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 شكر و عرفان

 

متام هذا  ،سلطانه عظمي و جلالهل ينبغي كام كثريا محدا   هلل امحلد و الشكر أ ن وفقين لإ

 العمل.

ل يسعين ل ،يف هذا املقام  بلقامس دواح لدلكتور العرفان و اجلزيل ابلشكر أ تقدم أ ن اإ

 عىل ادلامئ هحرص و القمية هتوجهيات و هنصاحئ عىل و العمل ذاه عىل الإرشاف قبوهل عىل

جنازه  .زاه  هلل عاا يري اجلزا جف ،اإ

 جز ا   رصفهم و املذكرة هذه مناقشة قبوهلم عىل املوقَّرة اللجاة أ عضا  السادة أ شكر كام

 .تقيميها و لقرا هتا وقهتم من مثياا  

و ش باييب ايسني و دحامين محمد ادلريوش عىل ادلمع  لل ساتذةو الشكر موصول 

 التشجيع.

التس يري و العلوم التجارية  ،و ل يفوتين أ ن أ شكر لك أ ساتذة لكية العلوم الاقتصادية

 .عبد امحليد بن ابديسمس تغامن جبامعة 

ىل شكري خبالص أ تقدم كام ىل و زماليئ اإ جناز يف دبعي أ و بقري من سامه من لك اإ  اإ

  .بةطي  بلكمة لو و جشعاا من لك و العمل، هذا

                                   



 

 

  
                  داءــــــــالإه
 الوادلين الكرميني أ طال اهل يف معرهام اإىل 

 كوثر و اإرساء عييناإىل زوجيت الغالية و قّرات 

 الإخوة و ال خوات ولك أ فراد ال رسة كبريمه و صغريمه اإىل

 ابمسهلك ال صدقاء و زمالء ادلراسة و العمل لك  اإىل

 لك طالب حريص عىل علمه اإىل

ليمك مجيعا   أ هدي هذا العمل املتواضعاإ

   
 مــــــحكي                                  
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ال تعدو  األوىلفكانت يف صورهتا  ،العصر القدمي إنساناليت مارسها  األنشطةالصناعة من أول  كانت
و مبرور الدفاع عن النفس.  أوكالصيد   ألغراضالبدائي  اإلنسانأن تكون عبارة عن أدوات بسيطة يستعمها 

تطور شيئا فشئيا و كان املنعرج أخذت الصناعة يف ال ،جنوح اإلنسان أكثر فأكثر إىل حياة االستقرار الزمن و
مجيع و منها إىل  أوروباثامن عشر مع بروز الثورة الصناعية يف بريطانيا و انتقاهلا إىل كامل احلاسم يف القرن ال

الدول  ىسمتف ،لتقدم و االزدهارا أصبحت الصناعة رمز و حبلول القرن احلادي و العشرينالعامل، دول 
، هذا من لدول النامية بالدول غري املصنعة أو الدول السائرة يف طريق التصنيعاملتقدمة بالدول الصناعية و ا

 جهة.

ن الفينيقيني ، حنت نفس املنحى، فمو التجارة اخلارجية باخلصوص ،جند أن التجارة ،و من جهة أخرى
هذه املراحل   ، و على مراليوم يف تطور مستمر إىل إىل املسلمني إىل عهد الكشوفات اجلغرافية كانت و ال تزال

فنجد مثال ابن خلدون حيلل التجارة و يصف  ،كانت حمل دراسة من قبل املفكرين و االقتصاديني و العلماء
 ،يف السوق األسعارعلى مستوى  ألثرهيف وجه االحتكار  وقف هنأ ، كماث مسى الناتج منها رحباطبيعتها حي

ظهرت عدة  خالل القرن السادس عشر وبيةاألور مع النهضة  تزامنا ، و1حيث وصفه بانه "فعل مشؤوم"
نغالق على اال وأداعية إىل االنفتاح على اخلارج  بني أفكارهامدارس تنظر للتجارة اخلارجية و قد تراوحت 

 .ى الصادرات و الوارداتالذات و فرض الرقابة عل

الالزمة لعملية  األوليةباملواد تزود الثانية  فاألوىل ،باط الوثيق بني التجارة و الصناعةمما سبق يظهر لنا االرت
فصارت التجارة اخلارجية  أمهيةازدادت قد و  عنها،الناجتة تقوم بتسويق املنتجات النهائية  أهنااإلنتاج كما 

مع انتشار الشركات املتعددة اجلنسيات و حتكمها يف جزء معترب من  العصب احليوي لالقتصاد العامل. و
صبحت هذه الشركات عبارة عن كيانات مستقلة و أ  ود السياسية و اجلغرافيةاحلد مت جتاوزالتجارة اخلارجية 

 بداهتا.قائمة 

تتمثل يف خمالفة النهج  أيدولوجية ألسباباجلزائر و منذ استقالهلا اختارت املنهج االشرتاكي 
ج يف املوروث االستعماري من اقتصاد هش و شعب خر اقتصادية موضوعية تتمثل  ألسبابو  ،االستعماري

انطالقا من هذا الواقع الصعب حاولت  و التخلف. األمية الفقر و ويالت  لتوه من حرب مدمرة يعاين من

                                                           
 75:ص،2009الجزائر،المحمدية،دارصاد،االقتلعلممدخلحمود،بنسكينة1
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الطلب الوطين أوال و للتصدير ثانيا من أجل احلصول على العملة الصعبة  إلشباعاجلزائر بناء قاعدة صناعية 
 .لبناء الدولة الفتية و الضرورية للعملية التنموية

واضحا من أو النموذج السوفيايت يف التصنيع كان انتهاج اسرتاتيجية الصناعة املصنعة   بناء على هذا 
 الثاين، و مع بداية الثمانينات و تواضع نتائج  االسرتاتيجية الرباعي و األولالرباعي  ،خالل املخطط الثالثي

ترقية الصادرات يف بداية مث اسرتاتيجية  ، الواردات إحاللباسرتاتيجية  هااجلزائر تدعيم حاولت السابقة
 ات كنتيجة حتمية لتحرير التجارة اخلارجية اجلزائر.يالتسعين

إذن طوال هذه الفرتة كانت الصادرات الصناعية بشقيها االستخراجية و التحويلية تشكل ما يفوق  
   من الصادرات اجلزائرية من هنا تربز لنا معامل اإلشكالية التالية: 95%

 : اإلشكالية 
  ؟الدراسةأثر الصادرات الصناعية على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة محل  هوما 

 األسئلة الفرعية:

 الفرعية التالية: األسئلةبكافة جوانب املوضوع قمنا بطرح  اإلحاطةقصد 

 ؟و ما هي السياسات اليت انبثقت عنها ؟ماهي خمتلف النظريات اليت تطرقت للتجارة اخلارجية 

 ؟و ما عالقته بالنمو االقتصادي ؟ود بالتصديرما املقص 

 و ما هي االسرتاتيجيات و السياسات املقرتحة للنهوض هبا ال سيما يف  ؟كيف ظهرت الصناعة
 ؟الدول النامية

 ؟و ما هو الفرق بينهما ؟التنمية االقتصادية و النمو االقتصاديما املقصود ب 

 ر او هل كان لذلك أث ؟جاري على العامل اخلارجيكيف تطورت الصناعة اجلزائرية منذ االنفتاح الت
 ؟الصادراتمن إمجايل على حصتها 

 الفرضيات:

 سننطلق من الفرضيتني التاليتني: لإلجابة األولية على هذا التساؤل
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  إن نسبة الصادرات الصناعية خارج قطاع احملروقات هي نسبة هامشية إذا ما قورنت بإمجايل
 كون هلا أثر معنوي على النمو االقتصادي.الصادرات لذلك ال نتوقع أن ي

  ليها صادرات إأي صادرات الصناعات االستخراجية مضافا  إمجاالالصادرات الصناعية  أخذناإذا
 فإن األثر سيكون معنوي على النمو االقتصادي.الصناعات التحويلية 

 أهداف البحث: 

 ط التالية:النقااإلملام بيهدف هذا البحث إىل 

 اليت اختذهتا اجلزائر  لتحرير التجارة اخلارجية و ما ترتب عنها. اإلجراءات التشريعات و دراسة خمتلف 

 .حتليل هيكل الصادرات اجلزائرية مع الرتكيز على الصادرات الصناعية 

 النمو االقتصادي يف اجلزائر.  والصادرات الصناعية  دراسة طبيعة العالقة السببية بني 

 أهمية البحث:

ثرها على النمو األمهية، و املتمثل يف الصادرات و أحث يف انه يعاجل موضوعا يف غاية الب أمهيةتكمن 
للعملة الصعبة الالزمة للنهوض بعملية  األساسيفهي املورد  أمهية،ليس خافيا ما للصادرات من ، فاالقتصادي

 أسعارتداعيات اخنفاض املوضوع يف خضم  أمهيةقد ازدادت  و .تغطية تكاليف الواردات التنمية االقتصادية و
خارج قطاع احملروقات، و من مث اجة امللحة إىل تنويع االقتصاد وقات يف السوق الدولية و بروز احلاحملر 

 الصادرات، مما جينب اجلزائر مستقبال تداعيات تقلبات األسعار الدولية.

 أسباب اختيار الموضوع:

لطالب هلذا النوع من الدراسات، و عوامل يرجع اختيار املوضوع إىل عوامل ذاتية تتمثل يف ميل ا
موضوعية حيث أن املوضوع يدخل يف صميم اختصاص الطالب، كما أنه يعترب موضوع الساعة و ال سيما 

 بعد اهنيار أسعار النفط يف السوق الدولية، و بروز احلاجة إىل تنويع الصادرات خارج احملروقات.  

 البحث: نطاق

تبيان أثره على النمو  هذا البحث عند دراسة هيكل الصادرات الصناعية للجزائر و حتليله و اطارتوقف ي
 .2013إىل غاية  1990االقتصادي يف الفرتة املمتدة من 
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 دراسات سابقة:

باهتمام كبري من قبل االقتصاديني و إن كانت حظي موضوع أثر التجارة اخلارجية على النمو االقتصادي 
ادية تشري إىل األثر اإلجيايب للصادرات على النمو االقتصادي إال أن الدراسات الكمية يف الدول النظرية االقتص

النامية جاءت متباينة النتائج من دولة إىل أخرى و من الدراسات اليت وقعت بني يدينا و اهتمت حبالة اجلزائر 
 نورد اآليت:

 الصادرات أثر، حتت عنوان 2004  نةس اجلزائر جامعيةمن  سعيدي وصاف للباحث دكتوراهأطروحة 
 من خالهلا حاول الباحث ،الحوافز و العوائق النامية البلدان في االقتصادي النمو على النفطية غير

 حمل الدول  يف االقتصادي النمو على الصادرات تنمية عملية تؤثر أن ميكن هل التالية اإلشكالية على اإلجابة
يف ما خيص حالة  الباحث وصلت و ،السعودية و ، تونسمصر اجلزائر، حلالة كل منقد تطرق و  الدراسة؟

اجلزائر إىل غياب العالقة السببية يف االجتاهني  بني النمو االقتصادي و كل من الصادرات الكلية و الصادرات 
 غري النفطية.

 ادراتالص ترقية أثر ، بعنوان2009سنة  اجلزائر جامعة من خالد جلول بن للباحث ماجستري مذكرة
 يتأثر أن ميكن مدى أي إىل :التالية اإلشكالية طرح خالل من و ،االقتصادي النمو على المحروقات خارج
و قد استعرض الباحث كال من التجربة  ؟ احملروقات خارج الصادرات ترقية جراء من للجزائر االقتصادي النمو

 خارج الصادراتببية يف االجتاهني بني وجود عالقة س إىل وصلت والسعودية و التونسية و السنغافورية، 
 .و النمو االقتصادي احملروقات

 تنميةو  تنويع آليات عنوان ، حتت2009 جامعة الشلفمن  مإبراهي بلقلة ماجستري للباحث مذكرة
 الصادرات واقع إبراز و قد حاول الباحث ،االقتصادي النمو على هاأثر  و المحروقات خارج الصادرات

 اإلجيايبو توصل الباحث إىل األثر  ،القطاع ذاه لرتقية الدولة طرف من املبذولة ودهاجل و احملروقات خارج
  م العالقة بني الصادرات غري النفطية و النمو االقتصادي.اللنمو االقتصادي على الصادرات الكلية و انعد

 النموصادرات بعالقة ال عنوان ، حتت2011 اجلزائرجامعة من هبلول مقران  ماجستري للباحث مذكرة
إىل األثر  الباحث توصلو قد  ،2005إىل  1970و غطت هذه الدراسة الفرتة املمتدة من  ،االقتصادي

 اإلجيايب للصادرات على النمو االقتصادي.
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إن االختالف اجلوهري الذي جاءت به هذه الدراسة يكمن يف تركيزها على أثر الصادرات الصناعية 
ركزت الدراسات السابقة على أثر الصادرات بصفة عامة أو أثر الصادرات  على النمو االقتصادي، يف حني

 خارج قطاع احملروقات على النمو االقتصادي.

 منهج البحث:

 النظرياتهبدف الوقوف على خمتلف املقرتحة حتتم علينا اتباع املنهج الوصفي  اإلشكاليةإن طبيعة 
هذا يف جانب التوطئة  ،جية و نظريات النمو االقتصاديمن قبيل نظريات التجارة اخلار  ،املتعلقة باملوضوع

نهج التحليلي، الذي سنستعمله خاصة يف حتليل أما يف جانب الدراسة التطبيقية فسيغلب عليها امل ،النظرية
من قبل احلكومة بغية الرفع من نسبة الصادرات  ئرية، و دراسة خمتلف التشريعات املطبقةهيكل الصادرات اجلزا

 احملروقات. خارج قطاع

 هيكل البحث:

 ملعاجلة املوضوع قمنا بتقسيم الدراسة إىل أربعة فصول هي كما يلي:

  ،يف املبحث  نقوم من خالله والفصل األول: و املعنون أدبيات التجارة اخلارجية و التبادل الدويل
ية االقتصادية، أما مفهوم التجارة اخلارجية، و تبيان صفاهتا، أمهيتها و أثرها على التنم بإعطاءاألول 

  ،و يعاجل املبحث الثالث السياسات املنبثقة عنها ،املبحث الثاين فخصصناه لنظريات التجارة اخلارجية
 يف املبحث الرابع نركز على الصادرات و العملية التصديرية. و

  ريف الصناعة، فخصص املبحث األول منه لتعو التنمية التصنيع الفصل الثاين: و املعنون أساسيات
، أما املبحث الثاين فيعاجل تدخل الدولة يف النشاط الصناعي الفرق بينها إعطاءالصناعة و التصنيع و 

من خالل السياسة االقتصادية و السياسة الصناعية، و يف املبحث الثالث نتطرق ملختلف 
 تقييمها. مث، شرحها ،االسرتاتيجيات الصناعية املنتهجة من خالل تعريفها

 ث: و املعنون النمو و التنمية االقتصادية و عالقتهما بالصادرات و الصناعة، خصص الفصل الثال
و طرق قياسه، أما  ،، مكوناتهمفهومهمنه ملوضوع النمو االقتصادي من خالل تبيان  األولاملبحث 

و يف  ،فهو خمصص للتنمية االقتصادية مع تبيان الفرق بينها و بني النمو االقتصادياملبحث الثاين 
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العالقة فيه املبحث الرابع ندرس   ،و أخريا  ،االقتصاديملبحث الثالث جند خمتلف نظريات النمو ا
 ة و النمو االقتصادي.يالصناع بني متغريات الدراسة و املتمثلة يف الصادرات

  الفصل الرابع: ميثل هذا الفصل اجلانب التطبيقي من هذه الدراسة، حيث يعاجل املبحث األول تطور
 الصناعية أما املبحث الثاين فيدرس هيكل الصادرات ،اخلارجية اجلزائرية يف الفرتة حمل الدراسة التجارة
و خيصص املبحث الرابع للدراسة القياسية ألثر  ،و سبل ترقية الصادرات الصناعية غري النفطية للجزائر

 الصادرات الصناعية على النمو االقتصادي.
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و يظهر هذا جليا من خالل عصب احلياة االقتصادية،  التجارة اخلارجية مع مطلع األلفية الثالثة أصبحت
و قد جاء هذا و اليت ما فتئت ترتفع سنة بعد أخرى.  الصادرات و الواردات العاملية، األرقام اليت تسجلها

، بعد مسار طويل تراوحت فيه نظرة االقتصاديني و املنظرين للتجارة اخلارجية ما بني التشاؤم و التفاؤل النجاح
، و اليوم و يف ظل وقتهمهذه النظرة كانت خاضعة أساسا إىل الظروف االقتصادية و اجليوسياسية السائدة يف 

، و إن كانت استفادة الدول النامية من التجارية احلريةتنادي باملنظمة العاملية للتجارة فإن كل اجلهود املبذولة 
 .ذلك ما زالت حمل تساؤل و جدل

، و دراسة صفاهتا التجارة اخلارجية تبيان مفهوميف هذا الفصل لتسليط الضوء على هذا املوضوع، سنحاول 
رجية يف املبحث نعرج على أهم املدارس الفكرية اليت نظرت للتجارة اخلامث  ،من خالل املبحث األول و أهدافها

و اليت ترتاوح ما بني  ،أما املبحث الثالث فنخصصه للسياسات التجارية و هذا حسب تسلسلها الزمين، ،الثاين
و يف املبحث الرابع سنتعرف على التصدير من خالل  ،تقييدهاو داعية ل داعية إىل حترير التجارة اخلارجية

 ، خماطره و طرق قياسه.أنواعهالتطرق ملفهومه، 

 .و أثرها على التنمية االقتصادية الخارجية التجارة مفهوم: األول لمبحثا

اخلطأ الشائع الذي يقع فيه الكثري من الناس  إىل اإلشارةقبل اخلوض يف تعريف التجارة اخلارجية ال بد أوال من 
نظرية جزئية  إىلو هو عدم التفرقة بني التجارة اخلارجية و التجارة الدولية، فاصطالح التجارة اخلارجية يشري 

للعالقات االقتصادية بني دولة معينة و دولة أخرى أو جمموعة من الدول، بينما اصطالح التجارة الدولية فيشري 
 .1جممل العالقات اليت تتم بني دول العامل جمتمعة إىلمشولية، أي  نظرة إىل

 .و أوجه اختالفها عن التجارة الداخلية الخارجية التجارة  تعريف: األول المطلب

 الفرق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية: .1

 2ختتلف التجارة اخلارجية عن التجارة الداخلية من عدة نواح منها:
                               .التجارة الداخلية تتم داخل حدود الدولة الواحدة بينما التجارة اخلارجية تكون على مستوى العامل 
 .التجارة الداخلية تتم بعملة واحدة بينما التجارة اخلارجية تتم بعدة عمالت متثل الدول املشرتكة يف التجارة 
 م اقتصادي و سياسي واحد بينما التجارة اخلارجية تتم مع نظم سياسية حتدث التجارة الداخلية يف ظل نظا

 و اقتصادية خمتلفة.
 .ختتلف التشريعات اليت تنظم التجارة الداخلية عن تلك القوانني الدولية اليت تنظم التجارة اخلارجية 

                                                           

 12 :ص ،2010 الجزائر، التوزيع، و النشر و للطباعة هومة دار ،الدولية التجارة في دراسات مسعداوي، يوسف  1

 15: ص مرجع نفسة،  2
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 ظروف السوق و العوامل املؤثرة فيه يف حالة التجارة اخلارجية عن تلك الظروف و العوامل املؤثرة  اختالف
 يف التجارة الداخلية.

 .صعوبة انتقال عوامل اإلنتاج يف التجارة اخلارجية مقارنة بالتجارة الداخلية 
 تجارة اخلارجية.اختالف العوامل الطبيعية و اجلوية اليت حتكم كال من التجارة الداخلية و ال 

 

 تعاريف التجارة الخارجية: .2

أحد فروع علم االقتصاد اليت ختتص بدراسة املعامالت االقتصادية هي التجارة اخلارجية " التعريف األول:
الدولية، ممثلة يف حركة السلع و اخلدمات و رؤوس األموال بني الدول املختلفة فضال عن سياسات التجارة اليت 

 . 1للتأثري يف حركات السلع و اخلدمات و رؤوس األموال بني الدول املختلفة" تطبقها دول العامل

أهم صور العالقات االقتصادية اليت جيري مبقتضاها تبادل السلع و  هي اخلارجية التجارة" التعريف الثاني:
  2اخلدمات بني الدول يف شكل صادرات و واردات".

أحد أوجه التجارة اخلارجية ممثال يف  إىلجانب رؤوس األموال و اليد العاملة و أشار  هذا التعريفو قد أغفل 
 اجلانب السلعي و اخلدمايت.

عملية التبادل التجاري يف السلع و اخلدمات، و غريها من عناصر  التجارة اخلارجية هيلث: "التعريف الثا
 3دلة ألطراف التجارة".املختلفة بني عدة دول هبدف حتقيق املنافع املتبا اإلنتاج

بني ، كما اإلنتاجعوامل  إىلانتقال السلع و اخلدمات باإلضافة  إىلمشل حيث أشار األيعترب هذا التعريف  و
 ال وهي حتقيق املنافع لكال طريف التجارة.الغاية من التجارة اخلارجية أ

 4يلي: الصفقات التجارية اليت تشملها التجارة اخلارجية فيمكن تصنيفها كماأما 

 االستهالكية اإلنتاجية و السلعاملواد األولية و ك :تبادل السلع الملموسة.  
 كالسياحة، التأمني و اخلدمات املصرفية  :تبادل الخدمات.  
 املعامالت املالية املتعلقة بالقروض و االستثمارات األجنبية :حركة رؤوس األموال.  
  كاستقطاب الكفاءات و اهلجرة االختيارية حبثا عن فرص عمل بأجر مرتفع :انتقال العمالة. 

                                                           

 8، ص: 2011، رؤية للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، اقتصاديات التجارة الدوليةمحمد أحمد السريتي،   1

 13: ص ،2002 عمان، التوزيع، و الميسرة للنشر دار، اقتصاديات التجارة الخارجيةحسام علي داود و آخرون،    2

 14مرجع نفسه، ص:   3

 14 نفسه، ص: مرجع  4
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 .الخارجية التجارة صفاتموا: الثاني المطلب

  1:ميكن إمجاهلا يف ما يلياخلارجية مبجموعة من املواصفات متتاز التجارة 
  .الخارجية عملية تبادلية التجارة -1

حتقيق اهلدف االقتصادي، أو  إىلتعترب التجارة اخلارجية عملية تبادلية للسلع و اخلدمات بني الدول اليت تسعى 
قد تطورت هذه النظرة يف السنوات األخرية خصوصا يف  و هبدف السيطرة و االستحواذ على األسواق اخلارجية.

لة االتصال اليت متتاز بالتغري و السرعة يف تقدمي اخلدمات و سهو  اإللكرتونيةظل االنفتاح اخلارجي و ظهور التجارة 
 .عربها

 .اإلنتاجتقوم على التخصص في  الخارجية التجارة .2

حيث تبدل كل دولة طاقاهتا و تسخر مواردها يف إنتاج السلعة اليت تستطيع إنتاجها و توريدها للدول األخرى 
ود األخرية أن التميز الذي تسعى إليه الدول هو التميز النوعي و بتميز دون غريها من الدول. و املالحظ يف العق

 ضوابطليس التميز فحسب خصوصا يف ظل ظهور املعايري و املبادئ الدولية للسلع و اخلدمات و اليت تضع 
 )املنظمة الدولية للتقييس(. ISO لإلنتاج أو ما يسمى ب

   .التسويق الدولي إلى االنتقال .3

يتطلب أسواقا خارجية كبرية حىت تتمكن من حتقيق  الدويل الذيالتسويق  إىلتتطلب التجارة اخلارجية االنتقال 
من هنا تبدأ عملية التنافس التجاري الدويل يف السيطرة على األسواق الدولية، و قد تتفاوت الدول يف  أهدافها و

لدى تلك  اإلنتاجقرب من األسواق املستهدفة و متيز هدا اجملال من حيث الوسائل الدعائية و اإلعالمية و ال
 غري ذلك من األسباب. إىلالدول و 

 .الخارجية تخضع لمنظومة قانونية التجارة .4

اخلارجية فقد  الدويل هبدف تنظيم التجارةمنظومة حدود القانون التجاري  تعمل التجارة اخلارجية ضمن
وضعت عرب العقود املاضية العديد من االتفاقيات و القوانني الدولية اليت تعزز كمية و حجم التجارة اخلارجية و 

السلع و اخلدمات بني الدول. كما أن هناك اتفاقيات ثنائية أو حتالفات إقليمية جتارية تبىن على  انتقالتنظم 
  قنن و تنظم لتحقيق تلك الغاية.املتبادلة و اليت تاملصاحل االقتصادية 

                                                           

 20، ص: 2015، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، التجارة الخارجيةعطاهللا الزبون،   1
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 .التجارة الخارجية خاضعة لمنطق العرض و الطلب .5

تعتمد التجارة اخلارجية على األسعار الدولية املعلومة و املعلنة للسلع املتبادلة عرب الدول و اليت حددت عن 
اخلدمات من قبل قانون طريق العرض و الطلب و السياسات الدولية، فقد يتم االتفاق على تسعري السلع و 
 العرض و الطلب مما يعمل على إحداث توازن يف الكميات املعروضة و الكميات املطلوبة.

