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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل حماولة تقييم ا�سرتاتيجيات التنمية املطبقة يف اجلزائر خالل 
الفرتة 1970 - 2014 ومدى جناحها يف حتقيق اأهدافها الرئي�سة، من خالل تق�سيمها اإىل 

ثالث مراحل مرتبطة مبعدل النمو القت�سادي، وارتفاع اأ�سعار النفط يف ال�سوق الدولية. 
وقد تو�سلنا اإىل اأنه رغم املبالغ ال�سخمة املر�سودة، فاإن القت�ساد اجلزائري ما زال 
يهيمن عليه الريع البرتويل، كما اأن تنفيذ الربامج الأخرية مل يرافقها احلر�ض نف�سه فيما 
يخ�ض تنفيذ م�سار الإ�سالحات القت�سادية التي انطلق فيها و�سط الت�سعينات واإكماله، ومل 

ي�ستفد حتى من الأخطاء ال�سابقة. 
لذلك نو�سي بو�سع ا�سرتاتيجيات قطاعية وا�سحة الأهداف مع الرتكيز على القطاعات 
بناء  �رضورة  مع  الب�رضي،  والعن�رض  والتطوير،  بالبتكار،  الهتمام  وكذلك  الإنتاجية، 
ا�سرتاتيجيات تنموية ذاتية تتوافق مع الظروف القت�سادية، الجتماعية، الثقافية والدينية. 
الإنعا�ض  برنامج  القت�سادي،  النمو  التنمية،  ا�سرتاتيجية  �ملفتاحية:  �لكلمات 

القت�سادي، الإ�سالح القت�سادي، الإنفاق العام. 
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Economic Development Strategy in Algeria: 
A Critical Study of the Period from 1970 to 2014

Abstract: 
The aim of this study is to assess the development strategies applied in 

Algeria during the period 1970- 2014 and the extent of its success in achieving 
its key objectives through dividing it into three phases linked to the rate of 
economic growth and the rising oil prices in the international market. 

The study showed that despite the large sums of money allocated, 
Algerian economy is still dominated by profits from selling petrol. The recent 
implementation of programs are not successful similar to those reforms 
launched in the middle of the nineties. This shows that programmers are not 
benefit from the past mistakes. Therefore we recommend the development of 
sectorial strategies with clear objectives emphasizing the productive sectors, 
innovation, and the development of the human element. This leads to build 
self- development strategies in line with economic, social, religious and 
cultural conditions. 

Keywords: development strategy, economic growth, economic recovery 
program , economic reform , public spending. 
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مقدمة: 
�سهد القت�ساد اجلزائري –منذ ال�ستقالل- حتولت وتغريات مهمة فر�ستها الظروف 
والتحولت التي �سهدتها كل من ال�ساحتني الوطنية والدولية على الأ�سعدة كافة، فقد تبنت 
اجلزائر غداة ال�ستقالل اإ�سرتاتيجية وفق نظرة ا�سرتاكية قائمة على اأ�سا�ض التخطيط املركزي 
وهيمنة القطاع العام على القت�ساد، لكن �رضعان ما بداأت هذه الإ�سرتاتيجية تك�سف عن 
بوادر ال�سعف والختالل ابتداء من �سنة 1986 بفعل الأزمة النفطية املعاك�سة، وتاأثريها 
ال�سلبي على القت�ساد اجلزائري؛ الذي دخل يف اأزمة حادة عجلت به اإىل تبني خيار اقت�ساد 

ال�سوق كبديل عن القت�ساد املوجه. 
القت�سادية  والإ�سالحات  التدابري  من  بجملة  اجلزائر  قيام  التحول  هذا  رافق  وقد 
املتتالية والوا�سعة، هذه التحولت ُروفقت بخ�سائ�ض م�ستدمية بالقت�ساد اجلزائري كان 

لها اأثر على تلك ال�سرتاتيجيات. 
اإل اأن النتائج املحدودة لهذه الإ�سالحات التي اقت�رضت على حت�سني اجلوانب النقدية 
واملالية واإغفال التحديات احلقيقية للنمو، اأدت اإىل حتمية اإ�سالحات عميقة تتعلق مبنظومة 
اإدارة احلكم وكفاءة الإدارة، من خالل برامج ا�ستثمارية طموحة خا�سة يف ظل توفر املوارد 
دعم  برنامج  اأ�سا�سية:  برامج  العام ممثلة يف ثالثة  الإنفاق  التو�سع يف  املالية من خالل 
الإنعا�ض القت�سادي، والربنامج التكميلي لدعم النمو القت�سادي، وبرنامج موا�سلة دعم 

النمو القت�سادي. 

إشكالية الدراسة: 
بهدف  كانت  القت�سادية،  التنمية  جمال  يف  ا�سرتاتيجيات  لعدة  اجلزائر  تطبيق  اإن 
الو�سول اىل اأهداف م�سطرة، ولكن معيار قبول جناحها من ف�سلها يجرنا اإىل حماولة تقييم 
 ،2014  -  1970 الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  املطبقة  القت�سادية  التنمية  ا�سرتاتيجيات 
اأي  اإىل  التايل:  ال�سكال  عن  الجابة  �سنحاول  لذا  لأهدافها؛  حتقيقها  مدى  على  والوقوف 
مدى ن�ستطيع القول بان اإ�سرتاتيجية التنمية القت�سادية يف اجلزائر واملطبقة منذ 1970 

حققت الأهداف امل�سطرة لها، وما هي اأهم املراحل التي مرت بها؟ 

اهلدف من الدراسة: 
اجلزائري  القت�ساد  تطور  م�سرية  على  بالنقد  ال�سوء  ت�سليط  الدرا�سة  هذه  حتاول 
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اختيار منوذج  لأ�سا�ض  التاأ�سيلي  الإطار  اليوم، من خالل حتديد  اإىل غاية  ال�ستقالل  منذ 
التنمية يف اجلزائر، اإ�سافة اإىل حتديد اأهم املراحل التي مر بها، واأهم �سلبياتها، وتبيان اأهم 

الإ�سالحات والتدابري التي قامت بها اجلزائر منذ ال�ستقالل. 

منهج الدراسة: 
التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  العتماد  فقد مت  الإ�سكالية  عن  لالإجابة  يف حماولة 
التي  الإ�سالحات  املنتهجة يف اجلزائر، وكذلك خمتلف  التنمية  ا�سرتاتيجيات  اأهم  لتبيان 

اتبعتها اجلزائر ودوافعها. 

تقسيم الدراسة: 

وبق�شد �الإملام باملو�شوع �رتاأينا تق�شيمه �إىل ما ياأتي: 
الإطار التاأ�سيلي لإ�سرتاتيجية التنمية القت�سادية يف اجلزائر. . 1
�سيا�سة ومراحل التنمية القت�سادية يف اجلزائر. . 2
النتائج والقرتاحات. . 3

1 - اإلطار التأصيلي إلسرتاتيجية التنمية االقتصادية يف اجلزائر: 
�سيطرت على التوجهات الإيديولوجية يف اجلزائر عند ال�ستقالل ثالثة مفاهيم وهي 
كانت  التي  وامللكيات  والبنوك  املحروقات  قطاع  فتاأميم  الت�سنيع،  التخطيط،  التاأميم، 
باأيدي املعمرين جعل من الدولة املحرك الأ�سا�ض للتنمية، بالعتماد على التخطيط املركزي 

كاأف�سل اأداة للت�سيري، وعلى الت�سنيع الثقيل كهدف ا�سرتاتيجي. 
التنمية القت�سادية  النظري لإ�سرتاتيجية  الأ�سا�ض  اأن  اأغلب القت�ساديني على  يتفق 
القائمة على ال�سناعات امل�سنعة جتد اأ�س�سها يف نظرية اأقطاب النمو، التي متثل وحدة اأو 
الجتماعي  الو�سط  مع  الأقطاب  هذه  فعالقة  الرائدة،  القت�سادية  الوحدات  من  جمموعة 
والقت�سادي �ستوؤدي اإىل ن�رض النمو القت�سادي، وظهرت يف تربة �لتنمية �القت�شادية 

�جلز�ئرية ثالثة �أقطاب هي )1(:  
البرتوكمياء  قطب   ، )ق�سنطينة(  امليكانيك  قطب   ، )عنابة(  وال�سلب  احلديد  قطب 
با�ستثمار احلد  ال�سيا�سة  تنفيذ هذه  �سكلت املحروقات عامال م�ساعدا يف  ، حيث  )ارزيو( 
مع  1967 متا�سيًا  منذ  بالعتماد على خمططات طموحة  النفطية،  املوارد  من  الأق�سى 

ال�سيا�سة.  خ�سائ�ض هذه 
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بالعتماد  للعمل  الدويل  التق�سيم  اجلزائر وعملت على حت�سني مكانتها �سمن  هدفت 
اإ�سرتاتيجية النكفاء الذاتي لالقت�ساد حتت �سعار الت�سنيع، هذه الإ�سرتاتيجية ميكن  على 
اإىل: مركز،  الراأ�سمايل  النظام  ق�سم  اأمني" الذي  "�سمـري  الذي قدمه  للتنظري  اإرجاع فكرتها 
وحميط، حيث الأول مهيمن والثاين مهيمن عليه، وعليه فالتخلف لي�ض تاأخراً بل هو نتيجة 
ممكنا  ت�سنيعها  يكون  ل  املحيط  دول  فاإن  الأخري  هذا  وح�سب  الراأ�سمايل،  النظام  لتو�سع 
�أمني"  "�شمـري  طور  وقد  العاملية،  الراأ�سمالية  ال�سوق  التدريجي مع  الرتباط  اإذا فكت  اإل 

منوذجني متعار�شني يتكونان من �أربع قطاعات )2(: 
وقطاع  - الت�سدير  تنمية قطاع  على  يبنى  والذي  اخلارج:  نحو  املتمركز  النموذج 

ب�رضوط  يحدد  والإنتاج...(  ال�ستثمار  )قرارات  الراأ�سمايل  الرتاكم  اأين  الكمالية،  ال�سلع 
الدولية.  ال�سوق 

النموذج املتمركز حول الذات: يعتمد على تنمية القطاعني الآخرين، القطاع الذي  -
ينتج و�سائل الإنتاج، والقطاع الذي ينتج �سلع ال�ستهالك الوا�سع، حيث هنا �سريورة الرتاكم 

