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 :ملخص 
هتدف هذه الدراسة إىل حتليل دور السياسات االقتصادية اليت اعتمدهتا اجلزائر خالل الفرتة   

0111 – 0102
 على أحد حماور النقاش  يف إرساء منوذج التنمية املستدامة، وذلك من خالل الرتكيز

 -واملتعلق مبدى حتقيق هدف التنوع االقتصادي، وذلك باالعتماد على تقدير معامل هريفندالاهلامة 
هريمشان املركب باإلضافة إىل تشخيص أهم مؤشرات التنمية املستدامة ضمن البعد االقتصادي االجتماعي 

 .بط االستدامةلتقدير درجة التنويع، والتحول اهليكلي لبنية االقتصاد اجلزائري يف إطار ضوا والبيئي
املركب، مدى الرتاجع والضعف النسيب للتنويع االقتصادي يف  أظهرت نتائج تقدير مؤشر التنويع

ويفسر ذلك  14,1و  1421، حيث أن قيمته حمصورة بني  0102- 0111اجلزائر على مدى الفرتة 
 -برتاجع قيمة املتغريات املكونة لبنية املؤشر املركب للتنويع االقتصادي، حيث قدر متوسط مؤشر هريمشان

بالنسبة ملتغري تكوين رأس  1400و . 1400هريفندال لتنوع الناتج احمللي اإلمجايل ضمن فرتة الدراسة حبوايل 
، وبي ََّنت  14,1و  ,142حلكومية فكانت حمصورة بني املال الثابت، أما قيمة املؤشر بالنسبة لإليرادات ا

                                                 
 رة اسنوات خمت 
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متوسط مؤشر التنويع  قيمة املؤشر بالنسبة لتنوع الصادرات، شدة الرتكز ضمن قطاع احملروقات حيث بلغ
فهي حمصورة بني حد أدين  على مدى فرتة الدراسة، أما قيمة املؤشر بالنسبة لتنوع الواردات ,,14 حوايل
التبعية للخارج خاصة بالنسبة للسلع ) مما يدل على تنوع بينة الواردات  ، 1400وحد أعلى  1400

 وإزاء عدم قدرة السياسة االقتصادية املعتمدة يف اجلزائر. وضعف بينة اإلنتاج احمللي( االستهالكية والرأمسالية
امة يقف أمام على تنويع القاعدة االقتصادية، فإن الّتحول حنو التنمية املستد 0102و 0111خالل الفرتة 

 .حتدي تبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع النفط، مما يفسر ضعف مؤشرات االستدامة
 ،التنويع االقتصادي، االقتصاديات الريعية، التنمية املستدامة، االقتصاد اجلزائري: مفتاحيةكلمات 

 .السياسة االقتصادية
Abstract: 

This study aims to analyze the role of the economic policies, which 

adopted by Algeria as one of the rentier economies. To achieving the 

sustainable development. Through study the public investment programs 

during the period 2000 – 2014. By focusing on an important topic within 

this context. Which is, how Achieving the objective of economic 

diversification. Using the Herfindahl-Hirschman coefficient. And the 

diagnosis of the most important indicators of sustainable development  

(economic, social and environmental). To estimate and measuring the  

diversification degree, and analyze the structural transformation of the 

Algerian economy structure in the framework of sustainability controls. 

The estimating results of the Herfindahl-Hirshman diversification 

Composite Index, revealed the weakness of economic diversification in 

Algeria over the period 2000 -2014, which their value sandwiched between 

0.40 and 0.50. Where a composite diversification index is calculated as the 

mean of five simple Herfindahl- Hirshman coefficient.  

The result of study revealed that the average of Herfindahl-Hirshman 

index for fixed capital formation variable, in the study period, was between 

0.23 and 0.36. While the value of the index for government revenues was 

between 0.45 and 0.70. for exports within the hydrocarbon sector. the value 

of the index has averaged 0.95 over the study period; and the diversity of 

imports index estimated between 0.11 and 0.22. Which indicates the 

presence of diversity in imports (especially for consumer goods and capital 

to the outside) and weak local production structure.  
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Therefore, the failure of economic policy adopted in Algeria during 

the period 2000 and 2014, to diversify the economic base. Leads to stands 

the shift towards sustainable development in front of the challenge of the 

subordination of the oil sector of the Algerian economy, which explains the 

weakness of sustainability indicators. 

Keywords: Economic Diversification, Rentier Economies, Sustainable 

Development, Algerian Economy, Economic Policies. 
 

  :مقدمة
أحد االقتصاديات األكثر عرضة  ،وعلى رأسها االقتصاد اجلزائريتعد االقتصاديات الريعية 

اقتصاد ) ى القطاع الواحد عل ا هيكلها القائميفرضه ب اخلصائص اليتمات واالهنيار االقتصادي بسبلألز 
والذي يكرس مسة اهلشاشة والضعف االقتصادي، يف ظل اقتصاد دويل غري مستقر، حيث يرتبط ( ريعىي

بيد  تدفق عوائد النفط، باستدامة ...وما ميكن حتقيقه من أهداف اقتصادية واجتماعية فيه مسار التنمية،
 إن حتول االقتصاديات الريعية حنون تدفق هذه األخرية يقع حتت طائلة قيد التوازن االيكولوجي، وعليه فأ

تبين منوذج التنمية املستدامة يطرح حتديات، قد تقود إىل مساحة قد يستحيل فيها مناقشىة فلسفة التنمية 
 (. النفط ) لطبيعية بصورة سرمديةعلى املوارد ا املعَتِمدةية هذه االقتصاديات كاملستدامة ضمن دينام

مبثابة خارطة طريق يٌعوَّل  ،بتحقيقه ةيلعرب بعث السياسات االقتصادية الكف يعترب التنويع االقتصادي    
ضمن هذا السياق . حتول هيكلي لالقتصاديات الريعية، يف إطار االلتزام بقيود االستدامة عليها يف جتسيد
تنويع اقتصادها خارج قطاع  من خاللة إلرساء التنمية املستدامة يروية إسرتاتيج اعتمدت اجلزائر

القائمة على توصيات مؤسسيت  خمتلفة عن تلك 0102-0111لفرتة ل اعتماد سياسة اقتصاديةباحملروقات، 
 .بريتنون وودز خالل فرتة التسعينات

  :التايل لاؤ سالتتبلور معامل اإلشكالية الرئيسة هلذه الدراسة، ضمن :  إشكالية الدراسة -0
التنويع  في بعث 0202 -0222 دور السياسات االقتصادية المعتمدة في الجزائر خالل الفترة ما

 التنمية المستدامة ؟ االقتصادي لتحقيق
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أدت : ميكن صياغتها تبعا ملا يليساسية اليت قامت عليها الدراسة الفرضية األ  :فرضية الدراسة -0
إلرساء  التنويع االقتصادي إىل بعث 0102 -0111 السياسة االقتصادية املعتمدة يف اجلائر خالل الفرتة

