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 حالة الشراكة األوروجزائرية: نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري
 قدال زين الدين. د

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري )ب(أستاذ حماضر 
 مستغامنجامعة 

 :ملخص
لإلقتصاد اجلزائري  MEGC التوازن احلسايب العام بناء منوذجيهدف هذا البحث إىل معرفة كيفية 

ومن مث عرض خمتلف األثار املرتتبة خللق منطقة تبادل حر أوروجزائرية، وحماولة تطبيقه لدراسة اآلثار الكمية 
تلفة ال ي صخ  االففتا  عن اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب وفق عدة متثيليات لسيناريوهات خم

 .التجاري
حيث توصلنا إىل أن هذا االتفاق حيّمل بعض التكاليف لالقتصاد اجلزائري بفعل تقل  إيرادات 
الدولة النامجة عن فزع الرسوم اجلمركية و إفالس بعض املؤسسات اجلزائرية كما يتيح  بعض املزايا بفعل 

 .ورويبإخنفاض أسعار السلع املستوردة من اإلحتاد األ
 .منوذج التوازن احلسايب العام، الشراكة األوروجزائرية، اإلقتصاد اجلزائري: الكلمات المفتاحية

Résumé: 

L’objectif principal de ce travail est d’étudier l'impact quantitatif de la 

création d’une zone de libre échange euro méditerranéenne sur l’économie 

algérienne à travers un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) puis 

on va simuler les différents scénarios de l’ouverture commerciale dans le 

cadre du partenariat euro méditerranéen.  

 On a conclu que cet accord va produire quelques résultats négatifs sur 

l’économie algérienne par la diminution des recettes de l’état à travers le 

démantèlement tarifaire et le déficit de quelques entreprises algériennes, 

comme il va produire quelques résultats positifs à travers la baisse des prix 

des produits importés en provenance de l’UE.  

Mots clés : Modèle d’équilibre général calculable, partenariat euro-

algérien, économie algérienne. 
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 :مقدمة
أقبل اإلحتاد األورويب على مناقشات مع بلدان جنوب احلوض املتوسط من خالل إمضاء اتفاقيات 

 . 5991فوفمرب  72إىل  72وال ي أفرزهتا حماضرة برشلوفة من  الشراكة األورومتوسطية
بربوكسل مث  7005ديسمرب  59أختتمت مناقشات الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب يف 

مث دخلت حيز التنفيذ يف فوفمرب  7007أفريل  77أمضت عقد الشراكة بعد تردد كبري بفالنسيا يف 
ألورومتوسطية و ال ي تفرض عليها حترير التجارة اخلارجية وخلق ، هبدف االفدماج يف السوق ا7001

منطقة التبادل احلر عن طريق فزع كافة احلواجز التعريفية و الغري التعريفية للواردات يف مدة حمددة وفيها مت 
، كل هذا له غاية لرفع (البعد االقتصادي  لالتفاق) 7052االتفاق على إفشاء منطقة التبادل احلر سنة 

ختلفت آراء اإلقتصادين حول إجيابيات وقد ا  .عجلة النمو االقتصادي وحتقيق الرفاهية اإلجتماعية
وسلبيات عقد الشراكة األورومتوسطية، فمنهم من استنفر هذا العقد لسلبياته املتوقعة و البعض األخر أيده 

 .إلجيابياته
 :اجلوهري التايلوافطالقا مما سبق ميكن صياغة إشكالية املوضوع يف السؤال 

 ؟أورومتوسطية على االقتصاد اجلزائري خللق منطقة تبادل حرما هي اآلثار الكمية 
لتحليل هذه السياسة التجارية وال ي تتطلب احملاكاة عن طريق مناذج متزج بني البعد االقتصادي 

هر كافة الكلي والبعد االقتصادي اجلزئي حىت على مستوى القطاعات، وهذا يف إطار حماسيب  يظ
 .MEGCالتدفقات املالية واملبادالت التجارية، سنقوم بالنمذجة عن طريق مناذج التوازن احلسايب العام 

والذي هو عبارة عن فظام من املعادالت الغري خطية  EGC وفظرا لصعوبة حل هذا النموذج 
طرق حل رقمية متقدمة على الكمبيوتر، لدى قمنا بالربجمة يتطلب ( معادلة يف منوذجنا 634ال ي تعادل )

حلل النموذج، باإلضافة إىل متثيل خمتلف سيناريوهات االففتا  التجاري   MATLABعن طريق برفامج 
 . عن طريق التعريفة اجلمركية
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من أجل التحليل الكمي هلذا االففتا  التجاري على اإلحتاد األورويب سوف فقوم يف البداية ببناء 
 القتصاد اجلزائري ومن مث عرض خمتلف أثار املرتتبة عن اتفاق الشراكة مع اإلحتاد MEGCمنوذج 

 .األورويب وفق عدة متثيليات لسيناريوهات خمتلفة ال ي صخ  االففتا  التجاري
:موذج التوازن الحسابي العامن: أوال  

أهنا فظام من املعدالت الغري خطية هتدف إىل تشبيه "فعرف مناذج التوازن احلسايب العام على 
السلع، )تصرفات األعوان االقتصادية عن طريق التخصصات الكاملة للعرض والطلب ملختلف األسواق 