ل تخ�سع للتق�سيم الدويل للعمل. 
والق�سري  املتو�سط  املدى  على  ربحيتها  اأن  رغم  الثقيلة  ال�سناعة  اختيار  �سكل  لقد 
تبقى حمــل ارتياب )اإذا اأخذنا فوائ�ض القدرات الإنتاجية – البرتول واحلديد– على م�ستوى 
فاإن  املالية،  اخل�سارة  من  بالرغم  اأي  الن�سبية،  املزايا  نظرية  مع  تعار�سها  ورغم  الدول( 
وجود ال�سناعات الثقيلة، يوؤدي اإىل خلق تاأثريات وارتباطات بعدية )تاأثريات دفع( جتعلها 

مربحة على املدى الطويل. 
اأ�سهم  الذي   ″DE BERNIS″ القت�سادي  قدمه  الذي  الطرح  مع  تتفق  النظرية  هذه 
التخلف هو  اأن  القت�سادية اجلزائرية، حيت يرى  التنمية  اإ�سرتاتيجية  نظريا وميدانيا يف 
ظاهرة حمددة تاريخيا، اأي اأنها من اإنتاج تاريخ وتو�سع النظام الراأ�سمايل، واأن التخلف هو 

ظاهرة هيكلية وان�سداد للنمو، ولي�ست ظاهرة ظرفية، ومرحلة تاأخر. 
ال�سلع  واأن �سناعة  القبلية،  على  البعدية  الرتباطات  تف�سيل  يجب  اأنه  يرى  فهو  لذا 
الراأ�سمالية هي التي يجب اأن تتطور يف البداية لتجنب الن�سداد الناجم عن �سيا�سات النمو 
املنقاد بال�سادرات اأو �سيا�سات الت�سنيع املعو�ض لل�سادرات، وقد عرف ال�سناعات املحركة 
فروع  اإنتاج،  و�سائل  ينتج  �سامل  »قطاع  كالتايل:  املحيطي  لالقت�ساد  بالن�سبة  والرائدة 

ال�سناعات الكيميائية الرئي�سية، قطاع الطاقة ال�رضوري ل�ستغال كامل القت�ساد«)3(. 
تو�سعية  مالية  ميزانياتية(  �سيا�سة  انتهاج  اجلزائر يف  2001 �رضعت  �سنة  منذ  لكن 
مل ي�سبق لها مثيل من قبل، ل�سيما من حيث اأهمية املوارد املالية املخ�س�سة لها )يف ظل 
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اأ�سعار النفط، وذلك  الوفرة يف املداخيل اخلارجية الناجتة عن التح�سن امل�ستمر ن�سبيا يف 
عرب برامج ال�ستثمارات العمومية املنفذة اأو اجلاري تنفيذها واملمتدة على طول الفرتة من 

.2014 اإىل   2001
لقد اعتمدت اجلزائر خمطط اإنعا�ض اقت�سادي كان الهدف منه اعتماد مقاربة كينيزية 
لدعم املوؤ�س�سات اجلزائرية، وحتفيز الطلب يف ال�سوق، وا�ستعادة املوؤ�س�سات لنموها لل�رضوع 
يف اإحالل الواردات، حيث تتبنى برناجما لتن�سيط الطلب الكلي عن طريق الزيادة يف الإنفاق 

لتحفيز الإنتاج، وتلبية الزيادة يف الطلب، ودعم النمو، وامت�سا�ض البطالة. )4(

2 - سياسة التنمية االقتصادية يف اجلزائر ومراحلها:
جمموعة  الآن  اإىل  ال�ستقالل  منذ  التنموية  م�سريته  يف  اجلزائري  القت�ساد  عرف 
ويكن تق�شيم هذه  اأثرت تاأثريا كبريا على م�سريته التنموية،  من املراحل وعدة تطورات 
�ملر�حل باالعتماد على ن�شبة �لنمو �ملحققة مع �الأخذ بعني �العتبار تغري�ت �أ�شعار 

�لبرتول �إىل ثالث مر�حل وهي: 
1985، وهي فرتة النمو الوا�سع  اإىل �سنة  ال�سبعينات  املرحلة الأوىل: متتد من بداية 
واملكثف املدعم من حت�سن �رضوط التبادل والديون اخلارجية للجزائر، حيث يف هذه املرحلة 

ازداد ن�سيب الفرد من الدخل بالأ�سعار الثابتة بن�سبة تزيد على %1.3.
1999، : وهي فرتة تراجع با�ستثناء  اإىل �سنة   1986 اأما املرحلة الثانية من �سنة   
�سنة 1989 حيث عرف ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل منوا �سلبيا، اأما املرحلة 
اإىل النمو الإيجابي يف  اإىل وقتنا احلايل وقد متيزت بالرجوع   2000 الأخرية فمن بداية 

الناجت املحلي الإجمايل للفرد، وقد تراوحت ن�سبته حوايل 1.05 % يف ال�سنة.
ولالإ�شارة عرف �القت�شاد �جلز�ئري خالل مرحلة قبل �ل�رشوع يف �الإ�شالح فرتتني 

مهمتني: 
حيث متيزت الفرتة الأوىل 1962 - 1966 التي تلت ا�ستقالل البالد ومتيزت بفراغ 
النظرية القت�سادية والنموذج املراد اتباعه، ورغم ق�رض مدتها اإل اأنها مرحلة مهمة مهدت 
الظروف لعملية التخطيط املركزي، والتدخل الوا�سع واملهيمن للدولة رغم �سعف املقومات 

املالية وغياب البنى التحتية )5(.
النت�سار  على  بالعتماد  عموما  متيزت  التي   1969  -  1967 الثانية  الفرتة  اأما 
الوا�سع للدولة يف جميع امليادين بحيث حتتكر الإنتاج وال�ستثمار، من خالل العتماد على 
التخطيط والت�سيري املركزي، اعتمدت خاللها الدولة على �سيا�سة ن�سطة يف جمال ال�ستثمار 
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يف القطاع العمومي، الأمر الذي ترتب عنه تطور كبري يف اإر�ساء الهياكل القاعدية والبنى 
نفذت  وقد  مركزيا،  املوجه  بالقت�ساد  الفرتة  هذه  متيزت  اأخرى  بعبارة  اأي   ،)6( التحتية 
خاللها برامج طموحة يف املجالني القت�سادي والجتماعي اأهمها تاأميم الرثوات الوطنية، 

وبناء قاعدة اقت�سادية ترتكز على الت�سنيع.
خالل هذه الفرتة عرفت اجلزائر خاللها املخطط الثالثي )1967 - 1969( الذي هو 
خمطط ق�سري الأجل حيث بلغ حجم ال�ستثمارات املربجمة 9.4 مليار دينار، اأما تكاليف 
مليار   10.52 حوايل  اإجنازها  الباقي  ال�ستثمارات  اأن  اأي   ،%19.58 فقدرت  الربجمة 

دينار)7(. 
يف هذا املخطط تظهر الأهمية املعطاة لل�سناعة التي تعدت ن�سبة 49% من اإجمايل 
الت�سنيع،  يف  املتمثل  اجلزائر  من  املختار  التوجه  يبني  ما  وهذا  املخططة،  ال�ستثمارات 

وبناء قاعدة �سناعية.
وعموما يكن تق�شيم �أهم مر�حل �لتنمية يف �جلز�ئر �إىل ثالث مر�حل وهي: 

�ملرحلة �الأوىل: فرتة �لنمو �لو��شع و�ملكثف من 1970 �إىل 1985: أ. 
متيزت هذه املرحلة بحقن مكثف لراأ�ض املال يف القت�ساد مع اإعطاء الأولوية للقطاع 
ال�سناعي، فما بني بداية املخطط الرباعي 1970 - 1973 ونهايته ت�ساعف راأ�ض املال ب 

.1977  - 1973 2.2% ما بني  اإىل  1.5، وو�سل 
كما انتقل معدلها من 28.3% يف املخطط الرباعي الأول اإىل 40.4% يف املخطط 
الرباعي الثاين 1974 - 1977، وقد و�سل اأق�ساه �سنة 1977 ن�سبة 42.6% و %47.8 
7.3%بالن�سبة  مقابل   %16 مبعدل  املرحلة  هذه  خالل  ال�ستثمار  زاد  1978.كما  �سنة 

للناجت املحلي الإجمايل )8(.
24.7% من جمموع  انتقلت من  التي  البرتولية  ب�سكل كبري على اجلباية  اعتمد  لقد 
الإيرادات �سنة 1970 اإىل حوايل 50% من هذا املجموع �سنة 1985، مع جتاوزها لن�سبة 
بلغت  التي  ال�سنوات  النفط خالل هذه  اأ�سعار  1981 نظرا لرتفاع   ،1974 �سنوات   %60

46.04 دولرا على التوايل )9(.  ،35.93
خالل هذه الفرتة عرفت اجلزائر خاللها عدة خمططات تنموية وهي املخطط الثالثي 

والرباعي الأول والثاين هذا بالإ�سافة اإىل املرحلة التكميلية، واملخطط اخلما�سي الأول.
بالن�سبة للمخطط الرباعي الأول )1973 - 1970( فقد بلغت ال�ستثمارات املخططة 
اأكرث من 27 مليار دينار، وكان يهدف اإىل تقوية بناء القت�ساد ال�سرتاكي ودعمه وجعل 
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الت�سنيع من العوامل الأ�سا�سية للتنمية )10(، هذه ال�ستثمارات كانت موزعة كما يلي: 
الجدول )1( 

هيكل االستثمارات في الرباعي األول 1970 - 1973 

�لن�شبة�ال�شتثمار�ت �ملخططة�لقطاعات

12.40045ال�سناعة

4.14015الزراعة

2.3078املرافق الأ�سا�سية

3.30712التعليم والتكوين

8003النقل

3.21612التجهيزات الجتماعية

7002ال�سياحة

8703التجهيز الإداري

27.740�ملجموع

الجزائر،  والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة  الرباعي،  المخطط  إنشاء  الناخ،  علي  المصدر: 
1971، ص 10

كما  دينار،  مليار   300 بلغت   1978  -  1967 للفرتة  الإجمالية  ال�ستثمارات  اإن 
اخلام  الداخلي  لالإنتاج  بالن�سبة  بلغت  بحيث  متزايدا  تطورا  �سهدت  ال�ستثمار  معدلت  اأن 
26.4% خالل املخطط الثالثي، 33.5% يف اأثناء املخطط الرباعي الأول و 46.8% يف 
اأثناء املخطط الرباعي الثاين )1974 - 1977( ، هذا الأخري بلغت ال�ستثمارات الإجمالية 

