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السياسات التجـــــــــــــــارية وأثرها
على القدرة الشرائية في الجزائر
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الرئيس الشرفي : مختار مرزاق مدير جامعة الجزائر3
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تسعى جميع الدول � العا� إ	 تقليص مستويات الفقر وتحس� القدرة 

ال�ائية لشعوبها �ا لذلك من أثر محمود ع� الطلب ا�سته�� والذي يعد 

محرك النمو ا�قتصادي � الدول ا�تقدمة والنامية ع� حد السواء، وتستهدف 

ذلك ع� سياساتها ا�قتصادية ا�ختلفة بشقيها ا�ا� والنقدي با�ضافة إ	 

سياستها التجارية �ا لها من تأث¤ ج¢ ع� القدرة ال�ائية خصوصا إذا

كانت هذه الدول تستورد غذائها و¯ تفلح بعد � تحقيق أمنها الغذاª ك¨ هو 

حال الجزائر.

منذ بداية اµلفية استهدفت السياسات ا�قتصادية � الجزائر النمو ا�قتصادي 

وتحس� القدرة ال�ائية للجزائري� ع� دعم الطلب العمومي ا�مول بالنفقة 

العامة ذات ا�صدر الريعي، غ¤ أنه ومع تهاوي أسعار الب¹ول ا�سجل منذ 

2014 ضمن تداعيات اµزمة ا�الية العا�ية، دخل ا�قتصاد الجزائري � حالة من 

الركود ا�قتصادي وتراجعت مداخيل الجزائر والجزائري� الذين أنهكتم سياسة 

التقشف الداخ¢ وكذا الخارجي والتي Áثلت � الحد من الواردات تحديد قا¿ة 

السلع ا�ستوردة وتفضيل الصادرات ع� تلبية الطلب ا�ح¢ حتى � تستنزف 

احتياطاتنا من الÈف وأيضا بهدف امتصاص فائض الطلب الداخ¢ الذي ما فتئ 

يغذي التضخم ويفعل فعله إ	 جانب التضخم ا�ستورد والتضخم النقدي � 

خفض القدرة ال�ائية للجزائري�. لتأÊ بعد ذلك جائحة كورونا وتزيد الط� بلة 

حيث شلت حركة التجارة العا�ية وعمقت من الركود ا�قتصادي العا�ي، 

والجزائر بدورها حازت ع� نصيب من ذلك.

مع انفراج ا
زمة الصحية  وظهور بوادر التعا� من كورونا انتعشت أسعار 

الب¹ول وعرف العا¯ أزمة سياسية وحرب عسكرية روسية-أكرانية خلخلت 

معادلة اµمن الغذاª العا�ي وسمحت بارتفاع كب¤ � أسعار الب¹ول والطاقة 

عموما فاقت عتبة 100 دو�ر لل�ميل، غ¤ أنها تسببت � ارتفاع أسعار ا�واد 

الغذائية Òا يقارب ٪20(FAO, 2022) حيث القمح والزيت ع� رأس القا¿ة. 

فإذا حÖ � أذهاننا أن القمح غذاء أساÕ للجزائري� وأن الجزائر ثاÓ مستورد 

عا�ي للقمح الل� بعد مÈ وأن طر� الحرب روسيا و أكرانيا يحوزان ع� ٪30

من القمح العا�ي ا�عروض فاµسعار مرشحة ل�رتفاع وهو ما قد يرهن القدرة 

ال�ائية للجزائري�، ك¨ أن ا�قتصاد الجزائري سيتخبط ب� ا�كاسب الطاقوية 

وا�خاوف الغذائية.

فهل ستصمد الجزائر أمام هذه ا�عادلة الصعبة؟
وما مدى تأث� سياستها التجارية ع� القدرة ال�ائية للعائ�ت الجزائرية؟

وصف الع�قة ب� ا�تغري� التابع و ا�ستقل ا�ركبة منه¨ إشكالية ا�لتقى•
السعي من خ�ل مخرجات ا�لتقى و مق¹حات ا�تدخل� بإيجاد حلول •

أكادÛية لتجسيدها ميدانيا بعد رفعها للهيئات ا�ختصة.