 1".أسعار هذه األخرية والكميات املناسبة الذي حيل عند....( اخلدمات، العوامل
متيزت يف بداية األمر بالرتابط الداخلي إلطارها امليكروإقتصادي، توضح العالقات املتواجدة بني 

هذا اهليكل االقتصادي اجلزئي هو ... املستهلكني، املنتجني، اإلدارات: األعوان يف تصرفاهتم التعظيمية
 2.صادية واملشاكل املتعلقة بتخصي  املواردمطبق لدراسة الظواهر املاكروإقت

لبناء منوذج التوازن احلسايب العام البد من توفر قاعدة معطيات حماسبية إلقتصاد بلد قيد الدراسة 
شكل حماسيب يظهر التدفقات الدورية يف املستوى الوسطي "وهي مصفوفة احملاسبة االجتماعية حيث أهنا 

ستجيب للمتطلبات اإلحصائية لنماذج التوازن احلسايب العام بعرضها ، فهي ت3"جزئي –واالقتصاد الكلي 
 4.منوذج حماسيب أكثر مروفة، الذي بإمكافه أن يوضح توزيع و استعمال الدخل يف املستوى القطاعي

إىل درجة كبرية وكوسيلة للربجمة MCS خالل السنوات األخرية، حىت البلدان الصناعية قد اهتموا بـ

                                                 
1 Denise FLOUZAT, Analyse économique Microéconomique et Macroéconomique 

comptabilité Nationale, 5
ème

 édition, Paris, 1994, p162. 
2
  Katheline SCHUBERT, Les Modèles Equilibre Général calculables préalables 

statistiques et comptables, France, p203. 
3
 Bouziane BENTABET, Une Matrice  de comptabilité sociale «  le cas de l’économie 

Algérienne », ARTICLE : Huitième colloque de Comptabilité  Nationale, Paris, 19-20-

21, janvier 2000, p47. 
4
 Sherman ROBINSON, Modèles Multisectoriels, université Berkeley 1989, p889. 
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بناء هذه األخرية تتطلب إجراءات  ول 5.وذج إلدماج اإلحصائيات املتعلقة مبيادين خمتلفةاالقتصادية وكنم
 (.ال فتطرق إليها يف هذا البحث)التصنيف والتفكيك 

 :تبع ما يليبناء هذا النوع من النماذج فول
  بناء مصفوفة احملاسبة االجتماعية وال ي تضم خمتل األفشطة اإلفتاجية وعملية توزيع الدخل واإلففاق

باإلضافة إىل املبادالت التجارية وبعدها فقوم بالتأكد من جتافس قيمها، كي تصبح مؤهلة لعملية 
 ؛النمذجة

  األفشطة اإلفتاجية وخمتلف كتابة خمتلف املعادالت ال ي تظهر خمتلف تصرفات لألعوان االقتصادية و
 ؛التوازفات االقتصادية

 ؛تطبيق قاعدة ولراس إلرجاع النموذج حلقي 
 ؛البحث عن تقنية حل النموذج و ال ي تتطلب برجمة احلاسوب 
  النتائج املتحصل عليها جراء  بتحليلإدخال التمثيالت املراد دراستها على النموذج وبعدها فقوم

 .نةتغيري يف سياسة اقتصادية معي
 

 التبادل الحر و رهانات الشراكة األورومتوسطية: ثانيا
 :سياسة التبادل الحر -1

أفه وسيلة تنظيم لعالقات التجارة الدولية من طرف دول ال تضع أي عائق " :فعرف التبادل احلر
 على دخول السلع األجنبية واملوجهة لبيعها أو حتويلها داخل احلدود الوطنية بنفس الشروط اجلبائية

أما إفشاء منطقة التبادل احلر فيدخل ضمن مراحل التكتالت .6"والقواعد اإلدارية للمنتجات الوطنية
 .االقتصادية الدولية

 

                                                 
5
 Anne Epaulard, Modèles Appliques de la Macro économie, édition DUNOD, Paris, 

1997, p80. 
6
 Pierre BEZBAK & Ghradi SOPHIE, Dictionnaire de l’économie, 2001, édition France 

Loisirs, p360. 
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 (:بعد نظري)مبررات التبادل الحر 
متكن أفصار التبادل احلر من توضيح أن حترير املبادالت التجارية يؤدي من الناحية االقتصادية إىل 

أي عن طريق تقنية الفائض املستهلك )لي وإىل جممل العا،م، فعن طريق التوازن اجلزئي فوائد سواء للبلد احمل
ميكن توضيح الذين هلم فرص النجا  والذين سيخسرون من ذلك، باإلضافة إىل مستوى ( وفائض املنتج

 .الرفاهية الناجتة عن إلغاء احلواجز التعريفية أي اجلمركية
صاد الوطين، بذلك يقدم اإلمكافية النظرية لكي يتمكن الراحبني من تعويض فالتبادل احلر يتيح فوائد لالقت"

اخلاسرون وبتحقيق الربح الصايف وهذا املربر ميكننا من القول أن التبادل احلر حيقق األمثلية مبعىن 
PARETO".7 

