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ملخص
املتغريات  بع�س  ت�أثري  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
اقت�س�دية  كتلة  بو�سفه�  الأوروبي  لالحت�د  الكلية  القت�س�دية 
واملتمثلة  العربي  املغرب  احت�د  بلدان  اقت�س�دي�ت  يف  موحدة 
املغرب  و  تون�س  اجلزائر،  الحت�د،  يف  اأ�س��سية  بلدان  ثالثة  يف 
و   2012 اإىل   1970 من  املمتدة  للفرتة  وذلك  مبفرده�.  كل 
ذلك من خالل بن�ء منوذج قي��سي اقت�س�دي يكون فيه املتغري 
احت�د  بلدان  لدى  املحقق  القت�س�دي  النمو  م�ستوى  هو  الت�بع 
عب�رة  هي  امل�ستقلة  واملتغريات  الدرا�سة،  حمل  العربي  املغرب 
عن املحددات الكال�سيكية للنمو القت�س�دي، م�س�ف� اإليه� بع�س 
جرى  قد  و  الأوروبي،  الحت�د  ب�قت�س�د  املت�سلة  املتغريات 
املركب�ت  اإىل  التحليل  طريقة  ب��ستخدام  املتغريات  هذه  اختي�ر 
الأ�س��سية الـ ACP. و قد تو�سلن� اإىل اأن اقت�س�دي�ت بلدان احت�د 
املغرب العربي تت�أثر ت�أثرا كبريا ب�ملتغريات القت�س�دية ال�س�ئدة 
م�ستوى  جند  املتغريات  هذه  ومن  الأوروبي،  الحت�د  بلدان  يف 
يف  الفرد  ن�سيب  الأوروبي،  الحت�د  بلدان  لدى  املحقق  النمو 
الن�جت الداخلي اخل�م، م�ستوى الت�سخم ال�س�ئد يف بلدان الحت�د 
وال�ستثم�ر  الإمن�ئية  امل�س�عدات  ت�أثري  جند  كم�  الأوروبي 

الأجنبي املب��رص املوجه لبلدان احت�د املغرب العربي. 
الكلمات املفتاح: الحت�د الأوروبي، احت�د املغرب العربي، 
املركب�ت  اإىل  التحليل  القي��سية،  النم�ذج  القت�س�دية،  الآث�ر 

الأ�س��سية

Econometric Study to the impact of some eco-
nomic variables of  the European Union on the 
economies of the countries of the Arab Maghreb 
Union (Algeria, Tunisia and Morocco) 2012- 1970

Abstract: 

The aim of this study is to know the impact 
of some of the macroeconomic variables to the 
European Union as an economic block, on the 
economies of the countries of the Arab Maghreb 
Union, such as, Algeria, Tunisia and Morocco 
through the building of a econometric model, when 
the level of economic growth in the countries of AMU 
represents the dependent variable and a classical 
determents of economics growth representing 
the independent variables , added some variables 
related EU’s economy. 

This paper has been used the method of 
analysis to basic component of ACP. The empirical 
findings show that the countries of AMU have 
been greatly influenced by economic variables of 
EU, such as: the level of growth per capita, gross 
domestic product (GDP) , the level of inflation, 
and also the impact of development assistance and 
foreign direct investment of AMU.  

Keywords: the European Union, Arab 
Maghreb Union, the economic effects, modeling, 
analysis to basic component . 
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مقدمة: 
�سهد الع�مل موؤخرا ن�س�ط� مت�سع النط�ق على �سعيد تكوين 
�سبه  اأو  ثن�ئي  اإط�ر  �سواء يف  القت�س�دية  والتجمع�ت  التكتالت 
القت�س�دي  التك�مل  بعملية  يعرف  م�  وهو  اإقليمي،  اأو  اإقليمي 
Integration Process Economic ، اأو جتمع�ت ل تكت�سب �سفة 
ذات  الدول  من  جمموعة  بني  جتمع  واإمن�  املب��رصة،  الإقليمية 
�سميت  التي  تلك  مت�سع،  جغرايف  نط�ق  عرب  املت�س�به  التفكري 
مع   Large Economic Space الكربى  القت�س�دية  ب�ملج�لت 
تن�مي التوجه نحو ت�سكيل تكتالت جتمع بني دول ذات م�ستوي�ت 
هذه  وتعّد   ، ن�مية(  واأخرى  متقدمة  دول  )ت�سم  خمتلفة  تنمية 
التحولت التي طراأت على الو�سع الدويل من خالل ات�س�ع نط�ق 
تكوين التكتالت من اأهم اخل�س�ئ�س املميزة للنظ�م القت�س�دي 
تزايد  خ��سية  ت�أكيد  على  للدللة  هن�  ويكفي  اجلديد،  الع�ملي 
اإحدى  اأن  اجلديدة،  الإقليمية  والرتتيب�ت  القت�س�دية  التكتالت 
 1995 الدويل خالل ع�م  النقد  اأجراه� �سندوق  التي  الدرا�س�ت 
اأنظمة  من   45 حوايل  الع�مل  م�ستوى  على  يوجد  اأنه  اإىل  ت�سري 
خمتلف  يف  القت�س�دي(  التكتل  ثم  )ومن  القت�س�دي  التك�مل 
 80% �سوره� ومراحله�، ت�سمل %75 من دول الع�مل، وحوايل 

من �سك�ن الع�مل وت�سيطر على %85 من التج�رة الع�ملية. 
ولعل من اأهم التكتالت القت�س�دية العمالقة التي اكتملت 
تقريب�، جند الحت�د الأوروبي، فقد تعدى هذا التكتل القت�س�دي 
وال�سوق  اجلمركي  والحت�د  احلرة،  التج�رة  منطقة  مرحلة 
وهذه  القت�س�دي  الحت�د  مرحلة  اإىل  و�سل  اأن  اإىل  امل�سرتكة، 

مرحلة متقدمة من التك�مل القت�س�دي. 
فقد و�سل عدد دول الحت�د الأوروبي اإىل 27 دولة اأوروبية 
لك�سنبورغ،  هولندا،  بلجيك�،  ايط�لي�،  فرن�س�،  )اأمل�ني�،  وهي 
الربتغ�ل،  ا�سب�ني�،  اليون�ن،  اإيرلندا،  الدامن�رك،  بريط�ني�، 
�سلوف�ني�،  بولندا،  املجر،  م�لط�،  ال�سويد، قرب�س،  فلندا،  النم�س�، 
بلغ�ري�  �سلوفيني�،  الت�سيك،  جمهورية  ليتواني�،  اأ�ستوني�،  لتفي�، 
6 دول هي )فرن�س�،  اأن ك�نت  2007 بعد  وروم�ني�( وذلك �سنة 
يف  فقط  وهولندا(  ولوك�سمبورج،  وبلجيك�،  واإيط�لي�،  واأمل�ني�، 
بداية الإعالن عن قي�م ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة طبق� ملع�هدة 

روم�)1(. 
يف 25 م�ر�س 1957 وبعد اأن اأ�سيفت معظم الدول اأع�س�ء 
الرابطة الأوروبية للتج�رة احلرة )لأفت�( AFTA ع�م 1994 اأ�سبح 
واملهتمني،  اخلرباء  من  العديد  نظر  يف  القت�س�دي  التكتل  هذا 
اأكرب قوة اقت�س�دية واأقوى تكتل اقت�س�دي على م�ستوى الع�مل، 
)الدولية( يف حجم  الع�ملية  التج�رة  مب� ميثله من م�س�همة يف 
الن�جت الإجم�يل وعدد ال�سك�ن، اإذ اإن هذا التكتل الأوروبي يحقق 
�سنوي� حجم جت�رة خ�رجية ي�سل يف املتو�سط اإىل حوايل 1150 
ملي�ر دولر اأي ي�ستحوذ على اأكرث من ثلث التج�رة الع�ملية، وهو 
حجم اأكرب من الذي يحققه تكتل الن�فت� NAFTA الذي ي�سم كال 
من الولي�ت املتحدة الأمريكية و كندا واملك�سيك ، اإذ جتمع النفت� 

