجستري دراسات اقتصادية إىل دفعة 
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ب                                           

  
الـواردات بوجـه    و  إن االجتاه لدراسة موضوع التجارة اخلارجية أو التبادل الدويل حاليا بصفة عامة،              

خاص، نظرا ملا تكتسيه من أمهية بالغة يف تسيري النشاط االقتصادي، ودورها يف التنمية االقتصادية من حيث كوا                  
زات االنتاج من جهة، ومن جهة أخـرى فهـي وسـيلة            أداة هامة لتموين العملية اإلنتاجية باملواد األولية، وجتهي       

  .لتصريف اإلنتاج املوجه للتصدير، كما أا تعترب مصدرا مهما للعملة الصعبة 
  

كما دف الدولة من خالل إصالح سياستها التجارية إىل إاء العزلة التجاريـة إلنتاجهـا احمللـي يف                  
واالستريادية يف إطار من احلرص، كـي ال يـتم األضـرار            األسواق العاملية، وحتسني كفاءة حصصها التصديرية       

  .بالقطاع اإلنتاجي، ويتم احلفاظ على التوازن املايل من خالل سعر الصرف حىت ال حتدث هزات تضخمية
  

 سياسة جتارية مالئمة مع السياسة االقتصادية، ضرورية        دهلذا فإن إعطاء التجارة اخلارجية مكانتها، وجتسي      
  .مية وبعث النمو االقتصاديلنجاح عملية التن

  
التخلـف  لعل اهتمام الدول النامية بالتجارة اخلارجية نابع من سعيها الكبري إىل التخلص مـن مظـاهر                 

 وإكسابه قوة ذاتية كفيلة وكافية السـتمراره        ،دفع عجلة التنمية ورفع تنافسية االقتصاد     االقتصادي الذي تعانيه، و   
تأتية من االقتصاديات املتقدمة عن طريق التجارة اخلارجية، ويف ظـل الزحـف   وصموده يف ظل املنافسة العاملية امل    

  .املتسارع لظاهرة العوملة
  

إن النمو االقتصادي كظاهرة عامة، هو وسيلة لتحقيق خمتلف األغراض، هلذا فإن معظم الدول تسعى إىل                
  .التنمية االقتصادية على األقل حتسينه بإدخال كل الشروط اليت تفرضها وتعظيم معدل التوسع، أ

  
 ميكن أن منيز بني نوعني من التغريات أثناء عملية التنمية االقتصادية، هناك جمموعة من               hoberler1حسب  

ضـمن  . التغريات تكون مستقلة عن التجارة الدولية، وهناك جمموعة أخرى تكون حمددة بالتبادالت اخلارجيـة             
ي لنوعية العمل، أيضا التطور املستمر لإلنتاج الذي ينتج عن تطبيق           اموعة األوىل ميكن أن نذكر التحسني التدرجي      

 وإىل  ،هذه التغريات التلقائية تؤدي إىل زيادة اإلنتاج من الـسلع املعتـادة           . تقنيات جديدة وعن تراكم رأس املال     
تجهيزات،  اخلربات   اد ال ريالتغريات اليت حتددها التجارة الدولية تظهر كنتيجة لعملية است         .تنظيم انتاج سلع جديدة   

للتقسيم الدويل للعمل، تـضاف     ) الستاتيكية(التقنية ورأس املال، وكأثر حلرية املنافسة، وكذلك للميزات املباشرة          
  . أي الدوافع الديناميكية اليت تغري تدرجييا دوال اإلنتاج،إليها اآلثار غري املباشرة

  

                                                 
1 G.heberler, "l'échange international et le développement économique", paris, IDE, bird, 1963, P10. 
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 تأثري   من لذلكملا   الواردات،    ونسبة  حتديد نوعية  يف منهباعتبار أن قوة النشاط االقتصادي ميثل جزء هاما         
فيمكن أن تكون الواردات مصدرا لتموين اجلهاز اإلنتاجي بـاملواد األوليـة            . كبريا على مسار التنمية االقتصادية    

دات الضرورية لسريه، وكذا التجهيزات اإلنتاجية اليت متكن من زيادة الكفاءة اإلنتاجية والتنافسية؛ هكذا فإن الوار              
 وتعمل على زيادة يف الصادرات، ونفس الـشيء يف حالـة التخلـي عـن                إستراتيجية ويف هذه احلالة ضرورية     

ويف هذا توفري للمـوارد وتوجيههـا إىل        . املشروعات غري الكفؤة فيكون استرياد هذه املنتجات أوىل من إنتاجها         
رب حقنا بالنظر   تا، إال أنه يف هذه احلالة تع      قطاع آخر حيث يكون ختصيصها أمثل، فرغم كون الواردات تسربا غالب          

  .إىل اآلثار طويلة املدى على اجلهاز اإلنتاجي وتنمية الصادرات
  

 سعيا منها لالخنراط يف االقتصاد      -يف خضم التحوالت االقتصادية السريعة اليت يشهدها العامل، جند اجلزائر         
يات االنتقـال إىل    وتوجيه قطاعاا االقتصادية ملقتـض     تشهد هي األخرى حتوالت اقتصادية شاملة بتعبئة         -العاملي

، باالعتماد على ترشيد واقتصاد ثروا النفطية من ناحيـة، والنـهوض بالقطاعـات التجاريـة                االقتصاد السوق 
واإلنتاجية من ناحية أخرى، وتشجيع وتوسيع دائرة الصادرات خارج احملروقات، ولعـل الـسياسة االقتـصادية       

  .ملتبع له آثاره اليت دفعت إىل التغيري الذي وصلت إليه اجلزائر اليومومنوذج التنمية ا
  

عرف االقتصاد اجلزائري بعد االستقالل، وخاصة يف اية الستينات وبداية السبعينات تغيريات جذرية من              
ـ ، متيزت خصوصا باستثمارات ضخمةخالل إتباع استراتيجية شاملة للتنمية    ت  ومبعدل عال لالستثمارات و حقق

هـذا اهـود    . اخل... نتائـج معتربة، بنمو سريع للناتـج احلقيقي، منو االستهالك و الدخل احلقيقي الفـردي            
االقتصادي قد مسح بإنشاء عدة قواعد صناعية، و إذا أردنا جتسيد ذلك ببعض األرقام، فإنه ميكن لالستثارة إىل أن                    

 نسبة منو املنتوج الداخلي اخلام فقد بلغت خـالل هـذه            ماأ ، خالل كامل الفترة   % 40نسبة التراكم قدر مبعدل     
 % 22.3 إىل   1966  عام    % 32.7.، اما خبصوص نسبة البطالة فقد تراجعت من       %47الفترة معدال سنويا قدر بـ      

و من  أهذه االستراتيجية التنموية لعبت فيها التجارة اخلارجية دوراً مهما، سواء من ناحية الواردات              . 19771عام  
 كانـت ضـرورية   ، الواردات اليت تتكون أساسا من السلع التجهيز و املنتجات النصف املصنعة. الصادرات ناحية

إال أن هذا النمو االقتصادي كان من       . لعمل اجلهاز اإلنتاجي، و ظلت دائماً تشكل نسبة كبرية من الدخل الوطين           
لرؤوس األموال، و اليد العاملة و ليس مـن         النوع التوسعي، مبعىن أنه يرتكز أساساً على حقن مكثف أكثر فأكثر            

  .النوع التكثيفي الذي يرتكز على التنمية اإلنتاجية
  

 ملعدل االستثمار، و بدأت تظهر مؤشرات ضعف منـط تـسيري           يف بداية الثمانينات   حدث تراجع مستمر  
اليت كانـت   '' ة التنمية استراتيجي'' االقتصاد الوطين الذي كان سائداً، كما بدأت تظهر عالمات تشري إىل تراجع             

، 1986، فايار أسعار البترول سـنة       1986مطبقة يف السبعينات، و قد زادت الصعوبات املالية اخلارجية بعد سنة            
                                                 

 .7، ص 1999 المطبوعات الجامعية،ديوان  ،الجزائر ،''تسعينات االقتصاد الجزائري'' عبد المجيد بوزيد،  1
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و قد ترجم هذا االخنفاض بتقليص      ) 1986- 1985 بني   %40اخنفاض حبوايل   ( أدى إىل اخنفاض حصيلة الصادرات      
 على اجلهاز اإلنتاجي، فمعدل استعمال الطاقات املتوفرة اخنفض بـشدة           حجم الواردات، الذي كان له أثار سلبية      

  .بسبب تقلص الواردات من املدخالت، و قد أدى هذا إىل اخنفاض كبري يف حجم اإلنتاج االمجايل
  

       هذه الوضعية إىل مباشرة جمموعة من اإلجراءات دف القضاء على االخـتالالت املاليـة              أدت باجلزائر   
صندوق النقد  (  و إصالح هياكل االقتصاد، و هذا بالتعاون مع اهليئات املتعددة األطراف             ،لية و اخلارجية  و الداخ 

  .1991السيما ابتداء من سنة ) الدويل و البنك العاملي
  

 و التكيف اهليكلي اليت بدأت عام       ، من التطبيق بالنسبة لربنامج حتقيق االستقرار      تقدمالقد أظهرت اجلزائر    
. بدعم الصندوق النقد الدويل و البنك الدويل يف إطار اتفاقية ساندباي، واتفاقية التسهيل التمويل املوسع               م،   1994

و قد أرسى االستقرار الناجح على مواجهة أسعار البترول املتقبلة، وحتقيق بعض التقدم يف جماالت االصـالحات                 
 حىت عام   1999سنويا منذ عام     % 3 احمللي منوا بـ     فقد حققت إمجايل الناتج    .اهليكلية االساسية للنمو االقتصادي   

، حتقق أداء مماثل يف النمو من القطاع خارج احملروقات تصدره منو حقيقي يف القيمة املضافة من الصناعات                  2003
  .2003 يف عام  %4.1وبلغ منو إمجايل الناتج احمللي  .%5التحويلية اليت تقوم ا القطاع اخلاص بنسبة 

  
سات و اإلصالحات القائمة إىل املواصلة يف إدارة حكيمة لالقتصاد الكلي للحفـاظ علـى               دف السيا 

كل هذا انطالقا من السعي حنـو توسـيع دائـرة        . استقرار هذا االقتصاد، وحتسني نسبة النمو االقتصادي الوطين       
ـ             وير البنيـة التحتيـة     الصادرات خارج احملروقات، باالعتماد على سياسة استريادية راشدة، دف إىل تنمية وتط

لالقتصاد خاصة يف اال الصناعي، وهذا برفع مرونة اإلنتاج باملقارنة مع الواردات، بناءا على اتفاقيـة تـسهيل                  
التمويل املوسع احلجم، كذا االنتقال من النمو االقتصادي التوسعي الذي يرتكز على أساس حقن مكثف لرؤوس                

  .قتصادي التكثيفي الذي يرتكز على تنمية اإلنتاجيةاألموال واليد العاملة، إىل النمو اال
  

  : ل التايلاتبعا ملا سبق تربز لنا معامل املشكلة اليت نعمل على معاجلتها من خالل اإلجابة على السؤ      
  . نمو الداخلي لالقتصاد الوطين ؟الما هو تأثري سياسة الواردات على 

  : سئلة الثانوية وهي ولتوضيح هذا التساؤل نقوم بطرح عدد من األ

  هل توجد عالقة متبادلة بني التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي؟ -1
 ما مدى التوافق بني سياسة التجارة اخلارجية للجزائر، والسياسة التنموية املتبعة؟ -2
 ما هي السلع املستوردة اليت ميكن أن تدفع أو تعرقل النمو االقتصادي؟ -3
 هل اإلجراءات املتبعة يف سياسة الواردات تتماشى ومسار النمو االقتصادي؟ -4
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 بإمكاننا الناتج الداخلي اخلام، وهل و، والنم)خمتلف األصناف(هل توجد عالقة متبادلة بني الواردات   -5
 ؟ إثبات هذه العالقة وقياسها بطريقة كمية

 
  :ات التاليةعلى ضوء العرض السابق ملشكلة البحث، ميكن صياغة الفرضي

هناك عالقة وثيقة بني املبادالت اخلارجية، والنمو االقتصادي وميكن التعبري عنها يف صورة عالقـات                -1
 .دالية بني املتغريات االقتصادية

على اختالف أهداف السياسات االقتصادية خالل مراحل التنمية يف اجلزائر، فقد عرفت الـسياسة               -2
 .2001-1970 الفترة املمتدة ما بني االستريادية عدة تغريات وتطورات خالل

ميكن حتليل ودراسة خمتلف سياسة االسترياد العام للجزائر وتوزيعها يف جمموعات متجانسة تعكـس               -3
 .السياسات احلكومية اليت تعاقبت خالل مراحل الدراسة

نتوقع وجود اختالف يف متوسط نسب االسترياد على خمتلف األصناف باختالف مراحل استراتيجية              -4
 .لتنمية والسياسة االسترياديةا

 . الواردات والنمو الناتج الداخليتوجد عالقة متبادلة بنيهل  -5
  : نسعى من خالل هذا البحث إىل بلوغ األهداف التالية

  .شرح وحتليل التداخل بني السياسة التجارية واستراتيجيات التنمية االقتصادية -1
 واستراتيجية التنمية املتبناة مبا خيدم هـذه األخـرية          ضرورة إعطاء أمهية كبرية لتجارة اخلارجية، تنسجم       -2

 .ويضمن تواصلها يف املستقبل
حماولة إبراز أمهية األدوات واألساليب اإلحصائية يف البحث العلمي، كذا حماولة معرفـة انتـشار عينـة                  -3

 يف جمموعات جزئية تعكس مدى جتانس الـسياسات       ) األصناف(، ومتغريات العينة    )السنوات(الدراسة  
 .املتبعة خالل فترة الدراسة

  حماولة إبراز دور وأثر سياسة الواردات يف دفع معدالت النمو االقتصادي، وحتليل هذا التـأثري املتبـادل                 -4
وحماولة التأكد من وجوده بطريقة كمية انطالقا من املعطيات اإلحصائية املتوفرة، وباسـتخدام طـرق               

 .     موضوع البحثةقة الدالية بني املتغريات االقتصاديوأساليب القياس االقتصادي حتاول تصوير العال
 

  : ترتكز حدود الدراسة على ما يلي

  ).واقع وآفاق(توضيح مسار السياسة التجارية يف اجلزائر  -1
 .التعرض لالستراتيجيات التنموية املتبعة يف اجلزائر ونتائجها -2
 .مسار السياسة االستريادية يف اجلزائر -3
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 .2001 إىل 1970ة بالسلع املستوردة يف اجلزائر خالل الفترة حتليل معطيات املتعلق -4
قياس وتقدير وتقييم أثر منو الواردات على النمو االقتصادي ملعطيات االقتصاد اجلزائري خـالل الفتـرة                 -5

1970 – 2001. 
  

  :  املوضوع إمجاال يفا    تتمثل مربرات ودوافع اختيار هذ

ضوع من خالل االهتمام املتزايد من قبل االقتصاديني يف ظل التحوالت الـيت              األمهية اليت يكتسيها هذا املو     -1    
  .تشهدها وتعرفها عدد من الدول النامية وخاصة اجلزائر

لنقص امللحـوظ يف    لسد ا داثته من جهة، و    بالبحث نظرا حل   رديجاعتقادنا بأن موضوع الواردات موضوع       -2   
  .املكتبة اجلزائرية من جهة أخرى

  
 خالل البحث من اإلطالع على عدة دراسات حول موضوع التجـارة اخلارجيـة و التنميـة                 متكنا من   

  : االقتصادية، و اليت نشري إليها فيما يلي
 رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية للباحث سعيدي وصاف، الذي تناول أثر تنمية الصادرات غري النفطيـة                 -1

التطرق إىل أحد األدوات اهلامة يف تنمية الـصادرات و تبـيني موقـع              ب. على النمو االقتصادي يف البلدان النامية     
  .الصادرات يف مناذج النمو، و حتليل أثر منوها على النمو االقتصادي

 رسالة ماجستري للطالب تاويت مجال الذي ركز يف هذه الدراسة على حتديد عوامل و مصادر النمو االقتصادي                   -2
  .ارة اخلارجية و النمو االقتصاديو حتليل و قياس التداخل بني التج

 رسالة ماجستري للطالب عبد العال بورويس الذي بني دور النظام اجلمركي بإعتباره اداة من أدوات الـسياسة      -3
  .التجارية يف حترير التجارة اخلارجية

انبـها            رسالة ماجستري للطالب عبد اهللا موساوي الذي تناول مكانة التجارة اخلارجيـة و دور و اهـم جو                  -4
  .يف استراتيجية التنمية االقتصادية) الصادرات و الواردات( 
  

 و كان بإطالعنا على هذه الدراسات أثره يف تصورنا جبوانب موضوع هذه الدراسة، املتمثل يف ضرورة                
سـتراتيجية  إعطاء أمهية أكرب للتجارة اخلارجية و خاصة الواردات يف ضل اإلصالحات اليت تشهدها اجلزائر، و اال               

  .اجلديدة للتنمية املنتهجة
  

    وألجل معاجلة املوضوع حمل الدراسة سنعتمد على أدوات االقتصاد الكلي ، لتعرف علـى أمهيـة التجـارة                  
  .اخلارجية وسياستها يف التنمية االقتصادية، ودور أدوات ووسائل السياسة االستريادية يف حتقيق السياسة االقتصادية
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      الوصفي لسرد مسار السياسة التجارية يف اجلزائر، مناذج التنميـة املعتمـدة             -هج التارخيي ونتخذ من املن    
  .يف اجلزائر، تطور السياسة االستريادية يف اجلزائر

  
ـ                  ن اباإلضافة إىل ذلك سنتعمد على املنهج التحليلي و االستنتاجي يف حتليل معطيات واردات اجلزائر، لتبي

  .تيجيات النمو، ومدى أثر منوه على النمو االقتصاديموقع الواردات يف استرا
حماولة منا لإلجابة على إشكالية البحث،عمدنا إىل تبويب وتقسيم هذا البحث إىل أربعة فصول نوجزها                 

  : على النحو التايل
تجـارة  باإلضافة إىل نظريات ال   .  التجارة اخلارجية، ونوضح أثرها على االقتصاد       امهية  نطرح يف الفصل األول    -1

مث تعرضنا إىل السياسـة التجارية وأهم      .  النيوكالسيكية، املناهج الفكرية احلديثة     :نياخلارجية، واليت ميكن مناهج   
الوسائل واألدوات املعتمدة يف جتسيدها، وسنسلط الضوء على السياسـة التجارية املعتمدة يف اجلزائر خالل الفترة               

  . سياسـة يف حتقيق األهداف املسطرةوأمهية كل،  2001 إىل 1970املمتدة بني 
  
مكانة التجارة اخلارجية يف النشاط االقتصادي، وتوضيح أثرها علـى النمـو              مث نتعرض يف الفصل الثاين إىل      -2

النماذج املتبناة خـالل فتـرة       و سنعرض تطور التجربة اجلزائرية يف التنمية االقتصادية موضحني أهم          .االقتصادي
 مفهوم النمو االقتصادي وطبيعته، مقاييس النمو والعوامـل املـؤثرة فيـه، أهـم منـاذج      مث تعرضنا إىل .الدراسة

واستراتيجيات النمو االقتصادي، واليت ميكن تقسيمها إىل مناذج استراتيجية النمو املتوازن ونظريـة النمـو غـري                 
  . املتوازن

التدفق الدائري للدخل احلقيقي، توضيح      يف الفصل الثالث فسنوضح نظرية الواردات، حتليل أثر الواردات على            -3
السياسة االستريادية وحتليل أثرها اجلزئي والكلي على السلع املستوردة، مث عرض مسار الـسياسة االسـتريادية يف     

يف األخري نقوم بتحليل معطيات الواردات اجلزائرية باستخدام طـرق          .  2001-1970اجلزائر يف الفترة املمتدة بني      
 اليت تؤثر يف الظاهرة املدروسة، انطالقا مـن معطيـات هـذه             ةي، اليت تم بإبراز العوامل األساسي     التحليل العامل 

  .     الظاهرة
  
 يف الفصل الرابع سنتطرق إىل أثر سياسة الواردات على النمو االقتصادي، وذلك بالتعرض الستراتيجية إحالل                -4

انطالقا مـن  . قيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة و مستمرةالواردات كنظرية تعتمد على السياسة االستريادية يف حت  
هذه املعطيات النظرية اعتمدنا التجربة اجلزائرية منوذجا يف حتديد موقع استراتيجية إحالل الـواردات يف منـاذج                 

ولتقدير وتقييم مدى العالقة بني سياسة الواردات والنمو االقتصادي قمنا بدراسة قياسية توضـح العالقـة                .النمو
  .الدالية بينهما

  :بـمن الناحية التطبيقية تعرضنا جلملة من العوائق املتعلقة   



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òß‡Ô¾a@ @
 

ح                                           

، و اليت مثلت يف جداول بقيم األسعار اجلارية         )2001-1970(  مجع املعطيات اإلحصائية اخلاصة بفترة الدراسة        -1
  . أثر التضخمالستبعاداليت تستدعي إىل حتويلها إىل نسب 

أصـناف  (  الدراسـة    لإلحصائيات ملعطيات اإلحصائي من طرف الديوان الوطين       اختالف أساليب التصنيف     -2
  ).الواردات
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  : تمهيـد

  
 و ذلـك بـسبب احلاجـة إىل         ،حضي موضوع التجارة اخلارجية باهتمام بالغ منذ مطلع هذا القرن                     

العوائـق التجاريـة و الركـود       يف   و اليت تتمثـل      ،ثار السلبية اليت تركتها احلرب العاملية الثانية      اآلالتخلص من   
ليت دعت إىل ضرورة بلورة اإلطار اجلماعي للدول املشتركة يف ؛ مما أدى إىل ظهور اتفاقية برتن وودز، ا   االقتصادي

  .التجارة من خالل االتفاقيات الدولية اليت تتيح جماالت أوسع نطاقا لتبادل السلع واخلدمات وعناصر اإلنتاج
  

ت النمو   فقد تزايدت أمهية هذا القطاع باعتباره أهم حمددا        ،نتيجة لتطور نظم املعلومات و االتصاالت الدولية          
  .وحتقيق الرفاهية للشعوب لبلوغ املستويات املتقدمة من التنمية االقتصادية.صادياالقت

  

ارتفاع نسبة ما يـشكله قطـاع التجـارة         مبرور الزمن تعاظمت أمهية العالقات االقتصادية الدولية، بسبب               
  .رةاخلارجية من الناتج القومي اإلمجايل لكثري من الدول املشتركة يف التجا

  
ضت التجارة اخلارجية بصفة خاصة مكاا املؤثر واحليوي يف دائرة النشاط االقتصادي، وذلك بظهـور                      

التكتالت االقتصادية الدولية الرامية إىل حترير التجارة الدولية، و إزالة العوائق اليت تقف أمامها، وحتقيق املكاسب                
  .املرجوة منها

  
 يف االقتصاد، وهذا بالتطرق     الفعال افتتاح هذا البحث بفصل أبني فيه أمهيتها ودورها          ثرتآ      من هذا املنطلق،    

  :اىل النقاط التالية
 .  ا، وتأثريها على النمو االقتصاديد، ومدى ارتباط االقتصا التجارة اخلارجيةتبيان أمهية 
  .التعرض إىل النظرية البحتة للتجارة اخلارجية و السياسة التجارية 
  .2001- 1970لتجارة اخلارجية يف اجلزائر، والسياسة املعتمدة خالل مسار ا 
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@ @

  مدخل للتجارة الخارجية :المطلب األول

   أمهية التجارة اخلارجية و أهم جوانبها :الفرع األول 
  

     : اخلارجية التجارة  أمهية-1

 ما يسميه االقتصاديون    أو ،م التجارة اخلارجية بني الدول إىل جذور املشكلة االقتصادية        تعود أسباب قيا            
فمن احلقائق املسلم ا يف عامل اليوم أنه مهما اختلفت الـنظم الـسياسية يف دول العـامل                  . مبشكلة الندرة النسبية  

 و ذلك آلن إتباعها     .فترة طويلة من الزمن   فإا ال تستطيع إتباع سياسة االكتفاء الذايت بصورة كاملة و ل          ،  املختلفة
و مهما يكن ميل     .يدفع الدولة أن تنتج كل احتياجاا برغم أن ظروفها االقتصادية و اجلغرافية ال متكنها من ذلك               

و من هنا تبـدو أمهيـة       . أي دولة إىل حتقيق هذه السياسة فإا ال تستطيع أن تعيش يف عزلة عن الدول األخرى               
  .ل بني الدول املختلفة املرتبطة ارتباطا وثيقا بالتجارة اخلارجيةمم العالتخصص و تقسي

  

 ذلك سواء كان ، من اتمعات-ياقتصاد -فالتجارة اخلارجية تعد من القطاعات احليوية يف أي جمتمع
ا تساعد يف  إضافة إىل أ،فالتجارة اخلارجية تربط الدول و اتمعات مع بعضها البعض. اتمع متقدما أو ناميا

 و تساعد كذلك يف زيادة رفاهية ،توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة
البالد عن طريق توسيع قاعدة االختيارات فيما خيص االستهالك و االستثمار و ختصيص املوارد اإلنتاجية بشكل 

  1.عام
 و ذلك الرتباط ، اإلنتاجية و التنافسية يف السوق الدولنيرا جوهريا على قدرة الدولةشكما أا تعترب مؤ

ثار على امليزان آ و ماله من ، و قدرة الدولة يف العمالت األجنبية، اإلنتاجية املتاحةباإلمكانياتهذا املؤشر 
  .التجاري

  
نتج  في، و خاصة عند تشجيع الصادرات،ميكن للتجارة اخلارجية أن تلعب دورا للخروج من دائرة الفقر

عن ذلك احلصول على مكاسب جديدة يف صورة رأس مال أجنيب جديد يلعب دورا يف زيادة االستثمارات 
 و يؤدي ذلك إىل زيادة التكوين الرأمسايل و النهوض بالتنمية ، بناء املصانع و إنشاء البنية األساسيةاجلديدة يف
  .االقتصادية

                                                 
 .13، ص )2000، عمان، دار المسيرة للنشر، )1(ط (، "ية التجارة الخارج" رشاد العصار، عليان الشريف، 1
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 سواء كان مستهلكا ائيا أو وسيطا ،عون االقتصادية ميكن أن يلمسها الـة التجارة اخلارجيـ أمهيإن

 و اليت تعكس الترابط الوثيق ،ةـ الوثيق و الكبري للنشاط االقتصادي بالسوق اخلارجيالرتباطل و هذا -املنتج –
 ،ة مبا ينتج يف اخلارجـة بسيطـ املستهلك يلمس ذلك جليا من خالل أمثلو لعل .بني اقتصاديات خمتلف الدول

 مث يتم تصنيعها ، و قد ال تنتج السلعة يف اخلارج و لكن يستورد مكوناا بصورة كاملة أو جزئية،ك حملياو يستهل
  . حمليا لتقدم لالستهالك أيضاميعهاأو جت

  

 ؛لتجارة اخلارجية يف اقتصاد بلد من جانب تبعية االقتصاد الوطين للتجارة اخلارجيةلتظهر األمهية النسبية 
فالبلد الذي .  كلما زاد أثر االجتاهات العاملية على التنمية،اخلارجية بالنسبة إىل الدخل القوميفكما زادت التجارة 

و منه يكون .  يقال أنه أكرب تبعية من البلد الذي يصدر نسبة أقل،يصدر للخارج نسبة مرتفعة من إنتاجه الكلي
لخارج كلما كانت وارداته أكثر أمهية بعية ل كما أنه يعترب بلد أكثر ت.ادية الدوليةأكثر حساسية للظروف االقتص

  .بالنسبة إلنتاجه
   

أخذ كمؤشر نصف جمموع الصادرات و الواردات من السلع ن ،لقياس األمهية النسبية للتجارة اخلارجية        
 نفتاح أيضا بدرجة ايسمى e.1و يسمى هذا املؤشر مبعامل التجارة اخلارجية .  اخلاماحملليكنسبة من الناتج 
  .االقتصاد الوطين

  

( ) 1002/ x
PIB

e Μ+Χ
=  

  :حيث
M         :الوردات   

 : X          الصادرات  
PIB :الناتج الداخلي اخلام  

  
 ميكن إذ ، على درجة التطور أو التخلف االقتصادي لدولة ما- يف حد ذاا- إال أن هذه النسبة ال تدل        

 و عموما جند هذه النسبة كبرية جدا يف الدول النامية .ما نفس النسبة و أخرى متطورة أن تكون هلتخلفةلدولة م
يعتمد على   يف هذه الدول الالنمو االقتصاديبيد أن هذا ال يعين أن . اليت قد تلجأ إىل االقتراض لتمويل وارداا

  .اديةريلقدرة االست إىل حد كبري االيت حتكمهاات  و يظهر ذلك بشكل واضح يف جمال االستثمار،التجارة اخلارجية

  

2:دكما أنه ميكن قياس مدى اعتماد البلد على االسترياد من العامل اخلارجي مبؤشر متوسط ميل االستريا   
  

                                                 
1 Michel Zerbato, "Macroéconomie élémentaire", (paris, Armand colin, 1996), p 84 

  .109 ص،  )1998 اإلسكندرية، دار الجامعية الجديدة للنشر، (، " أساسيات االقتصاد الدولي"،  عادل أحمد حشيش، أسامة محمد الفولى 2



                                          @ @
 @@@@@@@@@@@@@@Þëþa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîuŠb©a@ñŠbvnÛa@nbîë@@bè@ @

 5

=    د متوسط ميل االستريا                                 
)(PIB

Μ  

  
ىل إاد ميكن أن تؤدي رين زيادة االستأل ،عكس أمهية أو خطر التجارة اخلارجيةإال أن هذا املؤشر ال ي

  . طبيعة هذه الوارداتإىل و هذا يرجع ،زيادة كبرية يف الدخل مبعدل أسرع مما حيدث يف اقتصاد مغلق
  

  : اخلارجيةأهم جوانب التجارة  -2

  1:ىل ثالث موضوعاتإميكن تقسيم جوانب التجارة اخلارجية 

حيث يؤدي التخصص على املستوى الدويل إىل زيادة  :التبادلأمناط التخصص الدويل يف اإلنتاج و : أوال
 وبالتايل . مثلما يؤدي إىل زيادة الكفاءة و الدخل احلقيقي لدولة معينة،يـالكفاءة و اإلنتاج يف االقتصاد العامل

نتاج سلعة أو جمموعة من السلع إ حيث تتخصص كل دولة يف ،دأ التخصص الدويلـيقوم التبادل أساسا على مب
و ترتبط ظاهرة التخصص بني الدول املختلفة بظاهرة التجارة اخلارجية ارتباطا . تبادهلا مع غريها من الدولتو 
  . وثيقا

  
 إال أنه يوجد عدة ، هو األساس القوي لقيام التبادل الدويل،بذلك ميكن القول أن التخصص بني الدول 

 املناخ باعتباره عامل أساسي يف حتديد تكاليف :منها نذكر ،عوامل تؤثر يف قيام و تشكيل هيكل التخصص الدويل
 نفقات ، التفاوت يف حجم رؤوس األموال، التفاوت يف القوة البشرية، التفاوت يف املوارد الطبيعية،و نوعية اإلنتاج

  . اخل.... فروق األسعار،النقل
  

 يثور ،اط التجارة اخلارجية بعد التعرف على أمن: و معدالت التبادل الدويلجارةظروف و شروط الت: ثانيا
 كما يصبح ؛مباشرة التساؤل عن الظروف و األسعار و الكميات و النسب و املعدالت اليت يتم مبقتضاها التبادل

 بدال من حماولة االكتفاء ،من الضروري حتديد حجم املنافع أو اخلسائر اليت تعود على الدولة من جراء التبادل
  . الذايت

  
 و اليت بدورها تعوق ،القيود و احلواجز اليت تعكس السياسات التجارية الدولية املتبعة تعرف على ال بد من ال:ثالثا

  . هذا التبادل و آثارها و بواعث فرضها
  : اخلارجيةتركيبة التجارة  - 3

                                                 
  .  15-14 رشاد العصار، مرجع سابق، ص ص 1
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1: نذكر منها، ميكن النظر إىل التجارة اخلارجية بعدة معايري  
  

          االقتـصادية  ، اجلغرافيـة  ، الطبيعية ، حسب اموعات السلعية   ارجية التجارة اخل   يتم تقسيم  :  اهليكل الكلي  -أ  
  . شرح التغيريات و االجتاهات يف التجارة اخلارجيةمنمكن  و هذا للت،...ة للميزان التجاريو النقدي

  

  :و يتم كمايلي,  ما هو مستوردمصدر و هو حسب ما يتم التصنيف :  اهليكل االقتصادي-ب 
  ،  سلع مصنعة مستوردة-،  سلع مصنعة مصدرة-،  سلع غذائية مصدرة-، مستوردةسلع غذائية  -
  .سلع للصناعة مصدرة -،  سلع للصناعة مستوردة-

  

  . يتم التصنيف حسب املناطق و اموعات الكربى للدول املتعامل معها:  هيكل السلع حسب املناطق-ج
م حسب املناطق اليت تتميز بالتعامل بعملة نقدية موحـدة          ـو هنا يتم التقسي    :  اهليكل حسب املناطق النقدية    -د
  ."Zone D "منطقة الدينار  ،"Zone E " منطقة األورو حاليا ، ''S Zone''منطقة الدوالر : مثل

  
 ار التجارة اخلارجية على االقتصادـثآ  :الثاينالفرع 

ة عليه باعتبارها من أهم القطاعات احليوية ا آثار حامس و هل،هناك عالقة وثيقة بني التجارة اخلارجية و االقتصاد
خالل آثارها على املتغريات أو املؤشـرات         و يظهر هذا بوضوح من     . فقد تكون حمفزة كما قد تكون مدمرة       ،فيه

  :  و هذا ما سنتطرق إليه فيما يلي،الكربى لالقتصاد
  

   : االقتصادي النمو -1
  

 فالتنمية االقتصادية و ما ينتج عنها مـن         ، االقتصادية و خططها   ترتبط التجارة اخلارجية ارتباطا وثيقا بالتنمية     
 كما أن التغريات ليت حتـدث يف ظـروف   ،ارتفاع مستوى الدخل القومي تؤثر يف حجم و منط التجارة اخلارجية      
يف " حقـن " باعتبار الـصادرات إضـافة أو      ،التجارة اخلارجية تؤثر بصورة مباشرة يف مؤشرات النمو االقتصادي        

  .Injection" "2لكرتيااد حسب التعبري االقتص
 فمن ناحية تساهم يف زيادة الدخل القومي مـن خـالل املـوارد           ،للصادرات دور كبري يف النمو االقتصادي     

 يؤدي منـو الـصادرات      ، و من ناحية أخرى    . و عالقات املدخالت و املخرجات و التقدم التكنولوجي        ،املعطلة
  .ان املدفوعات يف مراحل التنمية االقتصاديةمبعدالت متزايدة إىل التوازن يف ميز

   

                                                 
1 Henri, Chiten et Gererd Bromoulle," Economie politique", (France, Dalloz éd, 1984), P376.   

  110نفس املرجع، ص  2
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 و هـي مبثابـة عمليـة تـسرب          ،كما أن الواردات تساهم يف توفري متطلبـات النمـو االقتـصادي              
"1"Leakage.      ا تساهم يف منو الدخل القوي بشكل غري مباشر عن طريق متكني االقتصاد القـومي مـن            مإال أ

ـ     ،ةـ باملواد و السلع الصناعي     من حيث التموين   ،مواجهة أعباء التنمية    و هـذا    ،ةـ و كذلك السلع االستهالكي
دف زيادة و توسيع اإلنتاج و توزيعه.  

  
 هي أن قيام هذه التجارة يسمح هلا        ،كما أن أهم ميزة تضيفها التجارة اخلارجية لدولة ما مع العامل اخلارجي             

 يف ااالت اليت    اإلمنائي تركيز جهدها  و   . و البشرية   الطبيعية ،اصةبسد العجز الذي تعاين منه حمدودية مواردها خ       
 نظـرا     خاصة يف الدول النامية    ،و ذا يتضح أن التجارة اخلارجية عصب التنمية االقتصادية         .تكون هلا فيها ميزة   

  . و طبيعة تركيب اقتصادها،العتمادها الكبري على السوق العاملي
   
   : وميـالق الدخل - 2

 فالتجارة اخلارجية تؤثر بصورة مباشرة يف       ،يقة بني التجارة اخلارجية و التنمية االقتصادية      نظرا للعالقة الوث  
 التجارة اخلارجية علـى     تأثري أما   . و تزدهر التجارة اخلارجية يف نفس الوقت       ،مستواهتركيب الدخل القومي و يف      

  :اآليت فيمكن أن تبينه من خالل اإلجابة على السؤال ،الدخل القومي
  

  ؟  و أيها تؤدي إلنقاص الدخل املوضوع حتت تصرفها،ارة تأيت للدولة بدخل إضايفأي جت
  
 

 و بالتايل جتلب لـه      ، فهي تعين زيادة الطلب على إنتاجه      ، بدخل إضايف   تعود عليه   صادرات البلد  نالظاهر أ       
أمـا  لبا علـى الـسلع؛       كالمها جير ط   ، ضمن هذه الناحية يعترب التصدير كاالستهالك      ،دخال إضافيا من اخلارج   

 بل تنقص الدخل املعد للتصرف فيه و املوجود بصورة مباشرة من            ، بدخل مباشر   تعود على البلد   الواردات فهي ال  
 مـن    جبزء فهو إبعاد  ، و من هنا يعترب االسترياد كاالدخار      .خالل استرياد السلع و يدخل يف البنية النحتية لالقتصاد        

  .الدخول عن التداول
  : معادلة الدخل القومي كما يليتصور كن ميو هكذا   

  

   االستثمار+ االستهالك =  الواردات+ الصادرات - اإلنتاج        

  

 - الـصادرات  +النفاق احلكومي + )االستثمار احمللي  +االستهالك احمللي  (  اإلنفاق احمللي  =الدخل القومي  أو
2لوارداتا

  

  

                                                 
  109 ص عادل أحمد حشيش، أسامة محمد الفولى، مرجع سابق، 1
  .108نفس المرجع، ص  2
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 و إىل أي مـدى      ، يزيد الدخل بزيادة صـادراته     و السؤال الذي يستوجب اإلجابة عنه هو إىل أي مدى         
   ؟ ينقص بزيادة وارداته

  
 كل زيادة صافية يف      يوضح  حيث ،"مبضاعف التجارة اخلارجية  "ميكن اإلجابة عنه بالتطرق إىل ما يسمى        

 و بالتايل املضاعف هو عبارة عن عدد املرات اليت جيب أن نضاعف فيهـا               ،خل القومي و كل نقص صايف فيه      دال
و كل زيادة أصلية يف الدخل تؤدي يف العادة إىل زيـادة يف               .ر احلقنة األصلية ملعرفة الزيادة الكلية يف الدخل       مقدا

  . و زيادة ثالثة يف االسترياد،اراالستهالك و زيادة أخرى يف االدخ
  

  : واردـامل استغالل -3

دونه ال تستطيع   ب فالتصدير استرياجتية و     ، متكن التجارة اخلارجية من استغالل أكفأ املوارد الطبيعية و املكتسبة         
 و لكن من خالل التجارة اخلارجية ميكـن         ، و رمبا تبقى بعض املوارد عاطلة      ، اإلنتاج ترافوواملشروعات حتقيق   
  .و على حالتهاأتصديرها مصنعة 

  
د من التعامل  حتقيق االكتفاء الذايت الذي يتخذ كذريعة للح إىلدفما أن سياسة تقدير و معرفة الواردات     ك

 ألنه يتجاهل املزايا الناجتـة      ، و كذلك خسارة اقتصادية فادحة     ، يعترب أمر مستحيل   ، إال أن هذا   مع العامل اخلارجي  
  .1.عن تقسيم العمل و التخصص الدويل

  
   : الدخلوزيع ـت -4

 و لكنها ال تعمل     ،للتجارة اخلارجية أمهية كبرية تتمثل يف إعادة توزيع الدخل القومي و العمل االجتماعي                
  التباين مستوى التنمية االقتـصادية بـني الـدول   إىل و يرجع ذلك    ،بالضرورة على املساواة بني مجيع دول العامل      

 و عليه فان املزايا النسبية للتجارة اخلارجية تعود بصفة أساسية إىل الدول اليت تتمتـع                ، املتخلفة الصناعية و الدول  
  .بإنتاجية عالية

  

 نتيجة عدم حصوهلا على املزايا اليت ختص        ، الدول النامية أن توقف عمليات التصدير و االسترياد        ال تستطيع   
 حتول بينها و بـني اسـتغالل مواردهـا و تنميـة             ة فهي تعاين نقصا يف بعض السلع الرأمسالي       ،ا الدول املتقدمة  

   2. و ليس من سبيل إىل ذلك إال عن طريق االسترياد،اقتصادياا
  

                                                 
 .13 - 11، ص ص  )1997 مجهولة، عدمشق، دار الطب(، "ماهية و تخطيط: جية و الداخلية التجارة الخار" أحمد ناشد، 1
 .13 - 11  صنفس المرجع، ص 2
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 فتعمل على تغيري    ،ا تعمل على إعادة توزيع للدخل من خالل عمليات التصدير و االسترياد و اإلنتاج             كما أ 
 التركيبة مـن  تعديل هذه و تعمل على   ،...هيكله و تركيبه هلذه الدخول و نسبتها بني املنتج و الناتج و املستهلك            

  . أنفسهم و املستوردين أو بني املنتجني، املستهلك و فائض املنتجضائخالل التفصيل بني ف
  

  

  نظريات التجارة الخارجية: الثانيالمطلب     

 و يف أسس ،تبحث نظريات التجارة اخلارجية يف دراسة و حتليل املشكلة االقتصادية يف إطارها الدويل  
     ية املتباينة و كيفية تفاعل جمموعة من االقتصاديات القوم،التبادل التجاري الذي يعود بالفائدة على طريف املبادلة

  . من أجل ختصيص املوارد احملدودة على احلاجات اإلنسانية املتعددة،و املتداخلة مع بعضها البعض اآلخر
  

 متخذين من تقييم و عرض ،فيما يلي سنعرض أهم املناهج و املدارس الفكرية يف نظرية التجارة الدولية        
  .ملناهج الفكرية اجلديدة يف نظرية التجارة الدولية مث عرض ا،نقطة االنطالقالنيكالسيكي الفكر 

  
   النيوكالسيكية النظريات  :االولالفرع 

  

أوضحت النظرية الكالسيكية يف التجارة الدولية أن التبادل الدويل يقوم عندما ختتلف النفقات النسبية   
لكن هذه النظرية ال  .نتاج جمتمعة سواء متثلت يف نفقات العمل وحده أو عناصر اإل،لإلنتاج يف البلدان املختلفة

 أي أن النظرية الكالسيكية تفسر السبب يف قيام التجارة ،توضح أسباب اختالف النفقات النسبية بني هذه البلدان
  .اخلارجية بني الدول

  
 كذا ، أي اختالف النفقات النسبية،يرجع ظهور فكرة النظرية النيوكالسيكية يف تفسري هذا االختالف

 و بصفة عامة فإن هذه النظرية تعتمد يف تفسري ظاهرة . إىل مبدأ قياس القيمة على أساس العملنتقاداالتوجيه 
  :التخصص و قيام التجارة الدولية على عاملني أساسيني مها

  . وفرة و ندرة عناصر االقتصاد داخل كل دولة-  
  . تناقص النفقة و تزايد الغلة بالتوسع يف اإلنتاج-  
  
  : Hecksher- Onlin) أولني - هيكشر(ة و ندرة عوامل اإلنتاج  نظرية وفر-1
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اب ـ حيث هذا األخري ألف الكت،ة إىل االقتصادي السويدي هيكشر و تلميذه أولنيـترجع هذه النظري        
 حيث اعتمد أولني على أن التجارة .م1933 الذي نشره عام - نظرية أولني للتجارة اخلارجية-و اشتهر بامسه 

 و قد بدأ أولني نظريته بالنقد للنظرية الكالسيكية على أن ،ية هي االمتداد الطبيعي للتجارة و التبادل الداخليالدول
  .ترضها اختالف التجارة الدولية و الداخليةفالعمل أساس القيمة و ا

  

ر ا عناصر  أولني لنسب عناصر اإلنتاج إىل إثبات أن اختالف النسب اليت تتواف-كشرييسعى منوذج ه        
مر الذي ميكن الدولة من  و األسعار النسبية للسلعة الواحدة بني الدول األ،اإلنتاج يؤدي إىل اختالف النفقات

 و إلثبات صحة هذه القاعدة فلقد بدء هذا .استرياد السلعة من اخلارج بنفقة إنتاج أقل مما لو مت إنتاجها حمليا
 و يف هذا الصدد يرى أولني أن األسعار يف النهاية ،عار يف اقتصاد ماالنموذج بالبحث عن العوامل احملددة لألس

 حيث يكون العامالن األول و الثاين :التالية أي تعتمد على العوامل األربعة ،تتحدد بالطلب عليها و املعروض منها
  1: بينما يتحدد جانب الطلب بالعاملني الثالث و الرابع،جانب العرض

  .ملختلفة أو دالة اإلنتاج مدى توافر الكميات ا-1
  . الشروط الفنية لإلنتاج أو دالة اإلنتاج-2

  . هذان العامالن يكونان جلانب العرض     
  . و على األخص هيكل توزيع هذا الدخل، مستوى الدخل-3
  . تفضيالت و أذواق املستهلكني-4

  .انب الطلبجلو هذان العامالن يكونان      

  

 يتضح لنا أن دوال اإلنتاج لسلعة متشاة يف ،عة بالفروض األساسية للنظريةمبقارنة هذه العوامل األرب  
 و أن دوال تفضيالت و أذواق املستهلكني بني الدول ، و أن هيكل توزيع الدخل ثابت،دول العامل املختلفة
رة النسبية  لذلك مل يبقى من هذه العوامل األربعة سوى العامل األول الذي يتعلق مبدى الوف،بدورها متماثلة

 كمصدر الختالف املزايا النسبية باعتباره العامل املفسر لقيام التجارة اخلارجية بني ،لكميات عناصر اإلنتاج
  . و الطلب هو املتغري التابع، فإن العرض هو املتغري املستقلو على هذا األساس ،الدول

  
  :  اإلنتاج و ندرة عوامل وفرة -1-1

 و اليت تتمثل يف ، يعين الكمية املوجودة من كل عنصر من عناصر اإلنتاج،إن وفرة وندرة عوامل اإلنتاج  
كشر بداية أن الدول ختتلف يه فلقد الحظ .اليت ختتلف هذه األخرية باختالف الدول،  األرض، رأس املال،العمل

ية ينتج عنها  عوامل اإلنتاجيف عرض و هذه االختالفات املطلقة ،فيما بينها من حيث الوفرة يف عوامل اإلنتاج
                                                 

 .20ص،  )1991 القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ،)1(ط(، " و التنظيمر التجارة الخارجية بين التنظي" حاتم سامي عفيفي، 1
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 ووفرة يف ، عنصر العمل يف دول جنوب شرق آسياوفرة يففمثال هناك . اختالفات يف الوفرة النسبية هلذه العوامل
  .و أملانيا  ووفرة عنصر رأس املال يف اليابان،عنصر األرض يف السودان

  

 و التنبؤ الرئيسي ،نتاج عرب الدولهذا التحليل يفسر أمناط التجارة بالتركيز على اختالف وفرة عوامل اإل          
 يف حني أن مستورداا ،هلذه النظرية أن صادرات الدولة تشتمل سلعا تستخدم بكثافة مواردها الوفرية نسبيا

  1.ستشمل سلعا تستخدم بكثافة مواردها النادرة نسبيا
  

ري أسباب اختالف امليزة النسبية بني ن يف قدرا على تفسمجيب مالحظة أن امليزة الرئيسية هلذه النظرية تك        
 باإلضافة إىل ذلك فإن هذه النظرية تشري إىل أن . و بالتايل يف قدرا على التنبؤ بأمناط التجارة الدولية احلرة،الدول

 فالعرض املتاح من عناصر اإلنتاج يف دولة ما يتغري مع ،مفهوم امليزة النسبية هو مفهوم ديناميكي يتغري مع الزمن
  2.زمن بسبب تغري العوامل احملددة لهال
  
  :  اإلنتاجحجم  -1-2

أن هذه األخرية   و،نتاج لقيام التبادل الدويل حسب النظرية السويدية هو التوسع يف اإل،أما األساس الثاين  
 و هذا بدوره يؤدي إىل زيادة الطلب عليها من الدول ،يؤدي بدوره إىل خفض نفقة إنتاج السلع و خفض مثنها

هلذا فإن اإلنتاج الكبري يؤدي إىل الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج يف دول  و .خرى و من مثة زيادة صادراااأل
   و أن اختالف يف الوفرة النسبية ملختلف عناصر اإلنتاج يف خمتلف الدول يؤدي إىل اختالف يف العوامل،املختلفة

ذا تسعى الدولة هل و .األسعار يف الداخل عن اخلارج و من مثة اختالف النفقات و اختالف ،وذلك حسب الكفاءة
 و بالتايل التوسع يف اإلنتاج يؤدي إىل قيام ،إىل استرياد السلع من اخلارج اليت تكون أقل من األسعار احمللية

  .التخصص و التبادل الدويل بني الدول
  
   :)Leontief(ف ييونت للغز -2

 و بالتايل حسب نظرية ،تحدة تتمتع بوفرة نسبية يف رأس املالكان من املعروف بوجه عام أن الواليات امل  
 و لقد أهتز هذا االعتقاد يف بداية ، أولني فإا سوف تعتمد يف صادراا على السلع كثيفة رأس املال-كشريه

  فحسب إحصائيات التجارة.هليكل التجارة اخلارجية األمريكية'' فيليونت'' الستينات على أثر حتليل قام به 
و أا تقوم بتصدير هذه السلع ،  فإن الواليات املتحدة لديها ميزة نسبية يف السلع كثيفة العمل1947اخلارجية لعام 

  3. بينما تستورد من هذه األخرية سلع كثيفة رأس املال،باوألور

                                                 
 .31-30  صصسابق، مرجع  ، عليان الشريف، رشاد العصار1
 .31 نفس المرجع، ص  2
 .86 ص،  )2001، الدار الجامعية للطبع و النشرالقاهرة، ( ،"االقتصاديات الدولية" ،حمدأ عبد الرحمان يسري 3
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ل األمريكي  ألن العام،فطبقا لتلك النتيجة فإن الواليات املتحدة لديها وفرة العمل بالنسبة لرأس املال  

 فإن عنصر العمل هو املتوفر يف الواليات املتحدة األمريكية بالنسبة لعنصر رأس ،حييط به جتريب و خربة و تنظيم
 و تستورد سلعا ذات ، إذن على أمريكا أن تصدر سلعا ذات كثافة يف عنصر العمل عالية بالنسبة لرأس املال،املال

  .ملكثافة رأمسالية عالية بالنسبة لعنصر الع
  
  
  

  :نقد النظرية النيوكالسيكية   

ف يف تفسري أسباب اختالف النفقات يكشر و أولني مث ليونتيا كل من هرغم اإلجتهادات اليت قام   
  : إال أا تعرضت للنقد يف خمتلف االجتاهات و اليت نلخصها فيما يلي،النسبية ووفرة و ندرة عوامل اإلنتاج

  
  : أولني–كشر يظرية هاالنتقادات املوجهة إىل ن -  

  

فلقد اعتمدت النظرية على االختالف يف درجة وفرة :  صعوبة قياس الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج-1
 فاستخدام .نسبية من ميزة ترتب عنه و ما ي،فلة بذلك الفروق النوعية لعناصر اإلنتاجغ م،أو ندرة عناصر اإلنتاج

 ال حتدد بصفة فاصلة أي السلع الداخلة يف التجارة الدولية كثيفة ،و رأس املال ملالنموذج ملتغريين فقط مها الع
 و ال شك أن ما تقدم هو نتيجة منطقية مرتبطة بالفرض اخلاص بتجانس عناصر ،العمل أو كثيفة رأس املال

  .اإلنتاج
كشر أولني مع ي نظرية هاشتركتحيث  ، إمهال النظرية إلمكانيات انتقال عناصر اإلنتاج يف اال الدويل-2

 و بالطبع هناك استحالة يف انتقال بعض ،اًانيات انتقال عناصر اإلنتاج دولينظرية النفقات النسبية يف إمهال إمك
  .عناصر اإلنتاج

 ؛ةـ دون تفرقة بني البلدان املتقدمة و البلدان املتخلف،تعترب النظرية أن اهليكل االقتصادي يف كل البلدان واحد -3
ن أن اهليكل االقتصادي يتفاوت بني هذه األنواع من البلدان من حيث درجة مرونته و قدرته على ـيف حي
  1. و هذا التفاوت يترتب عليه نتائج كبرية يف التجارة اخلارجية،التكييف

  أولني أن السلع املختلفة–كشر يترى نظرية ه حيث ،اختالف األساليب الفنية لإلنتاج بالنسبة لسلعة واحدة -4
 و لكن باإلضافة إىل هذا تصف النظرية على ضرورة متاثل دالة ،حتتاج إىل تضافر عناصر اإلنتاج و بنسب خمتلفة

 و على ذلك ال ميكن أن يتم إنتاج سلعة معينة بكميات كثيفة من العمل و كميات قليلة ،اإلنتاج لسلعة الواحدة
عة يف بلد آخر بكميات كثيفة من رأس املال و كميات  و أن يتم إنتاج نفس السل، يف بلد ما املالنسبيا من رأس

 النظرية أن باإلمكان تغيري أسلوب إنتاج السلعة الواحدة و لكن يف حدود أوضحت ولقد ،قليلة نسبيا من العمل
                                                 

 .72 ص،  مرجع سابق، مجدي محمود شهاب1
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 أن دالة اإلنتاج لسلعة ، و لكن هناك أدلة تشري إىل عدم صحة هذا التقرير. و اليت ال يؤثر يف األسعار نسبيا،ضيقة
  1.لواحدة قد ختتلف اختالفا كبريا وفقا لظروف التكنولوجياا

  

   )اجلديدة النظريات( املناهج الفكرية احلديثة يف التجارة اخلارجية  :ينالفرع الثا
  

  ةـة النيوكالسيكية بعديد من احملاوالت لتفسري التجارة الدوليـاجتهدت النظرية الكالسيكية مث النظري
 لكن الواقع كان يؤكد . و االقتراب من واقع التبادل التجاري،فادي سلبيات سابقتهااول تحتو كانت كل حماولة 

 و البحث من أجل حماولة ، ألزم هذا الواقع االقتصادي بضرورة التقصي،دائما خالف ما قدمته تلك احملاوالت
  .  أكثر مالئمة و اتفاقا مع التطبيق السائد،تقدمي تفسري للتجارة الدولية

  

 ميكن تقسيمها إىل جمموعتني ،صدد فإنه ميكن متييز ستة مناهج نظرية و تطبيقية جديدةيف هذا ال 
  :منفصلتني مها

  

  : التالية تشمل املناهج الثالثة و:  األوىلاموعة  -1
 

  : العمل انعكاس كثافة ظاهرة -1-1

  

 و هذا ،اإلنتاج أحباثا تطبيقية إلثبات ظاهرة تبديل أو انعكاس كثافة ،B.S.Minhasأجرى منحاس   
  . أولني لنسب عناصر اإلنتاج- كشريانطالقا من نقد إحدى أهم فروض نظرية ه

  
 بتقدير ما أطلق عليه اسم ، منحاس تفسريه حلدوث ظاهرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر اإلنتاجبني قدل     

 ،صناعة من خمتلف الدولو عشرون   مشلت إحدى،املرونات الثابتة لداالت اإلنتاج األحاللية من الصناعات
 و دلت النتائج اليت توصل إليها هذا الكتاب إىل أن اختالف مرونات اإلحالل ،للربهنة على حدوث هذه الظاهرة

بني الصناعات املختلفة تؤدي إىل حدوث ظاهرة انعكاس كثافة عناصر اإلنتاج عند مستويات خمتلفة ألسعار 
   2.النسبية هلذه العناصر

 النتائج ميكن القول باختالف كثافة عناصر اإلنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بني دول العامل و طبقا هلذه    
  . أولني يف التجارة اخلارجية- كشرياألعمدة اليت ترتكز عليها نظرية ه إىل سقوط الذي أدى األمر ،املختلفة

  
  : التجارية احلماية هيكل -1-2

  

                                                 
 .84-83 ص،  مرجع سابق، عبد الرحمان يسري احمد1
 .38ص ،  مرجع سابق، حاتم سامي عفيفي 2
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 جيب أن تدخل يف ،تفسري منط التجارة اخلارجية بني الدولطبقا هلذا املنهج فإن أي نظرية تسعى إىل   
 و استنادا إىل . و املمثل يف وجود عقبات مجركية و غري مجركية،اعتبارها اآلثار املمكنة حلماية التجارية القائمة

ا تأثري  باإلشارة إىل أن الرسوم اجلمركية هل،في تفسري لغز ليونتW.P.Travisر فهذه النتيجة حاول االقتصادي تري
 و يرجع ذلك إىل ما ختضع إليه ،أولني يف الواليات املتحدة األمريكية -كشريعلى التجارة اخلارجية يف سلع ه

الواردات األمريكية من السلع الكثيفة العمل من محاية مجركية و غري مجركية من أجل محاية الصناعات األمريكية 
ختضع ألي ال قت ذاته فإن الواردات األمريكية الكثيفة رأس املال  و يف الو، و املعتمدة على عنصر العمل،الوطنية

  1. هذا النوع من املنتجات الذي ترتب عليه زيادة الوارداتمرمن هذه القيود احلمائية األ
  
  : Linder) ليندر( الطلب النموذجي نظرية -1-3

  

ري التجارة الدولية باختالف نسب عناصر يرى لندر أن تغي :2تفسري لندر لقيام التجارة الدولية -والأ           
 و هذا ال يعين ،نواع السلع فقطأ حيث أنه يقوم التبادل الدويل إال بالنسبة لبعض ،اإلنتاج مبالغ فيه بدرجة كبرية

 و لقد فرق لندر بني نوعني ،أن اختالف نسب عناصر اإلنتاج ال قيمة له على اإلطالق يف تفسري التبادل الدويل
 فبالنسبة للمنتجات الولية يرى ليندر أن تبادهلا يتم طبقا للميزة ،ملنتجات األولية و السلع الصناعيةا: من السلع
 فهناك جمموعة من العوامل حتدد الصادرات ، فريى أن األمر أكثر تعقيدااعية أما فيما يتعلق بالسلع الصن،النسبية

وامل حتدد الصادرات الفعلية و الواردات الفعلية كحجم  و هناك جمموعة أخرى من الع،احملتملة و الواردات احملتملة
 يتحدد بالطلب احمللي عند األسعار ، أما الواردات احملتملة لبلد ما،الطلب احمللي الذي حيدد الصادرات احملتملة

قة  أن الصادرات و الواردات الفعلية هي حمصلة ما يسميه القوى اخلالقة للتجارة و القوى املعو يف حني،اجلارية
  .للتجارة

  :يف تتمثل ، خبصوص القوى اخلالقة للتجارة    
  . عنصر املنافسة االحتكارية-      

  . االختالفات يف درجة متثيل الطلب للمنتجات املختلفة يف البلدان املختلفة-      
  . اختالف نسب عناصر اإلنتاج بالنسبة للسلع ذات الطلب املتداخل يف البلدين-      
  :  هي،قوى املعوقة للتجارةأما ال    
  . عامل املسافة-      

  .قلن نفقات ال-      
  . القيود املفروضة على التجارة-      

  

                                                 
 .المرجع نفس1 

 .88-87  صص ، مرجع سابق،حاتم سامي عفيفي  2
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 ألن ،ليست مستقلة عن شروط الطلب'' لندر'' إن شروط اإلنتاج حسب  : الطلب النموذجي عند لندر- ثانيا  
   . الطلب الداخلي- أساسا- احمللي يؤثر عليها كما أن شروط اإلنتاج،كفاءة اإلنتاج تزداد بازدياد الطلب

  

و الطلب احمللي النموذجي يعترب ركيزة اإلنتاج و الشرط الضروري و غري الكايف الذي جيعل سلعة ما قابلة         
 يف حني أن املبادلة الدولية ال متثل سوى ، و عليه فإن السوق اخلارجي إمنا هو امتداد للسوق الداخلي،للتصدير
  1. للمبادالت اإلقليميةتوسع

  
  
  : التالية تشتمل املناهج الثالثة و:   الثانية اموعة -2

  

  : احلجم اقتصاديات نظرية -2-1

  

 أولني لنسب - كشري و تعديال آخر لنظرية ه،تشكل نظرية اقتصاديات احلجم يف التجارة اخلارجية تطويرا  
 فهذه النظرية .ةـاملصادر الرئيسية للمزايا النسبية املكتسب بإدخاهلا وفرات اإلنتاج الكبري كأحد ،عناصر اإلنتاج

تعترب توافر سوق داخلي ضخم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع اليت يتم إنتاجها يف ظل شروط اقتصاديات 
ض  و بتعبري متكافئ تنشأ وفرات اإلنتاج الكبري نتيجة الخنفا، و املتمثلة يف زيادة العائد مع زيادة اإلنتاج،احلجم

السلع ( و بالتايل مت التفريق بني املنتجات الصناعية التامة الصنع . نفقات اإلنتاج مع توسع العمليات اإلنتاجية
ذات سوق داخلي ( و بني الدول الصناعية الصغرية ،)السلع الوسيطية( و املنتجات النصف مصنعة ) االستهالكية

 ومن هنا ميكن القول أن نظرية اقتصاديات احلجم ،)بريذات سوق داخلي ك(   و الدول الصناعية الكبرية،)صغري
 و بني الدول ،تسعى إىل تفسري منط التجارة اخلارجية بني الدول الصناعية املتقدمة ذات السوق الداخلي الكبري

  2.الصناعية ذات السوق الداخلي الصغري
  
  : املنتجمنوذج دورة  - 2-2

  

 حيث يركز على عوامل السوق ، S.Uirshو هريتش  R.Vernonو الذي و ضع أصوله كال من فرينون   
و عمر هذا ...)  شهر،سنة(  و يوضح بصفة أساسية العالقة بني املبيعات من املنتوج كل فترة.أو جانب الطلب

 و باإلضافة إىل أمهية هذا النموذج من الناحية العلمية كطريقة للتنبؤ و لتقسيم حجم املبيعات و الظروف ،املنتوج
 املستوى التكنولوجي الذي يسند إليه تغيري اختالف( وجية و التنافسية اليت تواجه املنتوج لتخطيط التجارة التكنول

  ).كأساس للتجارة مثانأالاختالف 
  

                                                 
 .35ص ،  )2000 للطباعة،هومة   دار،الجزائر(، " االقتصادية الدولية و التنميةةالعالق "،جمال الدين لعويسات 1
 .48 ص ، مرجع سابق، حاتم سامي عفيفي2
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Q مبيعات   

      الزمــن

مرحلة 
  وصول

المبيعات 
  للسوق

مرحلة النمو 
السریع 
  للمبيعات

  
مرحلة 
   المنافسة

  
مرحلة 
  النضج

  
مرحلة 

 االنخفاض

  استيراد 
  تصدیر  

المرحلة 
المرحلة   األولى

  الثانية
المرحلة 
  الثالثة

  ، مرحلة املنتج الناضج- ،  مرحلة املنتج اجلديد-:ثالث كس منحىن دورة حياة املنتج مراحلو يع   
   . مرحلة املنتج النمطي-
  
  
  
  
  
  
  
  
   يوضح مسار دورة املنتج:)01(الشكل رقم                            
  

    
  

  
  
  
  
  

  .104ص  ، مرجع سابق،جمدي حممود شهاب: املصدر
  

  : التكنولوجية نظرية الفجوة - 2-3

 يف تفسري لنمط التجارة اخلارجية بني الدول على إمكانية حيازة ،1يركز منوذج الفجوة التكنولوجية  
أو منتجات ذات جودة أفضل أو ,  متكنها من إنتاج سلع جديدة،ية متقدمة لإلنتاجرق فنطإحدى الدول على 

  ا من الدولـة عن غريهـ مما يؤهل هذه الدول إىل اكتساب مزايا نسبية مستقل،ة أقلـمنتجات بنفقات إنتاجي
  ''فجوة التقليد'' و ''فجوة الطلب '' ،مصطلحني و هو مؤسس منوذج الفجوة التكنولوجيا على ،Posnerو يعتمد 

  .دورة املنتجخالل فجوة الطلب تلك الفترة الزمنية بني ظهور إنتاج سلعة بحيث يقصد 
  

                                                 
 .64-62 ص ص ، مرجع سابق،حاتم سامي عفيفي   1
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@szj¾aïãbrÛaZ@‹öa§a@À@òíŠbvnÛa@òbîÛa@ @
@ @

  ةــة التجاريـالسياس: األولالمطلب 

 العمل وتقسيمتخصص  بصفة أساسية إىل انتشار ظاهرة ال،رأينا فيما تقدم كيف يرجع قيام التبادل الدويل  
على النطاق العاملي، إذ متيل كل دولة إىل التخصص يف إنتاج السلع اليت تتالءم مع األساليب الفنية إلنتاجها مع 

ويرجع إقبال دول العامل املختلفة على األخذ بأساليب . مقتضيات الوفرة النسبية ملختلف عوامل اإلنتاج لديها
 يتوقف على نطاق ،ومدى التخصص.  على أطراف التبادل من نفعالتخصص إىل ما يدره التخصص الدويل

السوق الذي يتبادل فيه املنتجون املتخصصون ملنتجام، وبالتايل اتساع نطاق التجارة الدولية شرط الزم التساع 
  .مدى التخصص الدويل وتقسيم العمل

  

ن تعمل خمتلف دول العامل على من الواضح أنه لو كان التحليل املتقدم صحيحاً، ألصبح من املتعني أ  
توثيق أواصر التبادل الدويل وعلى حترير التجارة الدولة من القيود، إذ يؤدي ذلك إىل زيادة مقدرة الدولة على 
اتساع حاجات سكاا، وبالتايل إىل ارتفاع مستوى الرفاهية االقتصادية فيها، وعلى العكس يؤدي فرض القيود 

وزيع املوارد اإلنتاجية على خمتلف فروع اإلنتاج على حنو ال يتفق مع اعتبارات على التجارة اخلارجية على ت
 وعلى ،اإلنتاجية يف الداخل واخلارج، مبا يترتب على ذلك من التخلي عن املزايا االقتصادية اليت تعود على الدول

  .العامل أمجع من وراء اتساع نطاق التخصص العاملي والتبادل الدويل
  

     تعددت االجتاهات بني احلد من حرية التجارة الدولية وفرض العقبات، وحترير التجارة اخلارجية لكذومع       
وبأخذ هذه الدعوة باحلسبان فإن املواقف واآلراء جتاه املبادئ احلاكمة للتبادل الدويل تفسح . و إزالة هده عقبات

وقوف على مضمون السياسة التجارية وأنواعها اال لتعدد السياسات اليت ميكن إتباعها، وهذا ما يدعونا لل
  .واألدوات املتبعة يف جتسيد هذه السياسة

  
   السياسة التجارية مفهوم وأهداف :الفرع االول 

   : ماهية السياسة التجارية-1

  

بغض النظر عن نوع السياسة التجارية اخلارجية املتبعة يف إطار التجريد العلمي، ميكن تعريف السياسة   
هي عبارة عن جمموعة من القواعد : " اليت تطبق يف جمال التجارة اخلارجية1ية على أا السياسة االقتصاديةالتجار

يف جمال التجارة اخلارجية، لتعظيم العائد من  والتدابري، اليت تقوم ا الدولةواألساليب واألدوات واإلجراءات 

                                                 
 .ة االقتصادية مجموعة اإلجراءات التي تتخذها السلطات ذات السيادة في المجال االقتصادي لتحقيق أهداف معينةيقصد بالسياس 1
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ارجي، ضمن منظومة حتقق األهداف االقتصادية األخرى يف إطار حتقيق التوازن اخل. التعامل مع باقي دول العامل
  1".للمجتمع، خالل فترة زمنية معينة

  
هذا يعين أن السياسة التجارية تنطوي على جمموعة األدوات والوسائل اليت تلجأ إليها الدولة يف جتارا           
    أخرى، ومن فترة إىل أخرى ختتلف هذه السياسة من دولة إىل حيث بقصد حتقيق أهداف معينة،اخلارجية

  .وكذلك من حالة احلرية عن حالة احلماية
  

 ليست إالّ وسيلة إىل جانب الوسائل األخرى كاإلجراءات املالية والنقدية  سياسة التجاريةأن ،يف الواقع   
 بعضها البعض اليت تستعني ا الدولة لتحقيق أهداف معينة، لذلك ال بد من إجراء تنسيق هلذه الوسائل حىت تعزز

  .وال تتعارض فيما بينها
  

  : اخلارجية أهداف سياسة التجارة -2

 ولعلّ اهلدف الرئيسي الذي ترمي إليه عادة هو تنمية االقتصاد ،ناك أهداف متعددة لسياسة التجاريةه  
كتفاء  مثل حتقيق التوظيف الكامل، اال، حتقيق أهداف أخرى فرعيةإىلومي إىل أقصى حد ممكن، وقد ترمي الق

  .الذايت، تثبيت سعر الصرف وإقرار التوازن يف ميزان املدفوعات وما إىل ذلك
  

  .وسنذكر هذه األهداف دون تفريق عما إذا كانت تقوي حرية التجارة اخلارجية أو تقييدها  

  

 نوع ن املدفوعات باختالف ختتلف إجراءات حتقيق التوازن يف ميزا: حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات-أ    
 تكمن هذه -وهي احلالة اليت تسبب الكثري من القلق واالهتمام– يف هذا امليزان، ففي حالة العجز االختالل

؛ أي تعظيم الصادرات واملوارد من النقد األجنيب، وتقليل  اإلجراءات يف زيادة املعروض من الصرف األجنيب
2 .خالل ترشيد الوارداتالطلب على الصرف األجنيب من 

  

  
  

 قد يكون احلصول على موارد اخلزانة العامة لتمويل اإلنفاق العام :العامة) للخزانة( حتقيق موارد للخزينة -ب   
وعادة ما يتم احلصول على املوارد املالية للخزانة عند مرور السلع التجارية، بأنواعه املختلفة أحد أهداف السياسة 

  3 .وبذلك يتم احلصول على نفقات التحصيل. عرب احلدود
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 اليت ميكن أن تؤثر ،لك عزل املؤثرات اخلارجيةذ واملقصود ب: محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية-ج   
 عندما تكون التكلفة احلقيقية لإلنتاج يف وتشتد احلاجة على احلماية. سلباً على اإلنتاج احمللي يف بعض الفروع

غرب أوروبا لإلنتاج الزراعي من منافسة إنتاجها الزراعي يف الدول  مثل محاية دول ،الداخل اكرب منها يف اخلارج
1.النامية

  

  
  

راق هو تطبيق لنظرية التمييز السعري يف جمال اإلغ :"راقاإلغ"قتصاد القومي من خطر سياسة  محاية اال-د   
 على أن ق اخلارجية، اإلنتاج يف السوراق بيع السلع بسعر أقل من تكاليف ويقصد بسياسة اإلغ،ارة اخلارجيةالتج

 على توية لكسب حصص يف السوق اخلارجية،وهي وسيلة مل. تعوض اخلسارة بسعر مرتفع يف السوق احمللية
 OMCوتعمل مواثيق  .دائمحساب املنتجني احملليني فيها، وخاصة بعض احملتكرين األجانب بشكل مؤقت أو 

  .على حماربة مثل هذه السياسة" املنظمة العاملية للتجارة"
  
  

 تعترب حجة محاية الصناعة الناشئة من أقوى احلجج لتدخل الدولة يف التجارة : محاية الصناعة الناشئة-هـ  
 واألمريكي ،1841 عام "Frederic List"واملقصود ا كما جاء ذلك عن األملاين فريدريك ليست . اخلارجية

 حلماية الصناعة احلديثة واملتوقع 1771ية عام  عن الصناعات األمريك"Alexander Hamilton"ألكسندر هاميلتون 
 فإذا كانت هناك ، واحلصول على ميزة نسبية يف املستقبل،أن تصل إىل درجة النضج إذا ما توفرت هلا البيئة املالئمة

  .ناشئاً، وجتب محايته) الفرع اإلنتاجي(ميزة نسبية كامنة أو احتمالية يف فرع جاز اعتباره 

  

  

 قد حتدث تقلبات اقتصادية عنيفة خارج االقتصاد الوطين :اد القومي من التقلبات اخلارجية محاية االقتص-و  
 غري مرغوب -أياً كانت العوامل املسببة هلا- شك أن مثل هذه التقلبات حاد، والكتضخم عنيف أو انكماش 

  . ومن الضروري التعامل معها بأدوات مالئمة. فيها

  

 حيث يشهد القرن اجلديد جمموعة من التحوالت يف :والت االقتصادية العاملية إجياد آلية للتكيف مع التح-ي  
البيئة االقتصادية، ولعلّ أهم هذه التحوالت هو التسارع حنو حترير التجارة اخلارجية من خالل املنظمة العاملية 

لواحد، ليحل حمله للتجارة، واجتاه العامل يف تشكيل التكتالت االقتصادية، وتضاؤل دور االقتصاد القومي ا
 وكذلك تعميق اقتصاديات املشاركة يف العالقات اقتصادية الدولية، والتحول يف الكثري من ."االقتصاد اإلقليمي"

2. إىل استراتيجية اإلنتاج من األجل التصدير-خاصة النامية–دول العامل 
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دوات املناسبة والفعالة، اليت من من هنا أصبح لزاماً على السياسة التجارية اخلارجية إجياد آليات واأل   
خالهلا ميكن حتقيق األهداف املرجوة باملوازاة والتنسيق مع أهداف السياسات االقتصادية األخرى مثل السياسة 

  .إخل...املالية والنقدية وسياسة العمالة
  

   التجارية أنواع السياسات :الفرع الثاين 

 يطلـق  و،  احلماية ةوسياس  سياسة حرية التجارة   ، نوعني رئيسيني  ىلقسم االقتصاديون السياسات التجارية إ           
 الذي ال تتدخل فيه الدولة يف العالقات التجارية الدولية، أما سياسة احلمايـة            اصطالح حرية التجارة على الوضع      

 الدولية، و علـى   تأخرى على اجتاه املبادال   بفتعين احلالة اليت تستخدم فيها الدولة سلطتها العامة للتأثري بطريقة أو            
رغـم  يف الواقع هذا التقـسيم       و. ة أو على هذه العناصر متجمع     حجمها أو على طريقة اليت تستوي ا املبادالت       

  .سهولته ال يفرق بني الدرجات املختلفة لكل من احلماية و احلرية
  

  . التطرق إىل حجج أنصار كل سياسة كل نوع من هذه السياسات مع إىليفيما يلنشري      
  
  
  

