
319

حالة تعثر النمو االقتصادي 
يف اجلزائر خارج نشاط قطاع النفط

أ.شيخ رمحة
املشرف د.منصوري عبد اهلل 

   تاريخ التسليم: 9/ 2/ 2014م، تاريخ القبول: 24/ 8/ 2014م.
     طالبة دكتوراه/ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير/ جامعة باجي مختار/ عنابة/ الجزائر.

       أستاذ محاضر رتبة- أ- / كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير/ جامعة باجي مختار/ عنابة/ الجزائر.



320

أ. شيخ رحمة
املشرف د. منصوري عبد اهلل حالة تعثر النمو االقتصادي في اجلزائر خارج نشاط قطاع النفط

ملخص: 
تتميز العديد من بلدان اجلن�ب النفطية )1( بهيمنة قطاع املحروقات على االقت�شاد، 
هذه  عن  مثااًل  البحثية  ال�رقة  هذه  امل�شتدام.وُتقّدم  النم�  حتقيق  من  متكنها  وعدم 

االقت�شاديات واملتمثل يف االقت�شاد اجلزائري.
يهدف هذا امل��ش�ع اإىل درا�شة مدى ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر، وت�شخي�س 
اإىل  البداية  العنا�رض االأ�شا�شية املف�رضة للنقائ�س امل�ج�دة. وذلك من خالل التعر�س يف 
القن�ات  ت�شخي�س  اإطار  يف  بالنفط،  الغنية  باالقت�شاديات  النم�  لتعرث  النظري  التاأ�شيل 
ال�شببية لتعرث النم�.ويف مرحلة ثانية، التطرق اإىل حالة االقت�شاد اجلزائري، بدرا�شة مدى 
ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر، عرب الرتكيز على حتليل م�ؤ�رضات النم� االقت�شادي 

يف الع�رضيتني االأخريتني.
النم�  االقت�شادي،  النم�  م�ؤ�رضات  الريع،  على  يق�م  اقت�شاد  املفتاحية:  الكلمات 

امل�شتدام.

(1) تم اعتماد مصطلح بلدان الجنوب النفطية، ألن غالبية البلدان المصدرة للنفط التي تتوزع جنوب الكرة األرضية،
تتميز من الناحية االقتصادية بأنها أقل تقدما (بدرجات متفاوتة) مقارنة بمصدري النفط في الشمال، كالنرويج وبريطانيا.
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THE STATUS OF ECONOMIC DECLINE IN ALGERIA, 
OUTSIDE THE CONTEXT OF OIL SECTOR

Abstract: 

The issue of the sustainable growth characterizes many 
hydrocarbon exporting countries of the South.Indeed, hydrocarbons 
remain the dominant sector of the economy.This study aimed to figure 
the sustainability of growth in the case of Algeria, and to explore the 
factors that determine the existing deficiencies.To achieve this, the 
researcher proposes a literature review about various channels that 
could explain the poor performance of many oil exporting countries, and 
then, an analysis of the sustainability of growth in Algeria by examining 
economic indicators in the last twenty years.

Keywords: rentier economy, indicators of economic growth, sustainable 
growth.
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مقدمة: 
اأدت طفرة االأ�شعار النفطية عام 1973م اإىل خلق طم�ٍح لدى بلدان اجلن�ب النفطية، 
التي حت�ز على اجلزء االأعظم من هذه الرثوة بعهٍد جديد، تغرّي فيه من م�قعها �شمن الهيكل 
التقليدي للتجارة الدولية، كما كانت تهدف )خا�شة اأع�شاء منظمة الدول امل�شدرة للنفط( 

اإىل ا�شتغالل ق�تها النفطية لتحقيق مكا�شب تنم�ية.
اآليات  خالل  من  له،  االأمثل  اال�شتغالل  بال�رضورة  يعني  ال  النفط  فامتالك  ذلك  مع 
واأوجه ا�شتخدام امل�ارد النفطية، �ش�اًء يف العمليات االإنتاجية الالحقة اأو الت�ظيف الكفء 
ال�شياق  هذا  للرثوة.ويف  م�لِّدٍة  اإنتاجية  اأ�ش�ٍل  اإىل  بتح�يلها  عنها،  املرتتبة  لالإيرادات 
تتمح�ر االإ�شكالية الرئي�شة لهذا امل��ش�ع، ح�ل حالة االقت�شاد اجلزائري، يف االآتي: »اإىل 
ل االقت�شاد اجلزائري، الذي ميثل اأحد اقت�شاديات اجلن�ب النفطية، يف تهيئة  اأي مدى ت��شّ

اقت�شاده ملا بعد ن�ش�ب النفط؟ «.
يهدف هذا امل��ش�ع اإىل درا�شة مدى ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر، وت�شخي�س 
االأداء  يعك�س  امل�شتدام  النم�  اأن  امل�ج�دة.ذلك  للنقائ�س  املف�رضة  االأ�شا�شية  العنا�رض 
عرب  الرثوة  انتقال  يف  ي�شاهم  مما  النفطية،  للعائدات  ال�شليمة  واالإدارة  اجليد  االقت�شادي 

االأجيال.
النم�  لتعرث  النظري  التاأ�شيل  اإىل  البداية  يف  التعر�س  مّت  االإ�شكالية،  هذه  وملعاجلة 
باالقت�شاديات الغنية بامل�ارد الطبيعية، خا�شة النفط، كتمهيد يف اإطار ت�شخي�س القن�ات 
التي نفت  الدرا�شات  اإليها جمم�عة  لت  التي ت��شّ النتائج  النم�؛ مع ترجيح  ال�شببية لتعرث 
العالقة احلتمية للعنة امل�ارد.مّما يفتح املجال اأمام اإمكانية حت�شني االأداء االقت�شادي من 

خالل االإ�شالحات االقت�شادية واالإ�شالح امل�ؤ�ش�شاتي.
درا�شة مدى  االقت�شاد اجلزائري، من خالل  اإىل حالة  التعر�س  مّت  ثانية،  يف مرحلة 
ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر، بالرتكيز على حتليل موؤ�رشات النمو القت�صادي 

يف الع�رشيتني الأخريتني، ل�صيما: 
درا�شة االرتباط االإح�شائي بني الناجت املحلي االإجمايل يف اجلزائر واأ�شعار نفط  -
برنت؛ 
درا�شة تط�ر معدالت النم� االقت�شادي، وهيكل القيمة امل�شافة؛  -
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حتليل مدى اعتماد االقت�شاد اجلزائري على امل�ارد الطبيعية؛  -
ت�شخي�س العنا�رض الرئي�شية لرتاجع النم� االقت�شادي يف اجلزائر. -

واأخريا، ومن خالل حم�شلة الدرا�شة، ا�شُتنبطت بع�س العنا�رض الرئي�شية التي ميكن اأن 
ت�شّكل ركائز اأ�شا�شية للنم� امل�شتدام يف اجلزائر، وكذلك اقت�شاديات اجلن�ب النفطية.

فيما يخ�س منهج الدرا�شة، فلقد مّت االعتماد على االأ�شل�ب ال��شفي التحليلي، الأجل 
درا�شة مدى اعتماد االقت�شاد اجلزائري على امل�ارد الطبيعية، وت�شخي�س العنا�رض الرئي�شة 
بع�س  يف  املقارن،  باملنهج  اال�شتعانة  متت  اجلزائر.كما  يف  االقت�شادي  النم�  لرتاجع 
اأف�شل  ميّثل  الذي  الرنويجي  االقت�شاد  عليها.فاختري  ِل  امُلَتح�شّ النتائج  لتعزيز  االأحيان، 
من�ذج ميكن اال�شتناد اإليه ح�ل االإدارة اجليدة للم�ارد النفطية، واالقت�شاد الت�ن�شي، الفقري 

من حيث امل�ارد املعدنية مقارنة باجلزائر اإال اأنه يتميز باأدائه اجليد.
وفيما يتعلق بامل�صادر الأ�صا�صية التي اعُتِمدت يف الدرا�صة، فتمثلت يف: 

على  ♦ االعتماد  م��ش�ع  تناولت  التي  االأدبيات  �شّم  النظري:  للتاأ�شيل  بالن�شبة 
امل�ارد الطبيعية، خا�شة النفط وتاأثريه على االأداء االقت�شادي؛ 

الهيئات  ♦ بالن�شبة حلالة االقت�شاد اجلزائري: فُاعتِمد على تقارير وق�اعد بيانات 
الر�شمية واملنظمات الدولية ب�شكل اأ�شا�شي، وكذا قاعدة بيانات بريتي�س برتولي�م، اإ�شافة 

اإىل امللتقيات الدولية.