 ، أين هيكل العرض والطلب ال(الغري العادية)لكن السؤال املطرو ، ماذا عن احلاالت اخلاصة 
 يكوفا يف حالتهم العادية أي غري مرفني؟

باإلضافة إىل هذا التحليل الذي خي  اآلثار على املدى القصري فماذا عن املدى الطويل أين يكون 
 هناك إعادة صخصي  املوارد املتاحة وفق املزايا النسبية ال ي يتمتع هبا االقتصاد؟

موجهة بصفة عامة إىل كل حتليل اقتصادي جزئي  لإلجابة عن هذه التساؤالت وال ي هي إفتقادات      
على املستوى الكلي وإتنقادات أخرى موجهة القتصاد الكلي على املستوى اجلزئي، لدى ولتفادي هذه 

 .يف هذا اإلطار EGCاإلتنقاذات ينبغي أن فشري مرة أخرى إىل امتيازات النتائج املقدمة من طرف منوذج 
 :واإلتحاد األوروبيالشراكة بين الجزائر  -2

توقيع اتفاق الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب كان مع شريك ال ي تقوم بتحقيق حوايل ثلثي إن 
كما   7005املبادالت التجارية، اختتمت املناقشات بني اجلزائر واإلحتاد األورويب باالتفاق يف ديسمرب 

                                                 
7
 Michel FOUQUIN et Guiuawme GAULIER, in revue : problèmes économiques 

n°2688-2689,15-22 nov.2000, p63. 
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، 7001ا دخلت حيز التنفيذ يف فوفمرب لكنه( Valencia) 7007أفريل  77أمضت عقد الشراكة يف 
 7052.8سنة من دخول حيز التنفيذ هذا العقد أي يف  57أين يتم خلق منطقة التبادل احلر بعد 

 

 نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري: تطبيق النموذج على حالة الدراسة: ثالثا
 :مصفوفة المحاسبة االجتماعية لالقتصاد الجزائري  -1
  مصفوفةMCS  مصفوفة : 1991الماكروإقتصادية للجزائر سنةMCS  القتصاد مفتو  حتتوي

 :على أفواع من احلسابات
 ؛حساب القطاعات -
 ؛حساب املنتوجات -
 ؛حساب عوامل اإلفتاج -
 ؛حساب اهليئات -
 .استثمار -حساب ادخار -

: بالنسبة االقتصاد اجلزائري، قمنا بتصنيفها إىل مثافية حسابات لألسطر ومثافية حسابات لألعمدة
، أربع حسابات للهيئات (العمل ورأس املال)املنتوجات، حساب عوامل اإلفتاج –حساب القطاعات

 .استثمار-و حساب إدخار( األسر، املؤسسات، الدولة، باقي العا،م)
  مصفوفةMCS 1991صادية للجزائر سنة الميكروإقت 

ميكروإقتصادية فقوم بتفكيك و تصنيف بعض احلسابات، عموما حسابات  MCSلبناء مصفوفة 
لالقتصاد  MCSاملنتوجات و حسابات عوامل اإلفتاج باإلضافة إىل باقي العا،م، يف إطار بناءفا ملصفوفة 

العمل ورأس )عوامل اإلفتاج  7منتوج،  52: حساب لألعمدة 72حساب لألسطر و 72اجلزائري، لدينا 
 6ادخار و -لالستثمار 5للدولة، حساب  5للمؤسسات، حساب  5لألسطر، حساب  5، حساب(املال

 .حسابات لباقي العا،م
                                                 
8
 Yagoub KADOUR, conseiller (CES) Ministère de la PME, intervention  sur colloque, in 

séminaire de tlemcen  Algérie, 2003, p2. 
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اإلطار الكلي، )عندما فقوم جبمع املعطيات اإلحصائية على االقتصاد اجلزائري يف مجيع املستويات 
وفة لإليرادات والنفقات قد فتلقى مشكل عدم جتافس وإرجاعها يف شكل مصف( اجلزئي والقطاعات

 (.أي ال حنصل على التساوي بني اإليرادات و النفقات)املعطيات فتيجة الختالف املصادر اإلحصائية، 
، وبعد ذلك فكون قد R.A.Sحلل هذه املشكلة وموازفة هذه املصفوفة، قمنا باستعمال طريقة 

 .سة صاحلة لعملية النمذجة عن طريق التوازن احلسايب العاممبعطيات متجافMCS توصلنا إىل مصفوفة 
 : نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري -2

حيتوي  Shoven10مستوحى من أعمال  9لإلقتصاد اجلزائري هو منوذج ستاتيكي  EGCمنوذج
 .(أفظر امللحق)متغري داخلي إضافة  إىل املتغريات اخلارجية و الثوابت  636معادلة  و  636على 

 .لإلقتصاد اجلزائريMEGC منوذج يوضح  تايلو اهليكل التنظيمي ال
 لإلقتصاد الجزائريMEGC الهيكل التنظيمي لنموذج 