  : اخلارجية سياسة حرية التجارة -1
  : التجارية  سياسة احلريةيةماه -1-1

  

 جمموعة القواعد و اإلجراءات و التدبري اليت تعمل على إزالـة    " ميكن تعريف حرية التجارة بأا عبارة عن      
وتـسمى أيـضا    . 1" لتعمل على زيادة تدفق التجارة عرب احلدود لتحقيق أهداف معينة          ,أو ختفيض القيود املباشرة   

  . هي مبعىن إطالق احلرية للتبادل و عدم تدخل الدولة فيهو، السياسة التحررية أو احلرية التجارية
  

 النفقات النسبية، أي على     اختالفه السياسة يعىن قيام التخصص و تقسيم العمل على أساس           ذو تطبيق ه  
 اليت تنخفض لديها نفقات      إنتاج سلعة أو السلع    و ختصص دولة ما يف    . أساس الكفاءات النسبية أو امليزات النسبية     

و من مث تتحقق    . االقتصاد املمكنة هلا داخل     االستخدامات قد وضعت يف     االقتصادية إنتاجها نسبيا يعين أن املوارد    
  .نـاتج قومي ممكنبالتايل حتقيق أكرب و، جأكرب إنتاجية لعناصر اإلنتا

  
  : الدويل لى أنصار التباد سياسة احلرية التجارية من القيود لد- 1-2

 جيـوز  ، فـال  أنصار سياسة حرية التجارة بأن تكون التجارة الدولية حرة خالية من القيود و العقبات           ىيناد      
ر املؤيـدون هلـذه     ظوين.  من تدفق السلع عرب احلدود سواء بالنسبة للصادرات أو الواردات          فرض أي قيود تعوق   

 أي على أساس أا مظهر من مظاهر التعاون البشري، بصرف النظر            ؛الداخليةرم إىل التجارة    ظبنفس ن السياسة  
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ود على  ر التبادل الدويل من القي    ريحتويعتمد أنصار مذهب    .  اليت تفصل بني البشر    عن احلدود اجلغرافية و السياسية    
     1:رهم، أمهها مايليعدة حجج، يف تأييد وجهة نظ

                      
ح للدولة التمتع مبزايا تقـسيم العمـل        يتيرى أنصار أا ت    : التخصص يف اإلنتاج   ى عل تساعد احلرية-أ

 حيث أن إطالق تيارات التبادل جيعل كل منها متخصصا يف إنتاج السلع املناسبة لظروفـه              . والتخصص يف اإلنتاج  
ملنتجة، وهذا بـدوره    يف هذا التخصص ما يزيد من احلجم الكلي للسلع ا         .الطبيعية و التارخيية وتكاليف منخفضة    

   2 .لأطراف التباديم الدخل القومي لدول ظ موارد الدولة و تعاستغالليؤدى إىل حسن 

  
  

طبقا ملبدأ تقسيم العمل و التخصص الدويل، فـإن  : أسعار السلع الدولية اخنفاضاحلرية تؤدى إىل    -ب
فضة و بذلك يعود النفع على املنتج        تكون منخ  ذلك،أسعار املستوردة اليت ال ميكن إنتاجها يف الداخل أو يصعب           

 فيمكنـه التوسـع إىل      ج املنت ا، أم  مثن بأحسن يستطيع أن حيصل على أجود أصناف السلع         ك، فاملستهل واملستهلك
  .تللمداخال و يستفيد من أسعار معقولة ،أقصى حد يف نواحي اإلنتاج

  

وهذا بدوره يعمل على     ج السلع، إىل تنافس الدول يف إنتا     تؤدى احلرية  :احلرية تشجع التقدم الفين   -ج
لك يرفع من الكفـاءة التنافـسية        وبذ .دم الفين و حتسني و سائل اإلنتاج      زيادة و تنشيط اإلنتاج، و تشجيع التق      

  .للمنتوج و يقلل من التكلفة
  

  

 أو على األقـل     ،االحتكاراتيرى البعض أن حرية التجارة متنع        :االحتكاراتاحلرية حتد من قيام     -د
  .كنا يف حالة احلماية ها أكثر صعوبة مما لوجتعل قيام

  

  : اخلارجيةسياسة تقييد التجارة  -2

 الظـروف    حـسب  انتعـشت كار التجاريني، و    فمائية، تبلورت من خالل أ    يطلق عليها السياسة احل     
  . العاملية و توجهات الدولاالقتصادية
  
 جمموعة من القواعد و اإلجـراءات     " 3:ية التجارة اخلارجية على أا    يف هذا اإلطار، تعرف سياسة محا       
التجاريـة   اليت تضع قيودا مباشرة أو غري مباشرة كمية أو غري كمية، تعريفية أو غري تعريفية على تدفق                   ،والتدبري

   ."اقتصاديةاخلارجية عرب حدود الدولة لتحقيق أهداف 
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 فأنـصار   ،لتجارة الدولية  ا لقد ظهرت نظريات احلماية يف الوقت نفسه اليت ظهرت فيه نظريات حرية            
 االقتـصاد  ازدهـار  منو هلذا النظـام   عن وقد نتج، نادوا بنظريات احلرية حلماية سياستهم القومية    النظام الرأمسايل 
 مل تكن قـد     أخرى كان على حساب دول      االزدهار إال أن هذا     . اليت طبقته مثل الدول األوروبية     القومي للدول 

، رأت  االسـتغالل ا شعرت هذه الدول بوطـأة       ا وأمريكا اجلنوبية، و عنده     وآسي ادول إفريقي تطورت بعد، مثل    
   1. القومياقتصادهاضرورة محاية 
      

 مفهوم نسيب، يعرب عن درجة التقييد يف التعامل اخلارجي، و لعل أقـصى              احلمايةإن   2:احلمايةخاصيات   -      
 و اهلدف منه الوصـول إىل    ؛طلقا حلرية التبادل  لغرض املضاد م   ا ي، وه "Autarcie" االنغالق هي   احلمايةدرجات  
  . و اليت تشكل احلمائيةلالنغالق ثانوية  توجد عدة أشكالكما أنه.  الذايتاالكتفاء

  

  :وهذا ينطلق من غايتني"Autarcie de Repliement" : انغالق انكفائي  -   
  .سيئةالتشغيل التام للقوى اإلنتاجية، حىت تلك اليت تعترب يف وضعية جد  -1
  . العدواقتصادياتالوقوف يف وجه تسرب الثروة إىل اخلارج، والتأثري على  -2

  .يؤدى إىل غزو يف اال أو األراضي "Autarcie D'extension" :انغالق توسعي -  
 دون  و يهدف من خالهلا إىل احلصول على موارد للدولة لتغطي ا نشاطاا احلكوميـة             :  احلمائية التحولية  -  
  .ظر إىل اجلوانب األخرىالن
 تقدم قاعـدة  ةويظهر أن نظرية الرسوم التعريفي: "Protectionnisme compensateur" ةاحلمائية التعويضي -  

بني املنتجني يف الداخل و اخلارج، والـيت بـدوا          رشيدة معتدلة و جمزية يهدف منها إىل وضع مساواة للظروف           
 األجانب، مثل سعر    اة تنتج عن امليزات من كل نوع اليت يتمتع ا املنتجون          فعدم املساو . املنافسة تكون غري عادلة   

  ...، أو إغراقلتكار احتكاراملنخفض للموارد األولية، أو تعويض مقدم للمصدرين من طرف الدولة، أو 
  
  : للحماية االقتصادية احلجج -2-1

  

، و قد بسطها    )ليستيديك  رف( الكاتب األملاين   هذه احلجة نسبتها إىل    اشتهرتلقد  : الصناعة الناشئة  محاية -أ    
 أن   أنه جيب على الدولة    م، و تتلخص هذه النظرية يف     1841 السياسي عام    لالقتصاديف كتابه املشهور النظام الوطين      

 يف وجه املنافسة الصناعات األجنبية      د هذه الصناعة الصمو   استطاعت، و اإل ملا     تقوم حبماية الصناعات الناشئة فيها    
املدربة و الظروف املالئمة مما ميكنها من التمتع        .  اليت متتاز عليها بالتجربة الطويلة و التنظيم األيادي العاملة         ,لغةباال

  .مبزايا اإلنتاج الكبري و بنفقة أقل
  

                                                 
 .203عادل أحمد حشيش، مرجع سابق ص  1
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  1 :أمهها الشروط التالية الصناعات الناشئة محايةعدة قيود لتطبيق مبدأ " ستلي"وقد اشترط 
  

 بطبيعتـها   متهيئةمي الدولة اإلنتاج الزراعي من املنافسة أجنبية، ألن الدولة إما أن تكون             جيب أن ال حت   : أوال    
 بالطبع لن يؤدي إىل جعل الدولة أقدر        احلمايةض   و فر  . كذالك نأال تكو ، وإما    زراعي معني  نتاجإللتخصص يف   

  .  هلامهيأةعلى الزراعة إذا مل تكن 
  

       للتقـدم     االقتصادية يف البلـد   بطبيعة الظروف    املهيأة بالنسبة للصناعات     جتب أال تفرض إال    احلمايةن  أ :ثانيا   
 أبـدا لن نستطيع فال جيوز مثال محاية الصناعات اليت .  للبقاء و املقدرة على منافسة الصناعات اخلارجية مستقبال     و

  حـىت يـستكمل    طور نشأا فقط  ية توجب محاية الصناعة الناشئة يف       فالنظر. املتطورة منافسة الصناعة اخلارجية  
  .منوها

  
 أن تلغى مبجـرد     و،   و أن تغطي فقط الفترة الالزمة لنمو الصناعة الناشئة         ،احلماية مؤقتة  أن تكون  جيب :ثالثا   

نسبة تتماشى مع درجة حتسن     بو  وميكن يف هذه حالة ختفيض القيود بتدريج        . وصول هذه الصناعة ملرحلة اكتماهلا    
  .تحسن يتوافق مع املزايا املتوفرة للصناعات األجنبيةال هذا الصناعة الناشئة، و

  
  

الشركات األجنبية على إنشاء     قد تشجع سياسة محاية األسواق الوطنية     2: رؤوس األموال األجنبية   اجتذاب-ب  
 فإذا كان بلد ما يف حاجة إىل رؤوس األمـوال           .الرسوم اجلمركية املفروضة  لتتجنب عبء    الداخل،فروع هلا يف    

 وهذا من خـالل   .  األجنيب فيها  االستثماراملمكن أن يفرض احلماية هلذه الصناعة لتشجيع         ن، فم  ما ةتنمية صناع ل
زيادة العمالة  دف   من املنافسة من الدول األخرى، و هذا          املفروضة و محايتها   لرسوم اجلمركية إغرائها بتجنيب ا  

  . التقنية األساليبو إنشاء صناعات حملية و تطوير
  

  

 يتمسك أنصار احلماية ذه احلجة على أسـاس تنـوع           3:االقتصادي االستقرار تنوع اإلنتاج و ختفيف      -ج  
 االقتـصادية  يعترب ضمانا ألخطار اهلـزات     و عدم ختصصه يف ناحية واحدة من نواحي اإلنتاج           . القومي االقتصاد

 تـصدرها و    تأو بضعة أنواع من املنتجا     ،الدولة على نوع واحد    فاعتماد.  مركز الدولة املايل   العنيفة اليت تزعزع  
 يطرأ علـى   للتأثري مبا  و يعرضها  العاملية، حلالة األسواق    هاع خطر إخضا  ل، حتم  من اخلارج  احتياجااتستورد باقي   

 كحالة زيادة   ،حيانبالنفع يف بعض األ    القومي   االقتصاد و قد تعود حالة التخصص على        .هذه األسواق من تقلبات   
  فيهـا السيما إذا أضفنا ما قد يكون هلذا اإلقصاد من مزايا يف فروع اإلنتـاج املتخـصص                 و ،أسعار الصادرات 
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 القومي ضررا كبريا باالقتصاد قد يلحق التخصص و لكن يف نفس الوقت. كالقدرة على اإلنتاج بنفقات أقل نسبيا    
  .املنتجات يف اخلارجتصريف أسواق كساد  مثل يف أحوال أخرى

  
  

وعليه يـزداد  احلماية تزيد من الطلب احمللي على السلع احمللية،  : 1 و حتسني مستوى العمالة    الة البط  معاجلة   -د   
 داخـل الدولـة الـذين        يف حالة احلرية التجارية فإن رجال األعمـال        ا، أم  العاملة طلب فروع اإلنتاج على اليد    

 بالتايل يضطرون حتـت     و،   يف اخلارج   ملثيالا احمللية بأسعار مرتفعة بالنسبة    السلع    إلنتاج بعض  يستخدمون عمال 
كذلك يـرى الـبعض أن      . تظهر البطالة يف هذه حالة    هنا  و،  ضغط املنافسة األجنبية أن يتخلوا عن اإلنتاج كلية       

الذايت  االكتفاء أن التوسع يف سياسة      العمال كما احلماية ختلق أنواعا جديدة من الصناعات اليت تستخدم املزيد من           
  . العمل و التوظيف ادة فرص زياداخل الدولة يؤدي إىل

  
  

 اإلغـراق يطالـب الـبعض حبمايـة الـصناعة ضـد           : احلماية من اإلغراق واملنافسة غري املشروعة      -ـه   
"Antidumping" و تقـضي عليهـا  ، حمليا يف الفرع اإلنتاجاستمرار توافق ، اليت للواردات األسعار املخفضةو         

 احتكـارات و قيـام      دف حتطيم املنافـسة    ،صادرات من هذه السلع   لاخلارج ل و ذالك بسبب الدعم الكبري يف       
2.تعرض هلذا األسلوب عند ذكر أدوات السياسية التجاريةنمستقبلية، و س

  

  
  

بعض أن تستخدم احلماية كوسيلة للمـساواة بـني         اليرى  و  :اإلنتاج احلماية لتعويض التفاوت يف ظروف       -و  
فقد تطالب بعض فروع اإلنتاج باحلمايـة       .  يف اخلارج  ةفعة و تكاليف اإلنتاج املنخفض    تكاليف اإلنتاج احمللية املرت   

 تكون وظيفة احلماية يف هذه حالة هو حتميل املنـتج           و،  ته منافس ىتقدر عل حبجة أن اخلارج يتمتع مبيزة جتعلها ال        
ناعة الوطنيـة يف األسـواق       مع الـص    مما جيعله على قدم املساواة     ،األجنيب من العبء عن طريق الرسوم اجلمركية      

3. السلع املستوردةالوطين لكي يستطيع منافسة أو عن طريق دفع إعانة لإلنتاج .احمللية
  

  
  

 فاحلماية تزيد من إيرادات الدولة، وهذا يعكس وزن احلماية اجلمركية           : إيراد  احلماية بغرض احلصول على    -ز  
ؤدي إىل تقليـل    ت املبالغة يف فرض الرسوم كثريا ما        ن؛ لك ية الدول النام  يف إيرادات احلكومة، خاصة يف العديد من      

  ".الضريبة تقلل الضريبة"قولة الشائعة امل حد نص ى، علالواردات و إىل نقص حقيقي يف اإليراد الكلي

  
  

 اعلى واردا  ميكن الدولة أن تستفيد من فرض الضرائب اجلمركية          : لتحسني معدل التبادل    احلماية كوسيلة  -ح
ألنـه  الضريبة،  هذه   هو الذي سيقع عليه يف النهاية عبء مثل          ، الطرف األجنيب املصدر هلذه الواردات     وذلك ألن 
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 مما يعـين    . بأمثان أقل من ذي قبل     اواردا  الدولة على   ذا حتصل  و،  سيضطر إىل ختفيض أمثان صادراته إىل الدولة      
 يف  ،ن احلصول على كمية معينة مـن الـوردات        وذلك طاملا أا ستتمكن م    .  يف تبادهلا التجاري اخلارجي    حتسينا

     1.مقابل كمية من الصادرات أقل من ذي قبل
       

  ية و األساليب املستخدمة يف حتقيق أهداف السياسة التجارات األدو:الفرع الثالث 

ان التجـارة   و على األخص يف ميـد     . الدولية ة االقتصادي  الدولة لتطبيق سياستها يف جماالت العالقات      متستخد        
 الـسائد،أو   االقتصادي النظام   ر، معيا  التطور التارخيي  ل، مث من الوسائل ميكن ترتيبها وفقا ملعايري خمتلفة      اخلارجية عدد   
 يركز السياسة التجارية، هو األخذ مبعيار آخر        أدواتل به يف عرض     وو املعم  املعيار املفضل    و،  اخل...اهلدف املنشود   

و على ذالك ميكن التفرقة بني الوسائل السعرية الـيت          .مة إظهارا لطبيعته الوسائل ذاا     مضمون الوسيلة املستخد   على
 لتلـك    األساليب الكمية املكيفة   و ؛ عن طريق التأثري يف أسعار الصادرات أو الوردات        ، التبادل الدويل  تؤثر يف تيارات  

          .إلطار الذي تتحقق داخلـه هـذه التيـارات         بتنظيم ا   اليت تتعلق  ة التنظيمي ب واألسالي ،التيارات تكيفا كميا مباشرا   
  .و ستتناول حتليل آثار خمتلف أدوات السياسة التجارية

  
  : الفنية السعريةل الوسائ-1

  

ـ  تيارات التبادل الدويل عن طريق التأثري يف أسعار الصادرات أو الواردات          تؤثر هذه الوسائل يف               ن، وميك
 ي و فيما يل   . تغيري سعر للصرف   و،  ق، اإلغرا ت، اإلعانا بني كل من الرسوم اجلمركية    التميز يف شأن هذه الوسائل      

  .اقتصادية من أثار يترتب عنها و ما ،فإننا نتناول كل وسيلة من هذه الوسائل
  

  

  و التـداول  الرسوم اجلمركية ضريبة غري مباشرة على االستهالك    " : التعريفية اجلمركية أو القيود     وم الرس -1-1
    2 . على السلع عرب احلدود اجلمركية دخوال و خروجا، أي على الواردات و الصادراتضتفر

   
  فقد تفرض هذه الرسوم يف ظروف خاصـة       ة،  ث فنادرة نسبيا يف العصر احلدي     3 الرسوم على الصادرات   أما

كما قد   ،اق األجنبية  يف األسو  ة ومنع تسرب املنتجات األساسي    ،مثل احملافظة على توفري السلع التموينية يف الداخل       
 بقصد مكافحة التضخم وتراكم األرصدة األجنبية       ،تستخدم أحيانا يف بعض الدول املنتجة للمواد األولية والغذائية        

   . األسعار العاملية و زيادة الصادراتالرتفاعلديها نتيجة 
  

                                                 
  .209 مرجع سابق، ص  أسامة محمد الفولي،حمد عادل حشيش،أ 1
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 املفضلة  ة هي الوسيلة التقليدي   والوردات،  يطلق تعبري الرسوم اجلمركية عادة على الرسوم املفروضة على                   و
و موضوع الرسوم على الوردات موضوع واسع ميثل فرعا أساسيا من فروع البحـث يف               .لتطبيق احلماية التجارية  

و سنقتصر هنا علـى بعـض       . البحث اذهمن   الثالثلذا سنتطرق إليه يف الفصل      .نطاق العالقات التجارية الدولية   
  . أثار الرسوم اجلمركية-،  أنواع الرسوم اجلمركية-، ركية اجلمةالتعريفي   :اجلوانب فقط هي

ـ 1 الرسوم اجلمركية يف قائمة تسمى التعريفية اجلمركية     جدتتوا:  اجلمركيةالتعريفة   -  اجلمركيـة إذن  ة فالتعريفي
  سـواء  املختلفة و الرسوم املقدرة عليها، و تشمل على مجيع الرسـوم           قائمة أو جدول يتضمن بيان السلع        :"هي
  ."قررت على الصادرات أو على الوارداتت

    
و تعريفيـة    مبفردهـا،    ي أ ويفرق الكتاب عادة بني التعريفية املستقلة اليت يتم إعدادها من طرف الدولـة                    

 يفرق عادة بـني كـل مـن         2ومن حيث سعر الضريبة املفروضة    . مع غريها من الدول    باالتفاق اليت تعد    االتفاقية
 التعريفيـة   ا أم . بني الدول أخرى   تطبيقها البسيطة فال منيز يف      ةأما التعريفي . و املتعددة  ة املزدوج التعريفية البسيطة و  

 قد  و،   معني اتفاق يطبق يف حالة وجود      اتفاقي عموما و سعر     ق عادي ينطب  ر، سع املزدوجة فقد تفرق بني سعرين    
وأما التعريفية املتعـددة   .ص به بعضها ختوسعر أدىن ،فرق يف هذه احلالة بني سعر أقصى يسرى على مجيع الدول        ن

  .ارتفاعافتشمل عدة مستويات منها املرتفع و منها األقل 
  

 و إما علـى     ؛ أن نفرق بني أنواع الرسوم إما على أساس كيفية تقدير الرسم           كنمي:  اجلمركيةأنواع الرسوم      
  .  غرضه أو طبقا ملعيار احلمايةنأساسها الغرض املنشود م

  

          الرسوم النوعية و الرسوم املركبـة     و   القيميةبني الرسوم    فيفرق عادة 1كيفية تقدير الرسم   من حيث     فأما -أ     
    .قيمية تفرض كنسبة مئوية من قيمة السلعةال الرسوم -
  . تفرض كمبلغ معني على وحدة السلع الرسوم النوعية-
 ذلك عادة بغرض التفاوت يف      ن، ويكو يضاف إليه رسم قيمي معني     الرسم املركب فهو يتضمن رمسا نوعيا         أما -

   . املختلفة للسلعة الواحدةعاألنوا
  

 فإن الرسوم اجلمركية تقسم عادة إىل رسوم مالية و رسـوم            3الغرض املنشود من الرسم    أما من حيث     -ب    
  .محاية
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 الغرض منها تـوفري إيـرادات       ي، أ خلزينة الدولة ن الغرض منها إجياد مورد دخل       يكوالرسوم املالية فهي اليت      -
 مما يعظم احلصيلة منـها     سعرية منخفضة    طلب عليها مبرونة   يتمتع ال   السلع اليت  اختيارللخزينة العامة للدولة، فيتم     

  . الرسوم على التبغلمث
  . من املنافسة اخلارجيةفهي اليت دف إيل محاية األسواق احمللية يةئالرسوم احلما -
  

  . التفرقة بني نوعني تعريفية االمسية و التعريفية الفعليةن ميك،احلمايةملعيار  أما طبقا -ج
ومتثل الرسوم اجلمركية الـواردة يف  ، " Nominal Protection"يطلق عليها أيضا احلماية االمسية:تعريفية االمسية -

  .علن عنهاجدول التعريفية امل
  ومتثل احلماية املمنوحة لـسلعة معينـة أو  ،"Effective Protection"ويطلق عليها احلماية الفعلية:علية تعريفية ف-

  . مبوجب هيكل احلماية السائدصناعة،
  

واألصل أا تفرض بقصد محاية املنتجات احمللية من منافسة          اجلمركية أثارها؛    ومللرس:  اجلمركيةأثار الرسوم    -
   1 . محائيا وأثرا مالياراأث:  أثرينفكأن للرسوم س الوقت تدر للدولة إيرادا ماليا،  ولكنها يف نف،األجنبية

 

إال .ةراد مايل من وراع جتارا اخلارجي     إيكل رسم مجركي يفرض يعرب عن رغبة الدولة يف حتصيل           : األثر املايل  -أ
 ألنه إذا جنحت    وذلك. ية مستبعدا إال إذا كان هدف احلما    الغرض،  ة يف حتقيق هذا     ـأنه ال تنجح الرسوم اجلمركي    

ـ         ـالرسوم اجلمركية يف حتقيق احلماية للصناعات الوطني       وال ؛  رـة فإن معين ذلك ختفيض الوردات بـشكل كبي
 بعدم مرونة الطلـب   الدولة سلعا تتميزهلذا ختتارو .ة كبرية منهاـ بذلك أن حتصل على موارد مالي الدولة عتستطي

  .عليها و تؤثر برسومها العالية
  

وذلك يكون من الطبيعي أن     ،  املفروض يف الرسوم اجلمركية أا نظام حلماية املنتجات احمللية        :  األثر احلمائي  -ب
و يتوقف أثر احلماية    .الداخلية حتمي الدولة صناعتها أو مواردها من السلع املماثلة اليت تريد أن تعرض يف أسواقها             

والعكـس  فإن أكثر احلماية سيكون كـبريا       هلذه مرونة كبرية    فإن كانت   .على مدى مرونة عرض اإلنتاج احمللى     
 فإنه يشترط تتمتع الدول بنوع من القدرة على زيادة اإلنتاج يف السلعة الـيت ترغـب يف                  أخرىوبعبارة  .بالعكس
 و إمنـا قـد      ي، فإن الرسم اجلمركي لن يؤدي إىل زيادة اإلنتاج احملل          كانت إمكانيات الزيادة حمدودة    ا، إذ محايتها

  .يكون له أثر على االستهالك
  
  : ات اإلعان-1-2

ميثل يف تقدمي الدولة مزايا نقدية أو عينية للمصدرين واملنتجني دف تشجيعهم             : 2نظام املنح أو اإلعانات     
؛ إذ حيقق للمنتجـات   فاإلعانة إذن نظام يشجع الصادرات. ومتكنهم من الصمود أمام املنافسة يف األسواق العاملية 

                                                 
  .139-138، ص ص )1988 بيروت، الدار الجامعية،( ، "االقتصاد الدولي " مجدي محمود شهاب، 1
 .151، صسابقمرجع ،  مجدي محمود شهاب 2



                                          @ @
 @@@@@@@@@@@@@@Þëþa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîuŠb©a@ñŠbvnÛa@nbîë@@bè@ @

 28

 فالرسم يقع عبؤه علـى مـستهلكي   فالواقع أن اإلعانة عكس الرسم،. عاً من احلماية بغري رسوم مجركية     نو احمللية
على احملمولني أي دافعي الضرائب اليت تقدم الدولة منها اإلعانة؛ فهي بذلك            السلعة أساساً، أما اإلعانة فيقع عبؤها       

 كما  . إضعاف نسبة التبادل؛ ولكنها تدعم ميزان املدفوعات       متثل عبئاً مالياً على الدولة، وقد تؤدي هذه اإلعانة إىل         
أن هذا اإلجراء تنتج عنه خسارة للخزينة واملستهلك ورحباً للمنتج؛ إالّ أنه جد فعال وأكثر فعالية مـن الرسـم                    
 اجلمركي يف حالة زيادة اإلنتاج احمللي، إالّ أنه جيب أن تكون مؤقتة؛ وأن ال تكون جد مرتفعة حـىت ال حتـدث                     

  1.إجراءات انتقامية ومضادة من املستوردين
  

  2: ميكن لنا أن نفرق بني نوعني من اإلعانات:أنواع اإلعانات •
تتمثل يف أداء مبلغ معني من النقود حيدد إما على أساس قيمي؛ وإما على أساس نوعي متامـاً                  :  إعانات مباشرة  -أ

  .كاحلال فيما يتعلق بالرسوم اجلمركية
الغرض منها حتسني حالته املالية، ومن األمثلة       ،  متيازاتإلا تتمثل يف منح املشروع بعض       :ة إعانات غري مباشر   -ب

  :على ذلك
 كاستثناء من بعض الضرائب أو اخلفض من معدالا أو رد ما دفع منها؛ أو إعفاء جزء                 :اإلعانات الضريبية  -   

 إنتاجية املشروع أو متييـزه مـن حيـث          أغراض معينة هدفها زيادة   من األرباح من الضرائب إذا ما استخدم يف         
  .معدالت استهالك األصول

سواء ما يتعلق منها بالقروض قصرية األجل أو بالقروض طويلة األجل؛ وذلك خبفض             : التسهيالت االئتمانية  -  
  .اخل... أسعار الفائدة وزيادة حجم السلفيات والتسامح يف آجال الدفع

ومثال ذلك االشـتراك يف األسـواق واملعـارض         ،  ى املشروعات بالنفع  اليت تعود عل  : تقدمي بعض اخلدمات   -  
  ).اخل...نقل البضائع املعروضة، مصاريف دعائية(وحتمل جزء على األقل من النفقات ، الدولية

  
  
  
  

  : )سياسة اإلغراق( اإلغراق  نظام-3- 1
تعمل على التمييـز بـني      ،  سياسته دولة معينة أو تنظيم احتكاري معني ل       انتهاجيقصد به    3:نظام اإلغراق        

وذلك خبفض أسعار السلع املصدرة يف األسواق اخلارجية عـن           اخلارج،األسعار السائدة يف الداخل والسائدة يف       
  .املستوى الذي حتدده قيمة السلعة يف الداخل مضافاً إليه نفقات النقل

 أن البيع يف إالّ. نافسة حمتملةهو كسب أسواق خارجية للقضاء على كل م      ،  غرض الواضح من اإلغراق   وال  
.  آخر للربح مـضمون    هلم مصدر  أمر ال ميكن أن يقدم عليه املنتجون بغري أن يكون          ربح،األسواق األجنبية بغري    

  :1ومن هنا يفترض األخذ بنظام اإلغراق شروطاً معينة هي
                                                 

 .223عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص  1
 . نفسه المرجع  2
  .223 مرجع سابق، ص عادل أحمد حشيش، 3
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 أي يفترض وضعاً احتكارياً بـني        يفترض نظام اإلغراق إنتاجاً تسيطر عليه االحتكارات الصناعية الضخمة؛         :أوالً
  .املنتجني للسلعة، فبغري هذا االحتكار ال ميكن بيع السلعة يف اخلارج بثمن قد يقل عن نفقة إنتاجها

  

جانـب  - البيع يف السوق الداخلي بثمن حيقق أقصى ربح، مما يتطلب إىل             أمكان كما يفترض نظام اإلغراق      :ثانياً
مينع االسترياد ويرفع أمثان    الذي   على النحو    ،مركية الشديدة على االسترياد    فرض الرسوم اجل   -الوضع االحتكاري 

  .السلع احمللية
  

 2: ميكن التمييز بني ثالث أنواع من اإلغراق:أنواع اإلغراق •
  

يف آخر    يكون عادة يف ظروف طارئة خاصة، مثل الرغبة يف التخلص من فائض سلعة معينة              : اإلغراق العارض  -أ
  .ةاخلارجية بأسعار منخفض فتلقى يف األسواق ،موسم من املواسم

وتثبيـت أقـدام   ، بقصد فتح سوق أجنبية،  والغرض منه خفض مؤقت ألسعار البيع      : اإلغراق قصري األجل   -ب
. أو ملنع إقامة مشروعات جديـدة     ،  املغرق فيه، كذلك ختفيض األسعار يف سوق الدفاع ضد منافسة أجنبية طارئة           

  . ولكنه يقبل حتملها حىت يتحقق غرضه، املغرق خسائر كبريةإالّ أن هذا النوع قد حيمل
سياسة دائمة ال ميكن بطبيعة احلال أن تقوم على أساس حتمـل            ،   ويتعلق األمر يف هذه احلالة     : اإلغراق الدائم  -ج

بيـة   األجن شر املنافسة  يتقى ا     مع وجود محاية   ،اخلسائر، ويفترض ذا النوع وجود احتكار يف األسواق الوطنية        
  ." تولد االحتكار واالحتكار يولد اإلغراق:"فاحلواجز اجلمركية كما يقول دوبلن

  

  : الصرفالرقابة على الصرف و التأثري على سعر  -1-4

  

           تعترب الرقابة على الصرف األجنيب أحد الوسائل اهلامة للتأثري يف كل املدفوعات و التجـارة اخلارجيـة                  
        إىل القواعد اليت تصنفها السلطات العامة يف الـدول لتنظـيم عـرض              3ة على الصرف  و ينصرف اصطالح الرقاب   

  .و الشروط اليت حتددها من أجل فرض سعر معني أو أسعار معينة، األجنيبو طلب الصرف 
  

 نوع من املركزية فيما يتعلق بالصرف األجنيب حبيـث يعهـد إىل             بإجياد ،يتميز نظام الرقابة على الصرف      
    الطلب وفقاً لقواعد خاصة تصنعها على خمتلف حاجات         األجنيبة مركزية معينة بتوزيع كافة موارد الصرف        سلط

 و لكـن    . ال لفرض سعر صرف معني     ،هذه الرقابة قد تتضمن التدخل يف ظروف عرض و طلب الصرف األجنيب           
      اسـترياد قد األجنيب من تصدير و      لفرض عدة أسعار خمتلفة حبسب األحوال للتميز بني االستخدامات املختلفة للن          

 للصادرات من السلع الـيت      الضرورية و  تطبق أسعار صرف خمفضة للواردات       عادة ما و  ،  و كذلك حسب السلع   

                                                                                                                                                             
 .152-151مجدي محمد شهاب، مرجع سابق، ص ص  1
 .224عادل احمد حشيش، مرجع سابق، ص  2
  .224عادل احمد حشيش، مرجع سابق، ص  3
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و تطبيق سعر صرف مرتفع على غري ذلك من الواردات و الصادرات الـيت تزيـد                . تزيد الدولة تشجيع صادراا   
  .الدولة تقييدها

  
 ومت اللجوء إليه بسبب     ، أن هذا النظام ظهر على نطاق واسع بعد احلرب العاملية الثانية           اإلشارة إىل  جتدر  

 وكذلك يف حالة غياب قانون حملاربة اإلغراق أو غياب آليات ملواجهة املنافسة غـري               ،نفاذ أو نقص للعملة الصعبة    
 و      لشركاء التجاريني مثل التضخم    كما يستعمل لتقليل آثار عدم االستقرار يف االقتصاد الكلي على ا           .القانونية

  . تدهور قيمة العملة
  
  
  
  
  
  
  : الكمية  ل الوسائ-2

  

  .االستريادمن أهم الوسائل املستخدمة يف هذا اال نظام احلصص و نظام تراخيص   
  
  
  

  : نظام احلصص-2-1
يث تضع الدولة   حب،   خالل مدة معينة   -و نادراً على التصدير   -يقصد بنظام احلصص فرض قيود االسترياد         

و يرجع النظام بصفة خاصة إىل فرنسا الـيت بـدأت           . احلد األقصى للكميات املسموح باستريادها أو بتصديرها      
وأوىل األسباب اليت دعت كثريا من الدول إىل االجتاه إىل نظام احلصص هو عـدم مرونـة عـرض                   ؛  باستخدامه
فإن فرض رسم مجركي عليها ال يؤدي إىل         -ئيلهاأو ض  -حيث إذا كان عرض الواردات عدمي املرونة      , الواردات

 مبعىن أنه يؤدي فرض الرسم إىل اخنفاض مثن         ،إىل تطور معدالت التبادل يف صاحل الدولة      و   ،ارتفاع مثنها يف الداخل   
 وكأا فرض ضـريبة يتحملـها   ،و بذلك حتصل الدولة على فرق اخنفاض االئتمان،  الواردات بالنسبة للصادرات  

و رغم أن هذه النتيجة يف صاحل الدولة إال أن الغرض من السياسة التجارية قد ال يكـون جمـرد                    . رجياملنتج اخلا 
  .و إمنا توفري دخول مناسبة للمنتجني احملليني لزيادة أسعار الواردات، حتسني معدالت التبادل

  1:فهناك نوعان من احلصص:أنواع احلصص •
واحلصص املتغرية تستعمل خاصة يف حالـة  ، لوارداتجم احل نفرض حداً أعلى ''Fixes ''حصص ثابتة   

  . حيث أن جزء من الطلب جيب أن يليب من املنتجني احملليني،اتفاقيات السوق
  :و هناك طرق متعددة لتطبيق نظام احلصص نلخصها كما يلي  

                                                 
1  J.DE Melo, Op.Cit, p p 424-425. 
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 ن دو ،معينـة  خالل مـدة    من سلعة ما   باستريادها حيث حتدد الدولة الكمية اليت يسمح        ،اإلمجالية نظام احلصة    -
  .املستوردين أو على الدول املصدرة هلاملا بني توزيع 

 و هذا للمفاضـلة بـني       ، حيث توزع احلصة اإلمجالية بني خمتلف الدول املصدرة للسلعة         ، نظام احلصة املوزعة   -
  . كما ميكن أن توزع على املستوردين،الدول

على كمية حمدودة من الـسلع املـستوردة         حيث تفرض ضريبة مجركية بسعر منخفض        ، نظام احلصة الضريبية   -
  . أما ما يفوق هذه احلصة فتفرض عليه رسوم مجركية أعلى،خالل مدة معينة

  
 فمثال حلماية الصناعة الناشئة تفرض قيود على الفرق بني          ،تفرض هذه القيود حبسب الغرض من تطبيقها        

ار بعض السلع الكمالية أو شـبه       ي فيتم إخت  ،فوعاتأما ملعاجلة العجز يف ميزان املد     . العرض احمللي و الطلب احمللي    
  .الكمالية و يطبق عليها

  
  
  
  
  

  : االستريادتراخيص  -2-2

  

 إال إذا حـصل     ، سلعة من اخلارج   باسترياد فال يسمح لتاجر     ، لنظام التراخيص  الستريادقد ختضع الدولة      
د أن يكمل نظام احلـصص بفـرض نظـام          واملعتا،  ه بالقيام بالعملية  لمقدماً على إذن من السلطة العامة يصرح        

 و يتم تقـسيم     . و توزيع احلصة املصرح ا بني خمتلف التجار        ،االسترياد فيكون الغرض تنظيم عملية      ،التراخيص
 حبجم النشاط اخلاص بكل مـستورد أو        االسترشاد مثل   ،احلصة الكلية بني خمتلف املستوردين على أسس عقالنية       

   هذا مفيد يف حالة عدم رغبة الدولة يف اإلعالن عن حجم احلصة لسبب أو آلخر                و .احلصة لفترة السابقة  متوسط  
  .و كذلك يف حالة وضع الرقابة على مستوردي السلعة

  
 فعندما ترى الدولة قصور مابينها مـن        1 على الواردات  االندفاع هي مع    االسترياد يف نظام رخص     ةو الفكر      

   و غالباً ما تكـون سـلعة ترفيـه         ،ة معينة ـ سلع استرياد يف   إسرافاو   أ ،عملة أجنبية خمصصة للشراء من اخلارج     
 تـضي  و تنظيمه مبا تق    االسترياد أو حندد    ،االستريادام الرخص و متنع اإلسراف يف       ـفيمكنها عندئذ أن تفرض نظ    

  و لعل الفكرة األساسية عندئذ هـي       ، و تظهر أمهية ذلك عندما يتبع نظام الرخص بدون نظام احلصص           .ضرورته
  .جعل جتارة الواردات تابعة لتجارة الصادرات حىت ال خيتل التوازن على حنو ميثل ضغطاً على العملة األجنبية

  
2:سائل و األساليب التنظيميةوال -3

  

  

                                                 
  .147مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  1
  .251-241عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص  2
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 بربطها مجيعـاً    ، عدداً من املوضوعات املتعلقة بالسياسة التجارية      ،جنمع حتت الوسائل و األساليب احلالية       
  .باإلطار التنظيمي الذي حتققه يف داخله هذه املبادالت، يكل املنظم للمبادالت الدوليةاتصاهلا املباشر باهل

  
 يكون الغرض منـه     ، تعقده الدولة أو دول أخرى     اتفاق املعاهدة التجارية عبارة عن      : التجارية  املعاهدات -3-1

الطابع السياسي و منها حتديـد مركـز         يشمل يف العادة طابعني      ،تنظيم العالقات التجارية فيما بينها تنظيماً عاماً      
إلجـراءات  ا و الطابع االقتصادي مثل تنظيم شؤون الرسوم و          ، خمتلف أنواع النشاط   أهليتهم ملباشرة األجانب و   
  .اخل... و إنشاء املشروعات و مكاتب التمثيل التجاري،اجلمركية

  :و تستوحي املعاهدات التجارية يف كل ذلك مبادئ معينة أمهها     
  .بدأ املساواة م-
  . مبدأ املعاملة باملثل-
  .مبدأ الدولة األوىل بالرعاية-

 أوالً أجلـه األقـصى      : منـها  بأمور   املعاهدة التجارية  يتميز االتفاق التجاري عن      : التجاريةاالتفاقات   - 2-3
يف  عمـا جنـده      ات يف تفصيل يزيـد    ذ أنه يتناول أمور معينة بال     : وثانيا ؛) عقد عادة لسنة واحدة   ت فاالتفاقات(

  : عنو لكنها ال خترج عادة ، و تتضمن االتفاقات التجارية عناصر تتفاوت حبسب األحوال،  التجاريةاملعاهدات
  .اقتصادية تعزيز املعاهدة السابقة بني دولتني و الرغبة يف تدعيم ما يربط بينهما عن عالقات جتارية و -
 كما يـتم    ،)االستريادسجل يف قوائم التصدير و      ( لة بني الدولتني     إشارة إىل املنتجات اليت تدخل يف نطاق املباد        -

  .حتديد أنواع السلع إما حتديداً للكميات أو القيم
 و منح ما قد يلزم ذلك من تراخيص أذون          ، تعهد من الدولتني بعدم إقامة العوائق يف وجه مبادلة السلع املذكورة           -

  .االسترياد للتصدير أو
  .ية التجارية بني الدولتني من إجراءات و مساندات ذكر ما تتطلبه العمل-
  . و كيفية التصديق عليه، و طريقة امتدادهاالتفاق حتديد فترة -
  
 النامجة عن العالقات التجارية و املاليـة        ، يقصد أنه تنظيم كيفية أداء احلقوق و الديون        : الدفع ات اتفاقي - 3-3

  .بني الدولتني
  
 جتمع مبقتضاها الدول األطراف أقاليمها اجلمركيـة        ،و عبارة عن معاهدة دولية     ه : اجلمركية اتاالحتاد - 3-4

  : حبيث و ذلك ،املختلفة يف إقليم مجركي واحد
 و كذلك خمتلف القيود األخرى كاحلصص مثالً        ، تلغي الرسوم املفروضة على تبادل املنتجات فيما بني الدول         -1

  .أو التراخيص
  .اصة باالحتاد يف مواجهة اخلارج توحيد التعريفة اجلمركية اخل-2
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  . العمل على تنسيق سياستها التجارية-3
 اهلدف منه تنظيم العالقة بني األعضاء و فض ما          ، االستشاري االختصاص يتفق على إنشاء جهاز أو أكثر ذات         -4

  اخل... و رسم ما ينبغي عليها اختاذه من تدابري،ينشأ من خالفات
  

    في الجزائرالتجارة الخارجيةمسـار سياسـة : الثانيالمطلب 

إىل إاء العزلة التجارية إلنتاجها احمللي يف األسواق ، دف الدولة من خالل إصالح سياستها التجارية   
 احلرص؛ حىت ال يتم اإلضرار بالقطاع  منالعاملية، وحتسني كفاءة حصصها التصديرية واالستريادية يف إطار

  .زن املايل من خالل سعر الصرف حىت ال حتدث هزات تضخميةاإلنتاجي، ويتم احلفاظ على التوا
  

سعيا منها االخنراط يف االقتصاد  –ويف خضم التحوالت االقتصادية اليت يشهدها العامل، جند اجلزائر   
 بتعبئة وتوجيه قطاعاا االقتصادية ملقتضيات االنتقال إىل ، تشهد هي األخرى حتوالت اقتصادية شاملة-العاملي
  من ناحية، وتشجيع الصادرات خارج احملروقاتالنفطية اعتمادا على ترشيد اقتصاد ثروا ،د السوق احلراقتصا

    خالل الوسائل و األدوات ، من عدة حتوالتالسياسة التجارية املتبعة يف اجلزائرولقد عرفت . أخرىمن ناحية 
 له آثاره ، كانتاسة االقتصادية ومنوذج التنمية املتبعولعل السي. اخل منذ االستقالل إىل غاية اليوم....ودرجة احلرية

  .اليت دفعت إىل التغيري الذي وصلت إليه اجلزائر اليوم
   

  )1989 - 1970( السياسة االحتكارية للتجارة اخلارجية :الفرع األول 
التدرجيي من  إىل االنتقال ما دفع ا اخلارج، إىلغداة االستقالل ورثت اجلزائر اقتصادا شديد التبعية   

 إىل بداية ممارسة الدولة عن طريق مؤسساا وأجهزا، والذي تعزز يف ،األبواب املفتوحة أمام ممارسة التجارة
   سوف تدرس اإلجراءات اليت اختذا السلطات اجلزائريةويف مايلي .هذا يف ظل خمططات التنمية و،الثمانينات

  :خبصوص جتارا يف النقاط املختصرة التالية
  .حتكار التنظيمي واإلداري لإلاإلطارتوضيح املظهر أو  -
 .احتكار التجارة اخلارجية -
 .تعزيز احتكار الدولة لتجارة اخلارجية -
 

          : لالحتكار املظهر التنظيمي واإلداري -1

 أو تبعا ،بدأت تظهر الشركات الوطنية اليت أنشئت انطالقا من عمليات تأميم، 1966ابتداء من سنة   
 بني قطاع إنتاجي -  متيز بانفتاح كبري على اخلارج الذي- قتصاداالا وقع نزاع حاد يف ه وعند.طات التنميةملخط

  . وهيئات جتارية غرضها الربح اخلاص،تسيطر عليه الدولة
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 واليت تتوىل إدارة التجارة اخلارجية، اع الذي دار بني التجمعات املهيمنة للشراءرتلقد مت جتاوز هذا ال  
مت وضع جمموعة من القرارات ، 1971 ابتداء من جويلية .سسات والقطاعات العمومية اإلنتاجية التابعة للدولةواملؤ

  .إىل املؤسسات العمومية منحت حق احتكار عمليات التجارة اخلارجية
 1971بصفة رمسية، ويف سنة  (G.P.A)كان قد مت إلغاء التجمعات االحترافية للشراء ، 1970يف سنة   

 شركة عمومية كانت 20 حيث أن ما يقارب ،هناك احتكار شبه تام من قبل الدولة للتجارة اخلارجية أصبح
  1.من التبادالت اخلارجية %80متارس احتكار ومراقبة حوايل 

 مثل ،نتجاتامل هذهومواد فروع ،  خولت للمؤسسات احتكار استرياد املنتجات،على املستوى التنظيمي  
 الشركة الوطنية ملواد ،(SNNGA)  اجلديدة، الشركة الوطنية لألروقة اجلزائرية(SONACOME) شركة امليكانيك

ني احتكارات االسترياد  ب، أين تداخل توزيع االحتكار(SNS)  الشركة الوطنية للمواد احلديدية،(SNMC)البناء 
  2.ا من اخلارجم استريادهيتاملرتبطة باإلنتاج، وأخرى مرتبطة بالتوزيع للمنتجات متماثلة ومتجانسة 

  

 املؤسسة احملتكرة تنفيذ الصفات مينح،  املؤسسات العموميةالحتكاراتإن إسناد عمليات االسترياد   
 ويتم ذلك بواسطة ،) خاصةأو عمومية(بعيدا عن كل منافسة من املؤسسات ، التجارية اخلاصة بفرع بصفة فردية

القائمة :  املؤسسة العمومية ضمن قائمتنيالحتكار اخلاضعة املنتجاتب وهكذا مت وضع قائمة .نصوص وتشريعات
)A( احتكار فعليا  ختص املنتجات اليت متارس)(أما القائمة املؤسسة العمومية؛  من طرف) االحتكار العمليB( 

  . بشرط أن توجه املنتجات فقط الحتياجاا الداخلية،فتضم املنتجات اليت حتتكرها املؤسسة
  

 إىل التحكم يف -على األقل من الناحية النظرية -  يهدف،ات العموميةإن توكيل االحتكار للمؤسس  
 بفضل تعميم صفة الدولة على التجارة ،تنظيم وضبط أحسن للتدفقات التجارية للدولة اجلزائرية مع اخلارج

   3.اخلارجية
  

قتضى األمر  مب)PGI(، ضمن الربنامج العام لالسترياد 1974ولقد أخذ احتكار الدولة طابعه الرمسي منذ   
، ومل 30/01/1974املؤرخ يف  11- 74وباملقابل كانت عمليات التصدير حرة، وفقا لألمر  .)1974 (74/12رقم 

أعدا وزارة التجارة بالتعاون         قائمة   يفعدا بعض املنتجات توجد(تكن ختضع الحتكار املؤسسات العمومية 
  ). الوصيةمع الوزارة

  
  :ةرجي احتكار التجارة اخلا-2

                                                 
1 H.Benissad," La reforme économique en Algérie", ( Alger, OPU, 1991), p 77. 

  .287، ص )1990الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب،  ( ،"االستثمار وإشكالية التوازن الجهوي"محمد بالقاسم حسن بهلول،  2
3 H.Benissad, Op.Cit, p 79.  
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 كانت احملتكرات اخلاصة باالسترياد          ،قبل صدور قانون املتعلق باحتكار الدولة للتجارة اخلارجية  
كنها          مت إىل املؤسسات العمومية، وبشكل نادر متنح للمؤسسات اخلاصة تراخيص وتأثريات سندتقد أ

لكن .  جتارة تصدير املنتجات حرة غري خاضعة لالحتكاروعلى الرغم من ذلك فقد كانت، من مباشرة االسترياد
. ة نص على أن الصادرات والواردات كالمها خيضع الحتكار الدول78-02 مبقتضى األمر 1978ابتداءاً من سنة 

إضفاء طابع الدولة على جتارة التصدير، وبالتايل إقصاء املصدرين اخلواص والوسطاء من ممارسة نشاطام ومنه 
نرى من ذلك . ، أي أن تصدير السلع ونشاطات التموين واخلدمات تقتصر وختضع لسلطة الدولة فحسبالتجارية

   الدواوين،املؤسسات االشتراكية(  ال ميكن أن يتم إال بالدولة أو مبؤسساا، أن كل اتفاق مع املؤسسات األجنبية
ذا القانون حيل كل املؤسسات اخلاصة اليت متارس باإلضافة إىل أن ه؛ )واملؤسسات الصناعية أو التجارية أو اإلدارية

 مما أضر بشدة ، وتنفيذ عمليات التجارة اخلارجية، يكون هدفها الرئيسي التفاوض،نشاطات تصدير واسترياد
  1.باملؤسسات الصناعية اخلاصة، اليت كانت قبل ذلك تعاين من التصنيف املمارس عليها

 
ه يلغي وحيضر متاما املستوردين اخلواص من خالل املادة األوىل  فإن القانون أعال،أما من جهة الواردات

 إن تدخل الدولة الصارم يف العالقات التجارية اخلارجية تدعم بفضل هذا القانون الذي يكرس .من القانون نفسه
اطات ي إليها احتكار النشزع على االحتكارات لصاحل املؤسسات اليت ي)Etatisation(مبدأ إضفاء طابع الوطنية 
  .التجارية من استرياد وتصدير

  
إن النتائج املترتبة عن خاصية تأميم املطلق لصاحل احتكارات الدولة، ميكن إمجاهلا يف نقطتني أساسيتني 

  :وفقا ألحكام القانون املتعلق باالحتكار كالتايل
  

 أين ،اد حلسام اخلاص الذين ميارسون نشاط االستري، إلغاء كل السبل املختلفة لتدخل املستوردين اخلواص-1
 بصراحة على حل كل مؤسسات االسترياد بقوة القانون، وكل املؤسسات اليت يكون هدفها 18تنص املادة 

 على أن املؤسسات اخلاصة الوطنية تستفيد من ،الرئيسي متعلق بتحضري أو تنفيذ عمليات التجارة اخلارجية
 يف انتظار تعميم االحتكار إىل ، نصت عليها بصراحة وبصفة انتقالية اليت،22األحكام املخالفة املعلن عنها يف املادة 

  .نح هلا تراخيص استرياد معتمدةكل املنتجات املستوردة، كذلك املؤسسات اخلاصة األجنبية إذ مت
  

 كتوضيح ،10 إلغاء نشاطات الوسطاء والتجاريني يف التجارة اخلارجية، وهذا ما أكد عليه القانون يف املادة -2
  .من نفس القانون 02 على املادة رقم ا بناء،اهية الوسيط وحظر دور الوسطاء يف التجارة اخلارجيةمل
  
    : تعزيز احتكار الدولة للتجارة اخلارجية-3

                                                 
1 Ibid, P 84.  
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 ومت تصنيف الواردات ، بعض الليونةديف السنوات األوىل للثمانينات عرف االحتكار اخلاص باالستريا
ادها من قبل ري اليت يتم است واملنتجات،A)القائمة (ترخيص من الوزارة الوصيةالحتكار باليت تستورد يف إطار ا

كما مسح . يف إطار احتياجات النشاط من استغالل واستثمار  B )القائمة(املؤسسات العمومية غري احملتكرة 
   1.ادريللقطاع اخلاص من أجل حتقيق استثماراته املعتمدة للحصول على تراخيص است

  
 من ابتداءهذا االهتمام ، ت الدولة يف جمال الصادرات بترقية الصادرات خارج احملروقاتيف حني اهتم

مما دفعها إىل البحث و النظر يف القنوات اليت تشجع .  أين عرفت السوق النفطية الدولية تقهقرا؛1986عام 
 1986 قانون املالية لسنة ما يتعلق باجلانب الضرييب حيث قد مسح، الصادرات غري النفطية ونذكر يف هذا السياق

ة على جزء من رقم األعمال املؤسسات العمومية ـة و التجاريـبإدخال إعفاء على الضريبة على األرباح الصناعي
 كما صدر ، ومن جهة ثانية يتعلق باإلعفاء الثاين بالدفع اجلزايف،و اخلاصة الذي حتققه باخلارج هذا من جهة

 هذا املرسوم يتم تطبيقه وفقا لألساليب التطبيقية اليت .(AMPEX)نتجات املصدرةاملرسوم املتعلق بدعم وترقية امل
 هذا باإلضافة إىل فتح ، عن وزارة التجارة و وزارة املالية ووزارة التخطيط1986ينص عليها القرار الصادر عام 

قيق عمليات  الذي يعمل على تسهيل حتEDAC) (حسابات للمصدرين بالدينار اجلزائري القابل للتحويل 
 أصبح بإمكان املصدرين ، ويف إطار حتريك الصادرات وتشجيعها خارج احملروقات،1990و بقدوم عام . التصدير

   أخريا يف جمال التأمني. % )100( من الصادرات بالعملة الصعبة مللسلع غري التقليدية االحتفاظ بكل مدا خيله
  2.اليت تغطي األخطار التجارية وغري التجارية) CAAR (لتأميناتفإنه أسند ضمان التصدير إىل الشركة اجلزائرية ل

  
 فإن احتكار الدولة للتجارة اخلارجية قد استمر ،وبالرغم من هذه اإلجراءات اهلادفة إىل تشجيع التصدير
روط  و الذي تاله املرسوم التنظيمي املتعلق بش،بصدور القانون املتضمن ممارسة احتكار الدولة للتجارة اخلارجية

   3. و تكوين ميزانيات بالعمالت األجنبية لفائدة املؤسسات العمومية،برجمة املبادالت اخلارجية
  

 غري أنه ميكن مالحظة بعض التطور . فقد استمرت الدولة يف ممارسة احتكار التجارة الدولية،بوجه عام
ارسة نشاطها يف إطار دفتر  أمامها يف مموفسح اال ،خبصوص منح امتيازات التصدير للمؤسسات العمومية

اد ري كذلك فإن الدولة تراجعت خبصوص إلغاء دور املؤسسات اخلاصة يف التجارة اخلارجية من است،الشروط
 أين مسحت مبمارسة هذا النشاط ، كما تراجعت يف قرارها القاضي بإلغاء دور الوسيط،وتصدير السلع واخلدمات
  4.لكن حتت إطار تنظيمي

  
                                                 

1   Décret n°84/390 du 22/12/1984 portant l'application du monopole de l'état sur le commerce extérieur. 
 1997  جامعة الجزائر،، رسالة ماجستير غير منشورة،)"حالة الجزائر(لخارجية دور النظام الجمركي في تحرير التجارة ا" ، عبد العال بورويس 2

 .117 ص
  .117نفس المرجع، ص 3
  .118نفس المرجع، ص 4
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 العائد يف األجنيبالسبعينات والثمانينات توىل البنك املركزي ختصيص النقد  الل، خأخرىجهة   من
اد املمنوحة للوكالت التجارية ريخيص االستارلتمعظمه من الصادرات اهليدروكربونية، من خالل النظام املركزي 

ن عالوات الصرف ت اجلزائر مبجموعة مرياد، احتفظلتفويضات االستا نظام معقد  باإلضافة إىلو. املعتمدة
  .للتحويالت الزائدة عن احلدود املقررة مسبقا، مما شكل ممارسات متعددة للعملة

  
 واليت بدأت كما رأينا من أوائل السبعينات ،وهكذا فإن مرحلة احتكار الدولة للتجارة اخلارجية

قبل الدولة إىل إتباع  من هدت بصورة كلية وشاملة اجتاه قوي ش،)1989-1970(واستمرت حىت اية الثمانينات 
 أين أخضعتها إىل إجراءات رقابية صارمة باستثناء االحتكارات ، يف ممارسة التجارة الدوليةاحلمائيةسياسة 

 لدفع -القضاء على الوسطاء و اخلواص ب-االستريادوكانت من وراء ذلك حماولة ترشيد . املؤسسات العمومية
 و بالتايل حتمي اإلنتاج ،لوطنية املتبعة يف إطار سياسة تنموية شاملةبعجلة التنمية الوطنية يف إطار املخططات ا

  1. و تعمل على تنمية و النهوض به من جهة أخرى،الوطين من املنافسة األجنبية من جهة
  

   1990 منذ  حترير التجارة اخلارجية إجراءات:الفرع الثاين 

 حيث أبرزت اإلختالالت االقتصادية ،1986 بدأت تغيري سياسة التجارة اخلارجية مع أزمة النفط يف عام
حيث اخنفضت صادرات النفط اخلام اجلزائري مبقدار .  وكذلك جوانب الضعف يف االقتصاد،الكلية احمللية الناشئة
 مما دفع اجلزائر إىل التفكري ؛% 38 واخنفاض إيرادات الصادرات الكلية بنسبة ،1986 و 1985النصف بني عامي 
 و إىل تبين ، و احلد من اإلجراءات السابقة املتخذة يف ظل االحتكار من جهة،تجارة اخلارجيةيف إصالح قطاع ال

ارجية أكثر وضوحا وتفتحا على أخذت تنتهج سياسة جتارية خ  وبالتايل ،مجلة من اإلصالحات من جهة أخرى
العتماد على قطاع أحادي  وا، ال جمال فيها لالنغالقه يف ظل متغريات دولية كثرية توحي أن،العامل اخلارجي

  . كامال يف التجارة الدوليةا وغلق اال أمام القطاع اخلاص ولعب دور،)احملروقات(
  

تجارة  التدرجيي لل برزت إجراءات و قوانني تعمل على حترير1990 ويف عام ،ضمن هذا املسعى
ولقد كانت دف احلكومة . جارة اخلارجيةت ليشهد التحرير التام لل،1991 مث جاء عام . والصرفاخلارجية

  2:يلي  الوطين عن طريق حترير التجارة اخلارجية إىل مااالقتصاد  هيكلةاجلزائرية من إعادة
  ه وهذا لزيادة كفاءة استخدام وتنافسية اجلهاز اإلنتاجي وعصرنت،تعريض اإلنتاج الوطين للمنافسة األجنبية - 

  .سني النوعية وتنوع اإلنتاج حت و، التكاليفةئ تدنمن حيث الفن اإلنتاجي و

                                                 
  .119نفس المرجع، ص  1

2   Ben Achenhou, "Réformes économiques", (Alger, Ed. IARJ, 1992), pp14 -16. 
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 ورفع فرص استعادة االقتصاد الوطين إىل ، التخصص األمثل للموارد النادرة من العملة الصعبة منالتمكن - 
  .منوه

    . كبح القوة التضخمية اليت ترافق نظاميا االنتقال إىل االقتصاد الرأمسايل - 
وضمان املنافسة يف ، ة لقانون العرض والطلب حيث تصبح األسعار خاضع،اجتاه حنو حترير األسعار - 

  .األسواق
  .تشجيع الصادرات خارج احملروقات - 
 . إجراءات تداخل االقتصاد الوطين يف التقسيم الدويل للعملعتسري - 

  .والنتيجة هي حتطيم االحتكارات اليت كانت يف أيدي الدولة ومؤسساا
  
  

  :تحرير املقيد للتجارة اخلارجية ال مرحلة -1

  

 الذي يدعم حرية ،1990 تبدأ هذه املرحلة بصدور القانون املتعلق بالنقد والقرض يف شهر أفريل
   1: بـ باإلضافة إىل أنه يسمح،االستثمار األجنيب باجلزائر

 و العمل على ، إعطاء فرصة وفتح األبواب أمام مشاركة الرأمسال األجنيب بكل أشكاله يف التنمية االقتصادية-1
  . أشكال الشراكة األجنبيةتشجيع كل

 الذي ميكن أن يضم أشخاصا ، رفع كل قيود القوانني السابقة املتعلقة خصوصا مبيدان تدخل الرأمسايل األجنيب-2
  . هلذا الرأمسال ميكنه االستثمار يف كل القطاعات،معنوية عامة أو خاصة

  .س النقد والقرض فتح ومتثيل البنوك و املؤسسات األجنبية يف اجلزائر من قبل جمل-3
  

، مت الشروع يف تفكيك االحتكارات اخلاصة 1990       مع صدور القانون حول النقد والقرض يف افريل
، ويرخص للوكالء ومسح هذا القانون بفتح نشاط االسترياد والتصدير على املتعاملني اخلواص اجلزائريني. باالسترياد

  . األجانب املعتمدين االستقرار يف اجلزائر
  

 نصت عليه ، يف حترير التجارة اخلارجية-  على الرغم من حمدوديته- أما عن اإلجراء الرمسي امللموس
 2 وشركات البيع باجلملة، الذي أدخل نظاما يضم شركات االمتياز،1990أحكام قانون املالية التكميلي لسنة 

وىل بعد مرحلة االحتكار يسمح للمتعاملني  إذ للمرة األ، مت إعادة االعتبار لتجار اجلملة41 و 40ووفقا للمادتني 
ومن .  من إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية و الصرفوإعفاءهااد البضائع من أجل إعادة بيعها ريالتجاريني است

                                                 
  .14/04/1990، القانون المؤرخ في 16 الجريدة الرسمية  1
، أو بقبـول أي     اديرلالست يقضي نظام االمتياز بحصول شركة االمتياز على حق خالص بتمثيل مورد أجنبي، وهذا بموافقة مجلس النقد والقرض                    2

 .وكان الهدف من هذا النظام نمو وتحسين العرض والخدمات ما بعد البيع في االقتصاد. استثمار أجنبي
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اد السلع إلعادة بيعها كشركة ري  أصبح ألي كيان مدرج يف السجل التجاري اجلزائري احلق يف است19911أفريل 
 البضائع احلق يف احلصول على النقد األجنيب بالكامل بالسعر وامستورد و. مما ساعد على املنافسة ،للبيع باجلملة

 كما أدى هذا .1990 اليت أصدرها بنك اجلزائر يف سبتمرب )04-90 ،03-90 ،02-90(وهذا وفقا لألنظمة . الرمسي
  .لدينار القابل لتحويلالتنظيم إىل إلغاء اإلجراءات التنظيمية املتعلقة حبسابات املصدرين با

   
 بالرغم من أن بعض الواردات ظلت خاضعة للرقابة ،االستريادكما أزيلت مجيع القيود على تراخيص 

اد تتم من خالل أحد البنوك ملساعدة املستورد على ريوكانت كل عملية است. اإلدارية بسبب القيود التجارية احمللية
          السياحة ، يف حني ظلت القيود على جتارة اخلدمات، مالئمةاحلصول على ائتمان بالنقد األجنيب بشروط

  .قائمةالخارج صروفات الصحية والتعليمية يف و امل

 أدى إىل ظهور متعاملني خواص ، من احلصول على العملة الصعبة منذ هذا التاريخ،   إن متكني القطاع اخلاص
 على دع املنتج، فقد ظهرت ظروف ال تساعا اثر سليب على قطإال أن كان له. كثريني يف جمال التجارة اخلارجية
.  شروط املردودية بني القطاع التجاري والقطاع املنتج غري موايت هلذا األخريأناالستثمار يف إنتاج السلع، بل 

  . واملخاطر اقل مما عليه يف الصناعة،فاملنتجون اخلواص يتحولون إىل التجارة حيث حظوظ الكسب اكرب
  .1995يبني املتعاملون اخلواص والعموميني يف عمليات التجارة اخلارجية يف اية ): 01(  رقماجلدول

  

  املبلغ مباليني الدوالرات  امتعاملون العموميني  املتعاملون اخلواص  تعيني املنتوج
  2296  30  338  املواد الغذائية 

  507  65  115  األدوية

  649  24  120  مواد البناء

  396  12  49  البذور

  17  27  80 املنتوجات الصحية والنباتية

  3885  158  702  اموع

تقرير حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية لربنامج التعديل ": الس الوطين االقتصادي واالجتماعي:املصدر
  .103 ص ،1998 ،"اهليكلي

  

   : اخلارجية مرحلة التحرير التام للتجارة 2-

  : الصرفإصالح نظام  1-2-

                                                 
  .110، ص1998 تحقيق االستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق،: ، الجزائر''ر صندوق النقد الدوليتقري'' كريم النشاشيبي،  1
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، يتم حتديد أسعار الصرف عن طريق البنك اجلزائر، كما تتمركز العمـالت األجنبيـة عـن                 1988حىت سنة       
ومبوجب اتفاقني عقـد      .طريقه، وال ميكن للبنوك التجارية عموما االحتفاظ بالعمالت األجنبية يف حساا اخلاص           

لتحويل عنصرا أساسيا لتحقيق املزيد من      اعتربت قابلية العملة ل    ،1992و1989 مع صندوق النقد الدويل بني عامي     
 قـد أدت    ، أن االختالالت املالية إىل جانب ارتفاع مدفوعات خدمة الدين         إال. املستمر الكفاءة االقتصادية والنمو  

 الـسداد علـى    ألجـال  طبقت حدود دنيا     إذ،  1993-1992إىل تشديد القيود على املعامالت الدولية يف الفترة         
.  للحصول على النقد األجنيب أو االئتمانـات        مع رفض طلبات املستوردين على حنو متزايد       االئتمانات التجارية، 

  . إىل إعادة جدولة الديونءوانصب االهتمام الفوري للسلطات على خفض نسبة خدمة الدين وتفادي اللجو
  

 ابتـدءا   اهليكلي؛   من املؤكد أن تصحيح سعر الصرف كان من اإلجراءات الرئيسية املتخذة يف إطار التعديل                  
من خالل عقد حتديده جلميع املعامالت يوميا بناء          سعر الصرف،  إلدارة، أصبح تتبع سياسة مرنة      1994من أكتوبر   

 السلطات العموميـة    أرغم السعي إىل حتقيق التوازنات اخلارجية       أنكما  .على عروض مقدمة من البنوك التجارية     
وقد حدد .  يف شهر افريل من نفس السنة %40،17  ـب  ونر مارسيف شه %7،3على ختفيض قيمة الدينار بنسبة 

  1: التاليةاألهدافالربنامج 
، ومواصلة حترير نظام الصرف، قصد حتقيق قابلية حتويل الدينار          1992رفع القيود على الصرف منذ سنة        •

  .العاديةيف مجيع املعامالت التجارية 
للبنوك التجارية بان متتلك بكل حريـة العملـة         إنشاء سوق مصرفية مشتركة للعمالت الصعبة تسمح         •

، مت التخلي عن جلسات حتديد القيمـة،        1996ومنذ شهر جانفي    . الصعبة اليت حتصل عليها من زبائنها     
 .ويشكل ذلك خطوة حامسة حنو نظام أسعار صرف عائمة

 .مكاتب للصرف إنشاء •
 

ك الوقت أدت السياسات املاليـة       ومنذ ذل  ،1996جرى بعض التخفيض االمسي حىت منتصف عام        كما      
املتشددة وتقوية املركز اخلارجي للجزائر إىل تعزيز استقرار سعر الصرف االمسي، مما ساعد بدوره على تثبيت                

 خطوة أخرى إلصالح نظام الصرف بعد إنـشاء        1996وقد اختذت يف ديسمرب      .التوقعات باخنفاض التضخم  
  .ل على النقد األجنيبمكاتب الصرافة لتعميق السوق وتسهيل احلصو

  

   : االسترياد حترير عمليات 2-2-

  

                                                 
 . 63-62ص ص   نفس المرجع،، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي 1
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 ، أدى جتدد اإلختالالت املالية إىل القيام السلطات بتشديد القيود على النقد األجنيب،1992يف عام 
 18/08/1992 الصادرة يف 625 هذا اإلجراء األخري ترجم بإلغاء التعليمة رقم .وتوسيع نطاق حضر الواردات

  1.االسترياد مت إلغاء اللجنة املكلفة باملراقبة املسبقة لعمليات تايل وبال،يقية هلاوالنصوص التطب
  

 يف 20 حيث صدرت التعليمة رقم ، بدأ تنفيذ تدابري واسعة لتحرير التجارة اخلارجية،1994منذ عام 
  : من طرف بنك اجلزائر تنص على1994أفريل 

 مسجل قانونيا يف السجل التجاري ،يأو معنوحرية ممارسة التجارة اخلارجية لكل شخص طبيعي  -
  .وميلك الضمانات املالية

  .اد التجهيزاتريعدم اإللزام باللجوء إىل التعديل باستثناء عمليات است -
  .عدم اإللزام بالدفع بواسطة حسابات مدين العملة الصعبة بالنسبة للواردات ماعدا السيارات -
 

 وأزيلت احلدود األدىن املفروضة على ،صناعية واملهنية املستعملةكما مت حترير الواردات من املعدات ال
 حيث خفضت احلماية اجلمركية ،ولزيادة االنفتاح وتعزيز التكامل اإلقليمي. آجال سداد ائتمانات املستوردين

 45 مث إىل % 50 إىل % 60 من 1996 أوال يف عام ،ة على الوارداتـوكذلك احلدود القصوى للتعريفة اجلمركي

 ولكنه ألغي احلضر عليها متاما بعد ذلك يف ،واقتصرت الواردات على فئات ثالث. 1997جانفي يف أول %
ومن املقرر تطبيق ختفيضات مجركية جديدة مبوجب اتفاق التجارة احلرة الذي جيري التفاوض . 1995منتصف 

  2.ة العاملية باإلضافة إىل عضوية اجلزائر يف منظمة التجار،بشأنه مع اإلحتاد األورويب
  

  : إجراءات تشجيع الصادرات 2 - 3-

  

 ألغلب الصناعات % 100تطبيق نظام حصر العمالت األجنبية بنسبة مت  ،3 1990خالل عام 
       ومنتوجات الصيد ، الزراعيةت بالنسبة ملصدري املنتجا% 50 ذلك مت ختفيض هذه النسبة ف خال،واخلدمات

 بالنسبة خلدمات النقل وخدمات التحويل والضمان % 10 و ،خلمور بالنسبة للسياحة وإنتاج ا% 20و 
 حتتفظ مبكتسباا من العمالت نأ مومية املصدرة يف إطار هذه اآللية، كما أنه ميكن للمؤسسات الع.االجتماعي
مالت إال أن هذا النظام حصر الع. لالستريادلتمويل وارداا ضمن إطار الربنامج العام ا  واستعماهل،األجنبية
  . أو يف قطاع املناجم، ال يطبق على املؤسسات العاملة يف جمال احملروقات حيث،األجنبية

  

                                                 
الة الجزائر، رسالة ماجستير تطبيق ح(، "دراسة تحليلية و اقتصادية قياسية للتداخل بين التجارة الخارجية و النمو االقتصادي " تواتي جمال، 1

 .90، ص )1998، غير منشورة، جامعة الجزائر
  .113 تقرير صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص  2

3  Bernard Decalawe, John Gchban, "Etude sur le système d'inatatrons et de protection effective de la 
production en Algérie",( Alger, OPUP,  2001), p 9                                                                                                                                        
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لعمالت األجنبية أصبحت البنوك اجلزائرية تتمتع حبرية كبرية لتسيري إيرادات ا، 1992مع حلول عام        
 أو اآلتية من ،ترضة من اخلارج صعوبات يف وضع إيرادات العمالت األجنبية املقدأا ال جتللتصدير، خاصة و

  .إيرادات الصادرات غري احملروقات يف بنك اجلزائر
  

 :1994   نظام العام للتصدير منذ- أ

 واملواد املنجمية إىل أحكام خاصة تعزز ممارسة احتكار ،ختضع عمليات التصدير يف جمال احملروقات
ويتوجب . ر مع بعض االستثناءات ذات طابع حمدود املبدأ العام هو حرية  التصدي،أما خارج احملروقات. الدولة

كما يسمح هلم بإبرام عقود يتم تسديد هلا . على املنتجون املصدرون من إنتاجهم اخلضوع ملعاينة بنكية عرب احلدود
كما يستفيد املصدرون .  ويكون ذلك بالعملة الصعبة يف بنك معاين أو معتمد، يوما من يوم عرض السلعة120يف 

 هذه احلسابات بالعملة الصعبة ميكن استعماهلا حبرية تامة لتحقيق 1. من العملة الصعبة للمنتوج% 50مبردود 
  :العمليات اآلتية

 .حتويل ائي لفائدة احلساب الداخلي بالدينار اجلزائري -
 . دف كسب منافع أو خدمات يف اجلزائر،التحويل إىل العملة الصعبة أو إىل الدينار -
 وهذا مبوافقة بنك اجلزائر عن كل عملية حتويل ،إىل اخلارج لتسديد رواتب األجانبالتحويالت  -

  2.إىل اخلارج
  

    :اإلجراءات اجلديدة لتشجيع الصادرات - ب
 الصادر يف تاريخ 96-327 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم PROMEX مت إنشاء الديوان الوطين اجلزائري -1

  . وخاصة التوسع االقتصادي على األسواق األجنبية، املبادالت اخلارجية و الذي يهدف إىل تشجيع.01/01/1996
الذي يتكفل جبزء من ) 1996 من قانون املالية لسنة 195املادة ( مت وضع صندوق خاص لترقية الصادرات -2

 . لتمكني املنتجات اجلزائرية من األسواق اخلارجية،تكاليف الترويج و املشاركة يف معارض التصدير
 الصادر يف 06/96 وفقا للمرسوم ،) CAGEX (دأ عمل الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادراتب -3

  . لتسيري نظام تأمني القروض 10/01/1996
 .ختصيص معدل فائدة للتمويل موجهة للمصدر -4
 .حتويل التكاليف املرتبطة بتكييف املنتجات مع األسواق اخلارجية -5
  .عوان املصدرينلكل األ T.V.A3 اإلعفاء من -6
  . بالنسبة للدخول يف النشاطات التصديرية لصاحل األشخاص املادينيIRG توسيع نظام التخفيف من -7

                                                 
 .وقات و المنتوجات المنجمية، المحددة لنسب إيرادات التصدير خارج نطاق المحر1994 افريل 12 الصادرة بتاريخ 22-94 التعليمة رقم - 1

2Bernard Decalawe, John Gchban ,Op.Cit , p13. 
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  . إنشاء مكتب التصدير-8
  .وختصيص تكاليف الترويج األوراق اخلارجية،   Laccès aux billets circulaire الدخول يف األوراق املتداولة -
  

   الدويلونظام التبادل   اجلزائر:الفرع الثالث 

متيزت اية القرن العشرين مبيل بارز حنو العوملة االقتصاد ومشوليته، وهذا يتطلب تـشكيل أقطـاب أو                   
 اجلزائر  سعت إليها  وفرض الوجود يف اتمع الدويل، وهذا ما         ،تكتالت اقتصادية وسياسية كربى من أجل املنافسة      

  .يف العشرية األخرية من هذا القرن
  
  : الدويل التقسيم  ضمنتشريع إجراءات تداخل االقتصاد الوطين -1

     : العريباالحتاد املغاريب  -1-1

  

 تتم يف إطار التعريفـات اجلمركيـة والعقـود          ،املبادالت التجارية بني اجلزائر ودول احتاد املغرب العريب         
 بإعفاء من احلقوق اجلمركيـة علـى         هذه العقود تسمح حبرية مرور املنتجات من أصل مغاريب         ،التجارية الثنائية 

   1.مستوى األطراف املتحدة، وهناك اتفاقيتني مت إبرامهما
  

 عليه من طرف جمموع بلدان احتاد املغرب العريب،         العقد صودق هذا  :  اتفاق متعلق مببادالت املنتجات الزراعية     -1
  .ن املنتجات الزراعية، وهو يعطي حرية مبادالت قائمة م1993وقد دخل حيز التنفيذ منذ جويلية 

تطبيق هذا االتفاق يبقى مرتبط بتطبيق أربعـة بروتوكـوالت اثـنني مت          : تفاق التجاري والتعريفي املغاريب    اال -2
  .خرين سيتم إجيازمها من طرف جمموعة عمل مغاربية مكلفة بالتجارةآ يبقى برتوكولني  وتبنيهما،

  
 لبيان  ، النص النهائي  1994ضت يف مراكش أفريل     فضل عن ذلك، يستوجب أن نالحظ أن اجلزائر قد أم           

  . متبوع بعرض متعلق بتوحيد التعاريف اجلمركية،طلب انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة
  

   : العريب التعاون االقتصادي -1-2

  

ي فيما  شهدت الدول العربية خالل القرن املاضي حركة استهدفت إقامة دعائم أساسية للتعاون االقتصاد              
بينها، اشتملت على حماوالت متعددة يف إطار التعاون الشامل واملتعدد واجلزئي على حد سواء، ولقـد تركـزت                  

  1996 جويليـة ليه القمة العربيـة يف      اوهذا ما آلت    . جهود الدول العربية يف تنفيذ التجارة احلرة العربية الكربى        
  2.ول العربية قيام منطقة جتارة حرة عربيةحيث أعلن الس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الد

                                                 
 .95 تواتي جمال، مرجع سابق، ص  1
 محكمة ة، مجلفسطي(، " أفاق التعاون االقتصادي في ظل المتغيرات العالمية"، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير عبد المنعم محمد الطيب،  2

 .78، ص )2/2003سات واألبحاث االقتصادية، العددمتخصصة في الدرا
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   : اجلزائر يف منطقة التبادل األورمتوسطية-1-3

  

 22 وكان هـذا يف      ،بعد أربع سنوات من التفاوض مت إمضاء اتفاق شراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب              

  .2010ون فعليا يف هذا االتفاق يدخل اجلزائر تدرجييا يف منطقة التبادل احلر الذي سيك. 2002أفريل 
  

إن بداية تنفيذ االتفاق يسعى لوضع اية للحماية اجلمركية اليت تستفيد منها املؤسسات اجلزائرية، وهذا                 
  .جيربها يف الدخول بقوة يف املنافسة اليت فرضت عليها يف األسواق احمللية

 حـول   2003سة يف جـانفي     ولقد قامت جمموعة من اخلرباء األوروبيني حلساب احلكومة اجلزائرية بدرا           
  : ترمجت اجيابيات االنضمام مبا يلياكم. اآلثار االقتصادية الكلية والقطاعية التفاق الشراكة

  .زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة -
 .حتسني النظام البنكي -
 .يئة املؤسسات، لربوز قطاع خاص ناجع -

ي يناقض جتارة احملروقات الذي يرتكز عليهـا        وميكن يف املقابل التساؤل عن مدى قيمة هذا االتفاق الذ         
  . ويناقض باألخص املنتجات اليت ميكن هلا أن تفتح للجزائر آفاق مهمة للتصدير،االقتصاد

  

  : للتجارة اجلزائر إىل منظمة العاملية انضمام -2

ـ     ، تارخيها االقتصادي  حساسية من تدخل اجلزائر مرحلة حامسة و                 ة للتجـارة    باجتاهها إىل املنظمة العاملي
) OMC(،     قتصادها منذ أكثر من عـشرية كاملـة       الت من اإلصالح و التعديل اهليكلي        و هذا بعد عدة إجراءا.      