1- القنوات السببية لتعثر النمو خارج نشاط قطاع النفط: )2( 
فيما يتعلق بالتاأ�شيل النظري لتعرث النم� باالقت�شاديات الغنية بامل�ارد الطبيعية 
اأهمية بالغة يف  ز تيار معني واإمنا ت�جد مفاهيم رئي�شة عدة القت  النفط، ال مُييَّ وخا�شة 
القن�ات  حتليل  يف  الرتكيز  يتم  ما  عادة  التاأخر.وعم�ما،  هذا  تف�رض  التي  االأ�شباب  حتليل 
ال�شببية لالآثار اجلانبية لرثوة امل�ارد الطبيعية على اأداء اقت�شاديات اجلن�ب امل�شدرة لها، 

على العنا�رش الآتية: 
من  ♦ االإيرادات  يجعل  مما   : النفط(  )خا�شة  االأ�شا�شية  امل�اد  اأ�شعار  تقلب  اأوال- 

�شادرات املحروقات تت�شف بالتذبذب وعدم اليقني، حيث ال تخ�شع فقط لع�امل اقت�شادية 
داخلية، بل تتاأثر اأي�شا بع�امل خارجية، ك�نها �شلعة اإ�شرتاتيجية نا�شبة.وي�ؤثر ذلك تبًعا 
َثَمّ على النم� واال�شتقرار االقت�شادي، كما ي�ؤثر �شلبًا على  على م�شار االإنفاق العام، ومن 

مت�يل العملية التنم�ية.
من  ♦ مرة  الأول  الريعية«  »الدولة  م�شطلح  ُطرح  لالقت�شاد:  الريعي  الطابع  ثانيا- 



324

أ. شيخ رحمة
املشرف د. منصوري عبد اهلل حالة تعثر النمو االقتصادي في اجلزائر خارج نشاط قطاع النفط

طرف ح�شني هديف )1970، �س.428( .والذي عّرف الدول الريعية على اأنها تلك الدول التي 
ل ب�شكل منتظم على مبالغ كبرية من الريع اخلارجي. تتح�شّ

ولقد ا�شرتط الببالوي )1987( �رضورة ت�افر اأربع خ�شائ�س لت�شنيف دولة ما على 
م�شدر  يك�ن  اأن  االقت�شاد،  على  الريع  هيمنة  اخل�شائ�س:  هذه  ت�شمل  ريعية.و  دولة  اأنها 
ا�شتهالكه،  و  بت�زيعه  فُتعنى  االأغلبية  اأّما  الريع  ت�ليد  امل�شاهمني يف  قلة  الريع خارجيا، 
كما البد للحك�مة من اأن تك�ن امل�شتقبل الرئي�شي للريع اخلارجي يف اقت�شاد البلد املعني.

واعترب Luciani (1987) ال�ّشمة الرئي�شة يف الدولة الريعية هي حترير الدولة من احلاجة 
التي  االإنتاجية«  »الدولة  خالف  املحلي.فعلى  االقت�شاد  من  اإيراداتها  على  احل�ش�ل  اإىل 
تعتمد على �رضائب االقت�شاد املحلي، ت�شكل ال�شادرات م�شدر اإيرادات اأ�شا�شية لالقت�شاد 
يف »الدولة الت�زيعية« )ح�ايل 40 %( ؛ فهي ال ترتبط مب�شادر الدخل املحلية.االأمر الذي 
تلك  ف�شلت  االقت�شادي، يف حني  النم�  زيادة  اإىل  االإنتاجية م�جهة  الدولة  �شيا�شة  يجعل 

الت�زيعية يف اإر�شاء ما ميكن اأن ُيطلق عليه �شيا�شة اقت�شادية فعالة.
اإىل  املنجمي  االقت�شاد  ت�شنيف  اإرجاع  فيمكن  التقنية،  بالناحية  يتعلق  فيما  اأما 
البنك  اإىل  املقدمة  درا�شته  يف  اعترب  .والذي   Nankani (1979) اعتمده  الذي  الت�شنيف 
الدويل، اقت�شاداً منجميًا: »كل اقت�شاد ينتمي اإىل جمم�عة البلدان النامية، ويتميز بارتفاع 
% على االأقل( ، وكذلك ارتفاع  ح�شة االإنتاج املنجمي من الناجت املحلي االإجمايل )10 
 ،Nankani، 1979(.» االأقل(  على   %  40( ال�شادرات  اإجمايل  من  املنجمية  ال�شادرات 
�س.i( .وي�ؤخذ على هذا التعريف اأن ن�شبة كل من االإنتاج و ال�شادرات املنجمية، ال تعك�شان 
ب��ش�ح مدى ارتباط االقت�شاد املعني بالقطاع االإ�شتخراجي؛ ومنه اإمكانية التفريق بني 

االأداء االقت�شادي ملختلف البلدان النامية امل�شدرة للم�ارد املنجمية.
الطبيعية«،  ♦ امل�ارد  »لعنة  عبارة:  �شياغة   Auty اإىل  ُتن�شب  امل�ارد:  لعنة  ثالثا- 

اأدائها  وانخفا�س  النامية  البلدان  يف  الطبيعية  امل�ارد  وفرة  بني  املفارقة  ل��شف 
 ،Auty، 1993(.االقت�شادي، الذي قد يك�ن اأ�شعف من البلدان االأقّل وفرة من حيث امل�ارد
�س.1( .يف حني �شّكلت درا�شة Sachs و Warner ُمنطلًقا الأدبيات االقت�شاد القيا�شي، التي 
انت�رضت فيما بعد، بالرتكيز على العالقة ال�شلبية بني وفرة امل�ارد الطبيعية )ال�شيما النفط 
و املعادن( و�شعف النم� االقت�شادي، يف االقت�شاديات النامية.اإذ متيل عّينة الدرا�شة يف 
جمملها، اإىل النم� على نحٍ� اأبطاأ مقارنة بعينة الدول الفقرية من حيث امل�ارد يف الفرتة 

)Sachs & Warner، 1995(. )1989 - 1970، �س.2 - 3( .
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اأقّرت باإيجاد تاأثري �شلبي للنفط على وجه اخل�ش��س على  الدرا�شات التي  ومن بني 
 )16  - �س.13   ،Subramanian (2003 و   Sala- i- Martin اأعمال  االقت�شادي،  االأداء 
العديد  ت�جد  .وعم�ما   )2000  -  1970( الفرتة  يف  لنيجرييا  االقت�شادي  االأداء  ح�ل   ،
االأداء  و�شعف  الطبيعية  امل�ارد  وفرة  بني  ال�شلبية  ال�شببية  العالقة  ح�ل  االأبحاث  من 
ال�شلبية  العالقة  اأخرى، جزمت بغياب هذه  اإح�شائية  االقت�شادي.باملقابل ت�جد درا�شات 
للم�ارد الطبيعية، من خالل الدرا�شة التي قام بها Alexeev و  Connard (2009)على عينة 

من البلدان التي ت�شهد عملية انتقال اقت�شادي.)3( 
رابعا- الهيكل امل�ؤ�ش�شاتي/ احل�كمة: )4( ركزت العديد من الدرا�شات، منذ نهاية  ♦

الثمانينيات و بداية الت�شعينيات )من القرن املا�شي( ، على اأثر ج�دة امل�ؤ�ش�شات على االأداء 
االقت�شادي، كاأعمال North، Schleifer و Vishny.(Leite & Weiderman، 1999، �س.3( 
ال�شلبية ل�فرة  التاأثريات  اإىل حماولة ت��شيح  .وه� ما يف�رض اجتاه عدد من االقت�شاديني 
امل�ارد الطبيعية على ج�دة امل�ؤ�ش�شات، وبالتايل تاأثريها على االأداء االقت�شادي للبلدان 

