األكادميية للدراسات
اإلجتماعية واإلنسانية

حتليل التجارة اخلارجية للجزائر مع بعض الدول األوربية باستخدام
منوذج اجلاذبية
Analysis The Algerian Foreign Trade With Some
European Countries Using Gravity Model
(أ) أ.ستي حميد( ،ب) أ.د البشير عبد الكريم

(أ) أستاذ مساعد قسمأ جامعة ابن خلدون  -تيارت – hamidsetti2013@gmail.com

(ب) أستاذ التعليم العالي -جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف –

ملخص

رغم ما يكتب ويسرد من دروس مستفادة من أزمات سابقة يتعظ منها ،فاٍن األزمات – مهما كان نوعها-
تتكرر دون ابتكار أو تجديد يذكر في مسبباتها ،بل على العكس ،هناك آليات تتكرر في كل أزمة ،كما
يتكرر استخدام السياسات المالية والنقدية ذاتها ،لمواجهة أي تراجع اقتصادي بشكل فوري.
نهدف من خالل هذا البحث ،الى ابراز العالقة بين تكرار وقوع األزمات المالية و نظرية السوق الكفء
التي يفترض أن أسواقنا المالية ترتكز عليها من جهة ،وعالقتها بفرضية عدم االستقرار المالي ،من
جهة أخرى ،و عليه البحث في أحد األسباب الرئيسية المسببة في تكرار هذه األزمات ،و الخروج
بالعالج الحقيقي من وجهة نظرنا ،بتبني سياسات تتالءم و واقع أسواقنا المالية.
الكلمات الدالة :األزمة المالية ،نظرية السوق الكفء ،فرضية عدم االستقرار المالي.

Abstract
This study aims to analyze the foreign trade using a gravity model between Algeria and some European countries. We
used ordinary least squares method (OLS) and generalized least squares (GLS) for estimating the proposed model
on pooled data included eight European countries and covered the period between 2000 and 2014. The signals of
parameters as expected and showed the positive impact of each explanatory variables on the foreign trade of Algeria,
also showed the negative effect of geographical distance on Algerian foreign trade.
Keywords: Gravity model, Algerian foreign trade, Geographical.
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مقدمة
تولي الدول اهتماما بالغا لقطاع التجارة اخلارجية ملا يدره
من عملة صعبة و اليت توجه بغرض متويل اقتصادياتها
من أجل حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة ،بذلك يكون
للتجارة اخلارجية دورا كبريا يف تنشيط اقتصاديات الدول
و تطويرها ،إذ تأكدت أغلب نظريات التنمية هذا الدور .لقد
ظهرت العديد من النماذج القياسية اليت حتاول أن تصف
تدفقات التجارة التجارية و حتديد خمتلف احملددات و
العوامل املؤثرة فيها ،فإضافة إىل تلك اليت تدرج و تقحم يف
صيغها املتغريات االقتصادية فقط ،نوع آخر يدرج يف صيغته
متغريات غري اقتصادية إىل جانب تلك االقتصادية .هذا النوع
من النماذج يسمى مناذج اجلاذبية ،حيث حظيت هذه األخرية
بأهمية بالغة يف أدبيات االقتصاد الدولي خاصة يف التجارة
الدولية ،حيث تعترب أداة لنمذجة و تفسري تدفقات التجارة
الثنائية يف التجارة اخلارجية بني زوج أو جمموعة من الدول
أو األقاليم .حيث تؤكد معظم الدراسات التطبيقية على
القوة التفسريية هلا و األهمية اليت تتمتع بها كأداة لقياس
حجم التدفقات التجارية بني الشركاء التجاريني.

يف جتارتها اخلارجية خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  2000و
.2014
تبحث هذه الدراسة يف املتغريات و العوامل املؤثرة يف تدفقات
التجارة اخلارجية اجلزائرية من و إىل بعض الدول األوربية
خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  2000إىل  2014و عليه فإن
هلذه الدراسة حدودا مكانية تتمثل يف بعض الدول األوربية
ممثلة يف أهم الشركاء التجاريون األوربيون للجزائر .أما
بالنسبة للحدود الزمنية هلذه الدراسة فهي تتمثل يف الفرتة
الزمنية .2014-2000
تتمثل فرضيات هذه الدراسة يف أن هناك بعض العوامل و
املتغريات تؤثر إجيابا على التجارة اخلارجية للجزائر ،هذه
املتغريات تتمثل يف كل من الناتج احمللي اإلمجالي ،نصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي ،عدد السكان ،االتفاقات
التجارية ،اللغة الرمسية املشرتكة و اجملاورة إضافة إىل
املاضي االستعماري ،يف حني هناك عوامل تؤثر سلبا منها
تكاليف النقل املعرب عنها باملسافة.

مت استخدام ضمن هذه الدراسة املنهج الوصفي يف جزء منها،
يف حني مت استخدام األسلوب التحليلي يف اجلزء اآلخر منها،
نظرا للدور الكبري للتجارة اخلارجية يف تنشيط االقتصاد و كما مت اعتماد أسلوب القياس الكمي يف اجلزء املخصص
من ثم تطور الدول و تقدمها ،وجب دراسة خمتلف العوامل لتطبيق منوذج اجلاذبية على التجارة اخلارجية للجزائر.
و املتغريات املؤثرة فيها بغرض حتديد تلك اليت تؤثر إجيابا
فيما خيص دراستنا هذه ،مت استخدام التجارة اخلارجية
و تلك اليت تؤثر سلبا و هذا بغية الزيادة و الرفع من حجم
بشقيها الصادرات و الواردات لتمثيل املتغري التابع ،أما فيما
التجارة اخلارجية من خالل العمل على تنمية العوامل
خيص املتغريات املفسرة فتمثلت يف كل من الناتج احمللي
املنشطة هلا و حماولة احلد من العوامل املعيقة هلا .لذالك
اإلمجالي ،نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي ،عدد
فإن إشكالية هذه الدراسة هي التالية:
السكان ،املسافة ،احلدود املشرتكة ،الواجهة البحرية،
ما هي خمتلف العوامل و املتغريات املؤثرة يف التجارة اخلارجية االتفاقات التجارية و املاضي االستعماري للجزائر مع أهم
للجزائر مع أهم شركائها التجاريني األوربيني ؟
شركائها التجاريني األوربيني
تأتي أهمية البحث كونه يتناول أحد أهم القطاعات
االقتصادية يف الدولة و املمثل يف قطاع التجارة اخلارجية
كونه القطاع الوحيد الذي يتعامل مع العامل اخلارجي .أما
فيما خيص أهمية استخدام منوذج اجلاذبية فإنها تتجلى
يف القوة التفسريية و األهمية اليت حيظى بها هذا النموذج
كأداة لقياس حجم التدفقات التجارية بني الدول ،فيمكن
استخدام النموذج املقدر كنموذج حملاكاة التجارة اخلارجية
و التنبؤ بآفاقها.