 مـن   % 98 حيث متثـل احملروقـات       ،صعبة يف ظل قيود اقتصادية و سياسية        اإلصالحاتو لقد دخلت اجلزائر     
 تؤثر سلبا على مسار     - سعر البترول  -قابل تقلبات أسعارها   بامل ،جتهيزيةالصادرات لتغطية مشتريات استهالكية و      

ـ                التنمية ة و رأس   ـ باملوازات هناك تراجع لدور الدولة يف إطار إحالل التوجه الرأمسايل بغية حتفيز املبادرة الفردي
     GATT  و التجاريـة   BM و   FMIة املالية   ـ و حتت قيود املنضمات الدولي     ،املال احمللي و األجنيب على االستثمار     

 صاحب هـذا    ، أكرب للقطاع اخلاص و تقليص دور الدولة يف االقتصاد         إعطاء دور و اليت من شروطها       OMCو  
          . يف ظل قيود بـرامج التعـديل اهليكلـي         االستريادالتراجع جلهاز الدولة تراخي اآللة اإلنتاجية و زيادة امليل إىل           

  .ذلكئر بشأن انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة و آثار  مفاوضات اجلزا هذا العنوانسنتعرض حتتو 
  
  : للتجارةأهداف و دوافع انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية  -1 -2

 إال بعد أن تأكدت أن ال جدوى من تفاديها و البقاء            ، إىل هذه املنظمة   يف االنضمام ها  ي اجلزائر نيت  مل تبد   
ي يتطلـب   الـذ  ،و االنتقال إىل اقتصاد السوق     ، اإلصالحات االقتصادية  خاصة بعد أن شرعت يف    . على هامشها 
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إىل  بذلك   ىسعت فهي   ،مة العاملية للتجارة  أساسي من شروط االنضمام إىل املنظ      التجارة اخلارجية و هو شرط       ريرحت
  1: و أمهها ما يلي، من وراء ذلكاألهداف مجلة منحتقيق 

 سريفع حجم و قيمة املبادالت التجارية خاصة بعـد          ،زائر إىل املنظمة   اجل انضماممع  :  االقتصاد الوطين  إنعاش -1
 و االمتناع عن استعمال القيود الكمية ممـا ينـتج زيـادة يف              ، أقصى وحد أدىن   عند حد ربط التعريفة اجلمركية    

ايل االستفادة   و بالت  ،ا يعمل على احتكاك املنتجات احمللية باملنتجات األجنبية       ذ و ه  ،الواردات من الدول و األعضاء    
من التكنولوجيا احلديثة و التقنيات املتطورة املستعملة يف عملية اإلنتاج و بالتايل زيادة املنافـسة الـيت ميكـن أن                    

  .تستعملها اجلزائر كأداة ضغط إلنعاش االقتصاد الوطين
  
ارات األجنبيـة    و مينحها فرصة أكرب جللـب االسـتثم        ،حيث بفتح هلا اال   :  حتفيز و تشجيع االستثمارات    -2

 من خالل استفادا من االتفاقية اخلاصة باالستثمارات يف جمال التجارة و اليت قد تعود باستثمارات مهمة                 ،املباشرة
ر الشيكات اليت تكوا الشركات متعددة اجلنسيات على املستوى اجلهوي          ـة مع االستفادة من أث    ـ خاص ،عليها

 تبادل السلع و اخلدمات و التكنولوجيا و يف استغالل اهلوامش املتوفرة يف              و ما متثله من وسائل هامة يف       ؛و الدويل 
  .   و مردودية عوامل اإلنتاج بني الدول و التكتالت،الرحبية

  
 و عدم قدرته على املنافـسة مـن ناحيـة           ،نتاجي اجلزائري بضعفه  إليتميز اجلهاز ا  :  مسايرة التجارة الدولية   -3 

 ممـا   ، اليت تستورد يف أغلبها و عدم مسايرة للتطورات احلديثة         ،املعدات اإلنتاجية مدخالته من السلع الوسيطية و      
ا فإن جلوء اجلزائر إىل األسواق العاملية و اجلهوية للحـصول علـى احتياجاـا           ذتسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج ل    

ه األخرية من املواد    ذ تقدمها ه   من الفرص اليت   باالستفادةمة العاملية للتجارة ال يسمح هلا       ظاملختلفة خارج إطار املن   
 و التجارة اخلارجيـة تلعـب دوراً فعـاال يف           . اجلزائر مستوردا صاف للغذاء    فاعتبار و من جهة أخرى      ،الغذائية

 فال ميكن للجزائر أن تكون بعيدة عن ساحة العالقات االقتصادية الدولية إذا أرادت أن تـساير                 ،االقتصاد الوطين 
  .والتطورات احلديثة

  
االستفادة من املزايا اليت متنح للدول النامية األعضاء باملنظمة، حيث من أهم املزايا هي محاية املنتوج الوطين من  -4

املنافسة، خاصة يف املدى القصري، وذلك بالسماح هلا باإلبقاء على تعريفة مجركية مرتفعة نوعا ما، وكذلك مـدة                  
كما ميكن مواصلة دعـم صـادرات       . سنوات للدول املتقدمة   6سنوات، بدال من     10التصدير واليت قد تصل إىل      

  . سنوات08خمتلف القطاعات لفترة تصل إىل 
  
  : GAAT  مع الـ اجلزائر مفاوضات-2

                                                 
-13 ص ص ،2005-03/2004جامعة ورقلة ،العدد ، '' انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: الباحثمجلة''  ناصر دادي عدون، 1  

16.  
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 عن طريق االلتزامات املتخذة من طرف السلطات االسـتعمارية          GATTلقد كانت اجلزائر تابعة التفاقية        
متعددة األطراف، وانسحبت اجلزائر من هذه االتفاقية على أسـاس          الفرنسية، وذلك يف إطار املفاوضات التجارية       

  1965، وبعد ذلك خبمس سنوات، وبالضبط يف مارس 1960 نوفمرب 18 يف Recommandation التوصية العاملية 
 قرر األعضاء املتعاقدون أن نستفيد من تطبيق الفعلي لقواعد االتفاقية مثلها مثل الدول النامية األخرى، وهكـذا                

اخلاصة بالقواعد اإلجراءات الـيت  " ج" الفقرة   26بدأت اجلزائر تستفيد من نظام املالحظ يف االتفاقية بتطبيق املادة           
ختص الدول اليت كانت مستعمرة، غري أا غري جمربة على ذلك لدخوهلا يف استثناءات مقررة مثل الدول األكثـر                   

تسطري سياستها التجارية، وأثناء جولة األرغواي كان البلدان        وهكذا فاجلزائر كان هلا كامل احلرية يف        ؛...تضررا
 يف GAAT واليت أعلنت نيتـها يف االنـضمام إىل          ،النامية من بينها اجلزائر مشاركة يف املفاوضات بصفة مالحظ        

30/04/1987.  
  

   : OMC اإلجراءات اليت اختذهتا اجلزائر لتحضري عملية االنضمام إىل -2-3

، إال أن شروط االنـضمام إىل       1994 يف نوفمرب    OMC وزارية ملناقشة االنضمام إىل      شكلت اجلزائر جلنة    
وحتريـر جتارـا    . نظام اقتصاد السوق دف حتقيق االنفتاح االقتـصادي        تنتهج   املنظمة أن تكون الدولة املعنية    

  .عات الدوليةاخلارجية، باإلضافة إىل تفكيك الرسوم اجلمركية وتعديل قوانينها وفق القوانني والتشري
  

  :وهكذا اجلزائر قامت باختاذ عدة إجراءات تتمثل فيما يلي  
  . تعديل املنظومة القانونية وفق القوانني املعمول ا على مستوى املنظمة كمراجعة قانون التعريفة اجلمركية-1
 الذي جـاء    1996ة لسنة   وقانون املالي ،  1990 التحرير اجلزئي للتجارة اخلارجية كقانون املالية التكميلي لسنة          -2

  .1992ببعض التعديالت اليت مست التعريفة اجلمركية لسنة 
  
  : إجراءات انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة-2-4

دف احلصول على عضوية املنظمة العاملية للتجارة، قامت اجلزائر بعدة إجراءات، وقد بدأت خطـوات                 
، مت االتفاق بني اجلزائر     1995 جانفي   1نذ تقدميها لطلب التعاقد مع الغات، ويف        انضمام اجلزائر إىل هذه املنظمة م     

، على إنشاء جلنة مشتركة تتكفل بتحويل ملف التعاقد إىل املنظمة العامليـة             GAATواألعضاء املتعاقدون يف الـ     
  :   التالية، حيث يتضمن عضوية املنظمة إتباع اإلجراءات1995 جانفي 30للتجارة، وكان ذلك فعال يف 

  
  . تقدمي طلب االنضمام-1
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 جـوان  05 تقدمي مذكرة السياسة التجارية، حيث قدمت اجلزائر مذكرة تشرح فيها سياستها التجارية بتاريخ    -2
، حيث تصف اخلطوط العريضة للسياسة االقتصادية، وشرح وتوضيح للتجارة السلع من خـالل تنظـيم                1996

  . ظام التجاري للخدمات وحقوق امللكية الفكريةالصادرات والواردات، وتقدمي شرح لن
  

  :خاتمة الفصل   

         إن إعطاء التجارة اخلارجية مكانتها وجتسيد سياسة جتارية مالئمة مع السياسة االقتصادية، ضرورية لنجاح              
 يف مؤشرات النمو    وهدا الرتباطها الوثيق بالتنمية وماله من تأثري بصورة مباشرة        . التنمية، وبعث النمو االقتصادي   

 و هذا باالعتماد على اآلليات و األدوات املناسبة و الفعالة اليت من خالهلا ميكن حتقيـق األهـداف                   .االقتصادي
املرجوة باملوازاة و التنسيق مع أهداف السياسات االقتصادية األخرى مثل املالية و النقدية و مـن خـالل مـا مت      

  : النتائج التاليةالتطرق إليها يف هذا الفصل توصلنا إىل
  . الدور الكبري للتجارة اخلارجية يف النشاط االقتصادي-
  . ضرورة االعتماد على األدوات و اآلليات املناسبة لتجسيد السياسة التجارية-
و لقد اعتمدت يف ذلك علـى       .   السياسة التجارية يف اجلزائر احتدت عدة أشكال، من احلماية إىل التحرير التام             -

  .وسائل باملوازاة مع السياسة االقتصادية املتبعة و األهداف املرجوة منها ب وعدة أسالي
 الكبري علـى الـسوق      العتمادها تعترب التجارة اخلارجية عصب التنمية االقتصادية، خاصة الدول النامية نظراً            -

  .اقتصادهاالعاملي، و طبيعة تركيبة 
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  :دـتمهي
    

الدول  النمو االقتصادي، باهتمام واضح عند االقتصاديني، و يستوي يف هذا االهتمام كل اقتصاديلقد حظي     
  . الدول املتخلفة واملتقدمة

 و ث عن مصادر و عوامل النموقد عكست أفكار النمو اهتمامات كثرية التباين فيما خيص البح  
  .قيق معدالت عالية من النمو االقتصاديو السياسات اليت دف إىل حت لــالسب

  :  لكي نأخذ نظرة أفضل حول هذا اإلشكال، سوف نعاجل يف هذا الفصل النقاط التالية   
    
  . مكانة التجارة اخلارجية يف النشاط االقتصادي-  
  . التجربة اجلزائرية يف التنمية االقتصادية-  
  . طبيعة و مقاييس النمو-          
  .ستراتيجيات النمو االقتصادي مناذج و ا-  
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@szj¾aaÞëü@Zð†b—nÓüa@Âb“äÛa@À@òîuŠb©a@ñŠbvnÛa@òãbØßN@ @
 

م ال يوجد اشكل عب بالتنمية االقتصادية وإن اآلراء النظرية حول عالقة االستثمار بالنمو االقتصادي،            
 وال يستطيع أن ، هناك تنمية اقتصادية بدون وجود أي استثمار ألننا ال نستطيع أن نقول أن، بالفعل،نقاش فيهما

 سواء تعلق األمر باالستثمار يف رأس املال املادي أو ،نقول أنه قد حتقق منو اقتصادي بدون أن يتحقق أي استثمار
  .رأس املال البشري

  
قة املبادالت اخلارجية  حول عالر و ما زالت اآلراء خمتلفة حوله، يدو،لكن النقاش الذي مازال قائما     

  .بالنمو االقتصادي و التنمية االقتصادية
  

من املعروف أن معظم اقتصاديات الدول النامية تتميز خباصية اقتصادية على درجة كبرية من التبعية 
قتصاد  و بالتايل فإن املبادالت اخلارجية هلا أمهية كبرية يف اال، سواء تعلق األمر بالواردات أو بالصادرات،للخارج
  .الوطين

من هنا نرى أن املبادالت اخلارجية بدورها ميكن أن تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على النمو 
حتت هذا العنوان سوف حناول معاجلة عالقة التجارة اخلارجية بالتنمية االقتصادية و آثارها على النمو .االقتصادي
  .لتنمية االقتصاديةو التعرض إىل التجربة اجلزائرية يف ا،االقتصادي 
  

  .عالقة التجارة الخارجية بالتنمية االقتصادية: المطلب األول

  . نظرية التجارة اخلارجية و التنمية االقتصادية: الفرع األول

 غالباً ما تتجاهل ، هو أن القروض اليت تقوم عليها،إن النقد األساسي املوجه إىل نظرية التجارة اخلارجية    
  .القتصادي و التنمية االقتصاديةأهم خصائص النمو ا

  
 و بعبارة أخرى فإن نظرية التنمية .تتميز نظرية التنمية االقتصادية بأن الزمن يتدخل فيها بشكل أساسي  

 و لذلك يقال عادة أن حتليل نظرية التنمية االقتصادية ،االقتصادية تم مبا حيدث خالل الزمن يف العملية اإلنتاجية
حتليل متحرك و يف ظل هذا التحليل ال تكون املشكلة األساسية هي كيفية توزيع املوارد حتليل ديناميكي أو 

 و إمنا ينصرف االهتمام إىل كيفية زيادة حجم هذه املوارد ذاا كما أا توجه عناية أكرب إىل ما حيدث ،املعطاة
  .قتصادخالل الزمن من ترابط و تفاعل بني اإلنتاج و االستهالك و االستثمار يف اال
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 حيث أا تم ،ستاتيكي أو الساكن فهي تقتصر على ما يعرف بالتحليل اإل،أما نظرية التجارة اخلارجية  
          بكيفية توزيع املوارد املتاحة للدول على االستخدامات املختلفة للوصول إىل أكرب قدرة ممكن من اإلشباع

مث فإن املشكلة اليت تواجه الدولة هي كيفية توزيعها بأن  و من ،و يترتب على ذلك اعتبار هذه املوارد معطاة
و من مث فإن املشكلة زيادة املوارد ال تقوم أصال يف ظل حتليل ،تتخصص كل دولة يف إنتاج السلع اليت تصلح هلا 

دور  إذ من الواضح أن عنصر الزمن ال يتدخل بأي ،ستاتيكي أو الساكنو هذا ما يطلق عليه بالتحليل اإل. النظرية
  .حاسم يف نتائج التحليل

  
 و ذا يتحدد النمط املمثل ،ستاتيكي التوازن الشامل اإلفكرةلذلك تعترب نظرية النفقات النسبية تطبيقاً ل  

و األصل أن مثن السلعة يف السوق  لإلنتاج و التجارة باملقارنة بنفقة االختبار لإلنتاج سلعة مع االئتمان الدولية هلا
  .بار نظراً لفروض املنافسة الكاملة اليت تصنعها بصفة عامة نظريات التقليدية يف االقتصاديساوي نفقة االخت

  
ترجع أهم اخلالفات بني نظرية التجارة اخلارجية ونظرية التنمية االقتصادية إىل بعض الفروض اليت تأخذ    

  :1ا نظرية التنمية واليت ال تسلم ا نظرية التجارة وأهم هذه الفروض هي
  .ان عناصر اإلنتاج عن نفقة االختبار هلا يف كل األحوالمث ال تعرب ا-1
  . و نتيجة للعملية اإلنتاجية ذاا، ال يعرب حجم و نوع عناصر اإلنتاج املتاحة للدولة يف خالل الزمن-2
  . تباشر مزايا اإلنتاج الكبري تأثرياً عاما يف كثري من القطاعات-3
  . إىل مزايا ضخمة يؤدي التكامل بني الصناعات-4

 يقضي إدخال بعض التعديالت على نظرية التجارة حىت تكون ، فإن التوفيق بني النظريتني،على ذلك   
  .قادرة على اإلحاطة باجلوانب الديناميكية اليت تقوم عليها نظرية التنمية

  
  . عالقة التجارة اخلارجية بالتنمية االقتصادية:الفرع الثاين

باعتبار أن حرية . كالسيك مل يهتموا مبشكلة التنمية االقتصادية للمناطق املتخلفةإن معظم املفكرين ال  
 وتعظيم الدخل احلقيقي لكال ، تضمن التوزيع األمثل للموارد،التبادل بني البلدان املنتجة لألغذية واملواد األولية

لقد اكتشفوا من جهة أخرى . اد الدوليةلذلك مل يروا أن هناك سبب لتغيري هذه العالقة التكاملية يف األبع. الطرفني
أن توسيع السوق والتخصص الناجتني عن حرية التجارة الدولية يسامهان يف زيادة اإلنتاجية والدخل الوطين، ومنه 

 ورد ذكرها يف السابق يف أعمال ،هذه اآلثار غري املباشرة حلرية التبادل. يف تكوين رأس املال الضروري للتنمية

                                                 
  .311-310ص ص  عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، 1
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JOHN STUART MILL مث يف السنوات املاضية كانت حمل اهتمام وحتليل من طرف ،
  .G.HABERLERاألستاذ

  
هناك : ميكن أن منيز بني نوعني من التغريات أثناء عملية التنمية االقتصادية، HABERLER1حسب   

ضمن . ية وهناك تغريات أخرى تكون حمددة بواسطة املبادالت اخلارج،تغريات تكون مستقلة عن التجارة الدولية
النوع األول من التغريات ميكن أن نذكر التحسن التدرجيي لنوعية العمل، تكوين التقنيني واملهندسني، وكذلك 

هذه التغريات الذاتية تؤدي إىل . التقدم املستمر لإلنتاج الذي ينتج عن تطبيق تقنيات جديدة وعن تراكم رأس املال
ج سلع جديدة، النوع الثاين من التغريات أي اليت تكون حمددة بواسطة زيادة إنتاج السلع املعتادة وإىل تنظيم إنتا

سترياد التجهيزات، التقنية ورأس املال، وكأثر حلرية املنافسة ولتحديد ارة الدولية، تظهر كأا نتيجة إلالتج
تضاف اآلثار غري للتقسيم الدويل للعمل، ) الستاتيكية(وهكذا فإىل جانب املزايا املباشرة . الرتاعات االحتكارية

  . أي الدوافع الديناميكية اليت بالتدريج تغري دوال اإلنتاج،املباشرة
  

 إن الدول النامية مل  كما.إن التنمية االقتصادية تعاجل يف هذا السياق كظاهرة ملحقة بالتبادالت الدولية  
توزع بالتساوي بينها وبني الدول  ميكن أن ،تعرف أبداً يف السابق أن املزايا الناجتة عن التقسيم الدويل للعمل

.  ومها من أتباع النظرية الكالسيكيةF. LIST يف أفكاره، وبعده A. HAMILTONوهذا ما عرب عنه . املتطورة
إذا كان التاريخ يبني أن . فالعام يتكون من اقتصاديات غري متساوية يف التطور، هلا مصاحل اقتصادية وسياسية ذاتية

 على تتابع املراحل اخلاصة بالزراعة، والصناعة والتجارة، فالبلدان اليت عرفت تأخراً يف هذا التقدم االقتصادي يقوم
التطور من مصلحتها أن تقوم بتسريع تنميتها وذلك بتحديد وارداا عن طريق احلماية اجلمركية، حىت وإن حتتم 

  .تصبح قوية" الصناعة الناشئة " اه وعند،عليها التضحية ببعض املزايا احلالية لصاحل املزايا املستقبلية
  

من املهم أن نالحظ أنه يف إطار املناقشات املفتوحة حول أساليب النمو االقتصادي والدور الذي تلعبه   
 .R.PREBISCH-G. MYRDAL-R (املبادالت الدولية، أن هناك ثالثة من كبار املوظفني يف األمم املتحدة

NURKSE (فإن كان : إال أن اآلراء كانت متباينة. نظرية التقليديةقد أعطوا احلجج األساسية ضد الNURKSE 
 يعطون دوراً سلبياً PREBISCH وMYRDAL  أمليرى يف التجارة اخلارجية منشط مهم لالقتصاديات النامية، 

  .للمبادالت الدولية، باعتبار أا كانت مصدر عملية إفقار وركود للبلدان النامية
  
  

                                                 
1 G. HABERLER، ''L'échange international et développement économique''، (Paris،IDE. BIRD، 1963), P10. 
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  :NURKSE ع السوق احملليةالتخصص الدويل وتوسي -1

، عن تأثريها على )أثر ستاتيكي(على فعالية العمل جيب متييز أثر حرية املبادالت ،  NURKSEحسب   
 نقدر بزيادة الدور الديناميكي للمبادالت ألننا ،، حيث األمهية تكون بتقدير زائد)أثر ديناميكي(التنمية االقتصادية 

ا الدول غري الصناعية ال تستطيع أن ه عند1. املاضي الوقتقياس مع التنمية يف ندرس التنمية يف الوقت احلايل بال
تعتمد على التنمية الناشئة عن طريق توسع الطلب الدويل على املنتجات األولية، حيث جيب عليها أن تبحث عن 

  : أن هناك ثالث طرق ممكنة لكي ترفع منوهاNURKSEبرأي . إمكانيات أخرى
  .ولية  اليت تبقى دائماً بدون حتريك، ال جيب أن تكون مهملةتصدير املنتجات األ -
 .التصنيع من أجل االستهالك احمللي، أي من أجل توسيع السوق الداخلية -
 .تطوير الصناعات اليت تتمتع فيها مبزايا نسبية ، دف التصدير -
 

هذه  سبة للدول النامية يرى يف توسع السوق احمللية الوسيلة األساسية للنمو االقتصادي بالنNURKSEإن 
 بإعادة تنظيم الزراعة التقليدية ورفع ،الدول قبل كل شيء جيب أن ختلق القدرة الشرائية للمنتجات الصناعية

الصناعات اليت تعمل من أجل السوق الداخلية جيب أن تكون متكاملة بطريقة جتعل التوسع يف فرع منها . إنتاجها
التنويع يف اإلنتاج الداخلي يستمر . ، بواسطة التأثري على الدخل والنفقاتيتوافق مع التوسع يف الفروع األخرى
  .النمو املتوازن لالقتصاد NURKSEتحقق حسب لحسب املرونة الداخلية للطلب احمللي 

  
إن التصنيع املوجه حنو السوق الداخلية يقود إىل إحالل الواردات، وبذلك ميكن أن يوجد تعارض مع   

 يرى أن اإلحالل ميس عموماً السلع االستهالكية، فيما أن NURKSE.  للعمل والتخصصمبدأ التقسيم الدويل
 كما أنه يأخذ من جهة أخرى موقف معارض للقيود على الواردات اليت ،الواردات من سلع االستثمار تتزايد

ن يسري يف نفس  توسع اإلنتاج من أجل السوق الداخلية جيب أ،تنشط الصناعة احمللية على حساب فعالية العمل
  .املرتبة مع التخصص الدويل

  
  :MYRDAL حرية املبادالت ال تؤدي إىل تقليل الفروقات الدولية -2

 يهاجم MYRDAL عمل على توفيق السوق الداخلية مع نظرية التجارة الدولية، NURKSEفيما أن   
 – SMUELSON –OHLIN عندما نكتشف أن أطروحة أولني سوم ويلسني هكشر  ،عالنيةً هذه النظرية

HEKSCHER) قد كذبتها التجربة، فهو يأخذ من التفريق بني النظرية ) أسعار العوامل متيل دولياً إىل التساوي

                                                 
1 Mileta Obradovic ," Industrialisation commerce extérieur et leur interaction"le cas des pays semi- industrielle 
Paris, économica, 1984, P. 03. 



@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîuŠb©a@ñŠbvnÛa@ë@@ð†b—nÓüa@ìàäÛa  

@ @
 

 53

كما أن حرية املبادالت يف رأيه ال تؤثر اليوم، حىت يف العالقات بني الدول الغنية والفقرية يف . والوقائع االقتصادية
  1.املاضي

  MYRDALكعملية مجع متداولة " ظروف احلرية  يصف التنمية يفProcessus cumulatif circulaire "
خارج :  ال يشمل إال احمليط كالتداخل مع هذا املركز بواسطة البنية التحتية،التوسع الذي ينطلق من مركز صناعي

ولية كما تؤثر يف العالقات الد Le processus cumulatifعملية الضم . هذه احللقة التحريض يبقى بدون صدى
عندما تصدر املنتجات األولية، حيث . القوى احلرة للسوق ال تعد بتقليل الفوارق الدولية. يف داخل كل بلد

أسعارها تتعرض لتقلبات كبرية، بسبب عدم مرونة الطلب عليها فالدول النامية ال تصل إىل ضمان بواسطة إرادا 
 ألنه جيد ،ن رأس املال األجنيب ال يهتم بتنميتهاكما أ. ميتهامن صادرات املشتريات من سلع التجهيز الضرورية لتن

أمهيته بالنسبة للدول النامية تقتصر على خلق جيوب موجهة . فرص أفضل للتوظيف املربح يف البلدان الصناعية
هذه اجليوب ال تسبب منو . الستغالل بعض املنتجات األولية، الحتياجات وحلساب املراكز الصناعية العاملية

من جهة أخرى، الضغط . االقتصاد احمللي غري املتداخل هذا ما يفسر الثنائية االقتصادية اليت متيز هذه البلدان
الدميغرايف املوجود يف هذه البلدان ال ميكن التقليل منه عن طريق اهلجرة، ما دام هناك قيود تفرضها الدول الصناعية 

  .على هجرة اليد العاملة األجنبية
  

 لكن يف سياسة تدخل مالئمة ، يف حرية املبادالتMYRDALة الفروقات الدولية ال يراه إن حل مشكل  
 بواسطة التصنيع تنوع إنتاجها وزيادة دخلها احلقيقي ميكنكلياً ويف اإلعانات الدولية املالية والتقنية للبلدان النامية 

  .بالنسبة للسكان
  
  :PREBISCH إفقار الدول النامية عن طريق التجارة اخلارجية -3

  PREBISCH يشرح نفس ظاهرة إفقار الدول النامية بواسطة تأثري التقلبات الدورية على حركة أسعار 
   مزايا التقدم التقين تتوزع بني كل البلدانتقول أنكما أنه ينتقد األطروحة الكالسيكية اليت . املنتجات األولية

 املزايا يف نظام حرية التبادل حمتكرة من طرف الدول بواسطة ختفيض األسعار رفع الدخول والدعم، تكون هذه
  .الصناعية

  
 فليس من ،إذا كانت الدول املصدرة للمنتجات األولية تتلقى بواسطة التبادل نصيبها من هذه املزايا  

لتقين انطالقاً من أن التقدم ا. يف حلقيقة هذه املزايا ال تبلغ حميط النظام االقتصادي العاملي. مصلحتها أن تتصنع
 يستنتج أن أسعار املنتجات الصناعية جيب PREBISCHيكون سريعاً يف الصناعة أكثر منه يف إنتاج املواد األولية، 

                                                 
1 Mileta Obradovic, Op.Cit, P 05. 
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 يتسميف هذه احلالة احمليط العاملي . أن تنخفض نسبياً مع زيادة اإلنتاجية الصناعية بالنسبة ألسعار املنتجات األولية
يف الواقع أن تطور األسعار يعرف اجتاه عكسي معدالت التبادل . كز الصناعيبالتقدم التقين بنفس املقدار مع املر

 يف املراكز الصناعية ترتفع أكثر جبالنتيجة، عوائد عوامل اإلنتا. عرفت تضرراً بالنسبة للدول املنتجة للمواد األولية
خل ينساب من احمليط حنو املركز الد: من اإلنتاجية، بينما زيادة العوائد يف احمليط تكون أقل من زيادة اإلنتاجية

.  يف ألثر التقلبات الدوريةPREBISCHإن تفسري هذه الظاهرة ميكن أن يوجد حسب . حتت تأثري حرية املبادالت
إذا كان خالل مرحلة التوسع أسعار املنتجات األولية ترتفع أكثر من أسعار املنتجات الصناعي، فإا أيضاً تنخفض 

لكن بينما املنافسة بني املنظمني جتلب خالل التوسع زيادة لألجور يف املركز . نكماشبسرعة أكثر يف مرحلة اال
املصاريف تدفع من قبل احمليط حيث مرونة . الصناعي، فإن النقابات تعمل على منع اخنفاضها خالل االنكماش

 تقنيات جديدة، وباملوازاة تقوم املراكز الصناعية حتتفظ لنفسها باملزايا الناجتة عن تطبيق. الدخول تكون كبرية جداً
االختالل الذي ينتج يربر تصنيع الدول اجلديدة، ليس كهدف يف . بإعتصاب جزء من مزايا التقدم التقين للمحيط

  .حد ذاته لكن كوسيلة للحصول على نصيبها يف مزايا التقدم التقين وارتفاع مستوى املعيشة
  
  :JOHNSON ارجيةتأثري النمو االقتصادي على املبادالت اخل -4

من :  تطورت يف اجتاهني،إن األحباث حول الروابط والعالقات بني التنمية االقتصادية واملبادالت الدولية  
 والطرق اليت من خالهلا يتم هذا التأثري، من جهة ،جهة، تدور حول تأثري املبادالت الدولية على التنمية االقتصادية

  . على طبيعة، توجه وشروط املبادالت مع اخلارجأخرى، تم بأثر التنمية االقتصادية
  

 من بني االقتصاديني الذين كانت نظريام موجهة حنو أثر التنمية االقتصادية على املبادالت اخلارجية جند  
 H. JOHNSON الذي رمبا أعطى املسامهة األكثر أمهية.  

درس تأثري خمتلف أنواع ، الذي فيه يJOHNSONسوف نقتصر على ذكر النتائج لبحث الشامل لـ   
  1.النمو على املبادالت اخلارجية

 هي كذلك مهمة أكثر من النماذج النظرية للنمو املعروفة اليت تنطلق من JOHNSONإن مسامهة األستاذ   
ار العامل الذي يعترب حاسم بالنسبة ه النماذج ختتلف خاصة بواسطة اختيهذ. فرضية، أي بدون جتارة خارجية

، التقدم التقين يف منوذج HARROD – DOMARتراكم رأس املال مثلما هو احلال يف منوذج : صاديةللتنمية االقت
ABRAMOVITS – SOLOWزيادة السكان مثلما هو يف منوذج و، أ LEIBENSTEIN . عندما تأخذ بعني

  .االعتبار األنواع الثالثة للتنمية جيب أن نتفحص تأثرياا على الواردات والصادرات
  JOHNSONمييز حسب أثارها ثالث توجهات للنمو :  

                                                 
1 H. JOHNSON. ''Money trade and économie Growth'' ، (London، oxford University Pess، 1964)  ،  P 75. 
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ومنو له اجتاه داخلي ، )Pro-trade biased growth(، منو له اجتاه خارجي )Neutral Growth(منو حمايد   
)Anti-trade biased grwth(. 

عندما تكون زيادة الدخل الوطين الناجتة عن " حيادي"، يقال أن النمو JOHNSONحسب اصطالح  
 أي إذا ،عند زيادة الواردات تكون أكرب نسبياً من زيادة الدخلو. صادية ترافقها زيادة نسبية للوارداتالتنمية االقت

  بالعكس). Pro-trade" (مؤيد التجارة"كانت التبعية االقتصادية للبلد بالنسبة للخارج ترتفع، فالنمو يقال أنه 
أن التبعية االقتصادية للبلد تتناقص، يقال أن النمو  أي ،عندما تكون زيادة الواردات اقل نسبياً من زيادة الدخل

  ).Anti-trade" (مضاد بتجارة"
  

  JOHNSONفوق مؤيد التجارة" ميكن أن يصبح ، يذكر باإلضافة إىل هذا حالتني متطرفتني للنمو "
)Ultra-protrade (نتجات إذا كانت الواردات متتص أكثر من الزيادة الكلية للدخل، حبيث أن الطلب على امل

إذا كان أكثر من األغلبية من الزيادة  )Ultra-anti trade" (فوق مضاد للتجارة"احمللية يتناقص، أو أن النمو يصبح 
  .يف الدخل متتصها املشتريات من املنتجات احمللية

 عن تأثري األنواع الثالثة االصطالحية للنمو على التجارة JOHNSONيف هذا اإلطار يبحث األستاذ   
  .يةاخلارج

له مرونة طلب ( يضم، بلدين صناعي واألخر زراعي، منتوجني منتوج مصنع JOHNSONمنوذج   
إن أثر النمو على . ، عاملني رأس املال والعمل)الطلب عليها غري مرن(واملنتوج اآلخر ميثل األغذية ) مرتفعة

. خلية للعرض واملرونة الداخلية للطلبالواردات يتبع سلوك اإلنتاج واالستهالك الذي يعرب عنه شكلياً باملرونة الدا
إذا تغري األثرين يف نفس االجتاه، األثر . األثر املركب من هذاين املرونتني حيدد األثر النهائي للنمو على املبادالت

يف حالة التغريات املتعاكسة، فإن موازنة بسيطة ال تكفي . املركب يكون بوضوح مؤيد التجارة أو ضد التجارة
  .ثر النهائيلتوضيح األ

  
إذا ارتفع مثالً حجم رأس املال، اليد العاملة تنتقل من الصناعات اليت تستخدم بكثافة العمل حنو   

الصناعات اليت تستخدم بكثافة رأس املال، وحىت أن جزء من رأس املال يغادر الصناعات األوىل للتوظيف يف 
إن هذا التراكم سيكون .  وارتفاع لإلنتاج الصناعي،اعيهكذا تراكم رأس املال جيلب اخنفاض لإلنتاج الزر. الثانية

 Ultra-anti(يف البلدان الصناعية وأثر ما فوق مضاد للتجارة ) Ultra-protrade(له أثر ما فوق مؤيد للتجارة 
trade (يف البلدان الزراعية.  

 على املنتجات الصناعية  تراكم رأس املال يرتفع نسبة الدخل املنفق،إن األثر على االستهالك ليس مشااً  
مادام أن .  وأثر مؤيد للتجارة يف البلدان الزراعية،سيكون له بالنتيجة أثر مضاد للتجارة يف البلدان الصناعية
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 بني فوق ،التأثريات املتبادلة لإلنتاج واالستهالك مكنت من استنتاج أن األثر النهائي سيكون يف البلدان الصناعية
  .جارة، بينما يف البلدان الزراعية بني ما فوق مضاد للتجارة ومؤيد للتجارةمؤيد للتجارة ومضاد للت

  
 ألنه حيس بدون تساوي خمتلف القطاعات الصناعية وحىت ، هو معقد أكثر،كما تقدير أثر التقدم التقين  

استعمال تقدم حيادي عندما خيفض من : كما أنه جيب متييز طبيعة التقدم التقين. خمتلف العوامل لنفس القطاع
  ).تقدم موفر لرأس املال، تقدم موفر للعمل(العنصرين، أو التقدم الذي يغري النسبة املثلى لعنصر بالنسبة لآلخر 

  
  ال تكمن فقط يف اكتشاف ،لدراسة العالقة بني التصنيع والتجارة اخلارجية JOHNSONإن فائدة منوذج   

كون هلا آثار مضادة للتجارة، لكن أيضاً وخاصة يف ت أن تأنه يف ظروف حرية التبادل، التنمية االقتصادية ميكن
   والتقدم التقين على التجارة اخلارجية بلد صناعي،التفريق بني اآلثار املتغرية كثرياً اليت ميارسها تراكم رأس املال

دروسة بدون ومع ذلك فهو ال يبني إال آثار ابتدائية نامجة عن تغريات العوامل امل. ولبلد منتج للمواد األولية
  .مواصلة التطورات السلوك يف التسلسل واملراحل املتتالية للتنمية االقتصادية

  
إن املناقشات النظرية حول العالقة بني التنمية االقتصادية واملبادالت الدولية اليت ذكرنا منها بعض خطوط   
بقى بعيدة  ت، وغريهمPORBISCH ،MYRPALK، NURKSE، JOHNSON واليت طرحت من قبل ،عريضة

مع ذلك يف الوقت احلاضر نعرف عموماً أن تصنيع البلدان النامية هو أفضل طريق لتحقيق ضتها . عن ايتها
االقتصادية وأن تغيري تركيباا بواسطة التنمية الصناعية وتوسيع السوق الداخلية، جيب أن حتسن من مكانتها يف 

قة بالتطبيق اليت تطرح مثل تقدير أو تثمني املزايا املقارنة وهي باألحرى املشاكل املتعل.تقسيم دويل للعمل
االفتراضية، االختيار األمثل ملعايري توجه االقتصاديني إحداث برامج االستثمار ومتويلها، حتديد اخلطوط العريضة 

 .للسياسة التجارية، وعوامل أخرى ليست أقل أمهية
 

   االقتصادي أثر التجارة اخلارجية على النمو: الفرع الثالث

  : االستثمارمضاعف -1

االستثمار، االستهالك واالدخار، فكلما زاد االستثمار زاد : يتوقف الدخل القومي على ثالث عوامل هي  
: ، وبالعكس كذلك وعلى هذا النحو تعترب العوامل التالية االدخارحتقق زاد الدخل، وكلما زاد الدخل ،االستهالك

  .زيادة الدخلتؤدي إىل  هالك، ونقص االدخارزيادة االستثمار، زيادة االست
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ويعد االستثمار نوع من أنواع مضاعف الدخل القومي، إالّ أن االستثمار حيدث من خالل الدورة   
 ومضاعف االستثمار هو ، يف حني التجارة اخلارجية تعد دورة خارجية، أي مع العامل اخلارجي.الداخلية لالقتصاد

 ومتثل القيمة املعطاة عدد املرات اليت يكرب فيها ،الستثمار وأحجام الزيادة يف الدخلالعالقة بني حجم معني من ا
حجم الزيادة يف الدخل من حجم االستثمارات األصلية؛ وهي أكرب من االستثمار نفسه؛ وهذا نظراً للديناميكية 

ذه اإلضافة اليت من شأا وتسمى ه. اليت حيدث يف كل االقتصاد والقطاعات، من االستهالك، اإلنتاج، التوزيع
  1. باحلقن" اإلنفاق"زيادة الدخل يف املستقبل أو 

  
    "Fuite": وهو ما يعرب عنه بـ  كلها إىل االستثمار، بل جزء منها حيتفظ به،هومبا أن زيادة الدخل ال توج  

وره من الزيادة املتتالية ؛ ويترتب عنه سحب جزء من القوة الشرائية من تيار اإلنفاق النقدي الكلي، مما يضاعف بد
  2.يف الدخل القومي من خالل أثر مضاعف

  
، وامليل احلدي « TMC » ". "امليل احلدي لالستهالك" املضاعف عن طريق إجياد كل ميل من وحيسب  

  Y=S+C ،   I=Sيساوي االستثمار ) S( على أساس أن االدخار « TMS »  دخارلال
  .DI واملضاعف Dy: ة يف االستثمار وبني الدخل الناجم عنهااملضاعف بني العالقة بني زيادة معين  
لدينا مضاعف االستثمار   

I
yM l ∆

∆
=  

: لدينا معدل احلدي لالدخار  
y
ITMS

∆
∆

=  

: ومنه  
TMS

IMl =  
يتناسب عكسياً مع امليل أي املضاعف هو مقلوب امليل احلدي لالدخار، ومنه فإن املعىن هو أن املضاعف   

احلدي لالدخار؛ فإذا زادت نسبة التسرب يف صورة املدخرات قل املضاعف وكلما قلت نسبة التسرب بأن أنفق 
  .جزء كبري على السلع واخلدمات احمللية زاد املضاعف

  
  .مضاعف التجارة اخلارجية -2

  القومي وميزان املدفوعات؛ توصلوا إىلتغريات مستوى الدخل مع اهتمام االقتصاديني بدراسة العالقة بني  
 وأساس مضاعف التجارة اخلارجية أن االختالل أو التغري حيدث يف العالقات ،ضاعف يف التجارة اخلارجيةنظرية امل

                                                 
 .113-110، ص ص )1988القاهرة، دار الكتاب المصري، (، "سياسة التجارة الخارجية"علي حافظ منصور،  1
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية (،"ارجية في استراتيجية التنمية، عرض حالة الجزائرمكانة التجارة الخ"عبد اهللا موساوي،  2

 .44، ص  )2002 وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
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ؤدي هذه التغريات يف الدخل إىل حدوث تغريات يف وتاالقتصادية الدولية، ومنها على األساس التجارة اخلارجية، 
  ).استرياد وتصدير(ية التجارة اخلارج

  
 كما يتوقف املضاعف على ، تتوقف الزيادة يف الدخل على اإلنفاق على االستهالك،يف ظل اقتصاد مغلق  

امليل احلدي لالدخار؛ أما يف ظل اقتصاد مفتوح أي وجود جتارة خارجية، فال بد من إدخال كل من الصادرات 
الك احمللي متاماً، من حيث أا حقن للدخل القومي إذ هتسفالصادرات تعترب مثل اال. والواردات على املضاعف

فزيادة الصادرات تؤدي مثالً إىل زيادة دخل . يترتب عنها زيادة قوة شرائية جديدة إىل تيار اإلنفاق النقدي الكلي
دث الزيادة وطبقاً للميل احلدي لالستهالك حت. املصدرين واملنتجني وإتباعهم، مما يؤدي إىل زيادة قدرم الشرائية

  .املتالحقة يف الدخل القومي
  

 ألنه يترتب عنه عدم توجيه جزء من القوة الشرائية تيار اإلنفاق ،وتعترب الواردات تسرباً مثل االدخار  
ورغم أن الواردات تعترب إنفاقاً  القومي الداخلي؛ وبه تسحب وهذا يضاعف من الزيادة الالحقة يف الدخل القومي،

 فهو يؤدي إىل زيادة تيار اإلنفاق خارج البالد ، داخل االقتصاد القومي بل على السلع  األجنبيةإالّ أنه ال حيدث
  1.حتصل على الواردات منه

  
  .مفهوم وشكل املضاعف يف التجارة اخلارجية -2-1

  .ليعرف حجم الدخل الناجتة عن هذا احلقن" احلقن"نسمي املضاعف العدد الذي نضرب فيه   
dxKdR *=  
K :  ،املضاعفdx :  ،املضعفx :  ،عنصر احلقنdR :نتيجة الضرب .  

: ولدينا  
CI

I
S
IK

−
==  

  يف حالة وجود قطاع خارجي جيب إدخال الصادرات كحقن والواردات كتسرب  
                                          

mS
dxdiK

+
+

=  
m :امليل احلدي لالسترياد.  
S :امليل احلدي لالدخار.  

  .وهي صيغة مبسطة للمضاعف يف حالة وجود التجارة اخلارجية  
: املضاعف إذا هو

mS
IK
+

=  

                                                 
 .117-116، ص ص سابقعلي حافظ إبراهيم، مرجع  1
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  di+dx: واملضعف هو  
  1.مع التذكري أن الواردات والصادرات حتسب جمتمعة، الواردات سلبية والصادرات موجبة  

  
  :اتأثر املضاعف على توازن املدفوع -2-2 

يكون املضاعف إجيابياً يف حالة حتقيق فائض يف ميزانية املدفوعات؛ ألن الفائض يؤدي إىل زيادة الدخل   
أي يؤدي إىل اخنفاضات متتالية يف الدخل   وعلى العكس، يف حالة وجود عجز يكون املضاعف سلبياً،،القومي
  .القومي

  
، يف حالة وجود فائض أو عجز، فيفترض أن توازن ميزان املدفوعاتل اًنستخدم فكرة املضاعف تفسري  

 ويترتب عن ذلك إحداث فائض يف ،دولة ما لديها فائض يف امليزان التجاري بزيادة الصادرات على الواردات
ميزان املدفوعات، كما أن الزيادة يف الصادرات ستؤدي إىل زيادة حجم التشغيل يف الصناعات؛ وبالتايل زيادة 

ويسود . اإلنتاجية األخرى بطلب إنتاجي واستهالكي يرفع من مستوى إنتاجهاالدخول، وتنشيط الفروع 
  .االقتصاد القومي بصفة عامة زيادة يف القوة الشرائية

  
أما يف حالة حدوث عجز يف ميزان املدفوعات، نتيجة زيادة الواردات، فتحدث أثار عكس ما يكون يف   

 ،...احمللي فتراجع هذا األخري وتدهور القدرة الشرائية تسبب نقص الطلب على اإلنتاج  حيثحالة وجود فائض
 من اخلارج، وهذا بدوره يغري بداية دويترتب عن هذه االخنفاضات املتتالية يف الدخل القومي اخنفاض االستريا

  2.الطريق الستعادة التوازن مليزان املدفوعات واستبعاد العجز، لكن عند مستوى رفاهية أقل
  

ن الصادرات، أو االستثمار، إذا زادت تؤثر على الدخل القومي تأثرياً مماثالً، غري أن النتيجة إذن، هي أ  
 خيتلف يف حالة ما إذا كان املضاعف الذي يدرس تفاصيله هو – التوازن اخلارجي –األثر على ميزان املدفوعات 

كانت الزيادة األولية يف ، فإذا زاد االستثمار يزيد الدخل القومي إذا التجارةمضاعف االستثمار أو مضاعف 
  .الصادرات ال يف االستثمار

  
  التجربة الجزائرية في التنمية االقتصادية: المطلب الثاني

                                                 
 .45، ص سابقعبد اهللا موساوي، مرجع  1
  .121-118علي حافظ منصور، مرجع سابق، ص ص  2
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تطرق إىل ثالث حماور رئيسية تتضمن النظريات املعتمدة لتفسري إستراتيجية التنمية اليت ظهرت يف  سوف ن       
 و اقترب النموذج ،نمية و تنظيم اقتصادي من النوع السوفيايت اجته النموذج األول حنو الت،شكل منوذجني خمتلفني

 و يف .  يف األربعينات لبلدان أوربا الوسطىRossenstein- Rodanالثاين من إستراتيجية التصنيع الذي اقترحها 
  .األخري سوف نرى أهم اإلصالحات اليت انتهجتها اجلزائر لالنتقال من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق

  

    استراتيجية التنمية خالل السبعينات:الفرع األول
سعت اجلزائر منذ االستقالل إىل البحث عن شروط حتقيق معدالت منو مرتفعة للتشغيل و كذا لإلنتاج        

تلك اليت وظيفتها االقتصادية '' : اليت تعرف بأا، الشرط األساسي هو وضع صناعات مصنعة،الزراعي و الصناعي
   املعني و احملدد زمنياً تشابك نظامي ملصفوفة الفروع الصناعية و دوال اإلنتاج،هي أن تسبب يف حميطهااألساسية 

بفضل وضع يف متناول كامل االقتصاد جمموعة اآلالت اجلديدة اليت تزيد من إنتاجية العمل و تسبب إعادة هيكلة 
  1'' يف دوال السلوك من جانب هذا اموع يف نفس الوقت حتدث تغري،اقتصادية و اجتماعية للمجموع املعترب

  : فإن منوذج الصناعات املصنعة يتضمن أربع فرضياتG.D.de BERNIS       حسب األستاذ 
  . يتطلب حتويل ذايت-
  . ضرورة وجود هيئات قوية التخطيط-
  . ضرورة تطبيق سياسة صارمة حول األسعار و الدخول-
  . يتطلب إصالح زراعي-
  

  التصنيع  و التوجه حنو الداخل :  اجلزائر إستراتيجية التنمية على ثالث مفاهيم أساسية هيعتمدت القد         
و لقد اتضحت معامل  و التكامل و كانت هذه املفاهيم نتيجة لآلثار السلبية اليت تعاين منها دول العامل الثالث كافة

  . م 1979-1970 ترةهذه اإلستراتيجية من خالل تنفيذ املخططات الرباعية خالل الف
  
  

  : 1973-1970املخطط الرباعي األول -1

 و شركات وطنية تغطي ، بالتنظيم االقتصادي املعتمد على إحتكارات الدولة1969اشتملت الفترة قبل        
 هذا التنظيم مسح بالقيام بتخطيط أكثر صرامة يف ،) بنوك، جتارة، نقل، صناعات،مناجم( مجيع القطاعات 

 الذي يشكل 1973- 1970انطلق اجناز الرباعي األول ) 1969- 1967(  هكذا بعد جتربة اخلطة الثالثية  و.قواعده
  . و هو مبثابة جتربة مفيدة يف جمال حتسني أداة التخطيط،البداية الفعلية لتطبيق أسلوب التخطيط يف اجلزائر

  :من بني أهداف و اهتمامات هذا املخطط        

                                                 
  .78 تواتي جمال، مرجع سابق، ص  1
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  ; تصاد اشتراكي تقوية و دعم بناء اق-
     البترول(  و يف تقومي احملروقات ، تشيد القواعد اهليكلية للتنمية االقتصادية بترجيح االستثمار يف الصناعة الثقيلة-

  ).و غاز
  .نها و بني مناطق املدنيباملناطق الريفية إلحداث التوازن  تطوير -
  .ية وضع تركيبة صناعية هامة و إكتمال تأسيس اهليئات العموم-

  :فيما يلي جدول يوضح توزيع االعتمادات املالية ملختلف القطاعات وفق املخطط الرباعي األول         
  . باألسعار اجلارية1973-1970يوضح توزيع استثمارات املخطط الرباعي األول من ):02(  جدول رقم

  االستثمارات الفعلية  االعتماد املايل  القطاعات
  9.78  4.57  احملروقات

  7.52  5.21  صناعات األساسيةال

  1.32  1.19  الصناعات التحويلية

 2.18 1.43 املناجم والطاقة

  20.80  12.40  جمموع الصناعة

تنمية وسائل اإلجناز يف البناء واألشغال 
  0.64  -  العمومية

  0.78  0.70  السياحة

  1.13  0.80  النقل

  0.40  0.37  ةاملواصالت السلكية والالسلكي

 0.29  - زيعالتخزين والتو

  2.60  1.87  جمموع القطاع الشبه املنتج

  2.94  2.92  الفالحة

  0.07  0.12  الصيد البحري

 1.34 1.90 الري

  4.35  4.94  جمموع الزراعة والري

  1.13  1.14  شبكة النقل

  1.54  1.52  السكن

  3.04  3.31  التربية والتكوين

 2.21 2.57 االستثمارات األخرى

  7.92  8.54  ساسيةجمموع االستثمارات األ

  36.31  27.75  جمموع االستثمارات

  اجلزائر،1 ج( عادة تنظيم مسارها يف اجلزائر،إ حممد بلقاسم حسن لول، سياسة ختطيط التنمية و  :املصدر 
  .251،ص )1999ديوان املطبوعات اجلامعية، 
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 ،الرباعي األول على التصنيعمن خالل اجلدول يتضح انه اعتمدت استراتيجية التنمية خالل فترة املخطط   
 من %57 أي ما ميثل نسبة ، مليار دينار% 20.80حيث بلغت االستثمارات الفعلية يف جمال الصناعة حوايل 

  .جمموع االستثمارات الفعلية
 أي ما يعادل ، مليار دينار من االستثمارات الفعلية4.35 فقد خصصت هلا ،أما بالنسبة للقطاع الزراعي  

  . و هي نسبة قليلة باملقارنة مع النسبة السابقة، اموع من%12بنسبة 
مليار  36.31مليار خالل املخطط الثالثي إىل  9.16و نالحظ أن جمموع االستثمارات الفعلية زادت من   

  .ا ما يعكس االنطالق الفعلي يف بناء النسيج الصناعيذ و ه،دينار خالل املخطط الرباعي األول
  
  : 1977-1974 ثايناملخطط الرباعي ال -2

 أي دائما ، املنهجية اليت كان يعتمد عليها املخطط الرباعي األولذجاء املخطط الرباعي الثاين ليواصل تنفي  
ذا املخطط متت إعادة هيكلة القطاع الفالحي يف  و خالل ه.ترجيح االستثمار للصناعة الثقيلة و تقومي احملروقات

  .حتية و تدعيم للبنية الت،شكل إصالح زراعي
  

الذي أعطى إمتياز لتنمية قطاع احملروقات قصد '' ميثاق الوطين''  متت املصادقة على ، م1976يف سنة    
 كما ورد يف هذا امليثاق احلديث عن الصناعة املعتمدة على التكنولوجيا املتطورة بإقامة ،الزيادة يف تصديرها

ا تشكل أحد الشروط الالزمة لضمان االستقالل الصناعات األساسية اليت تشكل دعامة التصنيع احلقيقي كم
  .الصناعي
  1:متثلت األهداف االقتصادية و االجتماعية اليت يرمي إليها هذا املخطط يف   

  ؛سنوياً %10  أي مبعدل، طول فترة تنفيذ املخطط%46 زيادة اإلنتاج الداخلي اإلمجايل بـ -
  ؛ للدخل و ضمان توزيع عادل، حتسني مستويات املعيشة للسكان-
  ؛ رفع املستوى الثقايف و التقين-

  :أما بالنسبة لتوزيع اإلعتمادات املالية على االستثمارات يف هذا املخطط فهي موضحة يف اجلدول أدناه  
  . باألسعار اجلارية1977-1974يوضح توزيع استثمارات املخطط الرباعي الثاين من ): 03(جدول رقم

 
  مارات الفعليةاالستث  االعتماد املايل  القطاعات

  36.00  19.5  احملروقات

  28.46  21.86  الصناعات األساسية

                                                 
، رسالة ماجستير، غير '' باستخدام طرق التحليل العاملي2000-1970دراسة و تحليل اإلنفاق العام في الجزائر لفترة '':  كماسي محمد األمين 1

  .52، جامعة الجزائر،ص 2002-2001منشورة، 
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  5.07  4.01  الصناعات التحويلية

 4.62 2.63 املناجم والطاقة

  74.15  48.00  جمموع الصناعة

تنمية وسائل اإلجناز يف البناء واألشغال 
  العمومية

2.73  3.45  

  1.24  1.24  السياحة

  5.27  5.27  النقل

  2.32  2.32  ة السلكية والالسلكياملواصالت

 1.39 1.39 التخزين والتوزيع

  10.22  10.50  جمموع القطاع الشبه املنتج

  5.58  12.00  الفالحة

  0.09  0.12  الصيد البحري

 2.97 4.60 الري

  8.51  16.72  جمموع الزراعة والري

  2.66  3.09  شبكة النقل

  0.57  0.70  املناطق الصناعية و احلالة اجلوية 

  8.55  8.30  السكن

  5.95  9.95  التربية والتكوين

 6.77 10.23 االستثمارات األخرى

 24.50 32.27  جمموع االستثمارات األساسية

  121.23  110.22  جمموع االستثمارات

  
  .251ص ،حممد بلقاسم حسن لول، مرجع سابق :املصدر 

 حيث بلغت االستثمارات، من  على النصيب األكربمن خالل اجلدول يتضح أن الصناعة استحوذت  
 من  %47 و احتلت صناعة احملروقات األولوية يف هذا القطاع لنسبة ، من جمموع االستثمارات الفعلية75.28%

 إال أن هذا االمتياز املمنوح لتنمية قطاع احملروقات أدى بسرعة ،االستثمارات الفعلية املوجهة لقطاع الصناعة
  1:لظهور عدة اختالالت

  . منكمشة و ندرة يف املواد الغذائية زراعة-
ظهور اقتصاد (  صناعات خفيفة جد قليلة و ظهور ندرة يف املنتوجات الصناعية ذات االستهالك العريض -

  ).حتكمه الندرة و السوق السوداء

                                                 
  .27،ص )1991ائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز(، ''اقتصاد الجزائر المستقلة'' أحمد هني،  1
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  : 1989-1980  إستراتيجية منو املتوازن:الفرع الثاين

 و تعترب هذه املرحلة مرحلة مراجعة ،)89-80( و الثاين تشمل هذه املرحلة املخططني اخلماسيني األول   
           أي مرحلة التراجع عن استراتيجيه النمو غري املتوازن إىل إستراتيجية النمو املتوازن،التوجهات االقتصادية

  .ةو تتجلى هذه املراجعة يف إعادة ترتيب أولويات التنمي،و السبب يف ذلك الوضعية االقتصادية عاشتها 
 الوزير املكلف بالتخطيط نشر وثيقة متعلقة بالتطلعات العشرية بني أول الفرضيات 1980-1979 خالل   

  1: هذه الفرضيات هي، الذي يفترض أنه يدور فيه عمل السلطات العمومية،املتعلقة باحمليط
ادة اهليكلة لألنظمة  اشتداد املنافسة و إع، التقلبات يف أسواق الصرف، االقتصاد العاملي يتميز بالتضخم-

  .اإلنتاجية
 الذي يستدعي أن يتطور حنو املنتجات املصنعة على حساب املواد االستهالكية ، االستهالك املتوسط العائلي-

  .األساسية
      األخرية15 نتجت عن منوذج التنمية االشتراكي خالل السنوات ، االقتصاد الوطين أصيب باختالالت كبرية-

  .لوجيةو توجهاته التكنو
  . و هذا راجع لتراكم املديونية اخلارجية، تزايد اخلاصية الرأمسالية لالستثمارات العمومية-
  

 مت اقتراح منوذج تنمية جديد يرتكز أساساً على توزيع أكثر توازناً ،يف هذه الظروف الوطنية و الدولية  
  .لالستثمارات بني خمتلف القطاعات اإلنتاجية و غري اإلنتاجية

  : و يفترض فيه،نموذج يكون أقل من حيث نسبة رأس املال باملقارنة مع منوذج الصناعات املصنعةهذا ال
  . أن خيلق سنوياً املزيد من مناصب الشغل المتصاص اليد العاملة اإلضافية-
  . أن يقلص حجم املديونية اخلارجية-
  . أن يضمن تغطية أحسن الحتياجات االستهالك-

 اليت يصفها 1989- 1980عرض لبقية املخططات التنموية املمتدة بني الفترة و يف ما يلي سنحاول الت  
 كما أا فترة التخلي ،1986 بأا فترة اختالل االقتصاد اجلزائري بسبب أزمة النفط لسنة ،احملللون االقتصاديون

  .ي و التوجه حنو االنفتاح و االندماج يف االقتصاد العامل،عن أيديولوجيات النهج االشتراكي
                                                 

1 H. BINISSAD، "Algérie Restaurations et Reformes Economiques", (Alger, UPU  ،  1994) ، P06. 
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  : 1985-1980 املخطط اخلماسي األول -1

       إن املخطط اخلماسي األول قد وضع على أساس تقسيم املرحلة السابقة اليت وسعت قواعد االقتصاد  
و لقد حددت أهداف هذا املخطط )  االستهالك، التربية،التشغيل( و االستجابة الفعلية لالحتياجات االجتماعية 

  1:يف ما يلي
  .حكم يف التوازن و تقليص الديون الت-
  . دعم التكامل االقتصادي-
  . و تدعيم االندماج االقتصادي فيما بني القطاعات، تدارك تأخر بعض القطاعات-
  . إعادة شروط التنمية املستقبلية لالقتصاد-
  . تكييف بنية االستثمارات القطاعية بصفة تضمن تغطية االحتياجات االجتماعية السياسية-

 و متثلت يف إعادة اهليكلة ، اإلصالحات اليت شهدا املرحلة مشلت مجيع القطاعات النشاط االقتصاديإن  
 و كذلك منح األمهية للقطاع اخلاص حىت ميكن االقتصاد اجلزائري من اخلروج من ،و استقاللية املؤسسات

  . و فيما يلي سنتطرق إىل أهم هذه اإلصالحات،ركوده
  
  : ؤسسات العموميةإعادة هيكلة امل -1-1

  2: تعود أسباب إعادة هيكلة املؤسسات العمومية إىل  
 و عدم حتقيق الوفرات االقتصادية اليت من املفروض ، ضعف استغالل الطاقات الواسعة لدى املؤسسات العمومية-

  حتقيقها يف الصناعات الثقيلة و املتكاملة؛
   نقص التحكم يف التكنولوجيا و تسيري املؤسسات؛-
  عف و صعوبة املراقبة املالية و التسيري سواء من إدارة املؤسسة أو من اهليئات املركزية؛ ض-
   ضعف كفاءة من التسيري و عدم االنسجام يف إمكانيات التدخل عند االضطرابات؛-
   أدى عدم التخصص إىل عدم وضوح إستراتيجية اختيار املشاريع و االستثمارات؛-
  

                                                 
  .71، ص 1989 الجزائر، الدليل االقتصادي و االجتماعي، الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار، الجزائر،  1
  .183 ص، )1998 دار المحمدية العامة، الجزائر، (، ''اد مؤسسة اقتص' '،ناصر دادي عدون  2
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 النوع األول مت تنصيبها ، إعادة اهليكلة إىل نوعني من اللجان املكلفة بذلكلقد مت حتويل عملية تطبيق   
 أما النوع الثاين فهي جلان وزارية مت تنصيبها حسب ، و هي اللجنة الوطنية إلعادة اهليكلة،15/11/1980بتاريخ 

ملقترحة يف هذا املخطط  و لقد كانت دف عملية إعادة اهليكلة ا،تقدم عملية إعادة اهليكلة للمؤسسات العمومية
  1:إىل حتقيق ما يلي

   و الفصل بني مهام اإلنتاج و التوزيع و تقليص حجمها؛، إدخال املزيد من املرونة دف ختصص املؤسسات-
   تعزيز وسائل التخطيط قصد تلبية احلاجات االجتماعية املتزايدة؛-
  ملؤسسات قصد ختطيط مبادالا؛ إجراء التطهري املايل ووضع خمططات اإلنتاج و العقود بني ا-
   اعتماد الالمركزية قصد ترقية االقتصاد احمللي؛-
 حيث تقرر تقسيم الشركات الكبرية إىل عدد من ، م1983 مت إعادة هيكلة أوىل مؤسسات القطاع العام سنة -

-80( الفترة  مؤسسة خالل 300 و مشلت هذه العملية ً،الشركات العمومية أصغر و أسهل إدارة و أكثر ختصصا
  . و اختذت عدة تدابري لتجسيد استقالليتها يف امليدان،أعيدت هيكلتها عضوياً) 84
  :إعادة توجيه بارز لتركيبة االستثمارات على حساب القطاعات اإلنتاجية -1-2

 مث %33 الذي أصبح يدور يف حوايل ، ظهر هناك تراجع مستمر ملعدل االستثمار1980ابتداءاً من سنة   
 أصبح 1984  و ابتداءاً من %20 إىل كما زاد االستهالك العائلي %30 اخنفض إىل مادون 1985ة بعد سن

  .%10معدل منو االستهالك حوايل 
 و على حساب ، هيكلة االستثمارات تغريت أيضا،باملوازاة مع التعبري الذي حدث يف معدل االستثمار  

ساسية لالقتصاد اليت استفادت من إعادة توجيه مصادر  و خاصة البنية األ، كالزراعة و الري،القطاع الصناعي
  .التراكم

  ح بعض املؤشرات خالل هذه املرحلةاجلدول التايل يوض  
  . باملليار دينار باألسعار اجلارية1986-1980يوضح تطور بعض املؤشرات  ): 04(  جدول رقم 

  

  1986  1985  1981  1980  السنوات

  296.55  291.00  191.47  162.51  الناتج الداخلي اخلام

  156.41  139.72  87.18  70.18  استهالك العائالت 

  99.33  96.77  70.84  63.51  االستثمار الكلي

  %11.94  %11.03  %24.22  %20  معدل منو االستهالك

                                                 
  .61مرجع سابق، ص :  كماسي محمد األمين 1
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  %33.49  %33.18  %33.18  %39.08  معدل االستثمار 

  The word tables 1991 edition Op.cit,P85. Source:  
    

تايل يوضح أهم تغريات احلاصلة يف هيكلة االستثمارات حسب القطاعات تطور حصص االستثمار من اجلدول ال 
  .1984 إىل 1980

  .يوضح االستثمارات ): 05( اجلدول رقم 

  1980  1984  

  %4  %3  الزراعـة

  %24  %56  الصناعة

  %55  %70  بنية أساسية

  %15  %7  بنية أساسية اقتصادية

  %31  %19  بنية أساسية اجتماعية

 
Source : A. Benbitour, l'expérience Algérienne de développement, 1962-1991, ( Alger, 

T.E/ISGP éditions, 1992),P20. 
  