املعنية.
والف�شاد  الطبيعية  امل�ارد  وفرة  ارتباٍط بني  بنّي وج�د عالقة  االقت�شاديني  فبع�س 
Weid- و Leite  خخا�شة النفط و بع�س املعادن( .كالدرا�شة القيا�شية التي قام بها كّل من
mann (1999) ، ح�ل العالقة ال�شببية بني االعتماد على امل�ارد الطبيعية ومظاهر الف�شاد 

 Subramanian (2003) و   Sala- i- Martin درا�شة  اإىل  االقت�شاد.اإ�شافة  ت�شيب  التي 
بالرتكيز على حالة نيجرييا.كذلك Ross (2014) ، اعترب اأن ثروة امل�ارد الطبيعية ت�ؤدي 
اإىل انحراف احل�كمة، من خالل درا�شة االآثار ال�شلبية للنفط على عدد من البلدان النفطية.
فح�شب Ross، مييل النفط اإىل اإطالة فرتة حكم االأنظمة اال�شتبدادية، وتف�شي بع�س اأ�شكال 
الف�شاد، كما ي�شاعد على اإثارة �رضاعات عنيفة يف الدول املنخف�شة واملت��شطة الدخل.ولقد 
حّث Stiglitz (2005) ، احلك�مات الغربية على �رضورة حماولة احلّد من ال�رضاعات الداخلية 
الأجل اال�شتح�اذ على الريع، يف البلدان الغنية بامل�ارد، بت�شجيع البلدان االأقل تقدما على 

تبني دميقراطية �شاملة.
مع ذلك جتدر االإ�شارة اإىل نفي العالقة ال�شببية بني وفرة امل�ارد ونق�س الدميقراطية 
اللذان  ، و   Menaldo (2011) و    Haber الباحثان  التي قام بها  من خالل درا�شات كتلك 
Mehrara، Al-  ععتمدا يف من�ذجْيهما القيا�شي على �شال�شل زمنية ط�يلة.كما نفت درا�شة
hosseini و Bahramirad (2008) حتمّية ارتباط الرثوة النفطية بلعنة امل�ارد، من خالل 
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درا�شة تاأثري ن�عية امل�ؤ�ش�شات القائمة يف البلدان الغنية بها.حيث قام�ا بفح�س العالقة 
فئتني:  من  مك�نة  نفطية،  دولة   42 يف  االقت�شادي  والنم�  الطبيعية  امل�ارد  وفرة  بني 
 )2006  -  1976( الفرتة  بها، يف  القائمة  امل�ؤ�ش�شات  واأخرى غنية من حيث  فئة فقرية 
�شلبي  بتاأثري  تتميز  القائمة،  امل�ؤ�ش�شات  الفقرية من حيث  الفئة  اأن  اإىل  الدرا�شة  .وت��شلت 
م�ؤ�ش�شات  تت�افر على  التي  تلك  االقت�شادي.يف حني  النم�  النفطية على  لالإيرادات  معترٍب 
ق�ية، متيزت بتاأثري اإيجابي معترب لالإيرادات النفطية على النم�.بالتايل فن�عية امل�ؤ�ش�شات 
القائمة يف البلد املعني، هي التي تت�شبب يف حت�يل الرثوة النفطية اإىل نعمة اأو اإىل نقمة.
النم�  على  النفطية  لالإيرادات  ال�شلبي  التاأثري  ازداد  امل�ؤ�ش�شات  ن�عية  تده�رت  فكلما 

االقت�شادي.
من خالل هذا الطرح، يتبنّي تنّ�ع التاأ�شيل النظري واختالفه لتعرث النم� باالقت�شاديات 
اإرجاع هذا الت�شارب يف  اإليها.وميكن  الغنية بالنفط، بل ت�شارب بع�س النتائج امُلتّ��شل 
نتائج الدرا�شات القيا�شية، اإىل االختالفات التي قد ت�شمل كالًّ من: عينات الدرا�شة، والفرتة 
الطبيعية،  امل�ارد  وفرة  على  االقت�شاد  اعتماد  قيا�س  واأ�شاليب  االعتبار،  بعني  املاأخ�ذة 
واختالف  املتبعة،  القيا�شي  االقت�شاد  ومناذج  املدرو�شة،  االقت�شادي  النم�  وحمددات 
البيانات املجّمعة.مع ذلك، ال ميكن اعتبار �شعف االأداء االقت�شادي نتيجة طبيعية ل�فرة 
امل�ارد.فهناك اأمثلة تاريخية ناجحة لتنميٍة قائمٍة على امل�ارد الطبيعية، ال�شيما حالة كل 
من: ال�اليات املتحدة )والتي كانت من اأغنى االقت�شاديات باملعادن عندما اأ�شبحت رائدة 
ما  والرنويج.و ه�  وت�شيلي، وماليزيا  واأ�شرتاليا،  ، وكندا،  التح�يلية(  ال�شناعة  عامليًا يف 
لت اإليها جمم�عة الدرا�شات التي نفت العالقة احلتمية للعنة  يرّجح �شحة النتائج التي ت��شّ
امل�ارد.مما يفتح املجال اأمام اإمكانية حت�شني االأداء االقت�شادي للبلدان النفطية من خالل 

االإ�شالحات االقت�شادية واالإ�شالح امل�ؤ�ش�شاتي.

2- حمصلة حول األداء االقتصادي للجزائر من خالل مؤشرات النمو االقتصادي: 
اأظهر تقرير«االآفاق االقت�شادية يف اإفريقيا« )2014( ، متكن االقت�شاد اجلزائري يف 
ظل اال�شتقرار ال�شيا�شي الذي �شهدته خالل ال�شن�ات االأخرية، من حتقيق نتائج اقت�شادية 
اجلاري،  امليزان  فائ�س  الت�شخم،  البطالة،  االقت�شادي،  النم�  معدل  ناحية:  من  ح�شنة 

احتياطيات ال�رضف االأجنبي، و�شعف اال�شتدانة اخلارجية.
اإذ �شمحت ع�دة ارتفاع اأ�شعار النفط يف االأ�ش�اق الدولية منذ �شنة 2000، 
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بت�شطري ال�شلطات العم�مية لربامج ا�شتثمارية طم�حة لدعم النم� االقت�شادي.وتتمثل 
هذه الربامج ح�شب ما اأوردته ال�زارة االأوىل للجزائر )تقارير ال�زارة االأوىل، 2008، 2010( 
يف: برنامج دعم االإنعا�س االقت�شادي )2001 - 2004( ، الربنامج التكميلي لدعم النم� 
�شت لها  )2005 - 2009( ، وبرنامج ت�طيد النم� االقت�شادي )2010 - 2014( .ُخ�شّ
اأمريكي،  دوالر  مليار   16 بح�ايل:  الت�ايل  ُقِدرت على  نهائية  مالية  مبالغ  املراجعة،  بعد 
130 مليار دوالر )مبا يف ذلك خم�ش�شات الربنامج ال�شابق وخمتلف امل�شاريع االإ�شافية( 
وبرناجما جديدا  دوالر  مليار   130 يعادل  برناجمًا جاريًا  )ي�شمل  مليار دوالر   286 و   ،

مببلغ 155 مليار دوالر( .
وذلك لتدارك التاأخر التنم�ي الذي اأ�شابها عقب انهيار اأ�شعار النفط �شنة 1986، مبا 
يت�افق مع منظ�ر البنك الدويل، اإذ يتم ا�شتهداف التنمية امل�شتدامة، واالإنفاق على التنمية 

الب�رضية ومكافحة الفقر.
باملقابل، من ناحية الت�زيع القطاعي للناجت الداخلي اخلام، يبقى االقت�شاد اجلزائري 
.اإذ ي�شكل هذا  �شديد االرتباط بقطاع املحروقات )من غاز طبيعي ونفط خام و�شبه خام( 
% من   70 ، ي�شمن   )2012 % ل�شنة  الناجت املحلي االإجمايل )36  اأكرث من ثلث  االأخري 
اإيرادات ميزانية الدولة، و 98 % من ال�شادرات.ويف ظل كل من انخفا�س م�شت�يات اإنتاج 
القطاع، وزيادة اال�شتهالك املحلي للطاقة، وانخفا�س �شادرات املحروقات )5( )من حيث 
، ازدادت ح�شا�شية االقت�شاد اجلزائري اجتاه تقلبات   )2013 القيمة خالل �شنة  الكمية و 

االأ�شعار خالل �شنة 2013.
)Perspectives Économiques en Afrique : Algérie : 2014، 2014، �س.2 

. )3 -
قطاع  على  اجلزائري  االقت�شاد  اعتماد  مبدئيا  ُتظهر  التي  احلالة،  هذه  وتدفع 
املحروقات، اإىل الت�شاوؤل ح�ل مدى ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر على املدى البعيد.

