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استخدام طريقة االنحدار التدريجي في تقدير معامل االنفتاح التجاري (حالة الجزائر )2017-1980
Using the Stepwise Regression Method in Estimating the Coefficient of Trade Openness
- The Case of Algeria (1980-2017) -

مصطفى جاب هللا  ،*،1صالح الدين

شريط2

 1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد بوضياف ابملسيلة (اجلزائر)
 2كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد بوضياف ابملسيلة (اجلزائر)
اتريخ االستالم  2018/11/20 :؛ اتريخ املراجعة  2018/11/24 :؛ اتريخ القبول 2018/11/30 :

ملخص  :هتدف هذه الدراسة إىل حتليل العالقة بني االنفتاح التجاري وبعض احملددات اليت تؤثر فيه يف اجلزائر خالل الفـرتة الزمنية ( ،)1980-2017وذلك
بناءً على الفرضية اليت مفادها أن االنفتاح التجاري يتأثر ببعض العوامل بصفة متفاوتة ،ومت االعتماد يف تقدير أثر العالقة بني االنفتاح التجاري وهذه احملددات
على األسلـوب الوصفي بعـرض املفاهيم األساسيـة للمتغيـرات ،ابإلضافة إىل األسلوب القياسي ابستخدام معادلة االحندار املتعدد حيث مت تقديرها بطريقة
االحندار التدرجيي ،وتوصلت هذه الدراسة إىل قبول الفرضية املطروحة ،كما أكدت أن االنفتاح التجاري يتأثر بشكل كبري ابلصادرات النفطية ،إىل جانب
الواردات وبصفة أقل ابالستثمار االحنيب املباشر  ،و هذا ما يدل على أن اجلزائر ،ابلرغم من كل اجملهودات اليت بذلتها يف إطار تنمية التجارة خارج احملروقات،
إال أهنا مازالت تعاين من أحادية التصدير ،و مشكل التبعية للريع النفط.

الكلمات املفتاح  :انفتاح جتاري ؛ صادرات غري نفطية ؛ واردات ؛ احندار تدرجيي.
تصنيف .C30 ; C5 ; F31 ; F41 : JEL
Abstract: This study is based on an analysis of the relationship between trade openness and certain
determinants during the period (1980- 2017) Thus, the hypothesis that trade openness is influenced
by the design of the factors is different. The effect of the relationship between trade openness and
these determinants on the descriptive method. by presenting the basic concepts of the variables,
that access to the equivalent method in shielding, comes to the way of oil exports, along with
imports and less at the real exchange rate, which shows that Algeria, despite all its efforts in the
framework of trade development outside For fuel, but they still suffer from mono-export, and the
problem of dependence on the proceeds of oil.
Keywords: Trade Openness ; Non-Oil Exports ; Imports ; Stepwise Regression.
Jel Classification Codes : C30 ; C5 ; F31 ; F41.