       )1984-1980 ( %24 إىل %56 حصة الصناعة اخنفضت من ،عند مستوى هيكلة االستثمارات  
 و البنية األساسية االجتماعية اليت ، % 15 إىل %7 من و هذا لصاحل البنية األساسية االقتصادية اليت ارتفعت

  .% 4-3حصة الزراعة استقرت يف حدود ، %31 إىل %19ارتفعت هي كذلك من 
 و هذا ضمن ،إذن حدث تغري جذري سواء عند مستوى ختصيص االستثمارات أو عند مستوى تركيبها  

  .ه كثرياً إىل البحث عن منو متوازن لالقتصاد الوطيناإلستراتيجية اجلديدة للتنمية اليت مت إتباعها و اليت تتج
  
  : )1989-1985 (املخطط اخلماسي الثاين -2

 إذ ، و هو آخر املخططات التنموية يف ظل التسيري االشتراكي لالقتصاد،يعترب هذا املخطط امتداد لسابقه  
  1:متثلت التوجهات األساسية له فيما يلي

  .ه األمهية كفاءة ارتكاز للتنمية االقتصادية يف املدى املتوسط التوجه للسوق الوطنية و إعطائُ- 1

                                                 
  .94ص ،جامعة باتنة , 1998 ، دراسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستيرغير منشورة ،''استراتيجية التنمية و اشكالية التشغيل'',محمد زوري  1
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 و اإلنقاص من اعتمادها على فروض الدولة يف متويل ، التمويل الذايت لالستثمارات من طرف املؤسسات- 2
  .استثماراا

 يف  عن طريق كبح االستهالك العائلي الذي تطور بسرعة كبرية، تقليص حجم التضخم و تشجيع االدخار- 3
  .السنوات األخرية أكثر من اإلنتاج

 جيب على املؤسسات العمومية و القطاع اخلاص أن تساهم أكثر من املاضي لتحقيق برامج استثمارية - 4
  . من القيمة اإلمجالية لربامج االستثمارات العمومية%50خصوصاً يف قطاع البناء و األشغال العمومية اليت تشكل 

 خصوصاً ، و ترقية الصادرات، اليت ميكن هلا أن ختلق نوعاً من التكامل الصناعي، تدعيم املشاريع الكربى- 5
 إضافة لتطوير املقاولة من الباطن اليت تعترب الركيزة األساسية ،قطاعات التنمية و الصناعات الغذائية و مواد البناء

  .للربط بني القطاع العام و القطاع اخلاص
  

 بسببها اخنفاض ، األوىل خارجية،املخطط أزمات حالت دون إمتامهقد حدثت خالل مرحلة تنفيذ هذا    
 مما جعل السلطات ،1988 و الثانية داخلية جنمت عن توترات االجتماعية لسنة 1986أسعار البترول سنة 

  .السياسية تعيد النظر يف السياسات املتبعة
 على %37.50 أي بزيادة ،ي مليار دينار جزائر550بلغ حجم االستثمارات املتوقعة هلذا املخطط   

  .%84 و مل يبلغ اإلجناز إال نسبة ،املخطط األول
 أدى إىل اخنفاض إيرادات صادرات احملروقات حيث سجلت ، م1986نظراً اليار أسعار البترول سنة    

 مقارنة باملستوى الذي كانت عليه 1988 لسنة %42 ،1987 لسنة %31 و ،1989 سنة %39اخنفاض بـ 
  : مثلما م يظهر يف اجلدول التايل1985لسنة 

  
  .1988 إىل 1985يوضح تطور الصادرات من سنة  ): 06( جدول رقم 

  

  1985  1986  1987  1988  

  7830  9029  8066  13034  إمجايل الصادرات 

  7433  8816  7870  12826  صادرات احملروقات

  %42  %31  %39    نسبة االخنفاض 

  The word tables 1991 edition Op.cit,P87. Source:  
  



@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîuŠb©a@ñŠbvnÛa@ë@@ð†b—nÓüa@ìàäÛa  

@ @
 

 69

 أدت ، من إمجايل الصادرات%95 اليت متثل أكثر من ،إن هذا االخنفاض يف حصيلة صادرات احملروقات  
 إىل 1985مليار دينار سنة  68.63 إمجايل الصادرات اخنفضت من ،للواردات موازي الوقت إىل اخنفاض يف نفس
 مليار 50.80 إىل 1985 مليار دينار لسنة 59.35 باملقابل اخنفضت الواردات من ، 1986مليار لسنة  38.71

مليار دينار  156.41 استهالك العائالت اخنفض من ،1987مليار دينار لسنة  39.86 مث إىل 1986دينار سنة 
مليار دينار سنة  99.33 كذلك إمجايل االستثمار اخنفض من ،1987مليار دينار سنة  154.88 إىل 1986سنة 

مليار دينار سنة  312.71 الناتج الداخلي اخلام اخنفض هو كذلك من 1987دينار سنة  مليار 93.88 إىل 1986
   ).06(  حسب اجلدول رقم 1988مليار دينار سنة  306.97 إىل 1987

   الدينار باألسعار اجلاريةر باملليا1989- 1985تطور بعض املتغريات الكلية من  ): 07(جدول رقم

  
Source : The wore tables 1991 Op.cit P85  

  :لقد واجهت السلطات العمومية هذه الوضعية اجلديدة بتبين إصالحات شاملة مست مجيع القطاعات  
  . خوصصة القطاع الزراعي-
  . إلغاء احتكار التجارة اخلارجية فيما خيص التموين بعناصر اإلنتاج-
  . إعادة تنظيم التجارة اخلارجية-
  .كي و النقدي إصالح النظام البن-
  . إصالحات تشريعية و تنظيمية تتعلق باالستثمار اخلاص-
  . اإلصالح املايل احمللي-
  . من اجل التطبيق التدرجيي مليكانزمات اقتصاد السوق، ال بد من اعتماد على سياسة فعالة لسعر الصرف-
  

  1989  مسار اإلصالح االقتصادي بعد سنة:الفرع الثالث

  1989  1988  1987  1986  1985   السنوات

  363.90  306.97  312.71  296.55  291.60  الناتج الداخلي اخلام

  76.50  49.81  45.83  38.71  68.63  الصادرات

  76.30  51.13  39.89  50.80  56.35  الواردات

  194.60  162.56  154.88  156.41  139.72  استهالك العائالت

  112.60  96.20  93.88  99.33 96.77  إمجايل االستثمار
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 انتهجت اجلزائر عدة إجراءات وإصالحات، تدعو حنو االنفتاح االقتصادي، وكان هذا 1988عقب أزمة        
  .ينطويان على إجراء تعديالت يف االقتصاد.91و89التوجه مدعوما بربناجمني مع صندوق النقد الدويل سنة

  
  .ويشمل على اتفاقيني: اتفاق االستعداد االئتماين-1

 :دوق النقد الدويل، والتزمت بتحقيق الشروط التالية مع صن1989-05-30 يف STAND BYاتفاق * 
ـ    -1    ايلـإتباع سياسة نقدية حذرة وأكثر تعقدا، حيث ال بد من وضع لكل تـدخل إداري يف القطـاع امل

واملصريف عن طريق تكفل البنك املركزي بتسيري النقد والقرض، وإنشاء جملس النقد والقرض الذي كـان مبثابـة                  
  .سؤولة عن صياغة سياسات االئتمان، والنقد األجنيب والدين اخلارجي والسياسة النقديةالسلطة النقدية امل

 إىل 1988 من إمجايل الناتج احمللي سنة % 3تقليص العجز امليزاين، بإحداث حتول اجلاري من عجز -2
    .1991من إمجايل الناتج احمللي سنة %6فائض نسبته 

  .تعديل سعر الصرف -3
    .ر األسعار قصد ضمان املنافسة يف األسواق اجتاه حنو حتري-4

  1: لعدة أسباب منها1991وقد تعذر إمتام تنفيذ برنامج الصندوق النقد الدويل سنة
    ، مما أدى إىل انكماش الواردات بنسبة تزيد عن1991م يتحقق جزء من التمويل اخلارجي املخطط لسنة  •

 لية والبناء؛، مث هبوط اإلنتاج يف قطاعي الصناعات التحوي% 20
مل حيض الربنامج باإلمجاع بني الشركاء االجتماعيني، الن ختفيض أسعار الصرف أدى إىل اإلضرار بعمليام  •

بسبب ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج املستوردة مع عدم قدرم على نقل الزيادة يف األسعار إىل األسواق 
 احمللية؛

 ، مما حد من حجم التمويل االستثنائي للربنامج؛رفض السلطات إلعادة جدولة الديون اخلارجية •
  : الشروط التالية1991-06-03 يف STAND BY  وقد تضمن االتفاق الثاين 

  .تقليص تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي -1
  . بدون دفع ورفع مجيع القيودد اخلارجية من خالل التراخيص باالسترياة حترير التجار-2
  .بح خاضعة لقانون العرض والطلب حترير األسعار حيث تص-3
  . النفقات العامةض احلكم يف التضخم عن طريق تثبيت األجور، وخف-4
  . خوصصة املؤسسات االقتصادية عن طريق خوصصة امللكية أو خوصصة التسيري-5
  . إصالح النظام اجلمركي والضرييب-6
  :)1995 ماي 21-1995 ماي 22( برنامج التعديل اهليكلي -2

                                                 
 .65ص  مرجع سابق، كماسي محمد األمين، 1
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واهلدف منه هو إعادة إقرار . ب برنامج التعديل اهليكلي أساسا أزمة املديونية، مع تزايد الصراع السياسي     يعق
ولقد مت عقد أول اتفاق . التوازنات الكلية االقتصادية، وحترير اهلياكل االقتصادية، وإعادة جدولة الديون اخلارجية

تبعـه بعد ذلك اتفاق تستفيد اجلزائر من خالله . 1994التعديل اهليكلـي مع صندوق النقـد الدويل يف افريل 
  .1995تسهيالت الصندوق احملددة ملدة ثالث سنوات ابتدءا من ماي 

  :1994     ولقد كانت األهداف الرئيسية لربنامج التعديل اهليكلي لسنة 
  .لبطالة تدرجييا الزيادة يف القواعد العاملة، وخفض اب رفع معدالت النمو االقتصادي بغية استيعا-1   
        . اإلسراع يف حتقيق التقارب بني التضخم السائد يف اجلزائر مع املعدالت السائدة يف البلدان الصناعية-2     
  . خفض تكاليف االنتقالية للتصحيح اهليكلي على القطاعات السكانية األكثر تضررا-3    
  .ت مالئمة من احتياطات النقد االجنيب استعادة قوة ميزان املدفوعات مع حتقيق مستويا-4    
  

 4،4، مت مبوجبه إعادة جدولة 1994متت عملية إعادة اجلدولة األوىل مع نادي باريس يف شهر ماي             
  . سنوات اعفاء من دفع خدمة الديون 4 سنة، منها 16مليار دوالر على مدى 

نية أمام نادي باريس، وألول مرة أمام نادي لندن قصد  للمرة الثا1995  تقدمت يف شهر جويلية سنة           
مليار على  3،2 ماليري و 07إعادة جدولة ديوا اخلاصة، وقدرت مبالغ الديون املعادة جدولتها يف إطار االتفاقني

  مليار20مليار دوالر، ويصل هذا الرقم إىل  14،6وعليه قدرت املبالغ الكلية اليت أعيدت جدولتها بـ .التوايل
  1.دوالر، إذ أضيفت له التموينات االستثنائية املقدمة من طرف اهليئات املتعددة األطراف

  
  : )1998 مارس – 1995افريل ( برنامج التصحيح اهليكلي -3

 ولقد .""FMI تنفيد بنود آخر اتفاقية وقعتها مع صندوق النقد الدويل 1998         أت اجلزائر يف سنة 
   الحات على إنعاش االقتصاد الوطين واستقراره مع احملافظة على مستو التشغيل الدائمتركزت أهداف هذه اإلص

  .باإلضافة إىل مواصلة وتعميق اإلصالحات اهليكلية للمؤسسات الصناعية، ومواصلة التحرير االقتصادي
دي وهذا عن طريق         ولقد حرصت السلطات املركزية على توفري كل الوسائل املمكنة لتحقيق النمو االقتصا

  :حتقيق مايلي
 االستعمال االمثل للجهاز اإلنتاجي وحتسني املردودية مع تشغيل كل القطاعات اإلنتاجية، وخباصة -      

قطاعات الصناعة والزراعة والبناء، والعمل على توفري التموين الدائم بعيدا عن خطر التقلبات والصدمات الداخلية 
  .و اخلارجية

                                                 
    .75 االمين، مرجع سابق، ص كماسي محمد  1  
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قرار الدائم مع تضخم معقول ميكن مراقبته، وهذا يتطلب اللجوء إىل مصادر متوين تعتمد على  االست-      
  .االدخار و إلغاء التمويل النقدي التضخمي

  :        كما ركزت على حترير التجارة اخلارجية عن طريق تسهيل نظام الدفع ونظام الصرف من خالل
  . االسترياد، والتدخل املباشر للسلطات العموميةاحلد من القيود و البريوقراطية املرفوضة على -
العمل على جعل الدينار قابل للتحويل، باإلضافة إىل ختفيض احلماية اجلمركية دف االنضمام إىل املنظمة  -

 .العاملية للتجارة
  @szj¾aïãbrÛa@Zéuˆb¹@ë@ð†b—nÓüa@ìàäÛa@ @

 
    النمو االقتصاديسطبيعة و مقايي: المطلب األول

  .النمو االقتصادي وطبيعته: ع األول الفر

  : مفهوم النمو االقتصادي -1

 الزيادة املتتابعة، على فترة طويلة يف إمجايل الناتج احمللي أو إمجايل ك يشار إىل النمو االقتصادي إىل تل
  .   الدخل القومي احلقيقي

  :أن هناك تصورين لنمو احدمها كمي و اآلخر نوعي Simon Kuznets ويرى  
  ".الزيادة الدائمة للسكان و الناتج للفرد"هو :مو بالتصور الكميالن -

 الذي يرتكز – باملعىن الواسع للكلمة -هو التوسع يف جهاز اإلنتاج:" يلي  فيعرفه كما، أما التصور النوعي-     
  ".على التطبيق الدائم للعلم، أي جهاز منظم من املعارف املتحكم فيها

 حبدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي، أو إمجايل الدخل القومي ملا حيقق زيادة '':ادي النمو االقتص1    كما يعرف
  :على أن تكون. ''يف متوسط نصيب الفرد الدخل احلقيقي 

 .حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل  - أ
  .أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية-ب
  .ة أن تكون الزيادة على املدى البعيد-ج

 يف  اليت تواصلها يستلزم حتوالًًو الزيادة املتواصلة على فترة طويلة للكميات املعتربة، '':رف كذلك على أنه  ويع
  2. ''ةاهلياكل االقتصادي

  

                                                 
 .51، ص)2000اإلسكندرية، الناشر قسم االقتصاد، ( ، '' التنمية االقتصادية'' محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف،  1

2 J.Phartin, ''histoire et analyse économique de la révolution industrielle au système de l’économique monde'', 
paris : éd.Ellipse-1992 P 35. 
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 ميكن تعريف النمو االقتصادي على أنه الزيادة املتتابعة يف الفترة الطويلة للكميات املعرب عنها ،    بصفة عامة
 خيتلف عن مفهوم التنمية و ذا املعىن.  جوهريا تعديالت يف اهلياكل االقتصاديحبيث هذا التتابع يتضمن

          االقتصادية، اليت تشري إىل ذلك التحول العميق للبنيات االقتصادية و االجتماعية و السياسية للمجتمع
  .و كتغري شامل يف تنظيم اإلنتاج و التوزيع و يف االستهالك

  
و يف نوع  تنمية ميكن أن نفهم بأا جمموعة التغريات املالحظة يف النظام االقتصادي ال،من جهة أخرى     

  .التنظيم الذي يؤثر يف النمو
قة بني التنمية  التفر بتعريف شامل لتنمية االقتصادية، باإلضافة إىلJ.Waltisky "1"ييف نفس املعىن جاء ولنسك    

 تعين قبل كل شيء النمو االقتصادي، أي قتصادية بالنسبة لالقتصادينيأن التنمية اال " : فيقول ،والنمو االقتصادي
يف حني التنمية االقتصادية بالنسبة للبلدان . ازديادا إمجاليا يف إنتاج السلع واخلدمات مبعدل أسرع من منو السكان

 البشري املرهق باآلالت  فقط، إمنا تعىن اللحاق بالدول املصنعة و استبدال العملي النمو االقتصادالنامية ال تعين
          ، و التحول من إنتاج سلعة واحدة، أو منتجات أولية قليلة...والتكنولوجيا، والقضاء على اجلوع واملرض

  ".و تطوير الصناعة، و حتقيق االستقالل   االقتصادي الوطين
  
التنمية إمنا هو اجلانب وجوهر .  أن التنمية شيء شامل والنمو جزء منها:يف األخري ميكن القول        

و بالتايل حتسني مستويات معيشة .االقتصادي، فالفائض االقتصادي ينتج من تغيري اهلياكل االقتصادية و االجتماعية
 بشرط أن يكون ،ومن هذا يتبني لنا أن النمو االقتصادي هو جوهر وأساس التنمية. السكان و حتقيق الرفاهية

  .متواصال
  
  :صاديطبيعة النمو االقت -2

 حتقيق الزيادة و التوسع يف جهاز اإلنتاج واإلنتاج عىنإن التطلع لزيادة يف معدالت النمو االقتصادي، مب       
  :السلعي، يتوقف على عدة طرق متبعة أمهها

 استغالل املوارد العاطلة وغري مستخدمة يف عمليات اإلنتاج، وهنا ميكن توظيف هذه املوارد للعمل يف حقل -
  .، وحتقيق الزيادة املستهدفة فيما يتم إنتاجه من سلعاإلنتاج

 ميكن برجمة نوبات عمل إضافية أو تشغيل قوة العمل احلالية أوقات إضافية، األمر الذي يترتب عنه حتقيق املزيد -
 . من إنتاج السلع بنفس القدر من املوارد املتاحة

                                                 
  .54-53، ص ص )1997الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع (، ''مقدمة في اقتصاد التنمية''إسماعيل شعباني،    1
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   خالل نظام مالئم للحوافزن إىل العمل جبدية أكثر، م ميكن حتفيز العمال يف املختلف ميادين اإلنتاج، ودفعهم-
  .بوبالتايل زيادة اإلنتاج من السلع بالقدر املطلو، األمر الذي يؤدي إىل زيادة إنتاجيتهم

  . بإلمكان زيادة اآلالت و املصانع، وبالتايل حتقيق زيادة يف الناتج من السلع-
  .احلصول على املزيد السلعي بنفس القدر من املدخالت اكتشاف تقنيات جديدة يف عملية اإلنتاج تسمح ب-
  

 يف م يقودنا إىل حتقيق منو اقتصادي على املدى القصري؛ حيث ميكن أن تستخد،     إن إتباع الطرق الثالث األوىل
ظفة ولكن املكاسب اليت حيصل عليها اتمع من خالل استخدام املوارد غري املو. حتقيق الزيادة السريعة يف الناتج

من قبل يف عمليات اإلنتاج، أو من خالل إطالة ساعات استخدام املوارد املوظفة فعال، أو من خالل القيام 
هي بطبيعة احلال مكاسب تعود بالفائدة على اتمع . باألعمال يف حقل اإلنتاج جبدية أكثر و أعظم جودة

وأن .  بالضرورة عند حد ال ميكن جتاوزه عمليااالقتصادي وإمنا يف النطاق احملدود؛ أي حتقيق عملية النمو تقف
يف املقابل جند أن الطريقتني الباقيتني يعد استثمار . حتقيق أية زيادة يف الناتج من السلع و اخلدمات يصبح صعبا

  .طويل املدى، الذي يعرب عن الزيادة التراكمية واملستمرة يف الناتج من السلع واخلدمات
  

فلو أن دولة ما تنمو مبعدل أسرع من غريها ذو طبيعة تراكمية، قتصادي أنه من أهم مميزات النمو اال   
وعلى النقيض من ذلك، فلو أن دولة ما أقل . فإن الفجوة بني املستويات املعيشية يف كل منها تتسع بشكل متزايد

 الفجوة بني  ال تتسعفكفاءة من دولة أخرى يف ختصيص مواردها اإلنتاجية بني أوجه النشاط املختلفة، فسو
    تستخدم مواردها بكفاءة أقل بنسبة) أ( لنفرض أن الدولة. دخليهما القوميني، رغم أن هذا التفاوت يف الكفاءة

سوف ) أ( الدخل القومي احلقيقي للدولةن، وعلى هذا األساس فإ)ب(  من كفاءة استخدام موارد الدولة% 5
. إذا حدث أن الدولتني تبدآن عند نفس مستوى الدخل؛ % 5بنسبة) ب( يكون أقل دائما من الدخل الدولة

 فإن % 5بنسبة) ب( تستخدم مواردها حبيث تنمو مبعدل أسرع من معدل منو الدولة) أ( لنفرض اآلن الدولة
سنويا  % 6معدل النمو ب) ب(وهنا إذا حققت الدولة. الفجوة بني دخلي هاتني الدولتني سوف تتسع بتزايد

من  % 3سوف يكون عند مستو أعلى نسبة) أ(، فإن دخل الدولة% 6.3 معدال للنمو يبلغحتقق) أ( بينما الدولة
وهذه . سنة230يف  %  100 يف مخسني سنة، وبنسبة %16 ةيف عشر سنوات، وبنسب) ب( مستوى دخل الدولة

 بالطبيعة يتوح ياآلثار طويلة األجل للفروق يف املعدالت النمو، وفقا ألرقام افتراضية من الناحية النظرية، وه
  .  1التراكمية للنمو

                       
     : مصادر النمو االقتصادي -3

                                                 
  .6 تواتي جمال، مرجع سابق، ص 1
   196-192 ص ص، )1999 مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية،(، ''التجارة الدولية'' سيد عابد محمد، 2
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 من خالل التقدم الفين، أو من خالل منو عناصر ا، إم2ميكن حتقيق النمو االقتصادي من خالل مصدرين  
  .ويؤثر كل منها على وضع وشكل منحين إمكانيات اإلنتاج. اإلنتاج

  
  :فنـيالتقدم ال -3-1  

      يعمل التقدم الفين علي تغيري الطريقة اإلنتاجية املستخدمة، حيث يؤدي إىل زيادة حجم اإلنتاج باستخدام 
 من عناصر اإلنتاج، أو استخدام قدر أقل منها إلنتاج نفس القدر من املخرجات عند تنفس القدر من املداخال
نتاج رأس املال والعمل جند أنه يوجد أنواع من التقدم وعلى افتراض وجود عنصريني لإل.عناصر اإلنتاج السائدة

  : الفين
، حيث يؤدي إىل تقليل املستخدم من عناصر اإلنتاج، ولكن باخنفاض اكرب لتقدم فين موفر لعنصر العم -

  .لعنصر العمل
  . رأس املال مقارنة مع عنصر العملر أشد لعنصضتقدم فين موفر لرأس املال، وهذا بتخفي -
 . اإلنتاج من عنصريهتر ملدخالتقدم فين موف -
 ).العمل ورأس املال( املتاح منها ةالتقدم الفين من خالل منو عناصر اإلنتاج، بزياد -
 

  :منو عناصر اإلنتاج -3-2

  ض موارد طبيعية، األرن يشري إىل زيادة املتاح من هذه العوامل، العمل ورأس املال وبقية العناصر األخرى م      
 طريق تيار نفرصيد رأس املال قد يزيد من خالل زيادة رصيد اتمع من اآلالت، ع. اخل... رأس املال البشري

  .إنفاق االستثماري اخلاص أو احلكومي، وطين أو األجنيب
  

وكما أوضحنا من قبل تكون . اخل.... قوى العمل تزيد منه كما ونوعا، من خالل التكوين والتعليم   
إذ يزيد اإلنتاج املتوفر .  عنصريني؛ وهذا ما يؤثر بدوره على النمط وحجم اإلنتاجالزيادة متناسبة أو متفاوتة بني

بكثرة وبأقل تكلفة، أو النقل يزيد بالنمط الذي يتطلب عنصر اإلنتاج املتوفر بكثرة و بأقل تكلفة، ويقل بنمط 
  .الذي يتطلب العنصر األقل وفرة

  
   النمو االقتصادي سمقايي:  الفرع الثاين

 كثريا ما تستخدم كمفردات بسب الرغم من وجود فروق واضحة بني كل من النمو والتنمية، فإعلى ا  
 ه هو الوسيلة اليت عن طريقها نتعرف على ما حيقق،ولعل ما يعنينا حتت هذا العنوان. ما تشمله من عناصر مشتركة
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طريقها قياس درجة النمو االقتصادي يف أي ما هي الوسائل اليت ميكن عن . اتمع من التقدم أو النمو أو التنمية
 .؟ دولة ما

   1:توجد ثالثة معايري رئيسية لقياس النمو
  .معايري الدخل: أوال
  .معايري اجتماعية: ثانيا
  .معايري هيكلية: ثالثا

  : و سنتناول هذه املعايري تبعا فيما يلي
  
  
  :  معايري الدخل- 1

سي الذي يستخدم يف قياس النمو و درجة التقدم تعترب مقاييس الدخل أن الدخل هو املؤشر األسا
  :و ميكن أن نقسمها إىل ثالث مؤشرات كما يلي.االقتصادي
 

  : الدخل القومي الكلي –1-1

و يعرف على انه إمجايل الدخول  ميكن قياس النمو االقتصادي بالتعرف على الدخل القومي الكلي، 
كما يعرف على أنه عبارة عن جمموع السلع واخلدمات .ل سنةاملكتسبة من إنتاج السلع و اخلدمات يف الدولة خال

  ).وهي السلع اليت تستخدم يف إنتاج السلع أخرى(النهائية اليت أنتجها اتمع غري مشتملة على السلع الوسطية 
  

ة  الصناعة أو الزراعة بالقيمة املضافليقاس نصيب قطاع ما أو أحد مكونات الناتج القومي اإلمجايل، مث      
  . 2إىل اإلضافة إىل قيمة الناتج من مرحلة معينة من اإلنتاج اليت أسهم ا هذا القطاع، وتشري القيمة املضافة

  
قد ) أو نقصه( ألن زيادة الدخلكاملقياس ال يقابل يف األوساط االقتصادية بالقبول والترحاب، وذل  إال أن        

ادة الدخل القومي ال تعين منوا اقتصاديا عند زيادة السكان مبعدل فزي). أو سلبية (ةيؤدي إىل بلوغ نتائج إجيابي
أكرب، ونقص الدخل القومي ال تعين ختلقا اقتصاديا عند اخنفاض السكان مبعدل أكرب، وبالتايل ميكن قياس النمو 

   3.االقتصادي على أساس عدد أفراد البلد
  

                                                 
  .65 محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، مرجع سابق، ص  1
  .86، ص)1995دار المراجع للنشر ،  الرياض، ( ، ''اقتصاديات التنمية'' طه عبد اهللا منصور، عبد العظيم مصطفي،   2

 2 PIB / Population . 
  .66 محمد عبد العزيز عجمية، مرجع سابق، ص 3
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  :الدخل القومي الكلي املتوقع -1-2

فقد يكون لدى . وليس الدخل الفعلي، عنمو االقتصادي على أساس الدخل املتوق يقترح البعض قياس ال
الدولة موارد كامنة غنية، كما يتوفر هلا اإلمكانيات املختلفة لإلفادة من ثرواا الكامنة إضافة إىل ما بلغته من 

  1.التقدم فين
  

  : معيار متوسط الدخل الفردي -1-3
. شأنه شأن الدخل الوطين ، اهلامة لدى الكثري من املفكرينملؤشرات أحد ا، يعترب متوسط الدخل الفردي

  2.ن البلد يعترب متقدما، أما إذا كان منخفضا فإن البلد يعترب متخلفاإفإذا كان متوسط الدخل الفردي مرتفعا ف
ق  وميكن احلصول عليه عن طري،ويقاس النمو االقتصادي مبدئيا باستخدام ما يسمي مبعدل النمو البسيط  

            :3املعادلة التالية
   الدخل احلقيقي يف الفترة السابقة–الدخل احلقيقي يف الفترة احلالية                         

         =   معدل النمو
   الدخل احلقيقي يف الفترة السابقة                                           

  
  :4دي  للنمو االقتصا singer معادلة سنجر-

  : عنها بثالثة عواملا  وضع سنجر معادلة النمو االقتصادي معرب،1952يف عام   
  ؛Sاالدخار الصايف )1
 ؛  Pإنتاجية رأس املال  )2
 ؛Rمعدل منو السكان  )3

     D= SP- R:تتخذ هذه الدالة الشكل األيت  
  :يميثل معدل النمو السنوي لدخل الفرد، أ D    حيث

  . معدل منو السكان-إنتاجية االستثمار اجلديدة ×  معدل ادخار الصايف= معدل النمو السنوي لدخل الفرد
  
  5:املعاييـر االجتماعيـة – 2

  .   يقصد باملعايري االجتماعية العديد من املؤشرات اخلاصة بنوعية
  .حيث تستخدم لقياس مدى التقدم الصحي:  الصحيةاملعايري  - أ

                                                 
  .18سماعيل شعباني، مرجع سابق، ص  إ 4
   
  

  .67محمد عبد العزيز عجمية، مرجع سابق، ص  3 
  .68المرجع نفسه، ص    4
  .    84-83  المرجع نفسه، ص ص  5
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تكوين، وأثره الواضح على جانيب اإلنتاج حيث تبحث يف أمهية التعليم و ال:معايري التعليمية - ب
 .واالستهالك

 .معيار نوعية احلياة املادية - ج
 .ريةـ دليل التنمية البش-د
 

  1:ة املعايري اهليكلي- 3

  :     تبحث يف مدى التغريات اهليكلية يف البنية االقتصادية، ولعل أهم تلك املؤشرات
  . الناتج احمللياألمهية النسبية لإلنتاج الصناعي إىل إمجايل) أ   
  .األمهية النسبية للصادرات من السلع الصناعية إىل إمجايل الصادرات) ب   
  .   نسبة العمالة يف القطاع الصناعي إىل إمجايل العمالة)ج   
  

  العوامل املؤثرة يف النمو االقتصادي:الفرع الثالث
 إىل ، بالتنمية والنمو االقتصادي وخاصة املتعلقة،أدت التطورات و التغريات يف النظريات االقتصادية   

كمية رأس املال املادي، االبتكار، نوعية رأس املال :  وهي ، عوامل أساسية تؤثر يف عملية النمو مخسةالكشف عن
  .البشري، كمية العمل، التجارة الدولية

  
  : رأس املال املاديمتراك -1

 التحليل االقتصادي حول العالقة السببية بني عندما بدأ االهتمام بعوامل ومداخل النمو االقتصادي، تركز   
أي أن املتغري اإلستراتيجي املهيمن يف حتقيق النمو يتمثل . معدل تراكم رأس املال املادي ومعدل منو الناتج القومي

 اليت غطت الفترة من آدم مسيث حىت املدرسة ،وهذا ما دعت إليه نظريات النمو. يف اإلنفاق االستثماري الضخم
  .  يةالكيرت

  
 أن عملية النمو متر خبمس مراحل ، يف نظريته عن مراحل النمو االقتصاديروستووضح االقتصادي    

.  ومرحلة االستهالك الوفري، التقليدي، مرحلة يؤ لالنطالق، مرحلة انطالق مث مرحلة النضجعمرحلة اتم:هي
مرحلة االنطالق عليها أن حتقق ثالثة شروط ي تصل البلدان النامية إىل  من حتليله إىل أنه لكروستويلخص و

 من % 10 إىل ةفعليها أن تزيد نسبة االستثمار املنتج.مترابطة يقف على قمتها االرتفاع مبعدل تكوين رأس املال

                                                 
  .المرجع نفسه   1
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  ناجتها القومي، وأن يظهر ا قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعات التحويلية اليت حتقق معدالت النمو عالية
   1.يئة سياسية واجتماعية وثقافية موافقةوأن تتوفر ب

  
 إذا كان له أن يصبح املصدر  فإن التراكم رأس املال»نظرية اإلنتاجية احلدية«إذا وضعنا يف اعتبارنا    

البد أن يكشف عن تناقص العائد من رأس املال تبعا لتناقص إنتاجيته مع كل زيادة يف الكمية . الوحيد للنمو
 بدوره إىل التنبؤ بالتحرك تنازليا ملنحىن اإلنتاجية احلدية أنظر ووهذا ما يدع. يات اإلنتاجاملستخدمة منه يف عمل

  ).03(الشكل رقم 
  
  
  

  .يوضح منحىن اإلنتاجية احلدية ): 02( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .12 مرجع سابق، ص،توايت مجال: املصدر
  
 رأس املال ،ط، ومن أبرز األمثلة على ذلك أكثرمع ذلك فالدالئل العملية ال تؤيد هذا تنبؤ على طول اخل   

ذلك أن رغم الكميات الضخمة من رأس املال .  للواليات املتحدة خالل هذا القرنياملادي يف النمو االقتصاد
      ةاجلديد املستخدم يف تلك املرحلة من تطور االقتصادي األمريكي، فإن نسبة الناتج إىل رأس املال قد ضلت ثابت

                                                 
  .107  محمد عبد العزيز عجمية، مرجع سابق ، ص 1
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  وباملثل فلم يكن هناك اجتاه تنازيل يف معدل العائد من رأس املال، مما يوحي حبقيقة بالغة األمهية. تدهورو مل ت
        1. قد توسعت بنفس توسع االستثمار يف السلع الرأمساليةروهي أن فرص االستثما

  
بسبب التوسع (اجية احلدية ميكن التعبري بيانيا عن هذه الظاهرة املتمثلة يف توقف سريان قانون تناقص اإلنت 

إىل اليمني لداللة بيانيا على زيادة كمية  ) PMK(باحنراف منحىن اإلنتاجية احلدية لرأس املال ) يف فرض االستثمار
بعبارة أخرى فإن احنراف املنحىن ) عائد رأس املال(رأس املال عند أدىن مستوى من اإلنتاجية احلدية لرأس املال 

)PMK (على إمكانية ثبات عائد رأس املال مع زيادة كميته كما يتضح يف الشكل إىل اليمني يدل )04(.  
  
  
  

  .ئدعااليوضح معدل ): 03( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .12توايت مجال، مرجع سابق، ص : املصدر
  

ل إذا كان من الصعب االقتناع بدقة تنبؤات نظرية النمو دون معرفة أكيدة باحلقائق األخرى حول العوام    
 و أنه مل يكن مسؤوال ، مل حيدث أن هذا التراكم الرأس املالاملؤثرة يف النمو خبالف رأس املال، فإن هذا ال يعين

 و كل ما يوحي به الربهان العملي هو أن التراكم الرأمسايل مل يكن املصدر الوحيد ،عن الكثري مما حتقق من منو
  .للنمو

                                                 
  .11  تواتي جمال، مرجع سابق، ص  1
  

  
 معدل العائد
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   :)التكنولوجيا(االبتكار -2

لنظرية النمو   من املسامهات املستدميةةم التكنولوجي و املعرفة و االبتكارات اجلديدة تعترب مسامه إن التقد
 كما تعترب الطريقة ،حيث تتضمن خلق أفكار اجلديدة تكون جزئيا غري متسمة بالتراحم أو التنافس. االقتصادي

 إحالل رأمسال قدمي برأس مال جديد بتحسن  و من مث إذا مت1.الوحيدة لتفادي العوائد املتناقصة يف املدى الطويل
ومع . الشكل و النوعية فإن رصيد رأس املال احلقيقي يف اتمع يظل ثابتا، و ال تتحقق أية زيادة يف الدخل الوطين

فإن املعدات اجلديدة واألكثر إنتاجية سوف تؤدي إىل النمو يف . ذلك نفترض اآلن أن هناك منوا يف املعرفة التقنية
  . لسبب التقدم يف املعرفة التقنية ال بسبب التراكم املزيد من رأس املال،خل الوطينالد

  
 ميكن أن يتأتى إما من خالل تقدم املعرفة التقنية داخل ،لذا فإن هلذا النوع من الزيادة يف الدخل الوطين 
  . اد هذه املعرفة من اخلارجري و إما من خالل إست،اتمع

ادها ري األقل تقدما ميكن أن تأخذ بتلك األساليب التقنية يف اإلنتاج من خالل است فإن الدول،إىل حد ما 
أما الدول األكثر تقدما فإا دائما تبحث يف تطوير األساليب . من اخلارج، واالستفادة منها يف تنمية اقتصادياا

 يوحي بأن هناك جمال لالبتكار بالفجوة التكنولوجية وابتكار أساليب جديدة و بالتايل وجود ما يسمى ،التقنية
          .يتجاوز جمرد نقل التكنولوجيا األجنبية

  
  :نوعية رأس املال البشري -3

التنمية االقتصادية ال تتحقق رد توافر عناصر اإلنتاج املادية مثل املوارد الطبيعية ورأس املال، بل تتطلب 
 و حتقق منو ،نصر مبا حتقق نوعية تدفع عجلة التنميةوتنمية هذا الع. تضافر العنصر البشري مع هذه العناصر

 ببعض األمور و اجلوانب اهلامة، منها حتسني مستوى اا النوع من الرأس املال البشري يرتبط اجيابيذه. اقتصادي
و لكن هلا نتائج تنعكس على مستوى . بطبيعة احلال مرغوبة كأهداف يف حد ذاا. الصحي و الثقايف هذه األمور

 فسوء األحوال الصحية للعمال يؤدي إىل عدم استجابتهم لفنون اإلنتاج احلديثة و بالتايل ،اج و اإلنتاجيةاإلنت
  .هبوط كفايتهم يف اإلنتاج

   
    . هناك ناحية الثانية متعلقة بنوعية رأس املال البشري، و هي التعليم و التدريب التقين مبختلف مستوياته

    .  و أداء كل املهام بكل دقة و جودة،التدريب أمر مطلوب لالرتقاء بنوعيه العملو مما ال شك فيه أن التعليم و 

                                                 
1   Robert j- Barrg  عمان، دار الكتاب الحديث للنشر و التوزيع ) 1(ط(، دراسة التجريدية، ''محددات النمو االقتصادي''أدريس التل،  ترجمة ،
  .4-3، ص ص  ) 1998، 
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و منه تتحقق .  و بالتايل زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من املوارد املتاحة،و هذا سيساعد على زيادة اإلنتاجية
  .الوفرات ويرفع معدل النمو االقتصادي

   
علمي ال يقل أمهية عن التعليم أو التدريب كأحد الشروط العوامل  البحث النباإلضافة إىل ما تقدم فإ 
فالبحث العلمي يؤدي إىل رفع مستوى املعرفة الفنية و حتقيق التقدم .  لتحقيق النمو االقتصاديةالالزم

  1التكنولوجي
  
    :كمية العمل -4

أي كمية عنصر (نتاجيساهم حجم السكان يف قوة العمل و يؤثر بطريقة مباشرة يف كمية أحد عناصر اإل
و هلذا فإن التحدث عن كمية العمل كمصدر للنمو هو .  باعتبار أن السكان املصدر األساسي هلذا العنصر،)العمل
و بالنسبة ألي مستوى معني من إمدادات العناصر اإلنتاجية .  انتشارا من التحدث عن كمية رأس املال .اقل

وعموما من املمكن . ن يؤثر يف مستوى نصيب الفرد من الناتجاألخرى، فمن الواضح أن حجم السكان ميكن أ
التحدث عن اقتصاديات ذات القلة أو الكثرة يف عدد السكان من زاوية هامة، وهي ما إذا كان إسهام اإلضافات 

   . مستوى دخل الفرد خيفض منيف عدد األفراد العاملني يف خمتلف فروع اإلنتاج يرفع أو
  

   :النمو االقتصاديالتجارة الدولية و  -5

تكمن أمهيتها . تعد التجارة اخلارجية من بني العوامل األساسية يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية
  2.العتبارين أساسيني
  .أحد احملددات األساسية للنمو يف الدول النامية أن التجارة اخلارجية تعترب: االعتبار األول •
 ضروري لزيادة الكفاءة اإلنتاجية بعد إرساء األساس أن التخصص الدويل أمر: االعتبار الثاين •

  . الصناعي للدول النامية
فيما يتعلق باعتبار األول، فإن أهم ميزة تصنفها التجارة الدولية لدولة ما مع العامل اخلارجي، هي أن قيام  

 والبشرية، و تركيز هذه التجارة يسمح هلا بسد العجز الذي تعاين منه عند حمدودية مواردها اخلاصة الطبيعية
لنأخذ مثال أي دولة تسعى إىل النمو من خالل سياسة . جهدها اإلمنائي يف ااالت اليت تكون هلا فيها ميزة نسبية

التصنيع، واألخذ بأساليب اإلنتاجية املتقدمة يف كل جماالت اإلنتاج، وأمكن هلا االعتماد بشكل أساسي على 
 لتنفيذ هذه السياسية مبوجب هذه الطريقة يف جمال ةمن السلع الوسيطية الالزم و،الواردات من السلع االستثمارية

التبادل الدويل لسلع، ميكن أن تكسب الدولة املعنية كثريا من مزايا اإلنتاج الكفء يف العامل اخلارجي، و على ذلك 
                                                 

  .84-83، ص ص )1979بيروت، دار النهضة العربية لطباعة والنشر، (، "التنمية االقتصادية" العشري حسين درويش،  1
  .313ق، ص مرجع ساب.  عادل أحمد حشيش 2
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زيد اهتمام هذه الدول ، ومن هنا يد مدى مقدرا على االستريا يفتعتمد هذه الدول على النمو إىل حد كبري
  . مرتفعةدبزيادة صادراا و احليلولة دون تدهور معدالت تبادهلا حىت تظل مقدرا على االستريا

  
 جند أن من بني املزايا التخصص هي فرص حتقيق ،فإذا انتقلنا إىل االعتبار الثاين املتعلق بالتخصص الدويل

فإن .  املترتبة على سعة نطاق اإلنتاج،)ية، واإلدارية والتسويقيةالتقنية، املال(الفوائض والوفرة مبختلف أنواعها
ه الدول ال يتوافر ذفأغلب ه. البعض يرى أن الدول السائرة يف طريق النمو حباجة إىل نوع من التخصص الدويل

ذه الدول أن وعلى ه.  مما يسمح هلا بزيادة اإلنتاج يف كافة الفروع،هلا الوفرة يف املوارد واالتساع يف حجم السوق
 و تباشر نوع من التخصص الدويل يف اإلنتاج الذي تتمتع فيه مبيزة نسبية ويف حتديد ،تبعد فكرة االكتفاء الذايت

 اخلارجية واملزايا تاالعتماد على الوفراو.  على االنتماء كما تظهر يف األسواقدامليزة النسبية فأنه يكفي االعتما
  .وهكذا... اإلنتاج الكبري

 
  نماذج وإستراتيجيات النمو االقتصادي: المطلب الثاني      

بعد ما رأينا أن جوهر التنمية االقتصادية هو النمو االقتصادي، نصل إىل التساؤل عن السبيل إىل حتقيق 
وتواجهنا يف هذا الصدد مشكلة . هذه التنمية، أو باألحرى حتقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي ومستمرة

  . وحتدث آثار لدفع التنمية،اجتية مالئمة للتنمية االقتصادية تعمل على تنظيم قرارات االستثماراختيار إستر
  
 إال أن آراء االقتصاديني متيل إىل التميز هذا الشأن بني ،على الرغم من تعدد أساليب التحليل 

  . املتوازنإستراتيجيتني، إحدامها إستراتيجية النمو املتوازن، واألخرى إستراتيجية النمو غري
  
يقصد بإستراتيجية التنمية االقتصادية ذلك األسلوب الذي تنتهجه الدولة يف رسم السياسة اإلمنائية       

وال شك أن هذا األسلوب خيتلف بالضرورة . واالنتقال باتمع من حالة الركود إىل حالة النمو االقتصادي الذايت
 وباختالف الدور الذي تضطلع به .ية و االجتماعية والسياسيةمن دولة إىل أخرى باختالف الضرورة االقتصاد

 واألهداف املوجودة من عملية التنمية االقتصادية، ويف سبيل ذلك ،الدولة يف تسيري جمرى النشاط االقتصادي
  : سنتطرق للنقاط التالية

  .بعض املفاهيم األساسية -
  . الكبريمبدأ الدفعة القوية أي أمهية تكوين رأس املال على النطاق -
  .النماذج األساسية للنمو املتوازن -
 .النماذج األساسية للنمو غري املتوازن -
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  مفاهيم أساسية:  الفرع األول

  :  االستثمار كعامل للنمو-1

عند التعرض للنظرة الكرتية نالحظ أن اإلسهام األكثر متيزا، هو بدون شك التأكيد على الطابع احلتمي 
 يف البداية كأنه الوسيلة األكثر فعالية لتحقيق منو كامل الذي يعترب كهدف بذاته، فاالستثمار يظهر. لالستثمار

وهو ليس لوحده، ألن التحوالت السياسية االجتماعية، وحىت االقتصادية، ميكن أن تسمح باستعمال أفضل لسلع 
 مكان األحداث، وهو فهو حيتل إذن املقدمة يف. التجهيز املوجودة، لكنه مع ذلك يبقى العامل الرئيسي بينهم

  .1العامل األساسي الذي ال يعوض وكل شيء يرتكز عليه
  

كما أن آثاره قابلة لكي تصنف يف جمموعتني، كوا مرتبطة مباشرة باستعمال رأس املال املتراكم متاما، أو 
لي ظواهر اإلجياد تتعلق بطريقة غري مباشرة بالتدفقات اليت تظهر عند التوقع، وإنشاء واستعمال رأس املال، فهو ي

ويف هذه الظروف، االستثمار ميكن أن يكون له دور احملرك أو العكس قد حيتاج إىل . الذايت املساعدة على النمو
  .دفع

  
من هنا نفهم إذن كيف أن مفهوم االستثمار ثري ذا التصور، وكيف أنه يشمل بوفرة األفكار السابقة         

يكمن يف خلق سريورة االقتصاد مثلما يضمن توازنه يف احلاضر، ويهيأ و دوره . أي الكالسيكية والكرتية
تعويضات يف املستقبل كما يسمح بعمل اآلليات يف املدى القصري، لكن هذه املهمات تبدوا بأا ليست كبرية 

  .عندما نعرف بأن االستثمار يف الواقع هو مصدر كل تطور ومبدأ كل حركية
  
   : ارـدالة االستثم -2 

الة تعرب عن سلوك املنظمني الرأمساليني، هؤالء يقومون بإجراء حتكيم بني الكفاية احلدية لرأس املال هي د
  .ومعدل الفائدة

  2 : ميكن أن نضع،معدل الفائدة i االستثمار و I ليكن
I= f (i)                                                               

                                                 
  .26 ص تواتي جمال، مرجع سابق،  1

2 Bernard Guerrien،'' Dictionnaire D'analyse économique'', ( Paris, Editions la découverte, 2000)، p265 
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، كلما كان معدل الفائدة منخفضا، كلما كان االستثمار مرتفعا، KEYNES ـنسبة ل           أكثر حتديدا بال
بالتايل، فإن دالة االستثمار هي دالة متناقصة . ألن العديد من املشاريع ستكون مرحبة مع معدل الفائدة املنخفض

  .ملعدل الفائدة
  
I-3- دالة االستهالك :   

  .ن الذين ال ينفقون إال جزء من دخلهمدالة االستهالك تعرب عن سلوك إنفاق األعوا
Cاالستهالك ، Y1 :حيث  الدخل  

C= c y  
b :كما يلي الذي ينتج عنه دالة االدخار، امليل احلدي لالستهالك :  
  

S = sy ⇒ S= (1-b) y 
S : امليل احلدي لالدخار S=1-c  

  . إما أن يستهلك وإما أن يدخرتدل على أن الدخل،  y = c+sيف الواقع أن املتطابقة 
C/y :امليل الوسطي لالستهالك  ،cyc =∆∆     امليل احلدي لالستهالك/
S/y ،امليل الوسيطي لالدخار Sys =∆∆   .  امليل احلدي لالدخار/
  c+s =1:مع
  
   : دالة اإلنتاج-4

       هي دالة اإلنتاج الكلية، اإلنتاج بواسطة أداة خاصةإنه من املمكن القيام عمليا بتحليل ديناميكية جهاز
و تعرف بأا دالة اليت متثل العالقة بني الكمية املنتجة و عوامل إنتاج املستخدمة يف انتاج هذه الكمية، و ميكن 

     2:كتابتها كما يلي
y=f(k , L,…)  

L ,K: عوامل االنتاج.  
L : العمل.  
K :رأس املال.  

  . KوL ميكن احلصول عليه بتوليفات خمتلفة من العنصرين  (y )ج تانلوهذا يعين أن ا

                                                 
1 Ibid، p217 

  . 46، ص )1991، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )2( ط(، ''التحليل االقتصادي الكلي''  عمر صخري،  2
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عندما تم بغلة احلجم . جرت العادة أن يتم التمييز بني غلة احلجم وغلة العوامل،يف التحليل االقتصادي       
 وبالتايل بالزيادة .تمعةو املناسبة لعوامل اإلنتاج جم، بالزيادة اآلنية (y)نربط التغريات اليت حتدث يف مستوى اإلنتاج

وبالفعل عندما نقوم مبضاعفة .  غلة احلجم ميكن أن تكون ثابتة، متزايدة، أو متناقصةكما أن.يف حجم اإلنتاج
  : تظهر هناك ثالث حاالت(L) والعمل(k)رأس املال 

 . تضاعف، غلة احلجم تكون ثابتة(Y)اإلنتاج -
 . يدة، توجد هناك اقتصاديات أو وفرات احلجم اكثر من تضاعف غلة احلجم تكون متزا)y( اإلنتاج  -

 . من تضاعف، غلة احلجم تكون متناقصة، انعدام وفرات احلجمأقل (Y)اإلنتاج 

          (k) عندما نضرب املتغريات املستقلة،)h(  من الدرجة متجانسةY=F( K,L) نقول أن الدالة              
 ): كان مرة، أي إذا  mh أي يتضاعف ب mh يضرب يف (y)ري التابع مرة، املتغmأي نضاعفها (m) بثابت(L)  و

F( mk, ml) = mh .F (k, L) = mh.y)  
  :ينتج من هذا أن   
  h<1غلة احلجم تكون متناقصة إذا كان  -
 h>1غلة احلجم تكون متزايدة إذا كان  -

  . الدرجة واحدناج متجانسة مهذه احلالة نقول أن دالة اإلنت يفh=1 غلة احلجم تكون ثابتة إذا كان          
  .باملقابل عندما تم بغلة العوامل ندرس التأثري الناتج من زيادة أحد عوامل اإلنتاج مع بقاء العامل اآلخر ثابت

يف  دوال إنتاج ذات عوامل قابلة لإلحالل  و،هذا ما جيعلنا منيز بني دوال إنتاج ذات عوامل متكاملة   
من متكاملة، تنطلق من أنه لكي حنقق وحدة من النتائج، جيب توفر كمية حمدودة حالة دالة إنتاج ذات عوامل 

)L ( و كمية حمدودة من)K .( يف هذه احلالة ال توجد إمكانية اإلحالل بني العوامل، توجد تقنية واحدة
  .اليت تسمح باالستخدام الكامل لعاملي اإلنتاج k/Lوعالقة واحدة 

  
بدراسة على أساس دالة إنتاج ذات عوامل قابلة لإلحالل، سوف تعتمد هنا     يف حني أنه ميكن أن نقوم 

-COBBويف التحاليل القادمة على دالة إنتاج بسيطة جدا وذات عوامل قابلة لإلحالل، وهي دالة اإلنتاج 

DOUGLAS.1  
  هذه الدالة تكتب على الشكل

B
tttt LKAQ .. α= 

βα..Aمعامل موجبة؛   
βα   تقيس درجة جتانس الدالة؛ +

                                                 
1 Groupe de développement économique et social، ''stratégie macro économique A moyen Terme pour l'Algérie 
Banque Mondiale''، (volume I : Mai 2003)  ، P8. 
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mβα يتضاعف (Q)ن اإلنتاجإ، ف(L)و (m)  مرة كل منmلو نضع    : مرة+
  

βα
tLtAKL)F(K,tQ ==     

)t.Ltf(Kβαmf(mk.mL) +=  

Qβαm +=  

  :ومنه
+<1إذا كان  - Bα تكون متزايدةاحلجم غلة  . 
1Bαإذا كان  -   .غلة احلجم تكون متناقصة +>
1Bαإذا كان -  مع افتراض ثابت غلة احلجم COBB-DOUGLASغلة احلجم تكون ثابتة إذن دالة  +=

α1LαAKQ:تكتب −=  
1α0 <<  

تتميز بثبات  COBB-DOUGLASو نفترض أنه ميكن حساب مستوي إنتاج االقتصاد بواسطة دالة إنتاج      ل
غلة احلجم، وإضافة إىل هذا لو نفترض مثل ما هو يف النظرية النيوكالسيكية، أن عوامل اإلنتاج تكافئ حسب 

ين تكون ثابتة، وتساوي على إنتاجيتها احلدية، وبالتايل فإن حصص مداخيل العمل ورأس املال يف الدخل الوط
α1LαAKQ يف α)(و−1)(αالتوايل −=.  

نذكر أنه النظرية النيوكالسيكية، اإلنتاجية احلدية لرأس املال هي القيمة املضافة اليت ختلقها الكمية             
بعض  هناك .كما انه عوامل اإلنتاج تكافئ حسب إنتاجها احلدية.نظماألخرية من رأس املال اليت يستخدمها امل

لكنه يف الواقع ليس ذه البساطة . املؤلفني يعتربون أن هناك ثالث عوامل لإلنتاج رأس املال، العمل والتقدم التقين
  .ألنه جيب اعتبار أن كل من العمل ورأس املال حيتويان على التقدم التقين

  
  : لقوية وأمهية رأس املال على نطاق الواسع مبدأ الدفعة ا-5

يعارض العديد من االقتصاديني فكرة التنمية االقتصادية على أساس أا يف حد ذاا سلسلة من الدفعات 
متثل أحد   Big Pushويوصي هؤالء االقتصاديون بضرورة القيام بدفعة قوية، وبالتايل الدفعة القوية. املتقطعة

حقيق منو اقتصادي، وتعين ضرورة بذل حد أدىن من اجلهد اإلمنائي حىت ميكن حتقيق النمو العناصر األساسية لت
  .الذايت لالقتصاد القومي

  
والقيام حبجم ضخم من االستثمارات ما ، Big Push املربرات اليت تستوجب تطبيق مبدأ الدفعة القوية

  :يلي
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الت ووسائل نقل والقوى احملركة، حيث تزداد من طرق ومواص:  1 أكرب حد أدىن لرأس املال االجتماعي-5-1
 واليت سوف ختلق وفرات ،احتماالت جناح االستثمار، وهي مشروعات ضخمة غري قابلة للتجزئة بطبيعتها

اقتصادية خارجية تتمثل يف توفري خدمات إنتاجية بتكلفة منخفضة ضرورية لقيام مشروعات صناعية ما كانت 
نتاجية بتكلفة منخفضة، وأيضا إغراق حجم ضخم من االستثمار يف إنشاء جبهة تنشا دون توافر هذه اخلدمات اإل

  .عريضة من صناعات تتكامل مشروعاا رأسيا وأفقيا
  
يعترب أحد املربرات اليت تستوجب تطبيق الدفعة القوية والقيام حبجم كبري من  :2تكامل الطلب -5-2

  .يق الذي يرجع إىل ضعف القدرة الشرائيةاالستثمارات، هو أن تتصف حجم الدولة النامية بالض
  
 حيث  ،"عدم قابلية دالة االدخار القومي للتجزئة"يستفيد من خاصية : 3 القيام بربنامج استثماري ضخم-5-3

أن االستثمار على نطاق واسع سوف يؤدي إىل زيادة سريعة يف الدخل القومي مما ميكن معه االرتفاع بامليل 
رتفاع املرونة الداخلية  وذلك ال،)احلدية يف االدخار الناجتة عن الزيادة احلدية يف الدخلالزيادة (احلدي لالدخار

  لالدخار
  .نظرية إستراتيجية النمو املتوازن:  الفرع الثاين

-  اليت قدمها رونشتني، جوهر فكرة الدفعة القويةR-NuRKSصاغ االقتصادي األمريكي راغنارنوركس       
 حيث يرى أن النمو املتوازن معناه ."إستراتيجية النمو املتوازن" أخذت تسمية ،كاملةرودان يف صيغة حديثة مت

  .االستثمار، ومنو مجيع القطاعات االقتصادية دفعة واحدة، دون االهتمام بقطاع وإمهال القطاع اآلخر
  

 والذي ال ،لسوقيركز نوركس يف حتليله لنظرية النمو املتوازن على احللقة املفرغة اليت خيلقها ضيق حجم ا
يتحقق إال بإنشاء جبهة عريضة من الصناعات االستهالكية يتحقق بينها التوازن مع التأكيد على ضرورة حتقيق 

هي أداة " النمو املتوازن"وهكذا جند أن إستراتيجية . قدرا من التوازن بني القطاع الصناعي والقطاع الزراعي
   4.توسيع نطاق السوق وزيادة امليل لالستثمار

  
  5.نستطيع أن نستخلص املالحظتني التاليتني على إستراتيجية النمو املتوازن 

                                                 
   .105 ص مرجع سابق العشري حسين درويش، 1

  . 106نفس المرجع، ص 2 
  .117محمد عبد العزيز عجمية، مرجع سابق ص  3
  .121، ص  المرجع نفسه 4
  .112 العشري حسين درويش، مرجع سابق، ص  5
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ا تنادي بتحقيق توازن أفقي بني صناعات االستهالك، وهي يف ذلك ال تستلزم حتقيق توازن رأسي بني ا -1
  . واالستثمارات يف الصناعات الرأمسالية،االستثمارات يف الصناعات االستهالك

  
 أن يكون التصنيع للسوق الداخلي فقط، وذلك نظرا للعقبات اليت تواجه التصنيع للسوق اخلارجي  إا تفترض-2

يف البلدان النامية، وهي عقبات تنبثق من طبيعة البنيان احلايل للعالقات االقتصادية الدولية هلذه البالد، حيث تدور 
ية، فضال عن اجتاه معدل التبادل الدويل يف غري هذه العقبات حول تباطؤ الزيادة يف صادراا من املنتجات األول

  .صاحل هذه البالد
  
  :  النماذج األساسية للنمو املتوازن- 1

  : )( HARROD-DOMARمنوذج -1-1
 R.F م، و القريبة جدا من أعمال الربيطاين 1947 سنة E.D DOMARإن األعمال اليت قدمها األمريكي 

HARROD  دومار- أو منوذج هارود،النموذج األساسي للنمو املتوازن، هي اليت شكلت ما مسي ب1939سنة ، 
هذا النموذج الذي يعترب االدخار ورأس املال .يعد هذا النموذج من أقدم مناذج النمو االقتصادي و أسهلها تطبيقاً

  .أساس عملية النمو االقتصادي
  

دية منشاة كانت أم قطاع صناعي، أو  هي  ان الناتج ألي وحدة اقتصا1الفرضية األساسية يف هذا النموذج      
 ورصيد Yو هكذا إذا مسينا الناتج . حىت االقتصاد ككل تعتمد على مقدار رأس املال املستثمر يف تلك الوحدة

  : كانت العالقة بني الناتج و رأس املال كاآليتKرأس املال 
Y= K / k  

 العالقة إىل بيان عن منو الناتج استعملنا تغري و لتحويل.  مقدار ثابت، و تسمى نسبة رأس املال الناتجKحيث أن 
  :ليعرب عن الزيادة  يف رأس املال و الناتج، و نكتب العالقة اجلديدة كما يلي

kKY /∆=∆ 
yYيعين ببساطة الزيادة يف الناتج مقسومة على املقدار الكلي من الناتج ) g(أما معدل منو الناتج    /∆ .

  : لتصبحY فإذا قسمنا طريف املعادلة على
kyKyYg /// ∆=∆= 

                                                 
  .219-218طه عبد اهللا منصور، مرجع سابق، ص ص  1 
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يف اقتصاد يتمتع بتوازن ميزان املدفوعات، و عدم تدفق ) I( بالنسبة لالقتصاد ككل فإا تعين االستثمار   
متثل  S/Y و بناء على ذلك فإا تصبح S مساوياً لالدخار Iصاف يف رأس املال اجلنيب للدخل يكون االستثمار 

  .معدل االدخار كنسبة من الناتج القومي
  :واآلن ميكن حتويل املعادلة األخرية إىل ما يلي

ngwgg ==  
دوامر لالقتصاد القومي، وأساس هذه املعادلة هو الرأي القائل بأن -        وهي العالقة الرئيسية لنموذج هارود

 املصانع واملعدات هو احملدد الرئيسي للنمو، وهو يعتمد على  طريق االستثمار يفنرأس املال الذي خيلق ع
  .مدخرات األفراد والشركات الذين يقومون باالستثمارات املمكنة

  : يرى انه يتحقق منو متوازن للتشغيل الكامل عندما يتحقق ما يليHorrodحسب 
ngwgg ==  

  
  : حيث

- g مو الفعالهو معدل الن.  
      - ng معدل النمو الطبيعي Naturel.  
      - wgمعدل النمو املضمون  Warrannted.  

 هو معدل منو اإلنتاج الذي ينتج عن تشغيل عدد السكان النشيطني املتاح، حيث :ng معدل النمو الطبيعي -
ملعدل تابع يف حد ذاته ملعدل النمو الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل االستعمال لرأس املال، جيب أن هذا ا

  1.يتطابق مع توقعات املنظمني الرأمساليني
كامل االستعمال لرأس املال، جيب  هو معدل النمو الذي يسمح بتحقيق تشغيل: wg معدل النمو املضمون-

  2.ق مع توقعات املنظمني الرأمسالينيأن يتطاب
  : يرتكز على مبدأ التسارع، الذي يتميز ببعض الفرضياتHarrod إن حتديد حجم االستثمار عند

  .االستخدام الكامل لرأس املال -
  .اإلهتالك خطي لآلالت -
ن أن النسبة بني  نفرض إذ، جيب زيادة االستثمار بنفس النسبة، لزيادة صناعة املنتجات النهائية بنسبة معينة-

  :و بالتايل مبدأ التسارع يصاغ كما يلي.خمتلف العوامل اإلنتاجية تكون ثابتة

                                                 
 

1 Abraham frois," eléments de dynamique économique : (Flucturation et croissance)", (Paris Dalloz، 1986), 
P92. 
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الطلب على االستثمارات يتغري مع سرعة الطلب على املنتجات النهائية عندما تعرف هذه تغريات، حىت وإن "
نسبة للطلب على املنتجات كانت صغرية، هناك باملقابل تغريات واسعة للطلب الكلي على وسائل اإلنتاج بال

  ".النهائية
    B  :معامل التسارع نرمز له ب

  
 

   كذلك االستثمار يشكل بالنسبة للمنظمني الرأمساليني، الفرق بني الطلب املتوقع للفترة القادمة الذي يرمز له 
11ty   .حسب مبدأ التسارعtyيرمز له  ومستوى الطلب يف الفترة احلالية الذي ++

)ty1tB(yTI −+=  

 النسبة بني حجم رأس املال وحجم اإلنتاج يفترض أا ثابتة من فترة إىل k/yاملعامل املتوسط لرأس املال يرمز له 
  .أخرى

k/∆yk/y∆: املعامل احلدي لرأس املال يساويإذن املعامل املتوسط لرأس املال =   
  .K/∆Y∆: يساوي إىل املعامل احلدي لرأس املالBنبني أن معامل التسارع 

KI∆ألنه    .س املال يف اية وبداية تلك الفترةأخالل فترة و هو عبارة عن الفرق بني خمزون ر+ االستثمار =
KI∆فعال إذا كان    : معامل التسارعBس املال يكافئ أ وبالتايل فإن معامل ر،ذه النسبة ثابتة ه=

B=K/Y  
  : kynes يشدد االهتمام على االدخار لدى Harrodفضال على ذلك 

   S=sy 1:نضع دالة االدخار املعتادة اليت تقوم على ادخار جزء من الدخل
s1:  مليل احلدي لالدخارs0 <<  

  ما هي شروط التوازن؟
 يقضي التنبؤ حول الطلب الفعال Iحث على االستثمار سوف يلعب دورا مهما، حتديد االستثمار بإن ال

  .ويف النهاية التوقعات
االدخار ( االدخار الفعليSوبالتحديد أكثر، إذا كان   ؛I=S: التوازن يف سوق السلع واخلدمات يتحقق عندما

  ).االستثمار املطبق(، يساوي إىل االستثمار املتوقع)اماحملقق يف النظ
  

يف حني انه يف كل فترة، مستوى الدخل يف حد ذاته . جيب أن يكون هناك حتقق فعلي لالستثمار املرغوب
IKY:يتبع جمموع االستثمار عن طريق املضاعف ∆=   

                                                 
1Bernard Guerrien، Op.Cit، p236. 

   

DCBDI ∆=∆ 
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 Harrodمار هو إحداث اهتزاز للنظام أين التركيبة يف منوذج أي أن الدور الكبري املستحق لالستثمار ودالة االستث
  .تكون بني مبدأ املسارع واملضاعف

  :الربهان هو كالتايل
 هو إنتاج املستقبل، بالنتيجة ميكن أن نؤكد أن اإلنتاج اإلضايف املعروض يف t     االستثمار املأخوذ يف الزمن 

  T .  الزمن يكون حتت تأثري االستثمار املطبق يفt+1الزمن 

tI/BI1t0∆Y =+  
لكن يف األجل القصري كل ارتفاع لالستثمار ميارس أثر مضاعف على الدخل وعلى مستوى النشاط الذي يرمز له 

tY)يف نفس الوقت حيث وألجل زيادة يف الدخل:(  
IKy ∆=∆  
sIK /=  

IsIy ∆=∆ /  
1tI/s∆/1t∆y +=+  

  :ميكن إذن أن نكتب
1TI/s∆/1t0∆y +=+  

 بواسطة اثر ارتفاع بالنسبة لالستثمار االبتدائي إي احملقق يف t+1ليكن اإلنتاج اإلضايف املطلوب يف الفترة 
  .، على الدخلtالزمن

  :مني تكون حمققة بالتايل أنمبا أن التوازن يقتضي أن توقعات املنض

1ty0∆1t0∆y +=+  
tI/BI1t∆II/s:                                                              أو =+=  
  :إذن

stI/BI1t∆I =+  
  :ينتج منه

s/B∆I/I = 
، التوازن يتطلب معدل منو الناتج واالستثمار s ادخار  ومعدلBيف اقتصاد ينمو، يتميز مبعامل رأس املال       "

  1".، نسبة معدل االدخار إىل رأس املال، هذا املعدل يسمى معدل النمو املضمونs/Bيساوي إىل النسبة 
نوعني من األسئلة، من جهة هذا النمو املتوازن هل هو قادر على إعطاء  Harrodمن هنا سوف يطرح  

  . من جهة أخرى هل يتعلق بنمو مستقر؟ هذان اجلانبان مها بالتأكيد جوهريانتشغيل لكل اليد العاملة؟

                                                 
1 Eric Bosserelle,'' croissance et fluctuations''، (Paris, éditions Dalloz، 1994)  ، P92. 



@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîuŠb©a@ñŠbvnÛa@ë@@ð†b—nÓüa@ìàäÛa  

@ @
 

 93

  .األمر يدعو بالتايل، إىل إجراء متيز بني ديناميكية األجل القصري وديناميكية األجل الطويل
  .  الذي يطرحwgيف األجل القصري إنه مشكل استقرارية النمو باملعدل املضمون

  .ل الطويل إنه مشكل التشغيل الكامل الذي يصبح أساسييف األج
جمرى  Harrod  لنقبل بأن جمرى النمو سوف يعترب مستقر إذا كان جمهز بعملية تنظيم، بالضبط يف منوذج 

)(النمو املعرف ب  wgال حيتوي على إستقرارية .  
wggوبالتايل هكذا إذا ظهر الطلب الفعال أكرب من الطلب املتوقع،  - ، الفرق سوف يسد          <

لكن ذا فهي تساهم يف ) أثر املسارع(بواسطة املخزون واملؤسسات لكي تعوض سوف يرتفع االستثمار
 .حيث تنتج توترات تضخمية). أثر املضاعف(رفع معدل النمو والطلب

ggwيف هذه احلالة املعاكسة حيث  - ، وحيث عن )مسارع مصطنع( أي حيث يوجد فرط االستثمارات<
  .طريق احندار املضاعف ينحدر الدخل، ينشر الكساد

        هذا معناه أنه توجد أشكال اليت ميكن أن نصفها باملتوترة لكل احنراف بالنسبة رى التوازن حيث 
)(النمو مبعدل مضمون: الفكرة األساسية التالية wgينجم عن هذا نتائج سيئة عند .  هو توازن حرجHarrod بأن 

  .عدم إستقرارية عملية النمو هي مالزمة القتصاد رأمسايل
  ماذا حيدث يف األجل الطويل؟

Harrod يهتم بعدئذ مبعدل النمو الطبيعي (gn).  
  :يل نظرية ثانية يصوغ بالتاHarrod.هذا املعدل يشمل معدل منو السكان ومعدل منو إنتاجية العمل

نعترب  (m=0 إىل معدل منو إنتاجية العمل، لكن هنا نفرض (m) إىل معدل منو السكان و بـ (n)لو نرمز ب
  ):للسهولة انه ال يوجد تقدم تقين

   1:لكي النمو املضمون، منو يضمن التشغيل الكامل جيب أن يكون"
nBsgw == /  

 ثالث معلمات مستقلة،  n،B ،sو املتوازن للتشغيل الكامل الن هذا ما يطرح مشكل وجود جمرى النم
 خيتلف عن معدل النمو wg مث ماذا حيدث إذا كان معدل النمو املضمون n = s / Bال يوجد أي داعي للتصور أن 

  الطبيعي؟
  :لنتصور احلاالت التالية

nw                   : احلالة االوىل- gg >  
إرادة اإلستثمار لدى . wg ال ميكن ان يلحق ب n ال ميكن ان حيدث منو متوازن للتشغيل الكامل،          

  .املنظمني الرأمساليني تكون مبالغ فيها، سوف تظهر هناك قدرات زائدة، حيث يف األخري تؤدي إىل حدوث كساد

                                                 
1 Eric Bosserelle, Op. cit, P93. 
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nw                        : احلالة الثانية- gg <   

  .حقيقة هذا االحنراف، هذه الثغرة تذهب يف اجتاه تنشيط النمو أبعد من ذلك الذي مبعدل مضمون      
  .حيث باملوازاة اجتاهات تضخمية وفرط االستثمار. حيث ظهور حالة توسعية مع درجة معينة من نقص التشغيل

  
 هي أن تدخل الدولة يكون شرعيا، وخصوصا بواسطة السياسات Harrod إن النتيجة اليت توصل إليها

  .االقتصادية اإلدارية اليت تستهدف تقريب معدل النمو املضمون من معدل النمو لطبيعي
  
  : وإن كان غنيا بالدروس، يبقى يعاين من عدة حدودHarrodإن التحليل الذي قدمه            

 مل يعترب التغري التقين Harrod. التقدم التقين يصعب بالتأكيد تقبلهماثبات معامل رأس املال وحيادية - -
  .والتكنولوجي، يف حني أنه يلعب دورا أساسيا أثناء النمو

 تتبع مباشرة التقسيم بني األجر sالتحليل جيعل الطريق مسدود لتوزيع الدخول مع أن قيمة امليل االدخار  -
  .والربح

  .ن دائما حرجا جداإن منوذج االقتصاد املغلق يكو -
  . التحليل ال يعطي اهتماما لفعل القوى االجتماعية-

إن مناذج النيوكالسيكية، تقوم مبحاولة إظهار أن النمو املتوازن للتشغيل الكامل هو ممكن وهو عملية 
   .1956عام  R.M Solow:مستقرة، سوف نقوم باإلشارة هنا إىل النماذج اليت جاء ا

  
  :Solow منوذج -3-2

 وليس مثل ما هو يف النموذج ،بالنسبة للمفكرين النيوكالسيك، فإن معامل رأس املال يكون متغري
  إن تقنيات اإلنتاج تفرض أا مرنة إذا كان الكيرتيون حتليلهم على أساس دالة إنتاج ذات معامالت ثابتة. السابق

إنه من املهم التركيز على هذه النقطة، ألن فإن النيوكالسيك يرجعون إىل دالة إنتاج ذات عوامل قابلة لإلحالل 
  .مرونة معامل رأس املال بالضبط هي اليت تسمح بإستقرارية النمو

يف إطار   باالنتقال إىل االفتراضات األساسية املستمدة من اإلطار العام للتوازن ، وهذاR.Solow، قام 1956عام 
  1.منو إقتصادي كلي

  
   2 : للنمو على شكل ثالث معادالت على النحو التايلميكن كتابة النموذج النيوكالسيكي  

                                                 
1 Bernard Guerrien، Op .Cit، p452 
2 www.arab-api.org.12/03/2005. 
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Y= F(K ,L) 
نتاج ، حيث يفترض أن هذه الدالة تتميز خباصية العوائد الثابتة للحجم، مبعىن أن ال امتثل هذه املعادلة دالة  

 اإلنتاج زيادة مدخالت افنتاج بنسبة معينة تؤدي إىل زيادة الناتج بنفس النسبة، كذلك يفترض أن تستويف دالة 
شرط افنتاجية احلدية املوجبة لعوامل افنتاج و قانون تناقص الغلة، مبعىن أن تناقص افنتاجية احلدية مع ازدياد 

  : على هذا األساس ميكن كتابة الناتج للفرد على النحو التايل 1استخدام عامل االنتاج 
y =f(k) 

  .هي رصيد رأس املال للفرد k حيث أن
ثانية للنموذج عن شرط التوازن يف سوق السلع، الذي يتطلب أن يتساوى إمجايل و تعترب املعادلة ال  

مع االدخار، و الذي يفترض ان ) اإلضافة  إىل رصيد رأس املال زائدا خمصصات إهالك رأس املال( االستثمار 
  :نتاجإلمجايل اإيكون نسبة حمددة من 

K=sY-dK  
 معدل bلالدخار و ) املتوسط(  هي امليل احلدي sي صايف االستثمار و  هي التغري يف رصيد رأس املال، و هو يساوkحيث 

  .إهالك رصيد رأس املال
                                              y = f(k,L)   :دالة اإلنتاج تكون من الشكل -
  : النسبة بني رأس املال والناتج أو معامل رأس املالk/yنرمز ب  -
 رأس املال والعمل، أي الشدة الرأمسالية، كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما النسبة بني K/L ـنرمز ب -

كان االقتصاد متطورا، ألن االستعمال الكثري لرأس املال الذي يوضع حتت تصرف العمال يهدف إىل رفع 
  .إنتاجيتهم

  
ستعمال املدخالت إن اللجوء إىل دالة إنتاج ذات عوامل قابلة لإلحالل يرجع إىل اعتبار أنه ميكن ا    

  .العمل ورأس املال بنسب متغرية، ميكن حتقيق تركيبات خمتلفة
ننطلق من ثبات غلة احلجم، إذن الناتج ينمو بالتناسب مع . يف البداية سوف تم باختيار شروط النمو املتوازن

  .زيادة عوامل اإلنتاج رأس املال والعمل
∆L/L∆K/K∆Y/y == 

L/Ln∆              :            دلعنصر العمل ينمو مبع =  
  .وهي معلومة خارجية عن النموذج
  K/K∆:تراكم رأس املال يتحقق مبعدل

   I=S:  التوازن يقتضي أن يكون
                                                                                                                                                             
 

),(),(:  عادة ما يعبر عن هذه الشروط على النحو التالي  1 LkFLKF λλλ ),(0),(0و  = fp LkوFLkF iii  

),(0و  fLKFij  حيثLKij ,=  

V=K/y 
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syS: لدينا KI∆ و= =  
sy∆K: ومنه =  
sy/K∆K/K∆y/y: نهينتج ع ==  

s/vsy/K∆K/K:  إذنv=k/y: ألنه لدينا ==  
L/L∆K/K∆y/yg∆: معدل النمو يف التوازن هو ===  

  إذن                          
أن يكون يساوي إىل  جيب K/K∆معدل تراكم رأس املال .          يظهر يف األخري، شرط أساسي للنمو املتوازن

  .g=n:  إذنL/L∆معدل منو السكان 
 أي مع معدل منو السكان وامليل n،s معامل رأس املال جيب أن يكون له قيمة خاصة متوافقة مع املعامل vأو أيضا، 

  .احلدي لالدخار
  : البحث عن شروط استقرار النمو-

  . هو رأس املال للفردk/L،  هو الناتج للفردy/Lيف الكتابة السابقة 
  k=K/L وY=y/L: لو نضع

   Y=f(k):إذن الدالة تصبح
  ).شكل متزايد ومعقر(ميكن املرور إىل متثيل بياين بسيط؛ هذه الدالة تتزايد، كما يف الشكل مبعدل متناقص   

 :هذا ما يوضح أا تتبع قانون املردود املتناقص
ام عنصر متغري على كمية معينة للعنصر الثابت، تترجم بالزيادة يف يف مستوى تقين معني، كل زيادة يف إستخد"

  1.اإلنتاج تكون متباطئة أكثر فأكثر
 
 
  

  .العالقة بني الناتج بالنسبة للفرد ورأس املال): 04(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

                                                 
1 Eric Bosserelle ، Op. cit  ، P96. 

G=s/v= n

k 
k

  أ

  Yالناتج بالنسبة للفرد 

Y= f(k)  

γ 

0
 رأس المال بالنسبة للفرد
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Source: Bernard Guerrien، Op.Cit، p454 

   kلتكن أ نقطة من املنحىن تقابل خمزون رأس املال 
  Y/k:  هو0ميل القطعة أ

  Y/k=I/v :        إذن       v = k/Y  : لدينا
  g = s/v = n: لقد رأينا ان معدل منو التوازن يقتضي أن

أ ذات اإلحداثيات 0بالتايل فإن هذه القطعة سوف تقطع املنحىن يف النقطة  n/s  ذات ميل0أ0إذن، لو نرسم قطعة 
(y0.k0)  

  ملنتظم ومرونة معامل رأس املالالنمو ا ):  05( الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source : Bernard Guerrien، Op.Cit ، p456 

 جيب 0أ0 مع ميل القطعة 0من الواضح أنه لكي يتجه حنو وضعية التوازن اليت تتميز بتساوي ميل القطعة أ      
  .0أن حيدث احنناء تدرجيي للقطعةأ

0(طة       يف الواقع أنه جيد أن يتحقق يف النق
0( Y

Kشرط النمو املتوازن ، :n/s= I/v ،ألنه بالنسبة للنيوكالسيك 
  .أ ليس فقط النمو متوازن لكنه أيضا يتزامن مع التشغيل الكامل0يف النقطة 

 أ0يتعلق األمر حبل وحيد ألن النقطة .  هي اليت متكن من النمو املنتظمvعلى العموم، إن مرونة معامل رأس املال 
  . اليت تكون معطاةk0فقط هي اليت ميكن تعيينها بفضل قيمة رأس املال بالنسبة للفرد 

k 
k 

  أ0

  Yالناتج بالنسبة للفرد 

Y= f(k)  

γ 

0 
 رأس المال بالنسبة للفرد

  أ
0γ 

K0 
γ

1 6
n 



@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîuŠb©a@ñŠbvnÛa@ë@@ð†b—nÓüa@ìàäÛa  

@ @
 

 98

إن األمنوذج النيوكالسيكي يسمح إذن بتحليل النمو مبعدل ثابت، لكن بشرط أن يكون املخزون االبتدائي لرأس 
  .   k0املال الفردي هو 

، ومعدل تراكم رأس (n)مح مبساواة معدل منو السكان  اليت تس(I/v= n/s)    توجد نسبة بني الناتج ورأس املال 
  : أي(g)املال 

g = s/v= n  
    كما نرى، فإن مركز املنطق النيوكالسيكي هو يف النهاية، مثلما نقول أن، لو خنتار من أجل طريقة إنتاج متثل 

ريعا أكثر أو أقل من شدة رأمسالية مناسبة، إذن ميكن أن نتصدى لكل اجتاه ملخزون رأس املال إىل التطور س
يف النهاية مهما تكن األسباب اليت من اجلها تكون شدة رأس ). HARROD اليت توصل إليها ةالنتيج(اإلنتاج، 

  .نقطة التوازن، فإن مرونة معامل رأس املال، أي التقنيات متكن من إستقرارية النمو، k0، تبتعد عن kاملال 
    k<k0: مثال لو أن

   s/v>n: إذن يف هذه احلالة
 هو الذي يضمن إحالل رأس املال حمل العمل، الضروري v    إذن هناك ندرة نسبية للعنصر العمل، وأن ارتفاع 

  .لكي يتجه من جديد حنو التوازن
  . هو الذي يسمح بالرجوع إىل اإلستقراريةv أذن فاخنفاض ،k>k0:    أيضا لو أن

  .تبادل هلانرى أن املرونة اآلنية لألسعار تكون حتت كل أثر م
  1:، يدعو باألساس إىل مالحظةSOLOWإن مفهوم النمو عند 

، النمو يصبح جبرأة خارجي، وهذا مل يكن عند  SOLOW ـ يف البداية، مع النموذج الكالسيكي ل-
HARROD.   