770 ملي�ر دولر �سنوي� من التج�رة الع�ملية. 
ومن ن�حية اأخرى ميتلك التكتل القت�س�دي الأوروبي اأكرب 
ملي�ر   7000 الدخل عن  هذا  يزيد  الع�مل، حيث  قومي يف  دخل 

دولر مق�بل 6200 ملي�ر دولر لدى تكتل الن�فت�. 
�سوق  اأ�سخم  الأوروبي  القت�س�دي  التكتل  يعّد  كم� 
اقت�س�دي داخلية، اإذ بلغ 380 مليون ن�سمة مبتو�سط دخل فردي 
مرتفع ن�سبي�)2(، ومتثل قوة اإنت�جية وعلمية وتكنولوجية وم�لية 
الأوروبي  القت�س�دي  التكتل  اأن  ويالحظ  ه�ئلة،  واقت�س�دية 
يتخذ ا�سرتاتيجية هجومية جت�ه القت�س�د الع�ملي وي�سعى بكل 
القت�س�دي  للنظ�م  الهرمي  ال�سكل  راأ�س  على  يكون  اأن  اإىل  قوة 

الع�ملي اجلديد. 
العربي  املغرب  بلدان  كل  عرفت  فقد  اأخرى  ن�حية  ومن 
تغريات جوهرية على خمتلف الأ�سعدة، القت�س�دية و الجتم�عية 
اإىل  اأ�س��س�  تهدف  هيكلي  تعديل  برامج  اإط�ر  يف  وذلك  وامل�لية 
الع�ملية،  ال�سوق  يف  البلدان  اقت�س�دي�ت  اإدم�ج  عملية  اإجن�ح 
لدول  الأهمية  ب�لغة  مك�نة  من  الأوروبية  للمجموعة  مل�  ونظرا 
ب�أ�س به،  اقت�س�دي� ل  العربي، ل فقط كونه� متثل ثقال  املغرب 
فهي اأول �سوق لل�سلع امل�سدرة من البلدان املغ�ربية %70 واأول 
ممول له� خ��سة ب�لتجهيزات وب�لب�س�ئع ن�سف امل�سنعة 60% 
تقريب�، مل� له� من دور ت�ريخي و جيو- �سي��سي ونظرا للف�رق 
الكبري بني املجموعتني من حيث امل�ستوى التنموي و الختي�رات 
التف�قي�ت  فيه  جتري  الذي  نف�سه  الإط�ر  طبيعة  و  القت�س�دية 
اإط�ر فردي للبلدان  )اإط�ر م�سرتك ملجموعة البلدان الأوروبية و 
املغ�ربية( ف�إن العالق�ت التج�رية التي تربط بني املجموعتني 

متيزت اإىل حد كبري بعدم التك�فوؤ. 

أهمية البحث: 
انطالق� مم� �سبق تكمن اأهمية البحث يف اأهمية التكتالت 
القت�س�دية للبلدان الن�مية ب�سفة ع�مة والبلدان العربية ب�سفة 
القت�س�دية  التكتالت  هذه  ت�أثري  خالل  من  وكذلك  خ��سة، 
اأهميته�  الدرا�سة  هذه  ت�ستمد  كم�  اقت�س�دي�تن�،  يف  العمالقة 
العربي  املغرب  احت�د  بلدان  بني  الوطيدة  العالق�ت  خالل  من 

والحت�د الأوروبي وحم�ولة تقييمه�. 

أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث التالية: 

اكت�س�ف ت�أثري ال�رصك�ء يف التج�رة كل منهم يف منو . 1
الآخر. 

اإبراز اأثر التكتل القت�س�دي الأوروبي على البلدان �سبه . 2
املتك�ملة واملتمثلة يف بلدان احت�د املغرب العربي. 

ا�ستعم�ل الطرق الكمية يف قي��س اأثر النمو القت�س�دي . 3
لالحت�د الأوروبي على النمو القت�س�دي لبلدان املغرب العربي. 

مشكلة البحث: 
من هذا املنطلق ميكننا اأن نطرح اإ�سكالية هذا البحث على 

النحو الآتي: 
متثل  الأوروبية  املجموعة  كانت  اإذا 
لدول  بالغة  اأهمية  ذا  عامليا  اقت�ساديا  ثقال 
عالقات  من  به  تربطه  ملا  العربي  املغرب 
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�سيا�سية  جيو-  و  تاريخية  و  اقت�سادية 
املغرب  احتاد  بلدان  اقت�ساديات  تتاأثر  فهل 
العربي )اجلزائر، تون�س واملغرب( باملتغريات 

القت�سادية الكلية لالحتاد الأوروبي؟ 
وق�سد ت�سهيل درا�سة الإ�سكالية الرئي�سية ميكننا اأن نفرعها 

اإىل الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
به�  ● ِيوؤثر  التي  الكلية  القت�س�دية  املتغريات  هي  م� 

الحت�د الأوروبي يف اقت�س�دي�ت بلدان املغرب العربي؟ 
م� مدى ت�أثري الظروف القت�س�دية اخل�رجية يف منو  ●

اقت�س�دي�ت بلدان املغرب العربي؟ 
الحت�د  ● اأ�سبح  عندم�  الأثر  هذا  اأهمية  زادت  هل 

الأوروبي اأكرث تك�مال؟ 
الإ�سك�لية  على  ومنه  الفرعية  الأ�سئلة  عن  لالإج�بة  و 
الرئي�سية قمن� ب�سي�غة الفر�سي�ت الآتية، وهذا ق�سد اختبار مدى 

�سحتها وهي: 
Ú  التي و�سوح�  الأكرث  الكلية  القت�س�دية  املتغريات 

يوؤثر من خالله� الحت�د الأوروبي يف اقت�س�دي�ت بلدان املغرب 
العربي حمل الدرا�سة تتمثل يف املتغريات التي تعرب عن: 

القنوات التج�رية  -
القنوات امل�لية -
Ú  عندم� ت�سبح البلدان اأكرث تك�مال، يزداد كال منه� ت�أثرا

ب�لتنمية القت�س�دية لبع�سه� البع�س. 
Ú  يف توؤثر  اخل�رج  يف  ال�س�ئدة  القت�س�دية  الظروف 

معدلت النمو وم�ستوي�ت الدخل ل�رصك�ء التج�رة. 

طريقة معاجلة البحث: 
املتغريات  بع�س  اأثر  تبي�ن  هو  الدرا�سة  من  الهدف 
احت�د  بلدان  اقت�س�دي�ت  يف  الأوروبي  لالحت�د  القت�س�دية 
املغرب العربي، والتي اخرتن� من بينه� اجلزائر، تون�س و املغرب 
و ذلك ب�عتب�ره� اأهم بلدان احت�د املغرب العربي، و لهذا الغر�س 
الأثر،  هذا  فيه  يحدد  قي��سي�  اقت�س�دي�  منوذج�  ن�ستخدم  �سوف 
من  الإح�س�ئية  املعطي�ت  جمع  �سيجري  الأ�س��س  هذا  وعلى 
من  اأنه�  راأين�  التي  املتغريات  كل  عن   )3( املختلفة  م�س�دره� 
البدء  قبل  املطروحة.  الإ�سك�لية  مع�جلة  يف  تخدمن�  اأن  املمكن 
حمل  البلدان  من  دولة  بكل  اخل��سة  القي��سية  النم�ذج  بن�ء  يف 
ب��ستخدام طريقة  املتغريات  هذه  اأول مبع�جلة  �سنقوم  الدرا�سة، 
ب��ستخدام  املعطي�ت  حتليل  طريقة  وهي  م�سهورة  اإح�س�ئية 
التحليل اإىل املركب�ت الأ�س��سية )4( الـ ACP اإذ متكن هذه الطريقة 
عن  رائع  ملخ�س  ا�ستنب�ط  من  البي�نية  متثيالته�  خالل  من 
املعلوم�ت التي من املمكن اأن يحتويه� جدول املعطي�ت اخل��س 
اأهم  برت�سيح  الطريقة  هذه  خالل  من  �سنقوم  واأي�س�  دولة،  بكل 
تلك املتغريات من اأجل اختب�ره� و ا�ستخدامه� يف بن�ء النم�ذج 
القي��سية، دون اأن ن�سطر اإىل ا�ستخدام كل املتغريات املجمعة يف 
البداية، و جتري عملية اختي�ر هذه املتغريات ب��ستخدام برن�مج 
 IBM اإح�س�ئي معد م�سبق� لهذا الغر�س واملتمثل يف برن�مج الـ