مت تقسيم هذه الدراسة إىل أربعة أجزاء ،تتناول يف جزئها
األول التعريف بنماذج اجلاذبية يف التجارة اخلارجية ،يف
حني مت التطرق من خالل اجلزء الثاني إىل تطور التجارة
اخلارجية للجزائر مع أهم الشركاء التجاريني األوربيني،
أما يف اجلزء الثالث فتم القيام بنمذجة التجارة اخلارجية
بشقيها الصادرات و الواردات و ذلك من خالل تقدير منوذج
جاذبية موسع ،خنتم هذه الدراسة جبزء رابع مت من خالله
تقديم جمموعة من االستنتاجات و التوصيات.

سوف حناول من خالل هذا العمل تطبيق منوذج اجلاذبية
للتجارة اخلارجية على التبادالت التجارية بشقيها الصادرات
و الواردات للجزائر مع الشركاء التجاريني األوروبيني
الرئيسيني بهدف حتديد خمتلف احملددات و العوامل املؤثرة

أوال :التعريف بنماذج اجلاذبية :يعود مصطلح اجلاذبية إىل
العامل الطبيعة الفيزيائي إسحاق نيوتن صاحب النموذج
األول للجاذبية و الذي متخض عنه القانون العام للجاذبية
( .)1بعد العديد من السنوات مت االنتقال مببدأ قانون اجلاذبية
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من التغريات يف تدفقات التجارة اخلارجية ( .)7لذلك عمل
الكثريون من مستخدمي هذه النماذج إىل توسيع حمددات
التدفقات التجارية عن طريق إدراج العديد من املتغريات
اإلضافية مثل متوسط دخل الفرد ،احلدود املشرتكة،
اللغة املشرتكة ،املاضي االستعماري ،االتفاقات التجارية و
اللغة املشرتكة ( .)8تبعا للمتغريات اليت مت إضافتها للصيغة
البسيطة لنموذج اجلاذبية ،فإن هذا األخري يف صورته املوسعة
يعطي وفقا للصيغة الرياضية التالية (:)9

من جمال الفيزياء إىل جمال العلوم االجتماعية ،حيث مت
البدء بتطبيق مضمون هذا القانون على العديد من الظواهر
االجتماعية ذات طبيعة خمتلفة غري أنها تشرتك يف دراسة
طبيعة التدفقات بني اثنني من الكيانات أو بني بيئتني
جغرافيتني ( .)2فمن بني الظواهر االجتماعية اليت مت تطبيق
عليها مبدأ قانون اجلاذبية نذكر انتقال األيدي العاملة،
املبادالت التجارية ،حركة االستثمارات األجنبية املباشرة
و تدفقات السياحة إضافة إىل هجرة األفراد ( .)3حيث جند
أول من قام بتطبيق مفهوم اجلاذبية يف جمال هجرة األفراد،
االقتصادي رافنستني ( )Ravensteinسنة  1885و Ln(Tijt)= β0 + β1 Ln(PIBit) +β2 Ln(PIBjt)+ β3 Ln(PIBit)+
االقتصادي ( )Zipfعام  .)4( 1946أما يف جمال التجارة β4 Ln(PIBjt)+ β5 Ln(Dij)+ β6 Ln(POPit)+ β7 Ln(Popjt)+
فقد مت استخدام منوذج اجلاذبية ألول مرة سنة β8 Borderij+ β9 Langageij+ β10 Colonizerij+ β10 Accordij
 1860من طرف االقتصادي كاري ( H.Careyعلى
تدفقات التجارة اخلارجية الثنائية من اجل إجياد
( )5حيث أن :
حتديد خمتلف العوامل املفسرة حلجم التجارة بني دولتني .
▪  :PPIBiنصيب الفرد بالناتج احمللي اإلمجالي يف الدولة .i
 -1منـوذج اجلاذبيـة البسيـط :يعطى منوذج اجلاذبية للتجارة
اخلارجية يف صورته البسيطة وفقا للصيغة الرياضية ▪ :PPIBjنصيب الفرد بالناتج احمللي اإلمجالي يف الدولة .j
التالية:
▪ : Popiعدد سكان الدولة .i
)............... (01

حيث أن:

)(6

PIB iα × PIBβj
Dθij

× Tij = A

▪: Popjعدد سكان الدولة .j
▪ : DIJاملسافة اجلغرافية بني الدولتني iو.j
▪:Border

•  : Tijحجم التبادل التجاري (الصادرات أو الواردات) بني متغري وهمي أو صوري يأخذ القيمة  1إذا كانت هناك حدود
الدولتني iو. j
مشرتكة بني الدولتني  iو  jو يأخذ القيمة  0يف حالة عدم
•  : PIBالوزن أو احلجم االقتصادي للدولة  iمعرب عنه تقاسم الدولتني لنفس احلدود.
i
هلا.
اإلمجالي
احمللي
بالناتج
▪:Language
•  : PIBjالوزن أو احلجم االقتصادي للدولة  jمقاس متغري صوري يأخذ القيمة  1إذا كانت هناك لغة مشرتكة
بالناتج احمللي اإلمجالي هلا.
بني الدولتني  iو  jو يأخذ القيمة  0ماعدا ذلك أي يف حالة
عدم وجود لغة مشرتكة بني هاتني الدولتني.
•  : Dijالبعد املكاني (املسافة اجلغرافية) بني الدولتني i
و .j
▪:Colonizer
•  : Aثابت.

متغري صوري يأخذ القيمة  1إذا ما اشرتكت الدولتني  iو j

يف التاريخ االستعماري و يأخذ القيمة  0ماعدا ذلك.