فيه حوايل 110 مليار دينار.
ومن خالل ح�س�ض القطاعات القت�سادية تت�سح الأهمية الكبرية التي اأعطيت لتنمية 
القطاع ال�سناعي )ال�سناعة الثقيلة وال�سناعة يف املحروقات( حيت و�سلت اإىل 43.5 % 

من جمموع املخ�س�سات.
قطاع  فيها  مبا  لل�سناعة  املوجهة  احلكومية  ال�ستثمارات  زادت   1967 ومنذ 
61.1% من جممل ال�ستثمارات يف الفرتة )1974 -  املحروقات التي و�سلت اإىل ن�سبة 

1977( ، بينما الزراعة مل تتعّد %7.3 )11(.
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ويكن تبيان حجم �الإنفاق �ال�شتثماري على �ل�شناعة خالل �لفرتة 1977 -1967 
يف �جلدول �الآتي: 

الجدول )2( 
اإلنفاق االستثماري على الصناعة خالل الفترة 1967– 1977

�ملخطط �الأول
 )1969 - 1967( 

�ملخطط �لثاين 
 )1973 - 1970( 

�ملخطط �لثالث
 )1977 - 1974( 

�لفعلي�ملخطط�لفعلي�ملخطط�لفعلي�ملخطط

142.651.1374740.648.6.املحروقات )%( 

240.732.34236.145.638.4.ال�سناعات الثقيلة )%( 

23.52217.316.513.313.5احلديد

3.91.611.68.814.110.1�سناعة امليكانيك، ال�سلب والكهرباء

11.37.94.64.995.7الكيمياء

20.88.55.99.29.1مواد البناء

37.4911.310.55.46.2.املناجم والطاقة )%( 

49.37.69.76.48.46.8.ال�سناعات اخلفيفة )%( 

5400048900124002082048007150�ملجموع )مليون دينار جز�ئري( 

المصدر: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ملخص الحصيلة االقتصادية واالجتماعية للفترة 1967 
- 1978، ماي 1980، ص 22.

يت�سح من اجلدول اأن: 
ال�سدارة �سمن هيكل  - ال�سامل( يحتل  الرائد،  )القطاع  الثقيلة  ال�سناعات  جمموعة 

ال�ستثمارات غري اأن هيكل ال�ستثمار الفعلي يظهر انحرافا نحو ا�ستثمار اأكرب مما هو خمطط 
له يف قطاع املحروقات، اأي اأن هذا النحراف ميول من فروع اأخرى، وهو ما يكون حتديا 
اجلزائرية  التجربة  بني  العالقة  ويجعل   DE BERNIS لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموذج 

والنموذج حمل ت�ساوؤل.
مهمة  - ح�سة  احلديد  �سناعة  نالت  الثقيلة،  ال�سناعات  جمموعة  �سمن  اأنه  كما 

والفعلي،  ال�ستثمار املخطط  تاأثرا بالنحراف بني  الأقل  ال�ستثماري، وكانت  الإنفاق  من 
وباعتبار اأن جل اإنتاج هذه ال�سناعة كان موجها نحو �سناعة املحروقات؛ فاإن تاأثري الدفع 

الذي من املفرو�ض اأن متار�سه ي�سبح حمل ت�ساوؤل.
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فاحل�سة  - حظا،  اأقل  تبدو  والتعدينية  وامليكانيكية  الكهربائية  ال�سناعات 
اإنتاجي  نظام  بناء  منها  الهدف  اأن  وبخا�سة  مفارقة،  تبدو  بها  حظيت  التي  الهام�سية 
يف  الدولية  لل�سوق  تابعة  كانت  ال�سناعية  الإنتاجية  القاعدة  اأن  يعني  ما  وهو  م�ستقل، 
الإنتاج كان مهم�سا  و�سائل  ينتج  اأن  الذي كان مفرو�سا  القطاع  اأن  اأي  اإنتاجها،  اإعادة 
هذين  تطور  اأن  يدل  ما  وهذا  اجلزائرية،  التنمية  منوذج  نواة  ميثل  النموذج  يف  بينما 

.DE BERNIS القطاعني كان خارج منطق منوذج
توزيع ال�ستثمارات داخل قطاع املحروقات نف�سه كان ل�سالح الن�ساطات املوجهة  -

نحو الت�سدير على ح�ساب الن�ساطات الأخرى، وعليه مل تكن هناك عالقة مهمة من حيت 
م�سفوفة  فتطور  اجلزائرية،  والتجربة   DE BERNIS منوذج  بني  ال�ستثمارات  هيكل 
املدخالت واملخرجات مل يظهر اجتاهًا وا�سحًا نحو النجاح القت�سادي با�ستثناء ارتفاع 

الإنتاج اخلام يف كل الفروع، والدور الرئي�ض الذي لعبه فرع املحروقات يف الت�سدير )12(.
اأما املرحلة 1980 - 1989 التي يطلق عليها مرحلة التنمية الالمركزية فقد �سهدت 
اجلزائر خاللها عدة اإ�سالحات، متيزت بتخ�سي�ض جزء كبري من الدخل الوطني لال�ستثمار 
يف القطاع ال�سناعي مقارنة بالقطاعات الأخرى، واأعطيت الأولوية لفروع املواد الو�سيطية 
والتجهيز، خالل هذه املرحلة لعبت الدولة دورا مهمًا وجوهريا يف اإحداث الت�سنيع الذي 

كان له الدور الرئي�ض يف الإنتاج، والعمالة، وخلق القيمة امل�سافة.
القت�ساد  عرفها  التي  اجلديدة  للتحولت  ونتيجة   1984  -  1980 الفرتة  خالل 
الوطني و العاملي، مت اتخاذ اإجراءات واإ�سالحات متا�سيا مع تلك التحولت، حيث �سهدت 
اأهدافه الكربى يف تو�سيع الإنتاج الوطني  اإجناز املخطط اخلما�سي الأول والذي متحورت 
وتنويعه وتكييفه مع تطور الحتياجات العامة، مع بناء �سوق وطنية داخلية ن�سيطة وقادرة 

على تعزيز ال�ستغالل القت�سادي ب�سورة دائمة )13(.
الباقي تنفيذه  الأول يتعلق مبجمل  ت�سمن هذا املخطط برناجمني من ال�ستثمارات: 
الباقية  ال�ستثمارات  جمموع  اأ�سل  من  دينار  مليار   79.5 ب  املقدر  ال�سابقة  الفرتة  من 
ال�ستثمار  جمموع  من   %14.18 وبن�سبة   %40.37 بن�سبة  اأي  دينار  مليار   196.9
امل�سطر، اأما الربنامج اجلديد فقد بلغت ح�سة ال�سناعة فيه 132.2 مليار دينار من اإجمايل 
36.35%، وبلغت فيه ح�سة  363.6 مليار دينار بن�سبة  ال�ستثمارات اجلديدة املقدرة ب 

املحروقات حوايل 49.3 %.
الأخرى  ال�سناعات  نحو  ال�ستثمارات  توجيه  املخطط حماولة  ما يالحظ خالل هذا 
غري املحروقات كالفالحة، وال�سكن، والهياكل القاعدية رغم بقاء ح�سة ال�سناعة كبرية من 
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خالل ا�ستحواذها على 211.7 مليار دينار من الإجمايل املقدر بـ 560.5 مليار دينار اأي 
38% من جمموع ال�ستثمارات.

من   %25.98 من  انتقل  اإذ  ارتفاع  الفرتة  هذه  خالل  العمومي  الإنفاق  عرف  حيث 
1986.وقد تطّلب  43% من هذا الناجت �سنة  1967 اإىل حوايل  الناجت املحلي اخلام �سنة 
هذا النموذج للتنمية ا�ستثمارات �سخمة حققت معدلت منو اقت�سادي جد اإيجابية؛ اإذ بلغت 
انخف�ست  اإذ  العاملة  اليد  من  به  باأ�ض  ل  عددا  امت�ست  كما   ،1978 �سنة   %9.21 ن�سبة 
الفرتة  الدولة خالل هذه  و هذا ما دفع   ،1983 �سنة   %13.28 اإىل حوايل  البطالة  ن�سبة 
اإىل توجيه �سيا�ستها املالية نحو هذا املجال بالرفع من اإنفاقها ال�ستثماري، معتمدة يف 
اآنذاك.وباملقابل عرفت  للتمويل  اأهم م�سدر  التي مثلت  البرتولية  متويل ذلك على اجلباية 
م�ستويات الت�سخم نوعا من الرتفاع اإذ بلغت ن�سبة 17.52% �سنة 1978 و %14.65 

�سنة 1981)14(.
وهناك عدة عو�مل يكن �إرجاعها ل�شبب غياب قطاع قاعدي يف تربة �لتنمية 

�جلز�ئرية خالل هذه �ملرحلة نذكر منها: 
تو�سيع عقود املفتاح، يف اليد واملنتوج يف اليد. -
الدولية بدل  - ال�سوق  الذين يتعاملون مع  التن�سيق بني املتعاملني املحليني  نق�ض 

ال�سوق املحلية.
ال�سناعات املوجهة نحو  - الذي كان يف�سل تطوير  الدويل  اإ�سرتاتيجية راأ�ض املال 

الت�سدير.
اليد،  - يف  واملنتوج  اليد  يف  املفتاح  عقود  يف  وبخا�سة  الإجناز  يف  التاأخريات 

)الكهرباء وامليكانيك( ، هذه التاأخريات رفعت تكاليف ال�ستثمار.
كما اأن اإجناز عدة خمططات متتالية كانت توقعاتها غري �سحيحة الأمر الذي يرفع  -

من تكاليفها.
بفعل هذه العوامل اأدى اإىل ظهور نظام اإنتاجي �سناعي غري قادر على املناف�سة �سواء 