 .SPSS20 Statistics

ننتقل  �سوف  املتغريات  اختي�ر  مرحلة  من  النته�ء  وبعد 
القي��سية اخل��سة بكل  النم�ذج  بن�ء  املوالية، وهي  اإىل اخلطوة 
بعملية  و�سنقوم  املخت�رة،  املتغريات  ب��ستخدام  دولة مبفرده�، 
التقدير ب�ل�ستع�نة بربن�مج اآخر معد لهذا الغر�س واملتمثل يف 
اإذ �سن�ستخدم طريقة املربع�ت   ،  eviews 8 الربن�مج الإح�س�ئي 
ال�سغرى الع�دية MCO يف عملية تقدير من�ذج النحدار املتعدد، 
و �سيجري اختب�ر هذه النم�ذج قي��سي� ويف ح�لة احل�سول على 
ذلك  بعد  �سنقوم  الدرا�سة،  اإ�سك�لية  على  يجيب  الذي  النموذج 

بتحليله اقت�س�دي�. 
بحالة . 1 اخلا�س  القيا�سي  النموذج  حتليل  و  تقدير 

القت�ساد اجلزائري: 
طريقة  تطبيق  من  عليه�  املتح�سل  املخرج�ت  خالل  من 
حتديد  جرى  فقد   ،ACP الـ  الأ�س��سية  املركب�ت  اإىل  التحليل 
النمو  تف�سري  يف  معنويته�  لختب�ر  املر�سحة  املتغريات  بع�س 

القت�س�دي للجزائر، كم� هو مو�سح يف ال�سكل رقم )01( : 
الشكل رقم )1( : 

يمثل تمثيل المتغيرا	 بالنسبة لحالة الجزائر

SPSS20 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج

املب��رص،  الأجنبي  ال�ستثم�ر  هي:  املتغريات  هذه  و 
القت�س�دي،  النفت�ح  ال�رصف،  �سعر  الواردات،  ال�س�درات، 
التج�ري،  امليزان  ر�سيد  ال�سك�ن،  عدد  الإمن�ئية  امل�س�عدات 
اخل�م  الداخلي  الن�جت  اخل�م،  الداخلي  الن�جت  من  الفرد  ن�سيب 
اخل�م  الداخلي  الن�جت  من  الفرد  ن�سيب  الأوروبي،  لالحت�د 
�س�درات  الأوروبي،  الحت�د  �سك�ن  عدد  الأوروبي،  لالحت�د 
الحت�د الأوروبي، واردات الحت�د الأوروبي، الت�سخم يف الحت�د 
اجلزائر  بني  الدخل  م�ستوي�ت  يف  التق�رب  متغري  الأوروبي، 

والحت�د الأوروبي. 
الإح�س�ئي  الربن�مج  اإىل  املتغريات  هذه  ب�إدخ�ل  �سنقوم 
املعد م�سبق� واملتمثل يف الـ 8eviwes ونقدر النموذج ب��ستخدام 
على  حت�سلن�  حيث   ،MCO الع�دية  ال�سغرى  املربع�ت  طريقة 
حم�ولت  عدة  بعد  وذلك  اجلزائر،  بح�لة  اخل��س  النموذج 
 Backward( )5( معتمدين يف ذلك على طريقة احلذف التدريجي

Elimination( و املمثلة نت�ئجه يف اجلدول رقم )01( : 
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الجدول رقم )1( : 
يمثل تقدير النموذج الخاص بالجزائر

 
 

E- VIEWS 8 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج

التف�سري الإح�سائي للنموذج: 
يف  النمو  من   76.20% اأن  اأي   R2  =0.7620 لـ  ب�لن�سبة 
الن�جت املحلي الإجم�يل مف�رص من قبل املتغريات املف�رصة وهي 
ن�سبة مقبولة وجيدة والن�سبة املتبقية اأي %23.80 مف�رصة من 

قبل متغريات اأخرى مل يجر ح�رصه� يف النموذج.
اأن  فنالحظ  املقدرة  املعلم�ت  معنوية  يخ�س  فيم�  اأم�   
ذلك  و  معنوية،  امل�ستقلة  ب�ملتغريات  املرتبطة  املعلم�ت  كل 
اأكرب من القيمة احلرجة  t ل�ستيودنت املح�سوبة اخل��س به�  لأن 
املجدولة عند م�ستوى ثقة %5، ومنه فهذه املتغريات واملتمثلة 
ر�سيد  منو  معدل  املب��رص،  الأجنبي  ال�ستثم�ر  منو  معدل  يف 
الن�جت  من  الفرد  ن�سيب  يف  التق�رب  معدل  التج�ري،  امليزان 
الداخلي اخل�م بني اجلزائر و الحت�د الأوروبي، معدل منو الن�جت 
الن�جت  يف  الفرد  ن�سيب  و  الأوروبي  لالحت�د  اخل�م  الداخلي 

الداخلي اخل�م لالحت�د الأوروبي تدخل يف تف�سري املتغري الت�بع 
و املتمثل يف معدل منو الن�جت الداخلي اخل�م اجلزائري.

 F قيمة  اأن   )10( رقم  اجلدول  خالل  من  نالحظ  كم� 
يف   املتمثل  و  به�  اخل��س  والحتم�ل   19.85 ت�س�وي  لفي�رص 

Prob (F- statistic) =0.000 ومنه ف�لنموذج معنوي.

اختبار الرتباط الذاتي لالأخطاء:  -

نالحظ من النموذج اأن قيمة داربني و وات�سون املح�سوبة 
DW=1.98 و هي قيمة ب�لتقريب ت�س�وي 2، و هذه القيمة تنتمي 

الذاتي  الرتب�ط  وجود  فر�سية  فيه�  نرف�س  التي  للمنطقة 
لالأخط�ء)6( و منه ف�لنموذج ل يع�ين من م�سكل الرتب�ط الذاتي 

لالأخط�ء.

اختبار جتان�س تباين الأخطاء:  -

الجدول رقم )2( : 
يمثل اختبار ثبا	 التباين لألخطاء

E- VIEWS 8 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج
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من خالل ا�ستخدام اختب�ر ARCH املبني يف اجلدول رقم )02( نالحظ اأن قيمة الـ Prob اخل��سة به� اأكرب من 0.05 ومنه نقبل 
الفر�سية ال�سفرية التي تن�س على جت�ن�س تب�ين الأخط�ء، و بذلك نرف�س الفر�سية البديلة التي تن�س على عدم جت�ن�س تب�ين الأخط�ء.