 فيما بعد، لو نعرف أن تفسري النمو االقتصادي من جهة، وتفسري شروط النمو من جهة أخرى، تشكالن شيئني -
يف النموذج النيوكالسيكي إذا كان النمو .  ال يفسر النمو االقتصاديSOLOWتلفني، نكتشف أن منوذج خم

  .حيدث يف األجل الطويل، فهو ليس إال بوجود عوامل خارجية، مثل التقدم التقين وزيادة السكان
  

  .   نظرية النمو غري املتوازن:  الفرع الثالث
 يف تقدميه Perrox وإن كان قد سبقه بريو ،غري املتوازن باالقتصادي هريمشان        ارتبطت إستراتيجية النمو 

 وتتمثل نظرية بريو يف أن على البلدان املتخلفة أن . حتت اسم مراكز النمو أو أقطب النمو،صيغة النمو غري املتوازن
د الطبيعية أضافوا املوقع اجلغرايف، تبدأ بتركيز جهدها اإلمنائي على مناطق تتميز بتمتعها مبزايا نسبية من حيث املوار

                                                 
1Bernard Guerrien، Op. Cit، p123 
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وأن تنمية هذه املناطق سوف جتذب وراءها املناطق األخرى، ومع الوقت تنتشر عجلة النمو إىل سائر املناطق يف 
   1.االقتصاد القومي

  
 يسمى يف جاء ا هريمشان تعين االعتماد على االستثمارات الفردية، أو مااليت        إن نظرية النمو غري املتوازن 
 حيث يؤدي املستثمرون إىل القيام بإنتاج بعض السلع اليت يزداد الطلب عليها. املفهوم االقتصادي بالقطاع القائد

إال اإلنتاج يف هذا امليدان يؤدي إىل إمهال قطاعات أخرى، لكن سرعان ما يتوجه املستثمرون لإلنتاج يف هذه 
   2. كانت موجودة يف االقتصادوبالتايل تسد ثغرة من الثغرات اليت. القطاعات

     أيد هريمشان ضرورة الدفعة القوية يف التنمية، حيث جيب أن تتركز يف قطاعات أو صناعات إستراتيجية أو   
رائدة حمدد ذلك حاسم يف حتفيز استثمارات أخرى مكملة بدال من تشتيتها على جبهات كثرية تتفاوت يف درجة 

ميكية تنقل االقتصاد من حالة توازن إىل حالة ال توازن أخرى ولكن على املستوى أعلى فالتنمية عملية دينا. أمهيتها
  . من اإلنتاج و الدخل

  
كل حالة ال توازن ختلق قوى وحوافز تعمل على تصحيح حالة الالتوازن السابقة وختلق حالة ال توازن       

 قوى وحواجز تعمل على تصحيح حالة وكل حالة ال توازن ختلق. أخرى ولكن على مستوى اإلنتاج والدخل
  .الالتوازن السابقة ختلق حالة ال توازن الحقة

  
تتمثل املشكلة الرئيسية يف تنفيذ الربنامج االستثماري يف إطار إستراتيجية النمو غري املتوازن يف حتديد         

  .أولوية االستثمار يف األنشطة الرائدة من صناعات أو مشروعات 
  : معاجلة هذه املشكلة على مستوينيويوضح هريمشان

      املستوى األول يف املفاضلة بني أولوية االستثمار يف قطاع رأس املال االجتماعي واالستثمار يف قطاع 
االستثمار اإلنتاجي املباشر، واملستوى الثاين يف املفاضلة بني أولوية االستثمار يف صناعات أو مشروعات قطاعات 

  3.اإلنتاج املباشر
يف هذا الصدد فإن نظرية النمو غري املتوازن تفرق بني نوعني من آثار الدفع، آثار الدفع من اخللف وآثار الدفع من 

ويقصد بآثار الدفع إىل اخللف تلك اآلثار اليت حتدثها املشروعات اإلنتاجية حلفز االستثمار يف الصناعات .األمام
  .السابقة هلا يف مراحل اإلنتاج

  

                                                 
  .124 محمد عبد العزيز عجمية، مرجع سابق، ص  1
  .88اسماعيل شعباني، مرجع سابق، ص  2 
  .125ة، مرجع سابق، ص محمد عبد العزيز عجمي3 
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 الدفع لألمام فيقصد ا تلك اآلثار اليت حتدثها املشروعات اإلنتاجية حلفز االستثمار يف الصناعات     أما آثار 
ز االستثمار يف الصناعات اليت تستخدم لتحفيالالحقة هلا يف مراحل اإلنتاج، أو مبعىن آخر اآلثار اليت حتدثها 

    1.منتجات هذه املشروعات مستلزمات هلا
  

  : خالصة الفصل

 و استراتيجية التنمية دوراً كبرياً يف اخلروج من دائرة الفقر و القضاء على أسبابه و مظاهرة  سياسة تلعب   
 هناك عدة استراتيجيات تعمل على حتقيق معدالت عالية من النمو، الذي يعترب و إلحداث التنمية االقتصادية
ليت تعتمد على إحداث دفعة قوية يف خمتلف منها استراتيجية النمو املتوازن ا. جوهر التنمية إذا كان مستمراً

  .القطاعات، و استراتيجية  النمو غري املتوازن الذي يعتمد على إحداث دفعة قوية و لكن يف قطاع واحد
  

فلقد عرفت . لقد سعت اجلزائر منذ االستقالل إىل البحث عن شروط حتقيق معدالت عالية من النمو  
) الستينات(  كانت دف يف جمملها إىل إحداث قطيعة مع األسلوب السابق حتوالت كبرية منذ السبعينات، و اليت

و هذا من خالل تعبئة كل املوارد من أجل . املتفتح على اخلارج، و االهتمام ببناء االقتصاد الوطين من الداخل
 التجارة اخلارجية  هذه االستراتيجية لعبت فيها.لالستثماراستراتيجية  شاملة للتنمية متيزت خصوصاً مبعدل عايل 

لكنه فيما بعد عرف االقتصاد . دوراً مهما، خاصة الواردات اليت عملت على تشكيل بنية أساسية يف االقتصاد
 أسعار البترول تدهوراً ملحوظاً و بدأت السلطات العمومية تطبيق  اإلصالحات على نطاق ايارالوطين منذ 

دية اليت كانت سائدة ملدة ثالثة عقود، و اليت ركزت على أمهية مما يعين تراجعاً عن السياسات االقتصا. واسع
 إىل سياسة الدعم الواسع، األمر باإلضافة. القطاع العام يف عملية التنمية و اتباع سياسة محائية موجهة للداخل

  .الذي نتج عنه يف النهاية إختالالت اقتصادية كبرية
  
  
  
  

                                                 
  .117-116العشيري حسين درويش، مرجع سابق، ص ص   1
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 :دـتمهي

      

ة استريادية مالئمة مع سعطاء التجارة اخلارجية بصفة عامة، والواردات بصفة خاصة، مكانتها وجتسيد سياإإن     
أداة هامة لتموين من حيث كوا . السياسة االقتصادية، ضرورية لنجاح عملية التنمية وبعث النمو االقتصادي

  . وجتهيزات اإلنتاجومتويل العملية اإلنتاجية باملواد األولية،
  

  :تقدم، يف هذا الفصل سنحاول اإلجابة على األسئلة التالية  من خالل ما         
   ؟2001-1970ة خالل الفترة املمتدة  ماهية السياسة االستريادية املتبعة من طرف احلكومات املتعاقب-
  تحليل العاملي؟باستخدام طرق ال إىل أي مدى ميكن حتليل و دراسة خمتلف سياسات االسترياد يف اجلزائر -
  متجانسة تعكس السياسات املتبعة ؟ هل ميكن تصنيف السلع املستوردة يف جمموعات -
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@szj¾aÞëþaZ‹öa§a@À@†anüa@òbî@@ @
   السياسة االستيرادية: المطلب األول

   نظرية الواردات:الفرع األول 

  : دالة الواردات - 1
ومبا أن زيادة . الواردات البضائع واخلدمات املنتجة يف العامل اخلارجي، ولكنها مستهلكة داخل البلد      متثل

الواردات سوف تؤدي إىل ختفيض الطلب على البضائع واخلدمات احمللية، لذا فإا تطرح من قيمة إمجايل الناتج 
  1.  داخل حدود الوطنوهذا الن إمجايل الناتج الوطين ميثل فقط اإلنتاج املنتج. الوطين

  
يعرب عن دالة االسترياد بالنموذج البسيط بني الواردات و الدخل القومي، وهي دالة طردية مبعىن أنه  وبالتايل  

  2.إذا زاد الدخل تزداد الواردات و العكس صحيح
  

                                                M= f (y)   
  :حيث

Y        :الدخل.  
M        :الواردات.  

  
 ."بامليل احلدي لالسترياد"  مبا يسمى ،∆y تبعاً لتغري معني يف الدخل ∆Mيتحدد مقدار التغري يف الواردات    

  :و نرمز هلا بالرمز
= امليل احلدي لالسترياد                               

y
MMPM
∆
∆

=  
  

 حيث هذا األخري يساوي متوسط ،ستريادينبغي أن نفرق بدقة بني امليل احلدي لالسترياد و امليل املتوسط لال   
: املنفق على االسترياد من الدخل أي

y
M  

  
من املمكن استخراج املرونة الداخلية لالسترياد، أي درجة التغري النسيب يف الواردات تبعاً لتغري نسيب معني يف    

  .الدخل و ذلك بقسمة امليل احلدي لالسترياد على امليل املتوسط لالسترياد
  

  : أي أن

                                                 
 .132، ص)1991، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،)2(ط ( ، "التحليل االقتصاد الكلي" صخري عمر، 1
 .276، ص)2001اإلسكندرية،  الدار الجامعية،  (،"ليةاالقتصاديات الدو" عبد الرحمان يسري احمد، 2
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= املرونة الداخلية لالسترياد             
y
y

M
M

∆

∆

=
Μ∆Υ
Υ∆Μ

.
.  

  

  . و نضيف بعض املالحظات، دالة االستريادالتايل نصور يف املنحىن     
  

  . دالة االسترياد منحىن يبني):06( رقم الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .277عبد الرمحان سيدي أمحد، مرجع سابق، ص : املصدر
   

  : يالحظ من الرسم السابق ما يلي  
  . قياس امليل احلدي لالسترياد مبيل دالة االسترياد بني أي نقطتنيكانبامل -1
 و بناءاً على هذا يبقى امليل احلدي ، و هذا بغرض تبسيط التحليل، أن دالة االسترياد تأخذ شكل خط مستقيم-2

  .لالسترياد ثابت
 حيث أن اتمع لن يقوم ،y = 0عند مستوى ) املمثل للواردات(  أن دالة االسترياد تقطع احملور الرئيسي -3

 مثل هذا احلجم من االسترياد ، حىت لو هبط مستوى الدخل إىل الصفر،بتخفيض وارداته من اخلارج إىل الصفر
 يف شكل ،يستدعي التصرف يف بعض مدخرات اتمع اليت تراكمت يف فترات سابقة ،y = 0عند مستوى  

  .اخل...ودائع بالبنوك األجنبية   و،الت األجنبيةاحتياطات دولية من الذهب النقدي و أرصدة العم
  
 
 
  

y1 0 y2 

  االسترياد

∆y 
∆M 

M  

M1  

M2  

 الدخل

 M=f(y):دالة االسترياد
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  :  اشتقاق منحىن الطلب على الواردات-2

 و سعر تلك السلعة مع ،من املعروف أن منحىن الطلب يبين العالقة العكسية بني الكمية املطلوبة من سلعة  
نفس الكالم . تقل و العكس صحيح فإن الكمية املطلوبة ،حيث أنه بارتفاع السعر، بقاء العوامل األخرى ثابتة

 ، حيث أنه يبين العالقة العكسية بني سعر السلعة املستوردة و كمياا،ينطبق على منحىن الطلب على الواردات
 و لبيان كيفية اشتقاق هذا ، سوف تقل الكميات املطلوبة و العكس صحيح،لذلك ففي حالة ارتفاع سعرها

  ).07(املنحىن ميكن استخدام الشكل رقم 
  

  .DM الوارداتاشتقاق منحىن الطلب على  ): 07( رقم الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
Source: Jaine de Melo; "commerce international", (Théories et applications , 

Balises,Paris;1997),p 37. 
      

 Sقطة التوازن بني العرض احمللي لذلك عند ن،مت رسم منحىن الطلب احمللي و العرض احمللي) أ(يف الشكل           
،  أو مبعىن آخر،، يف ظل هذا التوازن ليس هناك أي مكان لتجارة اخلارجية*P فإن التوازين هو Dو الطلب احمللي 

 السعر التوازين أي سعر أقل من هذا حتقق عند العاملي قد أن السعر أما إذا إفترضنا ،فإن الواردات تساوي صفراً
 فإذا كان السعر ، حيث أنه من املفضل استرياد السلعة من اخلارج،ا من شأنه فتح باب التجارة و هذ،احملقق حملياً
 و مع  منحىن الطلب احمللي عند ،A  عند النقطة S فإن هذا السعر يتقابل مع منحىن العرض احمللي ،P1احملقق هو 

 يف حني أن الكمية اليت يطلبها ، Q1ا هي  لذا فإن الكمية اليت يكون املنتجون على استعداد لعرضها حملي،Bالنقطة 
 حيث أن الكمية املطلوبة أكرب من ،أن هناك طلباً زائداً: و بناءاً على ذلك ميكن القول. Q2املستهلكون هي 

S ليالعرض احمل  

Pالسعر Pالسعر

  Q  Q1  Q2    Q3 Q4  الكمية الكمية

P*  

P1  

P2  

A  B  
P* 

P1  

P2  

M1  M2  

 DMالطلب على الواردات

Dالطلب احمللي  

 )أ( )ب(
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عند هذا ) M1(  و اليت توضح كمية الواردات ،)ب(  و هي تعادل نفس الكمية يف الشكل ،الكمية املعروضة حملياً
  .السعر
    

 ميكن ا حتديد كمية العرض ، فاننا بذلك حنصل على نقطة جديدةP2كما أن إذا اخنفض السعر العاملي إىل         
 يف حني أن الكمية املعروضة حمليا ،Q4 فإن الكمية املطلوبة ستكون ،P2و عند هذا السعر اجلديد , و الطلب احمللي

 و بنفس املنطق إذا اخنفض ،)ب(  يف شكل M2 و اليت تعادل الكمية ،Q3-Q4 مما يستوجب استرياد ،Q3هي 
 و بإيصال هذه النقط اليت ، فإنه ميكن استخراج كميات جديدة للواردات،السعر العاملي عند سعر التوازن حمليا

 املبين يف الشكل ، ميكن استخراج منحىن الطلب على الواردات،تتعادل عندها هذه الواردات عند األسعار املختلفة
 حيث أن بارتفاع السعر تقل الكمية املستورة مع بقاء ،الل هذا املنحىن يتضح أن ميله سالبو من خ). ب( 

  1.العوامل األخرى ثابتة
  

  :  حتليل أثر الواردات على التدفق الدائري للدخل القومي-3

ع  بتساوي التسربات من تيار الدخل القومي م،يتحدد شرط التوازن يف أية فترة زمنية لالقتصاد املغلق  
 هذا الوضع التوازين يتحقق باملصادفة حينما يتساوى املقدار الذي امتنع ،اإلضافات إليه من االدخار مع االستثمار

 مع املقدار الذي قرر أصحاب األعمال اتفاقه على االستثمار يف ،أصحاب الدخول عن إنفاقه على االستهالك
  .النشاط اإلنتاجي خالل فترة زمنية معينة

  
 القطاع املرتيل على الواردات ميثل تسربا من تيار إنفاق جند أن ، اآلن اعتبار التجارة اخلارجيةفإذا أدخلنا  

الدخل متاماً مثل االدخار، فاستهالك السلع األجنبية يعين أن املستهلكني يقتطعون جزءا من الدخل الذي تسلموه 
 من مث فإن العملية ختلق دخالً لقطاع اإلنتاج  و،من قطاع اإلنتاج يف بلدهم يسلموه إىل قطاع اإلنتاج يف بلد آخر

 و بالتايل كلما زاد االسترياد ،ي، بينما تؤدي إىل تسرب من تيار الدخل املتدفق إىل قطاع اإلنتاج القوميـاألجنب
 و منه يتعرض الدخل القومي ، و ضعف النشاط اإلنتاجي القومي،من اخلارج كلما ضعف تيار اإلنفاق يف الداخل

  .للتناقص
  

  .يبين لنا شكل التدفق الدائري للدخل القومي يف ظروف التجارة اخلارجية) 09( الرسم التوضيحي رقم     
  

                                                 
  ، )2002، عمان، دراسة المسيرة للنشرو التوزيع و الطباعة، )1(ط (، "اقتصاديات التجارة الخارجية"  حسام علي داود، أيمن أبو خضير، 1

 .23ص 
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  .يوضح التدفق الدائري للدخل القومي يف ظروف التجارة اخلارجية): 08(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .272ص ،  مرجع سابق، عبد الرمحن يسري أمحد:املصدر
  
  ):حتليل أثر مضاعف التجارة اخلارجية(  للدخل يف ظروف التجارة اخلارجية ستوى التوازينامل حتديد -

يعرف مضاعف التجارة اخلارجية بأنه عدد املرات اليت يزداد ا الدخل القومي يف دولة ما نتيجة تغيري معني   
  . أي صايف التعامل اخلارجي للدولة،يف التجارة اخلارجية

  ).املستوردات(  الواردات – الصادرات =صايف التعامل اخلارجي :  حيث أن  
  

و لقد شرحنا من قبل أن شرط التوازين يف االقتصاد املفتوح هو تساوي اإلضافات اليت تتمثل يف الصادرات و   
  :أي ،االستثمار مع التسربات من تيار الدخل القومي اليت تتمثل يف الواردات و املدخرات

  
S+M = Y + I+ X                                                         

  
 فإن الواردات و املدخرات ال بد أن تتغري ،)Ι∆(أو يف االستثمار   )Χ∆(تراض حدوث تغيري يف الصادرات فو با

  .و هذا هو شرط التوازن يف حالة حدوث أي تغيريات ،Μ   =∆ S +  ∆Χ+∆Ι∆باملقادير
 1:   حيث،ارجيةو من هنا نستطيع أن نتوقف على قيمة مضاعف التجارة اخل  

  
                                           

  
  

                                                 
 .26  حسام علي داود، مرجع سابق، ص 1

القطاع 
 المنزلي

  
قطاع 
اإلنتاج

 االدخــار الواردات

االستهالك

 االستثمارالصادرات
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  التعبري يف الدخل القومي                                         
   =اخلارجيةمضاعف التجارة 

   التغيري يف حجم التجارة اخلارجية                                     
  

  التغيري يف الدخل القومي                                              
 =                              
  التغيري يف صايف التعامل اخلارجي                                      

                                                                         1  
 =                              

  )امليل احلدي لالسترياد(  )+ امليل احلدي لالستهالك-1 (                                        
                                                                        1  

 =                              
  مليل احلدي لالستهالك ا+  امليل احلدي لالدخار                                           

  
 =                            

MPSMPM
1
+

  

MPS :امليل احلدي لالدخار  
MPM: امليل احلدي لالستهالك   

 يتوقف على امليل احلدي لالسترياد وامليل احلدي لالدخار، ألما ،و اخلالصة أن مقدار التغيري يف الدخل  
 كلما أصبح التغيري يف ،لما صغر مقدار التسرب من الدخل فك،حيددان معاً املقدار الكلي لتسرب من تيار الدخل

  .الدخل املترتب على تغري معني يف االستثمار أو الصادرات كبرياً و العكس بالعكس
  

   اديةري السياسة االست:الفرع الثاين 

 ذلك على  تؤدي إىل آثار سلبية على الدول املشاركة يف التجارة، و يعتمد،إن حرية التجارة يف بعض األحيان  
 و هلذا فإن الدولة تتدخل يف .اخلارجية كذلك عالقتها التجارية ، من حيث املوارد املتاحة هلا،طبيعة هذه الدولة

  : و ميكن تقسيم سياسات التدخل احلكومي يف االسترياد كما يلي،حرية التجارة باستخدام السياسة التجارية
  

 فالضريبة املفروضة على السلع املستوردات،لة من ضرائب على و تتعلق مبا تفرضه الدو: السياسات الضريبية -أ
  .الداخلة إىل الدولة تسمى ضريبة استرياد
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 و تشمل مجيع القيود األخرى غري ضريبية على النفقات السلعية و اخلدمية بني :  السياسات غري الضريبية-ب
  .وردات أو ما يسمى بنظام احلصص سياسات التحديد الكمي للمست، و من هذه القيود على الواردات،الدول

  ة بالتمييز يف مشترياا ضد السلع واخلدمات األجنبيةـو تشمل قيام احلكوم:   املمارسات املقيدة لالسترياد-ج
 .و اشتراط حتديد مكان إنتاج السلعة

   
  :أما التدخل احلكومي يف عمليات االسترياد فيعود لألسباب التايل  

 بسبب ضعف ، و تزداد أمهية هذا العامل،ادات املالية الالزمة لتمويل اإلنفاق احلكومي احلاجة إىل زيادة اإلير-
 اليت تعتمد على الضرائب اجلمركية املباشرة و فرض القيود ، خاصة يف حالة الدول الفقرية،املوارد املالية للدولة

  .الكمية كمصدر رئيسي لتمويل نفقاا
كعجزات مالية يف امليزان التجاري، و الناجتة عن  و اليت تظهر ،املدفوعات حدوث االختالالت املالية يف ميزان -

 مما يدفع تايل يؤدي إىل تفشي البطالة فيها، و بالضعف التصدير، و زيادة املستوردات للدولة، مما يضعف صناعاا،
 و ذلك لدعم دات،ضريبية و الكمية أمام املستورالدول إىل السعي حلماية صناعاا من خالل وضع القيود ال

  .جتارا اخلارجية
       و املتمثلة باألبعاد االقتصادية النامجة عن تبعية الدولة لالقتصاد الدويل ، متطلبات السياسية اخلارجية للدولة- 

 مما يؤثر على حجم التكاليف احلقيقية املترتبة على حرية ،يف احلصول على احتياجاا من السلع و اخلدمات
  . بالتايل يؤثر على القرار السياسي لدولة و،التجارة

                                      

 لكن ، كما تفرضها على الصادرات،تفرض الدولة الضرائب على املستوردات من السلع و اخلدمات  
السؤال  ألا تعاجل قيام التجارة احلرة بصورة مباشرة و ،الضرائب على املستوردات هي األهم من حيث التطبيق

  هل ميكن حتسني مستوى النمو االقتصادي من خالل فرض ضرائب على االسترياد: الذي يطرح نفسه اآلن
  .باإلضافة إىل القيود الكمية ؟

  

 معدل ، أنواع ضرائب االسترياد، سنتناول يف التحليل القادم من هذه الوحدة،لإلجابة على هذا السؤال  
الاحلماية االمسي و معدل احلماية الفع.  

  
  1: أنواع ضرائب االسترياد-1

  :ميكن تقسيم ضرائب االسترياد إىل ما يلي  

                                                 
 .78 -73ص ص , قمرجع ساب, أيمن أبو خضير,   حسام علي داود1



  
@@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†anüambbî@ë@é@ @

 

 109

و هي نسبة مؤوية ثابتة من السعر تفرض على قيمة السلعة  :  الضريبة النسبية أو ضريبة القيمة املضافة-1-1
  : و تتصف هذه الضريبة مبا يلياملستوردة،

ية يف حال اخنفاض أسعار السلع املستوردة، بسبب اخنفاض قيمة ال تتوفر هذه الضريبة محاية إليرادات احلكوم -أ
  .اإليراد الضرييب املفروض على قيمة السلع املستوردة

 صعوبة إدارا بسبب احلاجة إىل تقييم السلعة املستوردة، وكذلك إمكانية تالعب املستورد بقيمة فاتورة -ب
  .االسترياد، باالتفاق مع مصدر السلعة

  
  :سترياد النوعية  ضريبة اال- 1-2

ويتصف .  وحمدد من النقود على كل وحدة مستوردة من السلعة،تفرض هذه الضريبة على شكل مقدار ثابت  
  :هذا النوع من الضريبة مبا يلي

  . وليس على قيمتها، سهولة إدارا لعدم حاجتها لتقسيم السلعة املستوردة، ألا تفرض على وحدات السلعة-أ
رادات الدولة الضريبية، يف حالة اخنفاض أسعار السلع املستوردة، ألا تتجاهل القيمة للسلع  توفر محاية إلي-ب

  .املستوردة وتركز على الكمية منها
  

  :  الضريبة املركبة على املستوردات-1-3

وهي الضريبة اليت جتمع بني الضريبة النسبية والضريبة النوعية املفروضة على نفس السلعة، حيث تفرض   
بة مئوية على القيمة اإلمجالية للسلعة املستوردة، باإلضافة إىل مقدار حمدد لكل وحدة مستوردة من نفس كنس
  .ويتصف هذا النوع من الضريبة بشمولية لصفات الضريبة النوعية وضريبة القيمة املضافة. السلعة

  
لى السلع املستوردة مبفهوم محاية  يرتبط فرض ضريبة استرياد ع:  معدل احلماية االمسي ومعدل احلماية الفعال-2

 100 دينار على سلعة قيمتها تساوي %20اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية، فبعد فرض ضريبة حمددة مبقدار 
 على هذه السلعة، وتسمى هذه الضريبة االمسية أو بالضريبة %20دينار، فإن ذلك يعادل فرض ضريبة امسية بنسبة 

  . الظاهرة
  

الذي يقيس مقدار الضريبة مقارنة مع القيمة املضافة ، أن الضريبة احلقيقية تتمثل مبعدل احلماية الفعالإال         
 فإن املعدل الفعال يأخذ بعني ،وبعبارة أخرى. يف االقتصاد الوطين بدالً من مقارنتها مع القيمة اإلمجالية لإلنتاج

 وعلى املواد األولية والسلع الوسيطية املستخدمة يف صناعة ،االعتبار الضرائب االمسية على كل من اإلنتاج النهائي
  .هذا اإلنتاج النهائي
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وهذا الفرق يسمى . يستند معدل احلماية الفعال إىل مقدار الفرق بني سعر البيع، وبني تكلفة اإلنتاج       
السترياد االمسية املفروضة على وبالتايل فإن معدل احلماية الفعال يعتمد على كيفية تأثري ضرائب ا. بالقيمة املضافة
وهلذا فإن معدل احلماية الفعال ميثل الفرق بني ربح املنتج يف .  واملواد الوسيطية على القيمة املضافة،اإلنتاج النهائي

، مقسوماً على ربح املنتج يف الدولة )يف الدولة املعينة(، وربح املنتج حملياً )حتت التجارة احلرة(الدولة األجنبية 
  : وفقاً للعالقة التالية،ويقيس معدل الفعال درجة احلماية كنسبة فعلية لإلنتاج احمللي). حتت التجارة احلرة(جنبية األ

  

   
  
  

     
  :حيث أن

  ).املواد اخلام (2 تكلفة السلعة الوسيطية املستوردة– 1سعر البيع حملياً) = حملياً( القيمة املضافة يف الدولة املعنية -1
 تكلفة املواد اخلام –السعر الدويل لإلنتاج النهائي ) = يف الدولة األجنبية(ضافة حتت التجارة احلرة  القيمة امل-2
  ).السلعة الوسيطية املستوردة(
  

  : على أساس،وميكن احتساب معدل احلماية الفعال  
لع الوسيطية  فرض ضريبة االسترياد على السلعة النهائية املستوردة فقط، وتكون مدخالت اإلنتاج من الس-1

  .واملواد اخلام املستوردة معفاة من الضرائب
  . فرض ضريبة االسترياد على السلع النهائية املستوردة، وكذلك على مدخالت اإلنتاج-2
 فرض ضريبة استرياد على مدخالت اإلنتاج من السلع الوسيطية واملواد اخلام فقط، بينما تكون السلعة النهائية -3

  .معفاة من الضريبة
 
    االسترياد لضرائب  و الكلي التحليل اجلزئي -1

بافتراض أن صناعة يف دولة ما صغرية، مما يعين أن التغريات يف هذه الصناعة ال تؤثر : يف حالة دولة صغرية - أ
 وهلذا سوف يتم إمهال أية آثار قد تنجم على االقتصاد الكلي ؛على السعر الدويل، وبالتايل تكون متلقية السعر

    :ويستند هذا التحليل على استخدام منحنيات العرض والطلب كمايلي. فات الصناعةمن تكي
 
  

                                                 
 ).ضريبة االستيراد× السعر الدولي لإلنتاج النهائي + (السعر الدولي لإلنتاج النهائي = سعر البيع محلياً  1
 )ضريبة االستيراد بعد فرض الضريبة× تكلفة السلعة الوسيطية + ( الوسيطية تكلفة السلعة=  تكلفة السلعة الوسيطية المستوردة 2

=معدل الحماية الفعال 
  )يف الدول األجنبية(  القيمة املضافة حتت التجارة احلرة –القيمة املضافة يف الدولة املعنية

 )يف الدولة األجنبية(القيمة املضافة حتت التجارة احلرة 
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  .)حالة الدولة الصغرية(االسترياد التحليل اجلزئي لضرائب ): 09(شكل رقم ال
  
  

                                                   
                                                   

                                           
  
  
  
  
  
  

 يكون التوازن يف التجارة حملياً، عند التقاء الطلب احمللي مع العرض احمللي عند النقطة : يف حالة غياب التجارة-
E ويتحدد السعر التوازين احمللي عند النقطة ،PE.  
وعند هذا . ثل السعر الذي تستورد به الدولة السلعة، والذي ميPWيكون السعر الدويل :  يف ظل التجارة احلرة-

وبالتايل فإن الواردات من السلعة تكون مساوية . QQ1 والعرض احمللي .QQ4السعر فإن الطلب احمللي يساوي 
، أي أن املستوردات متثل QQ4) الطلب احمللي(واالستهالك احمللي . QQ1) العرض احمللي(للفرق بني اإلنتاج احمللي 

 Q1  مضافاً إليه املستوردات Q Q1اإلنتاج احمللي(يكون العرض اإلمجايل  PEوعند السعر الدويل . Q1 Q4 فة  املسا

Q4 (يساوي للطلب احمللي.  
  

، فاألثر الفوري هلذه الضريبة هو Tنفترض اآلن أن الدولة، قامت بفرض ضريبة استرياد تساوي املقدار   
  .PT ليصبح Tيبة ارتفاع السعر احمللي لسلعة مبقدار الضر

  
  

إن ارتفاع السعر له آثار متعددة على كميات كل من اإلنتاج واالستهالك واالسترياد، والذي ميكن استنتاجها   
  :كما يلي) 10(من الشكل 

  

الطلب 
المحلي

انخفاض 
االستهالك

زيادة اإلنتاج

الكمية

السعر

Q Q4 Q3 Q2 Q1 0 

PW 
PT 
PE 

P 

D 

 S العرض احمللي

E 

a b  c d 

 .79حسام علي داود، مرجع سابق، ص : املصدر

M
N
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 إىل االنتقال QQ3 إىل QQ4 يؤدي ارتفاع أسعار السلعة إىل اخنفاض االستهالك احمللي من : االستهالك احمللي-1
  . على منحىن الطلب احملليMإىل  Nمن النقطة 

وهذا لتوسع املنشآت يف إنتاجها والسبب يف ذلك أن  QQ2 إىل QQ1 يزداد اإلنتاج احمللي من : اإلنتاج احمللي-2
  .املنتجني احملليني ال يدفعون ضريبة االسترياد

فإن ) ستهالك احملليزيادة اإلنتاج احمللي، واخنفاض اال( نتيجة لألثرين السابقني : الكميات املستوردة-3
  .Q2Q3 إىل Q1Q4املستوردات تنخفض من 

  
، PAإذا كانت ضريبة االسترياد مبقدار كبري، فإن الزيادة يف السعر تصل إىل أن يكون السعر مساوي لـ   

 السعر فإن املستوردات ستنخفض إىل الصفر، أي أن املنتجني سيعوضون كامل الكمية املطلوبة، وتسمى Psوعند 
  .يبة بالضريبة املانعة لالسترياد كلياًهذه الضر

  :على النحو التايل(  ) ميكننا توضيح املكاسب، واخلسائر الناجتة عن ضريبة االسترياد باستخدام الشكل   
، وهي مساوية للمساحة الكلية أسفل  PwKNفائض املستهلك مساوي للمساحة  ففي اطار التجارة احلرة،  -1

  منحىن الطلب
Q4 QKN املستطيل ناقص مساحة Q4 QPwN.  

، أي أن مقدار النقص يف فائض PTKM عند فرض ضريبة االسترياد، فإن فائض املستهلك ينخفض إىل -2
  .Pw PTMNاملستهلك هو املساحة

  : ميكن تلخيص اآلثار املختلفة لضريبة االسترياد على النحو التايل-3
  vمساحة +  cحة املنطقة مسا + bمساحة املنطقة  + aمساحة املنطقة = خسارة املستهلك -

  dمساحة املثلث  + a,b,c)(مساحة املستطيل    =     
  .aمساحة املنطقة =  مكاسب املنتجني -
  .cمساحة املستطيل =  إيرادات الدولة -
  .اموع اجلربي خلسارة املستهلكني ومكاسب الدولة واملنتجني=  صايف ربح أو خسارة اتمع -
  ).امليتة( خسارة ال تذهب إىل أي قطاع يف االقتصاد، وهلذا تسمى باخلسارة الضائعة  هيd واملنطقة b املنطقة -
  

 للبحث يف حالة الدولة املستوردة ،ميكننا التوسع يف التحليل باستخدام التوازن اجلزئي:  يف حالة دولة كبرية- ب
ا قامت بتغيري حجم مستورداا من سلعة الكبرية اقتصادياً مبا يكفي، جيعلها تستطيع التأثري يف السعر العاملي، إذا م

  .ما
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ولتوضيح اآلثار املترتبة على سياسة ضرائب االسترياد املفروضة من قبل الدولة الكبرية، فإن ذلك يتم   
 هي B، بافتراض أن الدولة B,A، الذي يبني منحنيات الطلب والعرض للدولتني )11(باستخدام الشكل رقم 

  . اقتصادياB مقارنة حبجم الدولة Aنحنيات لتعكس احلجم الكبري للدولة وقد رمست امل. الدولة الصغرية
  
  
  
  

   .Aاد يف حالة الدولة املستوردة الكبرية ريالتحليل اجلزئي لضرائب االست): 10( رقم الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  .100 حسام علي داود، مرجع سابق، ص:املصدر

 فإن كال الدولتني حيققان التوازن عند أسعار خمتلفة، حيث أن السعر التوازين يف الدولة :يف حالة غياب التجارة 
(PA)A أعلى من السعر التوازين يف الدولة (PB)B.  

  

 مساوية A فإنه ال بد أن توفر شرطني؛  الشرط األول أن تكون مستوردات الدولة :يف ظل التجارة احلرة
وميكننا حتديد وضع التوازن للدولتني من . أما الشرط الثاين أن تتساوى األسعار يف الدولتني.Bلدولة لصادرات ا

  .Bيف الدولة ) الكمية املعروضة أكرب من الكمية املطلوبة(خالل امتداد اخلط األفقي الذي يكون عند فائض الطلب 
    
، حيث يكون عنده مستوردة Pwة عند السعر يتحقق سعر التوازن يف ظل التجارة احلر) 11(يف الشكل       

  .Q1 Q4  والبالغة املسافةBوهي مساوية ملقدار صادرات الدولة ، Q1 Q4 مبقدار املسافة 
  

Pالسعر  B الدولة الصغرية

  Q    Q1 Q2    Q3 Q4  

ةالكمي

الكمية

a b  c  d  

B  
Pc 

PB 

P2  

F 

Aكميات السلع للدولة

 منحىن العرض احمللي 
 Aةكبريالدولة ال

Dالطلب احمللي   

q4 q3           q2 q1   

 Bكميات السلع للدولة 

S      العرض احمللي  

D
حمللي

ب ا
لطل
 ا

  

Pc+T 
P A  
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 .Tعلى مستورداا من السلعة مبقدار ) مقدار ثابت(بفرض ضريبة استرياد نوعية ، Aنفترض اآلن قيام الدولة   
بالطبع ستؤدي هذه الضريبة إىل وجود فجوة سعرية بني .  الدولتني ؟ما هو أثر هذه الضريبة على األسعار يف

فإن طلبها االستريادي .  كبرية اقتصادياAً، حيث أن الدولة Aالدولتني، حيث سريتفع السعر احمللي يف الدولة 
  .سيؤدي بالضرورة إىل اخنفاض األسعار الدولية للسلعة

  
، فمن الواضح أننا ال B سوف يزداد، بينما ينخفض يف الدولة Aوللوصول إىل التوازن، فإن السعر يف الدولة   

تكون عنده ) Pw+T( ألن السعر الدويل اجلديد Pwنستطيع إضافة كامل الضريبة إىل السعر الدويل القدمي 
 B، حيث أن املعروض يف السوق العاملي للدولة املصدرة b أقل مما ترغب يف تصديره الدولة Aمستوردات الدولة 

  ويؤدي ذلك إىل وجود فائض عرض على السلعة. A أكرب مما هو مطلوب استرياده من قبل الدولة Pwلسعر عند ا
  .يتضمن ضرورة اخنفاض أسعار السلعة يف السوق الدويل لكي ميكن الوصول لوضع توازين مستمر

  
، وأن Bت الدولة  مساوية لصادراAولتحقيق التوازن يف السوق العاملي، ال بد أن تكون مستوردات الدولة   

  .T مبقدار الضريبة B جيب أن يزيد عن السعر يف الدولة Aالسعر يف الدولة 
  

 كما هو موضح يف .B  يف الدولة املصدرةPc، والسعر A يف الدولة املستوردة Pw+Tوحيقق ذلك عند السعر   
ماً لصادرات الدولة  مساوية متاA (Q2Q3)الشكل، حيث أنه عند هذه األسعار فقط تكون مستوردات الدولة 

(Q2Q3) B.  
  

  :A حتليل اآلثار املترتبة على فرض ضريبة االسترياد يف الدولة -

  .Q3 إىل Q4 وختفيض االستهالك من Q2 إىل Q1 يزيد من اإلنتاج من A ارتفاع األسعار يف الدولة املستوردة -1
، يف حني أن )11( يف الشكل a  حيصلون على زيادة يف الفائض تقدر باملساحةA املنتجيني يف الدولة -2

  ).d+c+b+a( خيسرون فائض يقدر باملساحة Aاملستهلكني من الدولة 
 مضروباً يف كمية املستوردات، ومتثل املساحة T إيرادات احلكومة من ضريبة االسترياد تساوي مقدار الضريبة -3
) c+f.(  
ق بني حاصل حجم اإليرادات احلكومية والزيادة يف ، فيتمثل بالفرA األثر الصايف لضريبة االسترياد يف الدولة -4

  ].a+(c+f[-](a+b+c+d[(فائض املنتجني، وبني اخلسارة يف فائض املستهلكني 
  . اخلسارة يف كفاءة اإلنتاج وكفاءة االستهالك على التوايلd وb متثل املساحة -5
 أكرب من )F(، فإذا كانت )d+b(واملساحة ) ( يعتمد األثر الصايف لضريبة االسترياد على املقارنة بني املساحة -6
)a+b( فإن ذلك يعين أن الدولة الكبرية املستوردة نتمتع بقوة احتكارية، ميكن أن نستخدمها من أجل حتقيق ،

  .مكاسب إضافية هلا على حساب الدولة املصدرة
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  :  التحليل الكلي لضرائب االسترياد-2

  الكبرية، يؤثر على السعر الدويل للسلعة اليت تستوردها هذه الدولةإن فرض ضريبة االسترياد من قبل الدولة   
شروط التجارة (ولذلك ال بد من األخذ بعني االعتبار تأثري ضريبة االسترياد على معدالت األسعار الدولية النسبية 

 وذلك باستخدام وميكن حتليل تأثري ضرائب االسترياد على شروط التجارة بشكل أكثر عمومية ومشولية،). الدولية
  .أسلوب العرض الدويل، منحىن إمكانات اإلنتاج

، ويف نفس الوقت مصدرة aمستورد كبري نسبياً لسلعة  Aولتوضيح هذين األسلوبني، افتراض أن الدولة   
 بالنسبة لـ a سيؤدي إىل ختفيض السعر الدويل لـ a بفرض ضريبة على استرياد سلعة Aإن قيام لدولة . bلسلعة 

bذه احلالة وألي معدل ضرييب معني، فإن السعر احمللي لـ  يف هa على ( سوف ال يرتفع بنفس مقدار الضريبة
وهلذا فإن مقدار اإلنتاج احمللي سيتغري ولكن مبقدار أقل يف هذه ). العكس من حالة الدولة املستوردة الصغرية

  .احلالة
  

  . حالة دولة كبرية  يوضح التحليل الكلي لضرائب االسترياد يف:)11(الشكل رقم 
  

  
  106 حسام علي داود، مرجع سابق،ص :املصدر

 
 ففي حالة التجارة احلرة، وبدون فرض ضريبة استرياد على السلعة املستوردة، فإن السعر الدويل املتحرك عند     

 على P1ويتحدد اإلنتاج األمثل عند النقطة  الذي ميثل خط التبادل الدويل احلر، TTالنسبة املساوية مليل اخلط 

P1  

C1  

P  

T  

 منحىن إمكانيات
  اإلنتاج

 I1منحى السواء

آمية 
 aالسلع 

P  T 

  التبادل الدويلخط

آمية 
 bالسلع 
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وبالتايل يتحقق ، TTعلى خط تبادل الدويل C1 ويتحدد االستهالك عند النقطة PPCمنحىن اإلمكانات اإلنتاج 
  ).12( كما يف الشكل I1مستوى الرفاه على منحىن السواء 

  
  
  
  
  
  

  . التحليل الكلي لضرائب االسترياد يوضح):12(الشكل رقم
  

  
  107حسام علي داود، مرجع سابق،ص  :املصدر

  

 اليت تستوردها من a على Ad Valorem بفرض ضريبة استرياد بنسبة ثابتة Aافترض اآلن قيام الدولة      
ة  وهذا الوضع ميثل حال،)13(كما يف الشكل  b بالنسبة لـ aإن ذلك سيؤدي إىل ارتفاع السعر احمللي . Bالدولة 

وختفيض ، a  ل من خالل زيادة اإلنتاج احملليaختتلف عن حالة الدولة الصغرية ويظهر ارتفاع السعر احمللي لـ 
مبا أن الدولة املستورد كبرية .  P2 إىل P1، حيث تنتقل نقطة اإلنتاج املثالية من )DDميل اخلط  (PPاإلنتاج احمللي 

 إىل النسبة املتمثلة مليل اخلط وتكون نقطة TTالتجارة الدولية فإن فرض ضريبة االسترياد سيؤدي إىل ختفيض سعر 
 D1D1 اخلط I2 حيث ميس منحىن السواء C2االستهالك اجلديدة على خط السعر الدويل اجلديد عند نقطة مثل 

آمية 
 aالسلع 

P1  

C1  

P  

T  

 I1منحى السواء

D0        D1 T 
آمية 
 bالسلع 

C2  
I2  

I1  

D 

P2 

D0  
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الرفاه عند هذا املستوى االستهالكي اجلديد فإن . والذي ميثل ميله السعر التباديل احمللي بعد فرض ضريبة االسترياد
 وتعتمد على سعر التغري يف سعر التبادل ، غري أن هذه النتيجة ليست مضمونة دائماI2ً إىل I1الكلي يزداد من 

 ستكسب من فرضها Aوهلذا فإن الدولة املستوردة . الدويل أو شروط جتارة الدولة اليت تفرض ضريبة االسترياد
سن يف شروط جتارا تفوق خسائرها الناجتة عن تدهور يف لضريبة االسترياد إذا كانت مكاسبها الناجتة عن التح

 Aكفاءة استخدامها ملواردها، وهذا الوضع يكون من حيث املبدأ ألن حجم تسحن يف شروط التجارة للدولة 
  .يعتمد على مرونات العرض والطلب احمللية واألجنبية

  
  
  

   الواردات السياسة التجارية على أثار :الفرع الثالث  
  : الرسوم اجلمركية على االستريادآثار-1

  : يستحسن أن نستعني بالشكل البياين التايل،لتحليل اآلثار اليت ترتب على فرض رسم مجركي على الواردات  
  

  .عرض وطلب السلعةيوضح منحىن ): 13( رقم الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .149، ص 2003 كامل بكري، اقتصاد دويل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، :املصدر

    
، فمن P فإذا كان مثن السلعة السائد ،ويعرب املنحىن التايل طلب وعرض سلعة معينة يف داخل الدولة          

الواضح أن الطلب يزيد عن العرض، ومن هنا فال بد أن تأيت الواردات لتسد هذا الفرق بني الطلب والعرض 
  .Q*1Q2احملليني، ويف هذه احلالة تكون الواردات هي 

  

Q

  P السعر
  S  العرض المحلي 

       العرض

P*  

P1  

P2  

Q  Q* Q2 

انتاج 
  محلي

Q1  

D الطلب الحالي

الواردات
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ذا فرض رسم مجركي على الواردات فإن معىن ذلك ارتفاع أمثان السلعة، وهلذا يؤدي إىل زيادة العرض أما إ  
 فمن الواضح أن P1من ناحية وإنقاص الطلب من ناحية أخرى، فإذا كان الرسم اجلمركي يؤدي إىل ارتفاع سلع 

 أما إذا ارتفع سعر الرسم .نتناقص نظراً ألن الفرق بني الطلب والعرض احملليني سي؛QQ2الواردات ستخفض إىل 
اجلمركي بشكل كبري فمن املمكن أن يؤدي ذلك إىل منع االسترياد كلية بإنقاص الطلب احمللي من ناحية وزيادة 

  .العرض احمللي من جهة أخرى حىت يتساويان
  
  
  
  
  

  : حتليل أثر الرسوم اجلمركية املفروضة على االسترياد على بعض الظواهر االقتصادية-

يترتب على فرض الرسوم اجلمركية على االسترياد بعض اآلثار على جمموعة من الظواهر االقتصادية خنتار منها   
احلماية، االستهالك، املوارد املالية، معدالت التبادل، الدخل القومي، ميزان : 1عدداً من النواحي األهم داللة

  .املدفوعات
لى السلع املستوردة، بغرض محاية الصناعات الناشئة، ونستطيع تفرض الرسوم اجلمركية ع:  الرسوم واحلماية- أ

، ذلك ان فرض رسوم مجركية على  QQ1أن نبني أثر احلماية يف الشكل السالف بأنه الزيادة يف اإلنتاج احمللي 
 عن األسعار الواردات األجنبية يؤدي إىل زيادة املعروض من اإلنتاج احمللي نظراً إلمكانية البيع بأسعار مرتفعة بعيداً

  .األجنبية
  

 أثر احلماية كبرية، فانويتوقف أثر احلماية على أثر مرونة عرض اإلنتاج احمللي، فإن كانت هذه املرونة   
، وبعبارة أخرى فإنه يشترط أن تتمتع الدول على القدرة يف زيادة اإلنتاج يف ...سيكون كبرياً والعكس بالعكس

كانت إمكانيات الزيادة حمدودة فإن الرسم اجلمركي مل يؤدي إىل زيادة اإلنتاج السلعة اليت ترغب يف محايتها، إذا 
  .احمللي، وإمنا قد يكون له أثر على االستهالك

  

إن فرض الرسوم اجلمركية على بعض الواردات يكون له غالباً أثراً مقيداً :  أثر الرسوم على االستهالك- ب
ويتوقف هذا األثر على مدى . سم يؤدي إىل التقليل من استهالكهالالستهالك، فارتفاع مثن السلعة بعد فرض الر

وتلجأ معظم الدول . مرونة الطلب، فكلما زادت املرونة كلما كان األثر على االستهالك أوضح والعكس بالعكس
زء املتخلفة إىل فرض الرسوم اجلمركة العالية على سلع االستهالك ترفيهي؛ بقصد تقييد هذا االستهالك وتوفري ج

  .أكرب من الدخل القومي لغرض االستثمار والتنمية
  

                                                 
 .218ع سابق، ص ص ، مرجشيش عادل أحمد ح1
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هدف احلماية   إال إذا كان- املوارد املالية- ال تنجح الرسوم اجلمركية يف حتقيق هذا الغرض : املوارد املالية-ج
حتقيق محاية الصناعات الوطنية، فإن معىن ذلك ختفيض  مستبعداً وذلك ألنه إذا جنحت الرسوم اجلمركية يف

  .وال تستطيع الدولة بذلك أن حتصل على موارد مالية كبرية منها. ردات بشكل كبريالوا
  

 ميكن حتسني معدالت التبادل من خالل فرض رسوم مجركية، وذلك ألنه يترتب عن ذلك : معدالت التبادل-د
بطبيعة ضرورة زيادة حجم السلع األجنبية للحصول على نفس القدر من السلع الوطنية، وهذا الغرض  يعين 

األحوال أن الرسم اجلمركي تتحمله الدولة األجنبية أو على األقل تتحمل جزء منه، وال يتحقق ذلك إال إذا كان 
  .عرض السلعة األجنبية غري مرن

  

 إن فرض الرسوم اجلمركية يرفع أمثان الواردات، وبالتايل تؤدي إىل زيادة الطلب على : الدخل القومي-هـ
وقد سبق وأن أشرنا إليه عندما تطرقنا إىل مظاهر التجارة اخلارجية، إال .  زيادة الدخل القوميالسلعة احمللية ومن مث

أن هذا املضاعف يتوقف على امليل احلدي لالسترياد، ولذلك فإن رفع أسعار الصادرات إذا كان من شأنه أن 
  .خيفض هذا امليل احلدي لالسترياد، فإن أثره سيكون أكرب على الدخل القومي

  

 لعل الفكرة السائدة هي فرض الرسوم اجلمركية يؤدي إىل حتسني ميزان املدفوعات عن : ميزان املدفوعات- و
ولكن هذه النظرة مل أثر هذا التغيري على الدخل القومي من ناحية . طريق ختفيض الواردات على ما هي عليه
لصادرات على ما هي يؤدي إىل زيادة فتخفيض الواردات مع بقاء ا. وأثره على سلوك الدول من ناحية أخرى

الدخل القومي، ويف هذه احلالة تؤدي الزيادة يف الدخل القومي إىل زيادة الواردات، من هنا فإن النتيجة النهائية يف 
حتسني ميزان املدفوعات تكون أقل من التخفيض األول يف الواردات، و تتوقف هذه النتيجة على امليل احلدي 

  .لالسترياد
  
  : ر سياسة حتصيص االسترياداث- 2

. يعترب هذا النظام أكثر كفاءة من نظام الضرائب اجلمركية من حيث التطبيق خاصة يف السلع قليلة املرونة  
والسبب يف ذلك أن الضرائب اجلمركية تؤدي إىل ارتفاع السعر يف ظل املرونة املنخفضة للطلب، فإن ارتفاع 

بينما يف حالة الطلب عايل املرونة، فإن ارتفاع السعر يؤدي . ع املستوردةالسعر يؤدي إىل تقليل الطلب على السل
  .إىل اخنفاض الطلب بنسبة أكرب من نسبة الزيادة يف السعر

  :ولتوضيح أثر هذه السياسة، فإن ذلك يتم من خالل الشكل التايل  
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  .املستوردات) حتصيص(ثار اجلزئية لسياسة حتديد اآليوضح ): 14 ( رقمالشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Source : Armand Colin," l’organisation Mondiale du commerce" , Paris Département de 
édition Nathan, 1999,  P 47. 

  1: التحليل -

  )D( مع الطلب احمللي )S(حيث يتساوى العرض احمللي  E0 يتحدد التوازن عن النقطة : يف حالة غياب التجارة-1
  .PEلي عند ويتحدد سعر التوازن احمل

، واإلنتاج Q4فإن االستهالك يتحدد عند  ):Pw( يف حالة فتح باب التجارة احلرة عند السعر الدويل الثابت -2
فإذا حددت احلكومة الكمية ). Q1-Q4(، وبذلك تكون الكميات املستوردة مساوية للفجوة Q1احمللي عند 

فإن منحىن العرض )). Q1-Q2(مثالً عند الكمية (رة املسموح باستريادها عند كمية أقل من كمية التجارة احل
مع ) BS1(، حيث يتقاطع منحىن العرض اجلديد )E1(يتحدد التوازن اجلديد عند . BS1الفعال للدولة يصبح 

  .PD إىل Pw، مما يؤدي إىل ارتفاع السعر احمللي من )D(منحىن الطلب 
  

رياد، من حيث أثرها على السعر احمللي، وبالتايل يتضح من سياسة التحصيص أا تشبه سياسة ضريبة االست  
فتحديد االسترياد خيلق فائض طلب يؤدي إىل ارتفاع السعر احمللي، مما خيفض . على االستهالك واإلنتاج احمللي

لكن . )1+4(، يف حني أن فائض املنتج احمللي يزداد مبقدار املساحة )1+2+3+4+5+6(فائض املستهلكني باملساحة 
  .يف هذه احلالة ال تذهب خلزينة الدولة) 2+3(املساحة 

  
يتضح مما سبق أن نظام التحصيص يؤدي إىل آثار توزيعية مشاة آلثار ضريبة االسترياد، حيث يكسب   

املنتجون وعوامل اإلنتاج املتخصصة يف الصناعات احمللية املنافسة للسلعة املستوردة، وكذلك وكالء االسترياد 
                                                 

 .90-88 حسام داود، مرجع سابق، ص ص 1

  Qالكمية 

  P السعر

   السعر الدولي  

PE 

PW 

PD  

Q3 Q4 Q  Q1  

منحنى الطلـب
المحلــي علــى

  Dالسلعة  

S1  

E0  

B  S  

1  2 3 4 
5 6 

E1
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  P السعر

P2 

P3  

P*  

طلـبمنحنى ال
Dالمحل

العرضمنحنى
 Sالمحلي  

E  

a  b  c  d 

لون على رخص االسترياد، يف حني أا تلحق الضرر باملستهلكني وصايف هذه املكاسب احملظوظني الذين حيص
متاماً كما هو األثر يف حالة فرض ضريبة ) 5+6(واخلسائر هو خسارة صافية لالقتصاد الكلي تساوي املساحة 

  .االسترياد
  
  :آثار االحتاد اجلمركي على االسترياد-3

آثار استاتيكية أو قصرية األجل، تنتج من إعادة ختصيص 1:عني من اآلثارنظرية االحتادات اجلمركية حتدد نو  
لالقتصاديات األعضاء، آثار ديناميكية أو طويلة األجل اليت تؤثر ) العمل، رأس املال، واملوارد األخرى(للموارد 

قتصر على اآلثار ويف توضيح هذه اآلثار سن. على الطاقة اإلنتاجية، واإلنتاجية، والنمو لالقتصاديات األعضاء
  .املترتبة عن االحتاد اجلمركي على التجارة، وبصفة خاصة على االسترياد، أي اآلثار االستاتيكية

  

        
  2 اآلثار االستاتيكية لالحتادات اجلمركية- 

هوالً ، أو قصرية األجل لإلحتاد اجلمركي على ما إذا كان االحتاد منشئاً للتجارة أم جماالستاتيكيةتتوقف اآلثار   
 Tradeاألثر األول يسمى األثر اخلالق . للتجارة، وبالتايل تقرر النظرية أن االحتاد اجلمركي له أثران خمتلفان

création أو املنشأ، أما الثاين يسمى احملول لتجارة .  
  

  آثار االحتاد اجلمركي املنشئ للتجارة: أوالً

 احمللي يف دولة عضو يف االحتاد اجلمركي بواردات أقل خلق التجارة حيدث عندما تستبدل بعض اإلنتاج        
 قبل تكوين Q2Q3يف زيادة الواردات من ( ) ويتمثل بيانياً يف الشكل رقم . تكلفة من دولة أخرى عضو يف االحتاد

 P3قبل تكوين االحتاد اجلمركي كان السعر احمللي للسلعة املستوردة هو .  بعد تكوينهQ1Q4االحتاد اجلمركي إىل 

، وبالتايل فإن الواردات Q2، بينما العرض احمللي من اإلنتاج الوطين هو Q3والكمية املطلوبة وفق منحىن الطلب هي 
Q3Q2 . أما بعد تكوين االحتاد اجلمركي أصبح سعر الدولة هو السعر التنافسي األقل والكمية املطلوبة وفق املنحىن
  .Q4Q1وبالتايل تصبح الواردات ، Q1، بينما العرض احمللي عند نفس السعر Q4هي 

  .احتاد اجلمركي املنشئ للتجارة ) : 15(الشكل رقم 
  
  

                                                 
 .205كامل بكري، مرجع سابق، ص  1
 .205-207 ، ص ص  كامل بكري، مرجع سابق 2
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  .198 عبد الرمحان يسري ، مرجع سابق ، ص :املصدر
  
  
  

  :حتليل األثر املترتب من خلق التجارة
الزيادة يف ) (a+b+c+d( االستفادة للمستهلكني يف الدولة الناجتة عن تكوين االحتاد اجلمركي مساوية للمسافة -1

  ).فائض املستهلك
  .متثل خفضاً يف فائض املنتجني احملليني) a( املساحة -2
  .تتمثل خسارة احلكومة إليرادات اجلمارك) c( املساحة -3
 )b(كمكسب صايف يف الرفاهية للدولة من تكوين االحتاد اجلمركي، حيث ) b + d( جمموع مساحة املثلثني -4

  .هو مكون االستهالك خللق التجارة) d( لدولة، ومتثل مكسب اإلنتاج
  

  آثار االحتاد اجلمركي احملول للتجارة: ثانياً

    حتويل التجارة حيدث عندما تستبدل واردات أقل تكلفة من خارج االحتاد اجلمركي بواردات أقل تكلفة من 
  .ل األعضاءوهذا ينتج بسبب املعاملة التجارية التفصيلية املعطاة للدو. عضو االحتاد

كانت تستورد من  Q3Q2فالكمية . Aيف حتويل التجارة من بقية العامل إىل الدولة ) 16(وميثل بيانياً يف الشكل رقم 
ويتمثل األثر التحويلي بيانياً يف املستطيل . العامل يف تكوين االحتاد اجلمركي، وأصبحت اآلن تستورد من الدولة

)F(من املمكن استرياد ، ألنه بغري االحتاد اجلمركي كان Q3Q2 عند السعر P1 وبالتايل فإن الفرق السعر بني ،
 ميثل خسارة صافية من تكوين االحتاد (F) أي املستطيل .Q3Q1 مضروباً يف الكمية P1P2الدولة وبقية العامل 

  .اجلمركي
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  Qالكمية 

  P السعر

P2 

P3  

P*  

Q3 Q4 Q1  Q2  

منحنى الطلـب
  Dالمحلي  

0  

P1 

العرضمنحنى
 Sالمحلي  

E  

a  b c d 

  .احتاد اجلمركي حمول للتجارة ): 16( رقم الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .208سابق، ص  كامل بكري، مرجع :املصدر
  

  .ي الجزائر فتطور سياسية االستيراد: المطلب الثاني
  

ادية يف اجلزائر عدة تغريت، فبعد االحتكار التام خالل السبعينات والثمانينات، أخذت ري     عرفت السياسة االست
وفيما يلي . تصاد السوقاجتاه مغاير يف بداية التسعينات وهذا سعيا ملواكبة التحوالت العاملية، وإتباع اديولوجية اق

سنتطرق إىل تطور السياسة االستريادية من االحتكار إىل التحرير، مع حتليل أثرها على املستويات الكلية لالقتصاد 
  .  الوطين

  
  )1993-1970( احتكار الدولة لعمليات االسترياد :الفرع األول 

 و هذا ضمن أهداف عمليات ، اإلداريسنعمل على تبيني مظهرين أساسيني ميثالن يف املظهر التنظيمي و  
 و حتديد شروط استراد السلع ضمن إطار الربنامج العام ،احتكار االسترياد اليت حددها املخطط الرباعي األول

 أين أخذ احتكار الدولة لعمليات االسترياد طابعه ،1974 عام 12-74 ابتداءاً من صدور األمر )PGI( لالسترياد 
      . ميزانية العملة الصحية السنويةإنشاءإىل ) AGI(ن برنامج التراخيص اإلمجالية لالسترياد  مث االنتقال م،الرمسي

        
  : املظهر التنظيمي و اإلداري لالحتكار-1

 منها التجارة االقتصاديةعقب التجاء الدولة اجلزائرية إىل تأميم القطاعات  ،م1971ابتدءا من منتصف عام   
  .احتكار عمليات االسترياد إىل املؤسسات العموميةاخلارجية، مت استنادا 

  

f 
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 و التوزيع للمؤسسات اإلنتاج تربز لنا العالقة بني وظيفة االسترياد ووظيفيت ،على املستوى التنظيمي  
كما , و التوزيع اإلنتاجالعموميــة، ففي الفرع الواحد ميكن أن جند مؤسسة واحدة تقوم بوظائف االسترياد و 

يت اإلنتاج و التوزيع مؤسستني خمتلفتني متاماً، و على العموم فإن املؤسسة العمومية اجلزائرية ذات قد تتوىل وظيف
  :1البعد الوطين ميكن أن تكون

  ؛  مؤسسة إنتاج-  
  ؛   مؤسسة توزيع-  
  ؛  و توزيع يف ذات الوقتإنتاج مؤسسة -  

  
د فروع هذه املنتجات مثل فقد خولت هذه املؤسسات العمومية احتكار استرياد منتجات، و موا  

Sonacome ,SNS, SNNC, SNNGA، أين تداخل توزيع االحتكار بني احتكارات االسترياد املرتبطـة 
 عليه يتم ، و و أخرى مرتبطـة بالتوزيع ملنتجات متماثلـة و متجانسـة يتم استريادها من اخلارج،باإلنتاج

ل كل مؤسسة احتكارية، مما يضعف القدرة التفاوضية، و اللجوء إىل املتعاملني األجانب بصورة فرديـة من قب
إذ ينعكس هذا الوضع على تباين أسعار املنتجات املستوردة يف السوق , األجنيبباملقابل يدعم كفة املتعامل 

 مؤسسـة إنتاج و توزيع يف واالوطنيـة حبسب طبيعـة االحتكار عند االسترياد، إما مؤسسـة تقوم بالتوزيع 
ؤسسات التوزيع ، و عدم قدرة مكما يربز أثر هذا الوضع على مؤسسـات اإلنتاج يف التباطؤ. الوقت ذاته

مما يثري .  و يف الوقت املالئم،احملتكرة لالسترياد على توفري املواد االستهالكية لإلنتاج بالكمية و النوعية املطلوبة
  .عدة مشاكل تؤثر على إنتاجية هذه املؤسسات

  
 اليت حتصل عليها عقب إعادة توزيع املنتجات املستوردة إىل صاحل ،األموالسات إىل حتويل  و قد تلجأ املؤس  

  . تقوم للتستر على عجزها و سوء التسيري احلاصل ا،وظائف أخرى
  

إذ أن غياب   أن اهليكل التنظيمي لالحتكار قد نتج عن تطبيق و تكوين قطاع الدولة،،مما سبق ميكن القول  
 و غياب التنسيق يف العالقات بني الوزارات ، املؤسسات احملتكرة لالسترياد و ينسق فيما بينهاهيكل يوضح عالقة
 كل هذا جعل املتعاملني ، و بني الوزارات الوصية و املؤسسات صاحبة االحتكار من جهة أخرى،الوصية من جهة

  .تبار للمصلحة الوطنية دون إعطاء االع،يقومون بأعمال االسترياد وفق ما تقتضيه مصلحة فرع نشاطهم
  

                                                 
1  Nachida,M.HAMSADJI. M.Bouzidi," le Monopole de l'atat le commerce  Extérieur l'expérience algérienne 
1974-1984 m", (Alger, OPUP1988), p 167. 
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 مينح املؤسسة احملتكرة تنفيذ كل الصفقات ، عمليات االسترياد الحتكارات املؤسسات العموميةإسنادكما أن   
  1). خاصةأوعمومية ( التجارية اخلاصة بالفرع بصفة فردية، بعيداً عن كل منافسة من املؤسسات األخرى 

  
ختص ) A( القائمة 2: ضمت قائمتني،الحتكار املؤسسة العموميةو هكذا مت وضع قائمة باملنتجات اخلاضعة   

 فتضم املنتجات اليت حتتكرها املؤسسة بشرط )B(  أما القائمة ،املنتجات اليت متارس املؤسسة العمومية احتكار فعلياً
لشركة  القاضي مبنح ختصيص ااألمر ضمن هذا املسعى جاء ، الداخليةالحتياجااأن توجه هذه املنتجات فقط 

 املؤسسة انشأ الذي األمر أيضا ،3 احتكار استرياد املنتوجات و املواد احلديدية ،)SNS( الوطنية ملواد احلديد 
 ،)SONACAT(  الكهربائية و الراديو و التلفزيون ، اإللكترمرتليةلآلالتالوطنية للتسويق و التطبيقات التقنية 

  .4زة اليت تستعملها حلاجتها الداخلية الذي مينح هلذه األخرية احتكار استرياد األجه
  

 فإن تسيري االحتكار خيتلف بني مؤسسة و أخرى، إذ تقوم مؤسسة حمتكرة ،و يف إطار الرقابة على االحتكار  
مث أنشئ فيما بعد . لدى مديريتها التجارية، تكلف بتسيري وظيفة االحتكار) مبصلحة االحتكار( باعتماد ما يسمى 

 و متابعة و ،لة عن املديرية التجارية،  ميارس وظائف حتضري برنامج االسترياد العام للمؤسسةمديرية احتكار مستق
 إذ ختضع طلبات االسترياد املقدمة من قبل االحتكارات إىل فحص و اختبار الوزارة الوصية، ،حتقيق هذا الربنامج

ق عليه وزارة التجارة، و عليه حيدد  لتواف، لقطاع نشاطها)PGI( اليت تكلف بإرسال برنامج االسترياد العام 
  .الربنامج النهائي لالسترياد لكل احتكار

  
 اليت ختضع هلا عملية حتقيق االسترياد من قبل مؤسسات االحتكار يف ،ميكن إمجال صور و قنوات الفحوص    

 و املوافقة على ،ارة لغربلتها مث إرساهلا إىل وزارة التج،رصد الوزارة الوصية لربنامج استرياد املؤسسة احملتكرة التابعة
   املسبق بتعيني حمل البنكااللتزام اليت توجب ،غري أن تنفيذ هذا الربنامج خيضع لرقابة الوسطاء املعتمدين. تنفيذها

Domicilitation bancaire )(،و فقا لإلعالن ، و عليه فإن حتقيق برامج االسترياد خيضع وجوباً هلذا اإلجراء املايل 
 و املنجزة  يف إطار التراخيص ، و الذي يربز يف قسمه األول الواردات احملققة، عن وزارة املالية  الصادر70

و يف قسمه الثاين يبني .  بواسطة األجهزة  و املؤسسات اجلاهزة على  هذه التراخيص،اإلمجالية الوحيدة لالسترياد
  ).B( بينة يف القائمة امل) Visa monopole( واردات املنتجات اخلاضعة لتأشرية االحتكار 

  
  : إن توكيل االحتكار عمليات االسترياد للمؤسسات العمومية يهدف على األقل من الناحية النظرية إىل  

                                                 
و لم يكن يظهر بوضوح بالنسبة لمجموع المؤسسات المحتكرة ,  و غيرهاSonelec , SNS  هذا التفريق كان يعني بعض المؤسسات مثل 1

 .لالستيراد
2  Journal Officiel, ON, 18 du 25/02/1969, P 138 ordonnance NG , 96, 8 du 21/02/1969. 
3  J.O .NG du 30/03/1971 P 311, Ordonnance NO, 71, 13 du 17/03/1971. 
4 Nachida, M; Bouzidi, Op-Cit, P189. 
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 بفضل تعميم صفة الدولة ا التحكم يف تنظيم وضبط احسن للتدفقات التجارية للدولة اجلزائرية مع اخلارج-  
  .ارجيةعلى التجارة اخل

  .ملشتريات من اخلارج عن طريق مؤسسات االحتكار العمومية تسهيل برجمة ا-   
   غري أن هذا النظام اتصف جبملة من النقائص كظهور التداخل يف صالحيات، و بروز بعض املشاكل بني 

 و االسترياد املفرط الذي ، و احلد من استرياد السلع االستهالك النهائي،املؤسسات العمومية و املؤسسات الوصية
هذه النقائص .  ختزين و تكديس سلع الواردات لدى املؤسسات صاحبة االحتكار بصفة غري عقالنيةيرمي إىل

 1974استدعت السلطات العمومية إىل البحث عن إطار خمطط لتفاديها، و بالتايل أفرزت السلطات العمومية عام 
  .نظام التراخيص اإلمجالية لالسترياد

  

  : التراخيص اإلمجالية لالسترياد-2

ن األداة األساسية لتنفيذ الدولة لقرار تأميم جتارا اخلارجية، تتمثل يف إسناد احتكارات الواردات إىل إ
 بإلقاء نظرة على ،وسنتطرق اآلن يف مفهوم احتكار الواردات من قبل املؤسسات العمومية. املؤسسة العمومية

 والوجهة ، وطبيعة املستخدمني منها،تعددةمن خالل أشكاهلا امل) AGI(حمتوى التراخيص اإلمجالية لالسترياد 
  .النهائية للمنتجات املستوردة دون التراخيص اإلمجالية

  
  

  : األشكال املختلفة للتراخيص اإلمجالية لالسترياد- 2-1

السلع :  قد ميز بني أصناف ثالثة من السلع اليت ميكن استريادها؛ الصنف األول،وفقاً لشروط استرياد السلع  
خلاضعة لنظام احلصص، والثاين على السلع احلرة، أما األخري فيضم السلع املستوردة يف إطار التراخيص والبضائع ا

فالسلع اخلاضعة لنظام احلصص تطبق على العمليات التجارية اليت ال تستفيد من . )AGI(اإلمجالية لالسترياد 
  . الذي يستند إليه هذا النظامتراخيص إمجالية لالسترياد، ويف الغالب فإن القطاع اخلاص هو املعين

  
 فهي ال ختضع ألي شرط أو قيد عند استريادها، كما أن هذه السلع هلا نفس األمر ،أما السلع حرة االسترياد  

 اليت ميكن أن نعرفه بأنه سند السترياد تسلمه الدولة للمؤسسات العمومية، بشكل ،يف إطار التراخيص اإلمجالية
  .غطي كافة الواردات اليت توافق الدولة على تنفيذها وحتقيقها ي،غالف مايل قابل للتحويل

ميكن أن نالحظ أن التراخيص اإلمجالية لالسترياد املمنوحة ، 1974من خالل النصوص التشريعية الصادرة عام   
  1: أشكال هي)03(للقطاع العام تظهر يف ثالثة 

  

                                                 
 .113عبد العالي بورويس، مرجع سابق، ص 1 
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   : الرخصة اإلمجالية لالسترياد االحتكارية- أ

ن الرخص اإلمجالية يعطي ملؤسسات القطاع، اليت أسند إليها احتكار االسترياد، احلق يف استرياد هذا النوع م  
 لكافة حاجيات االقتصاد الوطين وإشباع ، أو االستهالك اإلنتاجي واالستثماري،السلع سواء لالستهالك النهائي
  .حاجيات املواطنني يف االستهالك

  

   :صة بالنشاط الرخصة اإلمجالية لالسترياد اخلا- ب

هي رخص تسلم للمؤسسات العمومية اإلنتاجية واخلدمية، غري احلائزة على احتكار االسترياد، دف إجناز   
مع اإلشارة إىل أنه حيضر عليها ما . نتاجهاإل واحملافظة على السري احلسن لرباجمها ،براجمها اإلنتاجية واالقتصادية
  .تستورده من سلع على حاهلا

  

   :إلمجالية لالسترياد اخلاصة باألهداف املخططة الرخصة ا-ج

تتحصل املؤسسات العمومية غري احملتكرة على هذا النوع من التراخيص، ألجل تسهيل واإلسراع يف عملية   
  . لقيام هذه األخرية بتنفيذ املشاريع املخططة املسندة إليها،احلصول على املوارد واملنتجات الضرورية

 - وهي نادرة وحمدودة يف الواقع العملي- اإلمجالية للتراخيص املمنوحة للقطاع اخلاص أما بالنسبة للتراخيص  
  :فيمكن أن تظهر مبظهرين مها

، اليت ال ميكن للمؤسسات الصغرية )AGI( إما عن طريق احلصول املباشر على التراخيص إمجالية لالسترياد -1
  .واملتوسطة احلصول عليها

  ".Visa de Monopole"ذه املؤسسات اخلاصة على تأشرية احتكار عن طريق غري مباشر حبصول ه-2

  : الرقابة على تنفيذ التراخيص اإلمجالية لالسترياد-2- 2

من أجل احلفاظ على التوازنات اخلارجية، تقوم وزارة التجارة بالرقابة على تنفيذ التراخيص اإلمجالية   
  : تتخذ هذه الرقابة ثالثة صور هي، إذلالسترياد

 يف آجال وأشكاهلا حتددها وزارة ،وم املؤسسات بتقدمي كشوفات عن حالة وسري عملياا االستريادية احملققة تق-1
  .التجارة

 أو اليت جيري تنفيذها لكل مؤسسة ، تتوىل البنوك شهرياً إعالم وزارة التجارة عن عمليات االسترياد احملققة-2
  .متتلك هذه التراخيص

الم وزارة التجارة بصفة دورية عن طريق نسخة من الوثائق اليت متتلكها، تسمح  تتوىل مصاحل اجلمارك إع-3
  .مبراقبة تنفيذ عمليات االسترياد الفعلية
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أما عملية الرقابة اليت تسبق . تتم الرقابة على تنفيذ التراخيص اإلمجالية لالسترياد، بعد التنفيذ وليس سابقاً هلا  
هاز املصريف، الذي يوفر ليس فقط املعلومات املتعلقة حبالة العمليات اليت مت عمليات التنفيذ فتتمثل أساساً يف اجل