اأكان يف ال�سوق الدولية اأم ال�سوق املحلية )15(.
وعلى العموم ميكن القول اإن �سيا�سة الت�سنيع الثقيل يف اجلزائر اأدت اىل تبعية �سديدة 
اإنتاج  اإىل جانب تدفق  التقنية والإن�سانية واملالية مع اخلارج،  يف العالقات القت�سادية 
غري كاف وباهظ الثمن على ال�سوق املحلية، وهذا كله على اأ�سا�ض مربر ي�ستند يف الأولوية 
املعطاة لل�سناعة الثقيلة اىل اإرادة اللحاق بركب الدول املتقدمة يف اأقرب الآجال، بت�رضيع 
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الراأ�سمالية  عرفتها  التي  نف�سها  الأولويات  تتبنى  �سيا�سة  تطبيق  طريق  عن  النمو  عجلة 
الحتاد  �سجعها  التي  تلك  اأو  املتقدمة،  البلدان  يف  ع�رض  التا�سع  القرن  خالل  ال�سناعية 
بالإحتاد  الثقيل  الت�سنيع  فاإ�سرتاتيجية  العامليتني،  احلربني  بني  ما  فرتة  يف  ال�سوفييتي 
ال�سوفييتي اأثبتت ف�سلها، لذلك كان يجب التخلي عن هذا النموذج ال�سرتاكي يف الت�سنيع، 
كما اأن نقل النموذج ال�سناعي الأوروبي اخلا�ض بالقرن املا�سي اإىل اجلزائر كان م�ستحيال 
لأ�سباب عديدة نذكر منها؛ اأن الرتاكم الإنتاجي يف اأوروبا ا�ستفاد من ظروف دولية منا�سبة 
وغري  ال�سديدة،  باملناف�سة  الراهن  الدويل  املحيط  يتميز  كما  م�ستعمراتها،  عرب  لأوروبا 
املتكافئة بني بلدان العامل، كما اأن وجود �سوق داخلية وخارجية متنامية يف اأوروبا يف 
القرن التا�سع ع�رض اأدى اإىل منو ال�ستثمارات يف �سناعة �سلع التجهيز التي اأ�سهمت بدورها 
يف ارتفاع منو الطلب الفعال مما اأدى اإىل تن�سيط ال�ستثمارات يف ال�سلع ال�ستهالكية، يف 
يف  ا�ستثمارات  بالثمانينات  مرورا  القرن  هذا  من  ال�سبعينات  خالل  اجلزائر  عرفت  حني 
تتمكن  اأن  دون  ن�سبيا،  اأقل  عمل  منا�سب  مع  كبرية  اأموال  روؤو�ض  ذات  الثقيلة  ال�سناعة 
يوجد  املتوفرة.كما  العاملة  الأيدي  امت�سا�ض  من  الأ�سلوب  هذا  وفق  القت�سادية  احلركة 
كذلك فرق بني م�ستويات النمو القت�سادي يف اأوربا اآنذاك حيث كان يتوفر على اإمكانيات 
الثالث عموم،  مادية وب�رضية مهمة مقارنة مع اقت�ساد �سعيف يف اجلزائر وبلدان العامل 
خا�سع يف معظمه ل�سيطرة البلدان املتقدمة، اإىل جانب الختالف يف طبيعة الهياكل والنظم 

القت�سادية والجتماعية والدينية )16(.
ن�شف �إىل ذلك �الختالالت �لتو�زنية �لتي عرفها نظام �لت�شيري يف هذه �ملرحلة 

وهي ثالثة �ختالالت: 
اأن هناك خلاًل توازنيًا يف ت�سيري التنمية اأي اأنه اعتمد يف املرحلة الأوىل من التخطيط 
القت�سادي  الت�سيري  بقواعد  وا�ستخف  ال�ستثمار  على   1979 �سنة  اإىل   1967 �سنة  من 
 1989 �سنة  اإىل   1980 �سنة  من  الثانية  املرحلة  اأما  الجتماعي،  الت�سيري  قواعد  حل�ساب 
حلركة  وا�سح  اإهمال  مع  الطاقة  تثمني  �سعار  حتت  الت�سيري  م�ستوى  حت�سني  على  اعتمد 

ال�ستثمار الإنتاجي.
املحروقات  هيمنة  خالل  من  اخلارجية  التجارة  ت�سيري  يف  توازنيًا  خلاًل  هناك  اإن 
املحروقات  ن�سبة  بلغت  حيث  الوحيد  اخلارجي  املايل  املورد  واأ�سبحت  ال�سادرات،  على 
من ال�سادرات 97% وهذه الن�سبة تعرب عن عجز ال�سيا�سة القت�سادية عن تنويع الإنتاج 
الوطني، اأما فيما يخ�ض الواردات فا�ستمرت تبعية التنمية للخارج بن�سبة 80% من و�سائل 

ال�ستثمار ومن املعرفة التقنية والتكنولوجيا.
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وهناك اأي�سا خلل توازين يف ا�سرتاتيجيات التنمية املطبقة يف جمال تعبئة املوارد 
الوطنية املتاحة �سواء اأكانت مادية اأم مالية اأم ب�رضية؛ وهذا راجع اإىل �سوء تقدير اأهمية 
اإمكانيات  اأهملت  تنموية  ا�سرتاتيجية  وهي  اخلارجي،  و  املحلي  الوطني  اخلا�ض  القطاع 

القطاع اخلا�ض واعتمدت كثريا على اإمكانيات القطاع العام )17(.
�ملرحلة �لثانية: مرحلة تر�جع �لنمو من 1985 �إىل 1999: ب. 

جراء ال�سيا�سات التو�سعية املطبقة التي اأثرت فيما بعد على النمو القت�سادي، واأدت 
ركود  احتياجاته يف ظل  تلبية  الوطني  الإنتاج  ي�ستطع  مل  كبرية  داخلية  �سوق  اإىل وجود 
الإجراءات  من  جمموعة  تتخذ  الدولة  جعل  املديونية،  معدلت  وارتفاع  الوطني،  الإنتاج 
بهدف اإعادة التوازن يف توزيع ال�ستثمارات ل�سالح القطاعات الأخرى غري ال�سناعية، هذه 
الإجراءات ويف ظل ظروف دولية مالئمة )ارتفاع النفط( اأدت اإىل حتقيق نتائج ل باأ�ض بها 

من النمو و�سلت حدود 5% خالل الن�سف الأول من الثمانينات.
الثمانينات ظهر خلل مزدوج يف  الثاين من  الن�سف  النفط يف  �سعر  انهيار  عند  لكن 
ميزانية الدولة وميزان املدفوعات، وهو ما جعل معدلت النمو �سلبية لأول مرة بعد مرحلة 

مهمة من التطور يف جمال النمو.
من خالل ما �سبق فاإن اعتماد اجلزائر على البرتول كمورد وحيد، وعدم وجود بدائل 
ت�ستطيع من خاللها توفري مرونة يف ال�سادرات، اأي اأن القت�ساد اجلزائري خالل هذه املرحلة 
ل  بنيوي  اختاللت كبرية و�سعف  افرز  ال�سابق  الو�سع  واأن  ال�ستدانة  على  قائم  اقت�ساد 
ميكن معاجلته ظرفيا بل يحتاج لإ�سالح �سامل بهدف حتقيق ال�ستقرار القت�سادي الكلي.

لقد كانت الإ�سرتاتيجية التنموية خالل1985 - 1989 تتمحور حول تنمية الن�ساطات 
يف العمليات التعدينية، وال�سناعة اخلفيفة، وتنظيم الإنتاج املوجه نحو �سنع التجهيزات 
التكرارية، ويت�سح اأن احلجم الإجمايل للنفقات ال�ستثمارية كانت حوايل 56.6%بالن�سبة 
للقطاعات املنتجة و 48.4% بالن�سبة للمن�ساآت الأ�سا�سية القت�سادية والجتماعية، حيث 
بلغت احل�سة املالية املمنوحة لقطاع الفالحة 79 مليار دينار ما يعادل 15% من النفقات 

الإجمالية املقررة )18(.
اقت�ساد  اإىل  املخطط  القت�ساد  من  بالنتقال  متيزت   )1999  -  1990( فرتة  اأما 
اإىل  اإىل جلوئها  اإ�سافة  ال�سوق، خاللها عرفت اجلزائر جمموعة من الإ�سالحات اجلوهرية 
املوؤ�س�سات املالية الدولية، حيث يظهر ال�سياق التاريخي لالإ�سالح يف اجلزائر وجود ثالث 

فرتات انتقال �سمن اإطار برنامج التثبيت والتعديل الهيكلي: 
اقرتاب  اأول  عرفت  املحت�سمة،  الإ�سالحات  بفرتة  عليها  اأطلق  والتي  الأوىل  الفرتة 
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للجزائر من املوؤ�س�سات املالية الدولية من خالل برناجمني مدعمني من طرف �سندوق النقد 
لإدارة  �سارمة  �سيا�سة  على  اجلزائر  فيه  اعتمدت   ،1991  -  1989 الفرتة  يغطي  الدويل 

الطلب من خالل تخفي�ض العملة الوطنية.
ال�رضف  �سعر  وتعديل  التجارة،  كتحرير  اأخرى  �سيا�سات  �ساحبتها  الأخرية  هذه 

ال�سمي، وامت�سا�ض ال�سيولة، وخف�ض القيمة الفعلية للعملة بن�سبة تزيد عن %60.
الفرتة الثانية 1992 - 1993 التي اأطلق عليها بفرتة الرتدد والرتاجع يف الإ�سالح، 
التو�سعية، والرتدد يف تعديل �سعر ال�رضف،  الطلب  اإدارة  ظهر جليا تناق�ض بني �سيا�سات 
ففي الوقت الذي عادت فيه الختاللت القت�سادية يف الظهور، �ساد م�سار الإ�سالح طابع 
الرتدد والرتخاء بخ�سو�ض ال�سيا�سة القت�سادية، لذلك تباطاأت خطى الإ�سالح القت�سادي 
نتيجة انخفا�ض قيمة العملة وزيادة الختاللت، حيث زادت ن�سبة ال�ستهالك العمومي ب 
1994، كما  �سنة   %6 اإىل  ال�ستثمار احلكومي  الإجمايل وارتفع  الناجت  اإجمايل  2% من 
الإجمايل،  الناجت  من   %10 من  باأكرث  احلكومي  ال�ستثمار  اإىل  الدخار  ن�سبة  انخف�ست 
اإ�سافة اإىل ذلك وب�سبب عدم تعديل �سعر ال�رضف الذي اأثر على ال�سادرات البرتولية تعر�ست 