وه� ما �شيتم درا�شته من خالل حتليل م�ؤ�رضات النم� االقت�شادي بالرتكيز على الع�رضيتني 
االأخريتني.

1.2 - الناجت املحلي الجمال: 
الناجت املحلي االإجمايل للجزائر )وفقا  القيا�شي لعالقة االرتباط بني  التحليل  الأجل 
 British لقاعدة بيانات البنك الدويل( ومت��شط اأ�شعار نفط برنت ال�شن�ية )6( )وفقا ملعطيات
(Petroleum للفرتة )1993 - 2012( ، �شيتم اتباع من�ذج االنحدار اخلطي الب�شيط ذي 

.Eviews6 ال�شيغة اخلطية، باال�شتعانة بربنامج
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الجدول )1( 
- تقدير تأثير أسعار نفط برنت على مستويا	 الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر

 )Eviews6( االنحدار الخطي البسيط 	باستخدام نموذ

 :PIB ، )شعر نفط برنت )متغري م�شتقل� :P :تاأخذ العالقة الريا�شية ال�شكل التايل: .حيث
الناجت املحلي االإجمايل للجزائر )متغري تابع( ، e: حّد اخلطاأ، b: معامل االرتباط، :a قيمة 
ياأخذ  اجلدول1،  انطالقا من  النفطية.و  العائدات  االإجمايل يف حالة غياب  املحلي  الناجت 

التمثيل الريا�شي للعالقة ال�شكل التايل: 
PIB = 1662.44713961*P + 17508.8856711

م�جبة  عالقة  هي  املتغريين  بني  اخلطية  العالقة  اأن  االنحدار،  عالقة  من  يتبني 
املحلي  الناجت  م�شت�يات  على  طرديًا  ت�ؤثر  النفط  فاأ�شعار  .وعليه   )b=1662.447(
االإجمايل  الناجت املحلي  النفط بدوالر واحد زيادة  اأ�شعار  ارتفاع  اإذ يرتتب عن  االإجمايل، 
مببلغ 1662.447 ملي�ن دوالر.وه� مبلغ كبري مقارنة بحجم الناجت املحلي يف اجلزائر، 
ففي �شنة 2012، ُقدِّر مت��شط اأ�شعار نفط برنت بـ 111.67 دوالرا، اأما الناجت املحلي فقدر 

مببلغ 205788.796 ملي�ن دوالر.
النم�ذج  وميكن من خالل نتائج االنحدار امل��شحة يف اجلدول1، اختبار �شالحية 
املقرتح لتمثيل العالقة بني م�شت�يات الناجت املحلي االإجمايل كمتغري تابع واأ�شعار النفط 

كمتغري م�شتقل، اإذ منيز اأن: 
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م�ؤ�رض قيا�س ج�دة النم�ذج R- squared، ُيقّدر بـ0.983699 )قريب من ال�احد( . 1
، اأي اأن اأ�شعار النفط تف�رض ن�شبة كبرية من التغريات على م�شت�ى الناجت املحلي االإجمايل؛ 

%؛ . 2  10 % و   5  ،% F- statistic )اإح�شائية في�رض( هي معن�ية عند 1 

t- Statistic )اإح�شائية �شت�دنت( هي معن�ية عند 1 %، 5 % و 10 %.. 3

املحلي  الناجت  م�شت�يات  تغريات  تف�شري  يف  النفط  اأ�شعار  اأهمية  على  ي�ؤكد  ما  وه� 
االإجمايل يف اجلزائر، كما يعك�س تبعية االقت�شاد اجلزائري اجتاه اأ�شعار النفط.

البنك  بيانات  قاعدة  ملعطيات  وفقا  الرنويجية،  احلالة  مع  املنهجية  نف�س  وباتباع 
الدويل ومعطيات British Petroleum، مت تقدير من�ذج االنحدار اخلطي الب�شيط باال�شتعانة 

بربنامج Eviews6.والذي نتج عنه التمثيل الريا�شي االآتي: 
PIB = 3.89168401582*P + 87.1803672073

م�جبة  عالقة  هي  املتغريين  بني  اخلطية  العالقة  اأن  االنحدار  عالقة  من  يتبني 
)b=3.892( .وعلى الرغم من اأهمية اأ�شعار النفط يف تف�شري تغريات م�شت�يات الناجت املحلي 
االإجمايل يف الرنويج، ومعن�ّيتها، فاإن هذا االأثرمبلغ جّد منخف�س.فكل تغري بدوالر واحد 
يف اأ�شعار النفط ي�ؤثر على م�شت�يات الناجت املحلي مببلغ 3.892 ملي�ن دوالر.وي�شكل هذا 
املبلغ 2.34  % من مبلغ التغري امل�شجل يف اجلزائر، والذي يقدر مببلغ 1662.447 ملي�ن 
اأن حجم الناجت االإجمايل الرنويجي يتجاوز �شعف حجم الناجت اجلزائري. دوالر.يف حني 
التنم�ية، يف حني  لدعم براجمه  النفطية  االقت�شاد اجلزائري لالإيرادات  مّما يعك�س تبعية 

تن�يع االقت�شاد الرنويجي خارج ن�شاط قطاع النفط.
وتبني قاعدة بيانات البنك الدويل (http://data.worldbank.org/ country) التبعية 
الناجت  اإىل  الطبيعية  امل�ارد  ريع  ن�شبة  م�ؤ�رض  خالل  من  اجلزائر،  يف  النفط  اأ�شعار  اجتاه 
املحلي االإجمايل، والذي يرتاوح عم�ما بني 25 % و 45 %.كما ت��شح تقّلب ريع امل�ارد 
الطبيعية ال�شيما املحروقات، ومتثيله لن�شبة معتربة من الناجت املحلي االإجمايل للجزائر.
وه� ما يف�رض التاأثري الق�ي لتغريات اأ�شعار املحروقات، والتي ي�شكل الريع اأحد عنا�رضها، 

على م�شت�يات الناجت املحلي االإجمايل.
2.2 - معدلت النمو القت�صادي: 

اقت�شادي منخف�شة  م�شت�يات منٍ�  ال�شكل1،  الدويل، من خالل  البنك  تبني معطيات 
ن�شبيًا، كما تتميز هذه االأخرية بالتذبذب، مما يدل على ه�شا�شة النم� وعدم ا�شتقراره.
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الشكل )1( 
تطور مستويا	 النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة )1993 - 2012( 

 ( /http:/ / data.worldbank.org) المصدر: من إعداد الباحث وفقا لبيانات البنك الدولي

الدويل،  النقد  ، وهي مرحلة تنفيذ برامج �شندوق   )1998 الفرتة )1994 -  متيزت 
التي ا�شُتكملت �شنة 1998، بتزايد ن�شبي يف م�شت�يات النم� بعد فرتة من الرك�د.مّت خالل 
هذه الفرتة ت�شجيل جملة من النتائج االإيجابية على م�شت�ى امل�ؤ�رضات االقت�شادية الكلية 
ال�شيما النم� االقت�شادي، اإ�شافة اإىل ا�شرتجاع الت�ازنات املالية.باملقابل، كان للربنامج 
االإنتاجية،  القطاعات  ُمنيت  االجتماعية.اإذ  اأم  االقت�شادية  الناحية  من  �ش�اء  �شلبية  اآثار 
قائم  اقت�شاد  من  اجلزائري  االقت�شاد  انتقال  اإطار  يف  كبرية  بخ�شائر  ال�شناعية،  خا�شة 
واخلدمات  املعي�شة  م�شت�يات  تده�رت  ال�ش�ق.كما  اقت�شاد  اإىل  املركزي  التخطيط  على 