اختبار التوزيع الطبيعي لالأخطاء:  -

الشكل رقم )2( : 
يمثل اختبار التوزيع الطبيعي لحد الخطأ

 

E- VIEWS 8 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج

وكذلك   )02( رقم  البي�ين  الر�سم  خالل  من  نلحظ 
اإذ   )Jarque- Bera( بريا  ج�رك  اإح�س�ئية  خالل  من 
وهو   0.86 ي�س�وي  احتم�له�  وكذلك   0.295 ت�س�وي 
طبيعي�. توزيع�  تتوزع  الأخط�ء  ومنه   0.05 من   اأكرب 
م�سكل  اأي  من  يع�ين  ل  اأنه  النموذج  لهذا  الع�مة  اخلال�سة  و 
يف  عليه  العتم�د  وميكن  اإح�س�ئي�،  مقبول  فهو  ومنه  قي��سي، 
يف  الأوروبي  لالحت�د  القت�س�دية  املتغريات  بع�س  اأثر  درا�سة 

القت�س�د اجلزائري.
التف�سري القت�سادي للنموذج: 

قي��سي�  والأف�سل  الأمثل  النموذج  هو  املقدر  النموذج 
ال�سيغة  ك�نت  الأثر.وعليه،  حتليل  يف  املقدرة  النم�ذج  بني  من 

املقدرة لهذا النموذج على النحو الآتي: 
 ALCPIB =� 2.2054 + 0.0649*ALCDIV�
0.07168*ALECPCPIB + 0.6629*ALCBC – 0.0800*ECP-
CPIB + 0.6117*ECPIB

الوطني  اأن منو القت�س�د  من خالل هذه املع�دلة نالحظ 
املب��رص  الأجنبي  ال�ستثم�ر  بنمو  يت�أثر   ALCPIB اجلزائري 
ال�ستثم�ر  معدلت  زادت  كلم�  لأنه  اإيج�بية؛  ب�سفة   ALCDIV
الأجنبي املب��رص يف اجلزائر زاد معدل النمو القت�س�دي للبلد و 
% اإذا  اإنه� ل تزيد عن 0.06  اإذ  لكن هذه الزي�دة �سعيفة جدا، 
يرجع  و   ،1% بـ  املب��رص  الأجنبي  ال�ستثم�ر  منو  معدل  ارتفع 
ذلك اإىل قلة هذه ال�ستثم�رات املوجهة للجزائر ب�لرغم من بذل 
الدولة ملجهودات كبرية لتحفيز مثل هذا النوع من ال�ستثم�رات، 
هذه  له�  توجه  التي  القط�ع�ت  اإىل  ال�سعف  هذا  يعود  كذلك  و 
ال�ستثم�رات.اإذ جند اأن هذه ال�ستثم�رات توجه اإلقط�ع�ت يف حد 
ذاته� كقط�ع املحروق�ت و الت�س�لت دون الهتم�م ب�لقط�ع�ت 

الأخرى ك�لفالحة و ال�سن�عة.

يت�أثر  اجلزائري  الوطني  القت�س�د  اأن منو  اأي�س�  كم� جند 
اإذ  اإيج�بية؛  وب�سفة   ALCBC التج�ري  امليزان  ر�سيد  بنمو 
القت�س�دي  النمو  كلم� زاد ر�سيد امليزان التج�ري بـ 1 % زاد 
به�  يتمتع  التي  الأهمية  اإىل  ذلك  0.66%.ويرجع  بـ  اجلزائري 
ر�سيد امليزان التج�ري وبخ��سة ال�س�درات يف تنمية القت�س�د 
وهو  واحد  مورد  على  اجلزائر  اعتم�د  من  ب�لرغم  وهذا  الوطني 
املواد  ا�سرتاد  يف  العوائد  هذه  وا�ستخدام  املحروق�ت  ت�سدير 
الغذائية، وكذا ا�سرتاد كل م� يلزم يف عملية التنمية القت�س�دي، 
واخلطط  الربامج  متويل  يف  املحروق�ت  عوائد  ا�ستخدام  وكذلك 
الأثر  ينقل  الذي  املتغري  مبث�بة  هو  املتغري  التنموية.وهذا 
القت�س�دي لالحت�د الأوروبي على القت�س�د اجلزائري ب�إعتب�ره 

الرابط التج�ري.
-  ECPIB الأوروبي  لالحت�د  القت�س�دي  النمو  معدل 

والذي يوؤثر ب�سفة اإيج�بية يف منو القت�س�د الوطني، اإذ كلم� زاد 
زاد معدل منو  معدل منو اقت�س�د الحت�د الأوروبي بـ %1 كلم� 
الختالف  اإىل  راجع  الن�جت املحلي الإجم�يل بـ 0.61 % و هذا 
الأوروبي  لالحت�د  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  حجم  بني  الكبري 
كتكتل و حجم الن�جت املحلي الإجم�يل للجزائر ب�عتب�ره� دولة 
مبفرده�، و قي�م عالق�ت اقت�س�دية بني الطرفني؛ اإذ تت�أثر بذلك 
التج�رة والنمو القت�س�دي يف اجلزائر بحجم القت�س�د املج�ور، 

وهذا الت�أثر هو انعك��س لنموذج اجل�ذبية للتج�رة.
اخل�م  - الداخلي  الن�جت  من  الفرد  ن�سيب  منو  معدل 

يف  �سلبي  ت�أثريه  اأن  فنالحظ  ECPCPIB؛  الأوروبي  لالحت�د 
ن�سيب  ارتف�ع  من  ت�ستفد  مل  ف�جلزائر  الوطني،  القت�س�د  منو 
اأن  ب�عتب�ر  ذلك  و  اخل�م  الداخلي  الن�جت  من  الأوروبي  الفرد 
وذلك  للجزائر  الأول  التج�ري  ال�رصيك  هو  الأوروبي  الحت�د 
دخل  مع  تتن��سب  ع�لية  جودة  ذات  منتج�ت  ت�سدير  خالل  من 
وذلك  املحروق�ت  ت�سدير  على  فقط  تعتمد  فهي  الأوروبي  الفرد 
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فتح  و  حتى بعد دخول اتف�ق ال�رصاكة حيز التنفيذ �سنة 2005 
الأثر  جند  ولذلك  اجلزائرية،  املنتج�ت  اأم�م  الأوروبية  الأ�سواق 
الإجم�يل  املحلي  الن�جت  من  الفرد  ن�سيب  منو  ملعدل  ال�سلبي 
منو  معدل  زاد  كلم�   ، الوطني  القت�س�د  يف  الأوروبي  لالحت�د 
%1 كلم�  بـ  الوروبي  الن�جت املحلي لالحت�د  الفرد من  ن�سيب 

قّل منو القت�س�د الوطني بـ 0.08%.
الن�جت  - اجلزائري من  الفرد  ن�سيب  التق�رب بني  معدل 

الداخلي  الن�جت  من  الأوروبي  الفرد  ون�سيب  اخل�م  الداخلي 
اأثر  اأثر هذا املعدل  اأن  اإذ نالحظ   ،  ALECPCPIB اخل�م لالحت�د 
 1% عك�سي يف منو القت�س�د الوطني؛ فكلم� زاد هذا املعدل بـ 
ن�سيب  اختالف  لأن   ،0.07% بـ  القت�س�دي  النمو  قل  كلم� 
نظريه  ن�سيب  عن  اخل�م  الداخلي  الن�جت  من  اجلزائري  الفرد 
الأوروبي يعد حمفزا اإيج�بي� للنمو القت�س�دي، من خالل �سعي 
الفرد اجلزائري اإىل حتقيق م�ستوى معي�سي يتن��سب مع امل�ستوى 
املعي�سي لل�رصيك الأول يف التج�رة وكذلك يعّد هذا التق�رب يف 
ي�سهم  تقدم�  اأكرث  لبلد  ف�لت�سدير  التج�رة،  الدخول من حمفزات 
يف التخ�س�س يف قط�ع�ت اأكرث رقيً�، وعليه فحني يقوم بلد م� 
ب�سد الفجوة يف الدخل بينه و بني �رصك�ئه يف التج�رة، ف�سوف 

ينمو ببطء )7( .
القت�ساد . 2 حلالة  القيا�سي  النموذج  وحتليل  تقدير   

التون�سي: 
طريقة  تطبيق  من  عليه�  املتح�سل  املخرج�ت  خالل  من 
التحليل اإىل املركب�ت الأ�س��سية الـ ACP، فقد جرى حتديد بع�س 
املتغريات املر�سحة لختب�ر معنويته� يف تف�سري اأو يف �رصح منو 
القت�س�د التون�سي و اختب�ر اأثر املتغريات القت�س�دية لالحت�د 
الأوروبي يف القت�س�د التون�سي، و هذه املتغريات كم� هو مبني 

يف ال�سكل رقم )03( هي: 