•  :α, β, θثوابت ،إذا كان  α=1 , β=1 , θ=2فإننا
ثانيا :تطور التجارة اخلارجية للجزائر خالل الفرتة 2000-
حنصل على منوذج اجلاذبية لنيوتن.
 : 2014بيانات اجلدول أدناه متثل حجم التجارة اخلارجية
 -2منوذج اجلاذبية املوسع :تشري نتائج الدراسات التطبيقية
بشقيها الصادرات و الواردات للجزائر مع شركائها
املستخدمة لنماذج اجلاذبية أن املتغريات األساسية اليت
التجاريني األوربيني الرئيسيني خالل الفرتة .2014-2000
يتضمنها منوذج اجلاذبية يف شكله البسيط تفسر جزءا بسيطا
بتفحص بيانات اجلدول أعاله نالحظ بأن امجالي صادرات
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اجلدول رقم  :01واردات و صادرات اجلزائر من و إىل أهـم الشركاء التجاريني

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات
الصادرات
الواردات

FRA
2919955
2159369
2913475
2381841
2554279
2697461
3113228
3236499
3656189
4124341
4595319
4472291
4569914
4370250
4099711
4613613
6370446
6503786
4424345
6159889
3776057
6119686
6533567
7115360
6124176
6433334
6786095
6257798
6984471
6336385

ITA
ESP
4417173 2329067
810932
546064
4316547 2302487
1038140
522176
3911254 2247427
1139164
623027
4725646 2998137
1274391
743125
5165202 3608082
1547168
885902
7531540 5047957
1523818
967548
93143361 5982906
1881184 1026783
7967152 5338352
2406883 1587922
12293916 9093340
4308792 2914795
5701581 5402419
3659770 2971493
8779265 5908645
4114121 2643622
10440847 7186051
4675273 3427159
11512555 7809365
5181059 4343277
9016807 10344328
5652714 5084229
8332181 95835442
5044470 5028207

DEU
732741
709582
216772
784051
426245
853076
276033
880428
239099
1209014
1255036
1277590
396269
1476530
244267
1788174
316515
2411406
334240
2765394
383904
2381965
498131
2558046
238173
2591175
21053
2861289
365023
3802362

الوحدة 1000 :دوالر أمريكي

GBR
647676
210112
309352
252136
382747
305468
393371
411229
497393
392955
691288
357720
1623795
386099
1576789
551582
2241412
641067
1141756
725606
1290000
767622
2855041
1011619
3668058
1283329
7202280
1176549
5552019
1447252

NLD
1657691
175199
1365920
153401
1684030
215513
1696367
217857
2382993
237666
3023314
232677
2844658
271104
4527685
340180
6111157
460965
3265210
394117
4163527
481008
4916228
701636
5256734
964332
4823530
1120472
5128459
1062026

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات البنك العاملي

اجلزائر بتفحص بيانات اجلدول أعاله نالحظ بأن امجالي الشكل رقم  :01تطور امجالي صادرات اجلزائر إىل دول الدراسة

صادرات اجلزائر إىل الدول حمل الدراسة على
العموم يف تزايد مستمر من سنة إىل أخرى حيث
بلغت هذه الصادرات أدنى قيمة هلا سنة 2002
أين بلغت  11.205مليار دوالر أمريكي لتعرف بعد
ذلك ارتفاعات متتالية حيت سنة  2008أين بلغت
أعلى قيمة هلا  36.426مليار لتعرف سنة 2009
اخنفاضا بـ  % 44.35لتبلغ  20.269مليار لتعاود
االرتفاع مرة ثانية ابتداءا من سنة  2010إىل غاية
 2013أين بلغت  34.635مليار لتشهد بعد ذلك
اخنفاضا يقدر بـ  1.289مليار أي ما نسبته% 3.72
كما يوضحه الشكل أدناه:

املصدر :خمرجات الربنامج االحصائي  Eviews7اعتمادا على معطيات اجلدول رقم 01
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نشري إىل أن صادرات اجلزائر إىل هذه الدول تساهم أو تشكل
يف املتوسط ما يفوق  52%من امجالي صادرات اجلزائر ،حيث
أن هذه املساهمة مل تنزل دون  % 52خالل األربع سنوات
األوىل و السنتني األخريتني لفرتة الدراسة ،حيث بلغت أعلى
نسبة هلا  % 59سنيت  2001و  2002يف حني بلغت أدنى قيمة
هلا % 39سنة  ،2007أما بقية سنوات فرتة الدراسة فرتاوحت
يف حدود % 45هذا بالنسبة للصادرات ،أما بالنسبة للواردات
فهي األخرى شهدت ارتفاعا مستمرا من سنة إىل أخرى
خالل فرتة الدراسة عدا سنة  2010أين عرفت اخنفاضا
طفيفا يقدر بـ  % 1مقارنة بالسنة اليت قبلها لتعاود االرتفاع
مرة اخرى ابتداءا من سنة  ،2011حيث بلغت أدنى قيمة
• نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي :بالنسبة لعامل نصيب
هلا  4.611مليار سنة  2000لتشهد بعد ذلك ارتفاعا يقدر بـ
الفرد من الناتج احمللي اخلام على مستوى الشريكني التجاريني
 % 392.72لتبلغ أعلى قيمة هلا  22.720مليار خالل السنة
iو  jو املمثل باملتغريتني  PIBPTiو  ،PIBPTjفإنه يعكس مستوى
األخرية لفرتة الدراسة كما يوضحه الشكل أدناه:
املعيشة و القدرة الشرائية ملستهلكي الدولتني ،فكلما ارتفعت
هذه القدرة الشرائية يزاد الطلب االستهالكي
الشكل رقم  :02تطور امجالي صادرات اجلزائر إىل دول الدراسة
من جهة و يتحول االستهالك من استهالك
األساسيات إىل استهالك الكماليات األمر الذي
يرتتب عنه زيادة االسترياد بغرض تلبية هذا
الطلب املتزايد خاصة بالنسبة للمنتجات اليت ال
ينتجها االقتصاد.
ما يتحدد مبستويات دخول البلدان املستوردة منها ففي حالة
الرفاه االقتصادي هلذه الدول ،فإن حجم مستورداتها من هذه
الدولة املصدرة سوف يزداد و يرتفع ،مبعنى أن الطلب على
صادرات هذه الدولة سوف يزداد .أما بالنسبة ملستوردات هذه
الدولة و اليت متثل مشرتيات املستهلكني احملليني من السلع ،
وتعتمد على حجم الدخل احمللي للدولة ،فبزيادة دخل الدولة
تزيد إمكانية شرائها للسلع اليت ال يوفرها االقتصاد الوطين
من اخلارج .تبعا ملا ذكر أعاله جند أن حجم الناتج احمللي اخلام
للشريكني التجاريني يعمل مبثابة اجلاذب و املنشط للتجارة
بينهما و يلعب دور إجيابي يف تنشيط التجارة اخلارجية.