* Corresponding author, e-mail: aliaisraa@yahoo.fr

- 179 -

______

استخدام طريقة االنحدار التدريجي في تقدير معامل االنفتاح التجاري( ،ص.ص)188-179

_________ __________________________________________________________________

 -Iمتهيد :
تلعب التجارة اخلارجية دوراً مهماً يف التنمية االقتصادية ،إذ تعترب التجارة اخلارجية إحدى الركائز األساسية يف النهوض ابقتصاد هذه
الدول ،فهي تساهم وبشكل فعال يف رفع مستوى املعيشة ورفاهية جمتمعاهتا ،ويتمثل ذلك يف اهتمامها بتحرير األسواق وزايدة االنفتاح التجاري.
فاالنفتاح التجاري طور العالقات االقتصادية بني البلدان الصناعية والدول النامية ،وذلك يف إطار منظمة التجارة العاملية وانضمام أغلب
دول العامل إليها ،وما يرتتب عليها من إزالة القيود اجلمركية بني هذه الدول ،وزايدة التبادل فيما بينهم عن طريق الصادرات والواردات.
وقد ينتهي أثر االنفتاح التجاري إىل تصاعد الواردات مبعدالت كبرية ،يف الوقت الذي تقل فيه القدرة على التصدير فتظهر مشاكل
عديدة ،منها مشكلة العجز يف امليزان التجاري وابلتايل زايدة املديونية اخلارجية.
اجلزائر كغريها من الدول عملت على حترير جتارهتا اخل ارجية ملواكبة عملية االندماج الدويل واليت تزامنت مع اإلصالحات اهليكلية
العميقة،هبدف االنفتاح على اخلارج لتحقيق االنتعاش االقتصادي واالستعداد ملرحلة ما بعد النفط حتسبا لألزمات املالية الدولية اليت تؤثر سلبيا على
أسعار احملروقات ،فاالنفتاح مل يعد يطرح كاختيار بديل ابلنسبة للجزائر  ،بل كمعطى واقعي يوجب تبين إسرتاتيجية متكن من التحكم فيه لالستفادة
من إجيابيات وتفادي سلبياته.
 1 - Iمشكلة الدراسة :يعرف االقتصاد اجلزائري يف الوقت احلايل حالة من عدم االستقرار االقتصادي؛ وذلك بسبب اخنفاض العوائد
يف حني بلغ االنفتاح التجاري يف العام نفسه ( )15403.43مليون دوالر ،مقارنة بعام  2014والذي بلغت فيه  26476،34مليون دوالر،
مقابل ( )108434.1مليون دوالر من االنفتاح التجاري ،كما بلغت نسبة الصادرات اىل الناتج الداخلي اخلام  %30يف حني بلغت الواردات
 ،%11مما يدل على زايدة كبرية يف أالنفتاح وعلى ذلك فأن الزايدة يف االنفتاح التجاري قد تؤدي إىل زايدة املديونية اخلارجية .لكن هذه الوضعية
مل تدم طويال بسبب أتثر ميزان املدفوعات اجلزائري ابلصدمات النفطية على غرار معظم البلدان املصدرة للنفط.
وبناءً على ذلك يتم طرح التساؤل اآليت :
ما هي أه م حمددات معامل االنفتاح التجاري للجزائر ؟ وهل تؤثر فيه بنفس الدرجة ،وما اثر بعض املتغريات االقتصادية الكلية
على غرار التضخم يف حتديد قيم االنفتاح التجاري يف اجلزائر من سنة الخرى ؟
 2 - Iفرضية الدراسة :بناء على ماسبق ميكننا اختبار الفروض التالية :
 .1توجد عالقة معنوية بني مكوانت االنفتاح التجاري من صادرات و واردات واالنفتاح التجاري نفسه؛
 .2اجلزائر ابعتبارها بلد يعتمد على الصادرات النفطية  ،توجد عالقة موجبة ومعنوية بني اسعار النفط وقيم االنفتاح التجاري؛
 .3ابملقابل توجد عالقة غري معنوية بني الصادرات غري النفطية وقيم االنفتاح التجاري؛
 3 - Iأهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل توضيح مفهوم االنفتاح التجاري ،والتعرف على سلبيات وإجيابيات هذا املفهوم ،وبيان،
العالقة بني االنفتاح التجاري وبعض حمدداته؛ واالستفادة من اخلصائص االخصائص االحصائية لبعض طرق التقدير ،مثل طريقة االحندار التدرجيي،
وذلك للتحقق من مدى صحة الفرضية من عدمها ،وذلك هبدف تقدمي حماولة لتوجيه صانعي القرارات والسياسات االقتصادية.
 4 - Iأمهية الدراسة :تتميز هذه الدراسة عن غريها من الدراسات السابقة أبهنا االقتصاد اجلزائري يف تطبيق هذه العالقة ،بينما تناولت
الدراسات السابقة دول خمتلفة ،كما أن هذه الدراسة تطبق منوذج قياسي ابستخدام طريقة االحندار التدرجيي خبالف الدراسات السابقة اليت
استخدمت األساليب الكمية ،كما تتميز حبداثة الفرتة املستخدمة.
 4- Iالدراسات السابقة  :تناولت عدة دراسات موضوع االنفتاح االقتصادي ،وعالقته بعدة متغريات وتوصلت لبعض النتائج ،وفيما
يلي بيان أهم هذه الدراسات:
تناولت (درويش & راضي ،1 )2009 ،أثر العوملة على املديونية اخلارجية يف االقطار العربية يف الفرتة الزمنية  ،1999-1985واليت اتبعت
منوذج قياسي وذكرت أبن أتثري العوملة على املديونية اخلارجية كان ضعيفا جدا ويف بعض األحيان ابلسالب ،وبذلك ميكن القول إن املديونية
اخلارجية للبلدان بدأت ابلتزايد ،ومنذ السبعينات على أثر انفتاح الدول العربية على البلدان الغربية ،وخاصة يف مسألة القروض اخلارجية بسبب قيام
تلك األقطار وخاصة البلدان غري النفطية ،يف عمليات التنمية االقتصادية واليت كانت معظمها موجهة أساس إىل الداخل ابستثناء بعض من الدول العربية.
و قد ذكرت دراسة ( 2)Paudel & Perera, 2009اليت تناولت دور الديون اخلارجية واالنفتاح التجاري والقوى العاملة يف النمو
االقتصادي سريالنكا ،عن طريق استخدام منوذج قياسي للفرتة  .2006-1950أن هناك عالقة تكامل مشرتك بني النمو االقتصادي والديون
اخلارجية ،واالنفتاح التجاري والقوى العاملة .وعالوة على ذلك تشري النتائج أنه على املدى الطويل ،قوة العمل ،واالنفتاح التجاري والديون اخلارجية
سيكون له أثر إجيايب على النمو االقتصادي يف سريالنكا.
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أما ابلنسبة لدراسة (قحايرية 3 )2010 ،اليت تناولت أسباب نشأة أزمة املديونية اخلارجية للدول النامية يف الفرتة  ،1986-1973واليت
اتبعت منوذج وصفي ،فقد اتفقت مع دراسة درويش وراضي ( ،)2009أن التجارة اخلارجية من أسباب املديونية اخلارجية للدول النامية ،وذلك
ألن اهلدف الرئيس للبلدان الصناعية من اقراض الدول النامية ،هو توسيع اسواقها وتصريف فائضها ،ولذلك البلدان الصناعية غالباً ال توافق على