االجتماعية و تفاقمت البطالة.
ويف ظل هذه احلالة، ا�شتغّلت ال�شلطات اجلزائرية ع�دة انتعا�س اأ�شعار النفط منذ �شنة 
للنم�  مت�ا�شعة  م�شت�يات  ت�شجيل  عنها  ترّتب  ا�شتثمارية �شخمة،  برامج  الإطالق   2000
االقت�شادي، خا�شة يف ال�شن�ات االأخرية )يف حدود 3 %( .وعلى الرغم من تعدد االأ�شباب 
االإنتاجي  اجلهاز  مرونة  االهتمام مب��ش�عي  ازداد  فقد  املفارقة،  لتف�شري هذه  املطروحة 

واحل�كمة.
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اأول- مدى مرونة اجلهاز الإنتاجي:  ◄
النم�  يف  االنخفا�س  هذا  ا�شنه�،  بن  اللطيف  عبد  االأ�شبق  املالية  وزير  ُيرِجع 
قام  الرئي�شية.حيث  االأ�شباب  كاأحد  للدولة  االإنتاجية  اال�شتثمارات  تراجع  اإىل  االقت�شادي 
الناجت  % من   2 بـ   )2010  -  2000( الفرتة  الفعلية يف  االإنتاجية  اال�شتثمارات  بتقدير 
املحلي االإجمايل، مقارنة بـ 22 - 23 % يف املخططات ال�شابقة.يف حني َقدََّر خم�ش�شات 
تراجٌع  ُيالَحُظ  .بالتايل   (Benachenhou، 2012) الناجت  % من   20 بـ  االأ�رض  دعم قطاع 
لدور الدولة يف القطاع االإنتاجي وتعزيز اال�شتهالك، على الرغم من تراجع العر�س املحلي 

الذي ُع�ِّ�س عرب اال�شترياد.
الكلية  االقت�شادية  االآثار  بدرا�شة   )2010( �شك�ري  و  ب�زيان  بن  �شيبي،  قام  كما 
ل�شدمات ال�شيا�شة املالية باجلزائر، با�شتخدام مقاربة مناذج االأ�شعة الهيكلية ذات االنحدار 

الذاتي، با�شتعمال بيانات �شن�ية للفرتة )1965 - 2007( .
التي  الت��شعية  املالية  ال�شيا�شات  اأن  الدرا�شة  لهذه  التطبيقية  النتائج  اأو�شحت 
الرفع من عر�س االإنتاج ال�طني، خالفت  العام بهدف  الدولة، عرب رفع االإنفاق  انتهجتها 
التاأثري  على  باجلزائر  املالية  لل�شيا�شة  الن�شبية  القدرة  �شعف  خالل  من  الكينـزية  االآثار 
اجلهاز  �شعف  خالل  من  اأ�شا�شي،  ب�شكل  ال�شعف،  هذا  االقت�شادية.وف�رضِّ  املتغريات  يف 
االإنتاجي وحمدودية قدراته.فرغم �شخامة امل�ارد املالية املخ�ش�شة لدعم النم�، مل ت�شتطع 
اأثر امل�شاعف احلك�مي، وحت�يل هذه  اإىل �شعف  اأدى  اإنتاجها، مما  الرفع من  امل�ؤ�ش�شات 
املبالغ اإىل اإن�شاء الهياكل القاعدية وتزايد واردات ال�شلع فقط.)�شيبي واآخ.، 2010، �س.12 

. )17 -
كما ت��شل كل من لعايب وب�خاري )2012، �س.12 - 16( اإىل النتيجة نف�شها، من 
اأثر �شيا�شة االإنفاق احلك�مي على النم� االقت�شادي خالل الفرتة )1990 -  خالل حتليل 
الكامنة خلف انخفا�س قيمة  االأ�شباب  اإرجاع  با�شتخدام من�ذج امل�شاعف.ومت   ،  )2011
امل�شاعف اإىل الع�امل امل��ش�عية التي حتدُّ من مفع�له، كعدم ت�افر االقت�شاد اجلزائري 
الكبرية يف  االإنتاجي، والت�رضبات  الهيكل  اإىل �شعف مرونة  ال�ش�ق، باالإ�شافة  اآليات  على 

الدخل.
وتكمن خط�رة هذه احلالة، يف اأنه اإىل جانب املفارقة بني �شخامة املبالغ املنفقة، 
و�شعف تاأثريها على الناجت املحلي يف االقت�شاد اجلزائري، ت�جد م�شكلة اأخرى ترتبط مبدى 
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الدولة لربامج االإنعا�س االقت�شادي.اإذ ي��شح تط�ر قيم ح�شابات  ا�شتدامة م�شادر مت�يل 
 (http:/ وفقا لبيانات وزارة املالية اجلزائرية )ميزانية الدولة يف الفرتة )2000 - 2013
(www.mf.gov.dz / ، اعتماد اإيرادات الدولة ب�شكل كبري على االإيرادات النفطية.حيث تتجاوز 

ح�شتها اإجماال الـ 50 % من االإيرادات الكلية مل�ازنة الدولة.يف ظل تفاقم عجز امل�ازنة، 
الذي انتقل من 61 مليار دينار جزائري �شنة 2000 اإىل 2652 مليار دينار جزائري �شنة 
العم�مية املم�ل من  االإيرادات  �شبط  �شندوق  خالل  من  العجز  هذا  تغطية  )يتم   2013
االإيرادات النفطية( .ويرتتب على هذا االعتماد على االإيرادات النفطية، والتي ت�شّكل م�شدر 

دخٍل غري دائم، اإ�شكالية التم�يل امل�شتقبلي لالقت�شاد.
ثانيا- احلوكمة يف اجلزائر:  ◄

ا�شتفاد برنامج العمل ال�طني يف جمال احل�كمة )1 ي�لي� 2007( ، املنبثق
عن االآلية االإفريقية للتقييم من قبل النظراء، من مت�يٍل �شامل من ميزانية الدولة.)7( 
وقد مّت اإدماج هذا الربنامج �شمن الربامج ال�طنية االإمنائية، الأجل حتقيق ن�ع من التجان�س 
والرتابط بني كل من برنامج عمل احلك�مة يف جمال احل�كمة، والربنامج احلك�مي الذي 
�شادق عليه املجل�س ال�شعبي ال�طني بتاريخ 28 ي�ني� 2007.)تقرير احلك�مة اجلزائرية 

ح�ل حالة تنفيذ برنامج العمل ال�طني يف جمال احلكامة، 2008( .
عن  بعيدة  امللم��شة  النتائج  تبقى  اجلزائرية،  ال�شلطات  مبادرة  من  الرغم  وعلى 
االأهداف املرجّ�ة.و�شيتم فيما ياأتي عر�س بع�س االأمثلة عن هذه النتائج كن�شيب الفرد من 
الناجت املحلي االإجمايل، وم�ؤ�رضات احل�كمة العاملية، ومناخ االأعمال الذي ي�شمل اجلانب 

امل�ؤ�ش�شاتي.)8( 
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمال: أ. 