• عدد السكان :فيما خيص متغري عدد سكان
الشريكني التجاريني ،فإنه يعترب كمقياس و
حمدد حلجم السوق احمللي للدولتني من خالل
تأثريه على عرض و طلب السلع مبختلف
أنواعها.
املصدر :خمرجات الربنامج االحصائي  Eviews7اعتمادا على معطيات اجلدول رقم 01

نشري إىل أن واردات اجلزائر إىل هذه الدول تساهم أو تشكل يف
املتوسط ما يفوق % 46من واردات اجلزائر االمجالية ،حيث
أن هذه املساهمة مل تنزل دون  % 40خالل مجيع سنوات فرتة
الدراسة ما عدا السنة األخرية أين بلغت أدنى قيمة  ،%38يف
حني بلغت أعلى نسبة هلا  % 51سنة .2001
ثالثا :تقدير منوذج اجلاذبية للجزائر مع أهم الشركاء التجاريني
..1منوذج اجلاذبية املقرتح لعملية التقدير
 - 1.1متغريات النموذج:

• املسافة اجلغرافية :بالنسبة ملتغري املسافة و اليت
تستخدم كتقريب لتكاليف التجارة و اليت تعترب
تكاليف النقل أحد أهم مكوناتها ،حيث أنه كلما كانت املسافة
الفاصلة بني الشركاء التجاريني كبرية  ،كلما كانت
تكاليف النقل مرتفعة و بالتالي اخنفاض حجم املبادالت
التجارية بسبب االختالف و الفارق بني كل من سعر االسترياد
و سعر التصدير .بذلك خنلص إىل أن املسافة اجلغرافية تلعب
دور سليب يف تنشيط و زيادة حجم املبادالت التجارية.
• احلدود املشرتكة :بالنسبة لعامل تقاسم احلدود أو ما يعرف
باحلدود اجلغرافية املشرتكة بني البلدين  iو  jو املمثلة
باملتغرية  ،Frontijفإن له ارتباط موجب مع حجم التبادل
التجاري بني الدولتني من خالل تأثريه املعنوي عليه.

 املتغري التابع :يتمثل املتغري التابع لنموذج اجلاذبية يف متغريالتجارة اخلارجية مبجموع شقيها الصادرات و الواردات • اللغة الرمسية املشرتكة :فيما خيص عامل اللغة املشرتكة
للجزائر و املعرب عنها باملؤشر iمع كل دولة من دول الدراسة أو ما يسمى بوحدة اللغة أو تقاسم اللغة املمثل يف املتغرية
 ،Langoffijفإنه يسمح بالتقليل و التخفيف من العوامل املعيقة
و املعرب عنها باملؤشر.j
للمبادالت التجارية اليت قد تنجم البعد اجلغرايف .إن عامل
 املتغريات املستقلة :تتمثل املتغريات املستقلة لنموذج اجلاذبية اللغة املشرتكة بني الشريكني التجاريني يدل على الروابطاملقرتح لعملية التقدير يف املتغريات التالية:
الثقافية بينهما ،كما يسهل عملية التخاطب اليت تنعكس
• الناتج احمللي اإلمجالي :مبا أن حجم الطلب على صادرات دولة إجيابا على حجم التبادل التجاري بني هذين الشريكني.
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• الواجهة البحرية :بالنسبة لعامل الواجهة البحرية املمثل يف  :POPjt -متثل عدد سكان الدولة  iخالل السنة . t
املتغرية  ، FacMarijفإن إن عدم امتالك الشركني التجاريني  : POPjt -متثل عدد سكان الدولة  jخالل السنة . t
iو  jعلى واجهة حبرية له تأثري سليب على حجم املبادالت
التجارية بينهما بسبب نشوء تكاليف نقل مرتفعة بالنسبة  : Dij -متثل املسافة بني البلدين  iو . j
للدول اليت ال تتوفر على حدود حبرية .نشري يف هذا الصدد بأنه  : Frontij -متثل احلدود املشرتكة بني البلدين  iو  . jهذه
تبعا لتقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية الصادر املتغرية تأخذ القيمة  1يف حالة أن الدولتني هلما حدود
سنة  2009فإن % 80من حجم املبادالت التجارية الدولية تتم مشرتكة  ،و تأخذ القيمة  0يف حالة أن الدولتني ال تتقامسان
عن طريق البحر.
نفس احلدود.

• الرابط االستعماري :فيما خيص عامل الرابط االستعماري أو  : Langoffij -متثل اللغة الرمسية املشرتكة بني البلدين  iو
ما يعرف باملاضي أو التاريخ االستعماري بني البلدين  iو  jو  . jهذه املتغرية تأخذ القيمة  1يف حالة أن الدولتني هلما نفس
املمثل باملتغرية  ،Colonialijفإن له أثرا مهما يف قوة العالقات اللغة الرمسية ،و تأخذ القيمة  0يف احلالة العكسية.
بني الشريكني التجاريني و من شأنه تسهيل و تشجيع حجم
  : FacMarijمتثل الواجهة البحرية البلدين  iو  . jهذهاملبادرات التجارية بني البلدين.
املتغرية تأخذ القيمة  2يف حالة أن كال الدولتني تطالن على
• االتفاق التجاري :بالنسبة لعامل االتفاقات التجارية املربمة
البحر ،و تأخذ القيمة  1يف حالة أن واحدة منهما هلا واجهة
بني الشركني التجاريني  iو  jو املمثل يف املتغرية AccoComij
حبرية و تأخذ القيمة  0يف احلالة أن كال الدولتني ال تطالن
فإن الغرض منه هو تقريب اقتصاديات هذين الشريكني
على البحر.
من خالل التخفيف من العوائق التجارية املصطنعة مثل
الرسوم اجلمركية و غري اجلمركية جبميع أنواعها و من  : Colonialij -الرابط االستعماري بني البلدين  iو  . jهذه
ثم تشجيع و زيادة املبادالت التجارية بني الشركني اللذان املتغرية تأخذ القيمة  1يف حالة ما إذا كان للدولتني روابط
استعمارية ،و تأخذ القيمة  0يف احلالة العكسية.
تربطهما اتفاقية جتارية.
 – 2.1صيغية النموذج  :بغرض معرفة مدى تأثري املتغريات
املفسرة املذكورة أعاله على املتغري التابع املمثل يف حجم .هذه املتغرية تأخذ القيمة  1يف حالة وجود اتفاقية جتارية
التجارة اخلارجية بشقيها جلزائر مع أهم شركائها التجاريني بينهما ،و تأخذ القيمة  0يف حالة عدم وجود ذلك.
ارتأينا اقرتاح النموذج أدناه بغرض عملية التقدير.
  : εijtاحلد العشوائي و الذي يتضمن باقي العوامل املتغرياتاليت تدخل يف تفسري تدفقات التجارة اخلارجية بني
 Ln CIijt= β0 + β1 Ln PIBit +β2 Ln PIBjt+ β3 Ln PIBPTit+البلدين  iو  jخالل السنة . t
 : AccoComij -متثل االتفاقات التجارية بني الدولتني  iو j