 
باإلعتماد على النموذج املعال الباحث إعدادمن  :المصدر

                                                 
9
 Yagoub KADOUR, op cit, p3. 

10
 Bouziane BENTABET,  Un Modèle EGC pour l’économie Algérienne, in REVUE  

CREAD N° : 40 (2
ème

 trimestre 1994), p73. 
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 تمثيل سيناريوهات الشراكة األورومتوسطية  : 
سيناريوهات هبدف متثيل حمتوى اتفاق الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب، جرت  6لقد اخرتفا 

العادة لتمثيل مثل هذه االتفاقيات املتعلقة باالففتا   التجاري أن تكون متثيالت متعلقة بالتخفيضات 
 .فة اإلحاللاملتتالية  للضرائب اجلمركية، لذا أدخلنا فوع من التجديد و ذلك عن طريق التغيري يف مرو 

املتعلقة باالستهالك و ذلك بني الواردات والسلع احمللية سواء  (12)تغيري يف مروفة اإلحالل: 1سيناريو
7أي)السلع الوسيطة 

N
J=   ال ي تصبح

N
J=5 ) أي )السلع النهائية

F
f=2   ال ي تصبح

F
f=5.) 

تغيري يف مروفة اإلحالل املتعلقة باإلفتاج بني إمجايل الواردات و السلع الداخلية ال ي تدل على : 2سيناريو
 .  ال ي تدل على منافسة قوية)  i* 1.10)ال ي تصبح (  i) املنافسة القوية و ذلك بتغيري يف 

 (.أي األثر الكلي)معا  7-5السيناريو  دمج: 3سيناريو 
  الشراكةتحليل أثار سيناريوهات: 
 ": تغيير مرونة اإلحالل للمستهلكين: "  1أثار السيناريو  .1

 :من جهة الطلب -1.1
 :طلب السلع الوسيطة

فالحظ ارتفاع الطلب على السلع الوسيطة سواء القادمة من اإلحتاد األورويب أو باقي العا،م، كما 
 .وهذا فاتج عن تغيري األسعار النسبية هلذه األخرية فالحظ استقرارها بالنسبة إلحتاد املغرب العريب،

من جهة أخرى هذا االرتفاع يف الطلب على السلع الوسيطة اخلارجية حل حمل السلع الوسيطة الداخلية 
 .فتيجة الرتفاع أسعارها
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 :الطلب على السلع النهائية
على السلع النهائية ( احلكومةاألسر، املؤسسات  و )فالحظ ارتفاع طلب األعوان االقتصادية 

، و ذلك فتيجة الستقرار أسعار استرياد هذه (Rdm,UMA,UE)القادمة من خمتلف املناطق اجلهوية 
 .األخرية  من جهة، و ارتفاع أسعار السلع النهائية احمللية من جهة أخرى

 .ة حمل السلع الداخليةهذا االرتفاع يف الطلب على السلع النهائية اخلارجية أدى إىل إحالل هذه األخري 
 :من جهة العرض -2.1

الناتج عن إحالل الواردات أدى إىل ( تراجع األفشطة اإلفتاجية)هذا االخنفاض يف اإلفتاج الوطين 
 .اخنفاض يف القيم املضافة لألفشطة اإلفتاجية

 (.على العموم)كما فسجل اخنفاض يف فسب رؤوس األموال 
 :األثر على ميزان التجاري -3.1

من جهة، وتقل  ( خاصة القادمة من االحتاد األورويب و باقي العا،م)فسجل ارتفاع كبري للواردات 
 .مما يدل على حدوث عجز كبري يف ميزان التجاري اجلزائري( خاصة املتوجهة حنو باقي العا،م)الصادرات 

 :األثر على توزيع الدخول -1.1
 ؛ض يف فسب رؤوس األموالفسجل اخنفاض يف دخل رأس املال الناتج عن اخنفا -
كما فالحظ اخنفاض يف دخل األسر رغم ثبات دخل العمل مما أدى إىل اخنفاض ادخار هذه  -

 ؛(تراجع يف رفاهية املستهلك)األخرية 
و فتيجة لتدهور دخل األسر الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع املستوى العام لألسعار  -

 .املتجهة لألسر و بالتايل فشهد عجزا يف امليزافيةتقوم الدولة برفع التحويالت 
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 ":تغيير مرونة اإلحالل للمنتجين: "  2أثار السيناريو  .2
 :من جهة الطلب -1.2

 :طلب السلع الوسيطة
و زيادهتا لكن بنسبة  فالحظ ارتفاع على السلع الوسيطة بنسبة أكثر، الصادرة من اإلحتاد األورويب،

أقل من احلالة األوىل صخ  باقي العا،م، أما القادمة من إحتاد املغرب العريب فسجل اخنفاضها أي أثر سليب 
أي افتقال اإلسترياد من إحتاد املغرب العريب إىل اإلحتاد األورويب وباقي )و هذا ما يعرف بأثر حتول التجارة 

أي خروجها من املنافسة هلذا النوع )هذه األخرية مبعدالت كبرية جدا ، وذلك راجع الرتفاع أسعار (العا،م
 (.من السلع

هذا االرتفاع يف الطلب على السلع الوسيطة اخلارجية و األقل من احلالة األوىل، راجع إىل اخنفاض 
 .أسعار السلع الداخلية يف مجيع األفشطة اإلفتاجية