يت�شح من خالل تتبع تط�ر م�شت�يات ن�شيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي )وفقا 
لتعادل الق�ى ال�رضائية و االأ�شعار الثابتة للدوالر االأمريكي ل�شنة 2005( ، اأن ن�شبة ن�شيب 
الفرد من الناجت املحلي االإجمايل ازدادت، يف اجلزائر، مبا يتجاوز ال�شعف.فخالل الفرتة 
 3212 اإىل  اأمريكيا  1513 دوالرا  الفرد اجلزائري من  ، انتقل ن�شيب   )2012  - 1966(
دوالرا، بن�شبة زيادة تقدر بـ 112.3 %، و من خالل مت��شط معدِل منٍ� �شن�ٍي يقدر بـ 1.6 
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اأعلى ب�شكٍل طفيف مقارنة بالن�شبة واملعدل العامليني. %.والذي ه� 
الجدول )2( 

تطور مستويا	 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الخام خالل الفترة )-1966 2012(
وفقا لتعادل القوى الشرائية واألسعار الثابتة للدوالر األمريكي لسنة 2005 الوحدة: دوالر أمريكي

النيبيري  اللوغاريتم  يتم حساب   :  (2012 1966-) الفترة  في  السنوي  النمو  لحساب متوسط معدل 
لحاصل قسمة الناتج الداخلي الخام الفردي لسنة 2012 على الناتج الداخلي الفردي لسنة 1966، وتقسيمه 
 ln (PIB2012/ PIB1966) / » :على عدد سنوات الدراسة، والتي هي 47 سنة في هذه الحالة كما يلي

.«  ((47
 http:/ /) المصدر: من إعداد الباحث وفقا لبيانات البنك الدولي حول مؤشرات التنمية العالمية لسنة

. (/data.worldbank.org

ن�شف  من  اأقل  اجلزائر  يف  الفرد  ن�شيب  يبقى  املطلقة،  االأرقام  ناحية  من  اأنه  اإال 
دولة غري  ت�ن�س  اأن  من  الرغم  وعلى  دوالرا.باملقابل،   7751 بـ  املقدر  العاملي  امل�شت�ى 
نفطية، كما اأنها اأفقر من اجلزائر من حيث امل�ارد الطبيعية، اإال اأنها �شجلت زيادة كبرية يف 
م�شت�يات ن�شيب الفرد من الناجت املحلي اخلام، مبا يتجاوز الدخل الفردي للجزائر.حيث 
ت�شاعف الدخل الفردي بها بح�ايل ثالثة اأ�شعاف الدخل امل�شجل يف �شنة 1966، فانتقل 
من 985 دوالرا اأمريكيا اإىل 3783 دوالرا �شنة 2012، من خالل مت��شط معدل من� �شن�ي 
يقدر بـ 2.86 %.)9( اأما بالن�شبة حلالة الرنويج، فتميز الدخل الفردي بها، منذ ال�شتينيات 
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مب�شت�اه املرتفع عاليًا، مقارنة بامل�شت�ى العاملي.وا�شتمّر الدخل الفردي بها يف االرتفاع، 
فانتقل من 21520 دوالرا اأمريكيا �شنة 1966، ليبلغ 65617 دوالرا �شنة 2012، بزيادة 

ن�شبية تقدر بـ 204.9 %؛ اأي مبا يتجاوز 8 اأ�شعاف الدخل العاملي.
موؤ�رشات احلوكمة العاملية ومناخ الأعمال: ب. 

الشكل )2( 
مؤشرا	 الحوكمة العالمية للجزائر/ تونس/ النرويج لسنة 2012
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 http:/ / info.worldbank.org/) العالمية  للحوكمة  الدولي  البنك  مؤشرات  المصدر: 
 (governance/ wgi/ index.aspx#reports

الجدول )3( 
مؤشرا	 التنافسية العالمية للجزائر/ تونس/ النرويج لسنة 2013/ 2014 )10( 

المصدر: (World Economic Forum، 2013، ص.102 - 302 - 370) 

ال�شيما  االأعمال،  مناخ  م�ؤ�رضات  اإىل  اإ�شافة  العاملية،  احل�كمة  م�ؤ�رضات  خالل  من 
امل�ؤ�رضات مع  ت�افق هذه  يت�شح  والرنويج،  وت�ن�س  اجلزائر،  لكل من  امل�ؤ�ش�شاتي  اجلانب 
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احل�كمة  دور  اأهمية  يعك�س  ما  االإجمايل.وه�  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  م�شت�يات 
واالإطار امل�ؤ�ش�شاتي يف االأداء االقت�شادي.فالرنويج تتميز بج�دة م�ؤ�رضاتها على امل�شت�ى 
ي�شاهم  االأوىل من حيث احل�كمة واملناخ اجليد لال�شتثمار.مّما  املراتب  اإذ حتتل  العاملي، 
يف تف�شري الفج�ة بني ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل مقارنة ببقية بلدان العامل، 
امل�شجلة  تلك  من  اأح�شن  اأي�شا، مب�ؤ�رضات  ت�ن�س  تتميز  بها.كما  النم�  ا�شتدامة  اإىل  اإ�شافة 
باجلزائر، على الرغم من خ�ش��شية احلالة التي متّر بها يف ال�شن�ات االأخرية.بالتايل فالنم� 
االقت�شادي يف ت�ن�س اأكرث ا�شتدامة من اجلزائر، التي تتجه اإىل تع�ي�س هذه النقائ�س عرب 

�رضاء ال�شلم االجتماعي.
النفقات  اإجمايل  بلغ  باأهمية كبرية، حيث  اجلزائر  االجتماعي يف  اجلانب  اإذ يحظى 
االإجمايل. الناجت املحلي  % من   30 اأي ما يتجاوز قليال  االجتماعية 54.9 مليار دوالر 
وعلى الرغم من اأهمية هذه النفقات يف �شمان حماية قطاع االأ�رض من ذوي الدخل ال�شعيف، 
اأكرب  املي�ش�رة  الطبقة  ت�شّكل  وامل�شت�شعفني،  الفقراء  لفئة  ٍز  مركَّ ا�شتهداٍف  غياب  يف  فاإنه 
 Perspectives Économiques en Afrique : Algérie : 2014،(.م�شتفيٍد من هذه النفقات

. )13 2014، �س.12 - 
بعدم  العم�مية،  امل�ؤ�ش�شات  ال�شيما  اجلزائر،  يف  االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شات  تتميز  كما 
ر مل�شلحة  خ�ش�عها، عم�مًا، ملتطلبات امل�شاءلة.فبا�شتثناء املعل�مات املحا�شبية التي ُت�فَّ
فيما  تربير خياراتهم  اأو  ن�شاطاتهم  باالإف�شاح عن  لي�ش�ا مطالبني  فامل�شرّيون  ال�رضائب، 
اجلزائر  يف  لال�شتثمار  امل�ؤ�ش�شية  البيئة  تتميز  امل�ؤ�ش�شة.كما  م�ارد  بتخ�شي�س  يتعلق 
جمال  يف  الفاعلة  املنظمات  وتعدد  لها،  امل�ؤطرة  النظم  ا�شتقرار  عدم  ال�شيما  بتده�رها 

اال�شتثمار؛ مّما ي�ؤثر على تكاليف املعامالت املرتبطة بالعملية اال�شتثمارية.
)Moulai & Benabdallah، 2012، �س.11( .

3.2 - هيكل امل�صاهمة يف القيمة امل�صافة: 
لقاعدة  وفقا  امل�شافة،  القيمة  يف  االقت�شادية  القطاعات  م�شاهمة  لهيكل  بالن�شبة 
االأ�شا�شية  ، تبقى امل�شاهمة   (http:/ / www.ons.dz/ ) ال�طني لالإح�شاء  الدي�ان  بيانات 
 %  48.5 و   %  33.5 بني  ترتاوح  بن�شبة   ، االإ�شتخراجي(  )القطاع  املحروقات  لقطاع 
العم�مية،  البناء واالأ�شغال  القطاع، قطاع اخلدمات،  القيمة امل�شافة.يلي هذا  اإجمايل  من 
لل�شكن  ال�شخمة  امل�شاريع  اإىل  اإ�شافة  التداول  على  القائم  االقت�شاد  بطابع  مدع�مًا 
ن�شبيًا مع بع�س  ا�شتقراراً  الزراعي، فلقد �شهد  القطاع  العم�مية.اأما فيما يخ�ّس  واالأ�شغال 
معترٍب  تخفي�ٍس  عن  بعيداً  يبقى  لكنه  املناخية،  بالع�امل  اأ�شا�شا  ارتبطت  التي  التذبذبات 



337

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

لفات�رة اال�شترياد.
وفيما يتعلق بالقطاع ال�شناعي فما زالت حلقة تده�ر الت�شنيع م�شتمرة، اإذ تراجعت 
2011.وح�شب معطيات وزارة  % �شنة   4.9 القيمة امل�شافة لتبلغ  اإجمايل  م�شاهمته من 
املالية �شجلت غالبية فروع القطاع ال�شناعي، خارج ن�شاط قطاع املحروقات وال�شناعة 