β4 Ln PIBPTjt+ β5 Ln POPit+ β6 Ln POPjt+ β7 Ln Dij+
β8 Frontij+ β9 Langoffij+ β10 FacMarij+ β11 Colonialij+
 - 3.1 β12 AccoComij+ εijtاإلشارة املتوقعة ملعامل منوذج اجلاذبية :إن

حيث أن:
  : CIijtمتثل حجم التجارة اخلارجية بني الدولة  iو jالدولةخالل السنة . t
  : PIBitمتثل حجم الناتج احمللي اخلام للدولة  iخاللالسنة .t
  : PIBjtمتثل حجم الناتج احمللي اخلام للدولة  jخاللالسنة .t

اإلشارات املتوقعة للمتغريات املفسرة لنموذج اجلاذبية
املقرتح لعملية التقدير ،تصف تأثري أو أثر هذه املتغريات على
حجم التبادالت التجارية بني املتعاملني التجاريني ،فيما خيص
معامالت هذه املتغريات فإنها تسمح بإعطاء فكرة حول املقدار
و النسبة اليت تأثر بها هذه املتغريات على حجم هذه املبادالت
التجارية .أما فيما خيص وجود و ظهور اللوغريتم يف هذا
النموذج املقرتح لعملية التقدير ،فإنه يسمح لنا مباشرة بتفسري
معامالت هذه املتغريات على أنها مرونات .و عليه فإن اإلشارات
املرتقبة ملعامل النموذج أو هلذه املتغريات املفسرة سوف تكون
مجيعها موجبة ماعدا تلك املتعلقة مبتغري املسافة اجلغرافية
اليت من املتوقع أن تكون سالبة.

  : PIBPTitمتثل نصيب الفرد من حجم الناتج احمللي اخلامللدولة  iخالل السنة .t
 - 4.1عينة الدول و الفرتة الزمنية حمل الدراسة :تتكون عينة
  : PIBPTjtمتثل نصيب الفرد من حجم الناتج احمللي اخلام الدول حمل الدراسة من أهم الشركاء التجاريني األوربينياألكثر تعامال مع اجلزائر و عددها  6دول و هي :فرنسا(،)FRA
للدولة  jخالل السنة . t
اسبانيا( ،)ESPايطاليا( ،)ITAاملانيا( ،)DEUبريطانيا( )GBRو
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حتليل التجارة اخلارجية للجزائر مع بعض الدول األوربية باستخدام منوذج اجلاذبية

هولندا( .)NLDأما فيما خيص الفرتة الزمنية حمل الدراسة
فهي متتد بني سنيت  2000و .2014
 - 2نتائج تقدير منوذج اجلاذبية :مت تقدير منوذج
 - 5.1مصادر البيانات :مت استخدام جمموعة من البيانات و املعطيات اجلاذبية املقرتح بني اجلزائر و خمتلف دول عينة الدراسة
االحصائية السنوية جملموعة الدول حمل الدراسة خالل الفرتة و هذا باستخدام الربنامج اإلحصائي  Eviews7و باستخدام
 2014-2000و املتعلقة مبجموعة متغريات منوذج اجلاذبية املقرتح معطيات زمنية مقطعية للمتغريات االقتصادية و الغري
لعملية التقدير .هذه البيانات ختتلف فيما بينها من حيث مصدرها ،اقتصادية املتاحة حول اجلزائر و دول عينة الدراسة ممثلة
حيث مت احلصول على مجيع هذه االحصائيات من موقع البنك يف أهم املتعاملني التجاريني و هذا للفرتة املمتدة بني سنيت
العاملي  http://www.worldbank.orgماعدا تلك املتعلقة بكل  2000و  .2014حيث مت توظيف التقنيات القياسية احلديثة
من باملسافة اجلغرافية بني هذه الدول و املتغريات الوهمية املمثلة باستخدام منهج حتليل معطيات البانل و هذا للحصول على
يف اللغة املشرتكة ،الواجهة البحرية ،املاضي االستعماري ،تقاسم نتائج أكثر دقة و كفاءة .نتائج عملية التقدير يقدمها
احلدود اجلغرافية ،اليت مت احلصول عليها من قاعدة املعطيات اجلدولني  02و  03أدناه:
املعلومات الدولية CEPII http://www.cepii.org

 GEO-CEPIIاملتوفرة على موقع مركز الدراسات املستقبلية و

اجلدول رقم  :02نتائج تقدير مناذج اجلاذبية لصادرات و واردات اجلزائر خالل الفرتة 2014-2000
املتغريات
الثابت
Ln PIBi
Ln PIBj
Ln PIBPTi
Ln PIBPTj
Ln POPi
Ln POPj
Ln Dij
FRONTij
LanOffij
FacMarij
Colonialij
AccoComij
n
R2
R2
F
DW

القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t

الصادراتLn EXPi
*35.701455
6.262515
*5.230524
7.986859
*0.759833
5.012690
*2.350255
8.296501
***0.601425-
1.253698**3.252355
4.236987
*2.800482
6.258947
*01.720251-
4.230158*0.823698
4.698714
**0.546178
3.256987
***0.589232
2.158736
**1.356841
4.259847
**0.235648
3.265414
84
0.860227
0.875310
215.3695
0.482369

* ** ،و *** تشري إىل املعنوية عند املستويات  0.05 ،0.01و  0.1على الرتتيب

الوارداتLn IMPi
*25.389701
5.692528
*3.253256
6.847912
*0.112589
3.152418
*1.369584
5.321548
***0.123563
3.269810
**2.001231
2.361402
*1.120031
4.650102
**0.536012-
3.548721**0.120233
3.158740
***0.213987
2.369885
*0.236154
5.981421
**0.218936
3.125487
***0.123001
2.156987
84
0.790256
0.802158
210.5850
0.679254

املصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على خمرجات الربنامج االحصائي Eviews7

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية أ /قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية العدد  - 16جوان  . 2016ص 159 - 145