 .االقتصادي للتطورالخارجية مؤشر  التجارة .6

تعترب التجارة اخلارجية مؤشرا من مؤشرات التقدم االقتصادي الوطين و الرفاهية ألي بلد من البلدان كلما  
بتجارة خارجية كبرية و انفتاح على الدول كلما كانت قادرة على النهوض مبستوى املعيشة كانت الدولة تتمتع 

لدى مواطنيها و عملت على توفري وسائل التقدم االقتصادي و االجتماعي و الثقايف لديها، ناهيك عن ارتفاع 
 الدولة.لدى  اإلجيابيةغري ذلك من املؤشرات  إىلمعدالت الدخل القومي، و اخنفاض البطالة، 

 .الخارجية التجارة أهمية: الثالث المطلب

ال سيما مع الدور املتنامي للشركات املتعددة  ،تنبع أمهية التجارة اخلارجية من أثرها على اقتصاديات الدول
يف قاموس  اإلعرابوطين" ال حمل هلا من أصبحت كلمة "حىت  ،اجلنسيات و مجاعات املصاحل يف زمن العوملة

مهية فوائد و مزايا اقتصادية، اجتماعية، ثقافية و سياسية يف األتلك عن  و يرتتب 1االقتصادي الراهن.الواقع 
 : 2ميكن تلخيصها فيما يلى ،اجملتمع

 .زيادة الحركية االقتصادية .1

تعمل التجارة اخلارجية على حتريك رأس املال و النقود اليت حتتاجها عملية البيع و الشراء بني الدول و هذا 
ن التجارة ألو إال لتوقفت العملية التجارية لعدم جدواها االقتصادية يف حالة اخلسارة،  ،يوجد الكثري من األرباح

و قد تزايدت األرباح و األموال  ا.اخلارجية تعمل على تنمية األموال و زيادة رؤوس األموال اليت تنتج من خالهل
و خصوصا مع  ،احملصلة من التجارة اخلارجية بسبب زيادة الطلب على السلع جبميع أنواعها الضرورية و الكمالية

و االتصاالت و اليت أصبحت ال تعرف حدودا أو وطنا كما أهنا  اإللكرتونيةظهور سلع جديدة أغلبها من السلع 
 لكل فرد يف اجملتمع. دخلت منطقة السلع الضرورية

 االقتصادية األنشطة منها سواء االقتصادية األنشطة تطوير و تنمية على اخلارجية التجارة تعملكما   
 االقتصادية  املصادر تلك يف التجارية احلركة تفعيل خالل من ذلك يتم و ،اخلدماتية أو اإلنتاجية أو االستهالكية 

                                                           

1   Patrick MESSERLIN, Commerce International, Imprimerie De Presses Universitaires De 
France, France, 1998, p : 5 

 19-17:  ص عطاهللا الزبون، مرجع سابق، ص  2
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 من اخلارجية التجارة  عن ينجم كما. استريادها أو مصنعة و أولية مواد من للسلع التصدير عمليات عن الناجتة
  .   الدولة إليها حتتاج اليت  اخلدماتية أو التنموية للمشاريع متويلي كمصدر استخدامه ميكن مايل عائد الصادرات

 التجارة الخارجية مصدر للعملة الصعبة. .2

أساسيا يف احلصول على العمالت األجنبية الرئيسة مما يعزز قدرة الدولة من جارة اخلارجية مصدرا تال تعد
السيولة النقدية اليت تعد من مرتكزات العملية االقتصادية خصوصا عملية التمويل و االستثمار كما أن السيولة 

دت السيولة النقدية زادت تزيد من القدرة االئتمانية للفرد و الدولة على حد سواء فمن املعروف أنه كلما زاالنقدية 
 القدرة االئتمانية للفرد و املؤسسة و الدولة.

املتاجرة يف النقود يف األسواق املالية من أكرب التجارات اليت يتعامل فيها األفراد و املؤسسات  أصبحتو 
هيك عن خصوصا ما يعرف باملشتقات املالية و اليت سهلت احلصول على السيولة النقدية و سرعة تداوهلا، نا

 . اإللكرتونيةالتجارة 
 .التوازن االقتصادي التجارة الخارجية تساهم في .3

توازن مع  التوازن االقتصادي، فزيادة الصادرات تؤدي إىل إحداث إحداثتساهم التجارة اخلارجية يف 
التجارة  و بالتايل و من خالل الواردات فإن ،الواردات خصوصا إذا كانت تلك الواردات تنمو بشكل مضطرد

تعمل على توفري ما حيتاجه اجملتمع داخل الدولة من سلع و خدمات استهالكية مل تكن متوفرة سواء   اخلارجية
 .ضرورية أو كماليةكانت 

 .تحقيق توازن ميزان المدفوعات .4

من تعمل التجارة اخلارجية املتوازنة على إحداث التوازن يف ميزان املدفوعات من خالل ما يرتتب على الدولة 
و عدم التوازن إذا توازنت مع الصادرات، فالتجارة  مطلوبات و ما حتققه من إيرادات تعمل على ختفيض العجز

على الدولة من واجبات مالية كما تعمل على التوازن اخلارجية مصدر لتوليد األموال اليت ترصد لسد ما يرتتب 
 فق النقدي داخل الدولة.النقدي بني التدفق احلقيقي من السلع و اخلدمات و بني التد

 .االقتصادية التنمية على الخارجية التجارة أثر: الرابع المطلب
1

 

 حجم يف الوطين يؤثر الدخل حيث أن ارتفاع مستوى ،عالقة وثيقة بالتجارة اخلارجية االقتصادية تنميةلل 
 يف مباشرة بصورة تؤثر ،اخلارجية التجارة ظروف يف حتدثفإن التغريات اليت  و من جهة أخرىاخلارجية،  التجارة
 يف التنافسية و يةاإلنتاج الدول قدرة على مؤشرا اخلارجية التجارة تعتربو  .مستواه يف و ،الوطين الدخل تركيب
 العمالت من الدولة رصيد على أثرهاو  االسترياد و التصدير على الدولة قدرة خالل من ذلك و ،اخلارجي السوق

                                                           

 15-13يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص ص:   1
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ذلك  حتققما  إذا و السلع، إنتاج زيادة تستهدف االقتصادية التنميةحيث أن  .التجاري امليزان على و األجنبية
 .لة كثرية على ذلك )بريطانيا، أملانيا، اليابان...(ثو األم ،ية تزدادالتصدير  الدولة اتقدر  نإف

لالقتصاد ما حيتاج إليه من كما تلعب التجارة اخلارجية دورا مهما يف معظم االقتصاديات الدولية، حيث توفر 
سلع و خدمات غري متوفرة حمليا من خالل نشاط االسترياد و تصريف ما لديه من فوائض من السلع و اخلدمات 

 .من خالل نشاط التصدير

و قد سامهت اتفاقيات حترير التجارة اخلارجية خالل العقود األخرية يف زيادة حجم التدفقات النقدية و 
مما ضاعف من تأثري التجارة على النواحي االقتصادية املختلفة ملعظم دول العامل. و لعل أحد  السلعية بني الدول

أهم خصائص التجارة اخلارجية هو إمكانية كسب مجيع الدول منها دون أن خيسر أحد، ذلك ملا ترتكه من آثار 
ات فيما خيص جماالت االستهالك و ذلك من خالل توسيع قاعدة اخليار على الكفاءة و الرفاه االقتصادي،  إجيابية

 و االستثمار.

و بالتايل، ففي ظل غياب التجارة احلرة، فإن الكميات املنتجة من السلع و اخلدمات يف كل دولة ستكون 
 حمدودة باملوارد االقتصادية و املستوى التكنولوجي السائد فيها خالل فرتة زمنية معينة. 

تعد التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف أي جمتمع من اجملتمعات سواء كان ذلك اجملتمع متقدما أو  كما
 التطور شديدة الصناعية الدول يف تكون ما أعلى فهي أخرى إىل دولة من ختتلف أمهيتها أن القول ميكن وناميا. 

 مسألة أهنا على اخلارجية التجارة إىل تنظر دول هناك و ، جتاريا العامل على تسيطر أن تكاد اليت التكنولوجيا و
و للخروج من دائرة  ،ية و االستثماراتاإلنتاجتعيش يف ظل اخنفاض اليت لدول النامية أما بالنسبة ل فناء، أو بقاء

الفقر ميكن للتجارة اخلارجية أن تلعب دورا هاما و ذلك عن طريق تشجيع الصادرات و ما ينتج عن ذلك من 
االستثمارات و بالتايل النهوض زيادة  إىلجديدة يف صورة دخول رؤوس األموال األجنبية اليت تؤدي  مكاسب

 1بالتنمية االقتصادية.

 .الخارجية للتجارة المفسرة النظريات: الثانيالمبحث 

يف العصر الوسيط مع تعاظم الدولة  يتبادل ما يفيض عن حاجته وفق نظام املقايضة، و قدميا اإلنسانكان 
كان من الطبيعي أن تكون غاية احمليط األطلسي غربا،   إىلو اتساع رقعتها من حدود الصني شرقا  اإلسالمية

األخرى )الصني،  اإلمرباطورياتأو مع الدول و  اإلسالميةالتجارة يف أوج ازدهارها، سواء داخل حدود الدولة 
                                                           

 العلوم كلية اقتصاد كمي، تخصص الماجيستير، شهادة لنيل مذكرة عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي، بهلول مقران،  1

  4 :ص ،2011 ،3الجزائر  جامعة االقتصادية،
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حاولت أن  ظهرت عدة مدارس م16و تزامنا مع النهضة األوروبية خالل القرن  ...(.اهلند، بالد السودان، أوروبا
ر للتجارة اخلارجية، من خالل دراسة أسباب قيامها و النتائج املرتتبة عنها، و يف ما يلي سنستعرض هذه نظ  ت  

     املدارس حسب تسلسلها الزمين.
 .المطلب األول: النظرية التجارية

 التجاري:سمات الفكر  .1

م، و قد متيزت هذه الفرتة بتزايد 1750غاية  إىلم 1500انتشر الفكر التجاري يف أوروبا خالل الفرتة من 
املسيطرة قبل ذلك، و قد استهدفت السياسات االقتصادية  اإلقطاعينيأمهية طبقة التجاريني غلى حساب طبقة 

ة، لذلك ال ميكن اعتبار الفكر التجاري مبثابة نظرية حتكم الدولة يف النشاط االقتصادي بغرض زيادة ثروات الدول
زيادة  إىلاقتصادية و لكنه جمموعة من آراء االقتصادية املتولدة عن ظروف سائدة يف ذلك الوقت كانت هتدف 

 1.ثروة الدولة
اطنني، و نفوذها العام ملصلحة املو و املبدأ الرئيسي الذي يعتنقه املذهب التجاري هو أن على الدولة استعمال  

يتفرع عن ذلك وجوب تدخل الدولة يف مجيع امليادين االقتصادية سواء الزراعية، الصناعية أو التجارية، و االعتقاد 
ها يتوقفان على ما التجاريون أن عظمة الدولة و نفوذ بأن تنظيم الدولة لالقتصاد خري من العمل الفردي. و يعتقد

 . 2مثينةمتلكه من معادن 
 فكر التجاريمراحل تطور ال .2

 3ولقد مرت النظرية التجارية حسب تطورها التارخيي بثالثة مراحل هي:
 الفترة األولى: . أ

تسمي فرتة السياسة املعدنية، و تتمثل يف احتفاظ الدولة يف تلك الفرتة برصيد من املعدن الثمني، و إخضاع  
 الرقابة املباشرة.  إىلعملية انتقاله للخارج 

 الفترة الثانية: . ب

ل دولة على حدى على فائض، و من مث مل يعد هناك مع كه املرحلة تكتفي الدولة بأن تسفر معامالهتا يف هذ
، و تكتفي الدولة اخلارج إىلفرض رقابة مباشرة على كل عملية من عمليات انتقال املعدن النفيس  إىلحاجة 

 بالرقابة على جمموع معامالهتا مع كل دولة.

                                                           

 18-17: ص سابق، مرجع مسعداوي، يوسف  1

 76: ص مرجع سابق، حمود، بن سكينة   2

 18-17: ص نفسه، مرجع مسعداوي، يوسف  3
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 الفترة الثالثة: . ت

يف األخري اتضح أنه على الدولة أن تركز على جمموع صادراهتا و جمموع وارداهتا، و يكفي أن حتقق الدولة 
فائضا يف معامالهتا مع العامل اخلارجي ككل يف هناية كل سنة، و عليه فلس من الضروري أن تكون كل معامالهتا 

 مع كل دولة يف صاحلها، فالعربة مبجموع معامالهتا. 
ت الموجهة للنظرية التجارية:االنتقادا .3

1
 

 املوظفني كبار و الدولة رجال عقول نتاج األول املقام يف كانت إمنا و فكريا، نظاما املركنتيلية تكن مليف الواقع 
دافيد " قدمه ما هوالتجارية  للنظرية املوجهة االنتقاداتأهم  منو  2.األيام تلك  يف األعمال و املال رجال و

 تدفق و األسعار مستوى توسط بني آليه خالل من 1752 عام يف Political Discoursesكتابه  هيوم" يف
 واردات و صادرات صورة يف السلعي التدفق و األسعار مستوى ناحية و من( النقدي الذهب) النفيسة املعادن

 ناحية أخرى. من
 ، التجاري امليزان يف الفائض الستمراركنتيجة ( الذهب) النفيسة املعادن تراكم أن يف" هيوم" حتليل يتلخص و
 هذا بدوره و ، األجور و األسعار من كل ارتفاع يف يتسبب مما احمللى، العرض النقدي زيادة يف يتسبب أن ميكن

 فقط األسعار على تؤثر النقدي العرض أن تغريات افرتاض مع للصادرات، التنافسية القدرة اخنفاض يف يتسبب
 هذا و ،اإلنتاجلعناصر  الكامل فيالتوظ ظروف يفرتض" هيوم" ألن ذلك و ف،يالتوظ أو احلقيقي الناتج دون

 بالنسبة النقدي الذهب تناقض فإن أخرى ناحية من التجاري، و للفكر األساسي االفرتاض مع متاما   يتعارض
 و األسعار خيفضبالتايل  و احمللى النقدي العرض يقلل سوف التجاري امليزانيف من العجز  تعاىن اليت للدول

 دولة أي على املستحيل من إنه قال هيوم لتحليل وفقا   للصادرات. و التنافسية القدرة من يزيد مما احمللية األجور
 على تعمل آليه خيلق بذاته التجاري العجز أن إىل يرجع السبب و األبد، إىل الدولية تراكم األرصدةيف تستمر  أن

 أو األجور و األسعار و النقدي العرضيف تغريات  صورةيف املستوى احمللى  على سواء تلقائية، بصورة العجز إلغاء
 . التجاري امليزانيف التوازن  يتم استعاده حىت الواردات و الصادراتيف تغريات يف تظهر  الدويل على املستوى

 التايل: الشكليف كما  مبسطة بصورة اآللية هذه توضيح ميكن و
 
 
 

                                                           

 15 -14 ص: ،2010 مصر، بنها، جامعة ،الدولية التجارة ، رزق زغلول ميريندا  1

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و األدب، تاريخ الفكر االقتصاديجون كينيث غلبرايت، ترجمة أحمد فؤاد بليغ،   2

 45، ص: 2000الكويت،
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 ي حالة الفائض في الميزان التجاريف في حالة العجز في الميزان التجاري

   16: ص سابق، مرجع زغلول، مرييندا: مصدر
 التجاري امليزان يف مستمر فائض يف حتقيق دولة أي تستمر أن املستحيل من أنه أثبت قد هيوم فإن هكذا و
 الفائض و هذا تدرجييا   يفقدها و التنافسية قدرهتا على سلبيا   ينعكس نقدى من ذهب لديها يرتاكم ما أن حيث
 .التجاريني مدرسة فكر ادعى كما ليس

 .ةالمطلب الثاني: النظرية الكالسيكي

للتجارة اخلارجية على اعتبار أن املدرسة قبل احلديث عن النظرية الكالسيكية اليت تعترب أول حتليل فعلي  
و إمنا جمرد نظريات صرفة  مؤداها أن ثروه الدول تقاس مبقدار ما  ،التجارية مل يكن هلا حتليل للتجارة اخلارجية

 ."فرنسوا كيناي"نتوقف عند املدرسة الطبيعية أو الفيزيوقراطية و رائدها س ،متتلكه من معادن نفيسة
، يبين كيناي نظريته على أساس وجود نظام إالهي يشمل  1758قتصادي الصادر سنة ففي كتابه اجلدول اال

تدخل الدولة،  إىلكل الظواهر مبا يف ذك اجلانب االقتصادي، و أن هذا النظام يطبق من تلقاء نفسه دون احلاجة 
ناي االقتصادي بني الزراعي الذي يدور حسب جدول كي اإلنتاجتتمثل يف  احلقيقية و يرى الطبيعيون أن الثروة

دخل العقيمة اليت ال تقدم أي األخرية أي الطبقة  ضمندرج التجار العقيمة( حيث أ -املالكة -املنتجةالطبقات )
التحرر  إىلو هبذا و إن كانت هذه املدرسة مل هتتم بالتجارة اخلارجية إال أن أفكارها و السيما الدعوة  1للمجتمع.

                                                           

 78سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص:   1
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فيما  اليت جاءت يني( قد كانت حبق حجر األساس لربوز املدرسة الكالسيكيةو عدم تدخل الدولة )عكس التجار 
 .و من أشهر روادها بعد

 سميث و التكلفة المطلقة:آدم  .1

يف نيويورك، أن ثروة األمة ال تقاس بقدرهتا  1776 سنة يف صدر الذي ة األممبني آدم مسيث يف كتابه ثرو 
، و لذلك فإن أي جهود تبدل لزيادة ثروة األمة اإلنتاجعلى جتميع املعادن النفيسة، و لكن تقاس بقدرهتا على 

يف هذا الكتاب أنشأ آدم مسيث أول نظرية حقيقية حاولت أن  ،1يةاإلنتاججيب أن تنصب على زيادة قدرهتا 
يام التجارة اخلارجية، مساها نظرية امليزة املطلقة، و اليت تنص على أنه من صاحل كل الدول تعطي تفسريا لسبب ق

املشاركة يف التجارة اخلارجية و التخصص يف إنتاج سلعة أو خدمة تستطيع إنتاجها بتكاليف أقل من منافسيها و 
 2.من مث مبادلتها بسلع و خدمات أخرى

سلعتني فقط مها  بإنتاج، تقومان تونسض وجود دولتني مها اجلزائر و تفرت س ، و للتبسيط فقط،و لتوضيح ذلك
يف كل منهما كانت اليت حيتاجها إنتاج الطن الواحد يف اليوم عدد ساعات العمل زيتون، و بافرتاض أن التمور و ال

 على النحو التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 22يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص:   1

2   LASARY, le commerce international à la portée de tous, PRO Manuscripto, Alger, 2005, p : 
12- 13 
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نطريه التكاليف المطلقة: 1-1الجدول   

 

 

 السلعة 
 الدولة

 التمور
 طن \سا

 الزيتون
 طن \سا

 5 1 الجزائر
 4 2 تونس

 مصدر: من إعداد الطالب استناد إىل نظرية آدم مسيث.        
 

 :من خالل اجلدول ميكن مالحظة ما يلي
    التمور،ساعات عمل يوميا إلنتاج طن واحد من الزيتون مقابل ساعة واحدة لإلنتاج نفس الكمية من  5حتتاج اجلزائر 

 . للسلعتني الداخلي التبادل معدل و هو أطنان من التمور، 5تكلفة  تساوي الزيتون من الواحد الطن تكلفة أي أن
   من الكمية نفس لإلنتاج عمل يتساع مقابل الزيتون من واحد طن إلنتاج يوميا عمل ساعات 4 تونس حتتاجبينما 

 .للسلعتني الداخلي التبادل معدل وهو التمور، من طن تكلفة ضعف تساوي الزيتون من الواحد الطن تكلفة أن أي التمور،

ساعة عمل، ففي غياب التجارة اخلارجية تقوم كل من  100مثالنا فإذا افرتضنا أن كل دولة متلك  إىلو بالعودة 
 اإلنتاجالدولتني على حدى بإنتاج السلعتني معا، و بافرتاض أن كل دولة ختصص نصف إمكانياهتا إلنتاج كل سلعة فإن 

 العاملي سيكون على الشكل التايل:
 ( =2 ÷ 50( + )1÷ 50التمور = )طن 75 
 ( = 4 ÷ 50( + )5÷ 50الزيتون= )طن 22,5 

أما يف حالة التجارة اخلارجية، فستتخصص اجلزائر يف إنتاج التمور بينما تتخصص تونس يف إنتاج الزيتون، و يكون 
 العاملي كاآليت: اإلنتاج
  =طن 100=  1÷ 100التمور 
  = طن 25=  4÷ 100الزيتون 
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 يف مطلقة مبيزة تونس تتمتع بينما ،التمر إنتاج يف مطلقة مبيزة تتمتع اجلزائر نأمن خالل مقارنة النتائج نالحظ 
 و إنتاج يف تتخصص أن اجلزائر على جيب فإنه  مسيث آلدم املطلقة امليزة نظرية على ، و عليه و بناءالزيتون إنتاج

العاملي سريتفع يف حال  اإلنتاج بالتايل فإن و .الزيتون وتصدير إنتاج يف تونس تتخصص بينما التمور، تصدير
 .ختصصت كل دولة يف إنتاج السلع اليت متتلك فيها ميزة مطلقة مما يعود بالفائدة على كل األطراف

كالدول  مطلقة، مزايا بأي تتمتع ال اليت للدولميكن  كيف تبني مللكن يؤخذ على نظرية آدم مسيث أهنا 
من خالل نظريته  يب عنهدافيد ريكاردو أن جي، أن تشارك يف التجارة اخلارجية. و هذا ما حاول النامية مثال

 للتكاليف النسبية، و اليت سنتطرق إليها يف ما يلي: 
 دافيد ريكاردو و التكلفة النسبية: .2

 مبادئ" كتابه عليه، يف باإلجابة  "ريكاردو ديفيد" سنة حىت جاء 41بقي السؤال السابق معلقا ملدة  لقد
. 1النسبية النفقات عن نظريته ريكاردو فيه قدمو الذي  ،1817 عام ن شر الذى "و الضرائب السياسي االقتصاد

 مقاالته و كتاباته بسبب املؤلف ناهلا اليت للشهرة كبريا   اهتماما   املؤلف هذا من األوىل الطبعة أثارتو قد 
 2.لندن يف املالية األوراق بورصة يف الكبري جناحه بسبب و، السابقة

 يف اخلارجية االقتصادية العالقات موضوع متناوال   نظرية معاجلة التوزيع و القيمة موضوع ريكاردو يعاجل و فيه  
 3ها على االفرتاضات التالية:االيت بن .النسبية النفقات نظرية يف له الكبري اإلسهام يتمثل و منه، صغري جزء
 سيادة املنافسة الكاملة. 
  حيادية النقودالتبادل يتم على أساس املقايضة أي. 
 وجود دولتني و سلعتني فقط. 
 حرية التجارة و عدم وجود أي رسوم مجركية. 
 ال توجد تكاليف نقل. 
  خيضع لقانون ثبات الغلة اإلنتاجتكلفة إنتاج الوحدة ال تتغري تبعا للحجم، أي أن. 

اخلارجية متاحة جلميع الدول و ميكنها أن جتين منفعة من و حسب نظرية التكاليف النسبية، فإن التجارة 
، و توضح النظرية أنه حىت و إن امتازت احدى الدولتني يف إنتاج السلعتني معا )العامل يتكون خالل املشاركة فيها

يف  البلد األولدون أن يعين هذا ختصص  التجارة اخلارجيةفإن كال البلدين يستفيدان من من دولتني و سلعتني(، 

                                                           

1 David RICARDO, The Principles of Political Economy and Taxation, London, 1817, p p: 85- 103 

 25ميريندا زغلول، مرجع سابق، ص:   2

، دار األمة للطباعة و النشر، الجزائر، وأثرها في اقتصاديات الدول النامية OMCإلى  GATTاالنتقال من سامية فلياشي،   3

 19، ص: 2013
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يتخصص البلد األقل كفاءة يف إنتاج و تصدير السلعة اليت تكون  بلالبلد الثاين يف استريادمها. تصدير السلعتني و 
 1ميزة نسبية بشأهنا، و يستورد السلعة اليت تكون نقيصتها أكرب.نقيصتها أقل، مبعىن السلعة اليت يكون للبلد 

وجود دولتني مها اجلزائر و تونس، تقومان بإنتاج سلعتني فقط مها  نعود ملثالنا السابق و فرضو لتوضيح ذلك، 
التمور و الزيتون، و بافرتاض أن عدد ساعات العمل يف اليوم اليت حيتاجها إنتاج الطن الواحد يف كل منهما كانت 

 على النحو التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 26يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص:   1

نطريه التكاليف النسبية: 2-1الجدول   

 

 السلعة 
 الدولة

 التمور
 طن \سا

 الزيتون
 طن \سا

 4 1 الجزائر
 5 2 تونس

 مصدر: من إعداد الطالب استناد إىل نظرية دافيد ريكاردو     
تونس يف إنتاج كلتا السلعتني، و هدا يعين و حسب نظرية  ىمن خالل اجلدول ميكن مالحظة أن اجلزائر تتفوق عل

 التكاليف املطلقة، أن على اجلزائر أن تتخصص يف تصدير السلعتني بينما على تونس التخصص يف استريادمها. 
و من هذا املنطلق جاءت نظرية املزايا النسبية لتثبت أنه من مصلحة اجلزائر أن تتخصص يف إنتاج التمور و ترتك 

 :جند بلد لكل مقابل الزيتون التمر النسبية التكلفة حساب خالل تاج الزيتون لتونس، فمنإن
   0,25=   4 ÷ 1اجلزائر 
  0,4=  5 ÷ 2تونس 

 أن للجزائر ميكن اخلارجية التجارة قيام فبعد يف كال البلدين، ختتلف الزيتون مقابل للتمر النسبية التكلفة أن نالحظ
 على فقط بإمكاهنا أن حتصل كان الذي الوقت يف الزيتون من طن 0,4 على التمر من طن كل مقابل حتصل

 الداخلي. سوقها يف منه طن 0,25
 :جند بلد لكل مقابل التمر للزيتون النسبية التكلفة حساب خالل و من 
   4=   1 ÷ 4اجلزائر 
  2,5=  2 ÷ 5تونس 
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 التجارة قيام بعدإذ و  ،من بلد آلخر ختتلف التمر مقابل للزيتون النسبية التكلفة أن و نالحظ هنا أيضا
 مل يكن الذي الوقت يف التمر من أطنان 4 على الزيتون من طن كل مقابل حتصل أن لتونس ميكن اخلارجية
 .الداخلي سوقها يف منه طن 2,5 على سوى حتصل أن بإمكاهنا

فأهم ما توصلت إليه نظرية املزايا النسبية لدافيد ريكاردو، هو أنه ميكن لكل الدول املشاركة يف التجارة 
السلع اليت تكون  إنتاجاخلارجية، حىت تلك اليت ال تتمتع بأية مزايا مطلقة من خالل االعتماد على امليزة النسبية و 

نالك دولة متفوقة على الدول األخرى يف إنتاج مجيع السلع فيها أقل، كما بني أنه إذا كانت ه النسبيةنقيصتها 
. إال فمن مصلحتها أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت تكون درجة تفوقها فيها أكرب و تستورد الباقي من اخلارج

، وعلى أي أساس يتوزع الربح بني التبادل الدويل أساسهاأن هذه النظرية مل توضح لنا النسبة اليت يتم على 
لتني، هدا ما حاولت نظرية القيم الدولية جلون ستيوارت ميل اإلجابة عنه، حيت جاءت هذه النظرية مكملة الدو 

 1لنظرية التكاليف النسبية.
 جون ستيوارت ميل و القيم الدولية: .3

 التبادل الدويل مزايا على تدلنا كما املطلقة و النسبية النفقات نظرية أن ، السابق السؤال عن ستيوارت أجاب
 املنتجات كمية على األجنبية السلعة قيمة تتوقف بلد يف: "فقال التبادل، هذا صور على أيضا تدلنا أن تستطيع

 و  السلعة املتبادلة دوليا، قيمة حتديد حتاول اليت الدولية القيم نظرية هي "، ومقابلها يف مبادلتها متت اليت احمللية
 .التجارة من احملقق الكسب توزيع مبقتضاها يتم اليت القوانني بيان حتاول بالتايل
ميل  ستيوارت جون اهتمام كان ،1848 سنة نشر الذي"  السياسي االقتصاد مبادئ"  عن كتابه فيف