القروض املطلوبة من الدول النامية أال بشرط حترير التجارة اخلارجية.
وعلى خالف ما خلصت إليه الدراسات السابقة ،فإن دراسة صاويل اليت تناولت أثر االنفتاح التجاري على ،السياسات النقدية واملالية
يف اجلزائرن ،واليت تتبع منهج وصفي فقد اختلفت يف نتائجها مع الدراسات السابقة ،وكان من نتائج الدراسة وجود اثر اجيايب لالنفتاح التجاري،
وذلك أبن االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة يعطي للجزائر فرصة جديدة لالندماج يف االقتصاد العاملي ،هذا إذا استغلت جمموع املزااي
واإلجراءات التفضيلية املمنوحة للدول النامية ،إذ أن اخلسائر املتوقعة لالنضمام للمنظمة يف املدى القصري واملتوسط ستعوضها املكاسب املتوقعة يف
املدى الطويل.
وقد أكد  Pigka-Balanikaيف دراسة له سنه  2006تناولت حمددات االنفتاح التجاري لـ 71بلدا سائرا يف طريق النمو ،بعد
استخدام منوذج سولو ان منوذج النمو يف حتليل بياانت الفريق ،املواصفات الثابتة والثابتة ذات االجتاهني.
تشري إىل أن حترير التجارة له أتثري إجيايب وكبري على النمو االقتصادي ومع ذلك ،يبدو أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى خمتلفة؛
حواجز طبيعية عالية التجارة ،واالعتماد على الصادرات على السلع األولية ،والبىن التحتية الفقرية إىل بعيد ميكن لألسواق الكبرية تفسري ،سبب
عدم زايدة االنفتاح التجاري على االقتصاد.
وتعترب الدراسة اليت قام هبا كل من  Billmeierو Nanniciniسنة  ،2010واليت ركزت على حمددات النمو يف بعض البلدان اليت
مرت مبرحلة انتقالية على غرار رومانيا ،بولونيا ،اجملر ،وغريها وقد خلصت إىل أ ن حن حنقق يف أتثري االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي يف
البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية ،وقد خلصت اىل أن حترير التجارة مييل إىل أن يكون له أتثري إجيايب على منط حقيقي من الناتج احمللي اإلمجايل
للفرد الواحد .تبني واحدة من أكثر نتائجنا قوة أن االنتقال دون االنفتاح على التجارة يعيق النمو إىل حد كبري ،وكان العالقة قوية بني حمددات
االنفتاح التجاري والناتج احمللي االمجايل هي القاسم املشرتك بني اغلب هذه البلدان.
 5- Iماهية االنفتاح التجاري :توجه الفكر االقتصادي بعد احلرب العاملية الثانية اليت تبىن معامل جديدة لقانون التجارة الدولية والقائمة
أساسا على حرية املنافسة ،وحت ديد املبادالت التجارية وذلك من لتحقيق األمن والسلم العامليني ،كما سعت الدول إىل جعل األسواق اخلارجية مبنية
على معامل ومبادئ موحدة لتحقيق انفتاح جتاري يتسم ابحلرية ،ومن خالل ذلك انطلقت االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات اجلمركية سنة 1947
واليت يطلق عليها اجلات( .4عبدوس)2011 ،
ونشأت منظمة التجارة الدولية لتكمل ما بدأته اجلات وذلك سنة  1994عند توقيع أكثر من مائة دولة على نتائج دورية ألوروغواي يف
مراكش املغربية وتقدمي دول أخرى لطلبات االنضمام إىل املنظمة ،حبيث كانت منظمة اجلات مقتصرة على وضع جمموعة من املبادئ والتدابري املتعلقة
بتجارة بعض السلع فقط ،وقد استثنيت السلع الزراعية ،واملنسوجات منها ،بينما جاءت منظمة التجارة العاملية لتغطي جممل التجارة العاملية من
السلع واخلدمات.
 1-5- Iتعريف االنفتاح التجاري :لالنفتاح التجاري العديد من املفاهبم  ،ختتلف ابختالف اجلهة املعرفة له ،فنجده ميثل:
تلك السياسة اليت من شاهنا تقليل درجة التجهز ضد الصادرات ،ويركز احملللون االقتصاديون يف الغالب على التخفيضات يف رسوم
وتراخيص السرتاد كخطوة أساسية يف إصالح التجارة اخلارجية ،ويرتبط هذا التعريف خباصية هامة تتمثل يف أن حترير التجارة اخلارجية ال يستلزم
ابلضرورة أن تكون قيمة التعريفات اجلمركية صفرا أو حىت مستوى متدن جدا ،وابلتايل حسب هذا التعريف ميكن أن يوجد اقتصادا مفتوحا وحمررا
ويف نفس الوقت يفرض تعريفات مجركية)Brika et Mekarssi .2001( .5
يقصد ابالنفتاح التجاري تلك السياسة اليت تؤدى إىل التخلي عن السياسات املنحازة ضد التصدير واتباع سياسات حيادية بني التصدير
واالسترياد والتخفيض من قيمة التعريفة اجلمركية املرتفعة ابإلضافة إىل حتويل القيود الكمية إىل تعريفة اجلمركية وابلتايل يكون مضمون برانمج حترير
التجارة شامال للعديد من اإلجراءات ف يما يتعلق بسياسات االسترياد وسياسة تشجيع الصادرات ،وسياسة سعر الصرف ،وسياسة إدارة االقتصاد
الكلي والسياسات التنظيمية والسياسات التجارية اجتاه الشركاء التجاريني حسب املعهد العريب للتخطيط( :6نبيه)2012 ،
 2-5- Iأمهية االنفتاح التجاري :تكمن أيضا أمهية التجارة اخلارجية يف العالقة اليت جتمعها مع النمو االقتصادي  ،إذ يؤكد العديد
من االقتصاديني أن حترير التجارة تؤثر إجيااب على مؤشر النمو االقتصادي ومن مث على املستوى العام للرفاهية االقتصادية واالجتماعية معا ،ابعتبار
أن النمو االقتصادي هدف تسعى إليه التنمية االقتصادية ،وما ينتج عنها من ارتفاع يف مستوى الدخل القومي الذي يؤثر على حجم ومنط التجارة
الدولية ،كما أن التغريات اليت حتدث يف ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة يف تركيب الدخل القومي ،ويف مستواه واالجتاه الطبيعي هو أن
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يرتفع مستوى الدخل القومي %وتزدهر التجارة اخلارجية يف نفس الوقت .ولقياس األمهية ابلنسبة للتجارة اخلارجية أنخذ كمؤشر نصف جمموع
الصادرات من السلع كنسبة من الناتج احمللي اخلام ويسمى هذا املؤشر مبعامل التجارة اخلارجية  ،ويسمى أيضا بدرجة االنفتاح االقتصاد الوطين،
غري ان اهم معامل ميكن ان نعرب ب ه عن االنفتاح التجاري هو نصف جمموع الصادرات  ،والواردات اىل الناتج الداخلي اخلام حىت يتسم هذا املعامل
ابلوظيفة االحصائية ،إىل جانب احليادية بني الصادرات ،والواردات يف التعبري عن املعامل.