  .إجنازها، وكذلك عن حالة العمليات اليت جيري تنفيذها وإجنازها
  

كما أن عملية رقابة التسري املايل للتراخيص اإلمجالية لالسترياد، أوكلت إىل البنوك الوسيطية املعتمدة حسب   
 اليت 1972، دون حتديد طرق هذه الرقابة خبالف أحكام النصوص الصادرة عام 1974 النصوص الصادرة عام

غري . 1973 لتنفيذ عمليات االسترياد، والذي تعزز يف عام ،تفرض االلتزام املسبق بتحديد التوطني املصريف البنكي
إلمجالية لالسترياد  جرى حتديد شروط جديدة تتعلق باإلجراءات البنكية حول التراخيص ا،1976أنه يف عام 

  1.ورقابتها املالية، وقد مت ذلك يف نشر إعالنات متوالية
  

  : )1978( قانون احتكار الدولة لعمليات االسترياد -3

قبل صدور القانون املتعلق باحتكار الدولة لتجارة اخلارجية، كانت االحتكارات اخلاصة باالسترياد قد   
 متتلكها من مباشرة أشرياتوتدر متنح للمؤسسات اخلاصة التراخيص أسندت إىل املؤسسات العمومية، وبشكل نا

 مت تعزز احتكار الدولة لعمليات االسترياد، كما أنه يلغي وحيضر متاماً 1978لكن إبتداءاً من سنة .  االسترياد
  .املستوردين اخلواص من خالل املادة األوىل من القانون نفسه

  
 واملرتبطة بإجراءات ممارسة هذا االحتكار ،ر الدولة للتجارة اخلارجيةوكان الدستور قد نص على مبدأ احتكا  

 بشكل االسترياد إىل تكليف إجراءات ممارسة احتكار ،ويهدف القانون اجلديد يف إطار النظام الوطين للتخطيط
شجيع تطوير  تنظيم االختيارات واألولويات يف املبادالت االستريادية، ت2:  وهي،أضمن لبلوغ األهداف املرسومة

  .وتكامل اإلنتاج الوطين، تنظيم دخول املؤسسات العمومية واخلاصة إىل األسواق األجنبية
  

  : 1993 - 1988النظام العام لالسترياد خالل -4

 احمللي املرتفع، إال أن االستيعابحىت منتصف الثمانينات، متكنت اجلزائر بفضل ارتفاع أسعار النفط من متويل   
 وكذلك جوانب  ؛أبرز االختالالت االقتصادية الكلية احمللية الناشئة، 1986سعار النفط يف عام اهلبوط املفاجئ أل

  1986و 1985ولقد اخنفضت صادرات النفط اخلام اجلزائري مبقدار النصف بني عامي . الضعف يف اقتصاد البالد
غم من قيام السلطات برفع  واستجابة هلذا الوضع، وبالر.%38واخنفضت إيرادات الصادرات الكلية بنسبة 

وهكذا اخنفضت الواردات بني عامي . معدالت االقتراض، فقد كان عليها أن تلجأ إىل فرض قيود على االسترياد

                                                 
 .114 عبد العالي بورويس، مرجع سابق، ص 1
 .211-210، ص ص 1989، المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، الجزائر، الدليل االقتصادي واالجتماعي:  الجزائر2
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وتعرضت املؤسسات العامة اليت تعذر عليها شراء التوريدات . من حيث القيمة احلقيقية %43 بنسبة 1987 و1985
  .وازية للنقد األجنيباملظهور سوق الالزمة لصعوبات، وظهرت حوافز قوية ل

  
  1992.1  إىل غاية1988 سنعرض أهم اإلصالحات اليت مر ا النظام العام لالسترياد من ،وفيما يلي  

 مؤسسة عمومية، مرخص هلا باالسترياد باستعمال النقد األجنيب 41 يقتصر الربنامج العام لالسترياد على :1988 
ويف بعض . ن االسترياد، وحتتاج الكيانات األخرى ترخيصاً من احلكومةاملخصص هلا من نظام مركزي ألذو

 دف استرياد املنافع اليت ال يغطيها الربنامج العام ،الظروف ميكن منح رخصة االسترياد ملؤسسات خاصة أو عامة
سترياد، والذي مت حتديد برجمة املبادالت اخلارجية للسلع واخلدمات عند اال 1988.2 لالسترياد ضمن أحكام قانون

 وجتري برجمة الواردات من ،حيدد كيفيات إجياد ميزانيات بالعمالت األجنبية الصعبة لصاحل املؤسسات العمومية
شترك فيها، باإلضافة إىل املنتجني ت يف إطار إعداد خمططات توزيع اليت ،السلع واخلدمات حسب كل نشاط

  .ا احملافظة على التوازنات اخلارجية ويراعى عند إعداده،العموميني، واملنتجون اخلواص
  

 فقد حلت حمل مجيع إجراءات ،أما فيما خيص ميزانيات العمالت األجنبية املخصصة للمؤسسات العمومية  
كما أن هذا القانون خول للمؤسسات العمومية حق التسيري املايل هلذه . الرقابة السابقة سواء كانت إدارية أو مالية

 بصفة فردية، باستثناء االعتمادات املخصصة للمساعدة التقنية اليت تكون بشكل )Budget devises (امليزانيات
حتديدي، واليت تتصرف يف هذه امليزانيات حبرية من أجل إجناز وحتقيق نشاطات االستغالل اجلارية اخلاصة بكل 

 تنحصر يف 1988يف سنة  املؤسسات احلائزة على ميزانية عملة أجنبية صعبة 3ولقد كانت قائمة. مؤسسة عمومية
 األكرب، وأخرياً املؤسسات )07( الكربى، املستشفيات السبعة )06(مجيع البنوك، شركات التأمني، اجلامعات الستة 

  ).41(الصناعية 
  
 احلصول على ترخيص مسبق من بنك اجلزائر، ، يوما90ً تقتضي الواردات احملمولة بائتمان ملدة تزيد عن :1989 

 مليون دوالر نقداً، وجيب أن تكون موضوع حتت الدفع النقدي أو 2دفع الواردات اليت تقل عن وتتطلب األنظمة 
  . يوما90ًالقروض يف مدة أقل من 

  
قطع ( دينار جزائري غري مقيدة، وغري مدفوعة الثمن من األجهزة 10.000 كانت الواردات اليت تقل عن :1990

  .حبرية باستعمال النقد األجنيب اخلاص م، ميكن استريادها )الغيار، واملنافع الشخصية
كما أن نظام االسترياد اجلديد وضع قيد التنفيذ، يسمح مبوجبه للعمالء واملستوردين املعتمدين، استرياد   

هذه القائمة من املنتوجات املعطاة ذه احلرية . جمموعة خاصة من املواد بدون قيود، مقابل عمالت أجنبية للصرف
                                                 

 .112-111قرير صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص ص  ت1
 .06/09/1988 المؤرخ في 167-88، المرسوم 1988 لسنة 36 الجريدة الرسمية رقم 2
 .119 عبد العالي بورويس، مرجع سابق، ص 3
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  ت ذات احملركات، املعدات الزراعية، اآلالت الكهربائية والكهرومرتلية، املنتجات الصيدالنيةحتتوي على اآلال
  .ومعظم قطاع الغيار

  
 مسح جلميع الكيانات باالسترياد الستعماهلا اخلاص أو ألغراض إعادة البيع، باستثناء السلع احملظورة بقرار :1991 

املواد  (اإلستراتيجيةاحملمولة من طرف األفراد، وخضعت بعض البنود من الدولة، أوقفت مؤقتاً ورادات السيارات 
لضوابط بسبب قيود التجارة احمللية، وكان يتعني توجيه طلبات الواردات من خالل ) الغذائية، عتاد البناء، الدواء

    لرأمساليةالبنوك املعتمدة، اليت كان عليها أن تسعى للحصول على مدة لتمويل تزيد عن ثالث سنوات للسلع ا
  . شهراً جلميع الواردات األخرى18و
  
  :، حيث ختضع الواردات إىل ما يلي1992 وضع إصالح تعريفي قيد التنفيذ على الواردات يف جانفي :1992 
 مبوجب إصالح %2.4 رسم زائد بنسبة )3( ضريبة إضافية على القيمة، )2(، )من ست درجات( رسم استرياد )1(

، %7، %0.3(6 إىل 18 وجرى تنسيق التعريفات الدولية، وخفض عدد معدالت التعريفية من التعريفات اجلمركية،

، ومت خفض عدد إعفاءات أيضا، وتطلب األمر %60 إىل %120 ومت خفض احلد األقصى من ،)60%، 40%، 25%
  دوالر100.000 احلصول على تصريح من اللجنة الوزارية اخلاصة بالنسبة جلميع الواردات اليت تزيد قيمتها على

 "أولية ثانية"و" أولية"ومتويل من احتياطات النقد األجنيب الرمسي، وقيدت الواردات وفقاً للتصنيف التايل 
  ".وحمظورة"

ومن بينها املواد الغذائية  (اإلستراتيجية الواردات ذات األولوية يف السلع 1حسب هذا التصنيف متثل
  )ناء، واللوازم املدرسية، واملنتجات الضرورية لتطوير القطاع اهليدروكاربويناألساسية واألولية، ومواد التشييد والب

وجود سياسة سعرية تضمن   و،وتتطلب هذه الواردات تصرحياً من وزارة التجارة، مما يعين فرض حصص ضمنية
تثمار يف الصناعات وتتمثل واردات أولية الثانية السلع الالزمة للنهوض باإلنتاج واالس. تطبيق أسعار حملية موحدة

 السلع الكمالية احملظورة إىل احتواء  يفأما السلع احملظورة فتشمل أساساً.  ذات العمالة الكثيفةاإلستراتيجية
ونتيجة هلذه السياسات، كانت أحجام الواردات أقل . الواردات من خالل تطبيق القيود على التجارة واملدفوعات

 وبعد حدوث الزيادات يف الواردات عقب التحرير التجاري يف ،1986  عنها يف عام1988 يف عام %30حبوايل 
 وحبلول ، لكفاية خدمة الديون اخلارجية بالكامل1992، شددت الطوابق وقيود النقد مرة أخرى يف عام 1989عام 
ات وقد أحدث ترشيد الوارد.  بالقيمة احلقيقية1985، مل تشكل الواردات سوى ثلثي مستواها يف عام 1993عام 

  .هما من املعدات واإلمدادات الالزمةنحرم  و،أثر سلبياً على قطاعي التصنيع والبناء
  

  1994 لعمليات االسترياد منذ سياسة حترير: الفرع الثاين 

                                                 
 .110مرجع سابق، ص ، عبد العالي بورويس1
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يعترب التبادل الدويل مكان تنافسي لألنظمة اإلنتاجية الوطنية، ومن مث تقييم الفعالية اإلنتاجية، وحيدد من   
كما أن جناح التبادل احلر مرهون بشروط الفعالية اليت جيب أن تتحدد على . النمو االقتصاديخالهلا إمكانيات 
ونفهم من ذلك أا تتطلب اللجوء إىل سياسات اقتصادية كلية متكيفة مع استراتيجيات الصناعة . أعلى مستوى

. قيود التكييف مع االقتصاد العامليوتكون هذه االستراتيجيات موضوعة طبقاً ل. والتجارة املناسبة واحملددة مسبقاً
مبعىن من أجل حتقيق معدالت عالية من النمو والفعالية، فإن ذلك يتطلب تطور انفتاحي لتجارة اخلارجية، أو ما 

 لضمان جناح ،م الدولة ولو أنه ضروري وغري كايفدعويبقى دائماً . يعرف حالياً بالعوملة على مجيع األصعدة
 حتقيق ذلك جيب أن يبدأ التحليل على مستوى املؤسسات، وذلك من خالل حتليل قدرا ومن أجل. التبادل احلر

  .على مواجهة املنافسة اخلارجية
  

، يف إطار سلسلة تغريات نظامية مدعومة 1994   يف اجلزائر فإن التحرير الفعلي للتجارة اخلارجية بدأت منذ عام 
  1: قيود ضخمة هي03صاد اجلزائري عشية انفتاحه  ولقد واجه االقت،FMIبربنامج اقتصادي يتفق مع 

حيث قدرت نسبة خدمة .  ديون خارجية جد مرتفعة، واليت تعكس قيد خارجي صعب وقوي : قيود خارجية-1
 مما يعكس 1994 سنة %93.4: ، وبـ1993 من الصادرات سنة %82.2: الدين قبل إعادة هيكلة الديون بـ

  .ارجية اجلزائريةاملستوى املرتفع من املديونية اخل
إن عدم التوازن القوي الذي شهدته احلسابات اخلارجية، يعكس قيدا خارجياً صعباً الذي يظهر جلياً بالنسبة   

 واالستراتيجية النمو املنتهجة ال ،وأيضاً بالنسبة للصادرات). 1> مبعدل مرونة الواردات على اإلنتاج(للواردات 
وهذا مرتبط بالواردات الذي ، تقليدي لألنظمة يف التقسيم الدويل للعملتؤدي سوى إىل إعادة تشكيل املخطط ال
اجلزائر أول مستورد للقمح ( عوض التموين بالسلع الغذائية بالدرجة األوىل ،جيب أن تضم التموين بأجهزة اإلنتاج

  ).اإلنتاجي
  :  والذي يتميز بـ:  القيود اهليكلية املتعلقة بالعرض-2

   ؛املرتبط بعدم وجود تأقلم نوعي للطلب) فساداقتصاد ( مرونة صلبة -
  ؛ "Structures monolithiques" هياكل حمتكرة -
   ؛ ضعف مستوى اإلنتاجية وتأثر تكنولوجي كبري-
   ؛ غياب القدرة التصديرية اليت ترتبط بطبيعة اإلنتاج، الذي ال يتأقلم مع متطلبات فعالية السوق الدويل-
حيث تضاعفت . ل يف عدم التوازن االجتماعي الذي يظهر باألخص يف العمل ويتمث:  القيد االجتماعي-3

   إضافة إىل احلاجيات الصحية، التربية، أشخاص5، مبقدار شخص واحد من 1993نة س %23البطالة لتصل إىل 
  .إخل... السكن،

                                                 
1Nachida M'hamsadji.Bouzidi, " 5 Essais sur l'ouverture de l'economie Algerienne" , (Alger ,ENAG, ,1998)      
PP 9-10 
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الة اقتصاديات تتميز والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هي امليكانيزمات اليت تنجم عن تأسيس التبادل احلر يف ح  

   وقدرة ضعيفة على املنافسة ؟،بدرجة عالية من املديونية
  

ويف إطار ذلك سعت إىل إعادة . لقد سعت اجلزائر إىل إعادة هيكلة اقتصادها من خالل صندوق النقد الدويل  
وفيما . ارة اخلارجيةهيكلة جتارا اخلارجية وباألخص هيكلة الواردات، ووضعت قيد التنفيذ برناجماً لتحرير التج

يلي سنتطرق إىل أهم اإلصالحات اليت قامت ا فيما خيص النظام العام واخلاص لالسترياد، هيكلة جتارة االسترياد 
  . باإلضافة إىل تقسيم أهم الواردات خالل هذه الفترة،واآلثار املترتبة عنه

  

  : 1994 نظام االسترياد منذ -1

ائر قيد التنفيذ برناجماً لتحرير جتارا اخلارجية، يعتمد هذا الربنامج على ، وضعت اجلز1994منذ شهر أفريل   
املبدأ العام حلرية االسترياد لكل العمالء االقتصاديني، حيث يتضمن الوجه اجلديد لسياسة االسترياد تفكيك اآلليات 

  . الذي تأسس دف التحكم يف مصادر العمالت األجنبية،1992املوضوعة سنة 
  
  
  

  : النظام العام لالسترياد - 1-1

 كما وضع الشروط اجلديدة لتمويل يمت تعديل من طرف البنك اجلزائر1على مستوى متويل الواردات،  
  عمليات االسترياد، وأعطيت للبنوك املعتمدة مسؤولية ممارسة املراقبة لضمان التحقيق اجليد لنشاط االسترياد

  . ضمانات مناسبة كفيلة بدفع مثن االسترياد أو خدمة القرض املعقودوالتأكد من قدرة املستورد مالياً، أو تقدمي
  

 ميلك سجالً جتارياً وهذا على أساس معاينة بنكية ،يتم استرياد السلع والبضائع من طرف كل عميل اقتصادي  
رة  وإن مل يكونوا بالضرو،قتصادي ميس حىت احلرفينيالعميل االأصبح  1994،2منذ سبتمرب . مسبقة وضرورية

  .مسجلني ضمن السجل التجاري، فيمكنهم التسجيل يف سجل احلرف أو البضائع
  

   وذلك بالتوافق مع التطبيقات العامة املتفق عليها يف التجارة الدولية،ولقد احنصر التنفيذ على بعض البضائع  
جلمركية الوسيلة وجعلت من التعريفة ا1995.3وأصبحت القيود األخرية على االسترياد موضع إلغاء يف جانفي 

                                                 
1 BERNARD Decahavé, j.Cokborn, Op-cit, p 07. 
2 Instruction N°55-95 du 6 septembre 1994, rendent applicables aux artisans les dispositions de l'instruction N°20-
94 du 12 avril 1994 financières de opération d'importation. 

 .12/01/1995 في 12 المنشور رقم 3
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الوحيدة واملفضلة لسياسات االسترياد، حيث تتحقق عمليات االسترياد دون إجراءات إدارية باستثناء خطوات 
السكر، القهوة، (، أو ذات الضرورة األوىل اإلستراتيجيةالسترياد املنتوجات الغذائية 1التصريح اإلحصائي املسبقة

  2).ضيع، القمح الصلب واللني، اخلضر اجلافة واألرز، والطماطم املركزحليب الغربة، الفرينة، الدقيق، حليب الر
  

 3 العمالء املتدخلني يف النشاط التجاري لالسترياد،راء التصريح اإلحصائي، يهدف حتديدولقد مت تأسيس إج  
  :وبالنسبة هلذا النظام ميلك العميل بالتشاور مع البنك إمكانية

  . تعديل حسابه-
  .روض حممولة للتصدير حيث تتماشى وشروط القواعد الدوليةقلجوء إىل  ميكن متويله بال-
  . تنفيذ حسابه بالعملة الصعبة-
  . تقييد حساب بالعملة الصعبة-
  
  
  
  
  : 4 النظام اخلاص باالسترياد- 1-2

ام  ختضع جتارة االسترياد لنظام املقايضة احلدودية مع النيجر ومايل، وهذا طبقاً ألحك: التجارة املقايضة- أ
حيث دف إىل تسهيل متويل السكان القاطنني باجلنوب اجلزائري الشاسع، والبضائع املستوردة يف هذا 5خاصة

قائمة البضائع املسموح ا يف ). أدرار، إليزي، متنراست(اإلطار ال ميكن املتاجرة فيها خارج هذه الواليات التالية 
  . تدخل يف العادات االستهالكية لسكان املنطقة، مهيةجتارة املقايضة احملدودة، تقوم على منتوجات ذات أ

  

  :  عمليات تبادل اإلنتاج أو التبادل التقين- ب

 ،لعملية التصدير غري مدفوعة الثمن مقابل عدة عمليات استرياد حمققة6ويقصد بتبادل اإلنتاج أو التبادل التقين  
عاينة مل ضعوكل عملية من هذا النوع خت.  أجنبيةأو للتحقيق للمنتوجات األجنبية اليت ال ميكن حتول إىل عمالت

                                                 
 .1994 ماي 30 قرار 1
 التابع 1995 مارس 26، استيراد هذه المنتجات كان خاضعاً لمعايير مهنية وتقنية وتم تعديله وفق القرار    1995 مارس   26 و   1994 ماي   30 بين   2

 .لوزارة التجارة الخارجية
3 Instruction N°222 du 6 mai 1995, Ministère du commerce. 
4 BERNADR Decharvé; j.cockburn, Op-cit, p 8. 

 .، المحدد لطرق ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي1994 ديسمبر 14القرار الوزاري الصادر بتاريخ  5
6 Instruction interminidtérielle N° 162 du 23 avril 1986 relative aux opérations d'échange produit ou d'échange 
technique. 
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املعدات النفطية، :  واملنتوجات املسموح ا يف إطار هذه العملية هي،بنكية كأي عملية تصدير أو استرياد جارية
  .املواد األولية، املنتوجات نصف املصنعة، قطع الغيار أو األدوات

  

   : التصريح املسبق باالسترياد-ج

 ر اتفاقيات جتارية تعريفة خاصة مع كل من املغرب األقصى، تونس، ليبيا، موريطانيا، سورياأبرمت اجلزائ  
العراق، األردن، مصر، من أجل تنفيذ هذه االتفاقيات وخاصة مع تونس واملغرب مت إنشاء تصريح لالسترياد 

)API(،ذه االتفاقيات 1. يهدف السماح للعمالء االقتصاديني اجلزائريني بتعزيز أحكام اخلاصة  
  

 ضروري والزم للواردات اليت مصدرها الدول اليت ،والتصريح املسبق لالسترياد الصادر عن وزارة التجارة  
يف حني العمليات . اجلماركوقعت معها اجلزائر اتفاقيات جتارية، واليت يستفيد من املستورد من خالل إعفاء من 

  .االستريادية القادمة من هذه الدول، واليت ال ختضع لشروط االتفاقية، ختضع لرسوم اجلمركية وفقاً للطريقة اجلارية
  

  :  التنظيم اجلمركي-د

  :حيتوي التنظيم اجلمركي على احلقوق التالية  
، %60، %40، %25، %15، %7، %3 : قائم على النسب التالية)Un droit de douane( حق اجلمركة -

  .1996مبوجب قانون التجارة لعام  %50وخفضت النسبة القصوى 
  ة اجلمركية املطبقة على كل عملية استرياديةاو االتUne redevance à l'importationتاوة على االسترياد  ا-

 غري خاضعة هلذه اإلتاوة هي  والعمليات. عن اجلماركع وتقوم على قيمة البضائ ؛وهي موضع تصريح يف اجلمارك
التعريفة املعروضة يف املعارض، واملهرجانات، أو التظاهرات، أو اليت ال تتجاوز اليت تستفيد من إعفاء من احلقوق 

  .دج 1.000قيمتها عند اجلمارك 
: حددت هذه اإلتاوة بـ" Une redevance pour formalités douanes"تاوة على التشكيالت اجلمركية ا -
  . لدى اجلمارك2%
  

   2:تاوات، يسمح التشريع اجلمركي بتنفيذ العناصر التاليةاال إضافة إىل هذه احلقوق و  
  . مجركية ذات أمهية أولوية، دف إدراك وتوضيح السياسات التمييزية لدول أخرىحقوق -1
  . فروع اإلنتاج الوطين حقوق مجركية جزائية، دف تبيني أن االسترياد ميكن أن يسبب فعالً ضرراً لفرع من-2
  . إعفاءات من حقوق مجركية لتطبيق اتفاقيات دولية، أو مقاييس مأخوذة يف القانون التجاري-3

                                                 
 24، المؤسس لتصريح المسبق للبضائع القادمة من بعض الدول، المنشور التطبيقي الـصادر بتـاريخ                1994 ديسمبر   25 بتاريخ   16 القرار رقم    1

 المتعلقة بالتصريح   1995 فيفري   13الصادرة بتاريخ     ووزارة التجارة الخارجية      1994 ديسمبر   25، الخاص بالقرار الصادر بتاريخ      1995جانفي  
 .المسبق لالستيراد

2 BERNARD Dechorvé, j.cockbon, Op.Cit, p 10. 
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  ).UMA( إعفاءات من حقوق اجلمركة أو التعريفات ذات النتائج املتساوية يف إطار االتفاقيات الثنائية -4
  

  : هيكل جتارة االسترياد - 2

  زراعة، صناعة( حسب القطاع األصلي 1995 حىت 1992سترياد لسنوات مت تصنيف هيكل جتارة اال  
، أو حسب فروع القطاع )معدات نفطية، استهالك ائي، واستهالك وسيطي(، وحسب قطاع املقصود )ومناجم
 وميثل %88.57 و %86.08ومتثل املنتوجات الصناعية احلصة الكربى للواردات مع نسبة تتراوح بني . الصناعي
اليت هلا أمهية بالغة، التموين بالبيع االستهالك النهائي ". ياالستهالك الوسيط"ع املقصود يف السلع الرأمسالية والقطا

  . من إمجايل الواردات%30املستورد ال يشكل أكثر أو أقل من 
  

، %20ثل املنتوجات الغذائية الزراعية مت:  تقريباً%45يف القطاع الصناعي، السلع والبضائع املعدنية تشكل   
  .%15واملنتوجات الكيميائية حوايل 

  

  : آثار سياسة نظام االسترياد الساري املفعول- 3

جتمع السياسات التجارية خاصة سياسة االسترياد، جمموع تدخالت الدولة اهلادفة لتعديل الشروط اليت حتقق   
ت الصرف الوسائل السائدة يف ولقد أصبحت حقوق اجلمركية وسياسا. حتتها تبادالت املنافع لدولة من اخلارج

). إخل... حصص نسبية، تراخيص االسترياد(السياسة التجارية يف اجلزائر، بعد اإلزالة التدرجيية لتحديد الكميات 
وأهم التعديالت اليت . ولةإضافة إىل أثرها املباشر على السعر والكمية املستوردة، وعلى اإليرادات الضريبية للد

 كانت على هيئة أسعار اإلنتاج واالستهالك، هلذه التعديلت ،ستريادية بصفة غري مباشرةعلى السياسة االمورست 
  .آثار مباشرة يتحتم عنها نتائج مهمة ملنح املوارد املنتجة اختيارات االستهالك

  

ة التبادالت الدوليو يف حتليلنا هذا سوف نعتمد على حتليل فعالية اهليكل التعريفي وأثره على املستهلكني،   
 واإليرادات الضريبية احملصلة من ،وميزانية الدولة، باملوازاة مع التعديالت يف هيئة أسعار االسترياد واالستهالك

  .طرف السياسات التجارية اجلزائرية
  

  :يتكون هذا التحليل من قسمني  
، من 1995على معطيات سنة  حنلل آثار السياسة االستريادية على األسعار االمسية يف اجلزائر، وهذا باالعتماد :أوالً

، وذلك تقدمي أوالً النسب املتوسطة حلقوق اجلمارك بالنسبة لكل القطاعات 1994أجل إبراز التطور يف معطيات 
مث نرى كيف تؤثر هذه التعديالت على أسعار االسترياد على أسعار . االقتصادية، واإليرادات الضريبية النامجة عنها
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وأخرياً نرى . القطاعيةTPN(1 (نافسة، وخصوصاً على نسب معدالت احلماية االمسيةإنتاج املنتوجات احمللية امل
رياد واإلنتاج على هيئة أسعار االستهالك اليت تواجهها األسر اجلزائرية، واليت تكيف تؤثر تعديالت أسعار االس
  .تسميها الضريبة احلقيقية لالستهالك

  

 النسبية للسياسات التجارية، وذلك بتقييم نسب احلماية الفعلية  يهدف القسم الثاين إىل تعميق اآلثار:ثانياً
)TPE(2 ا تأخذ بعنيالقطاعية، ألن نسب احلماية الفعلية حتسب التغريات يف هيئة األسعار مع القيمة املضافة، فإ

  .نتاج اآلثار على ائتمان مداخيل اإلأيضااالعتبار ليس فقط اآلثار على األسعار االمسية لإلنتاج، ولكن 
  

  : 3اآلثار على هيئة األسعار االمسية -  3-1

حتت هذا العنوان، سوف حنلل ونقارن الضرائب املتوسطة لالسترياد، اإليرادات الضريبية، النسب املتوسطة   
  .للحماية االمسية والضرائب احلقيقية املتوسطة لالستهالك إلمجايل االقتصاد الوطين والقطاعات

  

  : سترياد واإليرادات اجلمركية الضرائب املتوسطة لال- أ

  : تتمثل يف، يف اجلزائر اجلمركيةهناك ثالث أصناف من احلقوق   
اليت تطبق RFD(5( اإلتاوة على إجراءات اجلمركية -2 الذي يفرق بني املنتوجات، 4)DD( حق اجلمركة -1

لحق مبجموع املنتجات  على جمموع املنتوجات املستوردة، اإلتاوة اجلمركية اليت ت%2 بنسبة ،بشكل موحد
، %15، %3، %0:  نسب حمددة للحقوق اجلمركية7 وتوجد ،%0.4 وبنسبة املستوردة واملصدرة بشكل موحدة

25% ،40% ،60%.  
  

 هلا ضريبة دف من ورائه أساساً إىل معرفة أي نوع من الواردات اليت التطبيق من الضرائب لكل منتوج، هذا  
  .الضرائب كمصادر لإليرادات اجلمركية للدولةأمهية هذه مرتفعة عن األخرى، و

  
، يف حني جند أن املعدل املتوازن للضرائب %27.25يبلغ املعدل البسيط للضرائب الرمسية على االسترياد   

 هي أقل أمهية من تلك اليت ، وهذا يدل على أن الواردات املنتجات املعرضة لضريبة مرتفعة،%19.73الرمسية يبلغ 
وهي ، %12.28، كما جند أن املعدل املتوازن للضرائب املصرحة من طرف املستوردين تصل إىل ضريبتها منخفضة

 يف إطار رمز االستثمار ،وضح هذه النسب مع األخذ يف احلسبان االستثناءات املتفق عليهات. نسبة ضعيفة
رغم من غياب معطيات وب. ياًطة لالسترياد متواضعة نسبوضح أن الضريبة املتوست. االتفاقيات التجارية اجلزائريةو

                                                 
1 TPN : les taux moyens de protection nominale. 
2 TPE : les taux de protection effective. 
3 BERNADR Decharvé; j.cockburn, Op-Cit, p 12. 
4 DD :le droit de douane lui-même qui discrimine entre produits. 
5 RFD : la redevance pour formalité douanière. 
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إحصائية تقضي على التحليل اجليد للنسب املالحظة، جند أن النسبة املتوسطة للضرائب على االسترياد كانت 
  .%15.24حوايل 

  

  :  نسب احلماية االمسية واحملفزات لإلنتاج- ب

 جيعل املنتجني احملليني وهذا ما). تصبح غالية أكثر(عند خضوع املنتجات املستوردة لضريبة ترفع أسعارها   
وهكذا ميكننا أخذ نسب الضريبة على املنتجات املستوردة كتخمني . للمواد املنافسة يرفعون أسعارهم جزئياً

 للمنتوجات احمللية املنافسة النامجة عن السياسة التجارية، وهذا ما نسميه اتفاق نسبة االمسيةلالرتفاع يف األسعار 
يف الواقع حنمي املنتجني احملليني بالنسبة للمنتجات املستوردة بالرفع  منتجني احملليني، و للTPN(1(احلماية االمسية 

املفروضة حسب القطاعات  ة، وـ للمبيعات الداخليTPNبذلك سنركز على  و. االصطناعي ألسعار هذه األخرية
ة السياسة املتبعة واليت دف إىل املنتوج، وبالتايل حتديد القطاعات احملمية نسبياً، واليت يفضلها نستنتج نوعي و

 TPN أو اليت نسميها ، احملصل عليها من النسب الرمسية للضرائبTPNوهنا منيز بني . تشجيع اإلنتاج والقطاعات

حيث تبلغ الضريبة املتوسطة املصرحة على الواردات .  املصرحة"TPN"ضرائب ل ، والنسب املصرفية "الرمسية"
وهذا يدل على ضعف . وهذا على الواردات الصناعية، %19.86وسط املصرح هو  املتTPN يف حيث أن 12.29%

  .نسبة الضريبة عن القطاعات والزراعية
  
  
  
  
  

  :  الضرائب احلقيقية على االستهالك وخسارة املستهلكني-ج

ع كما تعمل على رف.  املنتوجات، وتقليل تشجيع استريادهاأسعار   الضرائب على االسترياد تعمل على رفع 
  . احملليلإلنتاج النسبية األسعارويعدل بذلك هيكل .  املوارد احمللية املنافسةألسعار الواردات ارتفاعا جزئيا أسعار

وهكذا فان ضرائب االسترياد، تشكل مصدر إليرادات الضريبية للدولة، وكذلك تشكل وسيلة لتشجيع إعادة 
 ارتفاع األسعار هذا ينعكس على مستعملي هذه ولكن فوق ذلك، فان. تعيني احلصص من املصادر اإلنتاجية

 ضرائب أنويف الواقع، ميكننا القول . املنتوجات، على شكل ضرائب خفية سواء باالستهالك املتوسط أو النهائي
 املنتجني واجتاه الدولة أرباح( ه املنتجني ا، جت)خسارة املستهلكني( االسترياد كتحويل ملردود املستهلكني 

  ).يةدات مجركارإيك
  

  : آثار احلماية الفعلية - 3-2
                                                 

1 TPN : le taux de protection nominale des producteurs locaux. 
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إن التغريات يف األسعار على القيمة املضافة املقاسة بنسب احلماية الفعلية، تعترب مهمة لتحديد أي القطاعات     
 للقطاع املتوسط)  TPE( هي اقل من،) TPE ( بالنسبة للقطاعات غري الصناعية جند أن.املشجعة وغري املشجعة

 أما.  الرمسية، ويفسر هذا بضعف مستويات احلماية االمسية على املنتوجات النهائيةأورح ا  املصالصناعي، سواء
املنتوجات الغذائية   من القيمة املضافة الكلية للصناعة، و  %40 من بأكثربالنسبة لقطاع الصناعي، حيث يساهم 

   .% 120  إىل % 20لصناعية من  يف القطاعات ا) TPE( ـتراوح ال. من القيمة املضافة للصناعة % 12متثل 
  
  . القطاعات السياسة االستريادية بنيتأثرياتنا اختالفات كبرية يف خالل ما تقدم، الحظمن     

  : 1995 يم اإلصالحات على مستوى السياسة االستريادية منذيتق -4

ارة، وباألخص  تدابري واسعة لتحرير التج1994تتضمن برنامج اإلصالح الذي بدأ تنفيذه يف عام       
فقد ألغيت أوالً : ، على مراحل1994وقد نفذت عملية إزالة القيود اليت بدأت يف أفريل . العمليات االستريادية

باستثناء –قضي بتمويل بعض الواردات االستهالكية يشمل مطلق بالنقد األجنيب اخلاص للمستورد القاعدة اليت ت
احلد ..... حترير الواردات من املعدات الصناعية واملهنية املستعملة، ، ومت -1994السيارات اخلاصة حىت اية عام 

). مت ذلك تدرجيياً يف حالة واردات السلع الرأمسالية(األدىن املفروضة على آجال سداد ائتمانات املستوردين 
يفة اجلمركية ، خفضت احلماية اجلمركية وكذلك احلدود القصوى للتعراإلقليميولزيادة االنفتاح وتعزيز التكامل 

تصرت الواردات واق ،1997 يف أول يناير %45 مث إىل %50 إىل %60 من 1996على الواردات، أوالً يف عام 
ورة ألسباب دينية وصحية واجتماعية، والسلع املوقوفة مؤقتاً حىت اية ظالسلع احمل: ورة على فئات ثالث وهياحملظ

 واليت ألغيت القيود عليها -ن املواد الغذائية األساسية املدعمةمعظمها ع-، باإلضافة إىل عشر سلع أساسية 1994
  .1994بنهاية عام 

  
، واستمر هذا االجتاه التصاعدي يف عام 1994نتيجة لتحرير السياسة، ارتفعت الواردات بشدة يف عام    

ة، بالرغم من  بالقيمة احلقيقي1990 ظل أقل من مستواه يف عام 1995غري أن جمموع الواردات يف عام . 1995
، 1997، مث ظل على نفس املستوى يف عام 1996التحرير التجاري، واخنفضت الواردات بالقيمة احلقيقية يف عام 

 وهبوط الواردات الغذائية يف أعقاب االرتفاع .1996ويرجع ذلك ألسباب منها هبوط الواردات يف عام 
رضت هلا املؤسسات العامة يف احلصول على التمويل  والصعوبات اليت تع ؛االستثنائي لإلنتاج الزراعي احمللي

  .األجنيب، حيث أصبحت تواجه صعوبات مالية حني بدأت تعاين من تزايد املنافسة املكثفة
  
وقد استمر . باإلضافة إىل ذلك، اخنفضت واردات السلع االستهالكية بسبب هبوط الدخل العائلي احلقيقي    

، بالرغم من حدوث تغيري أساسي يف ميل االقتصاد 1997ت يف عام ضبط هذه القوى يف خفض منو الواردا
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 أو إعادة ،أي نسبة الواردات إىل إمجايل الناتج احمللي قد اخنفضت بعد تصفية: لالسترياد بفعل برنامج التصحيح
أ تغيري آخر وبناء عليه، طر. هيكلة املؤسسات العامة غري الفعالة، اليت كانت تعتمد اعتماداً كبرياً على الواردات
ومن املقرر تطبيق ختفيضات . على تكوين الواردات باملقابل ظل النشاط االقتصادي خارج احملروقات ضعيفاً

مجركية جديدة مبوجب اتفاق التجارة حلرة الذي جيري التفاوض بشأنه مع االحتاد األورويب، باإلضافة إىل عضوية 
  .اجلزائر يف املنظمة العاملية للتجارة

  

@szj¾aaïãbrÛZµi@ñ‡nà¾a@ñÐÛa@À@òí‹öa§a@pa†ŠaìÛa@pbîİÈß@ÝîÜ¥@@ @
1970M2001@ @

  

 حتليل تطور  و،2001-1970 سنحاول أن حنلل جوانب الواردات يف اجلزائر للفترة بني ،حتت هذا العنوان    
واهلدف  ، )ACP( الواردات حسب األصناف، باستخدام إحدى طرق التحليل العاملي طريقة املركبات األساسية
) أصناف الواردات(من ذلك هو معرفة السياسة االستريادية العامة يف اجلزائر، وهل ميكن تصنيف هذه اموعات 

  .  يف جمموعات متجانسة تعكس سياسات حمددة
  
  
  
  
  

  .تحليل نسب الواردات حسب األصناف: المطلب األول

  مصدر البيانات : األولالفرع 

   Direction)  اإلحصائيات اليت مت إعدادها من طرف املديرية العامة للجماركمت جتميع البيانات انطالقا من  

générale des douanes)   هذا االعتماد مبين على أساس أن 2001.1-1970ملختلف السنوات املمتدة بني 
  .اهلدف من البحث، هو معرفة منحى اجتاه السياسة االستريادية يف توجيه السياسية االقتصادية

   

  :شكيل عينة الدراسة ت- 
  : راجع لعدة اعتبارات منها، 2001-1970يعترب اختيار الفترة املمتدة بني   

  .اخلدماتية، وتتخذ نفس التقسيم  توفر إحصائيات حول أصناف الواردات السلعية و-
  . تعترب فترة مناسبة لتشكيل عينة إحصائية تعرب عن اتمع اإلحصائي ككل-

                                                 
 .دراسة تم اعتماد هذه السنوات نظرا لتوفر تفصيل السلع والخدمات المستوردة حسب اًألصناف التي تخدم ال1
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 بأس به يعطي فترات خمتلفة من مسرية التنمية االقتصادية يف اجلزائر، كما شهد برامج  باعتبار جمال زمين ال-
  . وتوجيهات متعددة للسياسة االقتصادية

  . املختلفة اليت انتهجتها اجلزائراالستريادية و ، تعكس السياسات التجارية-
  :  على النحو التايل،املنتجات املستوردة) أنواع(ولقد مت جتميع أصناف   

  : وتقسم إىل مواد أساسية ومواد أحلق ا التحويل، حيث: مواد غذائية -1
  . املواد األساسية تشمل املخصصة للصناعة، املخصصة لالستهالك النهائي-   
  .املخصصة للصناعة وأخرى خمصصة لالستهالك النهائي:  مواد أحلق ا حتويل تشمل-   
  .اسية، ومواد أدخلت عليها حتويالت تقسم إىل مواد أس: التموينات الصناعية-2
  . وتشمل مواد أساسية، وقود احملركات، مواد أحلق ا التحويل: الوقود ومواد التشحيم-3 

  .، قطاع الغيار وتوابعه)باستثناء عتاد النقل( وتقسم إىل اآلالت والسلع التجهيزية : اآلالت ومواد جتهيزية-4
 األشخاص، عتاد نقل أخرى، عتاد نقل خمصص بالصناعة وأخرى  وتشمل سيارات خاصة بنقل: عتاد النقل-5

  .لغري القطاع الصناعي
  .والسلع نصف دائمة، والسلع غري الدائمة، (Durable)  وتشمل السلع الدائمة: مواد صناعية استهالك-6
   وتشمل السلع واخلدمات اليت ال تنتمي ألي صنف من األصناف: مواد خمتلفة-7

املستخدمة يف الدراسة مع تعينها، ونشري هنا إىل أنه مت استخدام نسب ) األصناف(تغريات وفيما يلي رموز امل  
  .الواردات، السلع واخلدمات املصنفة إىل الواردات اإلمجالية الستبعاد أثر التضخم

• P.A.B) Produits alimentaires et bossoins( : املواد الغذائية واحلاجيات إىل استرياد متثل نسبة 
  .يل الواردات الكليةإمجا

• A.I) Approvisionnements industriels( : متثل نسبة استرياد التموينات الصناعية إىل إمجايل
 . الواردات

•   F.I u) Fuels et Iubrifiants( :متثل نسبة استرياد الوقود ومواد التشحيم إىل إمجايل الواردات  .  
• M.B.E (Machines et biens d’équipement) :نسب استرياد اآلالت ومواد جتهيزية، إىل  متثل 

  .إمجايل الواردات
• M.T.A) Matériel de transport et accessoires( : متثل نسب استرياد عتاد النقل إىل إمجايل 

  .الواردات
• B.I.C) biens industriels de consommation( : متثل نسب استرياد مواد صناعة استهالكية إىل 

  .إمجايل الواردات
• B.D) Divers(  :متثل نسبة استرياد مواد خمتلفة إىل إمجايل الواردات.  
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يتم استخالص جدول املعطيات،  وذلك بقسمة كل مبالغ اجلدول على املبلغ ) 02(لحق رقم  باالعتماد على امل
  : ، كاآليت100اإلمجايل مضروب يف 

  . بنسب املئويةميثل جدول بيانات الدراسة): 08(اجلدول رقم
  

 مواد غدائية تالسنوا
 متوينات 
 صناعية 

 مازوت 
وزيوت 

 التشحييم 

 اآلالت 
ومواد جتهيز 

 أخرى 
  عتاد النقل 

 مواد 
صناعية 

 لالستهالك 
 مواد خمتلفة 

1970 10,96 39,03 1,80 29,22 11,14 7,80 0,05 
1971 30,66 37,43 2,99 30,67 9,14 5,66 0,05 
1972 17,02 36,59 1,87 28,79 9,71 5,98 0,06 
1973 13,72 37,46 1,33 26,78 13,01 7,64 0,06 
1974 19,96 40,10 1,10 22,73 9,74 6,29 0,06 
1975 19,50 31,77 1,46 29,14 11,92 6,13 0,07 
1976 16,17 29,37 1,71 30,01 17,63 5,01 0,09 
1977 15,23 31,11 1,14 32,03 15,04 5,43 0,01 
1978 14,60 30,93 1,22 33,39 14,59 5,22 0,02 
1979 15,98 33,46 1,70 32,92 10,41 5,49 0,03 
1980 19,43 33,76 2,11 27,95 10,31 6,66 0,01 
1981 17,22 35,81 1,74 24,25 14,42 6,55 0,01 
1982 17,71 34,94 0,64 24,26 14,81 7,61 0,02 
1983 18,50 35,54 1,77 25,82 10,17 7,95 0,25 

1984 15,28 42,19 1,74 23,47 10,98 6,25 0,09 
1985 19,66 37,41 1,44 25,24 10,61 5,48 0,16 
1986 16,69 38,62 1,42 25,22 11,13 6,56 0,11 
1987 20,78 40,20 1,88 22,34 9,18 5,33 0,28 
1988 21,41 40,93 1,54 23,13 7,53 5,36 0,11 
1989 28,49 35,96 1,01 22,53 5,82 5,98 0,22 
1990 19,43 30,88 0,97 30,36 13,45 4,57 0,35 
1991 22,16 36,31 2,44 27,98 7,10 4,00 0,01 
1992 26,89 43,91 1,26 18,13 6,74 2,95 0,12 
1993 23,19 47,97 1,31 19,69 5,97 1,72 0,15 
1994 27,49 48,51 0,52 14,57 7,18 1,44 0,30 
1995 25,91 46,17 1,00 17,60 6,70 2,53 0,08 
1996 27,46 43,24 1,11 15,82 9,78 2,55 0,04 
1997 27,80 42,76 1,47 16,16 8,98 2,83 0,01 
1998 26,94 39,60 1,31 18,97 9,53 3,65 - 
1999 27,78 41,35 1,68 19,52 7,80 1,87 0,00 
2000 24,19 29,24 1,37 23,75 13,11 8,33 0,01 
2001 22,23 31,91 1,34 25,30 10,73 8,48 0,01 

  

  .)01(امللحق رقم من انطالقا حمسوب : املصدر



  
@@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†anüambbî@ë@é@ @

 

 142

  
   توسطات و االحنرافات املعيارية حتليل امل:الفرع الثاين 

  
  . للمتغرياتاإلحصائيةميثل اخلصائص ): 09(اجلدول رقم

رمز املتغري 
 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

معامل 
 االختالف

 املدىياالقيمة الدن القيمة القصوى

P.A.B 20,95 5.15 24.59 30.66 10.96 19.70 
A.I 37.64 5.24 13.93 48.51 29.24 19.27 

F.Iu 1.48  0.49 32.87 2.99 0.52 2.47 
M.B.A 24.62 5.17 21.01 33.39 14.57 18.82 
M.T.A 10.45 2.93 28.00 17.63 5.82 11.81 

B.I.C 5.29 2.00 37.72 8.48 1.44 7.04 
B. D 0.09 0.01 6.36 0.35 00 0.35 

  
  .)08(حمسوب انطالقا من اجلدول : املصدر

  
ومتوسطة  )B.I.C, B.D(نالحظ من اجلدول أعاله أن معامل االختالف صغري بالنسبة لبعض املتغريات         

يمة هذا فصغر ق، B.I.C (F.Tu كبرية بالنسبة للمتغريات )P.A.B, M.B.E, M.T.A(بالنسبة للمتغريات األخرى، 
 أما )B.D, A.I(بالنسبة للمتغريات .املعامل يدل على وجود جتانس يف انتشار املشاهدات حول املتوسط احلسايب 

  .يدل على وجود نوع من جتانس يف االنتشار (M.T.A, M.B.E, P.A.B)بالنسبة للمتغريات 
  

  ردات حتليل تطور نسب مسامهة أصناف الواردات إىل إمجايل الوا:الفرع الثالث 
  :  حتليل نسب مسامهة مواد الغذائية واحلاجيات يف إمجايل الواردات- 1

  .يبني تطور نسب واردات املواد الغذائية واحلاجيات من إمجايل الواردات): 17(الشكل رقم 
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  )08(مستنتج من بيانات اجلدول رقم : املصدر
  

ذبة بشكل كبري وحاد، وهذا ما يعين أن الظاهرة متقلبة، نالحظ من خالل البيان أعاله أن السلسلة متذب
، فنسبة استرياد املواد الغذائية بدأت )Cv>15% (%24.59 اليت بلغت 1وهو ما تؤكده قيمة معامل االختالف

 وهذا ،%30.66 مبقدار 1971 وصوال إىل أعلى نسبة مسجلة سنة 1970 سنة %10.96بالزيادة انطالقا من القيمة 
  .آنذاكلظروف الطبيعية  ايرجع إىل

 اخنفاضا على املدى القصري واملتوسط خالل فترة املخططات ،مث عرف طلب استرياد السلع الغذائية
 بناءا على تعزيز احتكار الدولة لتجارة اخلارجية، باألخص تعزيز احتكار عمليات ،الرباعية األوىل والثانية

  .االسترياد
  

معدل تطور الواردات . تجارة اخلارجية واألسعار، و ختفيض العملة أي قبل حترير ال1991يف الفترة قبل 
، حيث عرفت اجلزائر تدهورا كبريا يف أسعار البترول، حيث وصلت 1986الغذائية كان عموما موجبا ماعدا سنة 

 اليت بلغت 1986 وهذا ما يفسر االخنفاض سلع الغذائية املستوردة خالل سنة ،1985 مقارنة بـ %38.9إىل 
16.69%   .  

 سنة %28.49، حيث اخنفضت نسبة السلع املستوردة الغذائية من 1990      وكذلك حدث نفس الشيء سنة 
 .، وهذا راجع إىل اخنفاض أسعار البترول، كذا السياسة احلكومية التقشفية1990 سنة %19.43 إىل 1989

، بسبب قيود 1991املواد الغذائية سنة بط على استرياد ا لبعض البنود االستراتيجية لضوا خضوعهإىل باإلضافة
  .التجارة احمللية

  

مع صندوق النقد  Standby) (ويف باقي السنوات عرفت تطورا موجبا، وهذا راجع إىل إبرام اتفاق
الدويل، املرتكزة على إلغاء القيود أمام الواردات، ومن جهة أخرى، راجع إىل تراجع اإلنتاج الوطين للمواد 

  .سبب عدم مرونة اإلنتاج الفالحي، وتراجعه بسبب األزمة األمنيةالغذائية، وهذا ب
  

                                                 
 ). 09(أنظر الجدول رقم  1

 السنوات
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 اخنفضت واردات املواد الغذائية يف أعقاب إعادة االعتبار للقطاع الزراعي 2000،2001خالل سنيت 
  .   السلع الغذائية استريادوتنمية امليزة التنافسية القتصاد الزراعي اجلزائري، بالرغم من حترير

  

  : مسامهة تطور متوينات صناعية إىل إمجايل الوارداتحتليل نسب  -2

  .يوضح تطور نسب واردات التموينات الصناعية من إمجايل الواردات): 18(الشكل رقم 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )08( مستنتج من بيانات اجلدول رقم :املصدر

ذا ما يعكسه معامل و ه,      نالحظ أن نسب تطور التموينات الصناعية أقل تذبذبا من الصنف السابق
  . و الذي يدل على وجود جتانس يف انتشار املشاهدات حول املتوسط احلسايب،%13.93االختالف 

 و اليت تعترب مدخالت للعملية اإلنتاجية، و ميثل ،اجلزء املهيمن يف التموينات الصناعية هو السلع نصف املصنعة  
 خالل سنوات الدراسة، رغم أننا نسجل عليه %37.64هذا الصنف نسبة معتربة من إمجايل الواردات مبعدل 

        بداية املخطط الرباعي الثاين1974 سنة %40.10مث ارتفع بنسبة . اخنفاضا خالل فترة املخطط الرباعي األول
 مث ارتفعت بسبب 1971و يرجع اخنفاض حجم واردات التموينات الصناعية لقرار تأميم احملروقات يف فيفري 

   ر خالل تلك الفترة مث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خالل املخططني الرباعي الثاين  و اخلماسي األول حجم االستثما
حيث بلغ , و هذا راجع إىل السياسة التنموية املتبعة من أجل تلبية حاجات طلب اجلهاز اإلنتاجي الصناعي القائم

ا نسجل عليه تراجعاً ملحوظاً بعد سنة  رغم أنن،%43.5حجم االستثمار الكلي خالل املخطط الرباعي الثاين 
و هذا سبب اخنفاضات املالية املتتالية بعد حرب اخلليج و كذا ارتفاع يف القيمة االمسية للواردات حتت , 1986

 أقل نسبة خالل تلك %30.88 إىل 1990تأثري الدينار، أدى إىل اخنفاض حجم السلع املستوردة لتصل سنة 
  .العشرية

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

30

35

40

45

50

 A.I

 السنوات

د  
تريا
إلس
بة ا
 نس



  
@@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†anüambbî@ë@é@ @

 

 145

ملستوردة من التموينات الصناعية تطوراُ إجيابيا يف بداية التسعينات ليصل إىل أكرب نسبة عرف حجم السلع ا  
اً يف الضرائب  اليت نلتمس ختفيضا ملحوظ،مركية و هذا  راجع إىل سياسة االستثنائية اجل, %48.51 بنسبة 1994

 احلواجز الغري اجلمركية منذ أفريل املتوسطة للواردات الصناعية و كذا استراتيجية اإلنتاج اليت تسعى إىل إلغاء
 ،مث حدث هبوط واردات التموينات 1992 ، ليأيت ختفيض احلماية اجلمركية كخطوة متقدمة اليت بدأت منذ 1994

       دوالر يف املتوسط للربميل الواحد21.4دوالرات لتصبح  4  بعد أن قفزت أسعار النفط1996الصناعية يف عام 
  . و االنتهاء من إعادة جتديد املخزون،دات بعد إشباع الطلب املكبوت عليهاو حدث انكماش يف الوار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : حتليل تطور نسب مسامهة مازوت و زيوت التشحيم إىل إمجايل الواردات -3

  يبني تطور نسب مازوت و زيوت التشحيم إىل إمجايل الواردات): 19(الشكل رقم 
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  .)08(تج من بيانات اجلدول رقم  مستن:املصدر

  
 نالحظ من خالل البيان أعاله أن السلسلة تتذبذب بشكل حاد، و هو ما يؤكده قيمة معامل االختالف        

إال أن السلع املستوردة من هذا الصنف متثل نسبة . ،و هذا يدل على عدم جتانس السلسلة %32.87اليت بلغت 
 خالل سنوات الدراسة، و ما ميكن مالحظته من خالل %1.48يث تقدر بـ ضعيفة جداً من إمجايل الواردات ح

          ، و هذا راجع إىل ضخامة االستثمار يف ميدان احملروقات1971املنحىن أن أكرب النسب كانت خالل سنة 
ستثمارات و ترجيح االستثمار للصناعة الثقيلة، و عرفت نسبة استرياد هذا الصنف تذبذبا حسب قدرة احتياج اال

  . بداية التحرير الفعلي لعمليات االسترياد1992ادية املتبعة، إىل أن عرف تطوراً ملحوظاً سنة ريو السياسة االست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : حتليل تطور نسب مسامهة اآلالت والتجهيزات إىل إمجايل الواردات -4

  تيبني تطور نسب اآلالت والتجهيزات إىل إمجايل الواردا): 20(الشكل رقم 
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  )08( مستنتج من بيانات اجلدول رقم :املصدر
 وذا حتتل املرتبة ، من إمجايل الواردات خالل سنوات الدراسة% 62،24     متثل واردات اآلالت واملواد التجهيز 

ا حسب وميكن تقسيمه. ومن خالل البيان تتذبذب بشكل حاد يف السلسلة. الثانية بعد التموينات الصناعية
  .سياسات التنمية املتبعة خالل فترات الدراسة

  
 إىل  1971سنة  % 30.67نالحظ اخنفاض من ،  املخطط الرباعي األول1973 -  1970سنة :     الفترة األوىل

، وبرغم من هذا االخنفاض إىل أا تعترب نسبة مرتفعة، ألا موجهة أساسا إلجناز أهداف 1974سنة  % 22.73
كذا . ستثمار اجلديدة، واملتمثلة يف مشاريع صناعية يف الغالب، وهي ذات أولوية، خالل هذا املخططالتنمية واال

  .احتياجات االستثمار واملوجه لقطاع الزراعي
  

     الفترة الثانية متثل فترة املخطط الرباعي الثنائي، حيث عرفت السلع املستوردة من هذا الصنف تطورا ملحوظا 
وكذا طبيعة . املوجهة للقطاع الصناعي % 51.6  ثمارات خالل تلك الفترة اليت قدرت بـوتعترب حبجم االست

  .التكنولوجيا املستوردة الكثيفة رأس املال
  

 يالحظ أا كانت سلبية وخاصة سنة ،1988  واملتتبع رى عملية استرياد السلع التجهيزية واآلالت إىل غاية 
، مث شهدت تدهورا إىل غاية 1990 سنة % 30.36 تطورا حىت وصلت إىل  بسبب األزمة النفطية، مث عرفت1987
التام للتجارة  ريرالتحالتخلي عن االستثمارات، بالرغم من  وهذا راجع إىل ،% 15.82حيث بلغت 1996

  .ا عرف تطورا إجيابيااخلارجية، بعده
  
  : حتليل نسب مسامهة تطور عتاد النقل يف إمجايل الواردات -5

  .يوضح تطور نسب وإرادات عتاد النقل من إمجايل الواردات): 21(الشكل رقم 
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  )08( مستنتج من بيانات اجلدول رقم :املصدر 

 الظاهرة متقلبة، وهو ما أن السلسلة متذبذبة بشكل كبري وحاد، وهذا يعين أن، أعالهنالحظ من خالل البيان      
الذي يدل على عدم جتانس يف انتشار املشاهدات  ،)Cv>15%( %28يؤكده قيمة معامل االختالف اليت بلغت

  .حول املتوسط احلسايب
  
 طبيعة االستثمارات خالل إىل الواردات، وهذا راجع إمجايلمتثل واردات عتاد النقل بنسبة معتربة من           

وهذا بناء على . 1974 سنة  %9،74 كانت متثل أنبعد % 17،63 متثل 1976فترات الدراسة، نالحظ يف سنة 
 ألجل إقامة ،إىل صناعة معتمدة على تكنولوجيا املتطورةميثاق الوطين الذي مت املصادق عليه، الذي يهدف 

باإلضافة إىل ذلك اجتهت االستثمارات يف القطاع اإلنتاجي . صناعات أساسية تشكل دعامة التصنيع احلقيقي
   .  واملواصالتمباشرة حنو شبكة النقل البحري واجلوي، والربيد 

  
، وهذا راجع 1986واضح يف نسبة استرياد عتاد النقل،  خاصة منذ سنة  اخنفاض  نالحظ،     خالل الثمانينات

 بتقليص حجم  اخنفاض حصيلة الصادرات، وترجم هذا االخنفاضإىل أدى، مما آنذاك البترول أسعاراليار 
  . الواردات

، وهذا 1989 سنة %5.82 باملقارنة مع  %13.45بـ  1990وظا سنة    عرف استرياد عتاد النقل ارتفاعا ملح
  راجع إىل قرار الذي يسمح جبميع الكيانات باالسترياد اخلاصة أو الغرض إعادة البيع، مث عرفت تطورا ملحوظا

  1992.1بناءا على اإلصالح التعريفي الذي مت إصداره يف جانفي 
  
  :الستهالك يف إمجايل الوارداتحتليل نسب مسامهة تطور مواد صناعية ل -6

  .يوضح تطور نسب وإرادات مواد صناعية لالستهالك من إمجايل الواردات): 22(الشكل رقم 

                                                 
 .138 انظر الصفحة رقم 1
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  )08( مستنتج من بيانات اجلدول رقم :املصدر 
ف اليت بلغت من خالل البيان اعاله نالحظ ان السلسلة متذبذبة بشكل حاد، وهذا ما تؤكده قيمة معامل االختال

وهذا يعكس السياسة املختلفة . وهذا يدل على قوة التشتت بني املشاهدات خالل سنوات الدراسة.  37.81
  .املنتهجة يف االسترياد هذا النوع من السلع

 تعكس هذه الفترة اليت 7  و5خالل فترة السبعينات والثمانينات، نالحظ أن نسبة االسترياد تتراوح بني     
 يف طريق إنتاجي بناء قاعدة صناعية، وتتشهد على نظام إىلخالل هذه الفترة اليت دف لتنموية املتبعة،السياسة ا
 .اإلنشاء

 خاصة سنيت ملحوظا، اخنفاضاشهدت نسبة استرياد املواد االستهالكية املخصصة للصناعة، ، 1986 منذ سنة   
ت اليت تعرضت هلا املؤسسات العامة يف احلصول بالرغم من التحرير التجاري، وهذا راجع لصعوبا .1994-1995

باإلضافة إىل اخنفاض الواردات اإلمجالية بعد التصفية، أو إعادة . على التمويل األجنيب، وهذا لتزايد املنافسة املكثفة
  .هيكلة املؤسسات العامة غري الفعالة، النوع من السلع

  
  :وارداتحتليل نسب مسامهة تطور مواد خمتلفة يف إمجايل ال -7

  .يوضح تطور نسب وإرادات مواد خمتلفة من إمجايل الواردات): 23(الشكل رقم 
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  )08( مستنتج من بيانات اجلدول رقم :املصدر 

 إذا، 1983      نالحظ من خالل الشكل البياين، عدم انتظام منو نسب واردات غري املخصصة خاصة بعد سنة 
 هذا االجتاه يوحي 0،08 و0،01عدما كانت تتحرك يف اال ، ب0،35 و0،08 جمال  النسب تتحرك يفأننالحظ 

  .بتغري السياسة التجارية والتنموية
  
  
  
  

  . كطريقة للتحليل العاملياألساسيةالتحليل إلى المركبات :    المطلب الثاني

 و معرفة العالقات اليت تربط ،ية         إن اهلدف من البحث العلمي هو دراسة الظواهر االقتصادية و االجتماع
 االختالف أوبينها، و املتغريات و العوامل اليت تؤثر فيها، و بالتايل إمكانية تصنيفها على أساس أوجه التشابه 

  .بينها
  

 نظرا للتداخل و الترابط الكبري املوجود بني خمتلف الظواهر ،         إال أن هذا التصنيف ليس من السهل إجياده
 ،و من أجل تسهيل هذه العملية يتم اللجوء إىل استعمال املنهج الرياضي. جتماعيةالدية كانت أو اقتصاالا

  .  و متكنه من تفسريها و حتليلها،مبختلف وسائله لبناء مناذج رياضية متثل هذه الظواهر
  

      تم بدراسة الظواهر  و البحوث العلمية اليت ،من أهم الوسائل اإلحصائية اليت تستعمل يف الدراسات          
  .اليت تم بإبراز العوامل األساسية اليت تؤثر يف الظاهرة املدروسة العامليو العالقات فيما بينها، جند طريقة التحليل 

  

  . مدخل إىل املركبات األساسية كطريقة للتحليل العاملي:الفرع االول 
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 وتصنيف الظواهر العلمية يف خمتلف جماالت ، اليت تم بتنظيم         يعترب التحليل العاملي من األساليب الرياضية
  : احلياة، حيث ينقسم إىل ثالث طرق أساسية هي

  .طريقة التحليل املركبات األساسية-
  . طريقة التحليل التوافقي-
  . طريقة التحليل التمايزي-

 : ماهية التحليل العاملي وأنواعه -1

 :   مفهوم التحليل العاملي ونشأته-1-1
تقسيم جمموعة املتغريات اليت تولد الظاهرة املعنية إىل جمموعات جزئية يرتبط "         يتمثل التحليل العاملي يف 

، حيث يرتكز العمل على حتليل معامالت االرتباط FACTEURSأفرادها تبعا لعدد من األسس تسمى بالعوامل 
  1."اليت حتسب ملختلف املتغريات

  
  
  

  متغرية فإن عدد معامالت االرتباط اليت ميكنه حساا هلذه املتغريات مأخوذة مثىن، مثىن " q" ا     فإذا كان لدين
  :هو

2
)1(2 +

=
qqCq  

دف هذه التقنية إىل حتويل هذا العدد من معامالت االرتباط إىل عدد أقل ال يزيد غالبا عن ثالثة عوامل     
  .هحسب طبيعة البحث و األهداف املرجوة من

  
، حيث قام حبساب 1904يف أعماله سنة  " SPEARMAN"تعود نشأته إىل الدراسات اليت قام ا          

   2:االرتباطات بني االختبارات و انتهى منها إىل نتيجتني
  .وجود عامل عام مشترك بني املتغريات و الذي مساه بالعامل العام* 
  .خلاص وجود عامل خاص بكل متغرية و مساه بالعامل ا* 

  :  و متكن متثيلها بالشكل التايل، نظريته بالنظرية ذات العام " SPEARMAN"        و قد مسى 

                                                 
، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية غير منشورة، جامعة الجزائر ''النسب المالية من منظور التحليل العاملي'' شعوبي محمد فوزي،  1

 . 31 ص 1997/1998
   .26 ، ص "بشريعلم النفس  اإلحصائي و قياس العقل ال "السيد فؤاد الدهي،   2
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  عامل مشترك

  .متثيل نظرية ذات العاملني): 24(الشكل 
  
  

    
    

  
  

        
  
  
  .262 ص. 1984س أبو النيل، اإلحصاء النفسي و االجتماعي و التربوي، . م :املصدر 

 ظهر العديد من الباحثني االقتصاديني يف جمال التحليل العاملي، حيث قام كل واحد             و بعد سبريمان،
منهم باكتشاف طريقة معينة من طرقه، و سامهوا بذلك يف حتديد معامل التحليل العاملي بشكل ائي، و نذكر 

  .« HOETELLING », « KARL PEARSON» , «THURSTONE »: منهم
  
  
 :  يل العاملي، و أهم مسائله أهداف استخدام التحل- 1-2 

  :و يستخدم لتحقيق األغراض التالية: أهداف استخدام التحليل العاملي •
  .ضمن جمموعة معينة أم ال) مشاهدة ما( و هذا ملعرفة ما إذا كان فرد ما : التصنيف-أ
  .و نعين ا تقسيم جمموعة املتغريات إىل جمموعات جزئية متمازجة:  جتزئة املتغريات- ب
  .أي اختبار مدى االرتباط الداخلي للمتغريات: ليل االرتباط الداخلي حت-ج
 عندما تكون متغرية أو أكثر معزولة، فإننا خنترب مدى :(Analyse de dépendence) حتليل االرتباط -د

  . ارتباطها بباقي املتغريات
  : مسائل التحليل العاملي •

  . مسائل حتليل االحندار -أ
  . مسائل االرتباط- ب
و دف أساسا إىل تقليص املتغريات املرتبطة بظاهرة معينة إىل :  مسائل حتليل املركبات و التحليل العاملي-ج

  .عدد أقل من املتغريات األساسية املستقلة و اليت ميكنه مالحظتها مباشرة

 )1(متغرية
 عامل خاص

  )2(متغرية 
 عامل خاص

 )3(متغيرة
 عامل خاص
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  . تستخدم يف جتميع املشاهدات يف جمموعات جزئية متجانسة): الترتيب( مسائل التصنيف -د
و دف إىل دراسة العالقات اخلطية الكائنة بني جمموعتني من املتغريات الكمية : ئل التحليل القانوين مسا-ه

  .املقاسة لنفس اموعة من األفراد
  

  :   طرق التحليل العاملي-2

 سلسلة       على الرغم من تعدد طرق التحليل العاملي إال أا تشترك فيما بينها يف تفسري العالقات املوجودة بني
من املتغريات املترابطة بتلخيص املعلومات اهلامة إىل أقل من املتغريات األساسية اليت ميكن مالحظتها مباشرة ،ومن 

  :أهم هذه الطرق
  

  (ACP): طريقة التحليل إىل مركبات أساسية- 1- 2 

 فضاء جزئي مولد مبحاور          دف هذه الطريقة إىل متثيل املشاهدات املوجودة يف فضاء متعدد األبعاد، يف
عاملية، أي هذه الطريقة دف إىل إجياد متغريات جديدة غري مترابطة خطيا فيما بينها و هي عبارة عن توليفات 

  :خطية من املتغريات األصلية املترابطة خطيا فيما بينها، و تتضمن هذه الطريقة ما يلي
  ).أقل من البعد األصلي (q ذو البعد E جزئيالتمثيل البياين األمثل للمشاهدات يف فضاء شعاعي - أ
  .التمثيل البياين للمتغريات يف الفضاء الشعاعي الذي يعطي أحسن تفسري للعالقات الكائنة بني املتغريات - ب
  . تقليص بيانات جدول املعطيات-ج
  

  (AFC): طريقة التحليل العاملي املتناظر- 2- 2

، و نظرا خلصائص هذه الطريقة املتميزة أصبحت جمندة يف دراسة          دف إىل دراسة جداول التكرارات
) جتانس(املتغريات النوعية، و هي شبيهة يف عملها بطريقة التحليل إىل مركبات أساسية فهي دف إىل إجياد متاثل 

  .بني املشاهدات اليت تترابط فيما بينها
  

   (AFD):طريقة التحليل العامل املنصف- 3- 2

 و املتغريات املفسرة) املشروع(دف إىل إجياد العالقة املوجودة بني املتغري النوعي          و.  
 )AFD(  جمموعة جزئية، فإن طريقةk مشاهدة، و املشاهدات مصنفة إىل n متغرية كمية متثل خصائص qلتكن  -

  : دف إىل اإلجابة على السؤال التايل
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و ما هي جودة هذا التمايز؟ و لإلجابة على هذا السؤال فإن جمموعة جزئية متمازجة فيما بينها؟ k   هل ال-
  :الطريقة تعرف متغريات جديدة هي توليفة خطة من املتغريات األصلية، تتميز باخلصائص التالية

  . تأخذ قيما متقاربة بالنسبة ألفراد نفس اموعة-
  . تأخذ قيما متباعدة بالنسبة ألفراد اموعات املختلفة-
  

  )ACP(  التحليل بطريقة املركبات األساسية :اين الفرع الث

 إىل حتليل التطور النسيب للواردات املصنفة باستخدام طريقة التحليل إىل املركبات ،     سنتطرق يف هذه الفقرة
 يساعد يف تفسري ،، و اليت دف إىل إجياد أحسن متثيل للمشاهدات يف مستوى أو فضاء جزئي)APC( األساسية 
  .تغرياتسلوك امل

  :سنحاول اإلجابة على األسئلة التايل 
  إىل جمموعات جزئية ؟) املتغريات(  كيف تتوزع املتغريات ؟ و هل ميكن تصنيفها -
  .، و هل ميكن تصنيفها اىل جمموعات جزئية ؟)2001 إىل غاية 1970من (  كيف تتوزع سنوات الدراسة -

  ماذا نستنتج من هذا التحليل ؟
  

  1:إىل ستة خطوات أساسية هي، ) (ACP تقنية التحليل بطريقة املركبات األساسيةسيمتقميكن        

 .كطريقة ميكن االعتماد عليها يف التحليل) (ACP ـ الأمهيةمث اختبار للتحليل، ري املعطيات حتض -1

 .إجياد مصفوفة معامالت االرتباط للمتغريات -2
 .فوفةإجياد نسب التشتت، والقيم واألشعة الذاتية هلذه املص -3
 .تصنيف األشعة الذاتية حسب الترتيب التنازيل للقيم الذاتية املتعلقة ا -4
 .حساب وتفسري مصفوفة املركبات األساسية -5
  

  :كطريقة ميكن االعتماد عليها يف التحليل) (ACP الـ أمهية اختبار وحتضري املعطيات للتحليل،  -1

 p سطر و n يف الدراسة ، يف شكل جدول بيانات به توضع معطيات املعتمدة:  حتضري املعطيات للتحليل- 1-1
  :                                         ، كمايلي عناصره)  متغريةp مشاهدة و n(عمود 

 

                                                 
 1    www.INSA.htm ,( UV statistiques projet Analyse en composantes principales); 22/12/2004;pp 1-3                 
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   .الذي ميثل جدول بيانات الدراسة ) 08 ( نستخدم اجلدول رقم،فيما خيص املعطيات    

  :) (ACP ـ الأمهية اختبار - 1-1

  ارـ، واختب) Test de Bartlet (اختبار بارتل، 1مد على اختبارينتعالطريقة، نلتبيني أمهية هذه     
) Kaiser-Meyer-Olkin Test de KOM  ( .  