 مبقتضاها يتم اليت التبادل نسبة خاصة و ريكاردو، أمهله ما هو و الدولية، التجارة يف الطلب جانب على منصبا
 2.الدولتني يف النسبية التكاليف تقررها اليت احلدود داخل تقع النسبة هذه فإن رأيه يف و دوليا، السلع تبادل
 حجم مقابل حاجاته إلشباع البلد يستوردها أن جيب اليت السلع من احلجم ذلك التبادل حبجم يقصد و 

 الواردات، و و الصادرات بني العالقة تلك هو الدويل التبادل معدل أخرى بعبارة أو يصدرها، أن جيب السلع اليت
 3:التالية صيغ بثالث املعدل هذا يظهر أن ميكن

 الواردات. قيمة=  الصادرات قيمة أن: ذلك معىن ،1=  الدويل التبادل معدل
 الواردات. قيمة<  الصادرات قيمة أن: ذلك معىن ،1< الدويل التبادل معدل

                                                           

 20سامية فلياشي، مرجع سابق، ص:   1

 الماجيستير، شهادة لنيل والدولية، مذكرة التجارية اإلقليمية االتفاقات تفعيل في التجارية السياسات دورفيروز سلطاني،   2

 24:ص ،2013 بسكرة، جامعة االقتصادية، العلوم كلية دولي، اقتصاد تخصص

 85سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص:   3



 .الدولي التبادل و الخارجية التجارة أدبيات                                      :               األول الفصل

 

16 

 

 الواردات. قيمة>  الصادرات قيمة أن: ذلك معىن ،1>  الدويل التبادل معدل
 الطلب بواسطة يتحدد اخلارجية التجارة يف التوازن حيقق الذي الدويل التبادل معدل فإن التحليل هذا حسب و

 قيمة تساوي حيقق الذي املعدل ذلك نفسه هو و األخرى، الدولة منتجات على دولة كل جانب من املتبادل
 .وارداهتا قيمة مع دولة كل صادرات
 الداخلي التبادل معدل بني أي الدولتني، يف النسبية التكاليف تقررها اليت احلدود داخل املعدل هذا يقع

 كثريا املعدل هذا اقرتب كلما و الثانية، الدولة يف للسلعتني الداخلي التبادل معدل و األوىل الدولة يف للسلعتني
 .صحيح العكس و ضئيلة اخلارجية التجارة من مكاسبها كانت ما لدولة الداخلي التبادل معدل من

 10 إنتاج أن فيه يفرتض الذيو  التايل العددي املثال خالل من الدولية القيم حتديد كيفية تبيان ميكن و
 أملانيا يف أما األقمشة، من وحدة 15 إنتاج يكلف مثلما العمل من كمية مثال إجنلرتا يكلف النسيج من وحدات

 .األقمشة من وحدة 20 إنتاج يكلف مثلما العمل من قدرا يكلف النسيج من وحدات 10 إنتاج فإن مثال
 كمية اختالف مع الدولتني يف السلعتني كال من املنتجة الكمية يأخذ أن من بدال ميل فإن ذلك على و
 الكمية اختالف مع لكن دولة، كل يف العمل من معينة كمية افرتض فقد منها، كمية كل إلنتاج الالزمة العمل
 .  السلعتني من لكل بواسطتها املنتجة

 :مها أساسيني عاملني على يتوقف املكاسب توزيع فإن ميل رأي حسب و 
 باملقابل و الثانية، الدولة سلع على األوىل الدولة طلب شدة على الدويل التبادل معدل يتوقف ذإ : الطلب 

 طلب زاد فكلما املتبادل، الطلب بقانون يعرف ما هو و األوىل، الدولة سلع طلب على الثانية للدولة بالنسبة
 بذلك و الثانية، الدولة لصاحل التبادل نسبة مالت كلما( أملانيا) الثانية الدولة سلع على( إجنلرتا) األوىل الدولة
 .الربح معظم على األخرية هذه حتصل
 أقل الثانية الدولة سلع على طلبها يكون اليت الدولة صاحل يف تكون التبادل نسبة أن تعين و :الطلب مرونة 

 .مرنا طلبها يكون اليت السلع حالة يف صحيح العكس و السعر، بتغري كثريا يتأثر ال الطلب حجم أن أي مرونة،
 :يلي ما استنتاج من ميكننا ميل حتليل إن   
 هي املتكافئ غري التبادل حاالت أن و فيه، املشاركة األطراف بني متكافئا يكون ما نادرا التبادل يف الربح إن
 حظا أكثر هلا الدويل املستوى على طلبا األكثر املنتجات يف النسبية األفضلية ذات الدول كما أن  .وجودا األكثر

 ذات الدول هي الدويل التبادل يف أكثر تربح اليت الدول أن آخر مبعىن التبادل، يف مرتفعة أرباحا الكتساب
 .أقل كميات الوقت نفس يف تستورد اليت و اخلارج يف طلبا األكثر املنتجات
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 اليت احلالة تراعي مل و التبادل، أطراف تكافؤ افرتضت حني الواقع عن جدا بعيدة كانت النظرية هذه أن غري
 الدولتني من كل واردات و صادرات قيم بني التكافؤ اشرتاط أن كما فقط، واحد جانب من التصدير فيها يكون

 1.النظرية هذه على قيدا يعد الدويل التبادل معدل استقرار لتحقيق
 االنتقادات الموجهة للنظرية الكالسيكية: .4

تعرضت النظرية الكالسيكية للعديد من االنتقادات خصوصا يف اجلانب املتعلق باالفرتاضات غري الواقعية اليت 
  2قامت عليها، و من االنتقادات اليت وجهت هلته النظرية نذكر ما يلي:

 النظرية الكالسيكية أن التبادل التجاري يتم عن طريق املقايضة و هذا ليس باألمر الصحيح، بل  تفرتض
 كما هو معلوم فالنقود ليست حيادية. تدخل النقود كوسيط للتبادل و

  داخل الدولة بالسيولة الكاملة اإلنتاججتاهل تكاليف النقل و متتع عناصر. 
  يف الثابتة، و هذا امر بعيد عن الواقع.خيضع لقانون التكال اإلنتاجافرتضت أن 
  تفرتض النظرية الكالسيكية أن التخصص يف بلد ما يستمر مدة طويلة، و ال تقيم وزنا للتطور الديناميكي يف

 ية للدول.اإلنتاجالقدرة 
  تستطيع أن تنتقل بسهولة و يسر بني دولة و أخرى، وهي تزداد و تتغري تبعا  اإلنتاجكذلك فإن عناصر

 ف اجتماعية، سياسية، و اقتصادية.لظرو 
  جانب الطلب، خاصة تغريات أذواق و حاجات  إمهاليؤخذ عليها كذلك الرتكيز على جانب العرض و

 املستهلكني.
 : النظرية النيوكالسكية للتجارة الخارجية:الثالثالمطلب 

النظرية الكالسيكية، اليت بدأت بامليزة املطلقة آلدم مسيت، مث تلتها امليزة النسبية لدافيد  به رغم ما جاءت  
، و لكنها مل تسلم من  3ريكاردو، هذه األخرية اليت اعتربت فكرة ثورية، و احد أعظم قوانني االقتصاد شهرة

 لسبب تفسري أي تقدمي و عدم ،وحيد إنتاجي كعنصر   العمل عنصر مثال استخدام  االنتقادات إذ يعاب عليها
 على هذه االنشغاالت.  إلجابةلإنتاجية هذا العنصر من بلد آلخر، فجاءت النظرية النيوكالسكية  اختالف

                                                           

1
 شهادة لنيل مذكرة الجمركي، النظام على أثره و للتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر انضمام مسعى يحيى، مخالدي  

 15-14:ص ،2014 مستغانم، جامعة االقتصادية، العلوم كلية دولي، تسيير و تجارة تخصص الماجيستير،

 85سكينة بن حمود، مرجع سابق، ص:   2

ديوان  ،الدولي االقتصاد في مسائل و نظريات شوم ملخصات آخر، و العدل علي رضا محمد. د ترجمة سالفادور دومينيك  3

 10 ص: ،1993المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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نظرية تكلفة الفرصة البديلة )هابرلر(  .1
1

: 

التخلي عن نظرية العمل يف حتديد القيمة مستخدما فكرة تكلفة  حاول هابرلر ،بناء على انتقاده هلذه النظرية
وفقا هلذه النظرية فإن تكلفة إنتاج سلعة ما ال تقاس بكمية  اإلحالل أو كما تسمى تكلفة الفرصة البديلة، و

العمل اليت بذلت يف إنتاجها، بل تتكون من مجيع السلع األخرى اليت كان من املمكن للمجتمع إنتاجها بنفس 
هي يف الواقع ليست نفقة باملعىن  ، لكنها فاتت عليه نتيجة اختيار هذه السلعة دون غريها، واإلنتاجعناصر 

 الصحيح و إمنا هي النفقة اليت ضحى هبا اجملتمع من أجل إنتاج سلعة من السلع.
استطاع  من خالل استخدام هابرلر ملنحنيات اإلحالل كما مساها )و اليت أخذت عدة تسميات من بعده( و

 أن يبني كل اجملموعات اليت ميكن لدولة ما إنتاجها بكميات خمتلفة من سلعتني معينتني خالل فرتة زمنية معينة و
 .اإلنتاجذلك  باستخدام كمية معينة من عناصر 

و ال تستطيع أن تنتج سوى سلعتني  اإلنتاجللتوضيح أكثر يفرتض هابرلر أن الدولة متتلك عنصرين من عناصر 
حيث ميكن هلا استعمال هذين العنصرين يف إنتاج سلعة واحدة من بني السلعتني أو استعمال توليفة معينة  فقط،

عليه فإن أي زيادة يف   و ،اإلنتاجيف كل احلاالت فإن إنتاج الدولة يتحدد مبا متتلكه من كمية عناصر  منهما، و
 ى.كمية إنتاج إحدى السلعتني سينقص من كمية إنتاج السلعة األخر 

من هنا ميكن أن تقوم التجارة اخلارجية بني دولتني على أساس اختالف األسعار النسبية للسلعتني فيهما، هذا 
االختالف هو الذي حيدد معدل التبادل اخلارجي للسلعتني، إذ يكون منحصرا بني معديل التبادل الداخليني 

 يتحدد وفقا لقوى الطلب املتبادل للدولتني. للسلعتني، و
 إىلمهما يكن فإن نظرية هابرلر مل ختل من االنتقادات، فهو على غرار أسالفه ريكاردو و ميل مل يتوصل  و

اإلجابة عن سبب اختالف التكاليف النسبية بني الدول، كما أن حتليله القائم على أساس استخدام الوحدات 
يرجع الفضل  ال يف حاالت نادرة، واحلقيقية بدل النقود جعل هذه النظرية حمدودة، ألن املقايضة ال تتم إ

 الستخدام نظرية الثمن يف حتليل التجارة اخلارجية لكل من االقتصاديني السويديني إيلي هكشر و برتل أولني.
 (: أولين - هكشر) نظرية  .2

 جاءت هنا من الدول، بني النسبية التكاليف اختالف سبب عن اإلجابة إىل يتوصل هابرلر مل حىت نظرية  
 النظرية هذه تقوم، و أولني تلميذه و هيكشر االقتصادي إىل فيهاالفضل  رجعي اليت   ( أولني - هكشر)  نظرية
 و واقعية، أكثر عامل على النتائج إسقاط مث الدراسة تسهيل بغرض للواقع، املبّسطة االفرتاضات من جمموعة على

 :2يلي ما يف جنملها
                                                           

  16:ص مخالدي يحيى، مرجع سابق،  1
 40 -39 ص: مرجع سابق، ، رزق زغلول ميريندا  2
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 النظرية: فرضيات  . أ

 سلعة مها سلعتني بإنتاج تقومان  دولتني، من فقط يتكون العامل أن X وY،  عنصرين على تعتمدان و 
 .املال رأس و العمل مها اإلنتاج عناصر من فقط

 إليها، الوصول تستطيعان و التكنولوجيا نفس تستعمالن أهنما أي ياإلنتاج الفن نفس الدولتني ستخدم 
 .األخرى على إحدامها تتفوق ال حبيث

 السلعة أن X و العمل، عنصر كثيفة Y أن مبعىن املال، رأس عنصر كثيفة X من أكرب قدر إىل حتتاج 
 رأس عنصر من أكرب قدر إىل حتتاج العكس علىY  السلعة بينما. املال رأس إىل باحتياجها مقارنة العمل عنصر

 .العمل عنصر من باحتياجاهتا مقارنة املال

 السلعتني أن  x و Y من املستخدمة زيادة أن بذلك املقصود و ، الغلة ثبات ظروف ظل يف إنتاجهما يتم 
.  النسبة بنفس السلعة من اإلنتاج حجم زيادة إىل تؤدى معينة بنسبة  املال رأس أو العمل اإلنتاج عناصر كافة
 .النسبة بنفس اإلنتاج زيادة إىل يؤدى%  15 بنسبة املال رأس و العمل عنصر استخدام زيادة املثال سبيل فعلى

 متنع اليت البديلة الفرصة تكلفة تزايد ظروف سيادة مبعىن ، التجارة بعد الدولتني يف الكامل غري التخصص 
 . السلعتني من واحدة سلعة إلنتاج اإلنتاج عناصر كافة توجيه من الدولتني

 يف متشاهبة تكون اليت السواء منحنيات موقع و شكل على تنعكس اليت و الدولتني، يف األذواق متاثل 
 . البلدين كال

  السلعتني أسعار أن االفرتاض هذا يعىن و الكاملة، املنافسة ظروف سيادة  X و Y الطويل األجل يف متيل 
 أخرى ناحية من و عادية، غري أرباح لتحقيق فرص أي ختتفي و العادية، األرباح زائد التكاليف تساوى أن إىل
 املال رأس و العمل اإلنتاج عناصر أصحاب قدرة عدم تعىن ،اإلنتاج عناصر أسواق يف الكاملة املنافسة سيادة فإن
 .الفائدة سعر و األجر معدل حتديد على

 للعوائد وفقا   آخر إىل مكان ومن آخر إىل نشاط من دولة كل داخل اإلنتاج عناصر لتحرك التامة املرونة 
 على تامة مبرونة اإلنتاج عناصر حترك أن إذ الدول، بني اإلنتاج عناصر حترك عدم النظرية تفرتض حيث احلدية،
 نفس داخل الصناعات و املناطق كل يف املتجانسة اإلنتاج لعناصر احلدية العوائد تساوى إىل يؤدى احمللى املستوى

 . الدولة

 أو اجلمركية الرسوم مثل التجارة، حرية تقيد أشكال من شكل أي غياب و نقل، تكلفة جود و عدم 
 . التصدير أو االسترياد حصص

 الدولتني كلتا يف كامال   استخداما   املتاحة اإلنتاج عناصر استخدام . 

  الواردات قيمة تساوى الصادرات قيمة أن مبعىن الدولتني، بني التجارة توازن. 
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 :1عرض النظرية  . ب

 هكشر أعمال: 

 البلدان أن انه فيه ذكر" الدخل توزيع يف اخلارجية التجارة اثر" عنوان حتت 1919 سنة نشر له مقال يف 
 كميات تتطلب اليت السلع إنتاج يف تتخصص أن صاحلها من و ،اإلنتاج عناصر من خمتلفة كميات على تتوفر
 اإلجابة النظرية هذه حتاول هكذا و.  نسبيا النادر العامل تتطلب اليت السلع استرياد و الوفري، العامل من كبرية
 : هامني سؤالني على
 ؟ الدول بني النسبية النفقات ختتلف ملاذا  
 ؟ التبادل أطراف الدول يف املستخدمة اإلنتاج عناصر عوائد على الدولية التجارة تأثري هو ما 

 النسبية األسعار اختالف إىل يؤدي ،اإلنتاج لعوامل النسبية الندرة أو بالوفرة متتعها حيث من الدول فاختالف
 كبرية كمية إنتاجها يف يدخل اليت السلع تنتج أن مصلحة هلا دولة كل هيكشر فحسب الدول، بني العوامل هلذه
املتوفرة   غري اإلنتاج عوامل من كبرية كمية إنتاجها يتطلب اليت السلع تستورد و لديها، املتوفرة اإلنتاج عوامل من

 لديها.
  اولين أعمال : 

 كتابه نشر و هكشر( )تلميذ اولني جاء حينما تقريبا، سنة 14 بعد إال تعرف مل هكشر أعمال  أن غري
 بعد هكشر، أستاذه أفكار ضمّنه الذي و" الدولية التجارة و اإلقليمي التبادل" عنوان حتت 1933 سنة املشهور
 تعديل إىل يؤدي للسلع  احلر التبادل عملة استمرار بان أولني اظهر كما إليها، الفروض بعض إضافة و تقيحها
 و نسبيا، ندرته إىل يؤدي سوف الوفري للعامل املكثف االستعمال ألن البلدان، كل يف يةاإلنتاج العوامل أسعار
 هذه أمهية تكمن و عليه، الطلب عدم بفعل نسبيا أسعاره فتنخفض نسبيا، النادر العامل أما أسعاره، ترتفع بالتايل
 إىل يودي انه مبا ،اإلنتاج لعوامل احلر للتبادل بديل يعترب أن ميكن للسلع، احلر التبادل أن تبني كوهنا يف النظرية
 . اإلنتاج عوامل أسعار تعادل

  سامويلسون إسهامات
2

 :  

 ، 1948 لسنوات أعماله خالل من ألولني اإلنتاج عوامل أسعار تعادل نظرية بإثبات سامويلسون قام
 احلجم، بنفس املتبادلة الدول جلميع أرباح على احلصول تضمن ال الدولية التجارة أن أكد و 1953 ، 1949

                                                           

 87 :ص مرجع سابق، حمود، بن سكينة  1

 118 ص: ،2013 عمان، المسيرة، دار ،سياسات و نظريات الدولي االقتصاد، شرار أبو الفتاح عبد علي  2
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 بعض يف النيوكالسكية النظرية إىل يشار السبب هلذا و. اآلخر البعض حساب على تكون البعض استفادة إن بل
 .سامويلسون-اولني -هكشر بنظرية الكتب

 صاحل من مفتوح اقتصاد يف: 1كالتايل سامويلسون -أولني -هكشر منوذج صياغة ميكن األساس هذا على
 املتوفرة يةاإلنتاج العوامل صنعها يتطلب اليت السلع تصدير و إنتاج يف يتخصص أن نسبية مبيزة يتمتع بلد كل

 نسبيا، رخيص يكون الوفري العامل سعر أن حني يف مرتفعا، يكون النادر ياإلنتاج العامل سعر نأل بكثرة، نسبيا
 عوامل إنتاجها يتطلب اليت املنتجات ستوردي باملقابل و منخفضة، تكلفة على باحلصول يسمح الذي الشيء
 :التايل الشكل يوضحه كما .نسبيا نادرة إنتاجية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  28 ص االقتصادي، النمو يف دورها و الدولية التجارة خمتار، رنان: مصدر
 

لغز ليونتيف  .3
2

: 

 عن بيانات استخدم حيث ،األمريكية املتحدة للواليات اخلارجية التجارة هيكل على بدراسة ليونتيف قام  
 إلنتاج الالزم املال رأس و العمل عنصر من املدخالت تضمنت البيانات هذه ،1947 لسنة  األمريكي االقتصاد

 يف نسبية بوفرة أمريكا لتمتع نظرا   و.  األمريكية الواردات بدائل و األمريكية الصادرات من دوالر مليون قيمته ما
 كثيفة سلع من مكون صادراهتا هيكل يكون أن املتوقع منف ،أولني– هكشر لنظرية وفقا   و ، املال رأس عنصر

 . العمل كثيفة سلع تتضمن وارداهتا بينما ، املال  رأس
 العمل و املال رأس كثافة درجة عن بيانات إىل احتاج قد فإنه التوقع هذا صحة من ليونتيف يتأكد لكي و 

 و للمدخالت تفصيال   تعرض  جداول يف موجودة البيانات هذه و أمريكا، واردات و صادرات هيكل يف
                                                           

 88 ص: سابق، مرجع حمود، بن سكينة  1

 58 -55 ص ص: سابق، مرجع رزق، زغلول ميريندا  2

 دولة

 كثيفة

 رأس

 المال

 دولة

 كثيفة

 العمل

 سلعة كثيفة العمل

 سلعة كثيفة رأس المال

السويدية : التجارة الدولية تبعا للنظرية 2-1الشكل   
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 عن البيانات تلك توفر لعدم نظرا   و االقتصاد، داخل القطاعات أحد يف منتجة سلعة كل الحتياجات املخرجات
 إنتاجها يتم اليت األمريكية، الواردات بدائل تكلفة عن ببيانات عنها استعاض قد ليونتيف فإن األمريكية الواردات

 . اخلارج من استريادها يتم اليت للسلع كبديل حمليا  
 و الصادرات من دوالر مليون قيمته ما إلنتاج الالزمة العمل و املال رأس مدخالت يوضح التايل اجلدول 

 العمل/  املال رأس نسبة بارتفاع تتمتع األمريكية الواردات بدائل فإن اجلدول، من يتضح كما و الواردات، بدائل
 و. العمل كثيفة سلع تصدر و املال رأس كثيفة سلع تستورد أمريكا أن ذلك معىن ، األمريكية بالصادرات مقارنة

 .ليونتيف بلغز النتيجة هذه عرفت لذلك و أولني،– هكشر نظرية منطق مع متاما   لتتعارض النتيجة هذه جاءت
 
 

 الوحدة بدائل الواردات صادرات 

 $ألف  3,09 2,55 رأس المال

 عدد العمال 170 182 العمل

 لكل عامل $   18 14 سنة \العمل \رأس المال

  56: ص سابق مرجع زغلول مرييندا: مصدر
 أكرب املستوردة السلع عن بديلة لسلع املنتجة الصناعات يف العمل/ املال رأس عالقة أن اجلدول من يتضح

 على يقوم إمنا للعمل الدويل التقسيم يف املتحدة الواليات إسهام أن ، هذا معىن و ، التصدير صناعات يف منها
 تلجأ   املتحدة الواليات أن يعين هذا و.  املال رأس من أكرب بكثافة للعمل املستخدمة الصناعات يف ختصصها

 بوفرة لديها املتوافر العمل تصريف و نسبية بندرة لديها املتوافر املال رأس يف التوفري أجل من اخلارجية التجارة إىل
  .العكس ليس و نسبية،
 إنتاجية أضعاف ثالثة كانت األمريكي العامل إنتاجية أن بالقول اللغز هذا يفسر أن ليونتيف حاول قد و

 إنتاجية أمثال ثالثة األمريكي العامل إنتاجيه كانت إذا ألنه مقبول غري االدعاء هذا لكن و األجانب، العمال
 األجنيب، املال رأس إنتاجية أمثال ثالثة تكون أن ميكن أيضا   األمريكي املال رأس إنتاجية فإن األجانب، العمال

 .املال لرأس وفرية دولة أمريكا تظل أن يعىن الذي األمر
 و ،1956 سنة هذا و ،1951 سنة عن بيانات مستخدما   أخرى مرة الدراسة بإجراء ليونتيف قام قد و
 سلع استرياد و العمل كثيفة لسلع أمريكا تصدير أيضا   الدراسات هذه أظهرت حيث استمرت، املشكلة لكن

 من بدال   حمليا   تنتج اليت األمريكية الواردات بدائل بيانات على ليونتيف اعتماد أن شك ال و. املال  رأس كثيفة

 من دوالر ألف قدره ما إلنتاج والعمل المال رأس : مستلزمات 3-1الجدول 

 الصادرات و بدائل الواردات 
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 اليت اخلاطئة للنتائج الرئيسي املصدر هو اخلارج يف تنتج اليت األمريكية الواردات عن فعلية بيانات على اعتماده
 .1إليها توصل

 للنظرية النيوكالسكية  االنتقادات الموجهة  .4

 من و  ليونتيف أعمال بعد خاصة اخلمسينات يف سيما ال  عديدة النتقادات أولني – هكشر نظرية تعرضت
 : 2يلي ما أمهها

 يفرتض حيث الزائد التبسيط و بالعمومية يتسم ألنه اإلنتاج لعناصر النسبية الندرة أو الوفرة قياس صعوبة 
 فعنصر ، اإلنتاج عناصر يف النوعية االختالفات يتجاهل و الكمية ختالفاتاال يربز ال فهو العناصر، هذه جتانس
  .املال لرأس بالنسبة الشيء نفس و فرنسا أو اهلند يف نفسه هو ليس اجلزائر يف العمل

  مع أولني– هكشر نظرية اشرتكت فقد الدويل، اجملال يف اإلنتاج عناصر انتقال إلمكانية النظرية إمهال 
 بعض انتقال يف استحالة هناك أن شك ال و دوليا ، اإلنتاج عناصر انتقال إمكانية إمهال يف النسبية النفقات نظرية

 بعض أن  مثال فنرى املال رأس و كالعمالة تنتقل األخرى العناصر أن إال مثال، كاألرض دوليا   اإلنتاج عناصر
 استغالل أجل من اخلارج، من إليها والفنيني العمال قدوم تشجع   السكان إىل نسبيا   تفتقر اليت العربية الدول

 استخراج صناعة األوىل املرتبة يف فلدينا احلديثة األموال رؤوس هلجرات بالنسبة و. اقتصاديا   استغالال   مواردها
 .اجلنسيات متعددة الشركات كذلك و العامل، من كثرية بلدان يف البرتول

  و البحث دور النظرية هذه أمهلت فقد واحدة، لسلعة بالنسبة لإلنتاج الفنية األساليب اختالف إمكانية 
 .نسبية مبيزة التمتع من الدول ميكن تكنولوجي تقدم من عنه ينشأ ما و  التطوير،

  يف لكن و الطلب، دور تصغري إىل هبم أدى الذي الشيء املستهلكني أذواق بتماثل النيوكالسيك سلم 
 هناك كان إذا إال بالتصدير يقوم ال و ،منتجاته على حملي طلب هناك كان إذا إال اإلنتاجب املنتج م يقو ال الواقع
 إال هي ما اخلارجية التجارة و السوق، لتوسع بداية ليست و هناية هي التصدير عملية الن هام، أجنيب طلب
 .3وطنه حدود خارج ما لبلد االقتصادي النشاط جملموع امتداد

  يف اإلنتاج وظائف متاثل افرتضت و الدولية، للتجارة ساكنا تفسريا أعطت أهنا النظرية هذه على يؤخذ 
 4.الثابتة التكاليف لقانون اإلنتاج خضوع أي املختلفة، الدول

                                                           

 133ص:  سابق، مرجع شرار، أبو الفتاح عبد  1

 54 -53 :ص سابق، مرجع رزق، زغلول ميريندا 2 

 89 ص: سابق، مرجع حمود، بن سكينة  3

 20  ص: ،2006 األردن، المناهج، دار ،التنمية و التجارة السواعي، محمد خالد  4
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 :المطلب الرابع: النظريات الحديثة في التجارة الدولية

:LINDERنظرية   .1
1

 

 الذي  Steffen LINDER ل تشابه األذواق، و تعودتسمى هذه النظرية بنظرية الطلب املمثل أو نظرية 
 و ،الدويل التبادل على أثره و االقتصادي الوضع على ركز حبيث ،الديناميكي إطارها يف اخلارجية بالتجارة اهتم
 هذا يف فرق لقد و.  احملتملة الواردات و للصادرات ساسيةاأل احملددات كأحد السلع على احمللي الطلب اعترب