 .التنمية املستدامة
تقييم موضوعي حول السياسة االقتصادية املعتمدة يف  لبعثالدراسة  هتدف هذه :الدراسة أهداف -3

 . اجلزائري خارج قطاع احملروقات بنيةومدى جناحها يف حتقيق تنويع  -أكثر من عشر سنوات-اجلزائر 
املطروحة على جمموعة من الدراسات  اإلشكاليةاستندت الدراسة يف معاجلة : الدراسات السابقة -2

 ، التنويع والنمو االقتصادي السعودي،دراسة ممدوح عوض اخلطيب :نورد فيما يلي أمههاواليت  السابقة،
 دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، الرياض خالل الفرتة املؤمتر األول لكليات إدارة األعمال جبامعات

 النمو على التنويع أثرباإلضافة إىل دراسة . للتنويع مركب معامل تقدير متحيث  .0102 فيفري ,0 - 00
من  كل منو مبعدالت تابع، كمتغري احلقيقي اإلمجايل احمللي للناتج النمو معدل بربط وذلك االقتصادي

 االقتصادي التنويع معامل إىل إضافة صوري، ومتغري احلقيقي، النفطي والناتج العمل وقوة املال رأس
 . اململكة يف االقتصادي النمو على الطردي للتنويع األثر القياسية النتائج بينتوقد . املركب

I.  0202 -0222مضمون السياسة االقتصادية في الجزائر خالل الفترة  
 وباملوازاة مع الوفرة املالية جراء انتعاش أسعار النفط يف السوق الدولية ،0111 انطالقا من سنة

، وتراكم احتياطات النقد األجنيب إىل مستويات مل يسبق العامةيرادات اإلزيادات سريعة يف  حققت اجلزائر
قائمة على إصالحات ذاتية لتدارك اإلرث الذي خلفته  تطبيق سياسة اقتصاديةمما دفع حنو  ،1هلا مثيل

فلسفة  يبسياسة اإلنعاش االقتصادي، واليت حتاك هذه السياسة عنونتسياسات اتفاق واشنطن، وقد 
يكون عادة حلكومي، أو تقليص الضرائب والذي يتم االعتماد على رفع اإلنفاق ا) الفكر الكينزي

                                                 
1
 - Algérie, Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat, Document de 

Stratégie 2007 – 2013 & Programme indicatif national, 2007 – 2010 , p : 14.  

     https://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_nip_algeria_fr.pdf  

https://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_nip_algeria_fr.pdf
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وهي تعكس سياسة اإلنعاش االقتصادي  2،نزييمصحوبا بعجز موازين هبدف حتريك املضاعف الك
فاعل يف عون اقتصادي  تعترب الدولة حيث ،لتحريك الطلب، وحتفيز النمو يف حاالت نقص التشغيل

الرتكيز حيث يتم  (3أثر سياسة اإلنفاق العمومي وما يقرتن هبا من تنشيط للطلب ، عربالدورة االقتصادية
استخدام أشكال خمتلفة من توازن وات السياسة املالية اليت تتضمن دأكأحد   على سياسة اإلنفاق العام

نشاط االقتصادي والتوزيع العادل للموارد استقرار ال يتجسد أمهها يفميزانية الدولة لتحقيق أهداف معينة، 
 اإلنفاقوتبين اجلزائر لسياسة ، تعزيز مسار النمو األمثلو وعلى مستوى اجليل الواحد،  ،بني األجيال

قناة مهمة لتوزيع مكاسب املوارد الكبرية  خريةىل اعتبار هذه األإلتعزيز النمو االقتصادي راجع  احلكومي
، وقد 4وخاصة يف سياق ختصيص املوارد لصاحل حتسني النشاط االقتصادي. ازالناجتة عن قطاع النفط والغ

 :يت كاآلتنموية أساسية وهي   ثالث برامج مجت سياسة اإلنعاش االقتصادي ضمنتر 
1.I- ( 0222 – 0220)  برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي: 

صالح ضمن برامج اإلهذا الربنامج يندرج ، مليار دينار ,0, قدرت حبوايل خصصت له ميزانية
لتحسني  أساساوهو موجه  ،من أجل اسرتجاع التوازنات االقتصادية الكربى الذاتية اليت اعتمدهتا اجلزائر

إجياد حلول ملشكلة و معدالت البطالة السيما يف املناطق األكثر فقرا وحرمانا،  ختفيضو  ،املعيشة مستويات
، إعادة تأهيل ...الزمن نظرا الرتفاع معدل النمو السكاين وحركة التمدن  السكن اليت تشهد تفاقما مبرور

دعم متغريات التنمية و ، النهوض بقطاع الزراعة الري، النقل، تنمية املوارد البشرية، االجتماعيةاملرافق 
 5.احمللية

                                                 
2
- Olivier Blanchard, Daniel Cohen, Macroéconomie ,4éme édition, Pearson éducation, 

France, 2007, p : 594 .  
3
- Gregory N. Mankiw, Macroéconomie, bock université, Bruxelle, 2006, p : 311. 

4
- ELYAS Salah, YAGOUB Mohamed, Politique Budgétaire, Croissance Economique 

En Algérie « 1998 - 2013 », colloque international évaluation des effets des 

programmes d’investissement publics 2001 – 2014 et leurs retombées sur l’emploi, 

l’investissement et la croissance économique, université setif 1- Algérie, 11 -12 Mars 

2013, p : 2. 
5
- MOC, l`Algérie construire l`avenir, 9 janvier 2005, n° 1706, p :,.  
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2.I-  ( 0222 – 0222) البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي: 

فيه ملكافحة  عطيت األولويةحيث أ   ،مليار دوالر أمريكي 0,1 قدرت حبوايلميزانية خصصت له  
بالكهرباء والغاز وتطوير البطالة، مث دعم السكن وقطاع النقل والبنية التحتية عموما، وإمداد األرياف 

هذا  يعتربو . 6وحتلية مياه البحر، فضال عن طرح برنامج تنمية اهلضاب العليا واجلنوب ،ودعمها الزراعة
ن أحيث  ،نعاش االقتصاديضمن خمطط اإل إقرارهاطار املؤكد لتوجهات اجلزائر اليت مت مبثابة اإل الربنامج

رساء مقومات االستثمار إ لخص رؤية اجلزائر يفواليت ت   ،بعيدة املدى اإلسرتاتيجيةتكامل الربناجمني جيسد 
  .االستخاليف للعوائد النفطية

3.I-  0202 – 0202(برنامج توطيد النمو(: 
لدعم هندسة التنمية االجتماعية  مليار دوالر أمريكي 080رصدت له ميزانية قدرت حبوايل 

استكمال املشاريع الكربى اجلاري اجنازها، خاصة يف قطاعات السكة  :واالقتصادية، ويشمل شقني مها
مليار دوالر، أي ما  0,0 مببلغوإطالق مشاريع جديدة  مليار دوالر 001 احلديدية والطرائق واملياه مببلغ