امليزانية العامة لعجز قدره 10% �سنة 1993.
الفرتة الثالثة 1994 - 1998 والتي اأطلق عليها بفرتة الإ�سالحات املت�سارعة؛ حيث 
اأجربت اجلزائر على اإبرام اتفاقيتني مع �سندوق النقد الدويل �سنتي 1994 و 1995، هاتني 
من  القرو�ض  بع�ض  �سخ  مت  حيث  الدينار،  قيمة  تخفي�ض  اىل  تهدفان  كانتا  الأخريتني 

خالل اإعادة جدولة الديون.
لقد اأبرمت اجلزائر مع �سندوق النقد الدويل اتفاقية المتثال يف �سهر اأفريل 1994، 
على �سكل برنامج للت�سوية الهيكلية يتم تنفيذه من خالل برنامج لال�ستقرار القت�سادي 
مدته �سنة، متبوعا بربنامج تعديل هيكلي يدوم ثالث �سنوات، حيث هدف الأول اإىل اإعادة 
العاملي،  البنك  طرف  من  املتاأتية  القرو�ض  خالل  من  واخلارجية  الداخلية  التوازنات 
و�سندوق النقد الدويل، وكذلك العمل على تقلي�ض الختاللت الداخلية، وتهيئة الظروف 
الدعم  ورفع  امليزاين،  العجز  تقلي�ض  منها  اإجراءات  عدة  اعتمدت  وقد  الثاين،  للربنامج 
على اأ�سعار مواد ال�ستهالك الوا�سع، وتخفي�ض الدينار، وحترير معدلت الفائدة ومعدلت 
ق�سري  الأول  رئي�سني  لهدفني  ي�سعى  فكان  الهيكلي  التعديل  برنامج  اخل�سم...اأما  اإعادة 

املدى، والآخر طويل.
بالن�سبة لالأهداف الق�سرية املدى لربنامج التعديل الهيكلي فتتمثل يف تخفي�ض الطلب 
الكلي عن طريق تخفي�ض النفقات العمومية، والإ�سالحات اجلبائية، وهذا التخفي�ض يكون 



370

أ. شرقرق سمير
استراتيجية التنمية االقتصادية في اجلزائر: 

(1970 - 014 م)  الفترة  خالل  نقدية   دراسة 

من خالل اإعادة النظر يف �سيا�سة القرو�ض؛ برفع ن�سب الفائدة حتى تكون جذابة لت�سجيع 
الدخار الفردي واجلماعي، وبالتايل تقلي�ض الكتلة النقدية.

رفع  وكذا  املحروقات،  خارج  ال�سادرات  تطوير  يف  فتتمثل  الطويلة؛  الأهداف  اأما 
ال�ستثمار اخلا�ض، وحماولة جلب حترير حركية  القطاع اخلا�ض مع ت�سجيع  القيود على 
روؤو�ض الأموال اخلارجية.ويف العموم ترتكز ال�سيا�سة القت�سادية والنقدية يف اإطار برنامج 

التثبيت على حتقيق الأهداف الآتية )19(: 
ـاحلد من تو�سع الكتلة النقدية، بتخفي�ض حجمها من 21% �سنة 1993 اإيل %14  -

�سنة 1994، وبالتايل التحكم يف التدفق النقدي عن طريق دفع اأ�سعار الفائدة ال�سمية اإىل 
م�ستويــات مرتفعة )البحث عن اأ�سعار فائدة حقيقية موجبة( )20(.

-  36 )1دولر مقابل   1994 افريل  % يف   40.17 بن�سبة  الدينار  قيمة  ـتخفي�ض 
دج( ، بق�سد تقلي�ض الفرق بني اأ�سعار ال�رضف الر�سمية و اأ�سعار ال�رضف يف ال�سوق ال�سوداء، 

تطبيقا لنموذج التخفي�ض املرن ل�سعر ال�رضف.
حتقيق منو م�ستقر ومقبول يف الناجت املحلي اخلام بن�سبة 3% �سنة 1994، %6  -

�سنة 1995، مع اإحداث منا�سب �سغل لمت�سا�ض البطالة.
على  - الدائنة  الفائدة  معدلت  رفع  مع  للبنوك،  املدينة  الفائدة  معدلت  حترير 

على  مناف�سة  اإحداث  �سبيل  يف  موجبة،  حقيقية  فائدة  اأ�سعار  حتقيق  بالتايل  و  الدخار، 
ال�ستثمار،  فعالية  ال�ستثمارات، وحت�سني  للم�ساهمة يف متويل  املدخرات  تعبئة  م�ستوى 
حتقيقه  املبتغى  القت�سادي  النمو  معدل  رفع  ثم  ومن  املال،  راأ�ض  اإنتاجية  من  بالرفع 

خالل الفرتة )21(.
جعل معدل تدخل البنك اجلزائري يف ال�سوق النقدية عند م�ستوى %20. -
حتقيق ا�ستقرار مايل بتخفي�ض معدل الت�سخم اإىل اأقل من 10%، وتوفري ال�رضوط  -

للتجارة، ومن ثم  العاملية  للمنظمة  التجارة اخلارجية، متهيدا لالن�سمام  الالزمة لتحرير 
الندماج يف العوملة القت�سادية.

�أما �أهد�ف برنامج �لتعديل �لهيكلي 1995 - 1998 فيتمثل يف �إعادة �ال�شتقر�ر 
�لنقدي لتخطي مرحلة �لتحول �إىل �قت�شاد �ل�شوق باأقل �لتكاليف، ومن �أهد�فه: )22( 

حتقيق منو اقت�سادي يف اإطار ال�ستقرار املايل، وكذا �سبط �سلوك ميزان املدفوعات،  -
حيث يتحقق معدل منو حقيقي متو�سط للناجت املحلي الإجمايل خارج املحروقات بن�سبة 

5% خالل فرتة الربنامج.
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التدريجي لعجز امليزان اجلاري اخلارجي، بحيث  - التخفي�ض  اإىل  الربنامج  يهدف 
�سينخف�ض العجز من 6.9% من الناجت املحلي يف 1994 - 1995 و اإىل 2.2% خالل 

.1998  - 1997
توزيع املوارد مع مراعاة القطاع الإنتاجي، ودعم زيادة ال�ستهالك للفرد اجلزائري  -

خالل فرتة الربنامج، مع تف�سيل لال�ستثمارات املبا�رضة الإنتاجية خارج املحروقات، مع 
اإجناز برنامج تو�سيع لقدرات ت�سدير الغاز، مب�ساركة راأ�ض املال الأجنبي.

التحول  تعني  والتي  اخل�سخ�سة؛  عمليات  تطبيق  املرحلة  هذه  اإ�سالحات  من  كذلك 
اجلزئي اأو الكلي للملكية من املوؤ�س�سات التابعة للقطاع العام اإىل اخلا�ض )23(.

من  الراأ�سمايل  الإنفاق  ن�سبة  انخفا�ض  ب�سبب  انخفا�سا  التجهيز  نفقات  عرفت  لقد 
جمموع الإنفاق الكلي بحيث انتقلت من 42.2% من هذا املجموع �سنة 1993 اإىل %24 
�سنة 1998.اأما نفقات الت�سيري فقد عرفت ارتفاعا ميكن ترجمته بارتفاع ن�سب الأجور و 
الرواتب التي ارتفعت بن�سبة 1.9% من �سنة 1993 اإىل �سنة 1998، وفوائد الديون بن�سبة 

6.2% خالل نف�ض الفرتة.
التنظيمية  الهيكلة  باإعادة  فقط  اهتمت  التي  و  اآنذاك  املنتهجة  الإ�سالحات  ورغم 
عالقات  مت�ض  مل  اأنها  غري  الأخرية  لهذه  مايل  بتطهري  م�سحوبة  العمومية  للموؤ�س�سات 
غياب  نتيجة  وللت�سغيل،  القت�سادي  للنمو  العامة  احلالة  تقهقرت  الت�سغيل.وعليه 
ال�ستثمارات اجلديدة من قبل املوؤ�س�سات القت�سادية العمومية و اخلا�سة يف ظل تطبيق 
ال�سيا�سة العامة، و منه اأ�سبحت هذه املوؤ�س�سات ب�سورة مزمنة غري منتجة، و بذلك و�سلت 
معّدلت البطالة اإىل م�ستويات مرتفعة حيث بلغت ن�سبة 28% �سنة 1998. اأما عن النمو 
القت�سادي فقد عرف يف هذه الفرتة معدلت �سالبة )- 1% �سنة 1988، - 1.2% �سنة 
التي  الت�سخم  معّدلت  عن  قوله  ميكن  نف�سه  وال�سيء   ،  )1994 �سنة   %0.9  -  ،1991
و�سلت اإىل اأعلى م�ستوياتها �سنة 1992 اإذ بلغت حوايل 31.66%. غري اأن اأهم ما ميز هذه 
املرحلة هو ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة، نتيجة ارتفاع حجم املديونية اخلارجية 
وتبني الدولة ل�سيا�سة التطهري املايل للموؤ�س�سات العاجزة، اإذ بلغ ن�سبة 98.9% من الناجت 
و  اآنذاك،  الذاتي لالقت�ساد  الدولة  يدل على �سعف متويل  1995، مما  �سنة  اخلام  املحلي 
هذا ما اأ�سفر عن اختالل يف املالية العامة للدولة اأ�سفى ميزة عدم القدرة على ال�ستمرار 
يف حتمل العجز املوازين)24(. رغم اأن اأواخر املرحلة عرف نتائج ميكن و�سفها باملقبولة 
على م�ستوى موؤ�رضات التوازن القت�سادي الكلي؛ ب�سبب حت�سن اأ�سعار املحروقات، ومل يكن 
اأو نتيجة الر�ساد املايل كانخفا�ض معدلت الت�سخم اإىل  ب�سبب حت�سن الأداء القت�سادي، 
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اأدنى م�ستوى ممكن والتي قاربت 0.34% وانخفا�ض معدلت الفائدة اإىل 6% بعدما كان 
21% �سنة 1994.لكن من جهة اأخرى فاإن هذه النتائج تتعلق ب�سفة عامة بجانب الطلب 
الكلي؛ اأما ما تعلق بجانب العر�ض الكلي فاإن املوؤ�رضات ل تدعو اإىل التفاوؤل ب�سبب �سعف 