( X + M ) / 2  100

  :Mالواردات.  :Xالصادرات. :PIB -الناتج احمللي اخلام ( 7عطار )2014 ،
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مؤشرات قياس االنفتاح التجاري :إن املؤشرات هي عبارة عن جمموعة السياسات التجارية املتبناة اليت تعرب عن االدعاءات التجارية لبلد
ما ،وتسمح هذه املؤشرات مبعرفة مدى انفتاح الدول اقتصاداي بصفة عامة وجتاراي بصفة خاصة على بعضها البعض ،كما تستخدم من أجل ترتيب
الدول ،وتصنيفهم حسب درجة انفتاحهم.
وميكن تقسيم هذه املؤشرات إىل ثالث جمموعات ،األوىل ترتكز على قياس درجة االنفتاح التجاري على مستوى انتشار احلواجز
اجلمركية ،أو على مدى تكرار احلواجز  ،غري اجلمركية ،واجملموعة الثانية ترتكز على قياس االنفتاح التجاري على مدى قدرة الدولة على اإلنتاج
ابألسعار الدولية وعدم وضعها ألي حواجز على التجارة ،واجملموعة الثالثة فهي ترتكز على مدى انفتاح الدولة من حيث صادراهتا ووارداهتا ،كما
يوجد هناك تقسيم آخر ملؤشرات االنفتاح التجاري ويعتمد أوال على قياس التجارة اخلارجية من حيث احلجوم ) (les volumesواثنيا قياس
االنفتاح التجاري من حيث القيود التجارية.
 6- Iتطور االنفتاح التجاري يف اجلزائر :يقاس االنفتاح التجاري حباصل مجع إمجايل الصادرات والواردات ابلقيم احلقيقية مقسوماً على
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي (ابلدوالر األمريكي) )Abdul Rchid, 2003( 8.ويوضح جدول ( )1تطور مؤشرات االنفتاح التجاري ،وهي
نسبة إمجايل الواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،ونسبة إمجايل الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،ويبني جدول( )1مدى تطور مؤشرات االنفتاح
التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة (.)2012-1982
يتضح من اجلدول( )1زايدة االنفتاح التجاري أتيت بزايدة نسبة الواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،وزايدة نسبة الصادرات إىل الناتج
احمللي اإلمجايل ولكن نسبة الزايدة يف الواردات بشكل أكرب.كما يوضح شكل( )1زايدة االنفتاح التجاري.
تضح من الشكل ( )1التزايد املطرد لالنفتاح التجاري اجلزائر  ،ففي الثمانيات من القرن العشرين إىل هناية التسعينات من القرن العشرين؛
وذلك نتيجة لالنفتاح التجاري الذي أدى التحول عن نظام التخطيط الشامل ،واستبداله بربامج سنوية يف شكل خطط متحركة ،واالستعانة برأس
املال األجنيب يف التنمية .كما يوجد تزايد يف االنفتاح التجاري يف الفرتة ( ،)2012-2004وذلك يعود إىل زايدة وترية اإلصالحات االقتصادية
سعياً جلذب االستثمارات األجنبية وتسهيل منو الناتج احمللي اإلمجايل (.9قويدري)2002 ،
 - IIالطريقة واألدوات :
سوف يتم التطرق يف هذا القسم اىل بعض األدوات اإلحصائية املساعدة على استنتاج العالقة بني االنفتاح التجاري وخمتلف حمدداته.
 1-IIاالحندار اخلطي التدرجيي :واليت تعد من األساليب الكفوءة بشكل اتم"( )1وهي طريقة مفيدة ألهنا ختتلف يف طريقة احلل عن مناذج االحندار
االعتيادية ،فهي قريبة من طريقة التكرار فضالً ع ن أهنا ختتلف عن األساليب األخرى املستخدمة يف االقتصاد القياسي  ،إذ أهنا تستهدف العثور
على جمموعة من املتغريات الصحيحة  ،responseهذا األسلوب ابلتحليل ميكن استخدامه بصيغتني:
 األوىل :احندار تدرجيي أمامي )J.Mitchell, 2008 ( 10Forward step wis