من املوارد لتحسني التنمية   21 خيصص أكثر مننه أما مييز الربنامج و  .دجمليار  02,.00يعادل 
صص الربنامج حوايل، إلعادة بناء االقتصاد الوطين شرية باعتبارها الركيزة األساسيةالب من   21 كما خي 

 طار دعمويف إ .وحتسني اخلدمة العموميةوالبنية التحتية  األساسيةاملنشآت القاعدية موارده ملواصلة تطوير 
 يقارب والريفية، وما الفالحية التنمية لدعم دج مليار 0.111 من مت ختصيص أكثرتنمية االقتصاد الوطين 

 من األخرى أكثر هي الصناعية للتنمية كما ج نِّد  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية دج مليار 0,1

                                                                                                                                      
- Algérie, Chef du Gouvernement, Circulaire n° 05 du 14 juillet 2001, Programme 

d’Appuis à la Relance Économique de 2001 à 2004. 
للصناعة احمللية، كلية  ، خمرب الدراسات االقتصاديةئرية في ظل الفكر التنموي الجديدالتجربة الجزاكمال عايشي،   - 6

  .00 ، ص 0100 ،جامعة باتنة، اجلزائر  والتسيري العلوم االقتصادية
 انظر ,011 – ,011للفرتة  الربنامج التكميلي لدعم النمو ل يف خمصصات و حماوريملزيد من التفص : 

www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBila

n/ProgCroissance.pdf 

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
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 0,1  رصد غالف مايل قدره فقد الشغل مناصب إنشاء أما فيما يتعلق بتشجيع، دج مليار 0.111
 ودعم املهين، التكوين ومراكز اجلامعات املهين خلرجيي اإلدماج ملرافقة اخلماسي الربنامج من دج مليار
 خصص آخر صعيد وعلى .التشغيل انتظار إنشاء مناصب آليات ومتويل املصغرة املؤسسات إنشاء

مليار دينار لتحسني  ,,0 ورصد غالف مايل قدرهمليار دج لتطوير اقتصاد املعرفة،  0,1مبلغ  الربنامج
  7 .قطاع العدالة

حتقيق جمموعة واسعة  مهمة بالتايل فالسياسة االقتصادية املصممة خالل الفرتة املشار إليها أ وكل هلا
ما و من األهداف االقتصادية واالجتماعية، بل وتتجاوز ذلك لتحقيق أهداف االستقرار األمين والسياسي، 

املدروسة هو مواكبة اجلزائر ملرحلة حتول بيئي يف إطار سعيها إلرساء منوذج التنمية للفرتة خصوصية  يعطي
 .املستدامة

II. االقتصاديات الريعية وأهمته في مفهوم التنويع االقتصادي   
استغالل القطاع  ور أداؤه علىيتمح إىل االقتصاد الذي تصاد الريعي أو القائم على الريعيشري االق

 احملروقات يف حالة دولة اجلزائر: الريعي الذي يعتمد نشاطه على استغالل املوارد الطبيعية الباطنية، مثل
فيعرف  التنويع االقتصادي أما ،8ة ألداء االقتصاد ككلوبالتايل يشكل أداء القطاع الريعي خاصية عضوي

 املف رط االعتم اد خم اطر م ن للحد وذلك االقتصاد من قطاع ات خمتلفة عل ى االس تثمار توزي ع: " على أنه 

                                                 
 . 0102 – 0101بيان اجتماع جملس الوزراء، برنامج التنمية اخلماسي   - 7

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES, PROGRAMME DE 

DEVELOPPEMENT  QUINQUENNAL 2010-2014, 24 Mai 2010 

http://www.mae.gov.dz/images/sce/programme-quinquenal.pdf 
التنظيم الريعي لالقتصاد  آثارمحاولة تحليل : على الريع القتصاد قائم حدود القدرة التنافسيةالطاهر،  لطرش - 8

، قسم العلوم االقتصادية اإلنسانيةللدراسات االجتماعية و  األكادميية على التنافسية الخارجية لالقتصاد الجزائري
 .2، ص 0100، جوان01القانونية، العدد و 

http://www.mae.gov.dz/images/sce/programme-quinquenal.pdf
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 مصادر تنويع إىل فيه يشار أن ميكن والتنويع .9" ج دا قطاع ات قليل ة أو واح د قط اع أو واح د م ورد عل ى
أسواق الصادرات أو تنويع  تنويع أو العامة، املوازنة يف اإليرادات مصادر تنويع أو احمللي اإلمجايل، الناتج

البد وأن يرتافق و . 10(دخل من االستثمار يف اخلارج)مصادر الدخل بعيدا عن األنشطة االقتصادية احمللية 
كالصادرات والواردات   واإلنتاجخرى مرتبطة بالدخل أنتاجية مع تنويع يف متغريات التنويع يف الفعاليات اإل

ومن مث فإن التنويع يرتبط بالسياسات االقتصادية ، مجايل تكوين أرس املالإالدولة، والعمالة و  وإيرادات
  اهلادفة إىل تقليص االعتماد على عدد حمدود من السلع املصدرة اليت تتميز حبدة تقلب سعرها وحجمها

: يستند إىل مخسة اعتبارات أساسية واملنطق األساسي للتنويع االقتصادي .11 أو ختضع الخنفاض حاد
وعدم االستقرار أو تقلبات األسعار ، تدهور شروط التجارة ،التجاري وهي االجتاهات يف معدالت التبادل

ي يسبب تقلبات كبرية يف االقتصاد الكلي يف اإلنتاج والتوظيف واإليرادات احلكومية الذو  ،الدولية
املوارد، حيث أن استنزاف املوارد ضمن االقتصاديات اليت تعتمد  استنزافباإلضافة إىل اعتبار  .واالستثمار
تتطلب البناء التعويضي ألنواع أخرى  فقاعدة املنطق االقتصادي نقاشا حول قضية االستدامة عليها يثري

أمهية االستفادة من  دون إغفال ،الدخل لألجيال القادمة فاض تدفقمن رأس املال للحفاظ على عدم اخن
على جمموعة أوسع من  رات اخلارجية املرتبطة بالتصنيع، وختفيض املخاطر من خالل توزيعهاالوفو 

 12 .االستثمارات

                                                 
9
 - Stephen M. Kapunda, Diversification and Poverty Eradication in Botswana 

Botswana Journal of African Studies vol. 17(2003) n
0
=2, p 51. 