الشكل رقم )3( : 
يمثل تمثيل المتغيرا	 بالنسبة لحالة تونس

SPSS20 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج

القت�س�دي،  النفت�ح  ال�رصف،  �سعر  الواردات،  ال�س�درات، 
عدد  التون�سية،  اخل�رجية  املديونية  الإمن�ئية،  امل�س�عدات 
من  الفرد  ن�سيب  التون�سي،  التج�ري  امليزان  ر�سيد  ال�سك�ن، 
الأوروبي،  لالحت�د  اخل�م  الداخلي  الن�جت  اخل�م،  الداخلي  الن�جت 
عدد  الأوروبي،  لالحت�د  اخل�م  الداخلي  الن�جت  من  الفرد  ن�سيب 
واردات  الأوروبي،  الحت�د  �س�درات  الأوروبي،  الحت�د  �سك�ن 
الحت�د الأوروبي، الت�سخم يف الحت�د الأوروبي، متغري التق�رب 

يف م�ستوي�ت الدخول بني اجلزائر والحت�د الأوروبي.
الإح�س�ئي  الربن�مج  اإىل  املتغريات  هذه  ب�إدخ�ل  �سنقوم 
ب��ستخدام  النموذج  ونقدر   8eviwes الـ  واملتمثل يف  م�سبق�  املعد 
على  حت�سلن�  اإذ   ،  MCO الع�دية  ال�سغرى  املربع�ت  طريقة 

النت�ئج املمثلة يف اجلدول رقم )03( : 
الجدول رقم )3( : 

يمثل تقدير النموذج الخاص باالقتصاد التونسي

E- VIEWS 8 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج

ح�ولن� من خالل تقدير هذا النموذج التخل�س من املتغريات غري املعنوية وذلك من خالل، موا�سلة طريقة احلذف التدريجي للمتغريات 
غري املعنوية، وبعد عدة حم�ولت حت�سلن� على هذا النموذج.
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التف�سري الإح�سائي للنموذج: 
يف  النمو  من   98.50% اأن  اأي   R2  =0.9850 لـ  ب�لن�سبة 
املف�رصة  املتغريات  التون�سي مف�رص من  الإجم�يل  املحلي  الن�جت 
%1.50مف�رصة  اأي  الن�سبة املتبقية  وهي ن�سبة كبرية وجيدة و 

من متغريات اأخرى مل يجر ح�رصه� يف النموذج.
فنلحظ  - املقدرة،  املعلم�ت  معنوية  يخ�س  فيم�  اأم� 

ذلك  و  امل�ستقلة معنوية،  ب�ملتغريات  املرتبطة  املعلم�ت  اأن كل 
اأكرب من القيمة احلرجة  t ل�ستيودنت املح�سوبة اخل��س به�  لأن 
%5، م� عدى املعلمتني املرتبطتني  املجدولة عند م�ستوى ثقة 

الأوروبي،  الحت�د  الت�سخم يف  الإمن�ئية وم�ستوى  ب�مل�س�عدات 
من  اأكرب  به�  اخل��سة   PROB الـ  قيمة  لأن  معنوية؛  غري  فهي 

.0.05
لفي�رص   F قيمة  اأن   )03( رقم  اجلدول  خالل  من  ونلحظ 
 Prob يف  واملتمثل  به�  اخل��س  والحتم�ل   173.16 ت�س�وي 
0.000= (F- statistic) ومنه ف�لنموذج معنوي ب�لرغم من عدم 

معنوية بع�س املعلم�ت.
اختبار الرتباط الذاتي لالأخطاء:  -

الجدول رقم )4( : 
يمثل اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء

E- VIEWS 8 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج
من خالل ا�ستخدام اختب�ر Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test املبني يف اجلدول رقم )04( ف�إن النموذج ل يع�ين 
الذاتي  الرتب�ط  وجود  فر�سية  نرف�س  ومنه   ،  0.05 من  اأكرب  به  اخل��س   PROB الـ  لأن  وهذا  لالأخط�ء؛  الذاتي  الرتب�ط  م�سكل  من 

لالأخط�ء يف هذا النموذج.
اختبار ثبات تباين الأخطاء:  -

الجدول رقم )5( : 
يمثل اختبار ثبا	 التباين لألخطاء

E- VIEWS 8 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج
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من خالل ا�ستخدام اختب�ر ARCH املبني يف اجلدول رقم )05( نلحظ اأن قيمة الـ Prob اخل��سة به� اأكرب من 0.05 و منه نقبل 
الفر�سية ال�سفرية، التي تن�س على جت�ن�س تب�ين الأخط�ء، و بذلك نرف�س الفر�سية البديلة، التي تن�س على عدم جت�ن�س تب�ين الأخط�ء.

اختبار التوزيع الطبيعي لالأخطاء:  -

الشكل رقم )4( : 
يمثل اختبار التوزيع الطبيعي لحد الخطأ

E- VIEWS 8 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج
نلحظ من خالل الر�سم البي�ين رقم )04( وكذلك من خالل 
 2.27 ت�س�وي  اأنه�   )Jarque- Bera(  )8( بريا  ج�رك  اإح�س�ئية 
ومنه   0.05 من  اأكرب  وهو   0.32 ي�س�وي  احتم�له�  وكذلك   ،

الأخط�ء تتوزع توزيع� طبيعي�.
اأي  من  يع�ين  ل  ف�إنه  النموذج،  لهذا  ع�مة  كخال�سة  و 
م�سكل قي��سي، و منه فهو مقبول اإح�س�ئي�، وميكن العتم�د عليه 
الأوروبي  لالحت�د  الكلية  القت�س�دية  املتغريات  اأثر  درا�سة  يف 

على القت�س�د التون�سي
التف�سري القت�سادي للنموذج: 

النموذج املقدر هو النموذج الأمثل و الأف�سل قي��سي� يف 
حتليل الأثر من بني النم�ذج املقدرة.

 TNCPIB = 0.80857339815 –
 0.375570247413*TNCED + 12.2526962142*TNCEXR +

7.58084826257*TNCM – 14.4968176702*DT-
 NOUV + 0.982126743048*TNCPCPIB +

5.48894981456*TNCX – 6.21454991005*TNECP-
 CPIB + 5.64160752663*ECPIB –

 5.71639894978*ECPCPIB –
0.121221216365*DEINF – 562.774309933*ECPOP

يتغري  التون�سية  للدولة  القت�س�دي  النمو  اأن  ونلحظ 
الواردات  ال�رصف،  �سعر  معدل   ، الإمن�ئية  امل�س�عدات  بدللة: 
الداخلي  الن�جت  من  الفرد  ن�سيب  التج�ري،  النفت�ح  درجة   ،
اخل�م، ال�س�درات، التق�رب يف الدخل بني الفرد التون�سي والفرد 
الفرد  ن�سيب  الأوروبي،  لالحت�د  القت�س�دي  النمو  الأوروبي، 
الت�سخم  م�ستوى  الأوروبي،  لالحت�د  اخل�م  الداخلي  الن�جت  من 
القت�س�دي يف الحت�د الأوروبي ومبعدل النمو ال�سك�ين لالحت�د 

الأوروبي، و ذلك على النحو الآتي: 
يف   TNCED الإمن�ئية  امل�س�عدات  ت�أثري  يخ�س  فيم� 
معنويته  عدم  من  ب�لرغم  �سلبي  اأثر  فهو  التون�سي،  القت�س�د 
جهة،  من  امل�س�عدات  هذه  قلة  اإىل  راجع  وهذا  النموذج،  يف 
ف�مل�س�عدات  اأخرى،  جهة  من  امل�س�عدات  هذه  وم�رصوطية 
املقدمة له� م�رصوطة بتوجيهه� اإىل قط�ع�ت بعينه� قد ل تكون 

له� الأولوية يف عملية التنمية.
اإيج�بي  ت�أثري  فله   TNCEXR ال�رصف  �سعر  وفيم� يخ�س 
يعود  الأثر  وهذا  التون�سي،  الوطني  القت�س�د  منو  على  معنوي 
اإىل ارتب�ط القت�س�د التون�سي ب�لقت�س�د الع�ملي ب�سفة ع�مة، 
وب�لقت�س�د الأوروبي ب�سفة خ��سة، ب�عتب�ره ال�رصيك التج�ري 
الأول للدولة التون�سية، وكذلك يعود هذا الأثر اإىل اعتم�د القت�س�د 
وكذلك  ال�سي�حة  مداخيل  على  التون�سي يف جزء كبري من دخله 
املداخيل  وهذه  اخل�رج  يف  التون�سيني  العم�ل  حتويالت  على 
يجري  التي  تلك  الأجنبية  ب�لعمالت  تكون  كله�  التحويالت  و 