الوقوف بحق عند مشكل الزيادة ا�ستمرة � اµسعار و التي بدورها توسع •
فجوة مشكلة القدرة ال�ائية و بالتا� ايجاد الحلول عن طريق اµوراق 

البحثية ا�قدمة.

منح الفرصة لفرقة البحث من توسيع أفكارهم و تطوير م�وع البحث من •
خ�ل

اªحتكاك با�ختص¥ و كذا ا�ستفادة من ا�تدخل�.•

محاور الملتقى :
ا�حور ا�ول : ا°طار النظري للع�قة تجارة خارجية – قدرة 

±ائية

ا�حور الثا� : تطور سياسة التجارة الخارجية � الجزائر خ�ل 
الف³ة 2019/2000

ا�حور الثالث : تطور سياسة التجارة الخارجية � الجزائر � ظل 
ا�تغ�ات الراهنة

جائحة كورونا وأزمة الغذاء العا�ية وأثره¶ ع� القدرة ال�ائية

ا�حور الرابع : دور التنويع اªقتصادي � تعزيز التجارة 
الخارجية وح¶ية القدرة

ال�ائية � الجزائر

ا�حور الخامس : دراسات قياسية للع�قة تجارة خارجية – قدرة 
±ائية � الجزائر.

ا�حور السادس : أثر تخفيض العملة ع� القدرة ال�ائية
ا�حور السابع : ا�قاربات الدولية � سياسة التجارة الخارجية 

وكيفية ح¶ية القدرة ال�ائية � ظل الصدمات الخارجية
(كورونا وأزمة الغذاء العا�ي) - عرض تجارب بعض الدول–

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

كلية العلوم ا�قتصادية ، العلوم التجارية و علوم التسي¤

PRFU تنظم فرقة البحث التكويني الجامعي
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دور تسهي�ت التجارة
� تعزيز التجارة الخارجية الجزائرية
بالتعاون مع مخ� العو�ة
  ا�لتقى  الوطني اµول حول :



شروط المشاركة:
1- أن تكون المداخلة المقدمة أصلية ولم يسبق لها أن

قدمت في الملتقيات العلمية أو في نشرت في المجالت

2- أن تكون المداخالت ضمن المحاور المقدمة في الملتقى.

عشرة  خمسة  عن  المداخلـة  صـــفحات  عدد  يفوق  ال  أن   -3

(15)صفحة.

4- أن ال يــــــــــتعدى عـــــــــدد المـــــــــــــتدخلين اثـنـــــــــــــين.

حضور  ويشترط  فقط  للحاضرين  المشاركة  شهادة  تمنح   -5

متدخل واحد على األقل.

المعنيون بالمشاركة :
األساتذة والباحــــــــــــــــــــــثين.

طــــــــــــــــــــــلـــــــــــبة الدكـــــــــــتـــــــــــوراه.

المستشارون والخبراء االقتصاديين.

المهـــــــــــــــــــــــــــــــــتمون بالمـــــــــــجال.

استمارة المشاركة:

اªسم واللقب : .......................................

الدرجة العلمية : ....................................

جامعة اªنت¶ء : .....................................

محور الداخلة : .......................................

عنوان ا�داخلة : .....................................

تواريخ مهمة !
باستمارة مرفأأأأقة  كامـــــــــــــــــــــــــــــــــلة  المداخالت  ترســـــــــــــل   

2023 فيفري   01 تاريخ  يتعدى  ال  أجل  في  المشاركة 

   colloque.commerce2023@gmail.com: عبر االيميل

2023 فيفري   10 بتاريخ  المقبولة  المداخــــــــــــــــــــــــالت  على  الرد 

2023 مارس   01 المؤتــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر   انعـــــــــــــقاد  تاريخ 

مالحظات هامة :
البحثية األوراق  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــيع  تخضع 

قبل  مـــــــــــــن  العلمي  للتحكيم  المرسلة 
اللجنة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمية المعينة.
ال يقبل أكثر من متدخلين في كل بحث 

مقــدم.
فقط  للحاضرين  إال  الشهادة  تمنح   
،ويشترط حضور متدخل عـــــــــــــــلى األقل.
تجمع المداخالت المقبولة وتنشر فــــــي 
كتاب جماعي يحتوي على رقم تسلسلي 
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