 :الطلب على السلع النهائية
فالحظ ارتفاع الطلب على السلع النهائية ومبعدل أكرب من احلالة األوىل فتيجة الستقرار أسعار 
هذه األخرية بالنسبة الستهالك األسر واملؤسسات واخنفاضها بشكل طفيف بالنسبة لالستهالك 
و  احلكومي، هذا من جهة، كما فسجل اخنفاض األسعار احمللية بالنسبة الستهالك األسر و احلكومة

استقرارها بالنسبة للمؤسسات، مما أدى إىل زيادة استهالك السلع النهائية بالنسبة لألسر واحلكومة 
 . واخنفاضه بالنسبة للمؤسسات

 :من جهة العرض-2.2
هذا االخنفاض يف األسعار الداخلية أدى إىل زيادة اإلفتاج الداخلي، كما فالحظ ثبات أسعار       

 .املخرجات من السلع يف األفشطة اإلفتاجية عموما
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كما فسجل ارتفاع أسعار القيم املضافة مما أدى إىل ارتفاع يف القيم املضافة يف أغلب األفشطة واخنفاضها 
 .ية جراء املنافسة الشديدةيف بعض األفشطة الصناع

 :األثر على الميزان التجاري -3.2
 .إن ارتفاع يف القيم املضافة بصفة جمملة أدى إىل ارتفاع دخل عوامل اإلفتاج      

حبيث فسجل ارتفاع دخل رأس املال فتيجة الرتفاع كميات رؤوس األموال يف أغلب األفشطة اإلفتاجية 
 (.54)عدى النشاط 

 .فاع دخل األسر فتيجة الرتفاع دخل العمل مما أدى إىل ارتفاع ادخار األسركما فالحظ ارت -
كنتيجة لتحسن القدرة الشرائية لألسر الناجتة عن اخنفاض املستوى العام األسعار الداخلية واخلارجية،  -

تقوم الدولة بتقلي  التحويالت املتجهة لألسر، وهذا لغرض تقلي  العجز العمومي الناتج عن زيادة 
 .الستهالك احلكومي للسلع النهائية واخنفاض الدخل احلكومي الناتج أساسا عن اخنفاض الضريبة اجلمركةا
 

 (" أي األثر الكلي)معا  2-1دمج السيناريو : " 3أثار السيناريو . 3
 :من جهة الطلب-1.3

 :الطلب على السلع الوسيطة
اإلحتاد األورويب وباقي العا،م و تضم فالحظ ارتفاع الطلب يف األفشطة اإلفتاجية القادمة من 

واخنفاضها يف األفشطة املتبقية، (  57إىل  5من ) األفشطة الصناعية واإلسرتاتيجية و البعض من الزراعية 
أما القادمة من إحتاد املغرب العريب فنسجل عكس ذلك و ذلك راجع الرتفاع أسعار هذه األخرية 

 .اخلدماتيةواخنفاضها يف بعض األفشطة الزراعية و 
هذا التغري يف الطلب على السلع الوسيطة راجع إىل اخنفاض أسعار السلع الداخلية يف كل 

 .األفشطة
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 : الطلب على السلع النهائية
فسجل اخنفاض طفيف بالنسبة لكل املناطق و هذا راجع لتقل  الطلب مقارفة باحلالة الثالثة 

نسبة لألسر واحلكومة و اخنفاضها بالنسبة للمؤسسات حبيث تسجل ارتفاع الطلب على السلع النهائية بال
 .مع بقاء ففس أسعار االستهالك للحالة السابقة

 :من جهة العرض-2.3
وال ي أدت إىل زيادة : فالحظ اخنفاض يف أسعار إفتاج السلع احمللية بنسبة أقل من احلالة الثالثة

 .الة السابقةاإلفتاج الداخلي ، أما باقي اآلثار على العرض فهي مثل احل
ارتفاع بسيط للواردات من جهة و استقرار الصادرات أي عجز  :األثر على الميزان التجاري-1.3

 .طفيف يف امليزان التجاري
 :األثر على توزيع الدخول-3.3

ارتفاع يف القيم املضافة بصفة جمملة أدى إىل ارتفاع دخل عوامل اإلفتاج حبيث فسجل فسبة لدخل 
أما دخل رأس املال ارتفع أكثر من احلالة  .احلالة الثالثة فتيجة للفرق يف فسبة العمالةالعمل أقل من 

 .السابقة راجع الرتفاع كميات رؤوس املوال
كما فسجل ارتفاع يف دخل األسر أكثر من احلالة الثالثة بسبب ارتفاع دخل العمل و الذي أدى 

 .إىل زيادة ادخار األسر
الشرائية لألسر الناجتة أساسا عن اخنفاض املستوى العام لألسعار الداخلية وكنتيجة لتحسن القدرة 

واخلارجية أدى بالدولة إىل صخفيض يف فسبة التحويالت أكثر من احلالة السابقة و ذلك لغرض متويل العجز 
لى يوضح أثار هذه السيناريوهات األربعة ع 05اجلدول و  .العمومي الناتج عن اخنفاض الضرائب اجلمركية

 .االقتصاد اجلزائري
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  11نـــــتـــــائــــج الســيـنـاريـــوهــــات :11 جـــــــدول