حتويله� ب�لعتم�د على �سعر ال�رصف الق�ئم.
اأم� الواردات TNCM وال�س�درات TNCX فنلحظ اأنه� توؤثر 
التون�سي،  الوطني  القت�س�د  منو  يف  ومعنوي�  ايج�بي�  ت�أثريا 
اإىل املك�نة املهمة للتج�رة اخل�رجية يف القت�س�د  وهذا راجع 
الأوروبي  والقت�س�د  الع�ملي  ب�لقت�س�د  مرتبط  فهو  التون�سي 
�سي��سة  اإىل  راجع  وهذا  وت�سديرا،  ا�ستريادا  خ��سة،  ب�سفة 
النفت�ح التي انتهجه� القت�س�د التون�سي منذ اأول مع�هدة بينه 
اآنذاك( �سنة  وبني الحت�د الأوروبي )ال�سوق الوروبية امل�سرتكة 
1969 اإىل غ�ية اإم�س�ء اتف�ق ال�رصاكة و دخوله حيز التنفيذ �سنة 

.1998
اأم� فيم� يخ�ّس ت�أثري موؤ�رص النفت�ح التج�ري DTNOUV؛ 
النفت�ح  اأن  اإىل  راجع  وهذا  ومعنوي  كبري  �س�لب  ت�أثري  فهو 
دون  الأوروبي  الحت�د  اجت�ه  كبرية  ب�سورة  جرى  التج�ري 
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اأدى اإىل الت�أثري ال�سلبي يف النمو القت�س�دي  الدول الأخرى، م� 
التون�سي.

اأم� ت�أثري ن�سيب الفرد التون�سي من الن�جت الداخلي اخل�م 
اإيج�بي  ت�أثري  فهو  التون�سي  القت�س�د  منو  يف   TNCPCPIB
بـ  اخل�م  الداخلي  الن�جت  الفرد من  ن�سيب  زاد  كلم�  اإذ  ومعنوي؛ 
راجع  هذا  و   0.98% بـ  التون�سي  القت�س�دي  النمو  زاد   1%

لالرتب�ط الكبري بني الن�جت الداخلي اخل�م و ن�سيب الفرد منه.
بينم� جند ت�أثري معدل التق�رب يف ن�سيب الفرد التون�سي 
من  الأوروبي  الفرد  ون�سيب  التون�سي  اخل�م  الداخلي  الن�جت  من 
�سلبي  ت�أثري  هو   TNECPCPIB الأوروبي  اخل�م  الداخلي  الن�جت 
بني  الدخل  يف  التق�رب  زاد  كلم�  اأنه  اإىل  راجع  وهذا  ومعنوي، 
على  الدخل  يف  الفجوة  اأثر  قّل  الأوروبي  والفرد  التون�سي  الفرد 
النمو القت�س�دي للبلد الأقل تقدم�؛ لذا �سينمو هذا الأخري ببطء 

اأكرث.
 ECPIB اأّم� اأثر معدل النمو القت�س�دي لالحت�د الأوروبي
وهذا  كبري  و  معنوي  موجب  اأثر  فهو  التون�سي  القت�س�د  يف 
اإىل الرتب�ط الكبري لالقت�س�د التون�سي ب�قت�س�د الحت�د  راجع 
الأوروبي، فمعظم مع�مالته التج�رية و امل�لية تكون مع الحت�د 
م�  الطرفني  بني  اجلغرايف  القرب  اإىل  يعود  واأي�س�  الأوروبي، 
ي�س�عد على الت�أثر و الت�أثري من خالل م� يعرف بنموذج اجل�ذبية 

القت�س�دية.
اأّم� ت�أثري ن�سيب الفرد الأوروبي من الن�جت الداخلي اخل�م 
�س�لب  ت�أثري  فهو  التون�سي  الوطني  القت�س�د  يف   ECPCPIB
الفرد  بني  الدخل  يف  الكبري  الفرق  اإىل  راجع  وهذا  ومعنوي، 
هذه  �سد  اإىل  التون�سية  الدولة  و�سعي  التون�سي  والفرد  الأوروبي 
الفجوة يف الدخل دون اتخ�ذ الأ�سب�ب املواتية لذلك، ك��ستغالل 
و  ع�لية  جودة  ذات  منتج�ت  ب�إنت�ج  الدخل  يف  الفرق  هذا 
ت�سديره�، كي تتالءم مع دخل الفرد الأوروبي؛ ف�لدولة التون�سية 
ت�سدر فقط بع�س املنتج�ت الفالحية التي تلقى من�ف�سة كبرية 
بع�س  يخ�ّس  فيم�  الأمر  وكذلك  الأوروبية،  نظريته�  قبل  من 

منتج�ت ال�سن�عة اليدوية.
اأثر  فله   EDINF الأوروبي  لالقت�س�د  الت�سخم  معدل  اأم� 
�س�لب على النمو القت�س�دي التون�سي، ب�لرغم من عدم معنويته، 
ب�لقت�س�د  التون�سي  لالقت�س�د  الكبري  الرتب�ط  اإىل  راجع  وهذا 
التج�رية  املع�مالت  خالل  من  �س�بق�  ذكرن�  كم�  الأوروبي 

وامل�لية.
الأوروبي  الحت�د  �سك�ن  عدد  منو  ت�أثري  يخ�ّس  وفيم� 
ومعنوي  �س�لب، كبري  اأثر  فهو  التون�سي،  القت�س�د  ECPOP يف 
وهذا راجع اإىل كرب حجم ال�سوق الأوروبية واملق��سة بعدد �سك�ن 
هذا  جم�راة  من  التون�سية  الدولة  متكن  وعدم  الأوروبي  الحت�د 
الحت�د  عرفه�  التي  التو�سع�ت  بعد  وبخ��سة  الكبري  الطلب 
الأوروبي، ونق�سد من جم�راة الطلب هن� لي�س من خالل الكمية 
فقط و لكن من خالل النوعية اأي�س�، وبخ��سة بعد ان�سم�م دول 
اأوروب� الو�سطى وال�رصقية لالحت�د، اإذ تتميز هذه البلدان ب�إنت�ج 
نف�س املنتج�ت الفالحية التي تنتجه� تون�س، فمن املفرو�س اأنه 
ب�زدي�د عدد �سك�ن الحت�د الأوروبي ب�سبب التو�سع�ت يزيد بذلك 
نالحظ  لكن  و   ، النمو  يزيد  بذلك  و  التون�سية  ال�سلع  على  الطلب 

ح�سول العك�س.
القت�ساد . 3 حلالة  القيا�سي  النموذج  وحتليل  تقدير 

املغربي: 

تطبيق  من  عليه�  املتح�سل  املخرج�ت  خالل  من 
على  املطبقة   ACP الـ  الأ�س��سية  املركب�ت  اإىل  التحليل  طريقة 
بع�س  حتددْت  فقد  املغربي،  ب�لقت�س�د  اخل��سة  املتغريات 
املتغريات املر�سحة لختب�ر معنويته� يف تف�سري ويف �رصح النمو 
الكلية  القت�س�دية  املتغريات  اأثر  واختب�ر  للمغرب  القت�س�دي 
كم�  املتغريات  وهذه  املغربي،  القت�س�د  يف  الأوروبي  لالحت�د 

هو مبني يف ال�سكل رقم )05( هي: 
الشكل رقم )5( : 

يمثل تمثيل المتغيرا	 بالنسبة لحالة المغرب

SPSS20 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج

ال�س�درات، �سعر ال�رصف، امل�س�عدات الإمن�ئية، الواردات، 
والحت�د  املغرب  بني  الدخل  م�ستوي�ت  يف  التق�رب  متغري 
الأوروبي، الديون اخل�رجية للمغرب، الت�سخم، ن�سيب الفرد من 
الأوروبي،  اخل�م لالحت�د  الداخلي  الن�جت  اخل�م،  الداخلي  الن�جت 
الت�سخم يف الحت�د الأوروبي، واردات الحت�د الأوروبي، ن�سيب 
�سك�ن  عدد  الأوروبي،  لالحت�د  اخل�م  الداخلي  الن�جت  من  الفرد 

الحت�د الأوروبي.
الإح�س�ئي  الربن�مج  اإىل  املتغريات  هذه  ب�إدخ�ل  �سنقوم 
املعد م�سبق� و املتمثل يف الـ 8eviwes و نقدر النموذج ب��ستخدام 
على  حت�سلن�  اإذ   ،  MCO الع�دية  ال�سغرى  املربع�ت  طريقة 

النت�ئج املمثلة يف اجلدول رقم )06( : 
الجدول رقم )6( : 

يمثل تقدير النموذج الخاص بالمغرب

 E- برنامج  على  باالعتماد  الباحث  إعداد  من  المصدر: 
VIEWS 8
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اإتب�ع طريقة  النموذج من خالل  احل�سول على هذا  جرى 
احلذف ب�لتدريج للمتغريات غري املعنوية.