الداء القت�سادي ملختلف القطاعات القت�سادية با�ستثناء املحروقات )25(.
القطاع  ن�سوء  اأعاق  اخلفيفة  ال�سناعة  مكونات  مع  اجلديد  ال�سناعي  فالهيكل 
اأي  اإهمال م�رضوع ال�سناعة الأ�سا�ض  اخلا�ض يف ال�سناعة، ويف الوقت نف�سه فهي تعني 

امل�سنعة. ال�سناعات 
عدم  يف  جتلت  ال�سناعي،  العمومي  القطاع  قل�ست  ظواهر  ال�سلبيات  هذه  اأن�ساأت 
ال�ستثمار يف اأعقاب ان�سحاب اخلزينة من التمويل؛ نظرا لندرة املوارد بفعل انخفا�ض اأ�سعار 
البرتول منت�سف الثمانينات، وتعر�ض ال�سناعة للمناف�سة من الواردات، وهذه العتبارات 

كانت ل�سوء احلظ غائبة يف اإ�سرتاتيجية النفتاح القت�سادي يف اجلزائر )26(.
اعتمادها قد مت حتديدها  الواجب  اأن الختيارات  بالن�سبة لالإ�سالحات فبالرغم من 
بو�سوح؛ فاإن و�سائل حتقيقها املج�سدة يف املوؤ�س�سات املكلفة بتنفيذها )الإدارة، البنوك، 
اأن  ذاتيتها، كما  اأنها غري متكيفة من حيث طبيعتها، ومن حيث  العدالة، اجلباية...( تبني 
القوانني  تنفيذ  يف  وتباطوؤ  املكت�سبة  الريوع  و  الفئوية  للم�سالح  اأ�سرٌي  الوطني  القت�ساد 
العوائق  اإىل  بالإ�سافة  الجتماعي،  ال�رضخ  تفاقم  زيادة  من  التنفيذية خوفا  و  الت�رضيعية 
يبقى  الذي  و  ال�ستثمار،  على  اأثرت  التي  التمويل  منظومات  تكيف  وعدم  البريوقراطية، 
جزء كبري منه حكرا على ال�سلطات العمومية بالرغم من احلوافز العديدة املوجهة لت�سجيع 
ال�ستثمار اخلا�ض الوطني والأجنبي؛ على خلفية جمود يف اتخاذ القرارات وتباطوؤ يف اإدارة 
ال�ستثمار؛  رف�ض  اإىل  الأموال  روؤو�ض  باأ�سحاب  دفع  ما  وهذا  ا�ستكمالها،  و  الإ�سالحات 
لإقامة  العمومية  ال�سلطات  ت�سهيالت من  و  واحل�سول على �سمانات  ال�سفافية،  يف غياب 
امل�ساريع، و تبقى هذه الأخرية عبارة عن رهون اأمام منظومة غري فعالة وغالبا ما تكون 

مرت�سية.
اأما فيما يخ�ض التجارة اخلارجية فاإنه بالرغم من الإجراءات املتخذة من اأجل تنويع 
بن�سب  املدفوعات  امل�سيطر على ر�سيد ميزان  يبقى املحدد  البرتول  �سعر  فاإن  ال�سادرات؛ 
اإيرادات  على  العتماد  �سيا�سة  واأن  الإ�سالحات،  ق�رض  على  يوؤكد  ما  وهذا   %97 تتعدى 
يف  اأخرى  دول  مع  التعامل  تنويع  دون  الأوربي  الحتاد  مع  التعامل  وتركيز  املحروقات 

جمال ال�سترياد* من اأكرب ال�سلبيات التي يعاين منها القت�ساد اجلزائري.
اأما الو�سع الجتماعي املزري؛ فيعد موؤ�رضا كافيًا للحكم على مدى فعالية الإ�سالحات 
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منه  ي�ستفيد  اأن  املفرو�ض  من  اقت�سادي،  منو  حتقيق  اإىل  تهدف  كانت  التي  القت�سادية 
املجتمع بالدرجة الأوىل، وهو عك�ض ما يثبته الواقع من انت�سار للفقر واحلرمان، وظهور 

عدد من الآفات الجتماعية )27(.
�ملرحلة �لثالثة: مرحلة عودة �لنمو من 2000 �ىل 2014.ت. 

اأنها  �سحيح  التطلعات،  دون  تبقى  فهي  �سابقا  تناولناها  الذي  الإ�سالحات  رغم 
�سمحت باإعادة التوازنات القت�سادية الكربى لكنها مل توفر كل ال�رضوط ال�رضورية لو�سع 
منظومة لال�ستثمار، ول�ستحداث الرثوات ومنا�سب ال�سغل ب�سكل دائم، لهذا حاولت احلكومة 
القيام باإ�سالحات جديدة تهدف اإىل اإ�سفاء املرونة الالزمة على الأداة الإنتاجية، لتمكينها 
التعبئة  ت�ستهدف  املرونة  اقت�ساد منفتح، هذه  والتاأقلم مع املتغريات يف ظل  التطور  من 

احلقيقية لال�ستثمار بكل اأ�سكاله، وكذا الطاقات الفنية، واملادية، والب�رضية.
اأ�سفى نوعا من   1999 ل�سنة  الأخري  الثالثي  ابتداء من  اأ�سعار املحروقات  فارتفاع 
الراحة املالية على هذه الفرتة مت ا�ستغاللها يف بعث الن�ساط القت�سادي من خالل �سيا�سة 
مالية تنموية، عرّب عنها ارتفاع حجم الإنفاق العام، بحيث ارتفعت ن�سبة الإنفاق العمومي 

من الناجت املحلي اخلام من 28.3% �سنة 2000 اإىل حوايل 34.87% �سنة 2003.
وانطالقا من �سنة 2001 قامت اجلزائر باإطالق ثالثة برامج ا�ستثمارية وا�سعة هي: 
 ،2009  -  2005 النمو  دعم  وبرنامج   ،2004  -  2001 القت�سادي  الإنعا�ض  برنامج 
الأثر  2014، وقد كان لهذه الربامج   - 2010 النمو القت�سادي  والربنامج املكمل لدعم 
الوا�سع على جل القطاعات القت�سادية؛ ففي هذه الفرتة عرفت اجلزائر اإنفاقا عموميا منقطع 
النظري منذ ال�ستقالل من حيث املبالغ التي مت تخ�سي�سها يف هذا الإطار ما جمموعه 222 

مليار دولر، وقد و�سلت ن�سبة هذا الإنفاق اإىل ن�سب عالية من الناجت املحلي اخلام.

- برنامج اإلنعاش االقتصادي 2001 -2004

برنامج دعم الإنعا�ض القت�سادي الذي خ�س�ض له غالف مايل اأويل مببلغ 525 مليار 
دينار اأي حوايل 7 ماليري دولر اأمريكي، قبل اأن ي�سبح غالفه املايل النهائي مقدرا بحوايل 
اإ�سافة م�ساريع جديدة له واإجراء  16 مليار دولر، بعد  مليار دينار او ما يعادل   1216

تقييمات ملعظم امل�ساريع املربجمة �سابقا )28(.
الإنتاجية  والأن�سطة  املوؤ�س�سات  لدعم  املوجهة  الأن�سطة  الربنامج حول  هذا  يتمحور 
والفالحية، كما خ�س�ض لتعزيز امل�سلحة العامة يف ميدان الري والنقل واملن�ساآت، وحت�سني 
ياأتي:  ما  ذكر  ميكن  الربنامج  هذا  اأهداف  بني  املحلية...ومن  والتنمية  املعي�سي  امل�ستوى 
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اإنهاء العمليات التي هي يف طور الجناز، اإعادة العتبار للبنى التحتية و�سيانتها، توفري 
القطاعات  خمتلف  الربنامج  هذا  م�ض  وقد  الوطنية،  ول�سيما  الإجناز  وقدرات  الو�سائل 

القت�سادية )29(.
الإنتاجية حيث خ�س�ض للفالحة برنامج قدرت تكلفته  - الأن�سطة  العمل على دعم 

بحوايل 65 مليار دج )0.86 مليار دولر( ، اأما ال�سيد واملوارد املائية فحوايل 9.5 مليار 
دج )0.12 مليار دولر( .

التنمية املحلية والب�رضية حيث قدرت ح�سة التنمية املحلية حوايل 113 مليار دج  -
)1.5 مليار دولر( ، اأما الت�سغيل واحلماية الجتماعية فقدرت تكلفته حوايل 16 مليار دج 

)0.21 مليار دولر( .
اخلدمات العامة وحت�سني املعي�سة خ�س�ض له مبلغ 210.5 مليار دج )2.8 مليار  -

دج  مليار   1.7 الهيكلية،  للتجهيزات  دج  مليار   142.9 دولر( توزعت على النحو الآتي: 
لتاأمني املوانئ واملطارات والطرقات 10 مليار دج لالت�سالت، 22.22 مليار دج لأحياء 

الف�ساءات الريفية وباجلبال واله�ساب العليا والواحات.
-  1.2( دج  مليار   90.3 الربنامج حوايل  تكلفة  قدرت  وقد  الب�رضية  املوارد  تنمية 

مليار دولر( .
كما رافق هذا الربنامج وبهدف احل�سول على نتائج مر�سية جمموعة من التعديالت 

املوؤ�س�سية والهيكلية تظهر يف اجلدول الآتي: 
الجدول )3( 

أهم التعديالت المؤسسية والهيكلية خالل 2001 - 2004

�ملجموع2001200220032004�لقطاعات

0.22.57.59.820ع�رضنة اإدارة ال�رضائب

5.575522.5�سندوق امل�ساهمة ال�رضاكة

0.30.80,50.42تهيئة املناطق ال�سناعية

2- 0.310,7�سندوق ترقية املناف�سة ال�سناعية

0.08- - 0.030.05منودج التنبوؤ على املدى املتو�سط والطويل

6.3311.3513.715.246.58�ملجموع

  Source: Bilan du Programme de soutien à la relance économique appui
aux réformes, Septembre 2001 à Décembre 2003 , p 20
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التي  الهيكلية  لالإ�سالحات  اأداًة مرافقة  اعتباره  الذي ميكن  الربنامج  من خالل هذا 
التزمت اجلزائر بها ق�سد اإن�ساء حميط مالئم لندماج البلد يف القت�ساد العاملي، �سحيح اأن 
هذا الربنامج ورغم �سخامته لن يحل كل امل�سكالت امل�سجلة على م�ستوى القت�ساد لكنه 