 و ،مواردها ختصيص إلعادة االقتصادي الوضع يعرفها اليت التقلبات مع التكيف على القادرة الدول بني طاراإل
 لصاحل التبادل من املنافع تكون هنا من و ،مواردها ختصيص إعادة و التكيف على القدرة هلا ليس اليت الدول بني

 املنتجات جتارة بني الدولية للتجارة تفسريه يف ليندر رقف قد و .الثانية اجملموعة حساب على األوىل اجملموعة
 عناصر نسب يف هامة اختالفات بينها فيما توجد ال دول بني تتم وىلاألأن  حيث وليةاأل املنتجات و الصناعية

 .املتقدمة و النامية الدول بني تقومف الثانية ماأ اإلنتاج

 احملتملة الواردات و الصادرات حتدد اليت العوامل من جمموعة هناك نأ ليندر يرى الصناعية السلع و فيما خيص
 أهم من احمللي الطلب حجم نأ ليندر يعترب هلذا ،املصدرة السلع على احمللي الطلب بأمهية مرتبطة تكون قد و

 و ،اللغة و الدين و كاملناخ املختلفة البلدان يف الطلب هليكل حمددات عدة هناك و. احملتملة الصادرات حمددات
 اخلارجية. التجارة زادت كثافة فكلما كان متقاربا كلما املتوسط الدخل هو و مههاأ على ليندر يركز

 حيث، التبادل من نوعني ين حتليله يف يفرق ليندر أن بينا أن و سبق فقد ،الدويل التبادل قيام ثارآل بالنسبة و
 قطاع يف الدخل متوسط ارتفاع عليه يرتتب النامية البالد اقتصاد يف الدولية التجارة قيام نأ ليندر استخلص
 هذا انقراض وبالتايل املال رأس و العمل تقلص إىل يؤدي الذي لوارداتا منافسة قطاع يف اخنفاضه و التصدير
 ما عكس البلدين من النوعني بني الفجوة توسيع إىل تؤدي الدولية التجارة أن ليندر يستنتج هنا من و القطاع،
 .الفجوة هذه تقلص هناأ النيوكالسكية و الكالسيكية النظرية ليهإ خلصت

 التكنولوجية الفجوة نظرية  .2

و ذلك بتوسيع  ،حتليال جديدا يرتكز على التغريات التكنولوجية 1961، سنة Michel POSNERطور 
يدة شركة مبدعة إلنتاج سلعة جد كاحتكار  نتائج أنشطة البحث و التطوير على صعيد الشركات يف اجملال الدويل،

  2ل املستهلكني املوجودين باخلارج.تستهلك من قبل املقيمني و من قب
                                                           

 الدولية التطورات ظل المحروقات في خارج الصادرات ترقية في الخارجية التجارة تحرير دور حمشة عبد الحميد،  1

 36:ص ،2013 بسكرة، جامعة االقتصادية، العلوم كلية دولي، اقتصاد تخصص الماجيستير، شهادة   لنيل مذكرة الراهنة،

 36، ص: 2009، دار الحياة، الجزائر، التجارة الدولية و دورها في النمو االقتصاديرنان مختار،   2



 .الدولي التبادل و الخارجية التجارة أدبيات                                      :               األول الفصل

 

25 

 

حيازة احدى  إمكانيةيرتكز منوذج الفجوة التكنولوجية يف تفسريه لنمط التجارة اخلارجية بني الدول على و  
منتجات  فضل، أوأو منتجات ذات جودة أج سلعة جديدة، ا الدول على طرق فنية متقدمة لإلنتاج متكنها من إنت

على  Posnerكتساب مزايا نسبية مستقلة عن غريها من الدول، و يعتمد ها ال بنفقات إنتاجية أقل، مما يؤهل
 هذه يف املّقلدة، الدول يف إنتاجه بداية و اجلديد املنتج ظهور بني احملصورة الفرتة هي ومفهومي "فجوة الطلب" 

 ظهوره و املقلدة الدول يف اإلنتاج ظهور بني احملصورة الفرتة هي و و "فجوة التقليد" .املتقدمة الدول حتتكره الفرتة
، فتظل الدولة حمتفظة هبذه امليزة طاملا أن التبادل الدويل ال يلغيها عن طريق انتشار املعلومات 1.الدول النامية يف

 2هذه الدولة أو تلك. سيتحقق هذا التجديد يفاخلاصة هبا دوليا، و يؤخذ على هذه النظرية أهنا مل تبني لنا كيف 
نظرية دورة حياة المنتج  .3

3
 

مع نظرية بوسنر يف االعتماد على أثر التغريات التكنولوجية يف  1966تتقاطع نظرية فرنون اليت طورها سنة 
تفسري التجارة اخلارجية، و حسب فرينون فإن املنتج مير بثالثة مراحل أساسية خالل دورة حياته، حسب 

 الشكل التايل: 
 

 

   24خمالدي حيىي، مرجع سابق، ص: مصدر: 
                                                           

دراسات  تخصص الماجيستير، شهادة لنيل مذكرةمسغوني منى، عالقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي لالقتصاد الوطني،   1

 16:ص ،2005 ورقلة، جامعة االقتصادية، العلوم كلية اقتصادية،

 36رنان مختار، مرجع سابق، ص:   2

3 R.VERNON, International Investment and International trade in the product cycle, 1966, 

p p :  200 -208 

   : نظرية دورة حياة المنتج3-1الشكل   
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املراحل دورا أساسيا يف انتقال املنتج من بلد إىل آخر حسب طبيعة التكنولوجيا السائدة يف هذه تلعب هذه 
 البلدان و هذا كما يلي:

تبتدأ عادة هذه املرحلة يف دولة متقدمة كالواليات املتحدة األمريكية حسب فرينون،  مرحلة تقديم المنتج: . أ
كما يتوفر سكان هذا   الالزمة لعملية البحث و التطوير، املالية و املادية الضخمة اإلمكانياتحيث تتوافر 

يف هذه املرحلة يبقى إنتاج السلعة حمصورا يف  البلد على دخول مرتفعة تسمح هلم باقتناء هذا املنتج، و
 . االخرتاعالشركة صاحبة براءة 

بإنتاج نفس املنتج، كما رحلة سيظهر منافسون من داخل الدولة يقومون يف هذه امل مرحلة النمو و النضوج: . ب
ستبدأ أوىل عمليات التصدير حنو الدول املتقدمة، و رمبا قام بعض املنتجني بإنشاء فروع هلم داخل هذه 

يف هناية هذه املرحلة سينخفض سعر املنتج حتت وقع املنافسة بني  الدول بغية تدعيم مركزهم التنافسي.
 تيح تصديره حنو الدول النامية.املنتجني اجلدد و نتيجة اقتصاديات احلجم مما ي

، حيث سيصبح املنتج منطي و التكنولوجيا و تعرف أيضا مبرحلة النمطية الشديدة مرحلة االنحدار: . ت
فتقوم الشركات املتعددة اجلنسيات بإنتاجه داخل  ،ويرستعملة فيه متاحة و مستهلكة و غري قابلة للتطامل

و رمبا قامت أيضا بتصديره للدولة األم، أما الشركة املبتكرة  اهب الدول النامية الخنفاض تكلفة اليد العاملة
 فستكون ختلت عنه بشكل هنائي لصاحل منتجات جديدة. 

:الالمتكافئ التبادل نظرية  .4
1

 

        متكافئ غري تبادل هو التجاري التبادل بأن تبني أن حاولت اخلمسينات منذ األفكار بعض ظهرت لقد
 أن( Menger et Prebisch)  بريبيش و منجر االقتصاديان أوضح حيث اجلنوب، دول و الشمال دول بني

 هو فقرية أغلبية تشكل اليت النامية الدول جمموعة و غنية أقلية تشكل اليت املتقدمة الدول جمموعة بني التبادل
 الصناعية السلع بني التبادل معدالت أن ليوضح ذلك من أبعد إىل بريبيش راؤول ذهب و متكافئ، غري تبادل

 لصاحل الطويلة الفرتة يف متيل املتخلفة الدول تنتجها اليت األولية املواد منتجات و املتقدمة الدول بعض تنتجها اليت
 اإلنتاج عناصر و املشروعات أصحاب مداخيل يف الزيادة ألن ذلك و املتخلفة الدول حساب على املتقدمة الدول
 الصناعية السلع أسعار اخنفاض دون حيول ما هو و عامة، بصفة االقتصادي اهليكل إنتاجية يف الزيادة دائما يفوق

 فإن يةاإلنتاج زيادة معدل عن يقل مبعدل تزيد املداخيل أن مبا و املتخلفة الدول يف أما زيادهتا، على يعمل و بل
 .األولية املنتجات أسعار ختفيض عل يعمل ذلك

                                                           

 24مخالدي يحيى، مرجع سابق، ص:   1
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 النامية الدول صاحل لغري الدويل التبادل معدالت اهنيار أن يبني أن( A.Emmanuel) إميانويل حاول كما
 حيصل اليت املرتفعة باألجور مقارنة الدول هذه يف العمال عليها حيصل اليت املنخفضة األجور إىل أساسا راجع هو

 السوق يف األسعار تكوين يف يكمن ذلك يف األساسي املشكل أن يبني و املتقدمة، الدول يف العمال عليها
 مبعدل و املصدرة البضائع إنتاج يف املستخدمة اإلنتاج عوامل عائد هو اجملزي السعر أن يوضح و الرأمسالية،

 .التبادل عملية من الدولة عليها حتصل اليت البضائع إلنتاج املبذول املعدل ذلك يساوي
 الالمتكافئ التبادل مبدأ سيطرة أظهر الذي إميانويل انتهى حيث من يبدأ أن( S.Amin) أمني مسري حاول و
 دول) اسم األوىل اجملموعة على يطلق أن أمني مسري يفضل و الفقرية، و الغنية الدول بني الدولية التجارة على
 (.احمليط دول) الثانية اجملموعة على و( املركز
 على و املتخلفة، الدول اجتاه املتقدمة الدول تظلم نظريات و أفكار من اجملال هذا يف جاء ما الرغم على و
 دول موارد و ثروات الستنزاف كأداة الدولية للتجارة الشمال دول استغالل بشأن فروضها صحة من الرغم

 .املوقف هذا مواجهة يف للتطبيق قابال و مقنعا عمليا حال يقدموا مل النظريات هذه أنصار أن إال اجلنوب،
 Krugman نظرية  .5

1
: 

ما بني الدول ميكن  أن يفسر  اإلنتاجيرى كروكمان، يف نقده للنظرية السويدية أن االختالف يف هبات عناصر 
بذلك يف حالة السلع املصنعة حيث ينتشر التجارة يف املواد اخلام و املنتجات الزراعية، إال أنه ال ميكنه القيام 

 .اإلنتاجسلعة، حىت يف ظل تفاوت هبات عناصر التبادل يف هذه السلع ما بني أصناف  خمتلفة من نفس ال

داخلية ناجتة عن حتسن  رات ىل، تزايد الغلة مع احلجم بسبب وفهذه النظرية على فرضيتني: األو  تو اعتمد
عدم جتانسها، باإلضافة  ، و الثانية، سيادة املنافسة االحتكارية، و ليس التامة، أي متايز السلع واإلنتاجكفاءة 

 حرية دخول و خروج أي صنف من أصناف السلع املتمايزة للسوق. إىل

فعند فتح احلدود التجارية ما بني طريف التجارة الدولية، فإن السوق يتسع أمام املنشآت املنتجة للسلع املتمايزة 
أو املختلفة، األمر الذي يتيح عمل وفرات احلجم و من مث تنخفض التكاليف. و بسبب ارتفاع حجم الطلب 

أعلى )بسبب اخنفاض سعر السلعة املقوم  إنتاجمستوى  إىل ترتفع التوازن نقطة فإنبسبب زيادة حجم السوق، 
 مبعدل األجر( و بالتايل ارتفاع األجر احلقيقي.

لكل سلعة، كما تستفيد املنشآت  اإلنتاجو و بذلك تستفيد كال الدولتني من التجارة بارتفاع األجر احلقيقي 
 على اكتساب التعلم من خالل العمل اإلنتاجيناميكية )من خالل تأثري زيادة داحلجم الاملنتجة للسلع من وفرات 

                                                           

http://www.arab-المعهد العربي للتخطيط، نظرية كروكمان، على الرابط:   1 
2.pdf-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011  2015.-10-23اطالع يوم 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
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learning by doing)) و من مث تأثري ذلك على اخنفاض التكاليف و ارتفاع القدرة على التصدير. و اعتمادا ،
فقد لقيت قضية التجارة يف السلع املتمايزة داخل قطاع صناعي معني اهتماما متزايدا على نتائج نظرية كروكمان، 

  يف األدبيات االقتصادية.

جانب االهتمام بالتجارة ما بني القطاعات يف السلع املتمايزة، و بفعل تنامي دور الشركات املتعددة  إىل
فروع املنشأة أو الشركة الواحدة عرب حدود الدول. و ال  اجلنسيات، فقد بدأ االهتمام بتزايد التجارة الدولية ما بني

د هذه التجارة على آليات األسواق، بل تعتمد على قيود دفرتية تتحدد قيمتها من قبل الشركات املتعددة تعتم
 السلع حمل عمل هذه الشركات. إنتاج آليات اجلنسيات بفعل سيطرهتا على

:Porter إسهامات  .6
1

 

 .تنافسية بلد معني يف التجارة الدوليةل احلاكمةبالعوامل  و أخريا بدأ االهتمام يتزايد منذ أواخر القرن العشرين 
( مخسة عناصر حتدد االسرتاتيجية الناجحة لشركة معينة: القوة النسبية M. Porterفقد حدد مايكل بورتر )

املنتجات، إمكانية دخول شركات أخرى منافسة، قوة منافسة ، القوة النسبية ملشرتي اإلنتاججملهزي مستلزمات 
 هذه الشركات، و احتمال ظهور بدائل للمنتجات.

يف ظل تزايد الدعوة لتشجيع الصادرات، فقد قام بورتر بتوسيع هذه العناصر لتشمل أداء االقتصاد الكلي،  و
مث قام بورتر بتكليف عدد من  .لدوليةهبدف توضيح العوامل احملددة لتنافسية شركات دولة ما يف األسواق ا

، الدامنارك، سنغافورة، السويد، إيطاليا)أملانيا،  رالباحثني لتحديد عوامل جناح أكرب عشر دول صناعية يف التصدي
على شكل )حدد أربع مواصفات للبيئة التنافسية املالئمة  و .سويسرا، كوريا، بريطانيا، الواليات املتحدة واليابان (

 :(ات أربع أضالعماسة  ذ
 طبيعية مثل: العمل، األرض،   يتم التمييز هنا بني عناصر موروثة و ) و اإلنتاجنوعية عناصر  كمية و

يف الوقت  و .تراكم رأس املال، البنية األساسية و عناصر منتجة مثل: رأس املال البشري و مؤسسات البحث(
 املوروثة، فان نظرية بورتر تعتمد على العناصر املنتجة. على العناصر الطبيعية و السويديةنظرية الالذي تعتمد فيه 

 هنا يرى بورتر ضرورة رفع هذا الطلب من خالل احرتام  أذواق  حجمه: و ديناميكيته و تصاعد الطلب و
يالت احمللية من مث نشر التفص زيادة الصادرات و إىلهو األمر الذي سيؤدي  جتديد املنتجات، و املستهلكني، و

 دوليا.
 مصادر أفكار  شركات مساعدة ذات تنافسية جيدة، بالشكل الذي يوفر معلومات و توفر جمهزين و

 جديدة للمنتجني، مما يرفع من الوفرات اخلارجية.
                                                           

 1  الرابط على الخارجية التجارة ميدان في بورتر إسهامات للتخطيط، العربي المعهد   :-http://www.arab
2.pdf-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011  2015.-10-23 اطالع يوم  

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
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  .ظروف الدولة املعنية و مدى سيادة املنافسة واإلدارة اجليدة لألعمال 
 األربعة، كما يرى بورتر، من شأنه أن يوفر البيئة املالئمة لعمل الشركات وإن التفاعل اجليد بني هذه العناصر 

 .تنافسيتها يف التجارة الدولية دعم صادراهتا و

 .و أهدافها التجارية السياسات مفهوم :الثالث المبحث

مل اتكون مع العالداخلية عن اخلارجية يف كون األوىل تتم داخل حدود البلد الواحد بينما الثانية  ختتلف التجارة
ا ما يعرف لدى و هذ تتعامالال هاخلارجي، من هنا كان لزاما على الدولة سن قوانني و تشريعات تنظم هذ

اليت تأخذ على العموم شكلني اثنني: يتمثل األول يف السياسة التجارية االنفتاحية االقتصاديني بالسياسة التجارية، 
الثاين محاية التجارة اخلارجية و من مث االقتصاد الوطين من املؤثرات  االجتاهعلى العامل اخلارجي، بينما يرى انصار 

 اخلارجية. 
 .التجارية السياسة مفهوم : األول المطلب

 تعريف السياسة التجارية: .1

ات اليت تتخذها الدولة يف نطاق اإلجراءعرف فارس مصطفى السياسة التجارية بأهنا عبارة عن " جمموع 
 1".ة الدولية بقصد حتقيق أهداف معينةعالقاهتا التجاري

 الوسائل من متناسقة جملموعة العمومية السلطات به تقوم الذي االختيار" فهي Maurice BYE عند أما
 هو عادة املنشود اهلدف و ،حمددة أهداف إىل الوصول بغرض للدولة اخلارجية التجارة يف التأثري على القادرة
 2".الصرف أسعار استقرار و التام كالتشغيل أخرى، أهدافا جند أن ميكن أنه إال الوطين، االقتصاد تطوير

جمموعة التشريعات و اللوائح الرمسية اليت تستخدمها هي السياسة التجارية "و حسب حممد أمحد السرييت، 
ة و النامية، اليت تعمل على ميف خمتلف دول العامل املتقد الدول للتحكم و السيطرة على نشاط التجارة اخلارجية

 3عقبات املختلفة اليت تواجهه على املستوى الدويل."الحترير أو تقييد النشاط التجاري اخلارجي من 
ات اليت تتخذها أو القوانني اليت تسنها هذه اإلجراءياسة التجارية حلكومة بلد ما، تلك يقصد بالسكما 

مباشرة على حجم التبادل التجاري بينها و بني غريها من البلدان أو احلكومة بغرض التأثري بطريقة مباشرة أو غري 
 4التأثري على نوعية التبادل و اجتاهه.

                                                           

 70يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص:   1

نقود و  تخصص الماجيستير، شهادة لنيل مذكرة التجارية و االندماج في النظام العالمي الجديد،السياسات  مفتاح حكيم،  2

 30:ص ،2003 الجزائر، جامعة االقتصادية، العلوم كلية مالية،

 111محمد أحمد السريتي، مرجع سابق، ص:   3

 70يوسف مسعداوي مرجع نفسه، ص:   4
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 احلصص و مثل الصادرات، و الواردات بضبط املتعلقة اتاإلجراء كل التجارية السياسة من جزءا عتربو ي
 كانوا أو أفرادا االقتصاديني املتعاملني قرارات يف التحكم هبا املراد اتاإلجراء كل و اإلعانات، و اجلمركية الرسوم

 أو السلع من نوع تصدير تشجيع الدولة تريد فقد. اخلدمات و السلع تصدير و باسترياد يتعلق فيما هيئات،
 من نوع دخول تشجع قد أهنا ماك أخرى، أحيان يف خروجها من احلد على تعمل و األحيان، بعض اخلدمات يف

 1.دخوهلا من احلد تريد أهنا أو اخلدمات السلع و
 أهداف السياسة التجارية: .2

 2ميكن اعتبار أن اهلدف األساسي ألي سياسة جتارية هو حتقيق املصلحة لالقتصاد الوطين و ذلك من خالل:
  الوطين من املنافسة األجنبية. اإلنتاجمحاية 
 .محاية االقتصاد الوطين من سياسة اإلغراق 
 أجل التصدير. تشجيع االستثمار من 
 .زيادة العمالة و مستوى التشغيل يف االقتصاد الوطين 
 .محاية الصناعات الناشئة اليت يتوقع هلا مستقبل 
 .التعامل مع التقلبات اخلارجية املؤثرة على االقتصاد الوطين، باألدوات املالئمة 
 آلية للتكيف مع التحوالت االقتصادية. إجياد 

السياسة التجارية:اختيار العوامل المؤثرة في  .3
3

 

 كما محائيةأو  اخلارجي، العامل على انفتاحيهأما : عموما شكلني تأخذ التجارية السياسةسبق و أن أشرنا أن 
 .الثاين االجتاه انصار يرى
 التجارية السياسة حمددات أهم من يعد ما، دولة تبلغه الذي االقتصادية التنمية مستوى و يف احلقيقة فإن 

 سياسة وضع على حرصا أكثر جيعله االقتصادي التقدم سلم يف متأخرا موقعا احتالله و االقتصاد فجمود املتبعة
 التطور و النمو من متقدمة مرحلة بلغ آخر القتصاد بالنسبة احلال بعكس اخلارجية، للتجارة تعقيدا أكثر

 تكوين إىل وصل قد يكون ألنه نظرا عالية، مبرونة تتسم جتارية سياسة وضع إىل االقتصاد هذا مييل إذ االقتصادي،
 .تدعيمها إىل كبرية حباجة ليست األقل على أو العاملية، السوق يف التنافس على قادرة قوية اقتصادية قاعدة

                                                           

 30:ص مرجع سابق، مفتاح حكيم،  1

 72مسعداوي، مرجع سابق، ص: يوسف   2

 54فيروز سلطاني، مرجع سابق، ص:   3
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 يف تكون األوىل مراحلها يف الصناعات فهذه الوليدة، أو الناشئة الصناعات تدعيم سياسة ذلك و كمثال على
 الوسائل هذه إىل احلاجة تقل ما عادة معقولة، زمنية فرتة مرور بعد أما الدعم، وسائل خمتلف إىل احلاجة أمس

 .املنافسة األجنبية املشروعات أمام الصمود إىل أقرب جيعلها طويل مترس و فنية خربة الكتساهبا بالنظر
 للسلع حاجة الدولة اشتدادك العاملي و احمللي االقتصاد يف السائدة باألوضاع عادة التجارية السياسات تتأثرو 

 أو املستلزمات هذه توفري قصد مالئمة أكثر جتارية سياسة إتباعيها عل حيتممما  اخلام، املواد و الوسيطةالرأمسالية و 
 .هلا حملية ببدائل االرتقاء حماولة

 .التجارية السياسة أدوات: الثاني المطلب

العديد من الوسائل و األدوات، هذه األخرية  إىلبغية حتقيق السياسة التجارية املنشودة تلجأ حكومات الدول 
 تكون إما سعرية أو كمية أو تنظيمية:

 األدوات السعرية: .1

 الرسوم الجمركية: . أ

تفرضها الدولة ، و هي يف غالب األحيان عبارة عن نسبة مئوية هي أكثر وسائل السياسة التجارية استعماال
على قيمة السلعة أو اخلدمة املستوردة، مما يرفع أسعار هذه األخرية يف السوق الوطنية إىل مستويات أعلى مقارنة 

 1باألسواق الدولية.
 2 بني عدة أنواع من الرسوم اجلمركية كاآليت: التمييزو ميكن  
 من عيوهبا أهنا ال توفر محاية  سلعة، وهي نسبة مئوية ثابتة من السعر تفرض على قيمة ال رسوم قيمية: و

موظفني مؤهلني ميتازون بالقدرة على تقييم خمتلف  إىلإليرادات الدولة يف حال اخنفاض قيمة السلعة، كما حتتاج 
 إىلالسلع الواردة و الصادرة، أيضا ميكن بسهولة التالعب يف قيمة الفواتري باالتفاق مع مصدر السلعة باإلضافة 

 ب موظفي اجلمارك أنفسهم.تالع إمكانية
 و تفرض هذه الضريبة تسمي كذلك ألهنا تعتمد على نوع السلعة املفروض عليها الضريبة،  الرسوم النوعية: و

على شكل مقدار ثابت و حمدد من النقود على كل وحدة مستوردة من السلعة، و يتالىف هذا النوع من الرسوم 
لعدم  إدارهتارادات الدولة يف حال اخنفاض قيمة السلعة، و تسهل عيوب النوع السابق، إذ أهنا حتافظ على إي

 إىلتقييم السلعة ألهنا تفرض على وحدات السلعة و ليس على قيمتها، و بالتايل فهي ليست حباجة  إىلاحلاجة 
 موظفني مؤهلني يف تقييم السلع.

                                                           

1 M. RAINELLI, le commerce international, Casbah Editions, Alger, 1999, p : 73 

 74 -73حسام علي داوود و آخرون، مرجع سابق، ص:   2
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 :و يف هذا النوع من الرسوم يتم مجع النوعني السابقني، حيث تفرض على نفس السلعة نسبة  الرسوم املركبة
يتصف هذا النوع بشموله  مقدار حمدد لكل وحدة مستوردة، و إىلللسلعة باإلضافة  اإلمجاليةمئوية من القيمة 

 ملزايا و عيوب النوعني السابقني. 
 1إعانات التصدير: . ب

تفعيل النشاط التصديري  إىل الدول تعمد بعض ،رسة يف األسواق اخلارجيةيف ظل املنافسة الدولية الش
للمؤسساهتا من خالل تقدمي بعض املعونات و املساعدات ملنتجي السلع قصد تشجيعهم على تصديرها، و يف 

ني الدول ب ، لكن حيدث أحيانا أن تزداد املنافسةبيع السلعة يف اخلارجهذه احلالة تتحمل الدولة اجلزء املكمل من 
على هنا تستفيد الدولة املستوردة من خالل فرض رسوم مجركية  اليت تقدم إعانات التصدير لألسوق اخلارجية، و

السلع الداخلة تساوي مقدار اإلعانات املمنوحة من قبل الدول املصدرة، غري أنه يف هذه احلالة فإن الدولة 
 االخنفاض يف األسعار قبل فرض الرسوم اجلمركية.املستوردة تكون قد نافست املستهلكني احملليني على 

 و تأخذ إعانات التصدير عدة أشكال فقد تكون إما:
  املنتج عن كل وحدة مصدرة. إىلنقدية  صرفة تدفع 
   ضريبية. إعفاءاتعلى شكل 
  بواسطة وسائل النقل احلكومية. العمليةختفيض تكاليف النقل أو أن يتم  
 ليلة من البنوك الصناعية.بفوائد ق امنح املنتجني قروض 
 2:تخفيض سعر الصرف . ت

بتخفيض سعر الصرف كل اخنفاض تقوم به الدولة عمدا يف قيمة الوحدة النقدية الوطنية مقومة  يقصد
بالوحدات النقدية األجنبية، مما يرتتب عليه اخنفاض أسعار املنتجات الوطنية مقومة بالعمالت األجنبية، و 

 العكس بالنسبة للمنتجات األجنبية. 
عالج االختالل يف ميزان املدفوعات  ،ىل ختفيض سعر الصرفو من بني األسباب اليت تدفع باحلكومات إ

و ذلك بتشجيع الصادرات و تقييد الواردات، كما أنه يعمل على احلد من تصدير رؤوس األموال إىل اخلارج و 
هبدف زيادة دخل بعض الفئات املنتجة و ختفيف عبء يشجع على استريادها، و قد يكون التخفيض 

ل تصريف منتجاهتم يف األسواق العاملية، و يهدف التخفيض أيضا إىل محاية ذلك بتسهي مديونيتها، و
الصناعات الناشئة و التقليل من مستوى البطالة عن طريق تشجيع التوسع يف الصناعات التصديرية، و قد 

 يقصد به أحيانا زيادة موارد اخلزانة العمومية للدولة.
                                                           

1
 53عطاهلل الزبون، مرجع سابق، ص:   

  293 -292: ص ،2004 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،الدولي االقتصاد هللا، عوض حسين زينب  2
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ف ما تعلق بقيمة كل من الصادرات و الواردات مبا يرتتب و من أبرز اآلثار االقتصادية لتخفيض سعر الصر 
 عليه من اخنفاض قيمة الصادرات احمللية و ارتفاع قيمة الواردات األجنبية.  