10
- UNITED NATIONS, NATIONS. UNIES, UNFCCC Workshop on Economic 

Diversification, FRAME Work Convention on climate change – secretariat, Teheran 

Islamic Republic of Iran, 18- 19 October 2003, p: 06. 
 األول، ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر التنويع و النمو في االقتصاد السعوديممدوح عوض اخلطيب،  - 11

 0102، ، الرياضفرباير ,0/ 00 ية، خالل الفرتةامعات دول جملس التعاون لدول اخلليج العرباألعمال جبلكليات إدارة 
 . , – 2ص  ص

12
- UNITED NATIONS, NATIONS. UNIES, UNFCCC Workshop on Economic 

Diversification, Op-Cit, pp 6-7. 
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بالتايل فإن التنويع االقتصادي جيسد خارطة الطريق اليت ميكن أن تسرتشد هبا البلدان الريعية 
 خالل سنة ةالصادر عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمي نصرف تبعا للتقريراليت تللتحول حنو التنمية املستدامة، 

التنمية "  :إىل أهنا "مستقبلنا املشرتك" ب املعنون،  Brundtlandواملعروف بتقرير بروندتالند  ,0,8
 13"حاجاهتااليت تليب احتياجات األجيال احلالية، دون احلد أو تضييق قدرة األجيال املستقبلية على تلبية 

إحداث  عرب للتنمية االقتصادية واالجتماعية اليت تتميز هبا هذه البلدان، من خالل كسر احللقة املفرغة
 .14فيها على نوع وطبيعة هذا النمو وحمركاته الرئيسية القتصادياهتا قائم على فلسفة يتم الرتكيز تنويع

 تلبية :مثل املستدامة، للتنمية األساسية االحتياجات تلبية إىل مييل االقتصادي فالتنويع 
تتسع لفئة واسعة  االقتصادي النشاط من متنوعة جماالت من خالل فتح، للفقراء األساسية االحتياجات

 التحسني التكنولوجي فراد عربيف تلبية احتياجات األ إىل توسيع قدرة البيئةالتنويع يدفع  كما أن من األفراد
مورد واحد إىل حد  فراط يف استغاللوعدم اإل األنشطة االقتصادية، جماالت وتنويع ،التنظيم االجتماعي

تأمني  قاعدة اقتصادية واسعة النطاق ذات قدرة على استنزافه وحدوث التدهور البيئي، كما يبعث التنويع
طبيعة ويعتمد التنويع االقتصادي على  .15العدالة ضمن اجليل الواحد وبني األجيال احلالية واملستقبلية

إعادة هيكلة االقتصاد ورفع مستوى مسامهة القطاعات  اليت هتدف إىل تصادية التنويعيةاسات االقالسي
التنويعية املتجسدة يف الفوائض  املرتكزاتباإلضافة إىل إدارة  ،االقتصادية البديلة يف الناتج احمللي اإلمجايل

                                                 
13

 - John Drexhage, Deborah Murphy, Sustainable Development From Brundtland to 

Rio 2012, Paper prepared for consideration by the High Level Panel on Global 

Sustainability, International Institute for Sustainable Development (IISD), First meeting 

New York, 19 September 2010, p 6. 

-
خطة : النمو مع التحول الهيكلي: 0102بلدان منو، مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية، االونكتاد، تقرير أقل ال 14

  .18، 10ص  ، ص0102  املتحدة ، نيويورك األمم ،0202تنمية لما بعد عام 
15

 - Michael Chugozie Anyaehie, Anthony Chukwudi Areji, Economic Diversification 

for Sustainable Development in Nigeria, Open Journal of Political Science, Open 

Journal of Political Science Vol.5 No.2, 2015; p 89. 
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 املناسبة تنفيذ السياسات علىيعتمد  التنويعمن التنويه إىل أن جناح أو فشل  والبد .16املالية واملوارد املتاحة
إال أن  عديد من األمثلة على الفشلعائدات النفط وعلى الرغم من ال قبل وقت كاف من االخنفاض يف

  .17(...اندونيسيا ماليزيا: ) مثل عدد قليل من حاالت التنويع الناجحة نسبيا هناك
III.  للجزائر  في إطار السياسة االقتصاديةتتبع تطور معدالت النمو وقياس التنويع االقتصادي

(2000-2014) 
1.III-  0202 – 0222 قياس المؤشر المركب للتنويع االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  

 هريفندال ملعامالت الوسط احلسايب على حساب االقتصادي، للتنويعاملؤشر املركب يعتمد تقدير     
 اإليرادات احلكومية، وإمجايل الواردات، الصادرات، اإلمجايل، احمللي الناتج: أساسية وهي متغريات خلمسة
  :18الصيغة التاليةهريمشان  –هريفندال  معامل حيث يأخذ. الثابت املال رأس تكوين

   

   
  

 
 
 

  
 

 
 
   

   
 

 

   

 

 : حيث
 .عدد القطاعات االقتصادية :   
 ( . i  ناتج القطاع)  iقيمة املتغري يف القطاع  :    

                                                 
وممكنات  في بلدان الخليج وإبعادهمفهومه : التنويع االقتصاديعاطف اليف مرزوق، عباس مكي محزة،  - 16

 0102 الثالثونالثامن، العدد احلادي و ، اجمللد السنة العاشرة واإلداريةجملة الغري للعلوم االقتصادية ، تحقيقه في العراق
 .0,ص 

17
 - Tim Callen, Reda Cherif, Fuad Hasanov, Amgad Hegazy, and Padamja Khandelwal 

ECONOMIC DIVERSIFICATION IN THE GCC, International Monetary Fund 

Institute for Capacity Development and Middle East and Central Asia Department 

,December, 2014,  p 5  
18

- Siope V. Ofa , Malcolm Spence , Simon Mevel , and Stephen Karingi , Export 

Diversification and Intra-Industry Trade in Africa, United Nations Economic 

Commission for Africa, 15 June 2012, p 14.  
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 . (الناتج احمللي اإلمجايل ) القيمة االمجالية للمتغري يف مجيع القطاعات :    
فإن هناك تنوع كامل يف االقتصاد، أما إذا كانت  1قمة معامل هريمشان هريفندال  ، فإذا كان      

الواحد، وعليه فأن التنوع يكون معدوما، وبالتايل االعتماد على القطاع  قيمته تساوي الواحد الصحيح فإن
  .هريفندال تدل على ضعف تنوع الظاهرة املدروسة –ملعامل هريمشان  القيم املرتفعة
من خالل دراسة بنية ومدى تنوع القطاعات ، قياس التنويع يف بنية الناتج احمللي اإلمجايل يتم

قطاعات أسياسة  8املضافة، واليت توفرت فيها اإلحصائيات حول تساهم يف خلق القيمة االقتصادية اليت 
، البناء واألشغال العمومية، النقل احملروقاتالفالحة، احملروقات، األشغال العمومية، الصناعة خارج : وهي

حملروقات ويتضح جليا من حتليل اإلحصائيات املعتمدة هيمنة قطاع ا واالتصاالت، التجارة واخلدمات،
مقارنة  ضعيفة لتبقى مسامهة القطاعات االقتصادية األخرى اإلنتاج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر،ضمن هيكل 

قيمة املضافة مع حجم االستثمارات املخصصة، فضال عن أهنا تعتمد يف زيادة نسبة مسامهتها يف خلق ال
مسامهة القطاع  ضعف ، وما يزيد من ضعف تنوع بينة الناتج احمللي اإلمجايل هوعلى قطاع احملروقات