61

أ.ستي حميد  ǀأ.د البشير عبد الكريم

1-2حتليل نتائج تقدير منوذج اجلاذبية للصادرات :تشري نتائج
تقدير منوذج اجلاذبية اخلاص بالصادرات لقياس األثر
اإلمجالي ألهم الشركاء التجاريني األوربيني على صادرات
اجلزائر أن مجيع املتغريات املفسرة هلا معنوية اقتصادية
بسبب توافق اشارة معامالتها مع تلك املتوقعة باستثناء متغري
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي للدول الشريكة الذي
جاءت اشارة معامله سالب و الذي يفسر على أن ارتفاع نصيب
الفرد يؤدي إىل زيادة الطلب االستهالكي و من ثم زيادة
يف االستثمار الداخلي مما يقلل االسترياد و من ثم صادرات
الطرف اآلخر املمثل يف اجلزائر هذا من الناحية االقتصادية
أما من الناحية االحصائية فتشري النتائج إىل أن املتغريات
املفسرة اليت يتضمنها النموذج تشرح و تفسر بنحو % 87.53
من التغريات احلادثة يف صادرات اجلزائر إىل هؤالء الشركاء
و هذا وفقا ملعيار معامل التحديد املعدل  ، R2بينما ترجع
باقي التغريات لعوامل أخرى يتضمنها احلد العشوائي .كما
ثبتت معنوية النموذج احصائيا عند مستوى % 5وفقا الختبار
فيشر  Fالبالغ  .215.36بالنسبة جلميع معامالت املتغريات
املفسرة ،أظهرت اإلحصائية  tاحملسوبة قيمة أكرب من قيم
اإلحصائية اجملدولة ملختلف هذه املعامالت عند مستويات
معنوية  % 5 ،%1و  % 10مما يدل على أن هلذه املعامالت
معنوية إحصائية .بالنسبة إلحصاءة الكشف عن االرتباط
الذاتي لالرتباط الذاتي لألخطاء  DWفإنها أخذت قيمة تقع
ضمن منطقة أو جمال استقالل األخطاء مما يدل على عدم
وجود ارتباط ذاتي بني األخطاء.
كما توضح النتائج أن زيادة الناتج احمللي اخلام للجزائر
بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة صادراتها ألهم الدول الشريكة هلا
بـ  % 5.23يف حني أن زيادة الناتج احمللي اإلمجالي للشركاء
التجاريني بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة وارداتهم من اجلزائر بـ
 .%0.75بينما تبني أن الزيادة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجالي يف اجلزائر بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة صادرات
اجلزائر لتلك الدول بـ  ،%2.35يف حني أن الزيادة يف نصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف تلك الدول بنسبة % 1
يؤدي إىل اخنفاض صادرات اجلزائر هلذه الدول بـ .%0.60
أما بالنسبة للمسافة اجلغرافية ،فإن زيادة هذه األخرية
بني اجلزائر و كل شريك بنسبة  % 1يؤدي إىل اخنفاض
صادرات اجلزائر ألهم شركائها بـ  .%1.72أما فيما خيص
متغري السكان فإن زيادة هذا األخري بنسبة  % 1يف كل من
اجلزائر و تلك الدول يؤدي إىل زيادة صادرات اجلزائر هلذه
الدول بـ  % 3.25و  % 2.80على التوالي و هذا طبعا مع بقاء و
ثبات باقي العوامل و املتغريات األخرى عند مستوى معني.

نتائج تقدير منوذج اجلاذبية اخلاص بالواردات لقياس
األثر اإلمجالي ألهم الدول الشريكة جتاريا للجزائر على
وارداتها من هذه الدول أن مجيع املتغريات املفسرة هلا معنوية
اقتصادية بسبب توافق اشارة معامالتها مع تلك املتوقعة هذا
من الناحية االقتصادية أما من الناحية االحصائية فتشري
النتائج إىل أن املتغريات املفسرة اليت يتضمنها النموذج تشرح
و تفسر بنحو  % 80.21من التغريات احلادثة يف واردات
اجلزائر إىل تلك الدول و هذا وفقا ملعيار معامل التحديد
املعدل ،بينما ترجع باقي التغريات لعوامل أخرى .كما ثبتت
معنوية النموذج احصائيا عند مستوى  % 5وفقا الختبار
فيشر البالغ  .210.58بالنسبة جلميع معامالت املتغريات
املفسرة ،أظهرت اإلحصائية احملسوبة قيمة أكرب من قيم
اإلحصائية اجملدولة ملختلف هذه املعامالت عند مستويات
معنوية  % 5 ،%1و  % 10مما يدل على أن هلذه املعامالت
معنوية إحصائية.
كما توضح النتائج أنه مع بقاء و ثبات باقي العوامل و املتغريات
األخرى عند مستوى معني فإن أن زيادة الناتج احمللي اخلام
بنسبة  % 1لكل من اجلزائر و الدول الشريكة يؤدي إىل زيادة
واردات اجلزائر من تلك الدول بـ  % 3.25و  % 0.11على التوالي.
يف حني أن الزيادة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي
يف اجلزائر بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة واردات اجلزائر من
تلك الدول بـ  ،%1.36يف حني أن الزيادة يف نصيب الفرد من
الناتج احمللي اإلمجالي يف تلك الدول بنسبة  % 1يؤدي إىل
زيادة واردات اجلزائر من هذه الدول بـ  .%0.12أما بالنسبة
للمسافة اجلغرافية ،فإن زيادة هذه األخرية بني اجلزائر و كل
شريك بنسبة  % 1يؤدي إىل اخنفاض واردات اجلزائر من أهم
شركائها بـ  .%0.53أما فيما خيص متغري السكان فإن زيادة
هذا األخري بنسبة  % 1يف كل من اجلزائر و تلك الدول يؤدي
إىل زيادة واردات اجلزائر من هذه الدول بـ  % 2.00و % 1.12
على الرتتيب.

بغرض توضيح سلوك و أثر كل دولة من دول عينة الدراسة
على التجارة اخلارجية للجزائر و هذا بنا ًءا على افرتاض أن
لكل دولة من هذه الدول خصائصها اخلاصة بها و الغري
مقاسة ضمن املتغريات املفسرة يف النموذج املقدر و حتى يتم
األخذ بعني االعتبار اختالفات املقاطع يتم استخدام املتغريات
الوهمية ،حيث مت ادراج  6متغريات وهمية ألهم الشركاء
التجاريني بالنموذج املقرتح لعملية التقدير ،حيث أن كل
متغري وهمي يأخذ القيمة واحد لسنوات الدولة املوافقة له
و يأخذ القيمة صفر خالف ذلك .كما نشري إىل أنه أثناء
عملية التقدير مت إبعاد الثابت و هذا تفاديا حلدوت ما يعرف
 2-2حتليل نتائج تقدير منوذج اجلاذبية للواردات :تشري بالتعدد أو االزدواج اخلطي بني الثابت و املتغريات الوهمية.