اختبار معنوية النموذج:  -

اأن  اأي   R2=0.5781 التحديد  مع�مل  قيمة  اأن  نالحظ 
%57.81 من املتغري الت�بع مف�رصة من قبل املتغريات امل�ستقلة 
و الن�سبة املتبقية اأي %42.19 مف�رصة من قبل متغريات اأخرى 

مل جرِي ح�رصه� يف النموذج وهي تعد ن�سبة مقبولة.
كم� نلحظ اأن كل املعلم�ت املرتبطة ب�ملتغريات امل�ستقلة 
يف هذا النموذج معنوية؛ لأن قيمة الـ prob اخل��سة به� اأقل مت�م� 
الإمن�ئية  امل�س�عدات  يف  املتمثلة  ف�ملتغريات  ومنه   0.05 من 
الفرد  الدخل بني  التق�رب يف  MACED، موؤ�رص  للمملكة  املقدمة 
املغربي و نظريه الأوروبي MAECPCPIB، معدل منو القت�س�د 
 DEINF و معدل الت�سخم يف الحت�د الأوروبي ECPIB الأوروبي

كله� تدخل يف تف�سري النمو القت�س�دي لدولة املغرب.
وقيمة  قيمة F املح�سوبة من خالل النموذج هي 12.67 
الـ PROB اخل��سة به� ت�س�وي 0.0000 ومنه ف�لنموذج معنوي 

كله، اأي اأن له قدرة تف�سريية للظ�هرة املدرو�سة.
اختبار الرتباط الذاتي لالأخطاء:  -

من  كذلك  و   DW وات�سون  و  داربني  اإح�س�ئية  خالل  من 
 Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test خالل اختب�ر
ف�إن هذا النموذج ل يع�ين من م�سكل الرتب�ط الذاتي لالأخط�ء و 

اجلدول رقم )07( يو�سح ذلك.
الجدول رقم )7( : 

يمثل اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء

 E- برنامج  على  باالعتماد  الباحث  إعداد  من  المصدر: 
VIEWS 8

اختبار جتان�س تباين حد اخلطاأ:  -
الجدول رقم )8( : 

يمثل اختبار ثبا	 التباين لألخطاء

 E- VIEWS المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج
8

رقم  اجلدول  يف  املبني   ARCH اختب�ر  ا�ستخدام  خالل  من 
منه  و   0.05 من  اأكرب  به�  اخل��سة   Prob الـ  قيمة  اأن  نلحظ   )08(
الأخط�ء،  تب�ين  جت�ن�س  على  تن�س  التي  ال�سفرية  الفر�سية  نقبل 
وبذلك نرف�س الفر�سية البديلة و التي تن�س على عدم جت�ن�س تب�ين 

الأخط�ء.

اختبار التوزيع الطبيعي حلد اخلطاأ:  -

الشكل رقم )6( : 
يمثل اختبار التوزيع الطبيعي لحد الخطأ

 E- برنامج  على  باالعتماد  الباحث  إعداد  من  المصدر: 
VIEWS 8
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نلحظ من خالل الر�سم البي�ين رقم )06( وكذلك من خالل اإح�س�ئية 
ج�رك بريا )Jarque-Bera( اأنه� ت�س�وي 1.56 وكذلك احتم�له� ي�س�وي 
طبيعي�. توزيع�  تتوزع  الأخط�ء  ومنه   0.05 من  اأكرب  وهو   0.45"
و خال�سة ع�مة لهذا النموذج تفيد اأنه ل يع�ين من اأي م�سكل قي��سي، 
اأثر النمو  ومنه، فهو مقبول اإح�س�ئي� وميكن العتم�د عليه يف درا�سة 
ميكن  وبذلك  املغربي،  القت�س�د  يف  الأوروبي  لالحت�د  القت�س�دي 

اعتب�ره النموذج الأمثل.
التف�سري القت�سادي للنموذج: 

لدولة  القت�س�دي  النمو  اأن  نلحظ  املقدر  النموذج  خالل  من 
املغربية،  للدولة  املقدمة  الإمن�ئية  امل�س�عدات  بدللة  يتغري  املغرب 
موؤ�رص التق�رب يف الدخل بني الفرد املغربي و نظريه الأوروبي، معدل 
و ذلك  الأوروبي،  الت�سخم لالقت�س�د  الأوروبي و معدل  القت�س�د  منو 

على النحو الآتي: 
 MACPIB = 5.47749719502*MACED +

 61.1212218508*MAECPCPIB + 1.4295588831*ECPIB –

1.2030828754*DEINF + 1.66019145047

ف�مل�س�عدات الإمن�ئية املقدمة لدولة املغرب توؤثر ت�أثريا اإيج�بي� 
الكبري  احلجم  اإىل  راجع  هذا  و  له،  القت�س�دي  النمو  كبريا معنوي� يف 
من امل�س�عدات التي يتلق�ه� املغرب من الدول امل�نحة و بخ��سة دول 
منذ  ومتينة  وطيدة  عالق�ت  من  معه�  يربطه  مل�  الأوروبي  الحت�د 
ا�ستقالله، فهو اأول من اأم�سى اتف�قية تع�ون بينه و بني دول الحت�د 
تلته�  مت   ،1969 �سنة  اآنذاك(  امل�سرتكة  الوروبية  )ال�سوق  الأوروبي 
الو�سع  �سي��سة  من  اإف�دته  وكذلك  الورومتو�سطية  ال�رصاكة  اتف�قية 
املتقدم، وهذا م� اأدى به اإىل احل�سول على تلك امل�س�عدات و ا�ستغالله� 

يف جم�ل التنمية القت�س�دية.
اخل�م  الداخلي  الن�جت  من  الفرد  ن�سيب  يف  التق�رب  موؤ�رص  اأم� 
زاد  كلم�  اإذ  معنوي  و  كبري  فت�أثريه موجب  الأوروبي،  نظريه  ون�سيب 
العالق�ت  اإىل  راجع  وهذا  للمغرب،  القت�س�دي  النمو  زاد  املوؤ�رص  هذا 
الفجوة يف  اإن تغطية  اإذ  الأوروبي  التي يتميز به� املغرب مع الحت�د 
الدخل الفردي بينه و بني الحت�د الأوروبي لن توؤدي اإىل قلة املع�مالت 

التج�رية بني الطرفني.
اأم� ت�أثري معدل منو القت�س�د الأوروبي على القت�س�د املغربي 
الأوروبي  القت�س�دي  النمو  زاد  كلم�  اإذ  ومعنوي،  موجب  ت�أثري  فهو 
اإىل  راجع  هذا  و   1.42% بـ  للمغرب  القت�س�دي  النمو  زاد   1% بـ 
من  وذلك  الأوروبي  ب�لقت�س�د  املغربي  لالقت�س�د  الكبري  الرتب�ط 
خالل امل�س�عدات الإمن�ئية، والقرو�س املي�رصة و التف�سيل يف املع�ملة 

القت�س�دية )�سي��سة الو�سع املتقدم(.
�س�لب  فت�أثريه  الأوروبي،  لالحت�د  الت�سخم  يخ�ّس  فيم�  اأم� 
ومعنوي على القت�س�د املغربي، اإذ كلم� زاد معدل الت�سخم بـ %1 قّل 
%1.20 وذلك راجع لرتب�ط القت�س�د  بـ  النمو القت�س�دي املغربي 
هو  الأوروبي  الحت�د  اأن  نعلم  وكم�  الأوروبي،  ب�لقت�س�د  املغربي 
ال�رصيك الأول للمغرب يف كل املج�لت.وعليه، ف�إن الت�سخم �سيوؤثر يف 
الواردات املغربية، وكذلك يف حجم امل�س�عدات الإمن�ئية ومنه يف النمو 

القت�س�دي له.