وقد مت احلصول على النتائج املتعلقة مبعامل  يف ظل سيطرة القطاع العام،  22اخلاص اليت ال تتجاوز
مبا يدلل على وجود  1400و  1402هريفندال لتنوع الناتج احمللي اإلمجايل، واليت احنصرت بني  -هريمشان

، وإمنا هي ناجتة تهال تدل على حتسن يف قيمتنوع مقبول إىل حد معني، إال أن القيم املنخفضة للمؤشر 
 .عن تراجع العوائد النفطية جراء اخنفاض أسعار النفط يف األسواق الدولية

 هذه الدولمن أهم احملاور اليت تسعى  فيعترب التنويع يف بنية وهيكل صادرات الدول الريعية أما
من جهة وللتقليل من حدة تقلبات ، واحدللقطاع ال لتقليص التبعية وذلك ،ئرلتجسيده وعلى رأسها اجلزا

فالتنويع يف بنية الناتج احمللي اإلمجايل عادة  ،أسعار النفط على األداء الكلي القتصادياهتا من جهة أخرى
يعتمد على  ما يعترب مضلال يف عملية التحليل، حيث أن األداء يف القطاعات واألنشطة االقتصادية

قياس مدى تنوع بينة  البد منالعوائد النفطية، وبالتايل  متول بواسطة اليت خمصصات السياسة االنفاقية
وأعلى قيمة  14,0بني أدين قيمة  0102-0111للفرتة  تراوحت قيمة املؤشر حيث الصادرات اجلزائرية،
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اخنفاض التنوع يف بنية الصادرات لالقتصاد  وهي تقرتب من الواحد الصحيح، مما يدل على 14,0
يشري إىل عدم وجود تطور  0110 – 0,,0 تغري بنية الصادرات يف اجلزائر خالل الفرتةة ، فمقارناجلزائري

إذ تراوحت قيمة مؤشر تنويع  0102 – ,011 يف بنية الصادرات، وقد استمرت نفس الوضعية للفرتة
تركزا وأقلها  يصنف االقتصاد اجلزائري من أكثر االقتصاديات ، حيث19 14,20و 14,8الصادرات بني 

  20 ).,010 خالل سنة  من الصادرات  24,2, استحوذ قطاع احملروقات على حصة قدرها) تنوعا 
أمهية دراسة بنية تنوع الواردات لالقتصاد اجلزائري، من كوهنا عنصر أساسي يف عملية التنويع  تتأتى
ببنية وهيكل اإلنتاج التطورات، والتغريات املتعلقة  ذلك أنه ميكن االستدالل من خالهلا عن ،االقتصادي

باملنتجات اليت يتمتع فيها االقتصاد الوطين مبيزة تنافسية، يف إطار املفاضلة بني  لالقتصاد الوطين فيما يتعلق
وقد مت االعتماد على . تجات يف حال احلصول عليها من العامل اخلارجينتكاليف اإلنتاج وأسعار تلك امل

 – 0111 تنوع الواردات لالقتصاد اجلزائري على مدى الفرتةمؤشر هريفندال لالستدالل على مدى تطور 

يشري  وهو ما 1400 وأعلى قيمة 1400 بني أدىن قيمةاملتذبذبة  احنصار قيمة املؤشرلوحظ  حيث، 0102
ويدل على عدم وجود إسرتاتيجية واضحة يف اجلزائر ، تنويع الواردات ت واضحة يفإىل عدم وجود تغريا

املؤشر تدل على وجود تنوع  دة هيكلة بنية اإلنتاج، وعلى الرغم من أن قيمةإلحالل الواردات وإعا
الوزن النسيب األعلى،  تستحوذ على مقبول، إال أن حتليل بنية الواردات يبني وجود جمموعات أساسية

واليت يوجه   004,2 واملواد نصف املصنعة بنسبة  ,0040 يف التجهيزات الصناعية بنسبة تتمثل
و   084,8 األكرب منها حنو قطاع احملروقات مث السلع الغذائية، والسلعة االستهالكية بنسبةالقسم 
0,40,  حيث تشري تغريات مؤشرات الرتكز والتنوع إىل ارتفاع تركز . 0102 على التوايل وذلك يف سنة

                                                 
19

 - UNCTAD, Manuel Statistiques de la CNUCED, NATIONS UNIE, New York et 

Genève ( 2005, 2014, 2015 ) 
20

  - www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur ( 08/09/2016 ) .    

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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أما مؤشر التنوع فقد  ,,1.1 ضمن هيكل التجارة العاملية، حيث بلغ مؤشر الرتكز الواردات وتراجع تنوعها
 .0102 ذلك سنةو  ,1420بلغ 

على الرغم من األمهية اليت حتتكم عليها العوائد النفطية يف تنشيط وزيادة حجم االستثمارات 
عملية التنمية االقتصادية، واالجتماعية، إال أن إقامة التحليل يف إطار ضوابط التنمية  املستهدفة ضمن

تكون  واليت ميكن أن ،قيدات، عرب طرح املشكلة البيئية وتكلفتها عرب الزمناملستدامة يطرح العديد من التع
خطرية جدا يف حال عدم توفر بيئة احلكم الراشد، وسيادة ثقافة الريع، مما جيعل التدهور االقتصادي 

بصورة وتتجلى هذه اإلشكالية . السياسة االنفاقية للعوائد احملققة واهلشاشة االجتماعية، من أبرز نتائج
من إمجايل اإليرادات   1,الذي تسيطر فيه اإليرادات النفطية بأكثر من  واضحة يف االقتصاد اجلزائري

على مدى  حيث احنصرت قيمة مؤشر التنويع لإليرادات ،التنويع يف بنية اإليرادات فسر تراجعوهو ما ي
   . 14,1قيمة للمؤشر  وأعلى 0,45فرتة الدراسة بني أدىن قيمة 

فضل ب 0102 – 0111 على مدى الفرتة اجلزائر يف لرغم من تطور حجم االستثماراتعلى ا
هذه االستثمارات مل تشهد تطور مهم، حيث متيزت برتكز شديد  إال أن بنية ،السياسة االقتصادية املعتمدة

يف قطاعي الطاقة والبناء واألشغال العمومية، وما يصاحب ذلك من اختالل على مستوى تنوع اليد 
وبالتايل االنتقال إىل طرح مشكلة أعمق تتمثل  ،العاملة وتوزيع فرص العمل من الناحية القطاعية واجلغرافية

مجايل تكوين إمعامل هيشرمان هريفندال لتنوع  وعلى الرغم من أن ،يف مشكلة البطالة وسوء توزيع الدخل
خالل  0,42و  0,27 مته بنيحت قيو وجود مستوى تنويع مقبول، حيث ترا يبنيرأمسال املال الثابت 