ميكن دراسة العالقة بني املتغري التابع ومتغري مستقل واحد أو عدد من املتغريات املستقلة احملددة مسبقاً كخطوة أوىل ،ومن مث ابإلمكان
توسيع الدراسة لتشمل متغري آخر من املتغريات املستقلة ابإلضافة إىل املتغريات املوجودة يف النموذج سابقاً ،وتضمني املتغريات أو حذفها مرهون
ابجتيازه االختبارات اإلحصائية ،و ابإلمكان توسيع النموذج ليشمل متغرياً آخر كخطوة اتلية وهكذا يتم قبول واعتماد متغريات أو استبعادها
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استناداً إىل نتائج االختبارات اإلحصائية  ،وهذه الطريقة يف التحليل يطلق عليها بطريقة االحندار التدرجيي األمامي Forward stepwise
.method
 الثانية :احندار تدرجيي خلفي Backward step wise
يف هذه الطريقة ،من املمكن دراسة العالقة بني املتغري التابع واملتغريات احملددة مسبقاً مرة واحدة  ،واعتماداً على نتائج االختبار
اإلحصائي و قيمة ( )Fاجلزئية جلميع املتغريات يتم قبول أو استبعاد أايً منها ،و تعرف بطريقة ابالحندار التدرجيي اخللفي .Backward
stepwise method
من خالل عرض الطريقتني ميكن تسجيل املالحظات اآلتية:
أ  -تتسم طريقة االحندار األمامي بكفاءة حسابية يف اختيار عدد معني من املتغريات الضرورية يف ضوء حتقق فكرة حسن مطابقة
النموذج للبياانت أي عندما تتحسن قيمة  R2يف كل خطوة ولكن هذه الطريقة ال تسمح إبمكانية استبعاد أي متغري سبق ومت إدخاله يف خطوة
سابقة عندما يصبح أتثريه غري جوهري يف حالة وجود تشكيلة من املتغريات يف النموذج
ب  -أن طريقة االحندار التدرجيي اخللفي هتتم مبعنوية مجيع املتغريات املشمولة وليس جوهرية آخر متغري يدخل النموذج  ،كما أهنا تسمح
ابستبعاد أي متغري ال يتسم مبعنوية من النموذج  ،لذا تعترب هذه الطريقة أكثر كفاءة من طريقة االحندار التدرجيي األمامي يف التوصل إىل أفضل
تشكيلة حتقق فكرة حسن املطابقة)Mikic and Gilbert, 2009) .11
ج  -قد يلجأ الباحث إىل جتربة عدد كبري من املتغريات احملددة مسبقاً  ،وقد حيصل على تشكيلة تتسم حبسن املطابقة فتزيد من القدرة
ٍ
بشكل كبري
التوضيحية للنموذج ،ولكن االستمرار يف إدخال هذه املتغريات سيكون على حساب مشكلة التعدد اخلطي ،لذا جيب االعتناء واالنتباه
عندما يكون اهلدف من الدراسة منصباً على حتليل أتثري تلك املتغريات يف املتغري التابع.
د -إن ما يقال عن أي معادلة منوذج احندار من حيث توصيف العالقة بني متغرياهتا وتقدير قيم معلماهتا واختبار دقة هذه القيم وتفسري
نتائج النموذج ينطبق متاماً على طريقة االحندار التدرجيي بصيغتيه األمامي أو اخللفي.
 2-IIتوصيف النموذج :سوف نقوم ابختبار العالقة او األثر الذي ميارسه حمددات معامل االنفتاح وهي
exp
 الصادرات خارج النفط :imp
 الوارداتfdi
 االستثمار االجنيب املباشرcpi
 التضخمoil
 سعر النفطولقد اعتمدان على هذه احملددات يف تفسري املتغري التابع املتمثل يف معامل االنفتاح التجاري أي نسبة جمموع الصادرات والواردات إىل
الناتج الداخلي اخلام  ،opnوذلك لعينة سنوية متتد من  1980إىل  2017وابالستعانة ببعض الربامج اإلحصائية على غرار eviews 09
واإلكسل وبتطبيق طريقة االحندار التدرجيي أو خطوة خبطوة  ،stepwise least squares régressionوهذا من أجل معرفة املتغريات
األكثر أتثريا على املتغري التابع وفصل املتغريات االقل أتثريا
 3-IIاختبار االستقرارية  :ويتم هذا االختبار ابالستعانة ببعض االختبارات اخلاصة ابالستقرارية وسوف خنتار منها األكثر استعماال وهو ADF
وإن كان البعض يرى أن اختبار  KPSSصاحل يف العينات الصغرية ،وعليه و القيام بعملية بعد التقدير مت الوصول إىل النتائج املوضحة يف اجلدول
رقم .03
حتديد فرتات اإلبطاء :مبا أن منهج هذه الطريقة يعتمد على توزيع فرتات اإلبطاء أو التأخري فقد حتصلنا على معطيات خاصة ابلتأخري
للمتغريات النموذج حددانها يف اجلدول رقم  02التايل مع اإلشارة إىل أن األرقام  ....، 2 ، 1 ،0متثل فرتات التأخري ،وعليه وكتحليل هلذا اجلدول
نالحظ أن استقرارية السالسل اغلبها كانت يف الفرق األول مما جعلنا نقرر أهنا متكاملة من الدرجة األوىل ) I(1ما عدا املتغريين IMP,OPN
اللذان استقرا يف املستوى وكان القرار هو عدم تكاملهما يف املستوى.
 4-IIالنموذج املقدر  :بعد اجراء عملية التقدير للمتغري التابع  opnللعالقة وبني املتغريات املفسرة له واملشار اليها سابقا بطريقة االحندار
التدرجيي وبعد اختيار ايقونة احندار تدرجيي خلفي  Backward step wiseمن برجمية  eviews 09نتحصل على اجلدول  04املبينة يف
امللحق
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من املالحظ أن طريقة االحندار التدرجيي قد قامت بفصل املتغريات املفسرة للمتغري التابع ،وذلك حسب درجة املعنوية اإلحصائية
فاملتغري  ،OILأي أن سعر النفط هو متغري مؤثر وذو معنوية إحصائية ،ويظهر ذلك من خالل قيمة االحتمال األقل من  0,05وهذا يوافق
النظرية االقتصادية فأسعار النفط عامل مهم يفسر االنفتاح التجاري يف اجلزائر ،ألنه بلد مصدر للنفط بصفة شبه مطلقة وهذا ينعكس على وضعية
معامل االنفتاح ،ونفس الكالم ينطبق على املتغري  ،IMPأي الواردات فهو معنوي من الناحية اإلحصائية ،وهو أحد مكوانت معامل االنفتاح،
إضافة إىل ذلك فان املتغري  FDIمعنوي وعالقته ابملتغري التابع موجبة ،وهذا يوافق النظرية االقتصادية ،رغم ضعف املرونة من الناحية الكمية
( )-0,023فهو معنوي يف تفسري النموذج.
هذا ابلنسبة ملتغريات الفئة األوىل وهي املتغريات ذات الداللة اإلحصائية (املعنوية) ،أما الفئة الثانية فيمثلها كل من  EXPو CPIأي
الصادرات خارج احملروقات والتضخم املستورد على التوايل ،ومها غري معنواين إحصائيا ويظهر ذلك من خالل قيمة االحتمال الذي هو أكرب من
 0,05وهذا ما جعل طريقة االحندار التدرجيي تستبعد أي أثر هلذين املتغريين.
 5-IIاالختبارات التشخيصية:

أ-اختبار الشكل الدايل :خنرت م دى مالئمة تصميم النموذج املقدر من حيث الشكل الدايل و املشار إليه اختصارا بـ  RESTEلـ
 RAMSEYوابلنظر إىل قيمة االحتمال (  )Probاليت تقل عن  0.05فيمكن قبول الشكل الدايل للمتغري التابع  OPNوفق حمدداته
التفسريية وابلتايل فالتوجد اخطاء يف حتديد الشكل الدايل.
ب -اختبار االرتباط الذايت التسلسلي :أو اختبار  ،Breusch-Godfroy LMوالذي يعتمد على خلو أو عدم خلو السلسلة
من االرتباط الذايت التسلسلي ،حبيث يشري هذا االختبار إىل التوقف عن اإلبطاء عند الفرتة الثانية كما يشري إليه إحصائية كاي تربيع ،والذي
يعتمد على القيمة اإلحصائية n*R² =1.51ابحتمال  prob=0.46أكرب من  0.05داللة على خلو سلسلة البواقي من االرتباط الذايت
التسلسلي.
ج-اختبار الشكل الطبيعي للبواقي :انطالقا منه يتم اختبار مدى توزع األخطاء طبيعيا ابستخدام ثالثة معايري واملوضحة يف هذا
اجلدول رقم  ،06وابلنظر إىل نتائج معنوية االختبارات نقر بتوزيع األخطاء طبيعيا يف هذا النموذج.
د-اختبار فرضية ثبات التباين  :أو اختبار  ARCHويشري هذا االختبار إىل رفض أو قبول فرضية ثبات القياس وانطالقا من قيمة
 OBS*R – Squaredاليت تساوي  10.31ابحتمال  prob=0.66أكرب من  0.05مما يعين قبول فرضية جتانس اوثبات التباين.
وخالصة لالختبارات التشخيصية فإن النموذج ال يعاين من املشاكل املتعلقة للبواقي.