 1نظام الرقابة على سعر الصرف األجنبي: . ث

مة نظرا ألن العمالت األجنبية هي الوسيلة اليت ميكن لألفراد و املؤسسات االسترياد بواسطتها، فإن احلكو 
على كل استخداماهتا. و الرقابة  ميكنها تقييد الواردات إذا متكنت من السيطرة على كل حمصالت النقد األجنيب و

مبا  األجنبيةيتمثل يف تدخل احلكومة بوضع قيود مباشرة على عمليات شراء و بيع العمالت  األجنيبعلى النقد 
 يق عدة أهداف هي:حيقق هلا السيطرة على كمية الواردات و ميكنها من حتق

  حتقيق توازن ميزان املدفوعات، حيث ميكن احلكومة من كبح الواردات حىت تساوي الصادرات، مما يؤدي
 توازن احلساب اجلاري و من مث ميزان املدفوعات. إىل

 .حتقيق احلماية للصناعة احمللية من خالل احلد من الواردات 
 دهور، فبدال من أن تقوم احلكومة بتخفيض قيمة عملتها محاية القيمة اخلارجية للعملة الوطنية من الت

احمللية كوسيلة لعالج العجز يف ميزان املدفوعات و ما يرتتب عن ذلك من ارتفاع يف مستويات التضخم احمللي، و 
 لوبأسزيادة قيمة الديون اخلارجية بداللة العملة الوطنية، و اخنفاض الثقة يف العملة احمللية، فإهنا تقوم باتباع 

 الرقابة على سعر الصرف لتاليف كل ما سبق.
 2سياسة اإلغراق: . ج

تعرف سياسة اإلغراق بأهنا بيع السلع و اخلدمات يف األسواق اخلارجية بأسعار تقل عن أسعار التكلفة أو 
 على األقل تقل عن األسعار احمللية، و ميكن أن يأخذ اإلغراق ثالثة أشكال هي:

 ندما حيصل فائض يف اإلنتاج لديها يف سلعة ما، هذا النوع من اإلغراق ع إىل اإلغراق الطارئ: تلجأ الدولة
، و هذا لتاليف التأثري على إتالفهافتقوم بتسويقها يف األسواق اخلارجية بأقل من أسعارها احلقيقية، بدال من 

 احمللية.األسعار الداخلية، و حتدث هذه احلالة عادة نتيجة سوء تقدير املنتج حلاجات السوق 
  احملافظةاإلغراق قصري األجل: و يتم هذا النوع بغية حتقيق أهداف معينة من قبل الدولة املصدرة كالرغبة يف 

ل السوق حديثا، كما يتبع هذا النوع عند دخول أسواق فس جديد دخلتأثري على منااعلى الوضع التنافسي، أو 
 قبوهلا من املنتج لتحقيق أهداف معينة.جديدة، و ينطوي هذا النوع على خسارة كبرية يتم 

  اإلغراق الدائم أو املستمر: يف هذا النوع يتمتع املنتج بنوع من االحتكار يف البلد األصلي، غري أنه يواجه
منافسة يف السوق الدويل مما حيتم عليه أن ميايز بني السعر الداخلي و السعر اخلارجي بأن يكون هذا األخري أقل 
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السوق احمللي،   إىلقيود متنع دخول سلع منافسة  رتط لنجاح عملية اإلغراق هنا وجود حواجز و، و يشمن األول
  كما متنع عملية إعادة االسترياد نفس السلعة من خالل جعلها غري جمدية اقتصاديا.

 األدوات الكمية: .2

 المنع:  . أ

أو املستمر كما هو  و هو حضر دخول أو خروج سلعة معينة ألسباب خاصة، و قد يأخذ صفة االستثنائي
 1اض تنموية.ر اليت حترص الدولة على عدم دخوهلا حتقيقا ألغ املواداحلال بالنسبة للمنتجات الضارة أو 

 ام الحصص:ظن . ب

اجلدير  و ،نضام احلصص هو تقييد كمي للكميات املسموح باستريادها، و عادة ما جيدد من فرتة إىل أخرى
ورة الواردات فقط بل يعمل على رفع السعر احمللى للمنتجات اخلاضعة بالذكر هنا أن نظام احلصص ال خيفض فات

ذا كان من املمكن تطبيق نضام احلصص على و إ 2لنظام احلصص مقارنة بالسعر السائد يف األسواق الدولية.
لغرض هو و حتدد احلصة على القيمة حني يكون ا ،شيوعا األكثر هو رداتاالصادرات أيضا فإن تطبيقه على الو 

غراض محاية أل الوحدات أوالكمية بالوزن  أساسغط على ميزان املدفوعات، و حتدد احلصة على ختفيض الض
كميتها   أوالدولة إىل حتديد قيمتها  أ، و عند توزيع احلصص قد تلجاألجنبية اتة املنتجساملنتج الوطين من مناف
على التعامالت السابقة خالل السنوات املاضية أو قد تلجأ إىل حتديد حصة لكل دولة بناء  ،دون متييز بني الدول

 3.على مضاعفات غري مرغوبة مستقبال سفررمبا أ ،ذلك ينطوي على متييز لدولة على أخرى أن إال
 تراخيص االستيراد  . ت

 كمية استرياد تراخيص مبنح الدولة تقوم حيث االسترياد، تراخيص طريق عن احلماية ثرأ نفس حتقيق ميكن
 تعد مل احلكومة األخرية هذه يف انه هو ،تراخيص االسترياد امنظ و اجلمركية الرسوم بني الفرق و السلع، من حمددة

 4.حمددة كمية وفق املستوردين من لعدد استرياد تراخيص تصدر إمنا و إيرادات، أي جتين
 األدوات التنظيمية:  .3

احلماية  إجراءاتق احلرة، و جممل و تشمل املعاهدات و االتفاقات التجارية، االحتادات اجلمركية، املناط
 هي بالتفصيل كما يلي: ، واإلدارية
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 1:التجارية المعاهدات . أ

 تنظيم الدبلوماسية، بعرض أجهزهتا خالل من الدول من غريها مع دولة ما تعقده اتفاق أهنا على تعرف
 بأساليب إليها التوصل يتم التجاري، أو االقتصادي ،السياسي اجملال يف سواء ،بينهم فيما التجارية العالقات
 املتبادلة السلع على الضريبية املعامالت و اجلمركية الرسومك  أكثر أو دولتني بني التجاري التبادل لتنظيم دبلوماسية

 منح أي ،بالرعاية األوىل الدول و ،باملثل املعاملة املساواة، مثل عامة على مبادئ التجارية املعاهدات تقوم و
 .ثالث لطرف األخرى الدولة تعطيها أن ميكن ةأفضل معامل الدولة

 2االتفاقيات التجارية: . ب

 مدة قصرأ فاالتفاق .املوضوعية الشكلية و الناحية من ذلك و املعاهدة عن التجاري االتفاق مييز ما هنالك
 املعاهدة نأ حني على التجارة، وأ وزارة االقتصاد بواسطة يعقد هو و حمددا، جانبا يتناول نهأ كما املعاهدة، من

 حيث التعاون، يشملها اليت املنتجات من انوعأ تتضمن االتفاقيات و .اخلارجية وزارة طريق عن العادة يف تعقد
 الضرورية اتاإلجراء يبني نص على االتفاق ينطوي قد و ،امللحقة باالتفاق التصدير و االسترياد قوائم يف تسجل
 و مدة العقد، إىل يشار كما ،التصدير و باالسترياد يتعلق فيما الالزمة لذلك الرتاخيص منح و بنوده لتطبيق
 .التطبيق موضع االتفاق بنود لوضع جلنة مشرتكة الغرض هلذا تشكل و ،متديده طريقة
 املالية و التجارية االرتباطات على املرتتبة تسوية احلسابات ساليبأ توضح اليت الدفع اتفاقيات مثلتهاأ من و 
 مدة و ،املركزي البنك يف احلسابية العمليات تسجيل و ،العمليات هبا تسوي اليت العملة طبيعة تبيان فيها يتم اليت

 .االئتمان
 3االتحادات الجمركية: . ت

 إقليم يف اجلمركية املختلفة أقاليمها ،األطراف الدول مبقتضاها جتمع دولية، معاهدة عن عبارة االحتاد اجلمركي
 : حبيث ذلك و واحد، مجركي
 كاحلصص األخرى القيود خمتلف كذلك و الدول، بني فيما املنتجات تبادل على املفروضة الرسوم تلغي 
 .الرتاخيص مثال أو
 اخلارج مواجهة يف باالحتاد اخلاصة اجلمركية التعريفة توحيد. 
 التجارية سياستها تنسيق على العمل. 
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 و األعضاء بني العالقة تنظيم منه اهلدف االستشاري، االختصاص ذات أكثر أو جهاز إنشاء على يتفق 
 اخل...تدابري من اختاذه عليها ينبغي ما رسم و خالفات، من ما ينشأ فض

 1المناطق الحرة: . ث

 نأ برغم و القيود اجلمركية، نواعأ خمتلف تطبيق قاعدة عن خترج اليت االستثناءات برزأ من النظام هذا يعد
 و السياسية، احلدود داخل وجودها مع اجلمركية حدودها تعترب خارج هناأ الإ الدولة قليمإ من جزء احلرة املناطق

 بضائع ختزين منها عمليات عدة احلرة املناطق يف جتري و .تامة البضائع حبرية و السلع تداول ،ذلك مظاهر من
 و الوزن و اخللط عمليات جراءإ و عليها، اجلمركية الرسوم دفع بعد اخلارج إىل املعدة للتصدير البضائع و يتز الرتان

 .املطلوب الشكل وتعبئتها وفق تصنيفها
 :اإلداريةالحماية  إجراءات . ج

خرى تقوم من خالهلا احلكومة بتحديد املستوردات بشكل مباشر أو غري مباشر، مثل حتديد طرق أهناك 
ة و القوانني احلكومية متطلبات احلفاظ على البيئة احمللية، مواصفات السالمة و األمن، معايري اجلودة الصناعي

  2املنحازة للمنتجات الوطنية.
 للسلطات فيمكن اخلارجية، التجارة يف التدخل اجل من كأداة املعايري هذه الدول بعض تتخذ أن ميكن لكن
 اتاإلجراء الدولية، فبطؤ التجارية املبادالت وجه يف حواجز اإلدارية، اتاإلجراء بعض من جتعل أن العمومية
 على التأثري من شأنه هذا كل اجلمركية، اتاإلجراء يف التعسف أو التجاريني، املندوبني على التضييق و اإلدارية،
 3.الدولة املعنية باإلجراءات إىلمن تصدير السلعة  ينفر جتعله و األجنيب املصدر

 .الحمائية التجارية السياسة: الثالث المطلب

 :الخارجية التجارة حماية سياسة مفهوم .1

النصف الثاين من  إىلاملذهب التجاري الذي ساد ما بني القرن الرابع عشر  إىلترجع فكرة احلماية التجارية 
  4و غريها. إيطاليا، إسبانياالقرن الثامن عشر، و الذي كان منتشرا خاصة يف كل من إجنلرتا، فرنسا، 

بقصد محاية سلعها أو  ،منفذة هلا إجراءاتو هي تبين الدولة جملموعة من القوانني و التشريعات، و اختاذ 
باتباع بعض  األخرىام احلكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول ، و من مث قيسوقها احمللي ضد املنافسة األجنبية
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مما يوفر  ،ردات خالل فرتة زمنية معينةاقصى حلصة الو أو وضع حد أكفرض رسوم مجركية على الواردات   األساليب
 1األجنبية.احمللية من منافسة املنتجات  لألنشطة نوع من احلماية

 التجارية: بالحمايةالمنادين و دوافع حجج  .2

 2يتحجج املدافعون عن تقييد التجارة اخلارجية باألسباب التالية:
  و ذلك بفرض رسم مجركي على الواردات يساوي الفرق بني سعر البيع يف  ،املفتعلة اإلغراقجهة سياسة امو

 السوق احمللي و سعر البيع يف الدولة األم.
 القيام مبهامها املختلفة.متكنها من لدولة موارد مالية منتظمة توفر احلماية التجارية ل 
  ة من الوجهة الفنية و ثقة يف التعامل املتوفرة على خرب  األجنبيةمحاية الصناعات الوطنية الناشئة من املنافسة

 من الوجهتني التسويقية و االئتمانية.
  احمللية هبدف حتقيق  األسواقإىل  األجنبيةحتديد و وضع تعريفة مجركية مثلى لدخول السلع و اخلدمات

 احلماية املثلى للصناعة و السوق يف الدولة.
 هذا الوضع ال جيد املستهلك  إزاءو  ،خنفاض حجمهااتباع هذه السياسة سوف يؤدي إىل تقييد الواردات و ا

 إىل البدائل احمللية.  األجنبيةمن السلع  إنفاقهاحمللي مفرا من حتويل 
 : لسياسة الحماية التجاريةاالنتقادات الموجهة  .3

 3وجهت العديد من االنتقادات لدعاة محاية التجارة اخلارجية أمهها:
  أن التجارة اخلارجية ال ميكن أن تكون مفيدة ألن أحد الطرفني على عكس ما يدعيه أنصار احلماية من

سيحقق كسبا على حساب الطرف األخر، فقد أثبتت كل النظريات تقريبا أنه ميكن لكال الطرفني االستفادة من 
  4 التجارة اخلارجية حىت و إن مل تكن هذه االستفادة بنسب متساوية.

 صناعاتال من اكثري  أن إىل أدى ،التنافسية الضغوط من املناعة و الوقائية  التعريفات حائط جلف البقاء 
 .العالية تشغيلها تكلفة إىل باإلضافة كفئة، غري تظل( عامة أو خاصة)
 التعريفات حباجز املنافسةمن  احتمت اليت األجنبية، الشركات هم من إجراءات احلماية الرئيسيون املستفيدون 

 إىل األرباح معظم بتحويل تقوم مث. االستثمارية احلوافز من غريها و ريبيةض امتيازات من استفادت و اجلمركية
 .األصلية ابلداهن حنو أي اخلارج
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 انتفاء بعد حىت طويلة، لفرتة تبقى الناشئة للصناعات احلكومة توفرها اليت احلماية جدران أن جند ما غالبا 
 القرار متخذي على الصناعية النخبة متارسها اليت االقتصادية و السياسية الضغوطات بسبب ذلك و إليها، احلاجة

 .النامية الدول يف
 االنفتاحية.  التجارية السياسة: الرابع المطلب

 مفهوم حرية التجارة: .1

الذي هدم أفكار  ، هذا األخرييرجع ظهور أفكار احلرية التجارية إىل الفكر الكالسيكي و رائده آدم مسيث
، و بىن على أنقاضها نظرية امليزة املطلقة و اليت بني من خالها أن اليت ظلت سائدة ألربعة قرون ،املذهب التجاري

 حرية التجارة ميكن أن تكون يف صاحل كال الدولتني املصدرة و املستوردة.
لة و يقصد بسياسة احلرية التجارية إزالة كافة القيود و العقبات املفروضة على حركة السلع و اخلدمات من دو 

  1إىل أخرى.
حجج المنادين بالحرية التجارية: .2

2
 

  متكن احلرية التجارية الدولة من االستفادة من مزايا تقسيم العمل و التخصص اجلغرايف، كما تسمح بتوسيع
 السوق ليصبح على نطاق دويل.

 نظرية  سب الدول من حيث امتالك عناصر اإلنتاج ح ختالفاالستفادة من احلرية التجارية نظرا ال إمكانية
  أولني" اليت سبق و أن تطرقنا إليها، و لن تتحقق هذه النظرية إال يف ظل التبادل احلر. -"هكشر
  التعريفات اجلمركية و سياسات تعترب احلرية التجارية كفيلة بأن متنع وجود املنشآت االحتكارية، و ذلك ألن

 احلماية هي اليت هتيء اجلو لوجود مثل هذه االحتكارات.
  الرسوم اجلمركية يف األخري على عاتق املستهلك إذ سيكون جمربا على دفع ضريبة غري ضرورية مما  دفعيقع

 يؤدي إىل زيادة نفقات املعيشة. 
  االنتقادات الموجهة لحرية التجارة: .3

وجهت العديد من االنتقادات حلرية التجارة و ال سيما من جانب الدول النامية اليت رأت فيها وسيلة 
 3ل ثرواهتا من قبل الدول املصنعة، و مما يؤخذ عليها:الستغال
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 الدول النامية منتجة و مصدرة للمواد األولية يف حني تتخصص الدول املتقدمة يف إنتاج السلع الصناعية،  بقاء
نظرا ألن اجملوعة األوىل ال تتمتع بأي مزايا نسبية يف اإلنتاج الصناعي و لن ميكنها اكتساهبا حتت ضغط املنافسة 

 األجنبية.  
 نافسة بني املنشآت مما حيفزها على حتسسني أدائها، و لكن هذه يرى أنصار احلرية التجارية أهنا نوعا من امل

النتيجة ال تتحقق يف الواقع ألن الصناعات الناشئة يف الدول النامية ال متتلك اإلمكانيات املادية و الفنية لتطوير 
تؤدي إىل القضاء بل س أدائها حتسسني على فزهالن حت التجارية احلريةنفسها يف مدة زمنية قصرية، و بالتايل فإن 

 عليها.
  زيادة الفجوة يف مستوى األجور بني الدول النامية و املتقدمة، إذ يالحظ أن معظم الدول النامية تعاين من

، و هذا يعين أن التوسع يف الصادرات ميكن أن يتم على حساب ختفيض معدالت البطالة، حيث مشكل البطالة
مستوى األجر السائد بل إن األجور املنخفضة هي أساس امليزة  يقف العاطلون دائما على استعداد للعمل عند

 النسبية للدول النامية.
  على عكس ما يدعيه أنصار احلرية فإن االنفتاح التجاري ميكن أن يؤدي إىل تضييق نطاق السوق أمام

تحت أمامها، على املشروعات احمللية يف الدول النامية، ذلك أهنا ال تقوى على غزو األسواق اخلارجية حىت لو ف
 عكس املنتجات األجنبية املتدفقة للداخل لتزاحم املشروعات احمللية يف سوقها الداخلي و جتعله ضيقا عليها.

 المبحث الرابع: الصادرات و العملية التصديرية.

د فإن كانت املدارس الفكرية قال ميكن احلديث عن التجارة اخلارجية دون احلديث عن الصادرات و أمهيتها، 
اختلفت بني داع حلرية التجارة و داع لتقنني و تقييد دخول الواردات، فإهنا قد أمجعت على ضرورة تنمية و تطوير 

 الصادرات ملا هلا من آثار إجيابية على النمو االقتصادي و على الوضعية العامة مليزان املدفوعات.
 .و أهميتها الصادرات مفهومالمطلب األول: 

  التصدير: بعريف .1

 1التصدير نورد ما يلي: للصادرات و لنشاطمن بني التعاريف العديدة املقدمة من قبل االقتصاديني 
 ".األخرى للدول اخلدمات و للسلع عيالب عملية: "التعريف األول

 رؤوس من ممكن قدر كربأ على للحصول للخارج الوطين اإلنتاج من كنمي ما أقصى عبي" :الثانيالتعريف 
 ".الثراء من حد أقصى حتقيق جلأ من هاخروج تفادي و ةياألجنب األموال

                                                           

 تخصص الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في المحروقات خارج الصناعية الصادرات ترقية حسينة، يوسف بن  1

 23ص:  ،2012 الجزائر، جامعة ، االقتصادية العلوم كلية التجارية، العمليات إدارة
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 تصدير ةيعمل أن كما ،اخلارج إىل دماتاخل و سلعال تسليم و عيب عملية وه التصدير" :لثالثالتعريف ا
 امليزان توازن يف اماهل إىل دوره باإلضافة التصدير و التصدير، إعادة تسمى الوطنية ريغ اخلدمات و لسلعا

 ".للتنمية األساسية العوامل حدأ تربيع ،التجاري
 األخرى البلدان إىل املنشأ بلد من ةياملاد املمتلكات و اتاخلري  من اهسوا و السلع انتقال" التعريف الرابع:

 ."ةيعاملال سواقاأل يف هاقيلتسو 
 أما الصادرات فهي:
  ".ةياخلارج األسواق يف املباعة اخلدمات و السلع جمموع" التعريف الخامس:

التصدير: فوائد .2
1
  

على  يعترب التصدير عملية مهمة و حيوية لالقتصاد الوطين، و السيما إذا كانت املواد املصدرة منتقات
ظروف مناخية، وفرة املواد األولية الالزمة لعملية التصنيع، توفر اليد العاملة ل راجعة إما أساس متتعها مبيزة نسبية

 املؤهلة و القادرة على اإلنتاج...
بل يؤدي  ،توفري العملة الصعبة الالزمة لعملية االستثمار فحسبالتصدير من هذا الباب ال يؤدي إىل و 

فنمو تلك الصناعات كنتيجة للتوسع أسواقها داخليا و خارجيا  ،أيضا إىل رفع املستوى املعيشي لألفراد املقيمني
األمر الذي  ،ىل ختفيض التكلفة اإلمجاليةا يؤدي إنتيجة اقتصاد احلجم، م يؤدي إىل ختفيض التكاليف الثابتة

هذا الواقع سيدفع باملؤسسات  من مث القدرة على املنافسة دوليا.يتيح الفرصة للمؤسسات لتحديد سعر أقل، و 
إىل إعطاء أجور عالية نسبيا للعاملني فيها مقارنة مع أجور القطاعات األخرى، و مع مرور الوقت يكون لذلك 

السلع  استهالك ، مما يعين زيادة القدرة الشرائية و تأثري ذلك علىاألجور يف هذه القطاعاتزيادة أثر يؤدي إىل 
 املنتجة حمليا أو املستوردة.

من خالل  ،و تقوم بدور كبري يف النمو االقتصادي ،نة مهمة يف االقتصاد الوطيناهذا و حتتل الصادرات مك
ستغالل األمثل لإلمكانيات و املوارد املتاحة، كما تؤدي االو ذلك عن طريق  ،مسامهتها يف منو الدخل الوطين

 الناجتة عن عملية التصدير. إىل إعادة توازن ميزان املدفوعات عن طريق احلصول على العموالت الصعبة
:أهمية التصدير .3

2
   

 ائالح سيكون احملدود احمللي السوق فإن وإال اإلنتاج، مشروعات يف للتوسع الطبيعي االمتداد هو التصدير 
 .التوسع هذا استمرار دون

                                                           

 25، ص: 2012، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، التجارة الدولية األسس و التطبيقاتشريف علي الصوص،   1

 تخصص الماجيستير، شهادة لنيل مذكرة االقتصادي، النمو على خارج المحروقات الصادرات ترقية أثر خالد بن جلول،  2

  99 :ص ،2009 الجزائر، جامعة االقتصادية، العلوم كلية اقتصاد كمي،
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 و حملدودية ذلك و. املخزون و اإلنتاج يف فائض من املؤسسات من الكثري تعانيه ملا األمثل املخرج هو التصدير 
 . احمللي السوق يف التسويق معوقات

 اخلام للمواد االسترياد على كبري حد إىل و تعتمد احمللية االستثمارات معظم أن ناحية من التصدير أمهية تزداد 
 القابلة األجنبية متويل بالعمالت أثار لتعويض للمنتجات تصدير نظام قيام من البد لذلك و املعدات، و

 .للتحويل
 العاملية األسواق على االستحواذ يف حماوالهتا و اجلنسيات متعددة الشركات ظاهرة مواجهة  . 
 عمل فرص  يتيح و األجنبية العمالت جيلب و التجاري امليزان يدعم و الوطين الدخل تنوع من يزيد التصدير 

 . الصادرات تنويع خالل من ذلك و الوطنية للعمالة جديدة
مخاطر التصدير: المطلب الثاني:

1
 

و أخطار التصدير هي تلك املخاطر اليت يتعرض هلا املصدر أثناء العملية التصديرية، و اليت قد تكون ناجتة 
عوامل جتارية أو غري جتارية، أو عوامل أخري ال ميكن تصنيفها ال يف األوىل و ال يف الثانية، و من أهم أخطار  عن

 التصدير نذكر ما يلى: 
 األخطار التجارية: .1

و هي اليت يكون مسببها املستورد أو أوضاعه املالية، و تؤدي إىل عدم استالم املصدر لكامل مستحقاته يف 
 ليها و من بينها:اآلجال املتفق ع

  بإفالس املستورد أو إذا تقررت تصفيته جربا، إفالس املستورد أو إعساره أو تصفيته، مبعىن صدور حكم قضائي
 مما قد يؤدي باملستورد إىل عدم دفع ديونه يف اآلجال املتفق عليها.

 املستورد عن سداد ما استحق عليه للمصدر، و يعين ذلك عدم وفاء املستورد مبا استحق عليه للمصدر  امتناع
 أو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا األخري بالوفاء جبميع التزاماته. 