إال أن هذا ال مينع أن هناك استقرار يف تركيبة وبنية االستثمار، كما أن أداء هذه  ، 0102 – 0111 الفرتة
 .النفط االستثمارات يعتمد على عوائد

تراوحت )  املدروسة جلزائر على مدى الفرتةتراجع واخنفاض التنويع االقتصادي يف ا ،النتائج أظهرت
حيث أن دراسة ، ( 14,1 – 1421هريفندال ملؤشر لتنويع االقتصادي املركب بني  –مؤشر هريمشان  قيمة

( (Berthelemy and Soderling 2001  أشارت إىل أنه رغم ضخامة اجلهود، إال أن النتائج خميبة
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ه مل يكن يتم دعمها عن طريق عوائد النفط، إال أن ذلك أن هناك استثمارات ضخمة ،لآلمال يف اجلزائر
حكومي بدال  االستثمارات يتقرر مبوجب مرسوم ن اجتاهحيث أ ،حقيقية فيما خيص التنويعنتائج  هناك

  .مما يقودنا إىل إطالق نتيجة مفادها هيمنة القطاع النفطي 21. ةمن العقالنية االقتصادي
IV. 0222) مؤشرات االستدامة في سياق السياسات االقتصادية لتنويع االقتصاد الجزائري- 

0202)  
ضمن سياق حتول اجلزائر حنو إرساء منوذج التنمية املستدامة، فإن السياسات االقتصادية املصممة 

  .يكولوجي، وما يقتضيه التوازن اإلاالستجابة للحدود البيئية معيناط هبا أن حتقق التنويع االقتصادي، 
 IV.0- تشكل (: 0202 -0222)خالل الفترة  أهم المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة تطور

البيئية جزءا مهما من مؤشرات التنمية املستدامة، حيث ميكن من خالهلا مراقبة الوضع  ستدامةاالمؤشرات 
 .ون جتاوز حدود التوازن االيكولوجيد ،البيئي، لضمان استمرارية عملية التنمية

 

IV.0.0- الغازات الدفيئة تطور انبعاث ( الكربونثاني أكسيد  غاز CO2):  يشمل رصد تطورات
نوعية اهلواء، وتأثري  ظاهرة التغري املناخي وثقب األوزون،دراسة  ( CO2 غازتطور انبعاث ) هذا املؤشر

 يف اجلزائر من خالله ن النظام البيئي وميكن استعراض تطور ز اواستقرار وتو  على صحة اإلنسان ذلك
 .10رقم الشكل 
التزامها باحلد من و ، 0,,0 اجلزائر على االتفاقية املتعلقة بتغري املناخ عامعلى الرغم من مصادقة ف

 0111على مدى الفرتة  CO2إال أن تتبع تطور انبعاث غاز  الغازات املسببة لالحتباس احلراري، انبعاث

 يناريوهاتوالذي سيستمر اجتاهه التصاعدي تبعا للس التصاعدي لالنبعاث، يظهر االجتاه 0100 –
ارتفاع نسبة إهالك مصادر الطاقة معرب عنها كنسبة ف. املتوقعة، جراء االعتماد الكبري على قطاع الطاقة

إال  0110سنة  انطالقا من املسجلوعلى الرغم من االخنفاض ، مئوية من إمجايل الدخل القومي يف اجلزائر
                                                 

21
 - UNITED NATIONS , NATIONS. UNIES, UNFCCC Workshop on Economic 

Diversification, Op-Cit, p12. 
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يعتمد بصورة  دي احملققااالقتصأهنا تشكل نسبة مهمة من الدخل القومي اإلمجايل، ذلك أن معدل النمو 
املطروحة تتعلق مبدى استدامة  فاملسألة عوائد املصادر الطاقوية اليت يتم إهالكها، وبالتايل على أساسية

حبجم التكاليف البيئية  لكوكذ طاع الطاقة، أو خارج قطاع الطاقة،معدالت النمو احملققة، سواء بالنسبة لق
 .واالجتماعية على مستوى اجليل احلايل واألجيال املستقبلية

 0200 -0222 في الجزائر خالل الفترة (طن كيلو) CO2زتطور انبعاث غا: (20): الشكل رقم

 
 :من إعداد الباحثني بناءا على املعطيات املتاحة ضمن قواعد البيانات :المصدر

http://www.sesrtcic.org 

http://data.albankaldawli.org 

IV.0.0- ميكن االستدالل على مدى  :للطبيعية لالستنزاف وتعرض الموارد مؤشرات التدهور البيئي
تعرض املوارد الطبيعية للنفاذ أو االستنزاف من خالل استعراض مجلة من املقاييس اليت تعكس حجم 

النمو  على معدل السلبيةثار والسيما اآل ،وأثاره السلبية على املؤشرات االقتصادية الكلية التدهور
التدهور  املوايل مجلة من مؤشرات الشكلرض احملقق وكيفية حتققه ومدى استدامته، ويستع االقتصادي

  0202 – 0222 خالل الفرتة البيئي كنسبة من إمجايل الدخل القومي يف اجلزائر
 
 
 

http://www.sesrtcic.org/
http://data.albankaldawli.org/
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 0202 -0222القومي من إجمالي الدخل  كنسبة في الموارد الطبيعية التدهور :(20) الشكل رقم

 
 : 0100-0111على املعطيات الواردة يف التقارير على مدى الفرتة  من إعداد الباحثني بناءا : المصدر

The little green data book , 2000 -2016. 

نصيب الفرد من  بلغ) يتضح جليا من خالل الشكل أن الضرر املرتتب من ثاين أكسيد الكربون 
0100 طن سنة 040 ثاين أكسيد الكربون املنبعث حوايل

مقارنة مع األضرار يشكل أعلى نسبة  ( 22
األراضي املتدهورة  ة السكان الذين يعيشون علىبقدرت نس) عن إهالك الغابات مثال  األخرى الناجتة

28.8  010123 لسنة. 

IV.0- (:0202 -0222) في الجزائر للتنمية المستدامة بعد االجتماعيأهم المؤشرات ال تطور 
واملعدل لتشخيص التقدم احملرز يف  البشرية املركبمؤشر التنمية  سيتم فيما يلي االقتصار على

 .اجلانب االجتماعي
 0202 -0222  في الجزائر خالل الفترة ( HDI) تطور مؤشر التنمية البشرية : (01)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990 السنوات 

HDI  0.574 0.596 0.640 0.687 0.725 0.730 0.732 0.734 0.736 

Source: http://hdr.undp.org/en/data( 20/09/2016) 

 

                                                 
22

-  http://hdr.undp.org/en/data  ( 20/09/2016)  
23

 - Dimension: Environmental sustainability :  http://hdr.undp.org/en/indicators/44706# 

 ( 20/09/2016) 

http://hdr.undp.org/en/data
http://hdr.undp.org/en/data
http://hdr.undp.org/en/indicators/44706
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تنعكس من خالل اليت  اجليدةظهر الوضعية تالتنمية البشرية يف اجلزائر  إن القراءة األولية ملؤشر
إال  إذا ما قورنت بنظريهتا يف بقية دول العاملتطور قيم املؤشر على مدى الفرتة املدروسة، واليت تعترب مقبولة 