  
، وهذا )هل يوجد ارتباط بني املتغريات؟(  يسمح مبقارنة مصفوفة االرتباط ،) Test de Bartlet (  اختبار بارتل
، وبالتايل )معنوية (  ذات داللة  أافهذا يعين ،  كانت تقترب من الصفر فإذا، ) تربيع-كاي ( تبارباستعمال اخ

  .كطريقة ميكن االعتماد عليها يف التحليل، )  (ACPتؤكد وجود ترابط كايف يسمح باستعمال
  :  املوضحة يف اجلدول التايل،مت احلصول على نتائج االختبار، SPSS 2 باستخدام برنامج 

  ) Test de Bartlet (اختبار بارتل): 10(اجلدول رقم 
X2 117.83  
df 21  
sig 0.000  

  .spssباستعمال برنامج ) 08( حمسوبة انطالقا من اجلدول رقم :املصدر
املتغريات جد (  وجود ارتباط بني املتغرياتما يؤكد، وهذا  انه ذو معنوية      من خالل نتائج االختبار جند

  . كطريقة لتحليل العاملي ملركبات)  (ACPوبالتايل ميكن االعتماد على ، )متوافقة
  

إذا .   من عدم وجود ارتباط جزئي بني املتغرياتلتأكد ، أن تكونال بد من ، ) Test de KOM (   حسب اختبار
ذف يعين انه يوجد ارتباط جزئي قوي بني املتغريات ، وبالتايل البد من ح ، هذا   جدا ضعيفةKOM كانت
 إىل مصفوفة االرتباطات نلجأ على االرتباطات اجلزئية ؛ يف هذه احلالة تأثري أكثر، اليت هلا ) عدة متغرياتأو( متغري

 مع االرتباطات ،هلذا املتغري معامل جمموع مربع االرتباطات( لكل متغري على حدى  KOM إحصائيةبالتوافق مع 
عن ذلك حذف املتغري الذي يعمل ويترتب  ،) هلذا املتغري اجلزئية االرتباطات مربع إىل جمموعباإلضافة ، األخرى

  .ضعيفة جدا      KOM على أن تكون

                                                 
1 www.Jalby. Unilim.fr ,( spss: Analyse en composantes principales); 08/04/2003;pp 1-5 

 مصمم إلجراء الحسابات و االختبارات اإلحصائية  باالضافة إلى معالجة مسائل Logicielو هو برنامج معلوماتي ) 11(  استخدمنا النسخة رقم 2
 .االرتباط و االنحدار و طرق التحليل العاملي
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وبالتايل عدم وجود ارتباط جزئي بني  ، KOM=0.516 أن، مت احلصول على SPSS        باستخدام برنامج 
  .املتغريات ، ومنه ميكن استخدام مجيع املتغريات للتحليل 

  
    :ت االرتباطمصفوفة معامال -2

  :و هي موضحة يف اجلدول أدناه    
 . ميثل مصفوفة االرتباط):11(  اجلدول رقم

 P.A.B A.I F.IU M.B.E M.T.A B.I.C B.D املتغريات

P.A.B1,000 0,448 -0,025 -0,649 -0,653 -0,569 0,132 
A.I0,448 1,000 -0,167 -0,797 -0,725 -0,652 0,222 

F.IU-0,025 -0,167 1,000 0,405 -0,074 0,186 -0,276 
M.B.E-0,649 -0,797 0,405 1,000 0,584 0,557 -0,188 
M.T.A-0,653 -0,725 -0,074 0,584 1,000 0,509 -0,241 

B.I.C-0,569 -0,652 0,186 0,557 0,509 1,000 -0,189 
B.D0,132 0,222 -0,276 -0,188 -0,241 -0,189 1,000 

  .spssباستعمال برنامج ) 08(ة انطالقا من اجلدول رقم  حمسوب:املصدر
  

ترتبط مع كل من اآلالت ، P.A.B) ( وردات املواد الغذائية نسبة أننالحظ من خالل مصفوفة االرتباط       
      يعكس  و، بشكل قويB.I.C) ( ستهالكية، مواد صناعية اM.T.A) ( عتاد النقل ،M.B.E) (ومواد التجهيز

 0,025- على التوايل، وبدرجة ضعيفة وعكسية مع واردات املازوت وزيوت التشحيم)-0.56،  -  0.65 ، -064 (

مما يعين أن  ، % 44.8 ارتباطا يف نفس االجتاه بنسبة A.I) ( صناعيدها ترتبط بسلوك املتغرية التموين يف حني جن.
   B.I.C) (F.IU) ( M.T.A) (  M.B.E) (ة كان معاكسا لسلوك املتغري،خالل فترة الدراسة P.A.Bسلوك املتغرية 

  
             . B.I.C) ( M.T.A) ( M.B.E) )باملتغريات بشكل سالب، وقوي )صناعيمتوين  (A.Iترتبط املتغرية     

 خالل فترة الدراسة  ،واردات التموين الصناعيهذا يعين أن سلوك على التوايل ، و) 0.65-،0.79- ,0.72-( 
  .ملتغرياتاهذه معاكس لسلوك 

  
 ترتبط مع ، يف حنيP.A.B) ( A.I) )باملتغرياتد النقل، ترتبط ارتباطا قويا وعكسي  عتاM.T.A) (املتغرية    

  . ويف نفس االجتاه %58،4واردات اآلالت ومواد التجهيز بنسبة معتربة 
  

الدراسة، وهذا يعين    من خالل ما سبق، نستنتج أن سياسة استرياد السلع ختتلف من صنف آلخر خالل فترات 
  .أن انتهاج سياسات خمتلفة حسب السياسة التنموية املعتمدة، و تلبية احتياجات من تلك السلع

    

   :واألشعة الذاتية هلذه املصفوفةوالقيم   التشتت نسبة-3
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  : الذاتية التشتت و القيم نسبة-3-1

  : يف اجلدول أدناهموضحة ،يةاملتعلقة بسبعة حماور عاملية أساس  نسب التشتت والقيم الذاتية 
  .القيم الذاتية و نسب التشتت ): 12(اجلدول رقم 

جمموع نسب نسب التشتت القيم الذاتيةاملركبات
 التشتت

جمموع نسب  نسب التشتت  اموع
  التشتت

1 3,591 %51,303 % 51,303 3,591 %51,303 % 51,303 
2 1,244 %17,770 % 69,073 1,244 %17,770 % 69,073 
3 0,842 %12,028 % 81,101 /  /  /  
4 0,543 %7,752 % 88,853 /  /  /  
5 0,488 %6,977 % 95,831 /  / /  
6 0,240 %3,430 % 99,261 / / / 
7 5,173E-02 %0,739 %100 / / / 

 
  .spssباستعمال برنامج ) 08( حمسوبة انطالقا من اجلدول رقم :املصدر

 ميكن ، من املشاهدات%69.07مما يعين أن% 69.07ني األول والثاين بلغ جمموع نسبة التشتت للمحور ب    
  .%  63.07  الثالثاألول وكما بلغ جمموع التشتت للمحوريني . تفسريها ذين احملورين

العمود الثالث املقابلة لكل حمور عاملي، بينما  ية للمصفوفة القيم الذاتثاين العمودل أعاله يف ال    يعطي اجلدو
  .ئوية املفسرة من طرف كل حمور عامليالنسب امل
   القيمة الذاتية                       
   x   100          =         ملفسرة باحملور العامليالنسبة ا

                                       عدد املتغريات
  

                                      3.591       
   % x 100 =   51.30=              األول بالنسبة للمحور العاملي

                                         7  
  
  : القيم الذاتية منحىن- 3-2

اليت هي يف الواقع متثل التشتت على احملاور الذي يكون   القيم الذاتية،، نالحظ تناقصمن خالل املنحىن    
  . بقيم اقل من تزايد عدد القيم الذاتية التناقصىلمييل  إ، مث )   =3.591(كبريا مع القيم األوىل 

  

  . القيم الذاتيةميثل منحىن تناقص): 25(الشكل رقم 

λ
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  رتبة القيم الذاتية
  )08( مستخرج من جدول رقم :املصدر

  
  :الذاتيةاألشعة   تصنيف-4

  . يف اجلدول أدناه، املوضحة األساسيةية للمحاورمالت املتغريات يف املعادلة اخلط األشعة الذاتية معا مركبات متثل
  ميثل األشعة الذاتية): 13(اجلدول رقم 

  

 P.A.B A.I F.IU M.B.EM.T.A B.I.C B.D املركبات

1 - 0,214- 0,243 0,0750 0,24500،227 0،218 -0,094 
2 0,2230 0,031 0,6920 0،108 -0,261 0،028 - 0،440 

  

  .SPSSدام برنامج باستخ) 08( من اجلدول رقم :املصدر
  :  فاحملور األساسي األول املركبة األساسية األوىل تكتب بالصيغة التالية

1C   = 0 245،  M.B.E  – 0 243،  A.I + 0 227،  M.T.A + 0 218،  B.I.C – 0،214 P.A.B + 0 075،  F.IU 
 -            0 094،  B.D 

 : تكتب بالصيغة التالية)ثانية الاملركبة األساسية( ثاينفاحملور األساسي ال 
2C  = 0 108،  M.B.E + 0 031،  A.I  – 0 261،  M.T.A  – 0 028،  B.I.C + 0 223،  P.A.B + 0,694 F.IU 

            –  0 440،  B.D 

 : حساب وتفسري مصفوفة املركبات األساسية-5
إحداثيات على احملور (ت ارتباط يت هلا معامال نقوم بتحليل املتغريات ال،لتفسري معىن املركبات األساسية    

اليت تشكل جمموعة املتغريات ) السنوات(قوم بدراسة حتليلية للمشاهدات مث ن. قوية مع املركبة األساسية) لعامليا

Scree Plot
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 املركبات(بني إحداثيات املتغريات على احملاور العاملية ي يلي جدول  و فيما.مع احملاور العاملي املرتبطة بشكل قوي
  .    ودرجة جودة التمثيل على املستوى العاملي،)األساسية 

  .ميثل إحداثيات املركبات األساسية) 14(اجلدول رقم 
 

  الثانية املركبة  األوىل املركبة  

 جودة التمثيل  )2(إحداثيات املركبة جودة التمثيل  )1(املركبة  املتغرية
P.A.B - 0،768  0،601  0،277  0،074  

A.I - 0،874  0،763  0،000  0،0007  
F.IU 0،271  0،073  0،861  0،731  

M.B.E 0،880  0،790  0،135  0،014  
M.T.A 0،814  0،659  - 0،324  0،096  
B.I.C 0،768  0،606  0،277  0،006  
B.D - 0،339  0،088  - 0،547  0،318  

 
 Statisifباستخدام برنامج ) 08( حمسوبة انطالقا من اجلدول رقم املصدر

  .لي تفسري املركبات األساسية وفيما ي       
يبني اجلدول أعاله ، أن هناك متغريات هلا ارتباط موجب مع املركبة :  تفسري املركبة األساسية األوىل- 5-1

(C1األساسية فبالنسبة لتلك املرتبطة سلبيا مع املركبة األساسية، تتمثل يف . ، وأخرى هلا ارتباط سالب) (P.A.B) 

ئية، و املواد الغذااستريادنسبة  ), (A.I  0،768 حيث تقدر نسبة ارتباطيهما تقدر بـ . نسبة استرياد التموين الصناعي
قل مع سنوات الدراسة مثل نسبة أيف حني جند متغريات مرتبطة بدرجة . وهو ارتباط قوي ، على التوايل 0،874و 

 سامهت بشكل كبري ،1999 و1992 من خالل ما تقدم جند أن السنوات املمتدة بني. 0.339 استرياد املواد املختلفة
ما يعكس  وهذا.  اليت سامهت بدرجة اقل من السنوات األخرى1988يف تكوين هذا االرتباط، باإلضافة إىل سنة 

حيث . اجتاه الدولة إىل نفس السياسة يف االسترياد املواد الغذائية والتموينات الصناعية خالل فترة التسعينات
قانون ( وهذا من خالل إصالح نظام الصرف . خاصة سياسة االسترياد،ي للتجارةانتهجت سياسة التحرير الفعل

ا له دور يف تثبيت العجز يف امليزان املدفوعات مع حتديد قائمة السلع اخلاضعة للحماية مل، )1991النقد والقرض 
ح التعريفات وإتباع سياسة إلصال. ا تعيق حركة سري الوارداتأ رفع كل القيود واليت من شواجلمركية، 

ر التجارة و املدفوعات باإلضافة إىل اإلجراءات اهلادفة إىل حتري. اجلمركية، وتركها تلعب دور محاية االقتصاد
 حيث جند حسب  1 مت تقييد الواردات وفق  التصنيف السلع األولية و األولية الثانية و احملضورة  لقدو، اخلارجية

اليت تتضمن املواد الغذائية، اللوازم املدرسية )  يف السلع االستراتيجيةواردات ذات األولوية( التصنيف األول 

                                                 
 138ر الصفحة رقم انظ 1
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حيث تتطلب هذه الواردات .اعية مواد تشييد و بناء ، املنتوجات الضرورية يف قطاع احملروقات نمتويالت ص
.ددة تضمن تطبيق أسعار حملية حمتصرحيا من وزارة التجارة، مما يعين فرض حصص ضمنية ووجود سياسة سعرية   

 
 ، مت 1995ويف جانفي . 1994إلغاء قائمة املواد املمنوعة من االسترياد اليت حددا اجلزائر يف افريل كما مت         

حيث  ، و جعلت من التعريفة الوسيلة الوحيدة و املفضلة لسياسات اإلسترياد1992تفكيك اآلليات املوضوعة سنة 
 باستثناء خطوات التصريح اإلحصائي املسبقة بإسترياد املنتوجات ،رية دون إجراءات إداتتحقق عمليات اإلسترياد

 مت حتديد املنتوجات ،و بناءاً على عمليات التبادل اإلنتاج و التبادل التقين غري مدفوعة الثمن.الغذائية االستراتيجية
  :املسموح ا يف إطار هذه العملية هي

  .املعدات النفطية •
  .املواد األولية •
  .صف املصنعةاملنتوجات ن •
  .قطع الغيار أو األدوات •

، 1996 سنة  %50 إىل  %60 حتديد سقف الدفع وختفيض املعدل االعظمي حلقوق اجلمركة من  كما مت         
  .1997 يف سنة  %45 إىل% 50ومن 

  
 نسبة استرياد  النقل،أما بالنسبة للمتغريات املرتبطة اجيابيا باملركبة األساسية األوىل، هي نسبة استرياد عتاد         

.  على التوايل 0،778 - 0،889 - 0،812نسبة استرياد مواد صناعة استهالكية، كما يلي اآلالت و التجهيزات ،
يف حني أن واردات املازوت ومواد التشحيم ترتبط ارتباط ضعيف باملركبة األساسية . حيث ميثل ارتباط قوي 

0،271 .   
 ، 1973،1974كل كبري يف تكوين هذا االرتباط هي عام سامهت بش وبالتايل السنوات اليت

اليت . وهوما يعكس إستراتيجية الصناعات املصنعة خالل تلك الفترة  1975،1977،1978،1979،1981،1988
متيزت خصوصا باستثمارات ضخمة، هذه اإلستراتيجية لعبت فيها التجارة اخلارجية دورا مهما خاصة من ناحية 

نت أساسا من سلع التجهيز و املنتوجات النصف املصنعة، عتاد نقل ، مواد استهالكية اليت تكو. الواردات
 .صناعية

  
  :  تفسري املركبة األساسية الثانية- 5-2
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 املتغرية الوحيدة اليت هلا ارتباط جيد مع املركبة، هي نسبة استرياد زيوت ومواد تشحيم حيث قدرت نسبة
و إذا رجعنا إىل السنوات اليت سامهت يف هذا االرتباط جند . ، وهو ارتباط قوي وموجب 0،855االرتباط

  .             1991و1971
  : حتليل إسقاط املتغريات على املستويات العاملية -  5-3  

الواردات، من خالل دائرة االرتباطات وجودة التمثيل باحملاور األوىل ) أصناف( يتم حتليل إسقاط املتغريات     
فكلما كانت املتغرية قريبة من حميط . ل حتليل دائرة االرتباطات وجودة متثيل املتغريات عليهاوالثانية، من خال

  .الدائرة، كانت جودة متثيلها كبرية على املستوي العاملي
  

، وهي أعلى نسبة ، أي أن املستوى العاملي % 69،07   تبلغ نسبة تشتت املفسرة ذا املستوى العاملي حوايل 
  .يل للمتغرياتيعطي أحسن متث

  
  يوضح دائرة االرتباطات يف املستويات العاملية ): 26( الشكل رقم 

Component Plot in Rotated Space
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  Spssنامج رباستخدام ب) 08(حمسوبة انطالقا من اجلدول رقم :  املصدر

  
  .يبني جودة التمثيل): 15(اجلدول رقم

  
 جودة التمثيل املتغريات
P.A.B 0,667 
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A.I  0,766 
F.LU 0,815 

M.B.E 0,792 
M.T.A 0,768 

B.I.C 0,613 
B.D 0,415 

  
  SPSS.باستخدام برنامج  ) 08( حمسوبة انطالقا من اجلدول رقم :املصدر

  
  : وضع املالحظات التالية اليت تؤكد نتائج جدول جودة التمثيل من خالل الشكل البياين أعاله، ميكن

،قريبة من حميط الدائرة، مما يعين جودة متثيلها جيدة على P.A.B، A.I، F.LU، M.B.E أن املتغريات •
 .فهي بعيدة نوعا ما عن حميط الدائرةB.D وB.I.C بينما املتغرية. املستوي العاملي 

 تشكل جمموعة متجانسة، نظرا لقرا من بعضها البعض من جهة، وجودة A.I وP.A.B أن املتغريتني  •
 ). على التوايل0،766 -0،667(متثيلها جيدة من جهة أخرى 

-  0،768- 0،792، قريبة من بعضها البعض وجودة متثيلها جيدة M.B.E،B.I.C  ، M.T.Aأن  املتغريات  •

 . ،وبالتايل ميكن أن تشكل جمموعة متجانسة0،613
 .، وهي تشكل جمموعة لوحدها0،815(  قريبة من حميط الدائرة، مما يعين جودة متثيلها عاليةF.LUاملتغرية  •
 . ليست ممثلة جيدا يف املستوى العامليB.Dاملتغرية  •

  : جمموعات4مما سبق نستخلص أن هناك                
  .تتكون من واردات املواد الغذائية والتموين الصناعي: اموعة األوىل
  .تتكون من واردات اآلالت ومواد التجهيز، مواد استهالكية صناعية، عتاد النقل: اموعة الثانية

  . تتكون من واردات املازوت و وقود التشحيم :اموعة الثالثة 
  . تتكون من واردات املواد املختلفة:اموعة الرابعة

  
  
  

  :على املستويات العاملية) سنوات الدراسة( حتليل إسقاط املشاهدات - 5-3

  .يف املستوي العاملي األول والثاين) سنوات الدراسة(  سحابة املتغريات، من املفيد حتليل سحابة األفراد بعد حتليل
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لتحليل املستوي العاملي تقوم، أوال ينخفض جودة متثيل النقاط على املستوي، إذا كانت جودة متثيل اكرب من 
، نقوم أن جودة متثيل جيدة، وفيما يلي جدول يبني إحداثيات وجودة متثيل السنوات على املستوي 0،50
  . العاملي

  . إحداثيات وجودة متثيل السنوات على املستوي العاملييوضح ): 16(اجلدول رقم
  

  جودة التمثيل  إحداثيات  جودة التمثيل  إحداثيات  السنوات
1970  -1.87  0.49  -0.25  0.00  
1971  -0.18 0.00  -3.35  0.72  
1972  -0.98  0.43  -0.47  0.24  
1973  -1.63 0.60  0.64  0.09  
1974  0.28 0.05  0.46  0.15  
1975  -1.45 0.81  0.06  0.00  
1976  -2.62 0.67  0.43  0.01  
1977  -2.41 0.69  0.68  0.05  
1978  -2.93 0.69  0.84  0.05  
1979  -1.72 0.60  -0.59  0.07  
1980  -1.34 0.45  -1.41  0.50  
1981  -1.44 0.57  -0.27  0.02  
1982  -1.41 0.26  1.57  0.32  
1983  -0.81  0.11  0.50  0.04  
1984  -0.28 0.03  -0.08  0.00  
1985  -0.10  0.01  0.50  0.38  
1986  -0.68 0.30  0.47  0.14  
1987  0.80 0.11  0.31  0.01  
1988  0.98 0.57  -0.42  0.03  
1989  1.52  0.29 0.72  0.06  
1990  -0.92  0.06  2.46  0.47  
1991  0.00  0.00  -2.41  0.83  
1992  2.77  0.99  -0.03  0.00  
1993  3.09  0.85  0.09  0.00  
1994  4.33  0.78  2.17  0.19  
1995  3.05  0.92  0.21  0.00  
1996  2.54  0.74  0.07  0.00  
1997  2.39  0.71  -0.75  0.07  
1998  1.56  0.53  -0.49  0.05  
1999  2.24  0.61  -1.32  0.21  
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2000  -1.50  0.32  -0.08  0.00  
2001  -1.25  0.33  -0.19  0.00  

  
 ممثلة 2001-2000و 1991-1990و1987-1982متدة من يتبني من خالل اجلدول أعاله، أن السنوات امل           

  . جيدا على املستوي العاملي األول، أما باقي السنوات ميكن اعتبارها ممثلة جيدا يف هذا املستوي العاملي
 ليست ممثلة جيدا على املستوي العاملي الثاين ما عدى 2001- 1972-1970   أما املستوي العاملي الثاين، سنوات 

  .1971سنة 
  
  

  : خالصة الفصل

  :  إىل ما يليسبق خنلصخالل ما من       
 التام خالل السبعينات و الثمانينات االحتكار عرفت السياسة االستريادية خالل فترة الدراسة  عدة تغريات من -

عريفات الت( و لقد اعتمدت اجلزائر يف سياستها على الوسائل الفنية السعرية  . 1994إىل التحرير التام منذ سنة 
املعاهدات          ( ، الوسائل التنظيمية )التراخيص و احلصص ( ، و الوسائل الكمية )اجلمركية، نظام الصرف

  ).و االتفاقيات
 مت حتليل سياسة االسترياد العام يف اجلزائر باستخدام طرق التحليل العاملي و مت حتديد اموعات املتجانسة       -
 يف جمموعات تعكس السياسة  االستريادية          يت اخذت نفس االجتاه ، و تصنيف السنواتال) السلع املستوردة( 

  .و املنسجمة مع السياسة االقتصادية
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  :دـتمهي

  

صـالح  ل التصحيح أو اإل   استراتيجية التنمية املتبناة يف ظ    إن اإلقرار بدور التجارة اخلارجية و مكانتها، يف           
، تدفع إىل ضرورة البحث عن الوسـائل        ...و التكامل و العوملة       حملياً، و التوجه السريع حنو التحرير        االقتصادي

نطلق تربز لنا العالقة الوطيدة بني الواردات كجانب مـن جوانـب            الكفيلة بالتحكم فيها و تقوميها و من هذا امل        
  .التجارة اخلارجية، و النمو االقتصادي باعتباره جوهر و أساس التنمية

 تتجلى مظاهر هذه اإلشكالية بصورة واضحة، من خالل االسقاط التطبيقي على التجربة اجلزائريـة يف                  
   :التنمية االقتصادية، من خالل التطرق إىل

 استراتيجية النمو من خالل الواردات، و اختاذ التجربة اجلزائرية كنموذج لتطبيق اسـتراتيجية إحـالل حمـل                  -
  .الواردات

منو الواردات على النمو االقتصادي، من خالل تقييم مسامهته يف الناتج الداخلي اخلام خـالل فتـرة                  حتليل أثر    -
  .يقة كمية وذلك باالعتماد على أساليب القياس االقتصادي، و قياس العالقة بينهما بطر2001-1970الدراسة 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @
@ @
@ @

Þëþa@szj¾a@@ZaìÛa@Þý‚@åß@ìàäÛa@òîvîmaaŠpa† 

أمام األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة اليت تعيشها الدول النامية،  جلأت هذه األخـرية إيل تـبين                  
لك الوضعية، هذه االستراتيجيات أفرزا األدبيات االقتصادية عرب مراحل         استراتيجيات تنموية قصد اخلروج من ت     

 ومن بني االستراتيجيات املتبناة مـن       .التصنيع كمحرك للتنمية ودافع هلا    ترتكز أساسا على    اليت  التطور البشري،   
نشري إىل  ر بنا أن     وحىت نقف على حقيقة هذه االستراتيجية جيد       .رداتاطرف الدول النامية، استراتيجية إحالل الو     

  ماهية هذه االستراتيجية و أسـباب       استراتيجية من استراتيجيات التصنيع، مث نتطرق إىل        باعتباره ،مفهوم التصنيع 
  .؛ واختاذ التجربة اجلزائرية كنموذج لتطبيق استراتيجية التصنيعتطبيقها

  
   الواردات محلاستراتيجية إحالل: المطلب األول

  الوارداتاييس إحالل  مدلول ومق:الفرع األول

 والتصنيع هو الوسيلة    .تالالت اهليكلية  هو تصحيح االخ   ،التنمية االقتصادية أحد الركائز األساسية لعملية       
، وهو مـرادف لعمليـة       الزاوية للقضاء على التخلف    لى هذه االختالالت، حيث يعترب حجر     األساسية للقضاء ع  

 أهم مقـاييس إحـالل      ، و  وإستراتيجية إحالل الواردات   التصنيع ماهية    وحتت هذا العنوان سنتطرق إىل     .التنمية
  . الواردات

  

      :التصنيعمفهوم  -1

 وتطـوير فـروع     ،ميكن تعريف التصنيع على أنه تلك العملية التنموية اهلادفة إىل القضاء على التخلـف               
 هلـذه   كمـا أن  . دين اإلنتاج استخدامها يف شىت ميا   االقتصاد، عرب االستفادة من أحداث الوسائل التكنولوجية، و       

  ويترتب على التصنيع أثار هامـة      .العملية أهدافا اجتماعية أمهها القضاء على البطالة ورفع مستوى املادي والثقايف          
 تنويع االقتصاد القومي، أي تنويع مكونات الناتج القومي، واتساع القاعدة الصناعية ودخول الصناعة جمـال                هي

 وبالتايل ختفيض درجة تأثري االقتصاد القومي بظروف السوق للمـوارد           ،يع الصادرات التصدير، مما يؤدي إىل تنو    
  .الدولية
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 سواء من وجهـة     ، الزيادة خالل الزمن يف األمهية النسبية للقطاع الصناعي        1بالتايل ميكن تعريفه على أنه       
تولد يف القطاع الـصناعي، وزيـادة        امل ،القومي) الناتج(نظر الدخل أو العمالة، أي زيادة األمهية النسبية للدخل          

 ويتحقق ذلك عن طريق الزيادة املستمرة يف األمهية         .لة اليت يستوعبها القطاع الصناعي    األمهية النسبية للقوى العام   
  .النسبية حلجم املوارد االستثمارية املوجهة إىل القطاع الصناعي

 يـتم    وهناك التصنيع الذي   ،ت التصديرية  فمنها عن طريق توسيع الصناعا     ،أخذ التصنيع أمناطا متعددة   وي  
 وكذلك قد يكون منط التصنيع يعطي األولوية للصناعات االستهالكية          .الورادات احمللي عن طريق إحالل      للسوق

  .اخلفيفة أو للصناعات الثقيلة
  

  :  إحالل الواردات ومحاية الصناعة الناشئةاستراتيجية -2

  حتتاج من سلع بصفة عامةا أو تنتج حمليا م،كان يستورد من قبلتعين إحالل الواردات أن ينتج حمليا ما   
  ويتم ذلك عن طريق خلق السوق احمللي للصناعة اليت تدخل حمل الواردات، وخلق احلماية الكافية هلذه الصناعة

 ق عن طري مستخدمني يف ذلك إما،ويتم ذلك عن طريق منع استرياد السلع اليت تزيد إحالهلا باإلنتاج احمللي
  ...).احلصص(التعريفة اجلمركية أو أدوات قيود االسترياد األخرى 

  

 تصنيع ذات توجه الداخلي، تعتمد على إستراتيجيةهي   2 : إحالل الوارداتإستراتيجيةبالتايل ميكن تعريف       
  .ج عن جهاز فينخليط من القيود اجلمركية وغري اجلمركية، اليت حتول دون منافسة الواردات لإلنتاج احمللي النات

  
 وقد . قصد إنتاج املواد اليت كانت تستورد من قبل،إىل تشييد مشاريع صناعية اإلستراتيجيةدف هذه        

 راجع اإلستراتيجية، وانتشرت يف دول أمريكا الالتينية، وكان االجتاه إىل مثل هذه اإلستراتيجيةظهرت هذه 
 الخنفاض من أسعار مواردها املصدرة، وأدى تزايد هذا العجز إىل لتعاظم العجز التجاري للدول النامية، نتيجة

  .احلد من استرياد املواد االستهالكية، وقيام صناعات حملية إلنتاج املواد كليا أو جزيئا
  

ومها احلماية اجلمركية : على وسيلتني أساسيتني) إحالل الواردات (اإلستراتيجية تعتمد هذه ،كما ذكرنا        
اردات، فمن خالل فرض القيود على استرياد تلك السلع اليت نريد إحالهلا باإلنتاج احمللي، يصبح وحصص الو

املنتوج احمللي يف وضع أفضل من املنتوج األجنيب من حيث املنافسة السعرية، فبعد إضافة التعريفة على سعر السلعة 
ه القيود على االسترياد نسبيا حمليا يف الطلب وبفرض هذ.  منافسة السلعة احملليةعلى املستوردة، تصبح غري قادرة

                                                 
 .43ابق، ص جمال الدين لعويسات، مرجع س 1
 .207، ص )1992األردن، مركز الكتاب األردني، (، "سياسات العالقات االقتصادية الدولية "جون أدلمان سبيرو، 2
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 يترتب عليه ارتفاع أسعارها، وبالتايل رحبية االستثمار فيها، فتتجه املوارد احمللية إىل االستثمار يف ،على هذه السلع
   1.إنشاء الصناعات اليت تقوم بإنتاج هذه السلعة اليت كان يتم استريادها من قبل

  
  
  
 2: اتقياس إحالل الوارد - 3

  :  اخلاصة بالعملية االستريادية باملقارنة مع إمجايل الوارداتنسبة ال-3-1

  

 تقاس إحالل الواردات بواسطة املتغري السليب يف الوضعية النسبية املرتبطـة بالـسلعة              ،يف بعض األحيان    
  : يلحتسب كالتاو  .املستوردة إىل إمجايل الواردات، هذا القياس ينعكس على اخنفاض هذه النسبة

  

Mi/M Si=  
  :حيث

Si       : نسبة إحالل الواردات  
 Mi      :السلعة املستورد .  

M        :إمجايل الواردات.  
  

د دور باملقارنة مع إمجايل الواردات، وحيدهيكل االستريادات من خالل هذه النسبة قياس ضخامة يتم   
  .  وكذا االستهالك،ردات واإلنتاجات من خالل حتديد العالقة املتواجدة بني املستوردإحالل الوا

  
  : الوارداتلسلعة باملقارنة مع إمجايل  استرياد انسبة - 3-2
  

  : ة التاليةبسنتج عن تغري يف الا، ن الوارداتهناك قياس آخر مؤلف لإلحالل  
  

 Si = M /T 
  :حيث

Si        : نسبة السلعة املستوردة باملقارنة مع إمجايل الواردات .  
 M        :لسلع املستوردةا.  
 T       :الكمية املتوفرة من هذه السلعة .  

  

                                                 
 .45 جمال الذين لعويسات، مرجع سابق، ص  1

2 Abdelkader sid Ahmed, "croissance et développement, Tome 2", (Alger, office des publications universitaires, 
1981) p p20-30 



   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð†b—nÓüa@ìàäÛbi@bènÓýÇ@ë@pa†ŠaìÛa@@ @

 

 169

 هذا القياس خاص بالنسبة لقياس .أقل من الصادراتو أكثر من الواردات، Pمبعىن أن اإلنتاج احمللي   
 واالمتداد .اتأثرييهم نظرا الرتباطها بالسلع املستوردة وإنتاجها، ومن املهم أن نفرق بوضوح بني M/Yالنسبة 

لكن هذا . نطقي هلذا القياس يتمثل يف اعتبار نسبة الواردات اإلمجالية يف القطاع التجاري إىل إمجايل االقتصادامل
 فالسياسة التجارية .القياس يعاين من بعض السلبيات، نظرا للخلط بني نتائج السياسة االستريادية وإحالل الواردات

ات، ولكن عادة ما جند أن االستريادات املعروفة وغري ردلوا واليت إما تنقص أو تزيد يف ا،تتعلق بشروط الطلب
 كما ، ميكن هلا أن تنخفض، مبينة بذلك طريقة إحالل خاطئةM/T النسبة .أساسية تنخفض يف ظل هذه الشروط

يرفقها إخنفاظ يف الكمية املتوفرة هلذه السلعة، هذا النوع من املشاكل ميكن أن يطرح ويفرض نفسه خالل مراحل 
  .اتردل الواإحال

  
  : اتميثل قياس لإلحالل الواردعلى اإلنتاج الطبيعي احلقيقي زيادة اإلنتاج  - 3-3

، البد أن يكون مرتبطا بالتطور يف اإلنتاج الصناعي إلحالل رداتإن القياس اجليد لإلحالل الوا  
اج املوجه حنو الطلب للسلع  وهذا بفعل اإلجراءات احلاصلة يف إحالل الواردات امللبية من خالل اإلنت.اتردالوا

ات الناجتة اليت البد أن تكون منافسة على حسب اإلنتاجية من طرف الصناعات رداملستوردة، وكذا إحالل الوا
 وأن غياب هذه األخرية ال شيء ميكن ، كل يف الصناعات يوضح هذا اإلحاللإذا أن لنفرض .املنافسة لالسترياد

هذا اإلجراء ميكن وصفه . ة اإلحالل ضرورية والزمة لتطور هذا اإلحاللريورسإنتاجه، كما ميكن أن نسجل أن 
على اختالف ميزة اإلحالل املعتمدة، وهلذا السبب، االستعمال املمكن لقواعد العامة  باإلحالل الطبيعي للواردات

كن أن تؤثر يف املتعلقة مبسار النمو ملختلف الصناعات مع األخذ بعني االعتبار خمتلف الطرق والوسائل اليت مي
  .   مع غياب إحالل الواردات،تقدير النمو ملختلف الصناعاتو مراحل النمو، 

  

   حمل الوارداتحاللإ إستراتيجية تطبيق  ومراحلأسباب :الفرع الثاين 

  : حالل حمل الوارداتإتطبيق إستراتيجية  أسباب -1
  1: هذه األسباب وفيما يلي أهم ،هذه االستراتيجيةتطبيق توجد عدة أسباب وراء   

  

  :االقتصاديالنمو  -1-1
 الذياحمللية توسع السوق و هذا من خالل قد يتحقق إحالل حمل الواردات كنتيجة طبيعية للنمو،   

يصاحبه إنشاء صناعات حملية جديدة إلشباع الطلب احمللي املرتبط باتساع السوق، وأن ذلك البد أن حيدث سواء 

                                                 
 غير هأطروحة دكتورا(، " الحوافز و العوائقن الناميةية على النمو االقتصادي في البلدااثر تنمية الصادرات غير النفط"وصاف،  سعيدي1 

  .26-24، ص ص )2004 تحليل اقتصادي، صمنشورة، تخص
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زيادة النمو يف درج يتحول القدر من اإلحالل مع بالت و .ذه الصناعة أم القامت األجهزة احلكومية بتشجيع ه
  .    ذات إنتاجية كبرية احلجم كأحد الشروط األساسية لنجاحها،الصناعات الصغرية

  

  :ةاالقتصادي الضرورة -1-2
ات يف ا حيدث من اضطرابات وأزممل ضرورة اقتصادية يعترب ،حالل حمل الوارداتإ اعتماد استراتيجية   

 إىل اخنفاض  الثانية، واليت أدت كما حدث خالل الكساد العاملي واحلرب العاملية،العالقات االقتصادية الدولية
 املواد األولية يف تصديرها، واليت تؤدي إىل تناقص قدرة  علىخاصة اليت تعتمدحجم وقيمة الصادرات الدول 

  .  لتزويد السوق احمللية باملنتجات اليت تعذر استريادها،ليةاالسترياد، مما يدفع إىل إقامة كثري من الصناعات احمل
  : العجز يف ميزان املدفوعات -1-3

إن العجز يف ميزان املدفوعات الناجم عن زيادة الواردات مبعدالت أعلى من زيادة الصادرات، يدعو إىل   
اليت تعتمد على السياسة االستريادية  اإلستراتيجية هذه اعتماد وهذا من خالل ،ختفيف العبء عن ميزان املدفوعات

  .كوسيلة لتحقيق التنمية
  

  :االقتصادية السياسة -1-4

،  إىل إقامة املزيد من الصناعات الوطنية اهلادفة- أحيانا–  وفق خمططات التنمية،دف السياسة االقتصادية  
 ولتحقيق هذه األهداف تسعى .خلق فرص عمل وزيادة الدخل الوطين و إىل توفري املزيد من العمالت األجنبية،و

  .الدولة إىل االجتاه إىل استراتيجية اإلحالل حمل الواردات
  

   :  االدخار واالستثمارزيادة-5 -1
 تؤدي إىل زيادة االدخار واالستثمارات احمللية، ويربر يف ذلك  بأا سوف،أنصار هذه االستراتيجيةيرى         

ا ينتج عنها من تغريات يف معدالت التبادل احمللي لصاحل القطاع الصناعي، وم يفرض لصاحل بأن سياسة احلماية اليت
حيث أن هذا . وزيادة األرباح فيه ، تؤثر يف توزيع الدخل الوطين لصاحل القطاع الصناعيف سو،هذا القطاع

      مار يترتب عليه زيادة معدل االدخار واالستثفن ذلك سواالقطاع يتسم بارتفاع ميله احلدي لالدخار، ف
  . وبالتايل معدل منو الدخل الوطين

  
  : حتقيق االكتفاء الذايت - 1-6

  اج السلع حمل السلع املستوردةـة للخارج، من خالل إنتـدف هذه االستراتيجية إىل التقليل من التبعي         
  .وهذا من أجل حتقيق االكتفاء الذايت

  

  : السهولة يف التطبيق -3-7
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 تتمثل يف سهولة البدء ا، حيث أن تقليل الواردات دف ،ة اإلحالل جباذبية واضحةتتمتع استراتيجي  
خلق فرص االستثمار يف صناعات اإلحالل يعترب أمرا سهال نسبيا، كما أن إحالل الواردات ختلق فجوات هامة 

 السلع االستهالكية  دف تشجيع اإلنتاج احمللي من،يف االقتصاد، وختلق هذه الفجوات فرصا استثمارية واضحة
  .والوسطية والرأمسالية

  
  
  
  
  
  
  
  :  إحالل الوارداتإستراتيجيةمراحل  -2

  :متر سياسة التصنيع عن طريق إحالل الواردات مبراحل متعددة، نوردها يف ثالث نقاط  
  
  : الجتاه إىل اإلحالل حمل الوارداتا-2-1

ستهالكية الصناعية، وبالتايل تتميز املرحلة األوىل يتم فيها فرض القيود على الواردات من السلع اال         
فضال عن  1املعمرة، الواردات للصناعات االستهالكية، أي االجتاه حنو قطاع الصناعات االستهالكية غري بإحالل

ج إىل بنية وهياكل أساسية ا كما أن هذه الصناعات ال حتت.وجود فجوة داخلية أي الطلب الداخلي على السلعة
  .  أو الرأمسالية، وحىت التجهيزات الضرورية لإلنتاج غري معقدةالوسيطة كما هو احلال يف حالة الصناعات متقدمة،

  
  : إنتاج السلع االستهالكية املعمرة -2-2

ت يف ارتفاع  يف املرحلة السابقة قد سامه بعدما تكون التنمية،ه السلع متطوراَذلب على هطو يكون ال        
ين القادرين على ديهم، وظهور فئة من العمال املاهر وتطور النموذج االستهالكي ل،نمستوى معيشة السكا

  .ات الضرورية لتمويلهادخر و باملقابل امل، الصنفهذاالتحكم يف مثل 
  

  :  صناعة السلع الوسيطة الرأمساليةاالجتاه يف- 2-3

 أو ك عن طريق تأثري الدفع، وذلأدوات اإلنتاج إنتاج مستلزمات اإلنتاج، والصناعات الثقيلة اليت تنتج مبعىن       
 قد تطور بسبب ، املنتجاتهذهلب على طوهي املرحلة اليت يكون فيها ال 2؛االرتباط إىل اخللف أو إىل األمام 

                                                 
 .368-367  صحاتم سامي عفيفي، مرجع سابق، ص 1
  .45ات، مرجع سابق، ص جمال الذين لعويس 2
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لك ظهور عمال أكثر ذ مع ةوباملوازا   أو االستهالك املعمر،ائينهلب على املنتجات ذات االستهالك الطتطور ال
  .ال الداخليامل رأس مهارة وتراكم

  
ه الصناعات يف الدول النامية، و التشجيع الذي قوبلت به من طرف الدول املتقدمة ناتج ذ إن إقامة مثل ه  
 فتهدف بشكل رئيسي الصناعات،ه ذ فبالنسبة للدول املتقدمة الطاردة ملثل ه، كال الطرفني يف إقامتهاافدهعن أ
  :1إىل 

   ؛ إلدخال تطور عليهالفة، ومل يعد هناك جمال ئرة ومتخالتخلص من تكنولوجيا با -1
 غري مرغوب فيه الشيءهذا  و، قوة عمل كبريةىل مما يستوجب احلاجة إ، عدم القدرة على تطويرهاأن -2

 ؛  وازدياد مطالب املادية واالجتماعيةالنقبات،يف ظروف قوة حركة 
 

  : أما بالنسبة للدول املضيفة فتهدف إىل
 من  اد  رياالست  االعتماد على       االحتياجات احمللية، بدال من             لتغطية -اد  رياالست   حمل  -ت  ه الصناعا    ذإحالل هل      -  1

  ؛ اخلارج
ا ال ميكن مع احلواجز اجلمركية اليت ذه الصناعات من اجل التخصص يف تصدير، إال أن هإقامة هلذ -2      

  ؛ تفرضها الدول املتقدمة
 
  : ةـهذه اإلستراجتيالصعوبات اليت تعترض  -3

 يترتب عنه ختفيف العب عن ميزان املدفوعات فيما خيص موارد ،إن سياسة التصنيع عن طريق الواردات        
 وزيادة الواردات من ،النقد األجنيب النادرة، واخنفاض األمهية بالنسبة للواردات من السلع االستهالكية الصناعية

 أن هذه إال. للخارج و القضاء على التبعية ،نتاجية ذاتية وبالتايل دف أساسا إىل بناء قدرات إ.االستثماريةالسلع 
بالتايل  و  ألن املتتبع ملراحلها الثالث يلمس أا كلما تقدمت تزداد اختناقا،اإلستراجتية تعمل عكس هذا االجتاه

   2: ومنها، اإلستراجتيةت و املشاكل ميكن أن تتعرض هلا هذه وهذا يرجع للصعوبا.تبعية
  

 وهلذا ، متوفرةتكون غري ومواد أولية أو صناعية غالبا ما ،دات حيتاج إىل الكفاءة فنية وتقنية إحالل الوار-1
  .    من البالد املتقدمةديستدعي رؤوس أموال كبرية واالستريا

 صغر حجم السوق احمللية، تضيف إليه العوامل املضادة األخرى حمليا، حيول دون االستفادة من ميزات اإلنتاج -2
  .     لة يف القدرات اإلنتاجية، ومنه زيادة تكلفة اإلنتاجا عطإىل ويؤدي بالتايل الكبري،

 ضعف حركة التصدير بسبب احلماية اخلارجية، وبسبب نقص جودة املنتجات احمللية، وبسبب ارتفاع -3
  .   أي ميزة تنافسية هلاوجودأسعارها، وبالتايل عدم 

                                                 
 .40زوزي محمد، مرجع سابق، ص 1
 .15 سابق، صععبد اهللا موساوي، مرج 2
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ة مضادة حتتم تقيـد الـواردات إال        ـددة، بل تدفعها ظروف خارجي     حركة التصنيع وفقا لربامج احمل      تسيري ال -4
خاصة ليا، لكن باملقابل يؤدي إىل استرتاف عوامل اإلنتاج النادرة          الضرورية منها، هلذا يشجع إنتاج هلذه السلع حم       

طاء األولويـة   رؤوس األموال األجنبية، دون النظر إىل التكلفة النسبية لإلنتاج، حيث يتطلب الرشاد االقتصادي إع             
إلنتاج السلع اليت ميكن إنتاجها حمليا بشرط أفضل من غريها، هلذا ال يفترض على إنتاج السلع االستهالكية، كما                  

       .لية والسلع الوسيطة والرأمسالية إىل إنتاج املواد األوبل ميتدحيدث عادة 
السياسة االقتصادية إىل التركيز على إنتـاج        الواردات إلجناز هذه اإلستراجتية، وذلك نتيجة اجتاه          زيادة ضغط  -5

  أو القـدرة   د االسـتريا   إمهال اإلنتاج من أجل التصدير، وبالتايل ضعف هامش         و السلع اليت حتل حمل الواردات،    
  .            اإلستريادية

 يؤدي إىل خلـق   هذا ما    و اإلنتاج احمللي مضمار املنافسة األجنبية، و       ، عزل األسواق  إىل تؤدي احلماية الشاملة     -6
      .ودة يف اإلنتاج والتحكم وختفيض تكلفتهجو احتكار ال حيفز على حتسني اجل

الرأمساليـة ذات تكـاليف      االسترياد الـسلع     إىلذه الدول من السلع االستهالكية، بأنواعها       د ه ا انتقال استري  -7
    .الباهضة

 ألنـه  ، تغري البناء الـصناعي يف البلـد  إىل يؤدي   اعتماد هذه اإلستراجتية على إحالل السلع االستهالكية، ال        -8 
  . إقامة صناعات األساسإىليصعب االنطالق من الصناعات االستهالكية 

  

  سياسة إحالل حمل الواردات: الفرع الثالث 

 .تعتمد إستراجتية إحالل الواردات على وسيلتني أساسيتني مها احلماية اجلمركية وحـصص الـواردات               
   فشل إستراجتية إحالل الواردات جيب توضيح دواعي وحجج محاية الـصناعات الناشـئة   أوح  وإلبراز أسباب جنا  

  1.وإبراز هيكل احلماية عرب مراحل هذه اإلستراجتية
  

  : الناشئة الصناعات -1
  

 . واليت ترتكز على مفهوم الصناعات الناشـئة       ،    هناك بعض احلجج اليت تربز احلماية اجلمركية كوسيلة للتنمية        
 املمكن أيضا   اجلمركية ومن مكان الصناعات احمللية أن تنافس املنتجات األجنبية يف السوق احمللية بدون احلماية             بإف

ـ   ة الضرور  الصناعيني على اخلرب   ؤوالءهتصديرها للخارج، ولكن حىت حيصل       وا ية، ال ميكن اإلنتاج برحبية، أن يبيع
 محايتها  أو ، دعم هذه الصناعات الناشئة    إماعلى احلكومة    لذلك يتوجب . منتجام بنفس أسعار الواردات املنافسة    

و تربير احلمايـة أو      . املستوردة من الواردات املنافسة    تقييد الكمية  طريق    عن  أو ،طريق فرض ضرائب مجركية   عن  
  .الدعم يتوجب على الصناعة يف النهاية أن تصبح قادرة على املنافسة ضد الواردات يف السوق احمللي

  

                                                 
  .717-687 سابق، ص صعطه عبد اهللا منصور، مرج 1
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  :ماية هيكل احل -2

تتـوفر   ، عندما تفترض احلماية اجلمركية على الواردات املنافـسة        ،يف املراحل األوىل إلحالل الواردات      
 أوال ترتفع أسعار السلع العاملية مسخر السلعة املستوردة لدولة ما يـساوي             . يف احلال للصناعيني احملليني    نمعونتا

ـ  ،ارك تصبح األسعار احمللية مساوية لألسعار الدولية      تكاليف نقلها والتأمني، وسعر احلدود عند غياب اجلم         د وعن
مت  وهذا مـا     ، باحلماية االمسية  فرض اجلمارك يرفع السعر احمللي عن السعر الدويل ويسمى أثر زيادة السعر احمللي            

  . له يف الفصل الثالثتطرقال
  

ة على املدخالت املستوردة اليت حيتاج إليها        يف أن اجلمارك ال تفرض عاد      ،ة الثانية للصناعة احمللية   متثل املعون        
 وميكن زيادا عن طريق إما رفع       . وتقاس باألسعار احمللية   ،قيمة املضافة ي ال داج، وبالتايل يتم حتديد الفارق احل     اإلنت

 . ختفيض اجلمارك على املدخالت املستوردة أو شـكليهما        أو ،اجلمارك على الواردات املنافسة من السلع النهائية      
ولقياس احلماية الفعالة يتوجـب علينـا مفارقـة         . باحلماية الفعالة  سمى هذا التأثري املزدوج للهيكل اجلمركي     وي

   الدوليـة  رالفرق بني سعر املدخالت اليت حتددها اجلمارك، ثانيا نفس الفرق ولكن مقوما باألسعا             أوالهلامشني ،   
 وتسمى زيادة اهلـامش األول      ،مستوى األسعار الدولية   على   بالقيمة املضافة  واليت تسمى    .أو عند وصوهلا احلدود   

    . عن الثاين مبعدل احلماية الفعالة
            

   :  الواردات يف التوازن العامإحالل -3

 الوضع قبل فرض يبني إحالل الواردات، فالشكل األول عملية )29 ( ،) 28( ،) 27(  متثل األشكال رقم  
 يف ضل معـدالت التبـادل       (C) وتستهلك عند النقطة     (A) الدولة تنتج النقطة      فعند ما كانت   .يةركم اجل احلماية

 اجلمارك على مجيع الواردات إىل تغري معدل التبادل الدويل يف السوق احمللية             ض يؤدي فر  ،الدويل املواتية لصادرا  
 االستهالك على اخلـط   ويستقر،حيث يزداد إنتاج السلع املصدرة (B) إىلوتنتقل نقطة اإلنتاج  .لصاحل املستورد

   .املرسوم موازيا باملعدل التبادل الدويل
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  . عملية إحالل الواردات منحىنيبني:(27 ) رقم الشكل

 قد حتقق ، على الذاتعتماد أن اخنفاض الواردات وبالرغم من حتقيقه دف زيادة اال،وبالتايل ميكن القول  
فز األساسي إلحالل الـواردات ال      امجاال، ومع ذلك فاحل    وهي اخنفاض مستوى رفاهة املستهلك إ      ،بتكاليف عالية 

ولكن الرغبة يف زيـادة      ،B- إىل Aمبعىن حترك نقطة اإلنتاج من      -ميثل يف انتقال ساكن للموارد كما يبين الشكل         
     .)29(  ،) 28(اإلنتاج، واالستهالك ونقل منحىن اإلنتاج للخارج كما هو مبني يف الشكلني 

 فإن منحىن   ، واليت يتطلب جلب املستثمرين هلا وجود احلماية       ،ستراجتية من حتفيز الصناعة الناشئة    فإذا متكنت اإل      
  .) 28( إمكانية اإلنتاج سيندفع بقوة إنتاج الواردات ويبدو يف الشكل رقم

  

  . يبني عملية إحالل الواردات):28(شكل رقم ال
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 .707طه عبد اهللا منصور، مرجع سابق،  ص : املصدر
 فإن سعرها النسيب سينخفض حمليـا حـىت يف وجـود      اآلن،ر سلع إحالل الواردات بشكل كبري       ظرا لتوف  و ن    

متثل نقطة اإلنتاج يف     F و  ونتيجة لذلك يصبح خط السعر األول ذا احندار أخف من احندار خط السعر،             ،اجلمارك
 سيكون االستهالك   .ىن إمكانيات اإلنتاج اجلديد   الفترة الثانية وهي نقطة التماس بني خطي األسعار الداخلي ومنح         

 املوازي خلط معدل التوازن الدويل األصلي، ويكون املستهلكون يف حال أفضل من   FGعلى اخلط Hعند النقطة 
  .)(Cبدال من  (H)الفترة الثانية عند 

  
دفع مـنحىن   أن ي ر   و استطاع االستثما   ،ا كانت عملية إحالل الواردات أقل جناحا على سبيل املثال         و إذ   

أن ال حيقـق     فمـن املمكـن      ،)مفضال أيضا إنتاج السلع املـستوردة     (للخارج  " بسيطة"إمكانية اإلنتاج مسافة    
 علـى مـنحىن   (j)نقطة  هذه احلالة اليت يصل فيها اإلنتاج إىل  ) 29(االستهالك مستواه القدمي، ويبني الشكل رقم       

 وتنخفض التجارة عن مستوامها للفترة    ،(C)هالك أقل من النقطة األصلية      إمكانية اإلنتاج للفترة الثابتة، ولكن االست     
وهنـا  . وبالتايل يكون النمط بطئ أو حمبط موازي للنتائج احملتملة إلحالل الواردات كما حيصل يف الواقع              . األوىل

 نقطة اإلنتاج مـن       وحتركت ،أيضا تستطيع الدولة زيادة إستهالكهما من كلتا السلعتني إذا تتبعت األسعار الدولية           
j) ( اىل(H)على املنحىن اجلديد إلمكانية اإلنتاج  .  

  

  
  
  

   .صاحبه منؤ بطئإحالل الواردات لفترة الثانية ي: )29 ( رقمالشكل
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  708 منصور، مرجع سابق ص بد اهللاطه ع: املصدر

  
  ارجية ار التجارة الخنظ بم فـي الجزائــرإستراتجية التنمية:  الثاني المطلب

غداة االستقالل تبنت اجلزائر املنهج االشتراكي، انطالقا من اإليديولوجيا اليت حيملها جيل الثورة املتـسم                 
 االسـتقالل    تقوية  و تعميقهذه اإلستراجتية املتبناة دف إىل      كانت  . تعماري و النهج الرأمسايل   بالعداء لغرب االس  

حتديث الزراعة، التوجه الداخلي، تنمية البنية       :قيق أهداف مثل  االقتصادي، وذلك بتحديثه وتطويره، من خالل حت      
التحتية، واهلياكل االجتماعية، والتأميم البنوك و التجارة اخلارجية و الثروات املعدنية والطاقوية، وبنـاء قاعـدة                

  .صناعية
  

لك جمسدا عمليا يف إتباع فكـرة        ويظهر أن هلذه اإلستراجتية املتبناة نظريا هي إستراجتية النمو املتوازن، وكان ذ              
 وكان ذلك ."Big push"ة كبريةـويف اجلانب العملي شرعت اجلزائر يف سياسة استثماري. ةـة املصنعـالصناع
 لتحقيق التراكم الرأمسايل الضروري للشروع يف إقامة صناعات إلحـالل           ،ه قطاع احملروقات خاصة بعد تأميم     يف

  .ت فيما بعد وتنمية باقي القطاعا،حمل الواردات
  

   الوارداتحمل إستراجتية إحالل : الفرع األول 

 أغلب االستثمارات إليها، مل      توجه و،  هذا التوجه يف إستراجتية التنمية بالتركيز على قطاع الصناعات الثقيلة               
لت الـصناعات    و اليت حتقق إحالال جزئيا للواردات، مش       ، الصناعات اخلفيفة  إىلمينعها من توجيه جزء استثماراا      

ـ          .النسيجية، و الصناعات الغذائية و غريمها      اص علـى   ـ وكان هذا التوسع ناتج عن استثمار القطاع العام واخل
اع العام قبل الثمانينات، و أدى هذا اإلحالل إىل املرور ببعض الصناعات إىل             ـ مع السيطرة املطلقة للقط    ،السواء

 إىلال أن قرارات التصدير مل تكن اقتـصادية، ألن االنتقـال            إ .حد التصدير، كما حدث مع الصناعات النسيجية      
مرحلة التصدير تقتضي تلبية حاجيات السوق الداخلية اليت تعد اهلدف األساسي من إنشاء مثل هذه الـصناعات،                 

 تتمثل يف اختالف جودة املنتوج املتجه إىل السوق احمللية عـن املنتـوج املتجـه إىل         ، منلك ظاهرة أخرى   ناكما أن 
ولعبت احتكار الدولة للتجارة اخلارجية و احلماية اليت فرضتها هلذه السلع دورا هاما يف زيادة إنتاجهـا،    . لتصديرا

  . حد حتقيق اهلدف الذي أنشئت من أجلهإىلإال أن هذه الزيادة مل ترق 
  

 تغـري مـسار     يف إطار احمليط االقتصادي الوطين و الدويل الصعب يف اية السبعينات، ارتأت اجلزائر إىل               
ـ      تسياستهما التنموية، باعتماد منوذج تنمية جديد        مارات بـني خمتلـف   تثرتكز أساسا على توزيع متـوازن االس
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هذا املخطط يضمن تغطية جيدة لالحتياجات االستهالكية كما يهدف إىل          ). اإلنتاجية وغري اإلنتاجية  (ت  القطاعا
    1:حتقيق مايلي

                                 ؛ثمار  تشجيع االستهالك على حساب االست-1
  ؛ الرأمسال األجنيب للشراكة مع مؤسسات الدولة  جلب حماولة-2
  ؛  تشجيع استثمارات إحالل الواردات-3
  

 بعدما أثبتـت    ،املصنعة وية املعتمدة على الصناعات   وبالتايل يرمز املخطط الثمانينات إىل قلب االختيارات التنم           
اً األولوية للزراعة والري والصناعات اخلفيفة، هادفاً مـن         ىل التوزيع املتوازن لالستثمارات ماحن    فشلها، والتحول إ  

   .الكيةوراء ذلك إىل إشباع احلاجيات األساسية للسكان، وذلك من أجل تعويض الواردات من السلع االسته
  

  األوضاع االقتصادية خالل فترة تطبيق االستراتيجية :الفرع الثاين 

 مما انعكس سلباً علـى      ،مرور االقتصاد الوطين بظروف اقتصادية صعبة     ) الثمانينات(هذه املرحلة   سجلت    
لمرحلة املاضية   األوىل راجعة إىل املؤثرات الثقيلة ل      .أداء هذه االستراتيجية، وذلك بفعل مؤثرات الداخلية وخارجية       

 أدت بالضرورة إىل    ،اكمت وشكلت ضغوطات  ارات التنموية السابقة، مما أفرز عدة ظواهر تر       بسبب نتائج االختي  
 أما الثانية فراجعة لألوضاع االقتصادية العاملية واهلزات اليت شـهدها سـوق             ؛ إعادة النظر يف الكثري من املعطيات     

  2:وميكن مالحظة تدهور الوضعية االقتصادية للبالد على عدة مستويات كاآليت. املواد األولية والطاقة
 اخنفاضاً ملموساً، تواصلت نزعة االخنفاض هذه بعـد أن بلغـت            1985 ابتداء من سنة      سجل سعر احملروقات   -1

  :، إضافة لذلك1986ذروا سنة 
 بنسبة تقـرب    1986تدهور سعر الدوالر األمريكي وانعكاساته على ميزان املدفوعات، إذا تقلصت سنة             •

  .1985 مقارنة بسنة 40%
  .ذولة لتنظيم سوق النفطتقليص إنتاج احملروقات يف إطار اجلهود املب •
  .تدهور القدرة الشرائية للدينار اجلزائري يف السوق العاملية •
  .ركود أسعار املواد األولية •
 .تزايد الفوائد اليت أثقلت الديون اجلزائرية •
  

ى  باالخنفاض، حيث قدر تزايد السنوي باألسعار الثابتة عل        1989 متيز تطور الناتج القومي اخلام ابتداء من سنة          - 2
  : سنة األساس بـ1974اعتبار سنة 

 .1970-1979ة  بني سن 6.9% -

                                                 
  .86محمد زوزي، مرجع سابق، ص 1
 .89ص ، محمد زوزي، مرجع سابق 2
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  .1980-1984 فيما بني نسبة 5.2% -
  .1985ة  سن4.6%-
  .1986ة سن % 0.3 -

  

امليزان التجاري، دفـع إىل     يف   تدين احلجم اإلمجايل للواردات السلع، وذلك يف إطار البحث عن إجياد توازن              - 3
، وهلـذا   1989 مليار دوالر سـنة      10.5 إىل   1985 مليار دوالر سنة     13 من   املبلغ، فقل   تقليص إجباري للواردات  

ذلك سلبا على سري جهاز اإلنتاج، ترتب عنه تقليص يف التموين اثر   و.)1986 و 1985بني % 28(االخنفاض ميثل 
  .)1986و 1985 بني % 20(باملواد األولية النصف املصنعة 

  

 مليار دوالر سـنة     25 إىل   1986 مليار دوالر سنة     20ائر، فزاد مبلغها من حوايل      تفاقم الديون اخلارجية للجز    - 4 
1989.  

  

 معدل تزايده السنوي خالل الفتـرة       1985، حيث اخنفض سنة     1980 متيز تطور االستثمارات بالتدين من سنة        - 5
 سـوى   1985-1980بينما مل يبلغ معدل تزايده خالل الفتـرة         ،  %76 بعد أن كان يناهز    %28 على   1980-1984

13%.  
  

        أكدت اجلزائر من خالل سياستها التنموية، علـى تـدعيم           يف خضم هذه املؤثرات الداخلية واخلارجية،       
 حىت تنقص من الفاتورة الثقيلة للمواد الغذائية، وتقـضي علـى            و التجسيد الفعلي الستراتيجية إحالل الواردات،     

 واضعة  ،سوق احمللية، وجاءت خمططات التنمية هلذه املرحلة مترمجة لذلك        الشح املوجود يف املواد االستهالكية يف ال      
  . لألهداف و التوجيهات الكربى للعشرية القادمة

  
  
  

  الترمجة التطبيقية إلستراجتية إحالل الواردات يف اجلزائر: الفرع الثالث 

القـرارات  أدى إىل اختـاذ     " حوصلة العشرية " ب إن التشخيص الذي مت يف اية السبعينات، و الذي مسي                
  :التالية

  ؛  إعادة هيكلة االستثمارات-
  ؛  إعادة اهليكلة العضوية للمؤسسات العمومية-
  ؛  إعادة اهليكلة املالية للمؤسسات العمومية- 

ونظرا لألمهيـة   . لركودحالة ا  حىت ميكن االقتصاد اجلزائري اخلروج من        ، األمهية للقطاع اخلاص       و كذلك منح  
  . سنحاول التطرق إليها وحتليل أثارها االقتصاديةاإلصالحات،هذه 
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  : اهليكلةإعادة  1 - 
 يهـدف يف جـوهره إىل حتويـل         ،مت إعادة هيكلة املؤسسات االقتصادية يف اال الصناعي و الفالحي           

عي إىل الوحـدة     و املراقبة و التمويل و األداء االجتمـا        التسيري صعب يف عملية     يالكبري، الذ املؤسسة من احلجم    
  .اإلنتاجية ذات األداء االقتصادي

  
، حيث تقرر تقسيم الشركات الكبرية إىل عدد مـن          1983 إعادة اهليكلة أوىل املؤسسات القطاع سنة        مت

-1980( مؤسسة خالل الفترة     300ومشلت هذه العملية    . الشركات العمومية أصغر و أسهل إدارة و أكثر ختصصا        

  .امليدان واختذت عدة تدابري لتجسيد استقالهلما يف ،اأعيد هيكلتهما عضوي) 1984
  

ملـت  حتة املالية اليت    ـة، قامت السلطة مبرحلة أخرى متثلت يف أعادة اهليكل        ـبعد إعادة اهليكلة التنظيمي   
ة جديدة، بعد ختفيفها من الديون الـيت شـلت          ـات، حىت تسمح هلا بانطالق    ـعلى حل مشكلة ديون املؤسس    

  .بفضل اعتمادها يف التمويل على الدولة إىل مؤسسات لتوزيع األجور على العمال و حولتها ،حركتها
  

، وسطرت هدفا   األولياتكما منح اهتمام كبري للقطاع الزراعي وذلك، متاشيا و االختيارات اليت جعلته من                   
  . من مجيع الوسائل، الضرورية إلعطاء دفع جديد لإلنتاج الزراعيعيمهلتد

  
 و قد دعمت تلك اإلجراءات على املـستوى         ، بدايات حتول حقيقي يف االقتصاد الوطين      تإلجراءاتعد هذه ا      

 و متثل .املؤسسات العمومية، بصدور قوانني االستقاللية اليت كانت دف إىل البحث عن الفعالية للجهاز اإلنتاجي         
  : ذلك يف عدة مبادئ هي

  ؛ هوم الوصاية على املؤسسات و إلغاء مف، حترير املبادرة على مستوى املؤسسة-
   ؛  باملؤسسة، حيث ال تتدخل الوصايا إال من خالل ممثليها يف الس و اإلدارةالتسيري توحيد -
  ؛ ة، و اجلنائية الكاملة للمسريين املسؤولية املدني-

               
  :  القطاع اخلاصمدع - 2
  

ت العمومية من حيث األداء االقتصادي، أبرزت       إن املشاكل والصعوبات اليت كانت تتخبط فيها املؤسسا         
 يدعوا إىل تشجيع القطاع اخلاص، وظهرت قوانني لتجـسيد          )1980-1979(توجها جديدا لدى القيادة يف الفترة       

  .ذلك ميدانيا، بذلك أخذ القطاع اخلاص يربز على الساحة االقتصادية
  

  1982 أوت 21 الصادر بتاريخ 11/82ما قانون برز االهتمام بالقطاع اخلاص بصدور قانونني إثنيني، أوهل  
      والذي يعد انطالقه حقيقة للقطاع اخلاص، خصوصا بعد إلغاء القوانني املتعلقة بالقطاع اخلاص والصادرة يف
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 املهام املوكلة للقطاع اخلاص، يف تشجيع ترقية الصادرات والتكامل 11/82لقد حدد القانون .1966سبتمرب  16
كما مت حتديد جماالت االستثمارات اليت يشملها االستثمار اخلاص، متمثلة يف قطاع . لعام واخلاصبني القطاع ا

  .الصيد البحري والسياحة والفندقة واخلدمات املتصلة ا والنقل الربي لألشخاص والسلع
  

للمبـادرات   ويعد هذا القانون أكثر حتريـر        ،07/1988 الصادر يف    28/88أما القانون الثاين، هو القانون        
اختذ هذا القـانون عـدة      .  به املرحلة من الصعوبات مالية لتمويل االقتصاد الوطين        اتسمتاخلاصة، خصوصا ملا    

إجراءات متثلت يف حل الديون اخلاصة ملتابعة ومراقبة القطاع اخلاص، وكذا عدم حتديد سقف االستثمار، كمـا                 
  .ثمارألغى ضرورة احلصول على االعتماد املسبق من أجل االست

  :االستثماراتإعادة هيكلة  -3
  

إن عملية إعادة هيكلة االستثمارات متت على العموم على حساب القطاعات املنتجة مباشرة، باسـتثناء                 
 خـالل الـسنوات     % 13.7يف حني وصلت الزراعة والري من االستثمارات الكلية انتقلت من           .قطاع احملروقات 

  .1984-1980 خالل السنوات % 7.4 إىل 1967-1973
  

  1984-1980 من االستثمارات الكلية خالل الفتـرة        % 35االستثمارات يف الصناعات مل تعد متثل سوى        
 كذا حصة جمموع القطاعات اإلنتاجية من االستثمارات اخنفضت مـن           1973-1967 خالل الفترة    % 56.5مقابل  
  .1984-1980 خالل % 53 إىل 1973-1976 خالل % 78.2

  
  
  
  

  .تغيري هيكلة االستثمارات بالنسبة املئوية يف القطاعات املنتجة ( 17) :  جدول رقم
  

  1984-1980  1973-1967  السنوات/ القطاعات 

 %  7.4  % 13.7  الزراعة والري

  % 35  %  56.5  الصناعة

 % 53  % 78.2 جمموع القطاعات املنتجة

  
Source : A.Benbitour, Op.Cit, p 23  
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. 1985 سـنة  %15 إىل1980 سنة % 7ثمار يف البنية األساسية ارتفعت من يف حني جند أن حصص االست       
وهذا ما يؤكده التغري اجلذري عند مستوى ختصيص االستثمارات أو عند مـستوى تركيبتـها، وهـذا ضـمن                   

  . متوازن لالقتصاد الوطيناليت تتجه كثريا إىل البحث عن منو و،االستراتيجية اجلديدة للتنمية اليت مت إتباعها
  
  

ïãbrÛa@szj¾aZ@@‹qa@‘bîÓŠìİma†ŠaìÛa@pð†b—nÓüa@ìàäÛa@óÜÇ@@ @

 يف حتليل أثر تطور الواردات على النمو الداخلي لالقتصاد الوطين، خـالل             بحث يتلخص حمتوى هذا امل             
ريقـة   مث نقوم مبحاولة إثبات وجود عالقة بط        وهذا باالعتماد على مؤشرات االقتصادية الكلية،      ،سنوات الدراسة 

  .كمية، وهذا باستخدام طرق و أساليب القياس االقتصادي لتحليل العالقة بينهما
  
  

  تحليل أثر تطور الواردات على النمو الداخلي لالقتصاد الوطني:  المطلب األول
  

   السبعيناتخلي اخلام خالل فترة ا تقومي مسامهة الواردات يف الناتج الد:األولالفرع 

-1978 باإلضافة إىل الـسنتني      ،)1977-1974 ( و )1973-1970(خططني الرباعيني   هذه املرحلة يغطيها امل     

واليت متيزت بتحديد إستراتيجية تنموية على املدى البعيد، مرتكزة على تقومي احملروقات، وإعـادة تنظـيم               ،  1979
يط يطمح إىل    وانطالق ختط  ، وعلى احتكار الدولة ملعظم النشاطات     ؛ يف شكل مؤسسات وطنية    النشاط االقتصادي 

  .1974-1973  سنةكما متيزت بأول أزمة بترولية عرفها قطاع احملروقات يف. اإلجبارية
  

  تطور الواردات خالل هذه الفترة، يتطلب تقدمي عرضا لتحوالت اليت شهدا هذه الفترة علـى                لتحليل        
ستثمارات خالل هذه الفترة، مع حتليل       الوطين، وحجم اال   اإلنتاجكما يتطلب رؤية لتشكيلة نظام      . األصعدةمجيع  

  . بدوره أهم التغريات البنيوية االقتصاديةتطور الصادرات الذي يربز
  

   : 1979 -1970 الصادرات خالل فترة االستثمارات، PIB حتليل تطور الواردات باملقارنة مع -1
  

تبني حالة االقتصاد اجلزائري خـالل   بالتمثيل البياين، املرفقة) 19(  و)18(القيم املسجلة يف اجلدولني رقم        
 السبعينات، تطور الناتج الداخلي اخلام، االستثمارات، الواردات وصادرات السلع واخلـدمات بـاملليون دينـار              

  .باألسعار الثابتة
صادرات السلع واخلدمات باملليون دينار باألسعار و ، واردات ر، االستثماPIBتطور ): 18( اجلدول رقم

  .1974ـ الثابتة ل
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  الناتج الداخلي اخلام  السنوات
PIB1 

 صادرات السلع واخلدمات واردات السلع واخلدمات  االستثمارات

1970  42388.6  1128.5  10715  20970  
1971  39037.1  11022.3  9913.1  15527  
1972  48960.7  12872.9  11541.5  21550  
1973  50602  16046.8  14500.3  22755  
1974  55560.9  22075.2  19570.7  21403.1  
1975  58866  23956.6  22797.9  21509.9  
1976  64357.7  24730.1  21757.9  22269.5  
1977  68263.6  29049.4  26291.5  22127.9  
1978  74507  34879.2  28347.4  23473.5  
1979  80089.3  32380.4  25976.2  25131.3  

Source : www.these .org, Rente et l'endettement,29/04/2005, p53 
  

  . واخلدمات، االستثمارات، واردات وصادرات السلعPIBتطور متوسط السنوي لـ ): 19(اجلدول رقم 
  

  1979-1970  1979-1978  1977-1970  1977-1974  1973-1970  الفتـرات

PIB  6.98  7.77  8.32  8.32  7.6  
  13.8  5.58  15.92  16.0  15.82 االستثمارات

  10.6  9.94  13.5  11.6  11.1واردات السلع واخلدمات 

صـــادرات الـــسلع 
 واخلدمات 

3  -0.7  1.1  6.6  2.2  

 
  

Source : www.these .org, Rente et l'endettement,29/04/2005, p53 
  

  : مثلنا األرقام الواردة بالبيان التايل ) 19( و) 18 (لتحليل اجلدولني
  

 ستثمارات، واردات وصادرات السلع واخلدمات خالل فترة، االPIBيبني تطور  ):30( رقم الشكل
  .السبعينات

  

                                                 
 .Intérieur Brut PIB : Produit 1  
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  .)18(مستنتج من اجلدول رقم : املصدر
  

العنصر األكثر ديناميكية خالل هذه الفترة، وبدون أي شك منو االستثمار، حيث حجمه ونسبته تـشهد                  
ة للمخطط الرباعي األول، نالحظ تضاعف حجمه       على ضخ كبري لرؤوس األموال خالل السنتني األوىل واألخري        

، وهذا ما يؤكد سعي الدولة من خالل هـذا          1977 و 1973 مرة، مث تضاعف مبقدار مرتني خالل الفترة         1.5بـ  
 بنـسبة   PIB وباملقابل جند تطـور      .ل فيها بعد إنشاء صناعات خفيفة     هاملخطط إىل إنشاء صناعات قاعدية، تس     

 %42.6 يف حني جند هذه املعدالت تصل إىل مستويات  ؛بالنسبة للمخطط الثاين %40.4يف الفترة األوىل و 28.3%
 كمـا نالحـظ     .فتـرة  يف املعدل السنوي لكل      %16 حيث تزايدت بنسبة     ،1978يف سنة    %47.8  و 1977سنة  

، وهذا بسبب صعوبات يف احتواء االستثمار، والذي يعـود          1979 و   1978اخنفاض يف االستثمارات خالل سنيت      
  .إىل توقيف الستكمال املشاريع املتأخرة يف اإلجناز خالل تلك الفترة

  
 الواردات، تشكل عنصرا مهما يف هذه الفترة حيث نسجل ارتفاعا يف احلجم اإلمجـايل               نباملقابل جند أ    

 سـنة   %26هذا االرتفاع القوي كان يف السنة األخرية حيث سـجلت           . 1973 و   1970 بني سنة    %35.3بنسبة  
  1970 مرة أكثر من مستواه يف سنة        1.8، وهذا ما يؤدي إىل تضاعف بـ        1974 سنة   %35رتفع بنسبة   وت. 1973

 من املخطـط األول إىل املخطـط        %36.6 إىل   %28.8وانتقلت من    .%13.5نسبة  بكما تزداد خالل املخططني     
يف الواردات يف السنة     امللحوظ   االخنفاض، وهذا بالرغم من     1979 -1978 وحافظت على نفس املستوى يف       ،الثاين

  .األخرية
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 التنموية اإلستراتيجية ترجم وت،يد بالواردات قهذه املعطيات تشهد على نظام إنتاجي يف طريق اإلنشاء، وم           
 لعبت فيها التجارة اخلارجيـة دورا       اإلستراتيجية هذه   .املنتهجة خالل هذه الفترة   ) استراتيجية إحالل الواردات    ( 

  اردات أو الصادرات، الواردات اليت تتكون أساسا من التجهيزات واملنتجـات املـصنعة            مهما سواء من ناحية الو    
 ي إال أن هذا النمو االقتـصاد .كانت ضرورية لعمل اجلهاز اإلنتاجي، وظلت دائما نسبة كبرية من الدخل الوطين       

ال واليد العاملة، وليس  لرؤوس األمو فأكثركان من النوع التوسعي، مبعىن أنه يتركز أساسا على حقن مكثف أكثر
  .من النوع التكثيفي الذي يرتكز على التنمية اإلنتاجية

  

  : اخلام حتليل مسامهة الواردات يف الناتج الداخلي -2

 االنفتـاح درجة  : التاليةلتوضيح األمهية النسبية لنمو الواردات على النمو االقتصادي اعتمدنا على املؤشرات                
تفسري  الذي يعمل على   معدل التغطية    ؛براز درجة تباعية االقتصاد الوطين العامل اخلارجي      االقتصاد الوطين، وهذا إل   

  .PIB للواردات من  النسبية امليل لالسترياد لتبني األمهيةط متوس؛ مدى تغطية الواردات بالصادرات
  :  االقتصاد الوطينحتافاالن درجة -2-1

  :  كالتايل موضحة يف اجلدول ، يف اجلزائر خالل فترة السبعينات1نسبة االنفتاح
  

  .1979-1970يبني تطور نسبة االنفتاح االقتصاد الوطين خالل ): 20(اجلدول رقم 
  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنوات

ــر  مؤشـ
  االنفتاح

50,01  45,28  45,58  51,14  54,48 57,00  51,11 54,72  53,80  48,12  

  .)18(دول رقم مستنتج من اجل:املصدر
  ميكـن  ،اإلطار ويف هذا    .            تدل النسب أعاله على درجة تأثري التجارة اخلارجية يف الناتج الداخلي اخلام           

يقـدر بــ    فتاح   فمعدل االن  ،أن نالحظ أن مؤشر االنفتاح على العامل اخلارجي مرتفع خالل فترات السبعينات           
 باإلضافة إىل ذلك نالحظ     ،%45.28يم احملروقات حيث اخنفضت إىل       اليت مت فيها تأم    1971 ماعدا سنة    .51.13%

، وهذا راجع إىل سياسة التجارة اخلارجية آنذاك الـيت          1979 سنة   %48.12 إىل   1978 سنة   %53.80اخنفاض من   
 الذي نص على أن الصادرات والواردات       ،78-02 احتكار الدولة لتجارة اخلارجية مبقتضى األمر        تعزيزدف إىل   

  .مها خيضع الحتكار الدولةكال
  

   : السبعينات تطور امليزان التجاري ومعدل التغطية خالل فترة -2-2

                                                 
 .04انظر الصفحة  1
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  :  كما يلي،ميكن احلصول على مؤشر التغطية  
  x 100 )الواردات/ الصادرات = (معدل التغطية 

  : وفق اجلدول التايل،نستعرض تطور امليزان التجاري ومعدل التغطية
  .ور رصيد امليزان التجاري و معدل التغطية خالل فترة السبعيناتيبني تط): 21(جدول رقم

  
  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972 1971 1970  السنوات

  25131,3 23473,5  22127,9  22269,5 21509,9 21403,1  22755  21550 15527  20970  الصادرات

  25976,2 28347,4  26291,5  21757,9 22797,9 19570,7 14500,3 11541,5 9913,1  10715  الواردات

رصيد امليزان 
 844,9- 4873,9- 4163,6- 511,6 1288- 1832,4 10008,58254,7 5613,9 10255  التجاري

معدل 
 96,75 82,81 84,16 186,72156,93109,3694,35102,35 156,63 195,71  التغطية

  .)18(مستنج من اجلدول رقم :املصدر 
  

فإننا نسجل حتقيق فائض كفـي امليـزان        ،  1979-1970نسبة لرصيد امليزان التجاري خالل فترة                    بال
 وبداية املخطط الرباعي الثـاين، يف حـني         ،التجاري من الناتج الداخلي اخلام خالل فترة املخطط الرباعي األول         

لك باألزمة البترولية اليت  وميكن تفسري ذ%21.24، حيث اخنفض 1973نسجل تدهور وضعية امليزان التجاري سنة 
 1979 ،1978،  1977،  1976 خـالل    1.00-،  0.83-،  0.17، و 9.44، واستمر هذا التدهور بـ      1973حدثت سنة   
   .على التوايل

  
فيما خيص معدل التغطية، والذي يفسر مدى تغطية الواردات بالصادرات، حيث نعترب أفضل نـسبة يف                   

واعتمادا على ذلك ومبالحظة املعدالت الواردة يف اجلـدول         ،  %120و   % 80املعامالت التجارية اليت تتراوح بني      
  :أعاله فإننا نسجل

  

    1978سـنة    %82.21 حيث نسجل أقل قيمة مبعدل التغطيـة         ،كرب نسبة التغطية طوال فترة السبعينات       
ادرات، والصادرات  بالص  وهو ما يعين التغطية الكلية للواردات      ،%186.7 بـ   1972وأكرب قيمة هذا املعدل سنة      

 إال أن هذا التذبذب يف معدل التغطية، ميكن تفسريه بارتفاع الصادرات تارة واخنفاضها              .من تدفق الواردات   أكرب
  .تارة أخرى باملقارنة مع الواردات

  
  .تطور سعر الصرفاألرقام املسجلة يف اجلدول التايل، توضح 
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  .بعينات خالل فترة السسعر الصرفيبني تطور ): 22(جدول رقم
  

  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنوات

 157 163 138,7 98 76,8 86,8 83,2 100 51,1 38,7  سعر الصرف
  

Source : www.these .org, Rente et l'endettement,29/04/2005, p149 
 

  : اخلامالداخلي  نسبة االسترياد من الناتج -2-3

 كما يبني نـسبة     1ميكن قياس مدى اعتماد البلد على االسترياد من العامل اخلارجي، مبؤشر ميل االسترياد              
  .االسترياد من الناتج الداخلي اخلام

  

  : وفقا للجدول التايل،نستعرض تطور هذا املتوسط
  .1979-1970 خالليبني متوسط االسترياد ): 23(اجلدول رقم 

  

  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنوات

  متوسط 
  االسترياد

 
25,28 

 
25,39 

 
23,57 

 
28,66 

 
35,22 

 
38,73 

 
33,81 

 
38,51 

 
38,05 

 
32,43 

  

  .)18(مستنتج من اجلدول رقم :املصدر
الناتج الـداخلي اخلـام                من خالل املعطيات املسجلة يف اجلدول أعاله، نالحظ أن نسبة االسترياد من        

 إال أن هذه النسبة ختتلف مـن         ؛ وهي نسبة مرتفعة من الدخل الوطين      ،%31.97خالل فترة السبعينات تقدر بـ      
 حيث نالحظ   .سنة إىل أخرى، وهذا وفقا لسياسة الواردات املتبعة آنذاك وكذا قيمة الدخل الوطين يف تلك الفترة               

 من جراء األزمة البترولية اليت كان هلـا         PIBع إىل اخنفاض يف قيمة       وهذا راج  ،%7.1 مبعدل   1973اخنفاض سنة   
 النـاتج    وهذا الرتفـاع إمجـايل     ، متوسط االسترياد تطورا ملحوظا     عرف إمجايل الصادرات، مث  على  تأثري سليب   

  . وهذا راجع إىل السياسة املنتهجة آنذاك%32.43 مبقدار 1979 مث تراجع سنة ، تلك الفتراتالداخلي اخلام
  

   1993-1980تقومي مسامهة الواردات يف الناتج الداخلي اهلام خالل فترة : الفرع الثاين 

لذي يرتكز أساسا على توازن أكثر لالستثمارات       امتيزت هذه الفترة يف جتسيد استراتيجية النمو املتوازن،           
واملخطط  ،)1984-1980(ول  بني خمتلف القطاعات اإلنتاجية وغري اإلنتاجية، وهذا من خالل املخطط اخلماسي األ           

 حدثت الصدمة البترولية، حيث شهدت ايار أسعار البترول، مما          1986يف سنة   ) 1989 - 1985(اخلماسي الثاين   
  .أدى إىل اخنفاض حصيلة الصادرات، وقد ترجم هذا االخنفاض بتقليص حجم الواردات

                                                 
  .04  رقمانظر الصفحة 1
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 مـسامهة   ييم، من أجل تق   خالل هذه الفترة  وفيما يلي سنحاول التطرق ألهم املؤشرات االقتصادية الكلية           

  . وبصفة خاصة االسترياد يف النمو االقتصادي،التجارة اخلارجية
  

  :، االستثمارات خالل فترة الثمانينات وبداية التسعيناتPIB حتليل تطور الواردات باملقارنة مع -1

 خـالل    االسـتثمارات  ، حجم روقاتخارج احمل PIB ـال ،PIBبني تطور   ت ، املسجلة يف اجلدول التايل    األرقام    
  .1979-1978املخطط اخلماسي األول باملقارنة مع املخطط الرباعي الثاين والفترة 

  
  
  

  خارج احملروقات، حجم االستثمار باملليون دينارPIB  ـ، الPIBيبني تطور): 24(جدول رقم
  

-1974  السنوات
1977 

1978-
1979 

1980 1981 1982 1983 1984 
1980-

1984 
PIB  247048,2  154596,3  82743  86912,9 90357,8 95448,6 100855,9 456318,2  

PIB ارج خـــ
  احملروقات

172817,6  111848,  62955,1 68703,4 72151,7 76246,3 81533,4  
  

361589,9  

ــم  حجـــ
 االستثمارات

998110,3  67259,6  33148,6 34220,2 36362,2 39292,6 39850,8  182874  

 
Source : www.these .org, Rente et l'endettement,29/04/2005, p112 

  

  :لبيان التايل  يف ا،ميكن متثيل اجلدول أعاله
  
  
  
  
  
  
  
  

  خارج احملروقات، حجم االستثمار باملليون دينارPIB ـ، الPIBيوضح تطور: )31(الشكل رقم 
  

1000000

1200000

PIB  خارج المحروقات 
حجم االستثمارات 
PIB
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  ).22(دول رقم  مستنتج من اجل:املصدر
 متوسط سنة ، باملقارنة مع    1980 نالحظ أن حجم االستثمارات اخنفضت سنة        ،من خالل التمثيل البياين   

  .1984 غاية سنة ولقد عرف حجمه تدهورا إىل 1978-1979
  
 ليصل  ، بداية املخطط اخلماسي األول    1980يف حني جند قيمة الناتج الداخلي اخلام يشهد تطورا من سنة              

 مليون دينار باملقابل زيادته بنسب معتربة خارج احملروقات، وهذا ما           100855.9 بـ   1984لى قيمة له سنة     إىل أع 
  .يعكس استراتيجية التصنيع املتبعة آنذاك

  
 يوضح نسبة الواردات من الناتج الداخلي اخلام خالل سنوات املخطط اخلماسـي األول              ،واجلدول التايل   

)1980-1984(.  
  .يبني نسبة االسترياد من الناتج الداخلي اخلام): 25(جدول رقم 

  

  1984  1983  1982  1981  1980  السنوات 

  PIB % 32.5  34.4  33.4  31.4  30.3 /الواردات
  

Source : www.these .org, Rente et l'endettement,29/04/2005, p 115.  