                                                 
 .رقم بعد الفاصلة لدقة احلسابات، باإلضافة إىل أخذ متوسط فتائج املتغريات يف التحليل اإلقتصادي 51أخذفا  11

 3نسبة تغير سيناريو 2نسبة تغير سيناريو  1نسبة تغير سيناريو معطيات القاعدة 
QN 718,920743500000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

Xp 999,187821888885000 0,000000000000000 0,000000000004913 0,000000000001293 

MNue 779,054149426551000 32400221977,18170000000 0,000000000263796 -0,000002944005056 

MNuma 0,004328061220666 0,000000000000000 0,000000000201094 0,000000000201094 

MNrdm 3895276,1128272400000 580317333106824000,0000 -0,000005435660365 -0,000003074314923 

DN 286,112731666667000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

Lab 22,528888888888800 0,000000000000000 0,000000000004914 0,000000000001293 

K 245,911111122849000 -0,000002419260887 0,000001209686489 0,000000028424082 

PDN 1,000000000000000 0,000000001252558 -0,000001309219454 -0,000000031386238 

PMNue 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PMNuma 180000,897656192000000 32400225410,70790000000 0,000000000087073 -0,000002944181747 

PMNrdm 0,000200000393999 -1,000010832304770 -0,000001031277617 -0,000006337274077 

PD 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

Exue 99,729184668811300 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

EXuma 16,613776777777800 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

Exrdm 498645,923344058000000 -0,999900046650338 0,000000000000000 0,000000000000000 

D 833,049648833333000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PV 1,000000000000000 -0,000000000000010 0,000000001123178 0,000000000026927 

PQN 1,000000000000000 0,000000000000003 -0,000000663307339 -0,000000015901629 

PX 1,000000001134850 0,000000000000000 -0,000000001139768 -0,000000001136148 

Tax 12,522780654156400 0,000000000000000 0,000000000000050 0,004379029403681 
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 جلنموذج المعالل MATLABمخرجات برنامج على  اإعتماد الباحث إعدادمن : المصدر
 

 :اآلثار الكلية -3.3
تبني لنا أن هذا االتفاق يتيح  بعض املزايا و حيمل بعض التكاليف لالقتصاد اجلزائري و ال ي  حيث

 :تتمثل أثارها الكلية يف 
 ؛زيادة االستهالك و هذا راجع لزيادة القدرة الشرائية أي رفاهية املستهلك -

R 1,000001209647350 0,000002419328485 -0,000002418137710 -0,000001238602284 

PDF 1,000000000000000 0,000000000000010 -0,000000000000026 -0,000000000000001 

QF 3746,373433000000000 0,000000000000000 0,000000000000007 0,000000000000000 

MFue 0,083655348245217 2,000000020182150 0,000000002441551 -0,000000006507581 

MFuma 0,013942558040870 2,000000020182160 0,000000000614773 -0,000000006551370 

MFrdm 0,041827674238265 2,000000020182160 0,000000002441560 -0,000000008307657 

DF 3281,621503000000000 -0,000000000000023 0,000000009980797 0,000000000239272 

PMFue 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PMFuma 1,000000003662320 0,000000000000000 0,000000000000000 -0,000000003574520 

PMFrdm 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PQF 1,000000000000010 -0,000000000000365 0,006291316551825 0,016951171627610 

SAV 4771,800000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 -0,000000000009992 

YL 405,519999999999000 0,000000000000000 0,000000000000360 0,000000000000106 

YM 6959,000000000000000 -0,000000040000259 0,000000020017258 0,000000000479882 

YK 4426,399999999990000 -0,000000660715633 0,000000330640403 0,000000007926500 

GR 7822,999998000000000 0,000000000000000 -0,000000004189778 -0,000000000100442 

CSAV 3791,345272000000000 -0,000000239024643 0,000000119614550 0,000000002867650 

TCG 7063,853485006280000 0,000000374615624 -0,000000187468035 -0,000059970908986 

HSAV 174,667611000000000 -0,000000040000261 0,000000019849456 0,000013677406969 
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البقاء يف مما أدى إىل اخنفاض األسعار الداخلية من أجل )اخنفاض طفيف يف مستوى اإلفتاج  -
 ؛و بالتايل أثر افكماشي عام( املنافسة

فتيجة الخنفاض األجور جراء األفشطة اإلفتاجية على تكاليفها ( بطالة)اخنفاض يف مستوى العمالة  -
 ؛وذلك من أجل صخفيض أسعارها

 ؛زيادة الواردات و ثبات الصادرات أي حدوث عجز يف امليزان التجاري -
 ؛فاع دخل احلقيقي للعملارتفاع دخل األسر الناتج عن ارت -
وتقلي  ففقاهتا  MEDAاخنفاض يف مدا خيل الدولة بالرغم من املساعدات املالية يف إطار برفامج  -

 (.على شكل تقلي  التحويالت لألسر)
 

 :اتمةـــــــخ
توصلنا إىل أن هذا االتفاق حيّمل بعض التكاليف لالقتصاد اجلزائري بفعل تقل  إيرادات الدولة 

عن فزع الرسوم اجلمركية و إفالس بعض املؤسسات اجلزائرية كما يتيح  بعض املزايا بفعل إخنفاض النامجة 
 .أسعار السلع املستوردة من اإلحتاد األورويب