اجلزائر فعال حيث إىل إشكالية كربى تتعلق مبدى حتقق االستدامة االجتماعية يف  أن عمق التحليل يشري
أن القيم املرتفعة ملؤشر التنمية البشرية مسنودة بسياسة اإلنفاق العام التوسعية، السيما النفقات 

من اإلرباك يف  يلها عن طريق عوائد النفط، وجتاوزا ألثر املزامحة، فإن هناك نوعاالجتماعية واليت تيم متو 
 .تدامة البيئيةحتقيق التنمية املستدامة عرب تشوه العالقة بني حتقيق الرفاه البشري عرب الزمن، واالس

IV.3- 0202 – 0222 أبرز مؤشرات البعد االقتصادي للتنمية المستدامة خالل الفترة  
على تدارك الوضع  0111انطالقا من سنة  ياسة االقتصادية اليت اعتمدهتا اجلزائرالسو جِّهت 

وذلك بتنشيط الطلب ، خفض معدالت البطالة املتزايدة، وحتقيق منو اقتصادي مستدام عرب ،االجتماعي
االقتصاديني، وبرنامج توطيد النمو االقتصادي، مع السماح  ن خالل برامج اإلنعاش ودعم النموالكلي م

وهو ما يظهر جليا من خالل مربع كالدور لالقتصاد اجلزائري على مدى الفرتة  مبعدالت تضخم مرتفعة
املقاس مبؤشر األسعار عند االستهالك أعلى مستوياته حوايل  وقد بلغ معدل التضخم ،0102 – 0110
848,  040 سريعا ليبلغ أنه عرف تراجعا إال، 0100 يف سنة  خاصة بعد تراجع  0100 سنة

وقد استمر اخنفاض  0110 أضعف وترية منذ سنة وهي  0408 الذي بلغ سعار املواد الغذائيةتضخم أ
 .  2،0إذ بلغت نسبته  ,010ليعاود االرتفاع حبلول سنة  0102معدل التضخم إىل غاية سنة 

اخنفض  حيثإسرتاتيجيتها الستيعاب مشكلة تزايد معدالت البطالة، كما استمرت اجلزائر يف تركيز
إال أنه ، 0100 سنة  00 مقابل  48, بنسبة 0100 معدل البطالة إىل أدىن مستوياته خالل سنة

،,010خالل سبتمرب  00،0وحوايل   0140 ليبلغ 0102 عاد لريتفع سنة
ذلك أن السياسة  24

                                                 
24

  .,010سبتمرب  خاللوالتش  غيل والبطال  ة  االقتصاديالنش  اط  - 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/emplar0915.pdf ( 20/09/2016) 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/emplar0915.pdf
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ختفيض البطالة من خالل التوسع يف اإلنفاق العام وبعث املشاريع االقتصادية املعتمدة تركز على 
عل مناصب مما جي، ...عادة ما ترتكز يف قطاع البناء اخلدمات النقلاليت  ستثمارية ذات الكثافة العمالية،اال

 وعلى الرغم من أهنا شهدت حتسنا بطئ سنة أن معدالت النمو احملققةكما  .الشغل املستحدثة مؤقتة
يف حني   40, بلغ النمو خارج قطاع احملروقات حوايلإذ مدفوعا بزيادة الطلب   040 وايلحب 0100

إال أنه  0100سنة  ورغم الرتاجع الذي شهده النمو االقتصادي  042تراجع منو قطاع احملروقات حبوايل 
 ,010 سنة  ,04 و  048 حبوايل 0102 عاد ليشهد انتعاشا بطيئا سنة

25. 
ضمن وترية   - 2  0يتجاوز احلدود  املدروسة ال النمو احملقق على مدى الفرتةويبقى معدل 

من جهة  .متذبذبة على الرغم من أمهية الربامج واألغلفة املالية اليت رصدت لرفع معدالت النمو احملققة
النامجة  العوائد الريعيةناجتة يف احلقيقة عن تراكم  ،الوترية املتذبذبةوذات  فإن معدالت النمو احملققة أخرى

 مرونةعن استنزاف رأس املال الطبيعي النادر دون أن تكون هناك قيمة مضافة، خاصة يف ظل عدم 
 .وضعف اجلهاز اإلنتاجي

االستقرار  حققأن االقتصاد اجلزائري متتع بت كما يتضح من خالل مربع كالدور للفرتات املدروسة  
لصرف األجنيب انطالقا من تراكم ابفضل  وذلك 0118 – 0110 القوي على مدى الفرتة املايل اخلارجي

إال أن  ،0118الصدمة اخلارجية املتمثلة يف األزمة االقتصادية العاملية  وهو ما مكن من جتاوز 0110 سنة
لالرتفاع الكبري لفاتورة الواردات بالتزامن مع  نتيجة 0100 فوعات كان واضحا سنةدتراجع األداء مليزان امل

 ، وهو ما يرتجم,010و 0102 سنيتتراجع صادرات النفط، وتواصل هذا الرتاجع، ليسجل عجزا خالل 
أسواق النفط  هشاشة التوازن احملقق مليزان املدفوعات اجلزائري، وتزداد هذه اهلشاشة خطورة يف ظل خضوع

منحى عام حنو االخنفاض لسيناريوهات تنبئ بتقلبات حادة و  0102 سنةيف الفرتة الراهنة انطالقا من 
  .ألسعار النفط

                                                 
25

  -  www.albankaldawli.org/ar/country/algeria       

http://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria
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التنمية االقتصادية للتوازنات  للتنمية املستدامة مبدى استجابة تتعلق مؤشرات البعد االقتصادي
النفايات نسبة تدوير اق مت اعتماد العديد من املؤشرات،كعلى املدى البعيد، وضمن هذا السي البيئية

املؤشرات االقتصادية، واالجتماعية  وباعتبار التداخل بني...وإعادة استخدامها، كثافة استخدام الطاقة
الدراسة االقتصار  فإنه سيتم يف هذا العنصر من ،والبيئية للتنمية املستدامة، واستنادا ملا مت طرحه فيما سبق

التحكم يف حجم الدين العام وأعبائه، ف. ي اإلمجايلإىل الناتج احملل على حتليل وضعية مؤشر نسبة الديون
 ويف إطار، فيها الدين باالستدامة  يتمتعالسيما يف احلاالت اليت الاآلثار السلبية،  ةنب الدولة جمموعجي

بفضل  ،0111 بعد سنة شهد موجهة من الرتاجع بنسب قياسية خاصة جند أنهتتبع تطور الدين العام 
صندوق ضبط اإليرادات يف  وزيادة العوائد النفطية والدور االسرتاتيجي الذي لعبةانتعاش أسعار النفط 