الغذائية، تراجعًا �شنة 2011.)11( )تقرير وزارة املالية، 2011، �س.7( .
ولقد ّبني امل�شح االقت�شادي الذي قام به الدي�ان ال�طني لالإح�شاء )2012، �س.9 
- 10( ، تهمي�س القطاع االإنتاجي يف االقت�شاد اجلزائري.اإذ يتميز الن�شيج االقت�شادي، من 
حيث عدد ال�حدات االقت�شادية، بهيمنة القطاع اخلا�س، والذي ي�شكل 95.9 % من اإجمايل 
عدد ال�حدات االقت�شادية.تن�شط غالبيتها يف قطاع التجارة بن�شبة 55.7 % )منها84.3 
النقل،  وحدات  �شمن  خا�شة  اخلدمات،  �شمن   %  33.5 و   ، التجزئة(  جتارة  �شمن   %
والتخزين واملطاعم.فيما يتعلق بال�شناعة املانيفاكت�رية فهي متثل 9.7 % من اإجمايل 
املالب�س  �شناعة  �شمن   %  10.9 و  الغذائية  ال�شناعة  �شمن   %  24.2 منها  ال�حدات، 
يف  االقت�شادية،  امل�ؤ�ش�شات  عدد  اإجمايل  من   %  2.4 في�شكل  العام  القطاع  اجلاهزة.اأما 

حني امل�ؤ�ش�شات امل�شرتكة واالأجنبية فتمثل 1.7 %.)12( 
ومما �شبق يت�شح تركز وحدات القطاع اخلا�س يف قطاعي التجارة و اخلدمات، يف 
الريع(  تدوير  باإعادة  )املرتبطة  اال�شتثمارية  املخاطر  وقلة  ال�رضيع  بالربح  تتميز  اأن�شطة 
للفراغ  ال�حدات امل�شغرة،  الذي تغلب عليه  القطاع اخلا�س  .مما ترتب عنه عدم تع�ي�س 
الذي خلفه تراجع دور الدولة يف الن�شاط االإنتاجي، يف ظل تده�ر مناخ االأعمال وم�ؤ�رضات 
احل�كمة.مما يف�رض انخفا�س اال�شتثمارات االإنتاجية يف ال�شن�ات االأخرية، وتده�ر القدرات 
النم�  ا�شتدامة  ومنه  االقت�شادي  االأداء  م�شت�يات  على  بدورها  اأثرت  التي  االإنتاجية 

االقت�شادي يف اجلزائر.

4- نتائج الدراسة: 
بينت درا�صة حالة القت�صاد اجلزائري توافقا، مع العديد من جوانِب التاأ�صيل 

النظري املطروح، ل�صيما: 
االآثار ال�شلبية حل�شا�شية االقت�شاد اجلزائري اجتاه تقلبات اأ�شعار النفط؛ . 1
ت�افق االقت�شاد اجلزائري مع مفه�م الدولة الت�زيعية )الدولة الريعية( ، انعك�س . 2

يف غياب ما ميكن اأن ُيطلق عليه ب�شيا�شة اقت�شادية فعالة؛ 
ت�افق االقت�شاد اجلزائري مع ت�شنيف Nankani لالقت�شاد املنجمي؛ . 3
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اأظهرت معطيات كل من االقت�شاد الرنويجي واجلزائري، ت�افقهما مع نتائج درا�شة . 4
امل�ؤ�ش�شات  حيث  من  الفقرية  .فاجلزائر   Bahramirad (2008) و   Mehrara، Alhosseini
القائمة بها، متيزت بتاأثري �شلبي معترب لالإيرادات النفطية على النم� االقت�شادي.يف حني 
الرنويج التي تت�اّفر لديها م�ؤ�ش�شات ق�ية، متيزت بتاأثري اإيجابي معترب لالإيرادات النفطية 
على النم�.بالتايل فن�عية امل�ؤ�ش�شات القائمة يف البلد املعني، هي التي تت�شبب يف حت�يل 
االعتبار  بعني  باالأخذ  النتيجة،  هذه  تاأكيد  مت  نقمة.كما  اإىل  اأو  نعمة  اإىل  النفطية  الرثوة 
لكنه  باجلزائر،  مقارنة  الطبيعية  امل�ارد  حيث  من  بفقره  يتميز  الذي  الت�ن�شي  االقت�شاد 

اأف�شل من حيث هيكله امل�ؤ�ش�شاتي، وه� ما انعك�س على اأدائه االقت�شادي.
اأظهر حتليل م�ؤ�رضات النم� االقت�شادي يف اجلزائر خالل الع�رضيتني االأخريتني  كما 
ال�شن�ات االأخرية، من حتقيق نتائج اقت�شادية ح�شنة.فاإنه  اأنه على الرغم من متكنها، يف 
ال�شخمة، يف تهيئة االقت�شاد ملا بعد  اال�شتثمارية  الربامج  ال�شعب احلكم على جناح  من 
املحروقات ال�شيما النفط.اإذ مل يتمكن االقت�شاد اجلزائري من اإقامة اقت�شاد اإنتاجي ي�شمح 
بتحقيق منٍ� م�شتدام، يعك�س االأداء االقت�شادي اجليد واالإدارة ال�شليمة للعائدات النفطية، مما 

ي�شاهم يف انتقال الرثوة عرب االأجيال، من خالل النتائج الآتية: 
اأظهر كل من التحليل القيا�شي لعالقة االرتباط بني الناجت املحلي االإجمايل للجزائر . 1

اإىل معطيات  اإ�شافة   ،  )2012  - 1993( الفرتة  ال�شن�ية، يف  اأ�شعار نفط برنت  ومت��شط 
م�ؤ�رِض ن�شبة ريع امل�ارد الطبيعية اإىل الناجت املحلي االإجمايل، وهيكل اإيرادات الدولة، تبعية 

االقت�شاد اجلزائري لالإيرادات النفطية؛ 
متيزت م�شت�ياَت النم� االقت�شادي بانخفا�شها الن�شبي، مع تذبذب م�شت�ياته، مما . 2

يدل على ه�شا�شة النم� وعدم ا�شتقراره؛ 
بالن�شبة لهيكل م�شاهمة القطاعات االقت�شادية يف القيمة امل�شافة، تبقى امل�شاهمة . 3

االأ�شا�شية لقطاع املحروقات، بن�شبة م�شاهمٍة ترتاوح بني 33.5 % و 48.5 % من اإجمايل 
القيمة امل�شافة، يف حني تتميز م�شاهمة القطاعات االإنتاجية بال�شعف.

ومن اأهم العوامل املف�رشة ل�صعف القدرة الن�صبية لل�صيا�صة املالية باجلزائر يف 
التاأثري على الأداء القت�صادي: 

اإذ اأظهرت م�ؤ�رضات احل�كمة العاملية، اإ�شافة اإىل . 1 امل�شكالت املرتبطة باحل�كمة: 
م�ؤ�رضات مناخ االأعمال ال�شيما اجلانب امل�ؤ�ش�شاتي تده�راً كبرياً.وذلك على الرغم من اأهمية 

دور احل�كمة واالإطار امل�ؤ�ش�شاتي يف االأداء االقت�شادي؛ 
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يف . 2 تراجعًا  االأخري  هذا  ل  ُي�شجِّ حيث  االإنتاجي:  بالقطاع  املرتبطة  امل�شكالت 
اأدى  مما  قدراته،  وحمدودية  االإنتاجي  اجلهاز  مرونة  و�شعف  االإنتاجية،  اال�شتثمارات 
وتزايد  القاعدية  الهياكل  اإن�شاء  اإىل  النفقات  وحت�يل  احلك�مي،  امل�شاعف  اأثر  �شعف  اإىل 
ال�اردات.كما ترتكز وحدات القطاع اخلا�س يف قطاعي التجارة واخلدمات، يف اأن�شطة تتميز 
بالربح ال�رضيع و قلة املخاطر اال�شتثمارية )املرتبطة باإعادة تدوير الريع( .مما ترتب عليه 
عدم تع�ي�س القطاع اخلا�س الذي تغلب عليه ال�حدات امل�شغرة، للفراغ الذي خّلفه تراجع 
دور الدولة يف الن�شاط االإنتاجي، يف ظل تده�ر مناخ االأعمال وم�ؤ�رضات احل�كمة.وه� ما 
االإنتاجية  القدرات  وتده�ر  االأخرية،  ال�شن�ات  يف  االإنتاجية  اال�شتثمارات  انخفا�س  يف�رض 
االقت�شادي يف  النم�  ا�شتدامة  االقت�شادي ومنه  االأداء  بدورها على م�شت�يات  اأثرت  التي 