حاول ولو التخفيف منها على الأقل.
اإىل   2001 �سبتمرب  من  الفرتة  القت�سادي خالل  الإنعا�ض  برنامج  تكلفة  قدرت  لقد 

478 مليار دج وكانت هيكلة ال�ستثمارات على النحو التايل:  دي�سمرب 2003 حوايل 
الأن�سطة  دج،  مليار   124 التحتية  البنى  دج،  مليار   155 املعي�سة  ظروف  حت�سني 
املنتجة 74 مليار دج، حماية الو�سط 20 مليار دج، املوارد الب�رضية واحلماية الجتماعية 
كانت   2003 دي�سمرب  اأواخر  وعند  دج،  مليار   29 لالإدارة  التحتية  البنى  دج،  مليار   76

ح�سيلة امل�ساريع كما يف اجلدول املوايل: 
الجدول )4( 

حصيلة المشاريع أواخر ديسمبر 2003

�مل�رشوع�لقطاعات

4386املوارد املائية

2448ال�سكن والعمران

1868ال�سغال العمومية

1596الفالحة

1134البنى التحتية لل�سباب

1046التعليم

564الت�سالت 

545ال�سحة

330ال�سيد

223احلماية الجتماعية

167الطاقة

162البنى التحتية للثقافة

982البنى التحتية لالدارة

149التعليم العايل والبحث العلمي
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�مل�رشوع�لقطاعات

174التكوين املهني

99البيئة

59ال�سناعة

33التعليم عن بعد

9النقل

16063جمموع �مل�شاريع

 Source: Services du chef du gouvernement, ”Le plan de la relance
.économique 2001- 2004, les composantes du programme”, P 2

 11811 اأي حوايل  امل�ساريع منجزة  73% من  املنفذة فكانت:  امل�ساريع  ن�سب  اأما 
اأي  النطالق  طور  يف   %1 م�رضوع،   4093 حوايل  اأي  الجناز  طور  يف   %26 م�رضوع، 

حوايل 159 م�رضوع.
مقارنة  حت�سن  القت�سادي  النمو  اأن  القت�سادي  الإنعا�ض  برنامج  نتائج  ومن 
والذي   %6.5 حوايل  املتو�سط  يف   2004  -  2001 خالل  بلغ  املا�سية،  بال�سنوات 
اأ�سا�سا بف�سل قطاعي البناء والأ�سغال العمومية وكذا اخلدمات، ومن حيث القيمة  حتقق 
 1990 امل�سافة الإجمالية فاإن م�ساهمة الن�ساطات املنتجة يف النمو القت�سادي خالل 

- 2003 كانت يف اجلدول التايل: 
الجدول )5( 

نسبة نمو القيمة المضافة خالل الفترة 1990 - 2003

�خلدمات�لبناء و�الأ�شغال �لعمومية�ملحروقات�لفالحة�ل�شناعة

8,618,6301329القيمة امل�سافة %

المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء 

من خالل اجلدول فاإن م�ساهمة الن�ساطات املنتجة يف النمو خالل هذه الفرتة مازالت 
حتكمها املحروقات 30% وقطاع اخلدمات %29.

- برنامج دعم النمو االقتصادي من 2009 – 2005

الربنامج التكميلي لدعم النمو الذي قدرت العتمادات املالية الأولية املخ�س�سة له 
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مببلغ 8705 ماليري دينار، مبا يف ذلك خم�س�سات الربنامج ال�سابق 1216 مليار دينار 
وخمتلف الربامج الإ�سافية، ل�سيما برناجمي اجلنوب واله�ساب العليا، والربنامج التكميلي 
املوجه لمت�سا�ض ال�سكن اله�ض، والربامج التكميلية املحلية.اأما الغالف املايل الإجمايل 
املرتبط بهذا الربنامج عند اختتامه يف نهاية 2009 فقد قدر بـ 9680 مليار دينار، حوايل 
130 مليار دولر، بعد اإ�سافة عمليات اإعادة التقييم للم�ساريع اجلارية، وخمتلف التمويالت 

الإ�سافية الأخرى )30(.
جزائري  دينار  مليار   4202.7 بـ  يقدر  التكميلي  للربنامج  املخ�س�ض  املبلغ  اإن 
بر�مج  �إىل خم�شة  �لربنامج  هذ�  تق�شيم  �أنه مت  �لعلم  مع  مليار دولر(  )حوايل57 

هي:  فرعية 
قطاع التنمية املحلية والب�رضية: ا�ستفاد من برنامج خا�ض ي�سل 1908.5 مليار  -

دينار جزائري )25.9 مليار دولر( ، ما ميثل ن�سبة 45.5% من اإجمايل الربنامج التكميلي.
-  1703.1 قطاع الأ�سغال العمومية والهياكل القاعدية يقدر املبلغ املخ�س�ض له 

مليار دج )23 مليار دولر( ، اأي40.5% من اإجمايل الربنامج.
دج  - مليار   337.2 من  ا�ستفادت  البحري:  ال�سيد  الفالحة،  ال�سناعة،  قطاعات 

)4.56 مليار دولر( ، وهو ما ميثل 8%من اإجمايل الربنامج.
القطاع الإداري احلكومي: ا�ستفاد من برنامج خا�ض لتطوير اأهم الهيئات احلكومية  -

 2.73( دج  مليار   203.9 قيمته  ت�سل  املالية،  العدالة،  غرار:  الداخلية،  على  واإ�سالحها 
مليار دولر( ، ما يعادل ن�سبة 4.8% من الربنامج التكميلي.

قطاع التكنولوجيات احلديثة لالإعالم والت�سال ا�ستفاد من 50 مليار دج )0.69  -
مليار دولر( ، ما يعادل ن�سبة 1.2% من الربنامج التكميلي )31(. 

وقد كانت املبالغ املخ�س�سة للربنامج خالل الفرتة كما ياأتي: 
الجدول )6( 

المبالغ المخصصة لبرنامج دعم النمو االقتصادي خالل 2005 - 2009

�لن�شبة �ملئوية�ملبلغ مبليار دج�مل�شاريع

1908.545�أوال: برنامج حت�شني ظروف معي�شة �ل�شكان، منها: 

555ال�سكنات

141اجلامعة
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�لن�شبة �ملئوية�ملبلغ مبليار دج�مل�شاريع

200الرتبية الوطنية

58.5التكوين املهني

85ال�سحة العمومية

127تزويد ال�سكان باملاء )خارج الأ�سغال الكربى( 

60ال�سباب والريا�سة

16الثقافة

65اإي�سال الغاز والكهرباء

95اأعمال الت�سامن الوطني

19.1تطوير الإذاعة والتلفزيون

10اجناز من�سات للعبادة

26.4عمليات تهيئة الإقليم

200برامج بلدية للتنمية

100تنمية مناطق اجلنوب

150تنمية مناطق اله�ساب العليا

1703.140.5ثانيا: برنامج تطوير �ملن�شات �الأ�شا�شية، منها: 

700قطاع النقل

600قطاع الأ�سغال العمومية

393قطاع املياه

10.15قطاع تهيئة الإقليم

337.28ثالثا: برنامج دعم �لتنمية �القت�شادية منها.

300الفالحة والتنمية الريفية

13.5ال�سناعة

12ال�سيد البحري

4.5ترقية ال�ستثمار

3.2ال�سياحة

4املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وال�سناعات التقليدية
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�لن�شبة �ملئوية�ملبلغ مبليار دج�مل�شاريع

203.94.8ر�بعا: تطوير �خلدمات �لعمومية وحتديثها

34العدالة

64الداخلية

65املالية

2التجارة

16.3الربيد والتكنولوجيا اجلديدة لالإعالم والت�سال

22.6قطاعات الدولة الأخرى

501.1خام�شا: برنامج �لتكنولوجيات �جلديدة لالت�شال

2202.7100�ملجموع �لربنامج �خلما�شي 2005 2009

 ،»2009  -  2005 فترة  النمو  لدعم  التكميلي  «البرنامج   ،  (2005 ) االمة  مجلس  المصدر: 
ص ص 7،6.

حماولة  اإنعا�ض  اإ�سرتاتيجية  تطبيق  الدولة  �سعي  يت�سح  ال�سابق  اجلدول  خالل  من 
موا�سلة النمو، وحت�سني م�ستوى املعي�سة، حيث خ�س�ض لهذه الأخرية 45.5% من جمموع 
ال�ستثمارات، مع توجيه نفقات امليزانية باجتاه ال�ستثمار يف املن�ساآت الأ�سا�سية بن�سبة 

.%40.5

مليار  -  21214 قدره  اإجمايل  مايل  بقوام  �القت�شادي  �لنمو  توطيد  برنامج 
دينار، ما يعادل حوايل 286 مليار دولر مبا يف ذلك الغالف الإجمايل للربنامج ال�سابق 
الربنامج اجلديد خم�س�ض له مبلغ اأويل مبقدار 11534 مليار  اأن  اأي  9680مليار دينار، 

.)32( دينار، ما يعادل 155 مليار دولر 
مت تق�شيم هذ� �لربنامج �إىل ثالثة بر�مج فرعية تتمثل يف: 

مليار  -  9903 ي�سل  برنامج خا�ض  ا�ستفاد من  والب�رضية:  املحلية  التنمية  قطاع 
دينار جزائري )129.9 مليار دولر ( ، ما ميثل ن�سبة 45.42% من اإجمايل الربنامج.

-  8400 له  املخ�س�ض  املبلغ  يقدر  القاعدية:  والهياكل  العمومية  الأ�سغال  قطاع 
اإجمايل الربنامج. مليار دج )110.16 مليار دولر( ، بن�سبة 38.52% من 
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قطاعات ال�سناعة، الفالحة، ال�سيد البحري والت�سغيل: ا�ستفادت من 3500 مليار  -
دج )45.9 مليار دولر( ، ما ميثل ن�سبة 16.05%من اإجمايل الربنامج.