 سنة  0840 ين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل مندحتقيق التوازنات املالية حيث تراجعت نسبة ال
واليت   01 إىل 0100إال أن هذا مل مينع من ارتفاع هذه النسبة سنة  ،0101 سنة  040 إىل 0111

 .على التوايل ,84 و  840 بنسبة 0102 و 0100 على الرغم من عودهتا إىل االخنفاض خالل سنيت
تشري إىل  غري أن توقعات صندوق النقد الدويل، يف ظل الصدمة اليت يشهدها االقتصاد اجلزائري

 سنة  ,0,4، و,010 سنة 00 إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل حوايل ارتفاع نسبة الدين العام
0100، 

وهو ما جيعل االستقرار املايل احملقق على مدى الفرتات السابقة استقرار هاشا مي كن أن يتطور  26
اليت متهد الهنيار اقتصادي ترتاجع فيه مستويات  فيه هيكل الدين العام على حنو ترتفع فيه نسب املخاطرة،

 من وخروج اجلزائر هد لتأزم الوضع االجتماعيمتكما   ،النمو، فيما لو امسرت أسعار النفط يف الرتاجع
 27.خارج قطاع احملروقاتاقتصادها بتنويع  الال يكون إ لالستدانةاملفرغة  احللقة

 
                                                 

26
-  FMI, Statistical Appendix, 2014.  

-     Banque D’Algérie (2014), Evolution Economique et monétaire En Algérie. 
 0222 -0222، 0292 – 0290: جل التنمية أمحاولتان من : االقتصاد الجزائريسعدون بوكبوس،  - 27

 .,02ص ،0100وىل، دار الكتاب احلديث القاهرة ، الطبعة األ
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  :خاتمة
اكتست السياسة االقتصادية اليت اعتمدها اجلزائر أمهية بالغة، يف إطار متوقعها ضمن اإلصالحات 

وقد صممت هذه السياسة االقتصادية الكلية  ،واالقتصادياشة اإلرث االجتماعي، الذاتية لتدارك هش
 روقاتوالقطاعية ضمن رؤية هتدف إىل تنويع االقتصاد اجلزائري، وتقليص احنصار بنيته ضمن قطاع احمل

خماطر الصدمات اخلارجية يف : على خط املواجهة أمام إشكاليتني رئيسيتني، ومها تلك الوضعية اليت جتعله
احملققة حتت قيد أسعار النفط يف األسواق الدولية، واليت  ت الداخلية واخلارجيةظل هشاشة التوازنا

جسدت خطرا  0102 الصدمة األخري)   ميكانيزم السوق تتحدد ضمن سيناريوهات خارج أصبحت
حقيقا بالنسبة لالقتصاد اجلزائري وبرهنت على ضعف وفشل السياسات االقتصادية املعتمدة خالل الفرتة 

باإلضافة إل حتدي االخنراط يف مشروع الشراكة العاملي إلرساء التنمية املستدامة، وما يطرحه  ،(السابقة
تتضمنه فلسفة التنمية املستدامة، وما يتسم به االقتصاد  هذا التوجه من مكاسب وخماطر عميقة جراء ما

 .حقيق التنمية االقتصاديةاستنزاف املوارد األولية لت اجلزائري من خصائص باعتباره اقتصاد ريعي قائم على
الذي كانت  على حتليل كل من نتائج املؤشر املركب للتنويع االقتصادي هريمشان هريفندال بناءا
إىل الواحد الصحيح على املدى الفرتة املدروسة، وحتليل مجلة من مؤشرات التنمية املستدامة  قيمته أقرب

السياسة االقتصادية  اعتربته الذي االقتصادية لقاعدةا فإن تنويع ذات االرتباط املباشر مبوضوع الدراسة،
تستحوذ على الوزن النسيب  النفطية الصادرات أن حيث ،املنال يزال بعيد ال هدفًا اسرتاتيجيا املصممة

 اإليرادات على كلي شبه بشكل تعتمد احلكومية السلعية،كما أن اإليرادات الصادرات األعلى من
 واعدة اقتصادية ة قطاعاتكيلتنشيط دينامي غلفة املالية املوجهةأمهية الربامج واأل من الرغم وعلى. النفطية

مل تتخلص من التبعية العضوية ألداء القطاع النفطي،  القطاعات هذه أن إال والسياحة، والصناعة كالزراعة
مما  االقتصاد اجلزائري تنويع درجة زيادة يف للمسامهة خلق القيمة املضافة مبا يرفع من استقاللية أدائها يف

مدى تدفق  جيعل السياسات االقتصادية املصممة والسيما السياسة املالية والنقدية تصمم ضمن سيناريو
 .االقتصادية بعيدا عن الكفاءة والفعالية عوائد النفط،
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 المالحق قائمة
 

معامل هيرشمان  السنوات 

هيرفندال لتنوع 

 الصادرات 

مؤشر هيرشمان 

 هيرفندال لتنوع

 االيرادات الحكومية 

مؤشر هيرشمان 

هيرفندال لتنوع 

 تكوين راسمال الثابت 

مؤشر هيرشمان 

هيرفندال لتنوع 

الناتج المحلي 

 االجمالي

مؤشر هيرشمان 

لتنوع  هيرفندال

 لتنوع الواردات

2000 0,95571929 0,66945602 0,42915237 0,25806801 0,17871432 

2001 0,94613799 0,5584191 0,40812394 0,20260472 0,175747 

2002 0,93805156 0,48226828 0,43617824 0,18888023 0,19139315 

2003 0,95640335 0,56640388 0,39289875 0,21959683 0,18788359 

2004 0,96113754 0,5887856 0,36857474 0,24099922 0,20521014 

2005 0,96844537 0,66003405 0,32407223 0,31696073 0,22552576 

2006 0,96523491 0,6678393 0,35131187 0,32745049 0,21778124 

2007 0,96464033 0,65302441 0,31011824 0,30375105 0,1669232 

2008 0,96099894 0,69355529 0,27738863 0,33673494 0,18198235 

2009 0,96229209 0,5250295 0,2741987 0,17338792 0,21719839 

2010 0,95731154 0,52852237 0,315245 0,22086053 0,21088007 

2011 0,95525842 0,55918297 0,31699953 0,25133567 0,17362298 

2012 0,95426777 0,5264133 0,31426307 0,23254055 0,11123847 

2013 0,95062035 0,47336972 0,31090289 0,17863604 0,12593536 

2014 0,93497138 0,44551752 0,32159449 0,14918396 0,15136406 
 

العالقة املقدمة مت االعتماد يف حساب مؤشر هريمشان هريفندان للمتغريات ضمن هيكل املؤشر املركب على  :المصدر
 تقارير بنك اجلزائر، بيانات املديرية العامة للجمارك  :ضمن الدراسة ،و بناءا على البيانات الواردة ضمن 

   < http://www.douane.gov.dz  < http://www.bank-of-algeria.dz 

   < http://www.ons.dz 

http://www.douane.gov.dz/