  
تبني نسبة االسترياد من الناتج الداخلي اخلام، ومعدل نسبة االسترياد من النـاتج              ،األرقام املسجلة يف اجلدول       

ـ        إال أا ال ختتلف عن      ، وهي نسبة مرتفعة من الدخل الوطين      %32.4 الداخلي اخلام خالل هذه السنوات يقدر ب
  .%31.97القيمة املسجلة خالل فترة السبعينات اليت قدرت بـ 
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  :ملخطط اخلماسي الثاين وبداية التسعينات خالل فترة اPIBتطور  -   

  .1993 إىل غاية سنة 1985 من سنة PIBاجلدول أدناه يبني تطور        
  1985تطور الناتج الداخلي اخلام بالدوالر كالسنة أساس ):26(اجلدول 

  

  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985السنوات 

PIB  100  102.1 108.8 102.9 99.8  99.1  72.5  82.0  86.3  
  

Source :Souak Arezki, Revue des sciences commerciales , institue national de 
commerce, N° 02 Algérie un commerce sans développement, 2003, p85  

  

بدايـة  نـات و    ايـة الثماني  الناتج الداخلي اخلام املعرب عنه بالدوالر احلايل، عرف تدهورا ملحوظا خالل                  
، أدى إىل اخنفـاض     1986 فايار أسعار البتـرول سـنة        ؛1986 إىل األزمة البترولية سنة       راجع  وهذا ،التسعينات

 مما أدى إىل تقليص حجم الواردات الذي كان له أثار سلبية على اجلهـاز               ،)1986-1985 بني   %40(الصادرات  
  .إلمجايل مما أدى إىل اخنفاض كبري يف حجم اإلنتاج ا،اإلنتاجي

  

  )1990-1985(يبني منو الناتج الداخلي اخلام مقدرة بالنسبة املئوية ) :27(اجلدول رقم 
  

 1990 1989 1988 1987 1986 1985  السنوات 

 9،3- 18،4 8،9- 17،3 1،9- 23،8  الزراعة

  4،3  8 1،9-  7،7  1،2  5،7  احملروقات
  0،6 4،4- 1،4- 0،8-  5،2  3،5  الصناعة
  1-  1،5 8،3- 9،2-  0،3 0،5-   العمومية واألشغالالبناء

  5-  3،1  1،4 3،5- 4،6-  5،1  اخلدمات

  3،5  3،4  3،7  4،2  5،5  7،2   العموميةاإلدارة
 1،3-  4،9 1،9- 0،7- 0،2-  5،6   الناتج الداخليإمجايل

إمجايل الناتج الداخلي خارج احملروقات، اإلدارة و       
  الزراعة 

2،8  -2  -7،2 -1،8 1  -2،6 

  3،8  2،3 4،5- 3،5-  3-  2،3   لكل نسمةاتج الداخليإمجايل الن
  

  .17 الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص :املصدر
  

تطورا ملحوظا،   سجل   1989 قيمة منو الناتج الداخلي اخلام شهد تدهور ملحوظ، باستثناء سنة            أنيالحظ           
عي الصناعي و األشغال العمومية، إذا أخذنا يف احلـسبان          ويبني ظاهرة الركود يف القطاعات خاصة كل من قطا        
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ويعترب هذان القطاعان أكثر القطاعات استهالكا للمدخالت ومواد التجهيز، اليت عرفت اخنفاضا كبريا             . اخلدمات
  .وتربز العالقة الوثيقة اليت تربط بني منو هذين القطاعني وزيادة حجم الواردات. يف حجم وارداا كما سبق ذكره

  
 النمو  أن نالحظ   أن، ميكن   و اإلدارة خلي خارج احملروقات والفالحة     ا الناتج الد  إمجايل مقارنة بني    وبأجراء        

و يرتبط النمو الصناعي ارتباطا وثيق بالقدرة الشرائية للمحروقات اليت          ظل خيضع لعوامل خارجية إىل حد كبري،        
 تدرجييا إىل هذه العاملني أضيفوقد . ومواد التجهيز املستوردةتؤثر تقلبات أسعارها مباشرة على حجم املدخالت 

  1. خدمة املديونية اليت تشكل نسبتها البالغة يف عائدات الصادرات عائقا يف متوين الصناعة بصفة منتظمةاألساسيني
  
   :  تطور رصيد امليزان التجاري، معدل التغطية ودرجة االنفتاح-2

يعتمد رصيد امليزان التجاري للبضائع أساسا على تغري سعر البترول اخلام، ويبني اجلدول التـايل تطـور                   
  .1993 إىل سنة 1980رصيد امليزان التجاري منذ 

  
  يبني تطور رصيد امليزان التجاري باملليون دوالر:  )28(اجلدول رقم 

  

 رصيد امليزان التجاري  السنوات 
1980  4056  
1981  -52،1  
1982  -512،2  
1983  3226  
1984  3557  
1985  4223  
1986  -460  
1987  2030  
1988  -70  
1989  1288  
1990  3110  
1991  4670  
1992  3210  
1993  2420  

  

Source : Souak Arezki, Algérie un commerce sans développement, Op.Cit, 2003, 
p96  

  

، لكن حقق عجزا خالل الـسنتني       1980 مليون دوالر سنة     4056ضا قدر بـ    ئسجل امليزان التجاري فا   
ـ         1986، مث عرف فائض إىل غاية سنة        1981-1982 وهـذا  ، 460- ـ حيث شهد خالل هذه السنة عجزاً قدر ب

                                                 
 .18-17المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص ص 1
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 هذا التذبذب احلاصل يف امليزان راجع إىل العالقة بـني           ،ار البترول  الصادرات بسبب ايار أسع    يلةصض ح الخنفا
 لكن اقل حدة، إذا مـا       1988 علما أن العجز استمر خالل السنة        .وى الذي بلغته الصادرات   سعر البترول واملست  

 اليت سجل فيها امليزان التجاري فائضا طفيفا نتج عن تقليص كبري للواردات، بغية احلـد مـن                  1987استثنينا سنة   
  .تدهور ميزان املدفوعات، وقد احلق هذا التقليص ضررا بالغا جبهاز اإلنتاج

  

  .تطور سعر الصرفقام املسجلة يف اجلدول التايل، توضح األر
  .1993-1985يبني تطور سعر الصرف خالل : )29 ( رقماجلدول

  
  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986 1985 السنوات 

  24،1  21،8  18،5  9  7،6  5،9  4،8  4،7  5 سعر الصرف 
  

Source : www.these .org, Rente et l'endettement,29/04/2005, p221 
 النامجـة عـن انزالقـه               1991من خالل اجلدول، نالحظ هبوط شديد لقيمة الدينار حىت سنة             

و يف الواقع يرجع هذا إىل التحديد اإلداري للدينار قبل االصـالحات االقتـصادية، و الـذي ال                  .و خفض قيمته  
لقيمة الداخلية هله، و أدى السعر املرتفع و غري احلقيقي للدينار لعجز احلساب اجلـاري               تنسجم كلية مع تدهور ا    

  .كما ساعد على ظهور السوق املوازية للعمالت األجنبية . اخلارجي للدولة 
، إىل   1990و لقد عرفت إصالح سوق الصرف، عدة تطورات بداية من إنشاء امليزانيات  بالعملة الصعبة                

  . اليت دف إىل توحيد سعر الصرف بني السعر الرمسي و املوازي1991لتثبيت عام جتسيد برنامج ا
  

  .األرقام املسجلة يف اجلدول التايل، توضح نسبة االنفتاح االقتصاد اجلزائري على العامل اخلارجي
  .يبني تطور نسبة االنفتاح على العامل اخلارجي :)30 ( رقماجلدول

  

  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985 السنوات 

E 19.54  14.54  13.63  12.83  15.83  20.44  24.95  21.61  19.08  
  

Source : Souak Arezki ,Algérie un commerce sans développement, Op.Cit, 2003, 
p99  

  

ارجي، أن االقتصاد الوطين جد منفتح على العامل اخلو يظهر ، 1985اجلدول يبني تطور نسبة االنفتاح منذ    
  . وهذا لالعتماد الكبري على اخلارج سواء من حيث التصدير أو االسترياد

  

  .1993 إىل غاية سنة 1985 منذ سنة ،اجلدول التايل يوضح معدل التغطية
  

  1993 – 1985 يوضح نسبة التغطية خالل ):31(اجلدول رقم 
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  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985 السنوات 

 130.29 138.29 160.10 131.83 115.73  99.09 127.92  94.61 147.93 تغطيةمعدل ال

 
Source : Souak Arezki, Algérie un commerce sans développement, Op.Cit, 2003, 

p99  
  

، 1986، ماعدا سنوات األزمات البتروليـة       1985نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات حمققة منذ         
  . يف املدخول الوطين روقات يف الصادرات الكلية ووهذا بفعل وزن احمل

  

  1994 تقومي مسامهة الواردات يف الناتج الداخلي اخلام بداية سنة :الفرع الثالث 

 والتكيف اهليكلي اليت بدأت عام      ،لقد أظهرت اجلزائر سجال قويا من التطورات لربنامج حتقيق االستقرار           
 وقـد أرسـى     .إطار اتفاقية ساندباي، واتفاقية التسهيل التمويل املوسع      ، بدعم الصندوق النقد الدويل يف       1994

 وحتقيق بعض التقدم يف جمال اإلصالحات اهليكلية األساسـية     ،االستقرار الناتج على مواجهة أسعار البترول املتقلبة      
  .للنمو االقتصادي

رت آثار هذه األخرية على التوازنـات       ، أظه PAS 1إن حماولة التقييم اليت أعقبت تنفيذ خمطط التعديل اهليكلي             
لق الشروط الضرورية من أجـل  ومدى قدرته على خ ، (Equilibre macro économique) ة اقتصادي–املاكرو 
  .رية النمو االقتصادي من جديدبعث وت

  
  : اقتصادية- إعادة التوازنات املاكرو-1
  

 حيث جتاوزت إىل حد     ،اقتصادية-زنات املاكرو كانت النتائج اإلجيابية يف جمملها على مستوى إعادة التوا          
بعيد املعايري اليت مث االتفاق عليها من بنود االتفاقية املربمة مع صندوق النقد الدويل، حيث مت تسجيل عـدد مـن                     
النتائج اإلجيابية متثلت خاصة يف حتقيق على مستوى امليزانية املايل، فائض جتاري، إعادة تكوين احتياطات الصرف،                

 سنة  %20 إىل أقل من     %30 لينتقل من    1995 من نسبة التضخم، حيث تراجعت نسبة التضخم تدرجييا منذ           احلد
  1998.2منذ سنة  %5، لتستقر يف أقل من 1997سنة  %10، مث 1996

  
 الـصادرات،   PIB تبني أهم التطورات على مستوى       ، بالتمثيل البياين  املرفقة) 31(القيم املسجلة يف اجلدول التايل      

  .1994اردات منذ الو
  

                                                 
1  PAS: plan d'ajustement structurel 

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، جامعـة الجزائـر،            ( ،"2000-1990الستثمار الخاص في الجزائر خالل الفتـرة        ا"بوغزالة محمد نجالء،   2
  .28، ص )2001/2002

 



   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð†b—nÓüa@ìàäÛbi@bènÓýÇ@ë@pa†ŠaìÛa@@ @

 

 194

  .، واردات السلع واخلدمات صادرات السلع واخلدمات باملليون دوالرPIBتطور ): 32(اجلدول رقم 
  

  الناتج الداخلي اخلام  السنوات
PIB  

 صادرات السلع واخلدمات  واردات السلع واخلدمات

1994  42,4  11,09  9,59  
1995  42,0  12,39  10,94  
1996  46,9  11,24  13,96  
1997  48,2  10,28  14,81  
1998  48,2  10,94  10,90  
1999  48,7  11,52  13,05  
2000  54,4  11,71  22,56  
2001  54,8  12,22  18,53  

 
   Source : www.  finance- Algérie.org, (Algérie économie finance statistique, )10/01/2005  

  
  .يبني منحين تطور الناتج الداخلي اخلام، الصادرات و الواردات) : 32(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).30(مستنتج من اجلدول رقم : املصدر
  :  نالحظ ما يلي،من خالل البيان أعاله  

، مكنت من حتقيق فائض يف امليزان التجاري، أين 2001 إىل غاية سنة 1995 زيادة قيمة الصادرات منذ سنة -
  .1996 يف سنة %4.1إىل  %0.9- ومقدر بـ 1995، 1994د الذي كان سلبيا سنة أرتفع الرصي

  
، واملوضحة يف 1995أما نسبة النمو االقتصادي اليت كانت إما ضعيفة أو سلبية أصبحت إجيابية من سنة      

  : اجلدول التايل
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  .2001-1993 خالل الفترة PIB  نسبة منوتطور ): 33(اجلدول رقم 
  

  2001  2000  1999  1998  1997  1996 1995  1994  1993  السنوات

  PIB  -2.1%  -0.7% 3.9% 4.3%  1.1%  5.1%  3.2%  2.4%  2.1%نسبة منو 

  
   Source : www. finance- Algérie.org, (Algérie économie finance statistique, )10/01/2005  

، عرفت تطور إجيايب لتحقيق نسبة      1994 سنة   %0.7- و %2.2-،  1993 سنة   فبعد تسجيل نسبتني سلبيتني   
  .1996 سنة %4.6و 1995 يف سنة %3.9منو قدرها 

 1994 املنتهجة منـذ سـنة       ، اقتصادية بفعل سياسة التثبيت االقتصادي     -غري أن عودة التوازنات املاكرو    
فاع من الناتج الداخلي اخلام، ارتفاع سعر       كانت هشة وظرفية، ويعدو ذلك إىل املسامهة على وجه اخلصوص ارت          

 من الناتج الداخلي اخلام، ارتفـاع حجـم         %30 و ، من عائدات الصادرات   %95احملروقات اليت متثل ما يقارب      
 نظرا لوجود ظروف مناخية مالئمة، وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقارنة مع بقية العمـالت               ،اإلنتاج الفالحي 

  . األجنبية
  

  :مسامهة الواردات يف الناتج الداخلي اخلام حتليل -2

  :  درجة االنفتاح االقتصاد الوطين-2-1
  : موضحة يف اجلدول التايل، 1994نسبة االنكشاف على العامل اخلارجي منذ   

  .2001-1994يبني تطور نسبة االنفتاح االقتصاد الوطين خالل ): 34(اجلدول رقم 
  

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات
E 37,46 42,52 38,85 36,69 34,00 37,05 42,26 39,75 

  

   Source : www.  finance- Algérie.org, (Algérie économie finance statistique, )10/01/2005  
  

اتج الداخلي اخلام، ويف هذا اإلطـار ميكـن أن          تدل النسب أعاله على درجة تأثري التجارة اخلارجية يف الن                
نالحظ أن مؤشر االنفتاح على العامل اخلارجي منخفض باملقارنة مع العشريات السابقة، فنمو االنفتاح يقدر بــ                 

بني  %13.50فنالحظ زيادة املؤشر مبعدل      .2001-1994إال أن هناك تباين يف هذا املؤشر خالل سنوات           38.57%
 التعريفـات  وذلك بتخفـيض ، ميكن تفسري هذا بتجسيد إجراءات حتديد التجارة اخلارجية   1995 و   1994سنتني  

  .اجلمركية، وعلى العموم درجة تباعية االقتصاد الوطين للعامل اخلارجي منخفضة
  
  : تطور امليزان التجاري ومعدل التغطية -2-2

  .2001-1994نوات يبني اجلدول التايل رصيد امليزان التجاري ومعدل التغطية خالل س  
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  .2001-1994يبني تطور رصيد امليزان التجاري و معدل التغطية خالل فترة ): 35(جدول رقم
  
  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

  10424  9635  9730  9820  8687  9098 10789  9693  الصادرات

  19177  21718  12502  10054  13723  13476 10260  8907  الواردات

رصيد امليزان 
  التجاري

-786 -529 4378 5036 234 2772 12083 8753 

 183,97 225,41 128,49 102,38 157,97 148,12 95,10 91,89  معدل التغطية
  

   Source : www.  finance- Algérie.org, (Algérie économie finance statistique, )10/01/2005  
  

  : من خالل األرقام املسجلة يف اجلدول، ميكن مالحظة ما يلي
 وسـنة   1994 ماعدا سـنة     1996يوضح تطور رصيد امليزان التجاري أن اجلزائر حققت فائض منذ سنة              

  . حيث كان هناك عجز يف امليزان التجاري1995
  

و  2000 املعدل سنة    امة ذ ، وتسجل أكرب قي   1994معدل تغطية الواردات بالصادرات قوية بداية من سنة         
  .  من تدفق الواردات اكربوهذا يعين أن التغطية الكلية للواردات مفسرة بالصادرات، والصادرات، 225.41%

  
  : نسبة مسامهة االسترياد من الناتج الداخلي اخلام-3
  

  .1994  أي نسبة االسترياد من الناتج الداخلي اخلام منذ،اجلدول التايل يوضح مؤشر االسترياد  
  .2001-1994يبني متوسط االسترياد خالل ): 36(اجلدول رقم 

  

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

ــط  متوسـ
  االسترياد

26,16 29,50 23,97 21,33 22,70 23,66 21,53 21,86 

 
  )30( مستنتج من اجلدول رقم : املصدر

حظ أن نسبة االسترياد من الناتج الداخلي اخلام تتـراوح          من خالل األرقام املسجلة يف اجلدول أعاله، نال         
  . وهي نسبة معتربة، وهي تبني مدى اعتماد االقتصاد اجلزائري على اخلارج لسد احلاجيات)%30 و %20(بني 

  دينار/  دوالر)2001 -1993(  أسعار الصرف يبني تطور ): 37(اجلدول رقم 
  

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات



   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð†b—nÓüa@ìàäÛbi@bènÓýÇ@ë@pa†ŠaìÛa@@ @

 

 197

ســــعر 
 الصرف

35.09 47.68  54.77  55.73  58.74  66.64  75.29  77.22  

  

   Source : www.  finance- Algérie.org, (Algérie économie finance statistique, )10/01/2005  
  

التعديل اهليكلي مت حدوث إخنفاض لقيمـة       ، و خالل السنة األوىل من بداية استعمال الربنامج          1994منذ    
 دينار، و ذلك دف إجياد التوازن اخلارجي الذي يؤدي إىل حتضري            47.68 دينار إىل    35.09الدينار الذي انتقل من     

  .الشروط الضرورية لتحرير التجارة اخلارجية
)      1994(سترياد خالل سـنة     و لقد كانت البداية الفعلية لقابلية حتويل الدينار نتيجة لتحرير مدفوعات اإل              

  .و قابلية حتويل الدينار له أثر حمسوس يف تثبيت و حتديد سعر الصرف على ضوء العرض و الطلب
      هذه العملية ساعدت على ترقية حميط مالئم لالستثمار األجنيب يف جو مستقر لسعر الـصرف الفعلـي                   

  1.  على ضمانات لتحويل امواهلم و أرباحهم إىل اخلارج باإلضافة إىل وصول املستثمرين األجانبو احلقيقي،

  

  .االقتصادي أثر نمو الواردات على النمو قياس :الثانيالمطلب 

 والنمو االقتصادي بطريقة كمية      سنحاول معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني الواردات         ،حتت هذا العنوان         
  .قتصادي لتحليل العالقة الكمية بني هذه املتغرياتال القياس اوأساليب وهذا باستخدام طرق قياسية، و
  

       يتم حتليل العالقة الكمية بني املتغريات االقتصادية عادة على ثالث مراحل أساسية هي صـياغة النمـوذج،                 
  . مث تقييم واختبار التقديرات،وتقدير معامله

  
ئر، يتم من خالل دراسة العالقـة الـسببية بـني                 إن قياس اثر منو الواردات على النمو االقتصادي يف اجلزا         

كذا بني خمتلف أصناف السلع املـستوردة وعالقتـها بالنـاتج           . الواردات وعدد من املتغريات االقتصادية الكلية     
      وهذا بغرض الوصول إىل معرفة طبيعة هذه العالقـة         .الداخلي اخلام، باعتباره احد أهم املقاييس النمو االقتصادي       

  .، وبالتايل حتديد االستراتيجية اإلمنائية اليت جيب إتباعها) االجتاه، عكسية، تبادليةأحادية( 
  
  

  دراسة العالقة السببية بني املتغريات :الفرع األول 
  

                                                 
،ص 2004، 00، مجلة علمية فصلية، العدد )سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي في الجزائر( تصاديات شمال إفريقيا، بطاهر علي، مجلة اق 1

 .191-188ص 
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.       يقصد بالعالقة السببية مبدى منو متغري معني يف منو متغري آخر أم ال، أو العكس، أو هنـاك تـأثري متبـادل                     
 معرفة اجتاه العالقة السببية بني الواردات ومنو الناتج الداخلي اخلام، وهي أـا عكـسية أو                 ودف الدراسة إىل  

 العالقـة   أن الدراسـة    أثبتت فإذا .Granger، أو ليس هناك عالقة على اإلطالق، وهذا باستخدام طريق           تبادلية
 الـسياسة املنتهجـة يف      أمهية تشجيع كد   فان ذالك يؤ   اخلام، االجتاه بني الواردات والناتج الداخلي       أحاديةالسببية  
 زيادة الواردات لن تؤدي فقط إىل منو الدخل الوطين، ولكن سـتؤدي إىل              أن ثالتنمية، حي اد الستراتيجية   رياالست

  .حتول جوهري يف البناء االقتصادي للدولة
        
 إذا كانت   أما. ؤدي إىل منو الواردات   يدل على منو الناتج ي      إذا كان اجتاه العالقة السببية عكسي، فان هذا        أما     

 أثبتـت ويف حالة ما . اآلخر فان ذلك يعين كال منهما يؤدي إىل زيادة          تبادلية، الواردات والناتج عالقة     العالقة بني 
أخرى خمتلفة   فال بد من تبين استراتيجية       اخلام، الداخلي   ج بني الواردات والنات   تأثريية عالقة   أيالنتائج عدم وجود    

  .  تغيريات هيكلية ي االقتصادإلحداث وتشجيع الواردات سة تنمية،عن سيا
  

  : Granger السببية لدى -1

وطبقا هلذه الطريقـة، يقـال أن    لدراسة العالقة السببية بني املتغريات،Granger  على طريقة ،هذا حبثنانعتمد يف 
 .y  وليكنآخريسبب متغريا  x  وليكن،يسبب ا ممتغري

   

 أفـضل  التركيز على العالقة السببية بني خمتلف املتغريات االقتصادية، تعمل على فهـم              1 النظرية،من الناحية       
  .  سياسة االقتصاديةلوبصورة تطبيقية، املعرفة السببية تعد ضرورية لتشكيلة صحيحة . للظواهر االقتصادية

  
االختبار املناسب لدراسة السببية هو اختبـار       .t2Υ، t1Υمفاهيم السببية، بني متغري   ) Granger)1969   اقترح  

  : حسب الفرضيات التالية،Fisherفيشر
. t1Υ t2Υ    بال يسب   : 0Η      

. t1Υ t2Υ   ب يسب   : 1Η       
  

           

 

 

ct  . أي انه توجد عالقة سببية بني املتغريينالبديل،فان نرفض فرض العدم ونقبل فرض ،  FF <  إذا 
                                                 

1 Regis Bourbonnai, "économétrie",(5 édition ,paris , Dunod ,2003), p p 273-275 
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: الواردات ومنو الناتج الداخلي اخلامإمجايل العالقة بني -2  

مات والناتج الداخلي اخلام، اعتمدنا على معطيات امللحق رقم         لتحديد العالقة بني منو الواردات السلع واخلد            
11  عند درجات حريةEviews 1، وباستخدام برنامج )03( =d  301 =d    5%، املرفـق باحتمـال=α ،

  :حتصلنا على النتائج التالية
  

-1970 خالل الفترة F فيشر إحصائية باستخدام PIB و Mسببية بني نتائج اختبار ال): 38(اجلدول رقم 

2001.  
  

  الداخلي اخلاممنو الواردات اإلمجالية يسبب منو الناتج
M         PIB  

  

  الواردات اإلمجالية منو يسبب الداخلي اخلاممنو الناتج
PIB      M  

                 االحتمالية F نتائج إحصائية   
      5،715                               0،0090  
      

                 االحتمالية F نتائج إحصائية    
            0،4452                           0،6456  

   .Eviews  باستخدام برنامج Fئج الدراسة التطبيقية الختبارات مستخلص من نتا:  املصدر               
 F     ، فإننا جند إحصائية فيشر" الداخلي اخلاممنو الواردات اإلمجالية يسبب منو الناتج"ىل حالة بالنظر إ        

 ادولة اكرب مـن      Fأي أن    ( 4.17 تساوي   %5 ادولة عند مستوى معنوية      F، بينما   5.715احملسوبة تساوي     
F    فإننـا نـسجل أن      " الواردات اإلمجاليـة   و من  يسبب  الداخلي اخلام  منو الناتج "، وبالنسبة حلالة    )   احملسوبة ،

 العالقة بني املـتغريين     أن وهو ما يعين     .ادولة Fوهي اصغر من قيمة      ،0.4452 إحصائية فيشر احملسوبة تساوي     
نمو الناتج الداخلي    أما فيما يتعلق ب    .اخلامبتأثري منو الواردات اإلمجالية على منو الناتج الداخلي          فيما يتعلق    معنوية،

وهذا يدل على وجود عالقة سـببية أحاديـة         . ، فان العالقة بينهما غري معنوية     خلام يسبب منو الواردات اإلمجالية    ا
  .، وميكن التعبري عنها بنموذج قياسي  M   PIB بني إمجايل الواردات والناتج الداخلي اخلام هاالجتا

  : العالقة بني خمتلف أصناف الواردات ومنو الناتج الداخلي اخلام-3
 السلع واخلدمات والناتج الداخلي اخلـام، اعتمـدنا علـى            من  الواردات خمتلف أصناف  لتحديد العالقة بني       

 .Eviews، وباستخدام برنامج  )01(   امللحق معطيات 
 
 
 
 
 : ومنو الناتج الداخلي اخلامواردات املواد الغذائية العالقة بني -3-1

                                                 
   .لمعالجة المعطيات اإلحصائية برنامج  1
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  .تبني طبيعة العالقة بني وردات املواد الغذائية والناتج الداخلي اخلام    النتائج املسجلة يف اجلدول أدناه، 
         الفترةيف F باستخدام إحصائية فيشر PIB وP.A.B نتائج اختبار السببية بني ):39(اجلدول رقم 

1970-2001.  

 الداخلي  يسبب منو الناتج املواد الغذائيةمنو الواردات
  اخلام

      P.A.B  PIB  
  

املواد  الواردات  منو يسبب الداخلي اخلاملناتجمنو ا
  الغذائية

PIB      P.A.B  

                  االحتماليةF نتائج إحصائية   
      1،1190                               0،3424  
      

                 االحتمالية F نتائج إحصائية    
            11،574                          0،00028  

  .Eviews برنامج  باستخدامFمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية الختبارات :  املصدر
 ، فإننا جند إحصائية فيشر" الداخلي اخلام يسبب منو الناتجاملواد الغذائية منو الواردات"بالنظر إىل حالة         

  F بينما   1.1190 احملسوبة تساوي ،F     دولة عند مستوىأي أن    ( 4.17 تساوي   %5معنوية  اF    دولـة اقـلا 
  منـو   يسبب  الداخلي اخلام  منو الناتج "بالنسبة حلالة     و .وهذا يعين أن العالقة بينهما غري معنوية       ،) احملسوبة   Fمن

 F مـن قيمـة      اكربوهي   ،11.574 فإننا نسجل أن إحصائية فيشر احملسوبة تساوي         ،" املواد الغذائية  الواردات
وهذا يعين أن منو واردات املواد الغذائية يتأثر بنمو النـاتج            معنوية،وهو ما يعين أن العالقة بني املتغريين        . ة  ادول

          والنـاتج الـداخلي اخلـام       املواد الغذائيـة    بني إمجايل الواردات   هأحادية االجتا أي وجود عالقة     .الداخلي اخلام 
PIB           P.A.B بنموذج قياسي، وميكن التعبري عنها .  

  :ات متوينات الصناعية ومنو الناتج الداخلي اخلامد العالقة بني وار-3-2
 : مبني يف اجلدول التايل،العالقة بني واردات متوينات الصناعية والناتج الداخلي اخلام  طبيعة  

-1970ترة  خالل الفF باستخدام إحصائية فيشر PIBوA.Iنتائج اختبار السببية بني ): 40(اجلدول رقم 

2001.  
  يسبب منو الناتجمتوينات الصناعيةمنو الواردات 

  الداخلي اخلام
   A.I      PIB  

  

متوينات  الواردات  منو يسبب الداخلي اخلاممنو الناتج
  الصناعية

PIB      A.I  

                االحتمالية  F نتائج إحصائية
27،384                               0،00075  

  

                  االحتماليةF نتائج إحصائية
1،2460                           0،3049  

  .Eviews برنامج باستخدام Fمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية الختبارات :  املصدر
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جند إحـصائية   ، فإننا   " الداخلي اخلام   يسبب منو الناتج   متوينات الصناعية  منو الواردات "بالنظر إىل حالة            
  Fأي أن   ( 4،17 تـساوي  %5  ادولة عند مـستوى معنويـة   F ، بينما  27،384 احملسوبة تساوي F فيشر

، فإننا  "  الواردات اإلمجالية   منو  يسبب  الداخلي اخلام  منو الناتج "، وبالنسبة حلالة    )   احملسوبة    F من     قلادولة ا 
وهو ما يعين أن العالقـة      .   ادولة   F ،وهي اصغر من قيمة      1،2460 نسجل أن إحصائية فيشر احملسوبة تساوي       

 أما فيما يتعلق    .اخلام على منو الناتج الداخلي      متوينات الصناعية  فيما يتعلق بتأثري منو الواردات       معنوية،بني املتغريين   
وهذا يدل علـى    . ري معنوية ، فان العالقة بينهما غ    متوينات الصناعية نمو الناتج الداخلي اخلام يسبب منو الواردات        ب

ــن ، A.I   PIBاخلام  والناتج الداخلي  التموين الصناعي بني وارداتهوجود عالقة سببية أحادية االجتا  وميك
 .قياسيالتعبري عنها بنموذج 

          : اخلام العالقة بني واردات الوقود و مواد التشحيم ومنو الناتج الداخلي -3-3

  .والناتج الداخلي اخلام الوقود و مواد التشحيمدول أدناه، تبني طبيعة العالقة بني وردات     النتائج املسجلة يف اجل
-1970 خالل الفترة F باستخدام إحصائية فيشر PIB و F.Iuنتائج اختبار السببية بني ): 41(اجلدول رقم 

2001.  
  

يسبب منو الوقود و مواد التشحيم منو الواردات 
  . الداخلي اخلامالناتج

    F.Iu  PIB  
  

الوقود  الواردات  منو يسبب الداخلي اخلاممنو الناتج
  .و مواد التشحيم

PIB      F.Iu  

                  االحتماليةF نتائج إحصائية   

      5،1452                               0،0134  
      

                  االحتماليةF نتائج إحصائية    

            10،549                          0،00048  

   
  .Eviews برنامج  باستخدامFمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية الختبارات :  املصدر

، فإننـا جنـد     " الداخلي اخلام  يسبب منو الناتج  الوقود و مواد التشحيم      منو الواردات "بالنظر إىل حالة            
أي   ( 4،17 تساوي %5  ادولة عند مستوى معنوية F ، بينما    5،1452احملسوبة تساوي    F إحصائية فيشر

 الـداخلي   منو الناتج " وبالنسبة حلالة    .وهذا يعين أن العالقة بينهما معنوية      ،)   احملسوبة    F  ادولة اقل من        Fأن  
،  10،549سوبة تساوي   ، فإننا نسجل أن إحصائية فيشر احمل      "الوقود و مواد التشحيم       الواردات  منو  يسبب اخلام

الوقود و  وهو ما يعين أن العالقة بني املتغريين معنوية، وهذا يعين أن منو واردات              .   ادولة   Fوهي اكرب من قيمة     
واردات الوقود و مواد    أي وجود عالقة تبادلية بني إمجايل       .  و يؤثر يف منو الناتج الداخلي اخلام       مواد التشحيم يتأثر  

  .، وميكن التعبري عنها بنموذج قياسي   PIB         F.Iuداخلي اخلام والناتج الالتشحيم
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  : ومواد التجهيز ومنو الناتج الداخلي اخلاماآلالت العالقة بني واردات -3-4

  ، مبينة يف اجلدول التايلطبيعة العالقة بني واردات اآلالت ومواد التجهيز ومنو الناتج الداخلي اخلام   
-1970 خالل الفترة F باستخدام إحصائية فيشر PIB و M.B.E نتائج اختبار السببية بني ):42(اجلدول رقم 

2001.  

  يسبب منو الناتج اآلالت ومواد التجهيزمنو الواردات
  الداخلي اخلام

      M.B.E  PIB  
  

اآلالت  الواردات  منو يسبب الداخلي اخلاممنو الناتج
  ومواد التجهيز

PIB      M.B.E      

                 االحتمالية F نتائج إحصائية   
      0،8993                              0،4195  
      

                  االحتماليةF نتائج إحصائية    
            2،9637                           0،0699  

  .Eviews برنامج ام باستخدFمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية الختبارات :  املصدر
  

 وهذا يدل على عدم وجود عالقـة بـني          ، احملسوبة F اقل من     ادولة F أن املسجلة نالحظ    األرقام  من خالل   
  . ومواد التجهيز ومنو الناتج الداخلي اخلاماآلالتواردات 

 
  : اخلام العالقة بني واردات عتاد النقل ومنو الناتج الداخلي -3-5

-1970 خالل الفترة F باستخدام إحصائية فيشر PIBوM.T.A ج اختبار السببية بني نتائ): 43(اجلدول رقم 

2001.  

 الداخلي يسبب منو الناتجعتاد النقل منو الواردات 
  اخلام

       M.T.A  PIB  
  

عتاد  الواردات  منو يسبب الداخلي اخلاممنو الناتج
  النقل

PIB             M.T.A     

              االحتمالية    F نتائج إحصائية   

      11،347                               0،00031  
      

                  االحتماليةF نتائج إحصائية    

            11،3347                           0،00031  

  .Eviews برنامج  باستخدامFمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية الختبارات :  املصدر
 ، فإننا جند إحصائية فيشر" الداخلي اخلاميسبب منو الناتجعتاد النقل  منو الواردات"بالنظر إىل حالة              
   F    بينما   11،347احملسوبة تساوي ، F   دولة عند مـستوى معنويـةأي أن   ( 4،17 تـساوي  %5  اF  

  الـداخلي اخلـام  منو الناتج" وبالنسبة حلالة .القة بينهما معنوية  وهذا يعين أن الع    ،)   احملسوبة    Fادولة اقل من    
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، وهي اكرب مـن      11،3347، فإننا نسجل أن إحصائية فيشر احملسوبة تساوي         "عتاد النقل     الواردات  منو يسبب
 و يؤثر   يتأثر عتاد النقل  وهو ما يعين أن العالقة بني املتغريين معنوية، وهذا يعين أن منو واردات            .   ادولة   Fقيمة  

      والنـاتج الـداخلي اخلـام       عتاد النقل    واردات   تبادلية بني إمجايل     أي وجود عالقة  . يف منو الناتج الداخلي اخلام    
PIB               M.T.A    وميكن التعبري عنها بنموذج قياسي ،.  

 
  : ماخلا العالقة بني واردات مواد استهالكية صناعية ومنو الناتج الداخلي -3-6
  

 والنـاتج  العالقة السببية واردات مواد استهالكية صـناعية بـني      النتائج املسجلة يف اجلدول أدناه، تبني طبيعة   
  .الداخلي اخلام

  

-1970 خالل الفترة F باستخدام إحصائية فيشر PIB و B.ICنتائج اختبار السببية بني ): 44(اجلدول رقم 

2001.  
  

يسبب منو ناعية مواد استهالكية صمنو الواردات 
   الداخلي اخلامالناتج
      B.I.C  PIB  

  

مواد  الواردات  منو يسبب الداخلي اخلاممنو الناتج
  استهالكية صناعية

PIB      B.IC  

                  االحتماليةF نتائج إحصائية   

      11،525                              0،0028  
      

                 االحتمالية F نتائج إحصائية    

            1،7027                           0،2026  

   
  .Eviews برنامج  باستخدامFمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية الختبارات :  املصدر

  
يـسبب منـو    مواد استهالكية صناعية    منو الواردات    " نالحظ يف حالة   اجلدول، املسجلة يف    رقاماألحسب      
  يف حني جند يف حالـة      بينهما، ادولة، وهذا يعين وجود عالقة       F احملسوبة اكرب من   Fأن  "  الداخلي اخلام  لناتجا
 احملـسوبة،  F ادولة اقل مـن      F أن" مواد استهالكية صناعية   الواردات    منو  يسبب  الداخلي اخلام  منو الناتج "

  . صناعيةدات مواد االستهالكيةأي منو يف الناتج الداخلي ال يسبب منو يف الواروهذا يدل 
 : العالقة بني واردات مواد خمتلفة ومنو الناتج الداخلي اخلام-3-7
  

 يبني نتائج اختبار فيشر لتوضيح العالقة السببية بني واردات مواد خمتلفة ومنو الناتج الداخلي               ،اجلدول التايل         
  .اخلام
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-1970 خالل الفترة F باستخدام إحصائية فيشر PIBو B.D نتائج اختبار السببية بني ): 45(اجلدول رقم 

2001.  
  

 الداخلي يسبب منو الناتجمواد خمتلفة منو الواردات 
  اخلام

       B.D  PIB  
  

مواد  الواردات  منو يسبب الداخلي اخلاممنو الناتج
  خمتلفة

PIB      B.D  

                  االحتماليةF نتائج إحصائية   

      5،5142                              0،0103  
      

                  االحتماليةF نتائج إحصائية    

            0،0316                           0،9688  

   
  .Eviews برنامج  باستخدامFمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية الختبارات :  املصدر

       
 الـداخلي   يسبب منو الناتج  مواد خمتلفة   منو الواردات    " اجلدول، نالحظ يف حالة     املسجلة يف  رقاماألحسب       
 منـو النـاتج    " ادولة، وهذا يعين وجود عالقة بينهما، يف حني جند يف حالـة            F احملسوبة اكرب من   Fأن  " اخلام

 أي منو    على أن     يدل  احملسوبة، وهذا  F ادولة اقل من     Fأن  " مواد خمتلفة    الواردات    منو  يسبب الداخلي اخلام 
  .يف الناتج الداخلي ال يسبب منو يف الواردات مواد خمتلفة

  

   الوارداتو املتعلقة بنمالنماذجتقدير : الفرع الثاين 
 مناذج قياسية، انطالقا من تقدير معـامل        إىل إليهاالسببية، سنحاول صياغة العالقات املتوصل      بعد حتديد العالقة        

 spss .  نتحصل عليها باالستعانة بربنامجإليها والنتائج املتوصل عات الصغرى العادية بطريقة املربالنماذج

  
  : العالقة بني منو إمجايل الواردات ومنو الناتج الداخلي اخلام تقدير-1

  فقد توصلنا إىل حتديد العالقة الرابطة بني إمجايل الواردات والناتج الداخلي اخلـام، وميكننـا               ،كما بينا سابقا     
 علـى   موهذا بعد إدخال اللوغريت   .صياغة منوذج الناتج الداخلي اخلام بداللة إمجايل الواردات بعالقة بسيطة خطية          

   .املتغريات
    لتحديد العالقة القياسية بني املتغري التابع واملتغري املفسر له، فمن الضروري تقدير قيم املعامل باستخدام طريقـة                 

  :، والنتائج اإلحصائية املتحصل عليها موضحة فيما يلي)LS(املربعات الصغرى العادية 
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  . يبني نتائج الدراسة القياسية بني إمجايل الواردات و منو الناتج الداخلي):46(اجلدول رقم 
  

LS // Dependent Variable is PIB  
  

Included observations: 32          
  

  
 

 Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob  
           

IMP               1.154712          0.004253     271.5357        0.0000    
  

R-square                      0.973482     Mean dependent var   12896.81 

Adjusted R-squared   0.973482      S.D. dependent var   1662.782 
S.E. of regression   270.7747      Akaike info criterion   11.23333 

Sum squared resid   2272887.      Schwarz criterion     11.27913 

Log likelihood          -224.1392      Durbin-Watson stat  1.616168  

          
  .Eviewsمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية باستخدام برنامج :  املصدر

    
 نستعني جبملة من    ،عند القيم باختبار املعنوية اإلحصائية للنموذج املقترح       : للنموذجية  اختبار املعنوية اإلحصائ  -1-1

 تـأثري   مدى( معنوية كل مقدرة على حدى        الذي يقيس  T ستودنت ، واليت نعين ا اختبار    1االختبارات الشهرية   
و أخـريا   وية الكلية للنمـوذج ،     الذي يعرف باختبار املعن    F فيشربار  ، واخت ) كل متغري مستقل على املتغري التابع     

  .DWواتسن -دربني اختبار االرتباط الذايت لألخطاء، والذي يعرف باختبار
  

 يف الناتج الـداخلي اخلـام   اإلمجايل من التغري %97 نسبة أن على 0،97تدل القيمة  : 2R معامل التحديد  :أوال
  . فمفسرة من قبل اخلطأ العشوائي%3 النسبة املتبقية ماأنفسها مفسرة بداللة إمجايل الواردات ، 

  
كل (  كل متغري مفسر على املتغري التابع      تأثرييقيس اختبار ستودنت كما ذكرنا مدى       :املقدرةاختبار معنوية   : ثانيا 

  : ويكون شكل االختبار التايل. )متغري على حدى
0:0 =Η ia 
0:1 ≠Η ia  

  

                                                 
  .53-29، ص ص )2002عمان، دار وائل للنشر، ( ،طرق لقياس االقتصاديناوي، أموري هادي كاظم حس 1
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 من  املأخوذة مع القيمة    cΤاالختبار مبقارنة القيمة املطلقة احملسوبة واملتحصل عليها من خالل االحندار            هذا   يقوم
  . عدد املقدراتk عدد املشاهدات وn، حيث n-k، وعند درجة حريةα معنويةى، مبستوtΤجدول ستودنت

 معنوي، واملتغري املفسر املرتبط به يفسر ia، وهذا يستلزم أن 0Η  نرفض فرضية العدم cΤ<  tΤإذا كانت-  
  .املتغري التابع تفسريا جيدا

 غري معنوي، واملتغري املفسر املرتبط به ال ia، وهذا يستلزم أن 0Η  نقبل فرضية العدم cΤ>  tΤ إذا كانت-  
  .يفسر املتغري التابع تفسريا جيدا

  
، وبالتايل يكون لـدينا      k= 1ات، وعدد املقدر  n =32شاهدات   عدد امل  ، ولدينا α=5%  يف هذه احلالة نأخذ     

)(2/ knt −Τ=Τ α   271.53 أن، أي=Τt  97,1 من كرب، وهي ا±=Τc،    القيم املقدرة من العينة     أن وبالتايل نستنتج 
    ةاملتغري املستقل وهذا ما يؤكد أن     . جيد للوصول ملعلمات اتمع    كأساس نثق ا    أن، وميكن   إحصائيةذات معنوية   

   ).الناتج الداخلي اخلام(  جيد على املتغرية التابعة  هلا تأثري) الواردات اإلمجالية( 
  

 cFيتمثل هذا االختبار يف مقارنة قيمة فيشر املتحصل عليها من االحندار            : اختبار املعنوية الكلية للنموذج   : ثالثا
 املتغريات املفسرة جممـال  أن على 0Η، حبيث تدل فرضية العدم   tF من جدول فيشر     خوذةاملأمع القيمة ادولة    

 متغري مستقل لـه     األقل اليت نعين انه يوجد على       1Η جيد على املتغري التابع، مقابل الفرضية البديلة         تأثريليس هلا   
  : حيثالتابع، على املتغري  جيدتأثري

  
  
  

  
  :حيث

    ( )kknt FF ′−= ,α ،n متثل دائما عدد املشاهدات وkعدد املقدرات  ،k   .عدد املتغريات املفسرة ′
وجود االرتباط الذايت بني األخطاء من عدمه، حيث         DW ختبار ا س يقي : اختبار االرتباط الذايت لألخطاء   -1-2

فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء فرضية أساسية جلعل التقدير بطريقة املربعات العادية أفضل ما ميكـن،                 
  : يليحيث يعرب عنه رياضيا مبا 
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  :وتكون املقارن كما يلي

  

ارتباط ذايت 
  موجب

  ارتباط ذايت سالب  شك  انعدام االرتباط  شك

            4                                                   2                                                                   0  
   

حيـث  ud=50,1 وld=37,1 وعليه تكون ،k =1 وعدد املقدرات ،n =32، لدينا هذهيف دراستنا            
 تنتمـي إىل جمـال انعـدام    1.616168احملسوبة واملتحصل عليهـا مـن االحنـدار تـساوي     DW   أنحظ نال

]االرتباط ]50.2,50.1 .  
  . مما تقدم، ميكن أن حنكم على أن النموذج بأنه مقبول إحصائيا وقياسيا

  
  :و الناتج الداخلي اخلام العالقة بني واردات التموين الصناعي ومواد استهالكية صناعية ومن تقدير-2  

    لتحديد العالقة القياسية بني املتغري التابع واملتغريات املفسر له، فمن الضروري تقدير قيم املعامل باستخدام طريقة        
  :، والنتائج اإلحصائية املتحصل عليها موضحة فيما يلي)LS(املربعات الصغرى العادية 

قياسية بني واردات التموين الصناعي ومواد استهالكية صناعية و منو يبني نتائج الدراسة ال): 47(اجلدول رقم 
  .الناتج الداخلي

  
        

  
LS // Dependent Variable is PIB  

  
Sample: 1970 2001           

Included observations: 32            
  

Variable   Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob  .  
          

AI             11.98870               0.609415     19.67246   0.0000  
BIC        41.97460               4.164485   10.07918   0.0000  

  

R-squared                   0.976120         Mean dependent var     1.18E+08  

Adjusted R-squared       0.975324       S.D. dependent var             1.59E+08  

S.E. of regression       25019892        Akaike info criterion     34.13082  

Sum squared resid         1.88E+16       Schwarz criterion                34.22243  

Log likelihood       -589.4992       F-statistic                             1226.263  

Durbin-Watson stat        1.658132        Prob(F-statistic)                 0.000000  

  

ld−4ud−4dl ud
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 .Eviewsمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية باستخدام برنامج :  املصدر
  : اختبار املعنوية اإلحصائية للنموذج -2-1

ن التغري اإلمجايل يف الناتج الـداخلي اخلـام          م %97 على أن نسبة     0،97تدل القيمة   : 2R معامل التحديد : أوال
 %3 ، أما النسبة املتبقيـة        التموين الصناعي و واردات املواد االستهالكية الصناعية       وارداتنفسها مفسرة بداللة    

  .فمفسرة من قبل اخلطأ العشوائي
  
   :اختبار معنوية املقدرة: ثانيا 

 ، وبالتايل يكون لـدينا      k=  2 ، وعدد املقدرات  n =32شاهدات   عدد امل  لدينا، و α=5%  يف هذه احلالة نأخذ     
)(2/ knt −Τ=Τ α  19.672  يف حالة املعلمة املقدرة لواردات التمـوين الـصناعي         ، أي أن=Τt     وهـي اكـرب ،
ة ذات معنوية إحصائية، وميكن أن نثق ا كأسـاس          ، وبالتايل نستنتج أن القيم املقدرة من العين       Τc=±97,1من

   Τt=10.079 يف حالة املعلمة املقدرة لواردات املواد االسـتهالكية الـصناعية          أما .جيد للوصول ملعلمات اتمع   
         د على املتغرية التابعـة      هلا تأثري جي   ة املستقل اتوهذا ما يؤكد أن املتغري    وبالتايل نستنتج أا ذات معنوية إحصائية،       

  ). الناتج الداخلي اخلام( 
  

  : اختبار املعنوية الكلية للنموذج: ثالثا
    ( )kknt FF ′−= ,α ،n متثل دائما عدد املشاهدات وkعدد املقدرات  ،k   .عدد املتغريات املفسرة ′

 ( ) 32,32,3005,0 == FFt  ، 1226.263  القيمة احملسوبة املتحصل عليها من االحندار      يف املقابل=cF  ،   اوكما نالحظفإ 
  .اكرب من القيمة اجلدولية، وهذا يدل على املعنوية الكلية للنموذج

  
  : اختبار االرتباط الذايت لألخطاء -2-2
  

ارتباط ذايت 
  موجب

  ارتباط ذايت سالب  شك  انعدام االرتباط  شك

        4                    2،69                2،43         2          1،57              1،31                       0 
   

 حيث نالحظ أنud=57,1 وld=31,1 وعليه تكون ،= k 2 وعدد املقدرات ،n =32، لدينا هذه  يف دراستنا 

  DWتنتمي إىل جمال انعدام االرتباط1.658132ة واملتحصل عليها من االحندار تساوي احملسوب .  
  .مما تقدم، ميكن أن حنكم على أن النموذج بأنه مقبول إحصائيا وقياسيا    
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 بني  من خالل اختبار العالقة السببية     : اخلام العالقة بني واردات املواد الغذائية ومنو الناتج الداخلي           تقدير -3  
الناتج الداخلي اخلام وواردات املواد الغذائية،خلصنا إىل أن منو واردات املواد الغذائية يتأثر بنمو الناتج الـداخلي                 

   . بني إمجايل الواردات املواد الغذائية والناتج الداخلي اخلامهأي وجود عالقة أحادية االجتا. اخلام

تقدير قيم املعامل باستخدام طريقة املربعات الصغرى العاديـة             لتحديد العالقة القياسية بينهما ، فمن الضروري        
)LS(والنتائج اإلحصائية املتحصل عليها موضحة فيما يلي ،:  

  .و منو الناتج الداخليغذائية الواد امليبني نتائج الدراسة القياسية بني واردات ): 48(اجلدول رقم 
  

LS // Dependent Variable is PAB  
          

Sample: 1970 2001          
Included observations: 32          

  
Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.    

      
PIB            0.037653    0.001151   32.70519     0.0000  

  
R-squared            0.956236      Mean dependent var          4471812.  

Adjusted R-squared   0.956236      S.D. dependent var   6105187.  

S.E. of regression   1277196.      Akaike info criterion   28.15111  

Sum squared resid   5.06E+13      Schwarz criterion     28.19691  
Log likelihood  -494.8237      Durbin-Watson stat   1.762029  

  

  
  .Eviewsية باستخدام برنامج مستخلص من نتائج الدراسة التطبيق:  املصدر

  

  : اختبار املعنوية اإلحصائية للنموذج-3-1

يف واردات املواد الغذائيـة       من التغري اإلمجايل   %95 على أن نسبة     0،95 تدل القيمة : 2R معامل التحديد : أوال
  .فمفسرة من قبل اخلطأ العشوائي  %5نفسها مفسرة بداللة الناتج الداخلي اخلام ، أما النسبة املتبقية 

  
كل ( يقيس اختبار ستودنت كما ذكرنا مدى تأثري كل متغري مفسر على املتغري التابع            :اختبار معنوية املقدرة  : ثانيا 

  . )متغري على حدى
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c،971، وهي اكرب من   Τt=32.70519 لدينا يف هذه احلالة       ±=Τ  ستنتج أن القيم املقدرة من العينة      ، وبالتايل ن
إحصائية، وهذا مـا يؤكـد أن       . ذات معنوية إحصائية، وميكن أن نثق ا كأساس جيد للوصول ملعلمات اتمع           

  ). واردات املواد الغذائية(  هلا تأثري جيد على املتغرية التابعة ةاملتغريات املستقل
  
  : اختبار االرتباط الذايت لألخطاء-3-2
  

 ذايت ارتباط
  موجب

  ارتباط ذايت سالب  شك  انعدام االرتباط  شك

           4                     2،69                 2،43          2          1،57            1،31                         0 
حيث نالحـظ  ud=57,1 وld=31,1 وعليه تكون ،= k 2 وعدد املقدرات ،n =32، لدينا هذه  يف دراستنا  
  . تنتمي إىل جمال انعدام االرتباط1.762029احملسوبة واملتحصل عليها من االحندار تساوي DW   أن
      .مما تقدم، ميكن أن حنكم على أن النموذج بأنه مقبول إحصائيا وقياسيا    
وقود تشحيم و واردات عتاد النقل ومنو الناتج الداخلي          العالقة التبادلية بني واردات املازوت و         تقدير -4  

، وهذا بنـاءا علـى      TSLS  ذات املرحلتني  املربعات الصغرى  قمنا بتقدير هذا النموذج باستعمال طريقة      : اخلام
 تـؤثر   ،آنيا عدد من املتغريات تتحدد      األقل هناك على    أنالعالقة التبادلية بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، أي         

  . ببعضها البعضوتتأثر
  :والنتائج اإلحصائية املتحصل عليها موضحة فيما يلي

و املازوت و وقود تشحيم و واردات عتاد النقل يبني نتائج الدراسة القياسية بني واردات ): 49(اجلدول رقم 
  .منو الناتج الداخلي

TSLS // Dependent Variable is PIB 
Sample: 1970 2001          

Included observations: 32          
Instrument list: PIB  FIu  MTA          

        
Variable  Coefficient   Std. Error  t-Statistic   Prob  .  

          
FIu              252.4874    30.06786   8.397253   0.0000  

MTA             33.55280   4.079255   8.225226   0.0000  
  

          
R-squared               0.987889      Mean dependent var     1.18E+08  

Adjusted R-squared   0.987486      S.D. dependent var        1.59E+08  
S.E. of regression   17817487      Akaike info criterion      33.45184  

Sum squared resid   9.52E+15      Schwarz criterion           33.54345  
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F-statistic               2447.185      Durbin-Watson stat         0.948375  
Prob (F-statistic)   0.000000        

  .Eviewsمستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية باستخدام برنامج :  املصدر
  : اختبار املعنوية اإلحصائية للنموذج-4-1

 احلكم على وجود عالقـة      أساسهاميكن على    %99 على أن نسبة     0،99 تدل القيمة    :2R معامل التحديد : أوال
  . فمفسرة من قبل اخلطأ العشوائي%1أما النسبة املتبقية  .إثباااليت نريد 

  
من خالل اجلدول أعاله، نالحظ أن املعامل املقدرة هلا مدلولية إحصائية، وهذا مـن               :اختبار معنوية املقدرة  : ثانيا

 وبالتايل هذه املعامل    ادولة،ارنة القيمة اجلدولية لستودنت بالقيمة احملسوبة، حيث هذه األخري اكرب من            خالل مق 
 .وميكن أن نثق ا كأساس جيد للوصول ملعلمات اتمع مقبولة؛

  
ذا باالعتمـاد   من خالل اجلدول، ميكننا اختبار املعنوية الكلية للنموذج وه         :اختبار املعنوية الكلية للنموذج   : ثالثا

  :على اختبار فيشر حيث لدينا
( ) 32,32,30050 == ،t FF  ،        2447.185 يف املقابل القيمة احملسوبة املتحصل عليها من االحنـدار=cF  ،  وكمـا

  .نالحظ فإا اكرب من القيمة اجلدولية، وهذا يدل على املعنوية الكلية للنموذج
  
  : ايت لألخطاءاختبار االرتباط الذ-4-2
  

ارتباط ذايت 
  موجب

  ارتباط ذايت سالب  شك  انعدام االرتباط  شك

          4                     2،69               2،43         2          1،57           1،31                        0 
    
حيث نالحظ ud=57,1 وld=31,1تكون  وعليه ،= k 2 وعدد املقدرات ،n =32، لدينا هذه يف دراستنا    
  . وجود ارتباط ذايت سالب تنتمي إىل جمال 0.948 احملسوبة واملتحصل عليها من االحندار تساويDW   أن
  

  حالـة  حيث انـه يف   .  االرتباط الذايت يؤثر على نوعية املقدرات، وال يؤثر على نوعية العالقة           أن ، يف احلقيقة     
  ومبا أن هدفنا هو وجود عالقـة      .وجود ارتباط ذايت، طريقة املربعات الصغرى تؤدي إىل مقدرات متحيزة متسقة          

   .فانه ميكننا قبول النموذج بالرغم من وجود ارتباط يف هذه املعادالت
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  : خالصة الفصل

          إلحـداث النمـو االقتـصادي       سعت العديد من الدول النامية إىل تصنيع اقتصادياا، و تغيري هياكلها            
و أ العديد من استراتيجيات النمو ذات التوجه الداخلي،         اختارتو التوسع يف تكوين رأس املال؛ و يف سبيل ذلك           

و اليت ترمي إىل حتفيز و توسيع اإلنتاج احمللي و تشييد املشاريع الصناعية، قصد              . ما يسمى بإحالل حمل الواردات    
         بالدرجة األوىل على وسيلتني مهـا احلمايـة اجلمركيـة           باعتمادو هذا   . كانت تستورد من قبل   إنتاج املواد اليت    

     و حصص الواردات، إال أن هذه االستراتيجية واجهت عدة مشاكل كالنقص الكمي و النوعي لعوامل اإلنتـاج                
فة إىل زيادة ضغط الواردات نتيجة باإلضا. و ضيق السوق احمللية، و ضعف حركة التصدير بسبب احلماية اخلارجية      

.  السياسة االقتصادية إىل التركيز على إنتاج السلع اليت حتل حمل الواردات، و إمهال اإلنتاج من أجل التصدير                 اجتاه
  .االستريادية و القدرة االستريادو بالتايل ضعف 

صعوبات و الظروف االقتصادية    لعل التجربة اجلزائرية فشلها يف تطبيق هذه االستراتيجية، و هذا نضراً لل             
  .نعكست سلباً على أدائهااليت مر ا االقتصاد الوطين و اليت ا

  
من خالل حتليل دور و أثر الواردات على النمو االقتصادي، الحظنا أن الواردات لعبت دوراً كـبرياً يف                    

نات؛ و سامهت بدرجة كبرية يف      ، خاصة خالل فترة السبعينات و الثماني      لالقتصادتشكيل و تأسيس البنية التحتية      
، شهد االقتصاد الوطين    1986احلادة سنة    البتروليةإال أن بعد األزمة     . حتقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي     

عدة اختالالت، مما ادى اىل اخنفاض الصادرات، و بالتايل تقليص حجم الواردات الذي كان له آثار سلبية علـى                   
  .ىل إخنفاظ كبري يف حجم اإلنتاج اإلمجايلاجلهاز اإلنتاجي مما أدى إ

  
    من خالل الدراسة القياسية، قمنا بإثبات العالقة بني الواردات و خمتلف أصنافه و بني النمو االقتـصادي                  

  .منائية اليت جيب إتباعها و بالتايل حتديد االستراتيجية اإلو حتديد طبيعة هذه العالقة،
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 عدة عوامل وأسباب    من خالل الذي تبلور تارخييا    ،   للخروج من دائرة التخلف    كبرية تبذل اجلزائر جهودا           

داخلية وخارجية، ولتحقيق هذا اهلدف تبنت منوذج تنمية فرضته التوجهات االيديولوجيية املتبناة عقب االستقالل              
 الـصناعات   إسـتراتيجية حالل حمل الواردات، وكذلك     وهو التوجه االشتراكي، وتبعا لذلك تبنت استراتيجية اإل       

  .املصنعة
  

 واألسلوب األمثل للتعامل يف جمال العالقـات        ،اإلستراتيجيةيف ظل هذه الظروف تربز إشكالية صياغة           
االقتصادية الدولية، خلدمة أهداف التنمية وخاصة من خالل التجارة اخلارجية اليت ال خيفى على الدولـة دورهـا                  

 يف متويل ومتوين التنمية، وكذلك وزا احلساس على االقتصاد ملا حتمله من منافسة شديدة علـى اإلنتـاج                   الكبري
  .احمللي

  
 التنمية املتبناة، وحتقيـق     إستراتيجيةهذا الدور احلرج للتجارة اخلارجية يتطلب إعطاء أمهية بالغة إلجناح             

وهنا تظهر لنا أمهية الواردات وسياستها ونوعية       . اد السوق األهداف يف ظل التحرير االقتصادي واالنتقال إىل اقتص       
  .املنتجات املستوردة وأثر الواردات على النمو االقتصادي

  
وهذا من خـالل    . داخلي الوطين  تبني اثر ودور سياسة الواردات يف النمو االقتصاد ال         ا حاولن ،البحث  من خالل   

 سـتريادية ودور االنسجام والتوافق بني السياسة اال      .النمو االقتصادي إبراز العالقة املتبادلة بني التجارة اخلارجية و      
        من خالل رفـع معـدالت النمـو    لتحديد السلع املستوردة اليت تعمل على دفع عجلة التنمية      .والسياسة التنموية 

  .النمو االقتصادي بني  واوقياس العالقة التبادلية بني الواردات وخمتلف أصنافه. استمراره  و
    

  :هذه الدراسة مكنتنا من استخالص النتائج التالية  

، نظرا لدورها من حيث كوا وسيلة مهمة لتمويل التنمية والتحفيز           هلا اثر كبري على التنمية     التجارة اخلارجية    -1
لتنمية، تناسب وخدمة أهداف ا   ت سياسة جتارية،    اعتماد، وهلذا البد من     ....أو التهديد من خالل املنافسة األجنبية     

  .يكون اكتسب فيها قوة ذاتيةقد النتقال باالقتصاد إىل مرحلة لوتوفري البيئة املساعدة 
  
 مبختلف العوامل اليت تلعب دورا أساسيا يف حتديد التداخل بني           اإلحاطة هذه الدراسة كانت عبارة عن حماولة        – 2

 التنمية والسياسة التجارية الـيت      ةني استرا تيجي  ، وتوضيح العالقة التكاملية ب    التجارة اخلارجية  النمو االقتصادي و  
االقتـصادي  من خالل حصر املتغريات اليت تدل على النمـو  . تعكس بدورها مسعى و أهداف التنمية االقتصادية  
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ن العالقة الوطيدة بني خمتلف السلع املستوردة من حيث الكمية          اكما مت تبي  .  عن التجارة اخلارجية   ةعربامل واملتغريات
  .عية يف متويل و متوين التنميةوالنو

  

 الواردات، ووتـرية    عنتحليل اإلحصائي من خالل املعلومات املتحصل عليها        ال أما النتائج املتحصل عليها من       -3
تطورها من سنة إىل أخرى، واختالف نسبة من سنة إىل أخرى، أبرز أن نسبة الواردات اجلزائرية تتشكل أساسـا                

 لك ومواد االستهالك الصناعية، كذ    املصنعةمواد نصف    اد األولية، والطاقة، التجهيزات،   من املنتجات الغذائية، املو   
حوايل (خلارج من حيث حتقيق احتياجات املستهلك بالنسبة للتجهيزات، حيث تشكل نسبة كبرية             على ا االعتماد  

  ).ثلث الواردات
  

اد، وفق السياسة التنموية املتبعة كما  مت تصنيف أصناف الواردات يف جمموعات متجانسة، تعكس نسب االستري     -4
  : يلي

 و السنوات اليت سامهت بشكل كبري يف هذا تتكون من واردات املواد الغذائية والتموين الصناعي: اموعة األوىل
 املواد الغذائية  حيث تعكس اجتاه الدولة إىل نفس السياسة يف استرياد 1999 -1992االرتباط السنوات املمتدة بني 

و التموينات الصناعية، فلقد مت تقييم الواردات وفق تصنيف السلع األولية اليت تتضمن املواد الغذائية   و التموينات 
و هذا من خالل حصص . الصناعية اليت تشمل مواد التشييد و البناء ، املنتوجات الضرورية يف قطاع احملروقات

  .طبيق أسعار حملية حمددة ضمنية ووجود سياسة سعرية تضمن ت
 السنوات اليت . تتكون من واردات اآلالت ومواد التجهيز، مواد استهالكية صناعية، عتاد النقل:اموعة الثانية

 و هو ما يعكس استراتيجية 1988-1974سامهت بشكل كبري يف تكوين هذا اإلرتباط هي الفترة املمتدة بني 
مارات ضخمة و اليت لعبت فيها التجارة اخلارجية دوراً مهماً خاصة من ناحية الصناعات املصنعة اليت متيزت باستث

  . اليت تكونت أساساً من سلع التجهيز و املنتوجات نصف املصنعة، عتاد النقل و مواد استهالكية صناعيةالواردات
  . تتكون من واردات املازوت و وقود التشحيم : اموعة الثالثة
  .ن من واردات املواد املختلفة تتكو:اموعة الرابعة

  

التأثريات املتبادلة اليت الحظناها وقمنا بتحليلها خالل هذه الدراسة تبني مدى الترابط والتداخل              أن العالقات و   -5
رغم من صعوبة وتعقيد هذه الظاهرة، خاصة املتعلقة        ال، ب ةبني النمو االقتصادي وخمتلف أصناف الواردات املستورد      

 هو أننا قد توصلنا إىل إثبات العالقة املوجودة بني منو الناتج             الشيء الذي ميكن قوله يف األخري      .ديبالنمو االقتصا 
الداخلي اخلام و إمجايل الواردات وخمتلف أصناف السلع املستوردة، وقياسها بطريقة كمية، رغم أن هذه الدراسة                

  .تبقى جمرد حماولة تنقصها الكثري من الدقة والشمولية
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  :اء على النتائج املتحصل عليها ميكن اقتراح مجلة من التوصيات   بن
 . البد من إتباع سياسـة جتارية دف وتترجم مسار التنميـة على املدى البعيد -1
تمويـن ال تعمل على     اليت ،)سلع، رؤوس أموال   ( املستوردةوارد  املالبحث عن السبل الكفيلة بتنويع       -2

 .اعدة أساسيـة يف االقتصاد، وبالتايل دفع عجلة التنميـةتمويـل، واحلقن الراشد لتكوين قالو
 .بأكرب قدر ممكن املنشودةضمن حتقيق األهداف ت، وتوجيهه بكيفيـة دضرورة ترشيد االستريا -3
ضرورة االسترشاد بطرق التحليل اإلحصـائي و النماذج االقتصاديـة القياسيـة يف بناء السياسـة             -4

 .التجاريـة واالقتصاديـة
 

سع ي     يف اخلتام، ومن حبثنا متكنا من استنباط أفاق البحث، وجوانب أخرى حتتاج إىل الدراسة، مل       
 ،كالقيام بدراسة تفصيلية توضح أثر منو الواردات على كل قطاع من القطاعات البحث مناقشتها و التعمق فيها

  : التالية، نطرحها يف النقاط...)قطاع الصناعة، الزراعة، اخلدمات( االقتصادية
 بيانتاخلدماتيـة بشكل معمق، ل إشكالية أثار التحرير يف التجارة اخلارجية على املؤسسات اإلنتاجية و -1

 هذا  جهــة املنافسة النامجـة عنا، وهذا ملو فيها القصور يف املؤسسات وجوانب القوةجوانب 
  .التحرير

 .استقصاء اثر سياسـة الواردات على ميزان املدفوعات -2
لتجارة، واجلوانب األخرى اليت لنظمة العامليـة املليات آالسياسـة التجارية، يف ظل قواعد ومستقبل  -3

 )...ر املالية، اخلدمات، االستثما (تدخل يف اختصاصها
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