اجلزائر مدعوة اليوم للتحكم أكثر يف الطلب ملواجهة العجز العمومي الناتج عن االخنفاض يف 
قات العمومية أو الرفع من اإليرادات غري أن تقلي  ففقات اإليرادات اجلمركية سواء بالتخفيض يف النف

بنسبة كبرية تسبب أثار اجتماعية ثقيلة باإلضافة إىل تأثريها على اخنفاض ففقات االستثمار ال ي تعترب 
 .ضرورية لتأهيل النسيج الصناعي االقتصادي حتضريه للمنافسة األوروبية

ظام اجلبائي للتمكن من تعويض اخلسارة اجلبائية النامجة وبالتايل جيب الرتكيز أساسا على تعديل الن
بينما تعمل اخلصخصة على صخفيض األعباء على ميزافيات الدولة وال ي كافت  .عن فزع احلواجز اجلمركية

 .تتحملها على شكل مساعدات للمؤسسات العمومية
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ن يوجه من جهة أخرى سجلنا ارتفاع فسب ادخار األسر واملؤسسات الذي من األحسن أ
  .لالستثمار اخلاص وهنا فشري إىل دور املؤسسات املالية الستقطابه عن طريق سياسة أسعار الفائدة

كما فشري إىل قلة املساعدات املالية ال ي هي غري كافية لتغطية العجز العمومي حبجة قلة 
 .االمتصاص

املبادالت مع إحتاد املغرب العريب بدرجة كبرية، و هذا راجع  هذا االتفاق أدى إىل هتميشوقد أدى 
الرتفاع األسعار النسبية هلذه األخرية و بالتايل أدى إىل حتول التجارة باألخ  إىل اإلحتاد األورويب، لذا 
فشري إىل ضرورة إفشاء مناطق للتبادل احلربني أعضاء إحتاد املغرب العريب خاصة أهنا متللك فرصا كبرية 

 .مكافية التكاملإل
وإمنا التساؤل  التساؤل بالنسبة للجزائر يف االفدماج من عدمه يف الفضاء األورومتوسطي ىيبق ،م

املطرو  يف ظل هذا توجه العاملي اجلديد هو كيفية تسيري هذا االفدماج خاصة وأن هلذا االفدماج أثار 
 .إجيابية و أخرى سلبية أكيدة تتطلب من اجلزائر رفع حتدي حقيقي يعين إما االفدماج أو التهميش

وث فتائج إجيابية بفعل افتقال إىل إمكافية حدفشري ومن الناحية الديناميكية التفاق الشراكة 
التكنولوجيا وحسن العمل املرتبطة بالسياسات املرافقة هلذا االتفاق يف هذه الفرتة االفتقالية، إضافة إىل 

 .تشجيع االستثمار األجنيب خللق ديناميكية تقل  من اآلثار السلبية املنتظرة إلفشاء منطقة تبادل احلر
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 ، الخارجية ، الثوابت و المعدالتالداخلية  النموذج متغيراتالتعريف ب
 :المتغيرات الداخلية -أ

QNj : املركبةالسلع الوسيطة. 
Xj :املخرجات من السلع. 

MNUE :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من اإلحتاد األورويب. 
MNuma :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من إحتاد املغرب العريب. 
MNrdm  :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من باقي العا،م. 

DNj :السلع الوسيطة احمللية. 
Li :كمية العمل. 
Ki :كمية رأس املال. 

PDNi :سعر السلع الوسيطة احمللية. 
PMNUE :سعر السلع الوسيطة املستوردة من اإلحتاد املغرب العريب. 

PMNuma  :سعر السلع الوسيطة املتوردة من إحتاد املغرب العريب. 
PMNrdm :سر السلع الوسيطة املستوردة من باقي العا،م. 

PDi :سعر السلعة احمللية. 
EXUE :صادرات من السلع و املتجهة حنو اإلحتاد األورويبال. 

EXuma :الصادرات من السلع و املتجهة حنو إحتاد املغرب العريب. 
EXrdm :الصادرات من السلع و املتجهة حنو باقي العا،م. 

Di :السلع احمللية. 
PVi :سعر القيمة املضافة. 



 األوروجزائريةحالة الشراكة : نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري قدال زين الدين .د
 

351 

 

 

PQNi :سعر السلع الوسيطة املركبة. 
PXi : من السلعسعر املخرجات. 
Tax :إمجايل الضرائب على املخرجات. 

R :سعر الصرف 
PDFf  :سعر السلع النهائية احمللية. 

QFf :السلع النهائية املركبة. 
MFUE :السلع النهائية املستوردة من اإلحتاد األورويب. 

MEuma :السلع النهائية املستوردة من إحتاد املغرب العريب. 
MFrdm :وردة من باقي العا،مالسلع النهائية املست. 

DFf :السلع النهائية احمللية. 
PMFUE :سعر اإلسرتاد للسلع النهائية القادمة من اإلحتاد األورويب. 

PMFuma: سعر اإلسرتاد للسلع النهائية القادمة من إحتاد املغرب العريب. 
PMFrdm :سعر اإلسرتاد النهائية القادمة من باقي العا،م. 