 رغم قيام املصدر  رفض املشرتي استالم البضاعة املشحونة أي امتناعه عن استالم مستندات البضاعة املشحونة
 ء جبميع التزاماته قبل املشرتي.بالوفا

 األخطار غير التجارية: .2

و يقصد هبا املخاطر اليت خترج عن إرادة املستورد و اليت يكون مصدرها أو مسببها سلطات القطر املستورد، أو 
 سلطات قطر العبور، و أيضا تلك اليت تكون نتيجة اضطرابات عامة أو وقائع معينة يشهدها القطر املستورد، مبعىن

آخر املخاطر الناجتة عن عجز املستورد عن الدفع بسبب عوامل سياسية، و مصطلح األخطار السياسية يغطي 
                                                           

المجيد قدي و وصاف سعدي، "آلية ضمان االئتمان و تنمية الصادرات حالة الجزائر"، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد  عبد  1

 222 -221، ص: 2002الثاني، جامعة بسكرة، الجزائر، 



 .الدولي التبادل و الخارجية التجارة أدبيات                                      :               األول الفصل

 

42 

 

جانبا واسعا من األخطار، و ميكن تصنيفها إىل أخطار كلية و أخطار جزئية، و كذا إىل أخطار داخلية و أخرى 
 خارجية، و هذا وفق اجلدول التايل:

 
 

 
 األخطار جزئية األخطار كلية

 المرتبطة بالحكومة المرتبطة بالمجتمع المرتبطة بالحكومة المرتبطة بالمجتمع

 الداخلية الداخلية

 التأميم االنتقائي اإلرهاب االنتقائي التأميم و املصادرة الثورة 

 الشركات املشرتكةالضغوط على  اإلضراب االنتقائي صراع القيادة احلروب األهلية 

 الرقابة على األسعار املقاطعة القومية للمنشأ التضخم الصراعات العرقية

   البريوقراطية اإلرهاب 

    املقاطعة 

    اختالف الرأي العام

 الخارجية الخارجية

املنافسة بني الشركات املتعددة  احلروب اإلرهاب الدويل
 اجلنسيات

 الضغوط الدبلوماسية

 القيود على التجارة الدولية اإلرهاب الدويل االنتقائي املقاطعة الدولية الدويلالعام  الرأي

 التدخل احلكومي املقاطعة الدولية للمنشأة أعباء خدمة الدين املرتفعة الضغط على االستثمار

 222 -221سابق، ص:   مرجع سعيدي، وصاف و قدي اجمليد عبد: مصدر 
 

إىل هذه األخطار هناك أخطار ثانوية منها أخطار الصرف، أخطار املشاركة يف املعارض، و البحث  باإلضافة
 عن أسواق جديدة، أخطار تقلب األسعار، أخطار الكوارث الطبيعية... 

التصديرمخاطر : 4-1 الجدول     
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 : أنواع التصدير.الثالثالمطلب 

خيتلف شكل و نوع التصدير املتبع من مؤسسة إىل أخرى و هذا راجع لعدة اعتبارات لعل أمهها حجم 
 1املؤسسة، نوع السلعة املراد تصديرها، الكمية املصدرة...و أنواع التصدير هي:

 التصدير المباشر: .1

نبية دون االستعانة يف هذه احلالة تقوم املؤسسة املنتجة بعملية التصدير بنفسها إىل أسواق الدول األج
 خبدمات الوسطاء، و ميكن للمؤسسة اتباع إحدى الطرق التالية:

 التصدير لألسواق اخلارجية ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة، يتوىل القيام بكافة مهام و  قسم استحداث
 وظائف التصدير.

 فروع يف األسواق اخلارجية تتوىل مهام التصدير و التوزيع يف السوق األجنيب املستهدف، و هذا يسمح  إنشاء
 للمؤسسة بتحقيق رقابة أفضل على نشاطها يف السوق اخلارجي.

  إيفاد مندويب مبيعات للخارج يقومون بالبحث عن العمالء احملتملني يف األسواق املستهدفة و االتصال و
 بشأن عقد صفقات البيع. التفاوض معهم 

 التصدير غير المباشر: .2

يقومون مبهام التصدير للخارج، و هذه الطريقة ني يو يتم ذلك عن طريق استخدام أو تعيني وسطاء دول
عادة ما تكون شائعة يف املؤسسات احلديثة العهد بالتصدير، ألهنا تتطلب استثمارات أقل كما أهنا أقل خماطرة. 

إن املؤسسة ليست مضطرة إىل تعيني عمال لديها يف اخلارج ألن الوسيط التجاري لديه و حسب هذه الطريقة ف
و طريقة التعامل داخلها. و يوجد أنوع خمتلفة من الوكالء و  املعرفة التامة و الكافية بأحوال السوق األجنيب

في مجيع احلاالت، الوكيل السماسرة كوكيل البيع، وكيل املنتج، السمسار احلر و الوكيل بالعمولة، و على كل ف
يتفاوض و يبحث نيابة عن موكله و يتقاضى مقابل عمله عمولة ختتلف حسب العقود التجارية بني الوكيل و 

 املوكل و نوع الوكالة.
 التصدير المشترك: .3

2
 

 تقوم حيث التصديري، النشاط تنظيم يف فريد أسلوب إنّه معا ، مصدرين عدة تضامن عن عبارة هو
 األسلوب هذا يظهر أن ميكن و. التصديرية أنشطتها حتسن هبدف معني تنظيم يف باالشرتاك األعضاء الشركات
 :مثل بأشكال

                                                           

 89 -88شريف علي الصوص، مرجع سابق، ص:   1

 10 -9بهلول مقران، مرجع سابق، ص:   2
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 سيكون بالتصدير راغبة شركات عدة بني التعاون أن مفادها فكرة على يقوم: التصديري االتحاد . أ
 بشكل و بكثرة التصدير هو لالحتاد األساسي اهلدف الفردية، األعمال من سلسلة من فعالية أكثر و اقتصاديا  

 هبا تقوم كانت اليت التصدير وظيفة أن جند حبيث للشركة، القانوين و املايل باالستقالل االحتفاظ مع أفضل
 أشخاص وضع على يساعد األعضاء تعاون إن. خاص تنظيم يف مركزة و جممعة سابقا   العضو الشركة

 يشكل أو مفيدا   االحتاد هذا يكون و أوسع، أسواق يف أفضل بسعر البيع سيكون بالتايل و متخصصني،
 التصدير على القدرة هلا ليست اليت الصغرية الشركات خاصة   السلع، بتصدير للقيام الشركات وسائل إحدى
 . مبفردها

 دول عدة أو دولة يف توزيع شبكة متتلك كبرية شركة قيام فيه يتم بيع أسلوب هو: المحمول التصدير . ب
 ال ضعيفة إمكانيات ذات و التصدير حديثة صغرية شركة خبدمة حمددة، عمولة يف الشبكة هذه بوضع أجنبية
 املصدرين أحد قيام فيها يتم حالتني بني منيز أن ميكن عام بشكل و. مبفردها التصدير بعملية القيام ميكنها
 و هي: املتوسطة و الصغرية الشركات من خاصة   التصدير على أخرى شركة حبمل
 أو االستمرار هبدف املوردين من عددا   معها حتمل و اخلارج يف فروعا   الشركات إحدى فيها متلك اليت احلالة 

 .اخلارج يف االستثمار سياسة إطالة
  شبكة خدمات الدولية الشركات إحدى عرض خالل من يتم الذي التوزيع اتفاق أي احلمل، حالة 

 .حمددة عمولة مقابل منتجاهتا بيع أجل من أخرى شركات على اخلارج يف توزيعها
 الصادرات.  قياسالمطلب الرابع: 

 من أهم هي التصديرية القدرة أن باعتبار بالصادرات، املتعلقة املؤشرات أهم إىل املطلب هذا يف سنتعرض
 االقتصاديةالبنية  طبيعة قوي بشكل تعكس باعتبارها و جهة، من االسترياد على الدولة لقدرة احملددة العوامل
 1:يلي ما املؤشرات هذه بني من و أخرى، جهة من للدولة

 : اإلجمالي المحلي الناتج إلى الصادرات نسبة .1

 اعتماد على دليال ذلك كان للتصدير، إنتاجها كبريا من جزءا الدولة خصصت كلما أنه باعتبار ذلك و
، و من سلبيات هذا املؤشر أنه ال يأخذ للعمل الدويل التقسيم يف اندماجها على و اخلارج، على للدولة كبري

 صناعية. سلعا أم أولية سلعا الصادرات كانت إذا ما خباصة و الصادرات نوعيةبعني االعتبار 

                                                           

 شهادة لنيل مذكرة االقتصادي، النمو على المحروقات وأثرها خارج الصادرات وتنمية يعتنو آليات إبراهيم بلقة،  1

 94 -93:ص ،2009 الشلف، جامعة االقتصادية، العلوم كلية نقود و مالية، تخصص الماجيستير،
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 : للواردات الصادرات تغطية نسبة .2

 إمنا و وحدها، الواردات نسبة أو بارتفاع وحدها، الصادرات نسبة بارتفاع ليست العربة أن باعتبار ذلك و
 قدرة مدى أو الواردات، و بني الصادرات التناسب مدى يف يتمثل أخر عامل ذاك و هذا إىل يضاف أن جيب

 الديون تبعية يف الوقوع و لالستدانة ال تضطر حىت الواردات، من الدولة حاجات بقيمة الوفاء على الصادرات
 .األجنبية

 :للصادرات السلعي التركيز درجة .3

 صادراهتا، مجلة على للدولة السلع التصديرية من جمموعة أو لسلعة النسيب الوزن غلبة مدى به نقصد و
 النسبة يتخطى ارتفاعا الدولة مجلة صادرات إىل التصديرية السلع من قليل عدد أو سلعة نسبة ترتفع فعندما

 مقدرهتا ضعف احتماالت تزداد و وضع الدولة، يف احلرج احتماالت تزداد مقبولة نسبة اعتبارها ميكن اليت
 السلعي الرتكيز درجة يف النظر املهم عند من و للخارج، تبعيتها احتماالت تزداد مث من و املساومة على

 قد بينما األولية، السلع حالة يف يكون كبريا فاخلطر الصناعية، السلع و األولية السلع بني التمييز للصادرات
 املؤشرات بعض على املؤشر هذا يف حتليل يعتمد و للخطر، الصادرات يف الصناعية السلع ارتفاع يدعو ال

 هيكل احنراف مدى يقيس الذي الصادرات، و تنوع مؤشر بينها من و ،"األنكتاد" أعدهتا اليت األخرى
 أنه يقال و الصحيح، الواحد الصفر و بني قيمته ترتاوح و العاملية، الصادرات هيكل عن الدولة صادرات

 .للصادرات تنوعا األكثر اهليكل ذات البلدان بني التمييز على يساعد
 :الرئيسية السلعية المجموعات أو للسلع المحلي اإلنتاج من للتصدير تخصص التي النسبة .4

 النهائي االستهالك ألغراض سواء احمللي، لالستخدام احمللي اإلنتاج من خيصص ما نسبة بعبارة أخرى أو 
 االقتصاد تكامل مدى عن التعبري يف الكربى األمهية ذات املؤشرات من املؤشر هذا يعترب و ألغراض التصنيع، أو

 الطلب عن الصادرات تنعزل أال هو فاألصل االستهالك، منط و اإلنتاج منط بني التقارب من زاوية احمللي
 .له طبيعيا امتدادا إمنا تكون و الداخلي

 : للصادرات الجغرافي التركيز مؤشر .5

 البلدان من قليل عدد أو بلد على موضوع الدراسة البلد اعتماد مدى على التعرف املؤشر هذا من الغرض
 مؤشرات ثالث من تركيبه عرب املؤشر هذا متت صياغة قد و صادراته، تصريف يف العاملية التكتالت من كتلة أو

 :هي فرعية
 املعنية للدول التصديرية املنتوجات شراء يف األكرب النسبة صاحبة للكتلة الصادرات مجلة يف النسيب النصيب. 
 املعنية للدول التصديرية املنتوجات شراء يف األكرب النسبة صاحبة للدولة الصادرات مجلة يف النسيب النصيب. 
 املعنية الدولة صادرات استيعاب يف دول مخس ألهم الصادرات مجلة يف النسيب النصيب. 
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مع االكتشافات اجلغرافية خالل القرن اخلامس عشر، و بروز الفكر  بالتجارة اخلارجيةاالهتمام لقد تزايد 
التجاري الذي رأى أصحابه أن قوة الدولة تكمن يف مقدار ما متتلكه من ذهب و فضة، و هلذا الفكر ما يربره 

اء حيث أن تلك الفرتة كانت فرتة حروب و كان لزاما على الدولة امتالك األموال الالزمة لتجهيز اجليوش و شر 
 العتاد و املؤن. 

مع بداية القرن التاسع عشر و قيام الثورة الصناعية  انتعشت التجارة اخلارجية و السيما بعد انتشار أفكار 
، مث ما لبثت أن 1776آدم مسيث الداعية إىل االنفتاح التجاري و اليت تضمنها كتابه ثروة األمم الصادر سنة 

التفوق الصناعي اإلجنليزي الواضح، يف هذا اإلطار ميكن أن منيز بني  ظهرت إجراءات احلماية جمددا يف مواجهة
 نوعني من السياسات التجارية و مها:

 سياسة محاية التجارة اخلارجية 
 سياسة حرية التجارة اخلارجية 

تطبيق إحدامها دون األخرى، فواقع احلال أن كل دول العامل متزج  يتنب من حتليل السياستني صعوبة
االقتصادية  مصاحلهاالسالفتني الذكر يف آن واحد مع تغليب إحدامها على األخرى، وفق ما تفتضيه السياستني 

 و سياستها التنموية.
تعترب الصادرات من األمهية مبكان فهي املورد األساسي للعملة الصعبة الالزمة لكل الدول من أجل  

عمليتها التنموية و تغطية تكاليف الواردات و حتقيق توازن امليزان التجاري و من مث ميزان املدفوعات، هذه 
اإلدارية و اجلبائية بغية الرفع منها و  األمهية تدفع بالدول إىل دعم صادراهتا من خالل تقدمي كافة التسهيالت

احلفاض على استقرارها، كما تدفعها إىل العمل على تنويع هيكل صادراهتا بغية التقليل من األثار الناجتة عن 
 التقلبات الدورية و األزمات اليت تصيب االقتصاد العاملي.  
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و التنمية  أساسيات التصنيع  
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قدرهتا عيى استيعاب العمالة و اساتمتاا  ي النات  الحمي  اجإاما،ي  نظرا ملالقتصاديات الدول  اتعترب الصناعة حمرك
هذه األسباب  و تزامن احلركة التحررية مع  .مبختيف مؤهالهتا  و تأقيماا مع التطورات التكنولوجية املتاسارعة

انتشار األفكار الكينزية الداعية إىل تدخل الدولة  ي احلياة االقتصادية  دفع بالدول النامية احلديثة العاد 
أو عيى األقل   باالستقالل إىل تبين خمتيف الاسياسات و االسرتاتيجيات من أجل بناء قاعدة صناعية ختيصاا

 ا ليدول املتقدمة  ي هذا اجملال.من تبعيتا  تقيص
الصناعة و التصنيع مع تبيان  ماهية  ي البحث الفصل هذا  ي سنحاول املوضوع  هذا عيى الضوء لتاسييط

األول. أما املبحث الثاين فاسنعاجل ضمنه موضوع تدخل الدولة  ي احلياة  املبحث خالل من الفرق بيناما
تصادية مع الرتكيز عيى الاسياسة الصناعية و ذلك بتبيان ماهيتاا  االقتصادية من خالل خمتيف الاسياسات االق

أنواعاا  جماالهتا  و أدواهتا. و خنصص املبحث الثالث و األخري ملختيف االسرتاتيجيات الصناعية اهلادفة إىل 
 الناوض بالقطاع الصناع .

 .و مفهومهما الصناعة و التصنيع نشأة: األول المبحث

اجإناسان البدائ   لكناا كانت  ي أباسط صورها  ال تعدو أن تكون عبارة عن  ظارت الصناعة مع ظاور
وسائل باسيطة ياستعمياا اجإناسان البدائ  ألغراض كالدفاع عن نفاسه أو ليصيد  مث أخذت هذه الوسائل  ي 

 التطور شيئا فشيئا إىل أن و صيت إىل ما ه  عييه اليوم. 
 المطلب األول: نشأة التصنيع.

 1مرت الصناعة  ي معرض تطورها التارخي  خبماسة مراحل جنمياا كاآليت:
 الصناعة المنزلية: .1

  فقد كانت املرأة  ي املنزل تقوم حبياكة املالبس و نشأت الصناعة بشكياا األو،ي عيى شكل أنشطة منزلية
يزت هذه الفرتة بالوسائل أعمال الغزل و الناسي   فيما مارس الرجل صنع أدوات العمل و األسيحة البدائية  و مت

البدائية  ي العمل  كما أن اهلدف األساس  هلذا النشاط هو تيبية احتياجات العائية جإدامة حياة أعضائاا  و هذا 
و ذلك باسبب ضآلة حجم اجإنتاج  ي تيك املرحية  و قد استمر هذا النمط  دون أن خيصص ش ء منه لياسوق

من تطور اجملتمع البدائ   و حتول مع الزمن إىل مورد رئياس  لبعض العوائل  من اجإنتاج الصناع  إىل مراحل متأخرة
 ل  ي الاسوق أو عيى هيئة خدمات صناعية ليغري. يعندما حتول إىل إنتاج خمصص ليتبد

                                                           

 16 -14: ص ، ص2001، وائل للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عمان، االقتصاد الصناعيمدحت كاظم القرشي،   1
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 الصناعة الحرفية: .2

ظار هذا النوع من النشاط الصناع  بصورة تدرجيية خالل الاسياق التارخي  لتطور العمل حيث حتول بعض 
احلداد  النجار  الصاغة  مثل:  ملنتجني املنزليني إىل أفراد متخصصني بنشاط معني  ي القرية كحرفيني و صناعا

و يتمثل اجإنتاج احلر ي  ي الناساجني... و صار نشاطام خمصصا لياسوق و ليس جإشباع حاجات عائالهتم فقط. 
إىل صنع هاته الاسيع و عرضاا  ي األسواق  مث تطور  ي مرحية الحقة  صنع سيع معينة بناء عيى طيب املاستايك

 ليبيع دون احلاجة إىل التوصية املاسبقة.
تعترب فرتة مامة إذ يرجع إلياا الفضل  ي  و بقيت احلرفية النمط الصناع  الاسائد طيية القرون الوسطى  و

ه  مرحية التعاونية  تطوير قوى اجإنتاج و حتاسني أدواته الش ء الذي وضع اليبنات الرئياسية ليمرحية الالحقة و
 الرأمسالية الباسيطة.

 التعاونية الرأسمالية البسيطة: .3

و ه  أدىن شكل من أشكال تنظيم اجإنتاج الصناع  الرأمسا،ي و كانت عبارة عن مشغل صغري تعود ميكيته 
ت لرب العمل الذي يعمل عيى استقدام حرفيني و تشغييام لقاء أجور معينة  و كانت عميية الصناعة تتم حت

سقف واحد و تعتمد عيى تقنية يدوية  و قد مكن هذا النظام رب العمل من باسط رقابته داخل املؤساسة مما 
خيق جوا من املنافاسة بني العاميني إىل جانب االقتصاد  ي نفقات اجإنتاج و وسائط النقل. إال أن هذا النمط 

  ي رفع إنتاجية العمل و ييادة اجإنتاج و بق  حمدود الفائدة لغياب تقاسيم العمل الذي يعود له الفضل األكرب
 ختفيض النفقات و بالتا،ي ييادة األرباح. 

 التشغيل الرأسمالي: .4

و هذا هو الشكل األساس  لإلنتاج الرأمسا،ي و ميثل املشغل الرأمسا،ي ورشة عمل أو أكثر يعمل فياا عدد كبري 
خدام األدوات و العمل اليدوي مع وجود من العمال حتت إشراف رب العمل  و يقوم العمل عيى أساس است

 تقاسيم فين ليعمل. و قد انتشرت املشاغل  ي أوروبا إبان الثورة الصناعية و استمرت حىت القرن التاسع عشر. 
 الصناعة اآللية: .5

قامت هذه املرحية عيى أساس استخدام اآلالت و املكائن بعد الثورة الصناعية  حيث أدى التطبيق العمي  
لتكنولوجيا  ي الصناعة إىل إدخال أنوع جديدة من املكائن و اآلالت و التقنية اليت مل تكن موجودة من ملنجزات ا

كاآلالت البخارية و الطاقة الكاربائية  وقد تكونت هذه الصناعة بعد عميية بناء اقتصادية و فنية طويية قبل  
 ت أكثر تعقيدا.ملصانع ألية بدأت من الصناعة اخلفيفة و انتقيت بعدها إىل صناعا
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 .و التصنيع الصناعة مفهوم: الثانيالمطلب 

 مفهوم الصناعة: .1

ارتبط مفاوم الصناعة تارخييا بذلك النشاط املثمر املتعيق بتحويل املواد األولية و الاسيع نصف املصنعة إىل 
عيى اختالف مشارهبم أو من  الباحثنيتعاريف ليصناعة سواء من  قدمت عدةو قد  1منتجات تامة الصنع.

 2منظمات دولية و إقييمية هتتم بالشأن االقتصادي  و من بني التعاريف املقدمة نورد اآليت:
و قد الصناعة بأهنا "جموعة من املنشآت اليت تنت  سيعة واحدة متجاناسة جتاناسا مطيقا".  Fortmanعرف 

ألن اميع املصانع تقريبا ال    و هذامع الواقع يتطابق ال ألنهتعرض هذا التعريف لنقد شديد من قبل االقتصاديني 
 ينت  سيعة واحدة فقط بل جمموعة من الاسيع. 

و  ي تعريف آخر  "الصناعة ه  جموعة من املنتجني لاسيع ه  بدائل قريبة لبعضاا البعض و جيازون هبا 
 جمموعة من املشرتين".

املؤساسات اليت تنت  سيعا من نفس النوع و إن مل جمموعة من "فقد عرف الصناعة بأهنا  Chambarlinأما  
". و نالحظ هنا أنه قد مت التخي  عن فكرة التجانس املطيق اليت تعرضت لالنتقاد  تكن متجاناسة جتاناسا مطيقا

كما رأينا  ي التعريف الاسابق. و جتدر اجإشارة هنا إىل أن الاسيع البديية قد ال تكون من نفس الصناعة بل تكون 
كالبطانيات و أجازة التدفئة الكاربائية  ي غرف النوم  فرغم أن كيياما ياستخدم   خمتيفتني متامامن صناعتني

ني ختتيف عن طبيعة إال أهنما ال تعتربان سيعة لصناعة واحدة  حيث أن طبيعة كل منت  من هذين املنتج  ليتدفئة
 استندان إىل تكنولوجيا خمتيفة. اآلخر  و ي

 بعمييات ميكانيكية العضوية غري أو العضوية املواد حتويل" عن عبارة الصناعة نفإ: دةاملتح األمم تعريفو  ي  
  ي ااإنتاج كان سواء  الطاقة ااحترك ميكانيكية بآالت أو يدويا أنتجت سواء  أخرى منتجات إىل كميائية أو

 3".جتزئة أو امية لتاجر بيعت .منزل أو  ورشة  مصنع
 خصائص الصناعة: .2

 4تنفرد الصناعة مبجموعة من اخلصائص فا :
  دائم و متطور و نام . إنتاج نشاط 

                                                           

1
 Gilles LE BLANC, L'industrie Dans L'économie Française, Cercle de l’industrie / Institut de 

l’entreprise, France, 2005, p : 29 

 26 -25، ص: 2005، وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، عمان، الصناعي االقتصادمدحت كاظم القرشي،   2

 

 94: ص مرجع سابق، يوسف حسينة، بن  3

 60 -59، ص: 2008، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، التصنيع و التحضرمحمد عباس إبراهيم،   4
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  اجإناسانبأياسر الطرق إىل أدوات مشبعة حلاجات  األوليةتاسعى إىل حتويل املواد. 
  و التجديد و تطبيق االخرتاعات اجلديدة مبا يتالءم مع سرعة التغيري و التقدم  اجإحاللتاسعى إىل

 التكنولوج .
  ااء بعناصر و رموي التغريات اهليكيية بدءا من القاعدة اهليكيية  ي االقتصاد  و انت إحداثدرة عيى هلا الق

 ادات و التقاليد و أساليب احلياة املتوارثة  ي أذهان األشخاص.الثقافة  ي الع
 و استحداث مان و حرف جديدة ينعكس أدائاا عيى جممل  هلا آثار دافعة لينمو  ي تطور و رق  العمالة

 األنشطة اجإنتاجية. 
الفرق بين الصناعة و التصنيع: .3

1
 

 و املعدنية اخلامات و األولية الزراعية املواد بتحويل القيام تتوىل اليت االقتصادي النشاط فروع ه "  الصناعة
  ي اجإناسان حاجات تييب ليتداول  قابية أرقى ىل منتجاتإ الباسيط أو اخلام شكياا من الطبيعية املوارد من غريها
 منفعة أكثر لتجعيه لإلناسان املادي الحميط مع تام بوع  تتفاعل فا  و عييه ".و االستثمار و االستاالك اجإنتاج
 سواء إىل املاستايك  ليوصول منافذ إجياد عيى قادرة أهنا ذلك من أكثر و الضرورية  احلاجات تشبع لديه و له 

 .املنتجة النشاطات االقتصادية كافة تضم بذلك ه  و هنائية  أو وسيطة أولية مواد بصفتاا
 بغية الوطنية املوارد من متزايدة فيه حصة تعبأ ليبيد االقتصادي التطور عميية"  بأنه التصنيع يعرف حني  ي هذا
 ييعب معاصرة  تكنولوجيا و حديثة بتقنية الفروع هذه جتايز فروعه  و مبختيف الداخي  االقتصادي اهليكل تطوير
منو  معدالت ضمان مع االستاالك  سيع و اجإنتاج  وسائل جإنتاج فعاال  دورا الصناعات التحوييية قطاع فياا

 يتطيب فالتصنيع و عييه ".و االجتماع  االقتصادي التقدم حتقيق إىل تؤدي الوطين لالقتصاد و مرتفعة منتظمة
 البنية و تطوير إجياد من انطالقا .االستثمار لالدخار مث املوجه الوطين الدخل و بالتا،ي النات   من متزايدا تراكما

 معدل و رفع و االستاالكية  الرأمسالية الاسيع بإنتاج خاص  التحوييية بشكل الصناعة قيام إىل لالقتصاد األساسية
 االقتصادي.  التقدم  و حتقيق النمو

 أنواع الصناعة: .4

 تقاسيم الصناعات وفق عدة تصنيفات لعل أشارها: ميكننا
 المبني على مفهوم الفرع:  التصنيف . أ

                                                           

 تخصص الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة ،البلدان المغاربية الصناعية حالة التنمية سياسات و استراتيجيات بن هنية مختار،  1

 5 ص: ،2008 قسنطينة، جامعة ، االقتصادية العلوم كلية تسيير،
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حيث تشكل جمموعات الصناعة املتناسقة  ي األهداف فرعا صناعيا مثل صناعة العجائن  املشروبات و 
يتكون  الشكوالتة ضمن فرع الصناعة الغذائية  و هكذا بالناسبة لبقية الصناعات األخرى  و من كافة الفروع

 1القطاع الصناع  الذي ميثل بدوره نظاما أو وحدة رئياسية  ي االقتصاد الوطين.
 التصنيف المبني على الصناعات االستخراجية و الصناعات التحويلية:   . ب
 ( :الصناعة االستخراجية (Extracting Industriesتشمل استخراج املواد األولية سواء كانت معدنية  و

وق األرض أو  ي ن إعادة تصنيعاا أو ال  متواجدة فمصدر حيواين أو نبايت  ميكأو غري معدنية  ذات 
 2 من أمثيتاا استخراج الفحم  البرتول  الغاي الطبيع   احلديد...   وباطناا

  :الصناعة التحوييية(Manufacturing Industries)  ه  أساسا عميية حتويل الاسيع و املواد األولية  و
إىل منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة  و تشمل أيضا صيانة و تصييح التجايزات الصناعية  و 

 3نشاطات املقاولة من الباطن  ي ذات اجملال.
 4 :أساس صناعة ثقيلة و خفيفةالتصنيف المبني على  . ت