اجلزائر.
اأن  اجلزائر،  حالة  ال�شيما  النم�  لتعرث  ال�شببية  القن�ات  ت�شخي�س  عن  نتج  ولقد 
امل�شكلة لي�شت يف ريع امل�ارد الطبيعية واإمنا يف ت�شيري هذا الريع.وه� ما يفتح املجال 
من خالل ثالثة ركائز  النفطية،  اإمكانية حت�شني االأداء االقت�شادي لبلدان اجلن�ب  اأمام 

اأ�صا�صية تتمثل يف: 
ت�فري . 1 يف  ي�شاهم  مبا  النفط  باإيرادات  املرتبِط  والاليقني  التذبذب  اآثار  حتييد 

املالية  االإدارة  بني  التن�شيق  �رضورة  النفط.مع  �شناديق  كاإن�شاء  االقت�شادي،  اال�شتقرار 
ال�شفافية،  الدولة.وكذلك احرتام  النقدية خلزانة  التدفقات  واإدارة  الدي�ن  واإدارة  لل�شندوق، 

واالن�شباط املايل يف ت�شيري م�ارد النفط؛ 
القطاع . 2 وحتفيز  االقت�شادي،  الن�شيج  بتن�يع  املرتبطة  االقت�شادية  االإ�شالحات 

اخلا�س وتك�ين راأ�س املال الب�رضي، لتعزيز القطاع االإنتاجي؛ 
االعتبار، ال�شيما . 3 واحل�كمة عامة بعني  امل�ؤ�ش�شاتي،  االإطار  اأخذ حت�شني  �رضورة 

ال�شيا�شات  فعالية  لزيادة  اال�شتثمار  ومناخ  االقت�شاد،  الأداء  امل�ؤطرة  امل�ؤ�ش�شات  ن�عية 
االقت�شادية.
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اهلوامش: 
التي . 1 للنفط  امل�شدرة  البلدان  غالبية  الأن  النفطية،  اجلن�ب  بلدان  م�شطلح  اعتماد  مت 

تت�زع جن�ب الكرة االأر�شية، تتميز من الناحية االقت�شادية باأنها اأقل تقدما )بدرجات 
متفاوتة( مقارنة مب�شدري النفط يف ال�شمال، كالرنويج وبريطانيا.

عدة . 2 اإىل  تنق�شم  التي  النفطية،  بال�شناعة  يرتبط  النفطي  الريع  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
م�شت�يات: اال�شتخراج، النقل، التكرير، الت�زيع.وكل برميِل نفٍط خاٍم، ي�ّلد خالل عملية 
.ويتم  البرتويل(  الفائ�س  )اأو  الريع  نهائٍي، مبالغ معتربة من  اإىل منتج مكّرٍر  حت�يله 
العاملية،  واالأ�ش�اق  النفطية  ال�شناعة  يف  الق�ى  مل�ازين  وفقا  املبالغ  هذه  اقت�شام 

. (Bendib، 1995).ويرجع ذلك اإىل تاريخ ال�شناعة النفطية على امل�شت�ى العاملي
3 ..Economies in transition

ُتعّرف Roumeen Islam (2002، �س.48( امل�ؤ�ش�شات على اأنها: » ق�اٌعد حتكم ال�شل�ك، . 4
واالآليات التي تق�م بتنفيذ هذه الق�اعد، واملنظمات، التي ت�ؤثر يف ح�افز االأفراد، و تدعم 
عمليات االأ�ش�اق«.وي�شنف Rodrik و Subramania (2003، �س.32( ، امل�ؤ�ش�شات من 
تخلق  التي  امل�ؤ�ش�شات  هي:  جمم�عات  اأربعة  اإىل  ال�ش�ق  م�شت�ى  على  ال�ظيفة  حيث 
ال�ش�ق، وامل�ؤ�ش�شات  ال�ش�ق، امل�ؤ�ش�شات املنظمة لل�ش�ق، امل�ؤ�ش�شات املحققة ال�شتقرار 

التي متنح ال�رضعية لل�ش�ق.
ي�شمل قطاع املحروقات يف اجلزائر النفط و الغاز الطبيعي، اإال اأن اإيرادات النفط اأكرب من . 5

اإيرادات الغاز، و ه� ما يف�رض اهتمام هذه الدرا�شة بقطاع النفط.
نفط برنت ه� االأقرب لن�عية النفط اجلزائري، كما يتميز ب�فرة املعطيات ح�ل مت��شِط . 6

اأ�شعاره ال�شن�ية.
احل�كمة . 7 ال�شيا�شية،  احل�كمة  يف:  تتمثل  م��ش�عية  حماور  اأربعة  الربنامج  ي�شم 

االقت�شادية، احل�كمة وامل�ؤ�ش�شات، والتنمية االجتماعية واالقت�شادية.
والتي ت�شكل اأمثلة اإ�شافية، اإىل جانب م�ؤ�رضات النم� االقت�شادي التي مت التعر�س اإليها . 8

�شابقا.
اإال اأن هذا مل مينع قيام الث�رة يف ت�ن�س )نهاية عام 2010( ، حيث ات�شح اأن النظام . 9

امل�اطنني  على  اجليد  االقت�شادي  االأداء  لنتائج  العادل  للت�زيع  اأهميًة  يعري  يكن  مل 
الت�ن�شيني.
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تالحظ النتائج نف�شها، يف حالة م�ؤ�رضات تقرير البنك الدويل ح�ل مناخ اال�شتثمار يف . 10
كل من اجلزائر/ ت�ن�س/ الرنويج ل�شنة 2013/ 2014.غري اأنها اأكرث �ش�ءا فيما يتعلق 

باجلزائر واأح�شن بالن�شبة لت�ن�س.
 -  214  - �س.174   ،(World Bank Doing Business Report 2014، 2013  

.  )231
برامج . 11 جانب  اإىل  العم�مية  ال�شلطات  بها  قامت  التي  االإ�شالحات  عن  ترتب  فلقد 

�شندوق النقد الدويل: تفكيك القطاع ال�شناعي العم�مي، خ�شخ�شة االأ�ش�ل، انخفا�س 
االإنتاجية، ت��شيع انفتاح للتجارة اخلارجية )الذي اأدى اإىل زيادة ال�شغ�ط التناف�شية( 

، اإحالل ال�اردات حمل االإنتاج املحلي، وت��شع القطاع غري الر�شمي.
Perspectives Économiques en Afrique : Algérie : 2014، 2014)، �س.15( .

جتدر االإ�شارة اإىل اأنه ح�شب تقرير »االآفاق االقت�شادية الإفريقيا« )2014، �س.14( ، . 12
ي�شاهم القطاع اخلا�س بن�شبة %52 من اإجمايل القيمة امل�شافة، من خالل م�ؤ�ش�شات 
عائلية م�شغرة.تتميز هذه االأخرية ب�شعف قدرتها على اال�شتثمار، حمدودية ح�ش�لها 
والقطاع  العام  القطاع  م�ؤ�ش�شات  النم�.اأما  اآفاق  �شعف  مع  امل�رضيف،  االئتمان  على 
امل�ؤ�ش�شات  هذه  امل�شافة.وتتميز  القيمة  اإجمايل  من   48% بن�شبة  فت�شاهم  امل�شرتك، 
بكرب حجمها )ت�شم اأكرث من 250 م�ظفا و ُيّقدر رقم اأعمالها مبلياري دينار جزائري 
العم�مية،  �ش�ناطراك  م�ؤ�ش�شة  املحروقات  املثال ي�شم قطاع  �شبيل  .على  االأقل(  على 

التي ت�شمن ل�حدها %36 من الناجت املحلي االإجمايل.
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