62

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية أ /قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية العدد  - 16جوان  . 2016ص 159 - 145

حتليل التجارة اخلارجية للجزائر مع بعض الدول األوربية باستخدام منوذج اجلاذبية

نتائج عملية التقدير يقدمها اجلدول التالي:
اجلدول رقم  :03نتائج تقدير مناذج اجلاذبية للصادرات و الواردات يف حالة قياس أثر أهم
الشركاء التجاريني على التجارة اخلارجية للجزائر خالل الفرتة 2014-2000
املتغريات
Ln PIBi
Ln PIBj
Ln PIBPTi
Ln PIBPTj
Ln POPi
Ln POPj
Ln Dij
FRONTij
LanOffij
FacMarij
Colonialij
AccoComij
أثر الدول

القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t
القيمة
اإلحصاءة t

الصادراتLn EXPi
*0.245896
5.839425
**1.353649
3.584927
*2.361924
4.301528
***1.369425
1.023569
**1.542369
2.369478
***0.256948
1.256948
**2.356948-
4.012058**0.369587
2.314897
*1.263549
4.362015
**1.369874
2.351478
*0.895748
3.215897
**1.369857
2.316945

الوارداتLn IMPi
**0.403981

4.359871
**0.356984
2.310105
*1.361594
3.980101
***0.842569
0.214857
***0.261549
1.011045
***0.253694
0.251448
**3.152659-
3.879200***0.936215
1.265847
*2.362958
3.014789
***1.895748
1.025487
**1.269857
2.013069
***1.265849
1.012589

FRA

3.01

1.29

ESP

2.68

2.18

ITA

2.27

1.49

DEU

7.53

6.33

GBR

-1.35

3.21

NLD

3.01

0.25

n
R2
R2
F
DW

84
0.830214
0.812415
50.58621
0.498725

84
0.792518
0.773256
49.25362
0.582624

املصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على خمرجات الربنامج االحصائي Eviews7

* ** ،و *** تشري إىل املعنوية عند املستويات  0.05 ،0.01و  0.1على الرتتيب
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أ.ستي حميد  ǀأ.د البشير عبد الكريم

التغريات احلادثة يف واردات اجلزائر إىل تلك الدول و هذا وفقا
 2-3حتليل نتائج تقدير منوذج اجلاذبية للصادرات :توضح نتائج ملعيار معامل التحديد املعدل  ، R2بينما ترجع باقي التغريات
تقدير منوذج الصادرات الواردة يف اجلدول رقم  03أعاله لعوامل أخرى.
لقياس امجالي األثر اإلمجالي ألهم الشركاء التجاريني مع كما توضح النتائج أن زيادة الناتج احمللي اخلام بنسبة  % 1لكل
توضيح األثر الفردي لكل شريك على صادرات اجلزائر إىل من اجلزائر و الدول الشريكة يؤدي إىل زيادة واردات اجلزائر من
هذه الدول ،أن مجيع املتغريات املفسرة هلا معنوية اقتصادية تلك الدول بـ  % 0.40و  % 0.35على التوالي .يف حني أن الزيادة
بسبب توافق اشارة معامالتها مع تلك املتوقعة .هذا من الناحية يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف اجلزائر بنسبة 1
االقتصادية أما من الناحية االحصائية ،فتشري النتائج إىل أن  %يؤدي إىل زيادة واردات اجلزائر من تلك الدول بـ  ،%1.36يف
املتغريات املفسرة اليت يتضمنها النموذج تشرح و تفسر بنحو حني أن الزيادة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف
% 81.24من التغريات احلادثة يف صادرات اجلزائر إىل هؤالء تلك الدول بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة واردات اجلزائر من هذه
الشركاء و هذا وفقا ملعيار معامل التحديد املعدل  ، R2بينما الدول بـ  .%0.84أما بالنسبة للمسافة اجلغرافية ،فإن زيادة
ترجع باقي التغريات لعوامل أخرى .كما ثبتت معنوية النموذج هذه األخرية بني اجلزائر و كل شريك بنسبة % 1يؤدي إىل
احصائيا عند مستوى  % 5وفقا الختبار فيشر  Fالبالغ  .50.58اخنفاض واردات اجلزائر من أهم شركائها بـ  .%3.15أما فيما
كما توضح النتائج أنه مع بقاء و ثبات باقي العوامل و املتغريات خيص متغري السكان فإن زيادة هذا األخري بنسبة % 1يف كل
األخرى عند مستوى معني ،فإن زيادة الناتج احمللي اخلام من اجلزائر و تلك الدول يؤدي إىل زيادة واردات اجلزائر من
للجزائر بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة صادراتها ألهم الدول هذه الدول بـ  % 0.26و  % 0.25على الرتتيب.
الشريكة هلا بـ  % 0.24يف حني أن زيادة الناتج احمللي اإلمجالي
للشركاء التجاريني بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة وارداتهم من
اجلزائر بـ  .%1.35بينما تبني أن الزيادة يف نصيب الفرد من
الناتج احمللي اإلمجالي يف اجلزائر بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة
صادرات اجلزائر لتلك الدول بـ  ،%2.36يف حني أن الزيادة يف
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف تلك الدول بنسبة 1
 %يؤدي إىل اخنفاض صادرات اجلزائر هلذه الدول بـ .%1.36
أما بالنسبة للمسافة اجلغرافية ،فإن زيادة هذه األخرية بني
اجلزائر و كل شريك بنسبة % 1يؤدي إىل اخنفاض صادرات
اجلزائر ألهم شركائها بـ  .%2.35أما فيما خيص متغري السكان
فإن زيادة هذا األخري بنسبة  1%يف كل من اجلزائر و تلك
الدول يؤدي إىل زيادة صادرات اجلزائر هلذه الدول بـ  % 1.54و
 % 0.25على التوالي و هذا طبعا مع بقاء و ثبات باقي العوامل و
املتغريات األخرى عند مستوى معني.