و سيع  اجإنتاجيةيتضمن النمط الثقيل صناعات الاسيع  ( ISIC) الدو،ي الصناع  القياس  حاسب التصنيف
صناعة الاسيع االستاالكية األساسية  و تاستيزم الصناعة الثقيية  بينما يشمل النمط اخلفيف  االستاالك الدائم

رد املوارأمساال أكثر من الصناعة اخلفيفة كما أن تطورها يقيص التبعية التكنولوجية ليخارج و ياساهم  ي استثمار 
و اخليفية  و هبذا يكون حمفزا تنمويا ممتايا. غري أن ما يؤخذ عيى  األماميةالروابط  إمدادالطبيعية الكامنة و  ي 

التصنيع الثقيل تكاليفه العالية و طول مدة اسرتدادها  و سحب الاسكان النشطني اقتصاديا من الصناعات املنتجة 
ية و عوائق توسع الصادرات قد يادد سياسة التصنيع الثقيل ضيق األسواق الحميلياسيع االستاالكية  كما أن 

 .بالكامل
و من ناحية أخرى فإن تطور الصناعات اخلفيفة حيقق نتائ  إجيابية عديدة  ي مرحية التحول الصناع   كتثبيط 

  و توسيع منافذ تصريف   استيعاب عدد كبري من العمالة العاطيةاالجتاهات التضخمية  تشجيع اجإنتاج الزراع 

                                                           

 26مدحت كاظم القرشي، مرجع سابق، ص:   1

 قياسي، اقتصاد تخصص الماجستير، شهادة لنيل مذكرة  الصناعة البتروكيماوية و آفاقها التنموية في الجزائر، وعلى محمد،  2

 7: ص ،2010 الجزائر، جامعة ، االقتصادية العلوم كلية

3 L'Institut national de la statistique et des études économiques  Française, sur le lien : 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/industrie-manufacturiere.htm, 
consulté le 13-12-2015 

، 2005، دار الصفاء للنشر و التوزيع، األردن، التنمية االقتصادية استراتيجيات التصنيع و التحول الهيكليهوشيار معروف،   4
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 الدائمةالناسيب  ي االنتشار التكنولوج  مما يبق  التبعية  اضعف دورهعيياا منتجات الصناعات الثقيية. و يؤخذ 
   تعاين فروع النمط اخلفيف من روابط أقل عمقا و من معدالت منو أدىن اتاساقا. كما    ليخارج
 التصنيع قيام أسباب: الثالث المطلب

ألسباب و الدوافع اليت تدفع الدول و احلكومات إىل العمل عيى امتالك قاعدة صناعية قوية لقد تعددت ا
 1و عصرية  و من أبري هذه األسباب نورد اآليت:

 الثراء المادي: .1

  و تتاسم الزراعة تعتمد الغالبية العظمى من الاسكان  ي اجملتمعات غري الصناعية عيى الزراعة كوسيية ليعيش
ية و بالتا،ي اخنفاض ماستوى معيشة الاسكان  و استغالل املزارعني من قبل مالك األراض  و غري اجإنتاج باخنفاض

 ذلك من مظاهر التخيف عيى الصعيدين االقتصادي و االجتماع .
أما التصنيع فإنه يشكل حتديا لينظم االجتماعية التقييدية و يؤدي إىل التطور التقين و خيق فرص عمل واسعة  

اج و ارتفاع ماستوى الدخل الفردي و حتاسني ماستوى معيشة الاسكان. و من مظاهر الثراء الذي و ييادة اجإنت
يصاحب التصنيع هو اتاساع رقعة املناطق احلضرية  إنشاء شبكات الطرق  ييادة الطيب عيى األجازة و 

 الاسيارات  و غري ذلك من مظاهر ارتفاع ماستوى املعيشة. 
 حرية االختيار: .2

ر الشخص   ي اجملتمعات غري الصناعية حمدودة جدا سواء بالناسبة لفرص العمل و طبيعة تكون حرية االختيا
هبدف أما التصنيع فإنه يؤدي إىل التخصص و اجإنتاج  ات ماحلرف املتاحة أو بالناسبة لتوفر الاسيع و اخلد

مناط االستاالكية من سواء  ي األسواق الحميية أو ألغراض التصدير. كذلك يؤدي التصنيع إىل تغيري األ  التاسويق
خالل إتاحة تشكيية متنوعة من الاسيع و اخلدمات. و يؤدي تنافس الشركات لزيادة حصتاا من الاسوق من 
خالل تقدمي أفضل املنتجات و خدمات الصيانة لكاسب ثقة اماور املاستايكني  كما أن ييادة دخول األفراد 

ع و اخلدمات  و بالتا،ي توسع حجم الاسوق و ييادة العاميني  ي الصناعة يؤدي إىل ارتفاع الطيب عيى الاسي
 معدالت النمو االقتصادي  و ييادة فرص العمل  ي القطاعني الصناع  و اخلدم .

 تقليل التبعية للخارج: .3

يؤدي التصنيع إىل تراكم املعرفة و املاارات الفنية  كما يدعم الثقة بالنفس اجإنتاج املزيد من الاسيع االستاالكية 
و ذلك هبدف التحرر من التخيف و التبعية ليخارج. فتحقيق االستقالل االقتصادي يتطيب تبين   اجإنتاجيةو 

بدال من االستمرار  ي اسرتاتيجية اقتصادية هتدف إىل حتقيق التنمية اجلادة و توفري متطيبات جناح التصنيع  
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استرياد الاسيع اجلاهزة بأمثان باهضه و تأثري ذلك تصدير املواد األولية بأسعار خاضعة لتقيبات األسواق الدولية و 
 عيى تواين ميزان املدفوعات.

 حماية األمن القومي: .4

التصنيع ليس وسيية ليقوة االقتصادية فحاسب  بل هو كذلك مصدر ليقوة العاسكرية الكامنة  فاو ياساهم  ي 
من أهم  يعترب اجإلكرتونيةو الدولية  كما أن تطور الصناعات اهلندسية و  اجإقييميةييادة نفوذ البيد  ي عالقاته 

غري حمييا حىت و إن كان ذلك  إنتاجاا    اليت تفضل العديد من الدولماستيزمات إقامة الصناعات العاسكرية
 .جمدي اقتصاديا  أي أن تكاليف إنتاجاا تفوق تكاليف استريادها  ألسباب تتعيق أساسا باألمن القوم 

 أهداف التصنيع.: الرابعالمطلب 
حتقيق امية من إىل و تنميته و تطويره  هتدف الدول و احلكومات من خالل خيق نشاط صناع  

 1:األهداف و املزايا ميكن إاماهلا فيما يي 
 : الوطني الدخل لزيادة البلدان سعي .1

 سواء حد عيى الغرب و الشرق  ي املتقدمة الصناعية ليبالد املرتفع املعيشة ماستوى إىل النامية البالد تنظر حيث
 ألن ذلك و الصناعية  املشاريع اختيار حاسن عيى يتوقف ذلك حتقيق أن إال لدياا  ذلك حتقق أن تتمىن و

 الدخل منو معدل  ي اخنفاض أيضا لكن و الوطين  املال رأس جزء ضياع فقط عييه يرتتب ال الفاشل املشروع
 و املال رأس ضياع إىل تؤدي اليت االقتصادية غري املشاريع و الربام  من الكثري هناك أن القول ميكن هلذا الوطين 
 .البيدان هذه  ي االقتصادي النمو معدل خفض

 : استيرادها من بدال محليا السلعة إنتاج إلى السعي .2

 احلصول صعوبات و األجنيب النقد ندرة من النامية البالد تشكو حيث  األجنيب النقد توفري عيى ياساعد هذا و
 و اخلام املواد من الكثري استرياد عيى ينطوي قد حمييا املصنوعة الاسيع بعض إنتاج أن مراعاة جيب أنه إال عييه 

 وقعت ما كثريا إذ  تضاؤله أو الوفر هذا انتفاء إىل النااية  ي يؤدي مما الغيار  قطع و التجايزات و املكونات
 من الصنع تامة سيعة استرياد عن تغنياا لك  حميية صناعات أقامت أهنا حيث االعتقاد هلذا ضحية النامية البيدان
 تقوم سوف فإهنا اجإنتاجية  و  الوسيطة ليمواد متقدمة صناعة لدياا يوجد ال طاملا أهنا عناا غاب و اخلارج
 . املدفوعات ميزان عيى كبريا ضغط يشكل مما اخلارج  من املكونات و املواد هذه باسترياد
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 :األجنبية العمالت من حيث ستقرارلال السعي .3

 األولية املواد تصدير عيى االعتماد تقييل و الصادرات تنويع و الوطين اجإنتاج قاعدة توسيع طريق عن ذلك و
 كثريا تأثرت ال األهن احلدة قييية الصناعية الاسيع أسعار تقيبات أن املالحظ  و املعدنية اخلامات و الزراعية
 حجم  ي و األسعار  ي التقيبات بعنف تتميز اليت األولية و الزراعية لاسيععكس ا عيى الطبيعية بالعوامل
 صاحل  ي األحيان أغيب  ي كونت التجارة شروط أن إىل تشري  املاضية الاسنوات خربة فإن كذلك اجإنتاج 
 .ليمصنوعات املصدرة أو الصناعية الدول

 :البطالة حدة من التخفيف إلى السعي .4

 الذين األفراد إنتاجية تكون أن كذلك يشرتط ناجحة  و جيدة اجلديدة املشروعات تكون أن بشرط ذلك و
 من الشرطني هذين توفر إن منه  ياسحبون سوف الذي الزارعة قطاع  ي إنتاجيتام من أعيى فياا يعميون سوف
 و الوطين  الدخل ييادة هدف و العمالة هدف من كل حتقيق  ي الصناعية املشروعات جناح إىل يؤدي أن شانه
 بشكل املال رأس ستخدم الذي النوع من أصبحت احلديثة املشاريع من كثريا أن إىل هنا ننوه أن جيب لكن

 املتقدمة بالتكنولوجيا االستعانة هدف و العمالة هدف بني اجإمكان بقدر التوفيق عيى العمل جيب لذلك كثيف
 ه  و املتقدمة البيدان  ي املصنوعة التكنولوجيا استرياد عيى تعتمد النامية البيدان أن يالحظ و املتطورة  أو

 عالية مبصانع كاهياا يثقل النامية البالد أن أي العامية اليد قييية و املال رأس استخدام كثيفة تكنولوجيا بطبيعتاا
 يكثر و البالد  هذه  ي البطالة مشكية اجلديدة الصناعات فيه الحتل الذي الوقت  ي هذا الرأمسالية  التكيفة
 هذه  ي الوفرية العامية لأليدي عمل فرص إنشاء إىل املاسة احلاجة و الوسطية بالتكنولوجيا ياسمى ما عيى الكالم
 .البالد

 : المحلية للخامات سوق إيجاد إلى السعي .5

 أن ذلك و األوىل  بشكياا تصديرها مت لو مما بكثري أفضل استخداما الحميية الطبيعية املوارد باستخدام ذلك و
 تنشيط  ي العميية هذه تيعبه أن ميكن الذي الدور عن فضال أكرب مضافة قيمة ينشا حمييا املوارد هذه تصنيع

 .إلياا احلاجة بأمس النامية البيدان تكون اليت املاارات تكوين السيما و الوطين االقتصاد  ي كثرية قطاعات
 األخرى  االقتصادية األنشطة و الصناعية األنشطة من العديد مع تشابكية عالقات ينشأ اخلام النفط فتصنيع
 األخرى  املختيفة االقتصادية األنشطة مع مرتبطة لصناعة أساسية مداخالت الصناعة هذه منتجات توفر حيث
  1.اخلام النفط أسعار من بكثري أعيى العاملية الاسوق  ي النفطية املنتجات أسعار أن كما
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 : االقتصادي الهيكل بناء في للتنوع السعي .6

 أي   االقتصادية التنمية  ي واحد قطاع عيى االعتماد ختفيض به يقصد االقتصادي اهليكل بناء  ي التنوع إن
 املقررين عيى و  بيد أي  ي مشكية يشكل قد األخرى القطاعات إتمال و التنمية  ي واحد قطاع عيى الرتكيز أن

 مثل واحد قطاع عيى االعتماد أن تبني النفطية الدول جتربة أن حاساهبم  حيث  ي ذلك يضعوا أن االقتصاديني
تاسبب  ي خاسائر جاسيمة  ي اقتصاديات هذه  ( 2015كما هو حاصل اآلن )  األسعار هبوط فرتة أثناء النفط
 .الدول

 : الزراعية المنتجات على الطلب يخلق التصنيع .7

 أن كما املنتجات  هلذه سوقا يعترب بالتا،ي و اخلام  كمواد الزراعية املنتجات عيى يعتمد التصنيعحيث أن 
 إىل بالنظر و الزراعية  املنتجات ييادة  ي تتاسبب اليت و املعدات و اآلالت مثل حديثة تكنولوجيا إىل حتتاج الزراعة
 ميكن ذلك و  الزراعية املنتوجات عيى الطيب خيق  ي اهلدف هذا إىل وصل التصنيع فإن الصناعية الدول خربة
 .التصنيع  ي وترغب الزراعة عيى تعتمد اليت الدول  ي جناحا أكثر يكون أن
 : األجور مشكلة موازنة على يساعد التصنيع .8

 فمشكية عنصران هلا التصنيع يقدماا اليت امليزة هذه و األجور مشكية مواينة تاسايل هو التصنيع أهداف من
 و الزراع  االنتشار لغرض االدخار أو التصدير عن الناجتة املكاسب طريق عن إما حتل أن ميكن األجور مواينة

 و الزراعية املنتجات تصدير  ي توجاات هلا النامية الدول من العديد جيعل الذي الاسبب هو هذا و الصناع 
 أعيى دخل هلا الصناعية املنتجات فإن األمد الطويل و األمد القصري التصنيع بني النقاش هلذا وفقا و .الصناعية

 التواين لتاسايل الوحيدة الطريقة فإن املصنعة املواد عيى الطيب و الدخل ايدياد فمع لذلك الزراعية  املنتجات من
 ستتخذ اليت التصنيع اسرتاتيجيات عيى يعتمد أيضا ذلك لكن الصناع  القطاع طريق عن هو لألجور احلا،ي
 .االستاالكية و اجإنتاجية البضائع بني املواينة إىل بالنظر

 : االقتصادي النمو من يزيد التصنيع  .9

 أمر الصناعية التنمية أن باعتبار ذلك و النامية الدول معظم  ي االقتصادية ليتنمية أساسيا هدفا التصنيع يعد
 عمل فرص خيق و لياسكان األساسية االحتياجات توفري و االقتصادي لينمو املعدالت أعيى لتحقيق ضروري
 األهداف هذه كل .ليمجتمع التعييمية و النفاسية االجتماعية التغريات ماستوى رفع و متنوع اقتصاد خيق و هائية
 و الصناعة تربط اليت العالقة مثل عوامل بعدة يرتبط النمو هذا و االقتصادي النمو طريق عن تتحقق أن جيب
 1.االقتصادي النمو عيى الصناعية املخرجات  ي املنتوجات مقدار تأثري اختبار و االسترياد ببدائل التحتية البىن
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:والجذب االنتشار أثار من االستفادة  .11
1

 

 خمتيف عيى بقوة ميارساا ذاتية جدب بقوة األخرى االقتصادية القطاعات بقية عن الصناع  القطاع يتميز 
 الصناعات بني املتبادلة الرأسية و األفقية املتداخية ليعالقات نتيجة انه ذلك االقتصاد مناا يتكون اليت األنشطة
 .أخرى صناعية جماالت  ي جديدة استثمارية فرصا خييق أن شأنه من معينة صناعة  ي االستثمار فإن املختيفة 
 إىل يؤدي نهأ أساس عيى الطيب و ليعرض القائمة الظروف تغيري عيى اجملال هذا  ي االستثمار يدفع كذلك
 شأنه من هذا و ماستواها من يرفع و جديدة دخوال خييق هأن كما األصل   ي موجودة تكن مل جديدة سيع ظاور
 القطاعات بقية عيى إجيابية ثارآ له تكون أن البد الذي مراأل القائم الطيب هيكل و حجم من يزيد أن

 و ليفرد اجإنتاجية ماستوى عيى واضحة أثار من الصناع  القطاع حيققه ما إىل باجإضافة .األخرى االقتصادية
  .الاسائدة املاارات ماستوى و التكنولوجية و التقنية املعرفة
 الاسائدة اهليكيية االختالالت تصحيح عيى القدرة عيى تتوقف االقتصادية التنمية عميية جناح أن نرى هنا من

 جمرد عيى التصنيع جناح يتوقف ال و .اهليكيية االختالالت هذه عيى ليقضاء األساسية الوسيية التصنيع يعترب و
 ملواجاة ذلك و أدىن حد عن االستثمارات هذه حجم يقل أال جيب بل الصناعة   ي االستثمار معدل رفع

 االستثمارات لتحقيق و كذلك الاسوق نطاق ضيق  ي املتمثل و الصناع  النمو عميية أمام األساسية العقبات
 قد و الصناعة إىل اجإشارة املام من لعيه و. التصنيع عميية لنجاح الاليمة املال رأس قطاع و الزراعة  ي املطيوبة
 و الحميية الظروف من جمموعة لدياا تتوفر أن ميكناليت  النامية الدول  ي التنمية خطة  ي أساس  دور هلا أصبح
 : اجإجيابية الظروف هذه ألهم موجز استعراض يي  فيما و الصناع   التطور جمال  ي ليدخول املناسبة الدولية
 رؤوس إنفاق و جتارب و حبوث إىل حتتاج جديدة صناعات لياست النامية الدول تقيماا اليت الصناعات إن 

 .ياسر و باساولة معداهتا شراء و تقنيتاا استيعاب ميكن صناعات ه  إمنا و لتطويرها  ضخمة أموال
 ميكن املال فرأس قبل ذي عن توافر أكثر أصبح قد اجلديدة  الصناعية ليمشاريع الاليمة األموال من جزء إن 

 الشركات من كذلك و اخلاصة  املصرفية املصادر عشرات من و دولية  وكاالت عدة من عييه احلصول
 ييادة اجتاه  ي هاما دورا ييعب األجنيب املال رأس فأن عييه و األجنبية  الدول  ي العمل  ي الراغبة الصناعية
  .النامية الدول من الكثري  ي التصنيع معدالت

  الوافدة  األجنبية الشركات ماساتمة بواسطة احلديثة التكنولوجيا استيعاب و نقل مشكية عيى التغيب ميكن 
 الحميية املاارات تدريب و أعداد ماسؤولية األجنبية الصناعية املشاريع تتحمل أن املضيفة الدول تشرتط حيث
 فإن ليمشروع  املالية الفوائد جانب إىل هدف  من أكثر األسيوب هبذا حتقق الدول هذه و ليصناعة الاليمة

                                                           

1      21: ص سابق، مرجع عبود، زرقين 
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 بدورها تاساهم أن ميكن التأهيل جيدة عامية طبقة خييق و االجتماع  التغيري  ي ياساهم الحمييني العمال تدريب
   .الوطين االقتصاد  ي الصناعية اخلربات قاعدة توسيع  ي
 اخلاص القطاع حوافز يدعم أن شأنه من النامية الدول  ي الصناع  بالنشاط احلكوم  االهتمام ايدياد أن كما 

 حتقيق  ي العام القطاع ملاساعدة جد مام اخلاص القطاع نشاط اجملال  ليس خافيا أن هذا  ي لالستثمار
 .الصناعية التنمية و االقتصادية األهداف

 : مقومات التصنيع: الخامسالمطلب 

اعتبارات إذا ما توافرت  ي دولة ما فمن شأهنا أن جتعل مناا دولة صناعية بامتياي  و  توجد عدة مقومات و
بعض أو فكم من دولة غابت عناا   الدول سياسة اقتصادية و صناعية رشيدة تيكهذا ال يغين عن أن متتيك 

من دولة جل هذه املقومات  و لكن بفضل سياساهتا أصبحت قوة صناعية ال ستاان هبا  و بالعكس  فكم 
 توافرت هلا كل اجإمكانات لقيام صناعة حديثة  و لكن باسياساهتا االرجتالية أو اخلاطئة بقيت تراوح مكاهنا. 

 1و من أبري املقومات اليت ميكن ليدولة أن تعتمد عيياا ليقيام بتطوير صناعتاا الحميية جند ما ييى:
 حجم الدولة: .1

شك أن حجم الدولة يؤثر عيى درجة االستفادة من وفرات احلجم الكبري  و كذلك درجة التنافاسية بني ال
الاسوق الداخي  و كذلك حجم املشروعات الصناعية و حجم املنتجني  ي الداخل  إذ كيما كربت الدولة كرب 

ي تعدد املشروعات الكبرية إىل عددها  مما ميكن من االستفادة من وفرات احلجم الكبري بدرجة كبرية. كما يؤد
إذكاء روح املنافاسة بني املنتجني و هذا بدوره ينعكس إجيابا عيى نوعية اجإنتاج و بالتا،ي اخنفاض أسعار البيع 

 ليماستايكني.
 وفرة الموارد الطبيعية: .2

  عناا صناعة ألي تاستفيد الصناعة الحميية من توافر املوارد الطبيعية فا  تعترب من مدخالت اجإنتاج اليت ال غىن
كما أن عائدات تصدير هذه املوارد الطبيعية توفر رؤوس األموال الاليمة ليمشروعات الكبرية  و يالحظ هنا أن 

حيث أن وفرة األموال وفرة املوارد الطبيعية يعترب مبثابة سالح ذي حدين  ميكن أن يكون مضرا بعميية التصنيع 
 ي  ؤدي إىل املماطية  ي تنفيذ الاسياسة اخلاصة بتصنيع املنتجات و تصديرها الناجتة عن تصدير املواد األولية قد ت

شكل سيع هنائية  كما أن ارتفاع األجور  ي قطاع املنتجات األولية يؤدي إىل ارتفاع أجور الصناعة التحوييية و 
 من مث تكاليف اجإنتاج. 

                                                           

 16 -12: ص ، ص1997، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، اقتصاديات الصناعة و التصنيعمحمد محروس إسماعيل،   1
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 الموقع الجغرافي: .3

اهلامة مثل  العاملية ما كالوقوع بالقرب من الطرق البحرية أو األسواقميكن أن يكون املوقع اجلغرا ي املميز لدولة 
الاسوق األورويب أو الاسوق األمريك  حافزا لنشوء صناعة قابية ليتصدير  غري أن هذا ليس صحيحا دائما فالتحول 

رب القوى بعيد كل البعد عن األسواق العاملية و مع ذلك جنح  ي أن يكون من أكالالصناع   ي اليابان مثال 
 تايوان... و االقتصادية  ي العامل  و نفس الش ء ينطبق عيى الدول احلديثة العاد بالتصنيع ككوريا اجلنوبية

 الروابط االقتصادية التمييزية: .4

و يقصد بذلك متتع الدولة مبعامية تفضييية  ي الدخول إىل سوق الدول الصناعية الكبرية بفضل تعريفة امركية 
لوقع أثبت أن الدول النامية ال تاستطيع االستفادة بالكامل من التفضيالت املقدمة إلياا  و ذلك مميزة  و لو أن ا

لظروف خاصة هبذه البالد و مبنتجاهتا. و من اجلذير بالذكر هنا أن كوريا اجلنوبية و تايوان استطاعتا دخول 
 الاسوق األمريك  رغم أهنما ال تتمتعان بأي مزايا تفضييية. 

 األجنبية: االستثمارات .5

و هذا ال يتوقف عيى حجم االستثمارات   تيعب االستثمارات األجنبية املباشرة دورا هاما  ي عميية التصنيع
االستثمارات عيى هذه و لكن عيى توجيه هذه االستثمارات أيضا  فمثال إذا ركزت   األجنبية املباشرة فحاسب

و سوف ينتا  األمر   رتفعة فإن النتائ  لن تكون طيبةالعمل  ي الاسوق الحميية حتت مظية الرسوم اجلمركية امل
و اآلالت و و هذا ألن الدولة سوف تضطر إىل استرياد املواد اخلام  ية لينقد األجنيب ليدولة املضيفة خباسارة صاف

نت قطع الغيار مث تقوم بتحويل األرباح إىل اخلارج  مما جيعل النقد األجنيب الذي مث إنفاقه يفوق ذلك الذي كا
 ستتحّميه الدولة فيما لو اشرتت الاسيعة جاهزة من اخلارج. 

 المعونات األجنبية: .6

كل بيد  و هنا ليس املام حجم املعونات املقدمة لعميية التنمية   ظروفختتيف أتمية هذا العنصر حاسب 
املقيدة اليت تقدم املام هو شروط هذه املعونات  و هل ه  معونات حرة أم مقيدة؟ فاملعونات بل   االقتصادية

ليصناعة كثريا ما تؤدي إىل ارتفاع تكاليف اجإنتاج الصناع   كما أن معونات الغذاء اليت تقدم إىل الدول النامية 
 ميكن أن تؤدي إىل إعاقة التنمية الزراعية  ي هذه البالد.