 -IIIالنتائج ومناقشتها :
لقد سعت اجلزائر اىل تطبيق على العديد من الربامج التقوميية هبدف حتقيق التوازن االقتصادي ،وركزت على التجارة اخلارجية كجزء ال
يتجزأ من هذا التوازن ومن بني اآلليات اليت اعتمدهتا حترير االقتصاد ،والتجارة اخلارجية إال أن االقتصاد اجلزائري استمر يف تسجيل مستوايت ضعيفة
النمو وال سيما يف القطاع خارج احملروقات.
كما عملت من خالل انتهاجها لسياسة اإلصالح إىل إعادة توازن ميزان املدفوعات يف إطار االنفتاح التجاري والشراكة مع العديد من
الدول األجنبية هبدف ترقية قطاع الصادرات غري النفطية .لكن ابلرغم من هذا  ،مل تتمكن هذه السياسات من حتقيق األهداف املرجوة وبقي
االقتصاد اجلزائري متأثرا ابإليرادات النفطية ابلرغم من توفره على العديد من الفرص للتنويع .
وبناءا على كل ما سبق فقد خلصت الدراسة إىل أن:
 االنفتاح التجاري يتأثر بشكل كبري ابلصادرات النفطية اىل جانب الواردات وبصفة اقل بسعر الصرف احلقيقي وهذا ما يدل على أناجلزائر ابلرغم من كل اجملهودات اليت بذلتها يف إطار تنمية التجارة خارج احملروقات إال أهنا مازالت تعاين من أحادية التصدير ومشكل التبعية للريع
النفطي ،وهذا ما يدفع هبا إىل وجوب البحث عن ميكانزمات وسياسات جديدة لبناء اقتصاد صامد أمام التقلبات االقتصادية والتخطيط ملرحلة ما
بعد النفط؛
 زايدة تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل ا جلزائر ساهم بشكل كبري يف ترقية الصادرات غري النفطية عن طريق خلق الثروة و القيمةاملضافة للمؤسسات اإلنتاجية و نقل اخلربة و التكنولوجية و ابلتايل الزايدة يف معدالت النمو االقتصادي؛
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 ما زالت الصادرات خارج احملروقات ال متثل سوى حوايل  %03من إمجايل الصادرات خالل فرتة الدراسة؛ زايدة الصادرات النفطية أدت إىل زايدة معدالت النمو خارج احملروقات و جتسد ذلك من خالل الربامج التنموية اليت قامت هبا اجلزائركربانمج اإلنعاش االقتصادي (، )2004-2000الربانمج التكميلي لدعم النمو ( )2010-2005برانمج توطيد النمو االقتصادي (-2011
.)2014
 من خالل االعتماد على األسلـوب الوصفي لعـرض املفاهيم األساسيـة للمتغيـرات ،ابإلضافة إىل األسلوب القياسي ابستخدام معادلةاالحندار املتعدد حيث مت تقديرها بطريقة االحندار التدرجيي ،وقد توصلت الدراسة إىل تطابق نتائج كالً من االطار التطبيقي والنموذج القياسي؛
 مت اختيار تقدير العالقة بني مؤشر االنفتاح التجاري معربا عنه مبجموع الصادرات ،والواردات إىل الناتج الداخلي اخلام ،وحمدداتهابستخدام طريقة االحندار التدرجيي ،حىت يتم فصل املتغريات املعنوية يف النموذج ،عن املتغريات غري املعنوية؛
 جاءت النتائج مطابقة لواقع االقتصاد اجلزائري تقريبا ،وذلك ملكانة سعر النفط كمحدد رئيسي لالنفتاح التجاري ،ويظهر هذا منخالل معنوية املتغري  oilاليت تغرب عن سعر النفط ،إىل جانب معنوية املتغري  impالذي يعرب عن الواردات؛
 ضعف مرونة املتغري  fdiابلرغم من معنويته ،وهذا بسبب قلة االستثمارات االجنبية املباشرة بنوعيها؛ الصادرات غري النفطية غري معنوية يف تفسري النموذج  ،وذلك بسبب ضعف دورها يف االقتصاد الوطين عموما ،ومسامهتها الضئيلة يفمؤشر االنفتاح التجاري على وجه اخلصوص؛
 اغلب السالسل مستقرة يف الفرق األول ،وهذه ميزة للكثري من السالسل االقتصادية الكلية الهنا تتميز ابلنمو والتطور؛ النموذج يف عمومه اليعاين من الكثري من املشاكل القياسية. -IVاخلالصة :
من خالل ما سبق ميكن اإلجابة على الفرضيات املطروحة ،فوجود عالقة معنوية بني معامل االنفتاح التجاري وبني حمدداته واردة
خصوصا بني هذا املعامل  ،وسعر النفط ،وهدا يدفعنا اىل اقرتاح التوصيات التالية:
 جيب العمل على تنمية الصادرات وتنويعها وذلك لتكون االستفادة من االنفتاح التجاري أكرب؛ اجراء معادلة بني الصادرات النفطية وغري النفطية كمكون ملعامل االنفتاح التجاري؛ على الدولة اعتماد سعر صرف للدينار توازين وتقليص االحنراف بني سعر الصرف الرمسي واملوازي؛ التقليل من االعتماد على الواردات خاصة من الصني واالحتاد االوريب ألن قد يؤدي إىل عجز يف امليزان التجاري ومن مث متويله ابلديناخلارجي؛
 توصي الدراسة مبزيد من الدراسات والبحوث حول ظاهرة االنفتاح التجاري يف اجلزائر واستخدام االساليب القياسية املتقدمة نظراً لقلةالدراسات اليت تناولت هذه الظاهرة؛
 االهتمام أ كثر ابالستثمارات االجنبية املباشرة بنوعيها الوافدة والذاهبة الهنا من اهم املؤشرات على االنفتاح التجاري السليم علىاالقتصاد العاملي.
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 -مالحق :
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12