اخلامتة: 
التي  املتغريات  اأهم  حتديد  ا�ستطعن�  الدرا�سة  هذه  فعرب  وهكذا، 
تطبيق طريقة  بلد، من خالل  لكل  القت�س�دي  النمو  وتوؤثر يف  تتحكم 
النحدار،  من�ذج  وا�ستخدام   ACP الـ  الأ�س��سية  املركب�ت  اإىل  التحليل 
من  بدقة  املتغريات  تلك  التقدير متكن� من حتديد  عملية  اإجراء  بعد  اإذ 
خالل احل�سول على النم�ذج املثلى لدرا�سة اأثر املتغريات القت�س�دية 
الكلية لالحت�د الأوروبي يف اقت�س�دي�ت بلدان احت�د املغرب العربي و 

قد تو�سلن� اإىل نت�ئج مهمة نورده� على النحو الآتي: 
حالة اجلزائر:  ♦

يت�أثر القت�س�د اجلزائري ب�ملتغريات القت�س�دية الكلية لالحت�د 
، وذلك من خالل عدة  له�  الأول  التج�ري  ال�رصيك  الأوروبي ب�عتب�ره 
قنوات منه� التج�رية التي جرى التعبري عنه� يف النموذج املقدر من 
التج�رية  املب�دلت  معظم  اأن  ب�عتب�ر  التج�ري  امليزان  ر�سيد  خالل 
الأوروبي،  الحت�د  مع  تقع  للجزائر  الواردات  و  ال�س�درات  ب�سنفيه� 
يف  عنه�  التعبري  جرى  التي  امل�لية  القن�ة  يف  تتمثل  الث�نية  والقن�ة 
اأن  اإىل  اأي�س�  خل�سن�  كم�  املب��رص،  الأجنبية  ب�ل�ستثم�رات  النموذج 
القت�س�د اجلزائري يت�أثر ب�لنمو احل��سل يف الحت�د الأوروبي ب�سفة 
النمو  ق�طرة  الأوروبي هو  الحت�د  اأن  اعتب�ر  ايج�بية ومن هن� ميكن 

القت�س�دي للجزائر.
حالة تون�س:  ♦

لالحت�د  الكلية  القت�س�دية  املتغريات  اأثر  يظهر  النموذج،  هذا 
الأوروبي يف القت�س�د التون�سي التي تتمثل يف ت�أثري مب��رص من خالل 
والقنوات  الواردات،  و  ال�س�درات  اأثر  يف  املتمثلة  و  التج�رية  القنوات 
امل�لية املتمثلة يف امل�س�عدات الإمن�ئية، كم� يت�أثر القت�س�د التون�سي 
للتج�رة  ب�جل�ذبية  يعرف  م�  خالل  من  الأوروبي  الحت�د  ب�قت�س�د 
بعد  وبخ��سة  الأوروبي،  القت�س�د  حجم  كرب  و  امل�س�فة  قرب  ب�سبب 
حجم  زي�دة  اإىل  اأدى  م�  اإن�س�ئه،  فرتة  منذ  عرفه�  التي  التو�سع�ت 
اخل�م  الداخلي  ب�لن�جت  النموذج  يف  عنه  التعبري  وجرى  اقت�س�ده، 
لالحت�د الأوروبي، وات�س�ع �سوقه و هو م� جرى تو�سيحه يف النموذج 

من خالل عدد �سك�ن الحت�د الأوروبي.
حالة املغرب:  ♦

من خالل حتليلن� للنموذج اخل��س ب�لقت�س�د املغربي، نخل�س 
ب�لظروف  و  القت�س�دي  ب�لنمو  يت�أثر  املغربي  القت�س�د  اأّن  اإىل 
الحت�د  دول  من  التج�رة  يف  �رصك�ئه  لدى  ال�س�ئدة  القت�س�دية 
غري  و  مب��رصة  بطريقة  التج�رية  و  امل�لية  القنوات  عرب  الأوروبي، 
و  الدرا�سة،  حمل  العربي  املغرب  احت�د  دول  بقية  مثل  مثله  مب��رصة 
والنمو  الإمن�ئية  للم�س�عدات  الوا�سح  الت�أثري  النموذج  هذا  يف  يربز 

القت�س�دي لالحت�د الأوربي يف القت�س�د املغربي.
الدرا�سة  اإ�سك�لية  على  اأجبن�  قد  نكون  ال�س�بقة  النت�ئج  من  و 
النم�ذج  تقدير  نت�ئج، من خالل  من  اإليه  تو�سلن�  م�  وذلك من خالل 
اأن  الدرا�سة، وقد تو�سلن�  الدول حمل  القي��سية اخل��سة بكل دولة من 



2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد الثاني - ع )7( - كانون 

303

بلدان  اقت�س�دي�ت  يف  الأهمية  ب�لغ  ت�أثريا  الأوروبي  لالحت�د 
احت�د املغرب العربي، وقد زاد هذا الأثر منذ اكتم�ل بن�ء الحت�د 
ال�سيطرة  ثّم حم�ولته  �سهده�، ومن  التي  التو�سع�ت  و  الأوروبي 
لل�رصاكة مع  اتف�قي�ت  املنطقة من خالل عقد  اقت�س�دي�ت  على 
معظم بلدان املنطقة، وتقدميه للم�س�عدات من اأجل ت�سجيع عملية 

التنمية.
بلدان  يف  الأوروبي  الحت�د  ت�أثري  اأن  اعتب�ر  ميكن  ل  و 
املغرب العربي ومنطقة املتو�سط وكل البلدان التي له به� عالقة 
بل   ، قبل  من  اإليه�  اأ�رصن�  التي  القنوات  خالل  من  فقط  يحدث 
نقل  يف  واملتمثلة  القنوات  لهذه  م�س�حبة  اأخرى  قنوات  هن�ك 
التكنولوجي� و تقدمي امل�س�عدات الفنية و كذلك الثقة التي مينحه� 
التع�مل مع تكتل اقت�س�دي قوي مثل الحت�د الأوروبي لل�رصك�ء 

يف التج�رة من البلدان الأقل منوا.

التوصيات: 
ع�مة . 1 ب�سفة  العربي  املغرب  احت�د  بلدان  على  يجب 

اأن تفعل التك�مل فيم�  والبلدان املعنية ب�لدرا�سة ب�سفة خ��سة 
بينه�، واملتمثل يف احت�د املغرب العربي.

على بلدان املغرب العربي اأن تبحث عن �رصك�ء اآخرين . 2
من  وذلك  املتحدة(  والولي�ت  الي�ب�ن،  )ك�ل�سني،  التج�رة  يف 
اأجل تف�دي الأثر ال�سلبي املحتمل لعالقته� مع الحت�د الأوروبي.

مك�نة . 3 ا�ستغالل  العربي  املغرب  احت�د  بلدان  على 
الحت�د الأوروبي يف جلب ال�ستثم�ر الأجنبي املب��رص من اأجل 

تعزيز عملية التنمية القت�س�دية.
املواد . 4 خ�رج  ال�س�درات  تعزيز  على  ال�سهر 

الكربوهيدراتية واملواد املنجمية، وذلك من اأجل حتقيق املك�نة 
الالئقة يف تع�مله� مع الحت�د الأوروبي.

اأجل . 5 من  وذلك  الأوروبية،  ال�سوق  تو�سع  ا�ستغالل 
ت�رصيف ال�سلع واخلدم�ت و بخ��سة ال�سلع الفالحية.
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