وعموما ميكن القول اإن التوزيع القطاعي للربامج ال�سابقة الذكر، يعك�ض رغبة احلكومة 
القت�سادي،  النمو  معدلت  يف  مبا�رضة  ب�سورة  توؤثر  التي  القطاعات  اأهم  ا�ستهداف  يف 

وم�ستويات الت�سغيل )33(.
لقد اعتمدت اجلزائر خمطط اإنعا�ض اقت�سادي بقرابة 10 ماليري دولر ما بني 2000 
كينيزية  مقاربة  اعتماد  منه  الهدف  وكان  القت�ساد،  بتن�سيط  ت�سمح  كو�سيلة   2004 و 
لدعم املوؤ�س�سات اجلزائرية وحتفيز الطلب يف ال�سوق، واإعادة القت�ساد الوطني، وا�ستعادة 
العمومية  النفقات  ن�سبة  ارتفاع  الواردات.ولكن مع  اإحالل  لل�رضوع يف  املوؤ�س�سات لنموها 
برزت عدة اختاللت، من بينها عجز املوؤ�س�سات اجلزائرية عن الإجناز، وو�سعيتها ال�سيئة 
رغم عودة ال�سلطات اإىل خيار م�سح الديون واإعادة ر�سملتها، فقد خ�س�ست الدولة ميزانية 
اإ�سافية قاربت اإىل غاية 2008 حوايل 800 مليار دينار مل�سح ديون املوؤ�س�سات واإعادة 
ر�سملة البنوك، كما خ�س�ست �سنويا بني 2001 - 2008 ما بني 5 اإىل 16 مليار دولر 

ل�سترياد مواد جتهيز ومواد موجهة لأدوات الإنتاج.
وعلى الرغم من �سمان ا�ستمرارية النفقات العمومية، مع تخ�سي�ض اأكثـر من 160 
النتائج  فاإن   ،2009  -  2005 بني  ما  القت�سادي  النمو  دعم  برنامج  يف  دولر  مليار 

�سلبية. كانت 
برامج  يف  املعتمدة  للم�ساريع  تقييم  اإعادة  عمليات  عن   2008 عام  الك�سف  مت  فقد 
دعم النمو تفوق 40 مليار دولر، وتاأخر يف الإجناز يف عدد من امل�ساريع الإ�سرتاتيجية، 
ف�سال عن ذلك، �سجل اأمام عجز املوؤ�س�سات الوطنية، ا�ستحواذ ال�رضكات الأجنبية على معظم 
ال�سفقات وامل�ساريع اخلا�سة بالهياكل القاعدية، وتهمي�ض الوطنية منها حتى على م�ستوى 

املناولة.
وباملقابل فقد حدث تفكيك �سناعي كبري يف اجلزائر جتلت معامله يف انتقال ن�سبة 
م�ساهمة ال�سناعات التحويلية من الناجت املحلي من 15% و�سط الثمانينيات اإىل %5.5 
فقط �سنة 2006، هذا النخفا�ض عمل ل�سالح املحروقات، ف�سعف منو القطاع ن�سبة لنمو 

القت�ساد ككل ا�ستمر يف زيادة التفكيك ال�سناعي.



381

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

التحويلية  لل�سناعات  املتو�سط  النمو  1987 كان   - 1999 املرحلة  اأنه خالل  كما 
التحويلية  ال�سناعات  عرفت  فقد   ،1998 عام  با�ستثناء   %  -  2.7 بـ  يقدر  العمومية 
ذلك  من  فقط   %65 كان   2006 �سنة  اإنتاجها  فموؤ�رض  العمومية منوا �سلبيا منذ 1989، 

التاريخ، كما �أن �لتفكيك �ل�شناعي للقطاع �لعمومي �أدى �إىل: 
من  -  %77 و   %90 التوايل  على  فقدت  واملالب�ض  والن�سيج  والأحذية  اجللود 

اإنتاجهما.
التعدين ومواد البناء واخل�سب والفلني فقدت ما بني 43% و 47% من ح�ستها  -

بني الفرتتني.
موؤ�رض  - �سهد  والكهربائية،  وامليكانيكية  التعدينية  واملنتجات  ال�سلب  �سناعات 

اإنتاجها انخفا�سًا بـ 60 % ما بني 1989 و 2006.
ال�سناعة خارج  2006 كان هيكل  1999 و2000 -   - 1990 الفرتتني  وما بني 
املحروقات )العمومية واخلا�سة( يتاأرجح من ال�سناعات الثقيلة اإىل ال�سناعات اخلفيفة، 
ففي الواقع ال�سناعات الثقيلة التي ميكن اأن ن�سيفها لفروع �سناعات ال�سلب واملنتجات 
التعدينية وامليكانيكية والكهربائية التي انتقلت ح�ستها من القيمة امل�سافة الكلية لل�سناعة 
 ،2005  - و2000   1999  -  1990 بني  ما   %13 اإىل   %22 من  املحروقات  خارج 
اأما   ،%41 33% اإىل  باملقابل ال�سناعات الزراعية انتقلت ح�ستها يف الفرتة نف�سها من 
القطاع العام يبقي يهيمن على املناجم واملحاجر،  و�سناعات ال�سلب واملنتجات التعدينية 

وامليكانيكية والكهربائية، ومواد البناء والكيماويات، البال�ستيك وال�سناعات املتنوعة.
�لنتائج و�القرت�حات: . 3

اإىل  اأدت  والتي  ال�سخمة  ال�ستثمارية  الربامج  لتلك  اجلزائرية  ال�سلطات  تنفيذ  رغم 
بعوامل  لرتباطه  ظرفيًا  يبقى  التح�سن  هذا  اأن  اإل  القت�سادية  املوؤ�رضات  بع�ض  حت�سني 
يف  اإبرازها  ميكن  اأخرى  اختاللت  اإىل  بالإ�سافة  املحروقات  قطاع  وبالأخ�ض  خارجية 

النتائج التالية: 
اإن القت�ساد اجلزائري يعاين من اختاللت كبرية و�سعف بنيوي ل ميكن معاجلته  -

ظرفيا بل يحتاج لإ�سالح �سامل بهدف حتقيق ال�ستقرار القت�سادي الكلي.
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نتاج  - كانت  اجلزائري  القت�ساد  عرفها  التي  القت�سادية  الإ�سالحات  اإن 
النعكا�سات العاملية اأكرث منها لدوافع داخلية؛ لكون هذه الإ�سالحات حتمل بني طياتها 

عدداً من املتناق�سات مع الواقع اجلزائري وهذا ما حد من فعاليتها.

اإن النظرة الكينزية التي اأعدت وفقها �سيا�سة التنمية يف الفرتة الأخرية ل تتنا�سب  -
مع الو�سع القت�سادي الذي تعي�سه اجلزائر بالنظر لعدم مرونة اجلهاز الإنتاجي، فالزيادة 
امل�سجلة يف الطلب الكلي ب�سبب زيادة الإنفاق احلكومي املوجه لال�ستثمار مل توؤد اإىل زيادة 
العر�ض الكلي وتن�سيط اجلهاز الإنتاجي، ب�سبب امل�سكالت الهيكلية واملالية التي يعاين منها 

القطاع الإنتاجي.

لدعم  - التكميلي  والربنامج  القت�سادي  الإنعا�ض  دعم  برنامج  تنفيذ  من  بالرغم 
النمو، فاإن الدولة مل ت�ستفد من التجربة التنموية ال�سابقة يف حت�سني الهدف التنموي، حيث 

مازالت تعاين من عدم القدرة على اإجناز امل�ساريع يف اآجالها املطلوبة.

اإن حر�ض ال�سلطات على تنفيذ برنامج دعم الإنعا�ض القت�سادي مل يرافقه احلر�ض  -
نف�سه، فيما يخ�ض تنفيذ م�سار الإ�سالحات القت�سادية واإكماله، الذي �رضع فيه خالل فرتة 
الت�سعينات من القرن الع�رضين حيث �سجلت معظم العمليات اخلا�سة بالإ�سالح القت�سادي 
تباطوؤاً اإن مل نقل توقفا خالل الفرتة نف�سها مما اأدى اإىل تقليل فعالية هذه ال�سيا�سة؛ اإذ اإن 
زيادة الإنفاق احلكومي املخ�س�ض للتجهيز يف ظل ظروف اقت�سادية تت�سم بنق�ض كفاءة 
وفعالية القطاع ال�سناعي، وعدم م�سايرة املنظومة امل�رضفية والأجهزة الإدارية احلكومية 

للتطورات القت�سادية؛ �سيوؤدي حتما اإىل التقليل من النتائج املرتتبة عن هذا الإنفاق.

اإن تاأثري �سيا�سات الإنفاق املنتهجة منذ �سنة 2000 على معدل النمو القت�سادي  -
تاأثري �سعيف وغري م�ستدام؛ اإذ اأن معدل النمو يتحدد اأ�سا�سا مب�ستوى اأداء قطاع املحروقات 

بالنظر للم�ساهمة الكبرية لهذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل.

حدث تفكيك �سناعي يف اجلزائر جتلت معامله يف انتقال ن�سبة م�ساهمة ال�سناعات  -
التحويلية من الناجت املحلي من 61%خالل منت�سف الثمانينات اإىل5.5% �سنة 2006، 

هذا النخفا�ض عمل ل�سالح املحروقات.
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وعلى �شوء �لنتائج �ل�شابقة �لذكر نقدم �القرت�حات �لتالية: 
�رضورة تنفيذ الربامج ال�ستثمارية مع مرافقتها بتنفيذ الإ�سالحات القت�سادية  -

واملتمثلة اأ�سا�سا يف اإ�سالح املنظومة امل�رضفية وحتديث الإدارة.
كل  - يتطلبها  التي  الأولويات  وفق  الأهداف  وا�سحة  قطاعية  ا�سرتاتيجيات  و�سع 

قطاع، وذلك من خالل �سيا�سة طويلة املدى مع الرتكيز على القطاعات الإنتاجية، وكذلك 
الهتمام بالبتكار والتطوير.

القت�سادية،  - الظروف  مع  تتوافق  ذاتية  تنموية  ا�سرتاتيجيات  بناء  �رضورة 
الجتماعية، الثقافية والدينية للجزائر.

�رضورة الهتمام بالعن�رض الب�رضي للو�سول للر�سادة القت�سادية، وهذا ل يتاأتى  -
اإل من خالل الرجوع اإىل تعاليم الدين الإ�سالمي، وبخا�سة اأننا نرى اأن م�سكلة التنمية يف 
جزء كبري منها هي م�سكلة اأخالقية اأكرث منها ا�ستثمار وموارد، وبخا�سة اإن مظاهر الف�ساد 

والبريوقراطية والالمبالة منت�رضة ب�سكل وا�سع يف اجلزائر.
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