السنوات
1980
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2014
2016
2017

جدول رقم ( :)01تطور مؤشرات االنفتاح التجاري يف اجلزائر ()2012-1980
نسبة الصادرات إىل الناتج
نسبة الواردات إىل الناتج
االنفتاح التجاري (مليون دوالر)
احمللي اإلمجايل
احمللي اإلمجايل
0.104589
0.302433
16814.12
0.121911
0.354715
17278.28
0.107411
0.400539
17578.72
0.07318
0.198899
25154
0.049989
0.168429
35831.8
0.063129
0.145359
35946.27
0.147335
0.28434
98094.7
0.111847
0.265619
108693.4
0.123456
0.289072
104473.8
0.093971
0.217509
95027.1
0.115670
0.201298
83121.5
املصدر :من إعداد الباحثني اعتماداً على(World Bank; United Nations) :

شكل رقم ( :)01مؤشر االنفتاح التجاري يف اجلزائر ()2012 -1982

املصدر :أعد بواسطة الباحثني اعتماداً على بياانت البنك الدويل
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السلسلة الزمنية
OPN
EXP
IMP
CPI
FDI
OIL

جدول رقم ( :)02فرتات اإلبطاء املثلى للنموذج
HQ
SC
AIC
FPE
LR
املتغري
0
0
0
0
0
OPN
0
0
1
1
0
EXP
2
2
2
2
1
IMP
1
1
1
1
1
CPI
2
2
2
2
2
FDI
2
1
2
2
1
OIL
املصدر :أعد بواسطة الباحثني اعتماداً على نتائج برانمج Eviews09
جدول رقم ( :)03اختبار االستقرارية (السكون)ADF
Iالفرق
املستوى
قرار الرتبة
اثبت و اجتاه عام
اثبت
اثبت و اجتاه عام
اثبت
)I(0
/
/
* -5.06
* -5.12
)I(1
* -4.15
*-4.22
/
/
)I(0
/
/
** -3.64
** -3.32
)I(1
* -4.00
* -4.03
/
/
)I(1
* -5.05
* -5.13
/
/
)I(1
** -4.08
** -4.37
/
/
* :معنوي عند  :** %1معنوي عند %5

املصدر :أعد بواسطة الباحثني اعتماداً على نتائج برانمج Eviews09

اجلدول ( :)04تقدير  OPNبطريقة االحندار التدرجيي
tقيمة
االحنراف املعياري
املعامل
املتغري
الثابت C
)OIL(-1
)IMP(-2
)FDI (-1

5.268
12.436
4.363
0.023

4.347
2.539
2.881
2.827

1.211
4.897
1.514
0.008

االحتمال
0.000
0.000
0.000
0.000

0.313
1.042
0.188
0.196
)EXP(-1
0.088
1.821
0.028
0.051
)CPI(-1
R²
0.94
ADJR²
0.90
F stat
22.212
Prob-F
0.000
D-W 2.011
aic
0.481
املصدر :من اعداد الباحثني بناء على نتائج برجمية EVIEWS09
جدول رقم ( :)05اختبار RAMSEY
Prob
Df
Value
0.047
3.22
6.22
F-statistic
Liklihood

2.04

3

0.05

املصدر :من اعداد الباحثني بناء على نتائج برجميةEVIEWS 09

- 187 -

______

استخدام طريقة االنحدار التدريجي في تقدير معامل االنفتاح التجاري( ،ص.ص)188-179

_________ __________________________________________________________________

جدول رقم ( :)06التوزيع الطبيعي لألخطاء
االختبار

االحتمال
/

0.73

Skewness

/

7.59

Kurtosis

0.23

31.11

Jarque- Bera

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على معطيات برانمج Eviews 09
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