كما تشري النتائج أيضا أن زيادة يف قيمة املتغريات املفسرة
الكمية لكل من فرنسا ،اسبانيا ،ايطاليا ،أملانيا و هولندا بنسبة 1
 %يؤدي إىل زيادة صادرات اجلزائر بـ ،%2.27 ،%2.68 ،%3.01
% 3.01 ،%7.53على التوالي .يف حني أن الزيادة يف قيمة نفس
املتغريات لربيطانيا بنفس النسبة يؤدي إىل اخنفاض صادرات
اجلزائر بـ .%1.35
 4-2حتليل نتائج تقدير منوذج اجلاذبية للواردات :تشري نتائج
تقدير منوذج اجلاذبية اخلاص بالواردات لقياس األثر
اإلمجالي ألهم الدول الشريكة جتاريا للجزائر مع توضيح
األثر الفردي لكل شريك على واردات اجلزائر من هذه الدول
أن مجيع املتغريات املفسرة هلا معنوية اقتصادية بسبب توافق
اشارة معامالتها مع تلك املتوقعة هذا من الناحية االقتصادية
أما من الناحية االحصائية فتشري النتائج إىل أن املتغريات
املفسرة اليت يتضمنها النموذج تشرح و تفسر بنحو  %77.32من
64

كما تشري النتائج أيضا أن زيادة يف قيمة املتغريات املفسرة
الكمية لدول عينة الدراسة بنسبة  % 1يؤدي إىل زيادة واردات
اجلزائر بـ  %3.21 ،%6.33 ،%1.49 ،%2.18 ،%1.29و %0.25
على التوالي.

االستنتاجات و التوصيات
سعت هذه الدراسة إىل حماولة حتديد خمتلف حمددات
التجارة اخلارجية للجزائر مع أهم الشركاء التجاريني هلا
خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  2000و  2014و ذلك بغرض
الكشف عن خمتلف العوامل و املتغريات اليت تؤثر على هذه
التبادالت التجارية ،و من ثم حتديد العوامل اإلجيابية منها
والسلبية ،وبالتالي العمل على دعم العوامل املنشطة لتلك
التبادالت و احلد من العوامل املعيقة هلا .لقد استخدمت
الدراسة معطيات زمنية و مقطعية للمتغريات االقتصادية و
الغري اقتصادية املتاحة عن اجلزائر و دول عينة الدراسة ممثلة
يف أهم املتعاملني التجاريني و هذا بغرض تقدير منوذج جاذبية
موسع بني اجلزائر و هذه الدول .حيث مت توظيف التقنيات
القياسية احلديثة باستخدام منهج حتليل معطيات البانل
و هذا للحصول على نتائج أكثر دقة و كفاءة .فبعد القيام
بعملية تقدير منوذج اجلاذبية للتجارة اخلارجية للجزائر مع
أهم املتعاملني التجاريني و انطالقا من نتائج عملية التقدير
املتحصل عليها ،فإننا نقدم االستنتاجات و التوصيات التالية:
 .1االستنتاج
• هناك عالقة طرية بني التجارة اخلارجية بشقيها و حجم
االقتصاد لكل من اجلزائر و دول عينة الدراسة
• هناك تأثري معنوي اجيابي لنصيب الفرد من الناتج احمللي
االمجالي لكل من اجلزائر و أهم الدول الشريكة هلا جتاريا
على حجم التجارة اخلارجية للجزائر.
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• هناك عالقة طرية بني حجم املبادالت التجارية للجزائر و عدد
السكان لكل من اجلزائر و دول أهم الشركاء التجاريني هلا.

• هناك عالقة عكسية بني املسافة اجلغرافية و حجم املبادالت
التجارية للجزائر مع الشركاء التجاريني الرئيسيني هلا.
• هناك تأثري معنوي اجيابي للمتغريات الوهمية املمثلة
احلدود املشرتكة ،اللغة الرمسية املشرتكة ،الواجهة
البحرية ،املاضي االستعماري و االتفاقات التجارية على حجم
املبادالت التجارية للجزائر و أهم الدول الشريكة هلا جتاريا.
 .2التوصيات
تبعا لنتائج الدراسة ميكن استنتاج بعض التوصيات و املقرتحات
و اليت نوردها فيما يلي:
• مبا أن جل املتغريات املفسرة املتعلقة باجلزائر أظهرت
معنوية اقتصادية و احصائية ،فإنها تعترب من العوامل
املنشطة لقطاع التجارة اخلارجية للجزائر ماعدا متغري
املسافة ،فيجب الرتكيز على هذه املتغريات بغرض تنمية هذا
القطاع الذي تعد صادراته رافدا ماديا مهما لتمويل املشاريع
االستثمارية التنموية و إقامة و تطوير البنية األساسية ،أما
الواردات فتعد مصدر السلع الوسيطة و السلع الرأمسالية
لقطاع الصناعات التحويلية.

de l’obtention du grade de maîtrise en sciences économiques,
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• مبا أن معامل املتغري املفسر املمثل يف املسافة اجلغرافية
اليت تعرب عن تكاليف النقل ،أظهر اشارة سالبة ،فإنه يعترب
من العوامل املعيقة لقطاع التجارة اخلارجية للجزائر لذا
وجب توفري و حتسني وسائل النقل واالتصاالت لتسهيل ترابط
األسواق و تدفق و انسياب السلع و البضائع.
• إعادة تقدير منوذج اجلاذبية للتجارة اخلارجية للجزائر
مع خمتلف دول عينة الدراسة بإدراج و إقحام متغريات
مفسرة أخرى إضافة إىل املتغريات املدرجة بغرض احلصول
على منوذج أقوى اقتصاديا و إحصائيا.
• إعادة تقدير منوذج اجلاذبية للتجارة اخلارجية للجزائر
مع خمتلف الدولة اليت هلا عالقات جتارية معها.
اهلوامش
1- Khaouli Bassem, accords d'intégration régionale, commerce et
investissements directs étrangers: un modèle de gravité en panel,
Thèse de doctorat en économétrie appliqué, faculté des sciences
économiques et de gestion, université de Sfax, Tunisie, 2010-2011,
P.145.
2- Didier Josselin et Bernadette Nicot, Un modèle géoéconomique
des échanges commerciaux entre les pays de l'Union Européenne
(U.E), les Pays d'Europe Centrale et Oriontale (PECO) et les Pays
Tiers Méditerranéens (PTM), Revue européenne de géographie,
N° 237, juin 2009, P.76.
3- Alan V. Deardoff, Determinants of bilateral trade : Does gravity
work in a neoclassical world?, National bureau of economic
research , working paper , N° 5377 , 1995, P.54.
4- Marton Balint, Modèle de gravité appliqué à l’Australie, Rapport
de recherche présenté à la faculté des études supérieures en vue
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية أ /قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية العدد  - 16جوان  . 2016ص 159 - 145

65