PQFf : النهائية املركبةسعر السلع. 
S :االدخار الكلي. 

YL :دخل العمل. 
YH :دخل األسر. 
YK :دخل رأس املال. 
GR :الدخل احلكومي. 

CSAV :ادخار املؤسسات. 
TCG :التحويالت القادمة من الدولة لألسر. 
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HSAV :ادخار األسر. 
 :المتغيرات الخارجية-ب

Ēi :الصادرات الثابتة. 
PWSEi :السعر العاملي. 

PWEi: السعر العاملي. 
ri: مرد ودية رأس املال. 

W :األجر االمسي. 
DINTij  :عرض السلع الوسيطة. 
DFINif :عرض السلع النهائية. 

PWMNi :السعر العاملي للسلع املستوردة الوسيطة. 
PWMFi :السعر العاملي للسلع املستوردة النهائية. 

THG :حتويالت قادمة من الدولة لألسر. 
HTAX : املباشرة على األسرالضريبة. 
CTAX :الضريبة املباشرة على املؤسسات. 

GE :اإلففاق احلكومي. 
GSAV :االدخار احلكومي. 
FSAV :االدخار اخلارجي. 

I :إمجايل االستثمار. 
THR :التحويالت اخلارجية لألسر. 

PEXUE :سعر التصدير لإلحتاد األورويب. 
PEXuma :سعر التصدير لإلحتاد املغرب العريب. 
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PEXrdm :سعر التصدير لباقي العا،م. 
 :الثوابت-ج

 .إلجمالي الواردات(:  CES)دالة بمرونة إحالل ثابتة 
i  :ثابت سلمي. 
i  :حصة الواردات ضمن السلع املركبة. 
i  :مروفة اإلحالل للسلع املركبة. 
j :حصة السلع الوسيطة ضمن املخرجات. 

 .للواردات من السلع الوسيطة(:  CES)دالة بمرونة إحالل ثابتة 


N
J  :ثابت سلمي. 


N

J :حصة السلع الوسيطة املستوردة الوسيطة ضمن السلع الوسيطة املركبة. 


N
J :مروفة اإلحالل للسلع الوسيطة. 

 .للواردات من السلع النهائية(: CES)دالة بمرونة إحالل ثابتة 


F
f :ثابت سلمي. 


F

f : املستوردة ضمن السلع النهائية املركبةحصة السلع الوسيطة. 


F
f: مروفة اإلحالل للسلع النهائية. 

 .للصادرات اإلجمالية(: CES)دالة بمرونة تحول ثابتة 


F
f:ثابت سلمي. 


T

i :حصة الصادرات ضمن املخرجات من السلع. 


T
i :مروفة التحول للصادرات. 

i :مروفة الطلب على الصادرات. 
 .( COBB-DOUGLAS)النوع دالة اإلنتاج من 
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I :ثابت سلمي. 
i :مروفة الطلب على رأس املال. 
Bi :مروفة الطلب على رأس املال. 

Wi :ثابت لتغريات األجر. 
bij :حصة طلب السلع الوسيطة ضمن إمجايل الطلب الداخلي. 
bif :حصة طلب السلع النهائية ضمن إمجايل الطلب الداخلي. 

 .للصادرات حسب االتجاه(:  CET)دالة بمرونة تحول ثابتة 
Areg  :ثابت سلمي. 
exr :مروفة التحول للصادرات حسب املناطق. 


ex

UE  :مروفة الطلب على الصادرات إىل اجتاه األورويب. 


ex
uma :مروفة الطلب على الصادرات إىل اجتاه املغرب العريب. 


ex

rdm :مروفة الطلب على الصادرات إىل باقي العا،م. 
 .للواردات من السلع الوسيطة حسب المناطق(: CES)بمرونة إحالل ثابتة دالة

Breg  :ثابت سلمي. 
M N :مروفة اإلحالل للسلع الوسيطة املستوردة. 


MN

UE :مروفة الطلب على الواردات من السلع الوسيطة القادمة من اإلحتاد األورويب. 


MN
uma : القادمة من إحتاد املغرب العريبمروفة الطلب على الواردات للسلع الوسيطة. 


MN

rdm :مروفة الطلب على الواردات من السلع الوسيطة القادمة من باقي العا،م. 
 .للواردات من السلع النهائية حسب المناطق(: CES)دالة بمرونة إحالل ثابتة

Creg :ثابت سلمي. 
M F: مروفة اإلحالل للسلع النهائية املستوردة. 
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MF

UE: مروفة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من اإلحتاد األورويب. 


MF
uma: مروفة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من إحتاد املغرب العريب. 


MF

rdm :مروفة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من باقي العا،م. 
 المعدالت-د

Txi : الضريبة على املخرجاتمعدل. 
tH :معدل الضريبة املباشرة على األسر. 
SH  :معدل ادخار األسر. 
dh :حصة األسر من مرد ودية رأس املال. 
tf :معدل الضريبة املباشرة على املؤسسات. 

dk :معدل االدخار املؤسسات. 
i :املنتوجات. 
J : (.52)األفشطة اإلفتاجيةF :(.3) األعوان اإلقتصادية 

   