 : يالتعليمالمستوى  .7

عيم و نوعيته عيى سياسات احلكومة اخلاصة و تتوقف درجة التليتعييم أتمية بالغة  ي التنمية االقتصادية 
  لكن التعييم وحده ال يكف  لتحقيق التنمية الصناعية  فاو شرط اليم لكن غري  باالستثمار  ي رأس املال البشري

 كا ي.
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 االستقرار السياسي و االجتماعي:  .8

 نظام  ي تنجح كما يتال الصناعية بالتنمية هلا عالقة فال النظام طبيعة أما االستقرار صفة نقصد هنا و
ة  ي االجتماعي و ةالاسياسي الظروف  استقرارياساعد    ودكتاتوري نضام ظل  ي تنجح أن أيضا ميكن دميوقراط 

عيى االستثمارات األجنبية  عميية التنمية خصوصا عميية التنمية الصناعية  فالظروف غري املاستقرة تؤثر سيبا
 .خصوصا

 .القطاع الصناعي دور الدولة في ترقيةو  الصناعيةالسياسة   : الثانيالمبحث 

خل الدولة  ي النشاط الصناع  من خالل الاسياسة الصناعية اليت ه   ي هذا املبحث سناسيط الضوء عيى تد
  ن كل أكرب هو الاسياسة االقتصادية.جزئ م

 .أهدافهاو  السياسة االقتصادية مفهومالمطلب األول: 

 و األفكار فياا تباينت أهدافاا  و جماالهتا و ماهيتاا حتديد حاولت االقتصادية لياسياسة مقاربات عدة مثة
 الدور عيى القائمة االشرتاكية املرجعية كانت فإذا إلياا  ينتم  اليت املدرسة و اقتصادي كل نظرة حاسب املفاهيم
 لياسياسات املطيقة األولوية بإعطاء البداية منذ أمورها حاسمت قد االقتصادي النشاط  ي ليدولة املايمن املركزي

 فإن اخلماسية  و الرباعية و الثالثية باملخططات يعرف فيما اخلاص القطاع حماربة أو إتمال و احلكومية االقتصادية
 و الاسوق مذهبية عيى القائم احلر الييربا،ي النظام ظل فف  .االقتصادية األنظمة و املرجعيات بقية  ي خيتيف األمر
 فكرا الرأمسا،ي النظام  ي جماهلا االقتصادية الاسياسات تعرف  مل ليدولة  اهلامش  و الحمدود الدور و املبادالت حرية
 يتقدمام الرأمساليني االقتصاديني بعض أصوات عيت عندما 1929 سنة العظيم الكاساد أيمة بعد إال ممارسة و

 1.االقتصادي النشاط  ي الدولة بتدخل ليمطالبة كينز دمينار  جون
 السياسة االقتصادية تعريف .1

  2مثة عدة تعريفات قدمت لياسياسة االقتصادية نذكر مناا اآليت:
 إدارته  و األمثل النظام لتحقيق املاستمر الاسع " بأهنا االقتصادية الاسياسة  J.Tinbergen االقتصادي عرف

 بعض حتقيق مبجرد الاسكون و ليجمود ركوهنا أو انقطاعاا عدم و االقتصادية الاسياسة استمرار جاة من يعين مما
 و الناس معاش سبل تياسري إىل األقرب اقتصادي الاسوسيو النظام حتقيق استادافاا أخرى جاة من و نتائجاا 
 ."االجتماع  االستقرار و املادي الرفاه إىل ليوصول املعنوية و املادية حاجياهتم جل أو كل تيبية من متكينام

                                                           

 حول الدولي للمؤتمر مقدمة مداخلة ،"المعرفة اقتصاد في الجزائر إلدماج المالئمة االقتصادية السياسة" سالمي، جمال  1

 1 :ص ،2004 نوفمبر 30 و 29 يومي الجزائر، تلمسان، جامعة والتجارة، والتسيير االقتصاد كلية االقتصادية، السياسات

 2مرجع نفسه، ص:   2
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 الوضعية األنظمة و اجإسالم  ي االقتصادية التنمية سياسة بني مقارنات عدة عقد الذي فرح  مدو بالناسبة لحم
 الدولة طرف من إجراءات و تدابري اختاذ و وسائل باستعمال دائب و ماستمر سع " ه  االقتصادية فالاسياسة
 ."إدامتاا عيى العمل و إدارهتا حاسن و االقتصادية التنمية لتحقيق
  ي التأثري بغية الدولة تتخذها اليت العميية اجإجراءات" بأهنا(   1995  عفر املنعم عبد حممد)  عرفاا كما
 اليت االقتصادية الاسياسة متابعة و تنفيذ و وضع  ي الدولة دور عيى يرتكز الذي التعريف هو  "االقتصادية احلياة
 .االقتصادي النشاط جماالت و مناح  خمتيف  ي العميية اجإجراءات تيك تشمل
 لتحقيق مباحة اقتصادية بوسائل الاسع " بأهنا اجإسالمية املرجعية ذو(  1989  الزرقاء أنس حممد)  يعرفاا و
 حىت ال و(  الاسع ) فقط االقتصادي باجلانب يكتف  ال الذي التعريف هذا  "اجملتمع أهداف إىل أقرب هو واقع
 ذلك يقيد بل( االجتماعية الرفاهية) االقتصادية الاسياسة من الناائ  اهلدف و االجتماعية ليغاية الوصول مبجرد
 .االقتصادية الاسياسة  ي مباحة غري و شرعية غري وسائل باستخدام ياسمح ال الذي الشرع  باجلانب كيه

و قد أامعت التعاريف الاسابقة عيى أن الاسياسة االقتصادية ه  تدخل الدولة ليتأثري عيى سريورة النشاط 
 االقتصادي  بغية حتقيق أهداف تكون مرسومة سيفا من أجل حتقيق املصيحة العامة ليمجتمع. 

أهداف السياسة االقتصادية: .2
1

 

 عييه يصطيح ما  ي إلياا املشار أهداف األربعة يقحتق استطاعت إذا فعالة اقتصادية سياسة أي اعتبار ميكن
 االقتصادي بتصميماا  قام اقتصادية سياسة ألية األربعة األساسية األهداف ه  و  « كالدور مربع» ب

 ختطيط  رسم عن عبارةهو  الذي « الاسحري املربع»  ب تعرف أصبحت و  1960سنة  كالدور نيكوالس
 :ه  و االقتصادية  لياسياسة األساسية األربعة األهداف حيتوي الرؤوس  رباع 
 اخلام الداخي  النات   ي النمو مبعدل يقاس هو و النمو  هدف هو :األول الهدف.  
 الاسكان  جمموع من ليبطالة املئوية الناسبة باستعمال يقاس هو و التوظيف  هدف هو: الثاني الهدف

 .النشطني
 ليتضخم املئوية بالناسبة يقاس هو و األسعار  استقرار هدف هو :الثالث الهدف. 
 املدفوعات ميزان لرصيد املئوية بالناسبة يقاس هو و اخلارجية  احلاسابات استقرار هدف هو :الرابع الهدف 

 .اخلام الداخي  النات  إىل
 و ميكن توضيحه من خالل الشكل التا،ي:

                                                           

 ، مجلة بحوث"الجزائر في لكالدور السحري تحقيق المربع في النقدية السياسة فعالية تقييم"راتول محمد و صالح كروش،   1

 92 -91، ص: 2014، لبنان،66عربية، العدد  اقتصادية
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   92: ص سابق  مرجع  صاحل كروش و حممد راتول: مصدر
 

 قام فقد بيناا  املوجود ليتعارض نتيجة جمتمعة األهداف هذه جملموع جيدة نتائ ل الوصول صعوبةل انظر  و
 بيانيا العالقة متثيل من خالله حاول الذي «  فريدورن كالدور »قانون يعرف بقانون  باقرتاح 1966 سنة كالدور

  .املعدالت لتيك كمية قيم إعطاء طريق ى عناألخر  الثالثة املعدالت و االقتصاد  ي النمو معدل بني
 مع له املكونة الحماور خمتيف بربط هذا و االقتصادية الاسياسات أثر قياس ميكننا املربع  خلصائص تبعا عييه و و

 و لألسعار  العام ىاملاستو   ي استقرار هناك كان و امرتفع االقتصادي النمو معدل كان فإذا البعض  بعضاا
 مامة املربع واجاة فإن موجبا  اخلارج  املدفوعات ميزان رصيد كون إىل باجإضافة منخفضة  بطالة هناك كانت
 .الاسيطات طرف من املتبعة النقدية الاسياسة فعالية ىمد تبني و الوطين  االقتصاد سري بأمثييه توح  و ا جد  
 التالية:  الوضعية الاسحري املربع حماور رؤوس  ي جند و
 5 حدود  ي االقتصادي النمو معدل%. 
 2 تاساوياجإاما،ي  الحمي  النات /الواردات - الصادرات قيمة%  . 
 0 ياساوي البطالة معدل%. 

 لكالدور  السحري للمربع توضيحي : رسم1-2الشكل 
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 0 ياساوي التضخم معدل%. 
 إىل القمم هذه اجتات كيما حبيث لكالدور  الاسحري املربع يشكل األربع القمم بني الوصل فإن مث  من و
 الوضعية لنا ميثل بالتا،ي هو و صعوبة  أكثر االقتصادي الوضع أصبح الحماور  طول عيى الاسحري املربع داخل

 .ماساحته اتاساع و املربع قمم امتداد خالل من خمتيفة  سنوات امتداد عيى ليبيد االقتصادية
 السياسات االقتصادية.أنواع المطلب الثاني: 

 1:إىل قاسمني اثنني تما املتوقعة اآلثار و الزمين املدى حاسب ميكن تقاسيم الاسياسات االقتصادية
  امليزانية و النقدية بالاسياسة تتعيق اليت و الظرفية الاسياسات. 
 االجتماعية و الصناعية الاسياسة  ي تتمثل اهليكيية الاسياسات. 

 السياسات الظرفية:  .1

  ي هذا القاسم جند كال من الاسياسة املالية و الاسياسة النقدية:
 2السياسة المالية: . أ

إن   اخلزانة  و أو النقود و تعين حافظة "Fiscالفرناسية " الكيمة من أساس ا املالية الاسياسة مصطيح اشتق
 هذا استخدام تعزي و ميزانية الدولة  و العامة املالية من كال األصي  معناها  ي يراد املالية الاسياسة كانت

 .Alainليربوفياسور " األعمال دورات و املالية الاسياسة"كتاب  بنشر أكادمي  واسع نطاق عيى املصطيح
HANSEN 

 سبيل عيى ليس و املثال عيى سبيل بعضاا ناسوق املالية الاسياسة ملفاوم خمتيفة بتعريفات املا،ي الفكر يزخرو 
 .احلصر
 :بقصد العامة النفقاتو  العامة باجإيرادات املتعيقة الاسياسات جمموعة ه  املالية الاسياسة التعريف األول 

 .حمددة أهداف حتقيق
 :لتحريك العامة اجإيرادات اجإنفاق و برام  من العامة املالية أدوات استخدام سياسة ه  التعريف الثاني 

 اآلثار حتقيق أجل من ذلك و االستثمار  العمالة  االدخار  القوم   النات  مثل الكي  االقتصاد متغريات
 غريها و العمالة ماستوى و القوميني النات  و الدخل من كل عيى فياا غري املرغوبة اآلثار جتنب و املرغوبة

 .االقتصادية من املتغريات

                                                           

 الدولي للمؤتمر مقدمة مداخلة ،"الجزائر في الالسلكية و السلكية االتصاالت الهيكلية حالة االقتصادية السياسات" ليلى، خواني  1

 1ص:  ،2004 نوفمبر 30 و 29 يومي الجزائر، تلمسان، بجامعة والتجارة، والتسيير االقتصاد كلية االقتصادية، السياسات حول

 العلوم كلية الدكتوراه، شهادة لنيل ، أطروحةاالقتصادي التوازن في تحقيق ودورها المالية لسياسةادراوسي مسعود،   2

 49-47 ص: ص ،2005 الجزائر، جامعة ، االقتصادية
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 :ي ليتأثري الدولة اليت تتبناها النشاطات و اجإجراءات و التوجاات و األهداف جمموعة ه  التعريف الثالث  
 كافة مواجاة و مشاكيه معاجلة و تنميته و العام عيى استقراره الحمافظة هبدف اجملتمع و القوم  االقتصاد
  .املتغرية الظروف

  ي ليتأثري الدولة أداة ه  املالية أن الاسياسة  ي تتفق اميعا أهنا القول ناستطيع الاسابقة  التعريفات خالل من
 أن مبعىن حتقيقاا  إىل تاسعى اليت الاسياسية و االجتماعية و األهداف االقتصادية حتقيق بغية االقتصادي النشاط

 عالوة العامة  النفقات اجإيرادات و استخدام طريق عن الدولة تتبعاا ما،ي عمل برنام  أو أسيوب الاسياسة املالية
 إشاعة و التنمية عجية دفع و الوطين باالقتصاد طييعتاا الناوض  ي معينة أهداف لتحقيق العامة القروض عيى

 طبقات بالتقريب بني املواطنني جلماور املتكافئة الفرص إتاحة و االجتماعية العدالة و حتقيق االقتصادي االستقرار
 .و الثروات الدخول تويع  ي األفراد بني التفاوت من اجإقالل و اجملتمع
 السياسة النقدية: . ب

ا حدى أهم جماالت الاسياسة االقتصادية  اليت تتخذ من املعطيات النقدية موضوعالاسياسة النقدية إتعترب 
لتدخياا آخذة بعني االعتبار لعالقة النقود بالنشاط االقتصادي من جاة  و ملا يشكيه االستقرار النقدي من 
مناخ مالئم ملمارسة النشاط االقتصادي من جاة أخرى. كما أهنا تعرب عن اجإجراءات الاليمة اليت متكن 

ت املتعاميني االقتصاديني. و ه  هدف الاسيطات النقدية من عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى و حاجا
البنك املركزي  ي ممارسته ليرقابة عيى النقود  معدالت الفائدة  و عيى شروط القروض. و ميكن هلذه الاسياسة أن 
تكون تقييدية  مبعىن أهنا تاسعى إىل تقييص عرض النقود و رفع معدالت الفائدة قصد كبح منو النات  الحمي  اخلام  

  و تاسعى إىل ييادة و رفع سعر صرف العمية الوطنية. و ميكن هلذه الاسياسة أن تكون توسعيةخفض التضخم  أ
 1اخلام. الداخي عرض النقود قصد ختفيض معدل الفائدة تشجيعا لزيادة االستثمار و منه منو النات  

عيى أهنا "جمموعة التدابري املتخذة من قبل الاسيطات النقدية قصد  George PARIENTEو يعرفاا 
إحداث أثر عيى االقتصاد  و من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف". و ه  حاسب فويي القياس  " التدخل 
املباشر املعتمد من طرف الاسيطة النقدية هبدف الاسيطرة عيى الفعاليات االقتصادية  عن طريق عرض النقود و 

 2.االئتمان باستخدام وسائل الرقابة عيى النشاط االئتماين ليبنوك التجارية"توجيه 

                                                           

 حول الدولي للمؤتمر مقدمة مداخلة ،"االقتصادية السياسة على الفائدة معدل خطر تأثير" زهيرة، صاري عاتق و بن حنان  1

 1ص:  ،2004 نوفمبر 30 و 29 يومي الجزائر، تلمسان، بجامعة والتجارة، والتسيير االقتصاد كلية االقتصادية، السياسات

 2مرجع نفسه، ص:   2
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 من جمموعة يضم أن البد النقدية لياسياسية كاف و شامل تعريف أي فإن الاسابقة التعاريف خالل من و
 1 :ه  و اهلامة العناصر
 النقدية الاسيطات هبا تقوم اليت األعمال و اجإجراءات. 
 املصرفية غري و املصرفية األعوان سيوك و النقدية املتغريات عيى ليتأثري اجإجراءات تاستعمل. 
 النقدية الاسيطات حتددها أهداف حتقيق إىل النقدية الاسياسة هتدف. 

السياسات الهيكلية: .2
2
  

 إحداث و اجملتمع هياكل تطور تقود اليت الشروط و الظروف تغيري إىل الاسياسات االقتصادية اهليكيية هتدف
 النظام تغيري أنشطتاا  و  مااماا  أحجاماا حيث من االقتصادية املؤساسات هياكل كتغيري فيه  عميقة تغريات
 .التمويل أساليب و املا،ي
 طبيعة ذات ه  و االقتصادي النشاط افيا ميارس اليت ليبيئة املكونة اهلياكل و البنيات بعض هناك و 

 القيم  االجتماعية ) اهلياكل  (اجلنس األعمار  حاسب) الدميغرا ي اهليكل مثل سياسية  و اجتماعية
 ية.الاسياس اهلياكل و  القانونية اهلياكل  (إخل...املعايري

إذ يتعيق  ملدى القصري  مداها الزمين طويل و الاسياسات اهليكيية  عيى خالف الاسياسات الظرفية اليت تتعيق با
يا بشكل ياسمح بتحاسني الفعالية و األداء الدائم اهلياكل االجتماعية و االقتصادية تنمو تدرجياألمر جبعل  

 ليجااي اجإنتاج   و بالتا،ي يؤدي إىل رفع األداء االقتصادي الكي .
 و تتناول االقتصادية بالاسياسة اخلاصة و األسس األطر بإصالح اهليكيية الاسياسات هتتم العموم و عيى
 :ما يي  الدو،ي النقد صندوق منظور من اهليكيية الاسياسة
 العام القطاع هيكية و إعادة اخلوصصة. 
 املباشر األجنيب االستثمار. 
 و حتريرها األسعار نظام إصالح. 
 اخلارجية التجارة حترير. 
 املا،ي القطاع إصالح. 
 الصناعية الاسياسات. 

                                                           

 حول الدولي للمؤتمر مقدمة مداخلة ،"األخرى بالسياسات وعالقتها لوضعها الالزمة والمعلومات النقدية السياسة"صالح،  مفتاح  1

 3ص:  ،2004 نوفمبر 30 و 29 يومي الجزائر، تلمسان، بجامعة والتجارة، والتسيير االقتصاد كلية االقتصادية، السياسات

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،تقييميه تحليلية دراسة  الكلية االقتصادية السياسات إلى مدخل قدي، المجيد عبد  2

 236 -235: ص ،2003
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 .و أنواعها مفهوم السياسة الصناعية :الثالثالمطلب 

 تعريف السياسة الصناعية: .1

بني املشاكل اليت تطرحاا الاسياسة الصناعية هو حتديد مدلول الصناعة  ذلك أن املفاوم الواسع ليصناعة  من
يتضمن خمتيف اخلدمات املاسوقة )تصور  حبث  تاسيري...( ليمؤساسات أما املفاوم الضيق فاو ال يعين إال 

ىل منتجات تامة الصنع  ي املصانع أي ذلك النشاط اهلادف إىل حتويل املواد األولية إ و هوالصناعات املعميية 
 و من التعاريف املقدمة لياسياسة الصناعية نورد ما يي : 1.مبفاوم القطاع الثاين لدى كولني كالرك

الاسياسة الصناعية ه  عبارة عن جمموعة من التدابري العمومية املوجاة ليتأثري عيى النمو  " التعريف األول:
 2."طريق األمر أو التحفيزالعفوي ليقطاع الصناع  سواء عن 

 اجلمركية التعريفة مثل احلكومة تاستخدماا اليت األدوات من جمموعة الاسياسة الصناعية ه "  التعريف الثاني:
 و الصناعية القرارات عيى ليتأثري اخل...  الفائدة سعراالئتمان الصناع     الصرف سعرو غري اجلمركية  الدعم  

 3".الناشئة الصناعات محاية و الصناع  الاسيوك
"تتشكل الاسياسة الصناعية من جمموع التدخالت احلكومية اليت تعمل عيى تغيري  التعريف الثالث:

 4امليكانيزمات اهلادفة إىل تنظيم ختصيص املوارد بغية حتاسني أداء اجلااي اجإنتاج ".
 أنواع السياسة الصناعية: .2

التمييز بني نوعني من الاسياسات الصناعية تما الاسياسة الصناعية العامة و الاسياسة الصناعية النوعية.  ميكن
فتادف األوىل إىل خيق الظروف املالئمة ليتنمية الصناعية عيى العموم فا  ال متيز بني فروع أو مناطق النشاط 

و التصدير.  ي حني ال تتوجه الاسياسة   ثمارالتطوير  االست  الصناع   و يتعيق األمر باملاساعدة عيى البحث
إىل جزء من املؤساسات الصناعية تبعا ليفرع أو تبعا لتوطناا ضمن منطقة جغرافية معينة. و  ي العادة  إالالنوعية 

 5تكون الاسياسة النوعية مؤقتة  ي حني ميكن أن تكون الاسياسة العامة دائمة.
 معينة  منتجات تاستادف أن الصناعية لياسياسة ميكن فإنه  التا،ي  اجلدول خالل من و سابقا أوضحنا كما  
 لياسياسة ميكن كما. ككل القطاع استاداف إىل احلاجة دون القطاع داخل معينة شركات أو معينة  أنشطة أو

 و االبتكار التطوير  و البحث مثل مباشر  بشكل بالصناعة تتصل اليت األفقية القضايا عيى تركز أن الصناعية
                                                           

 243ص:  سابق، قديي، مرجع المجيد عبد  1

 4خواني ليلى، مرجع سابق، ص :   2

 www.arab-:على الرابط التالي للتخطيط، العربي المعهد الصناعية، السياسات ، الكواز أحمد 3

api.org/images/.../114_develop_bridge3.pdf    2015-11-08أطلع عليه يوم. 

4 Gérard DUTHIL et al, Politiques Economiques, Imprimé de France, France,1997, p : 454 

 244قدي، مرجع نفسه، ص: عبد المجيد   5

http://www.arab-api.org/images/.../114_develop_bridge3.pdf
http://www.arab-api.org/images/.../114_develop_bridge3.pdf
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 مباشر غري أثر هلا اليت العمل عادات و الصحة  التعييم  مثل األساسية املوضوعات عيى الرتكيز أو االستثمار 
 األجل طويل أو متوسط  أو كان  قصري برنام  أي أيَضا تضم ه  و. األخرى القطاعات عيى و الصناعة عيى

 غري املؤساسات وأ   العام أو اخلاص  القطاع تنفيذها أو بصياغتاا قام سواء الصناعية  التنمية حتقيق إىل يادف
 1 .احلكومية
 تنت  فقد املركزي التخطيط نظام إطار  ي الصناعية الاسياسات تنفيذ يتم أن بالضرورة ييزم ال فإنه أخري ا  و   
 الذي األسيوب هو و احلكومية غري املنظمات و اخلاص القطاع و احلكومة جاود تضافر عن الاسياسة تيك

 2.املتقدمة الدول كافة تنتاجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 8-7، ص2003 الصناعة، تحديث بمركز السياسات دعم وحدة مصر، في الصناعية السياسات عن الخضراء الورقة  1

 8مرجع نفسه، ص:   2
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الصناعية العامة   الاسياسات
  أو غري االنتقائية

 

 ميكن أن تتضمن تاستادف هذه الاسياسات اميع قطاعات االقتصاد بالتاساوي.  و
  أو توييع املوارد االستثماريتقوم بتشجيع اجإنفاق  اليتعيى سبيل املثال  الاسياسات 

 بشكل عام. كما تندرج أيضا  الاسياسات اليت تاستادف التعييم  الصحة و
 .املوضوعات الثقافية حتت هذه الفئة

الاسياسات اخلاصة بأنشطة 
 حمددة

 

انتقائية هذه الاسياسات غري حمددة بالناسبة لقطاعات صناعية معينة  بل تكون 
 التطوير  أو االبتكار( . العميية اجإنتاجية ) مثل البحث و بالناسبة ألنشطة معينة  ي

م أو الاسياسات اخلاصة بأقالي
  ةمناطق حمدد

 
 

قد تشرتك هذه الاسياسات مع الفئتني الاسابقتني  نظرا  ألن الاسياسات اجإقييمية 
ميكن أن ال تاستادف صناعات أو أنشطة معينة  لكناا قد تتالقى كذلك مع 

 عات حمددة.الفئات اخلاصة بصنا

 الاسياسات اخلاصة
 بصناعات حمددة

  

بني هذه الاسياسات  هناك  تتوجه هذه الاسياسات لقطاعات صناعية حمددة.  ومن
الاسياسات اليت هتدف إىل تطوير الصناعات عالية التقنيات  فضال  عن الاسياسات 

 اليت هتدف إىل ماساعدة الصناعات املتعثرة )املنا  الضيق لياسياسات الصناعية(.

الاسياسات اخلاصة بشركات  
 حمددة

أو الاسياسات اخلاصة 
 مبشروعات حمددة

مة شركات معينة  أو تقدمي املاساعدة املوجاة لتطوير تتوجه هذه الاسياسات خلد
 تكنولوجيا معينة أو منتجات معينة.

 

   8-7ص  سابق  مرجع مصر   ي الصناعية الاسياسات عن اخلضراء الورقة: مصدر
  

الصناعية السياسات تصنيف 1-2الجدول   
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 الصناعية. السياسة محاور: الرابعالمطلب 

 من أجل لصياغة سياسة صناعية متكامية و اليت هتدف أساسا اجإجراءات اليت تتخذها احلكومات تدور 
 1:  حول الحماور التاليةماستدامة تنمية حتقيق
 عيى تشجيعه و   دعمه و الصناع  القطاع لتحفيز املالئمة التشريعية البيئة توفري :التشريعات و الاسياسات 

  تنافاسية تعزيز إىل يادف الذي الرتابط إحداث و االندماج و املنتجات تطوير مثل املالئمة االسرتاتيجيات تبين
 عيى تؤثر اليت  االقتصادية التشريعات و الاسياسات مع متناسقة الصناعية الاسياسات تكون الصناعات و أن

 . التشريعات و الاسياسات من متناغمة و مرتابطة منظومة خالل من االقتصادي النشاط و االستثمار
  و اخلدمات أفضل تقدمي عيى قادرة تكون حبيث ااأدائ و احلكومة مفاوم  تطوير : احلكومية اجإجراءات 

 . املصداقية و الشفافية درجات بأعيى و ممكن وقت بأسرع و  الصناع  ليقطاع أجودها
  لتقدمي الوطن مناطق خمتيف  ي مالئمة حتتية بنية توفري :املعيوماتية و املاساندة اخلدمات و التحتية  البنية 

 .تعزيزها و التنافاسية  تاسايل  ي تاساهم و ليقطاع متميزة خدمات
  عيى  الوطنية ليمنتجات التنافاسية القدرة اجإبداع: تعزيز و التطوير و البحث و املباشر غري املا،ي الفين و الدعم

 و الصناعية الصغرية ليمؤساسات املباشر غري املا،ي و الفين الدعم تقدمي خالل من الدو،ي و الحمي  املاستوى
 األسعار. ختفيض اجلودة و حتاسني اجإنتاجية و ييادة من لتمكيناا الناشئة املتوسطة و

  تبين خالل من التقييدية  لألسواق سنوي مبعدل الصناعية  الصادرات حجم الصادرات: ييادة تنمية 
 . فاعيية أكثر اسرتاتيجيات

  النجاح و النمو أسباب تأمني و  الدولية االستثمارات جلذب مالئمة استثمارية بيئة االستثمار: توفري تشجيع 
 و  تشريعات  تبين طريق عن سنويا الصناع   الكي  االستثمار حجم  ييادة لتحقيق الاسع  و   هلا الرحبية و

 . الوطنية الصناعية الاسياسة مع شيةامتم و موجاة  استثمارية سياسات
  القطاع كفاءة رفع سبيل  ي  التعييمو  التشغيل و اسرتاتيجية البشرية اسرتاتيجية املوارد  البشرية: تبين املوارد 

 الفعيية  االحتياجات بني و  املاين التكوين و العا،ي التعييم خمرجات بني  و ذلك بتحقيق التواين الصناع 
 . العمل  لاسوق

  من  املاستدامة  التنمية  حتقيق  ي  املاساتمة و(   الرتبة املياه    اهلواء   اجإناسان)   البيئة عيى  البيئة: الحمافظة 
  تبين و  البيئية  املواصفات و  اجإجراءات و  بالتشريعات االلتزام عيى  الصناعية املؤساسات تشجيع خالل

 . بالبيئة  رفيقة ممارسات و سياسات
                                                           

 الماجيستير، شهادة لنيل مذكرة ،، الصناعية للمؤسسة التنافسية القدرة تحسين في الصناعية السياسات دور، حطاب مراد  1

 31 -30ص  ،2011، بسكرة جامعة،  االقتصادية العلوم كلية صناعي، اقتصاد تخصص
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  ذات سيع جإنتاج مقدرة الصناعة تعزيز الحميية و جودة املنتجات ماستوى املقاييس: رفع و املواصفات 
الاسيع  من الحميية األسواق محاية و سواق املاستادفةاأل إىل التصدير  ي النجاح لتحقيق عالية مواصفات
 املقيدة. املاستوردة

  خاصة  و الصناعة عيى األسعار تذبذب النفطية و املشتقات و الطاقة كيفة ارتفاع مواجاة: الطاقة
 اليت من مصادر الطاقة بدائل خالل توفري من ذلك و  يشكل عنصر الطاقة كيفة كبرية عيياا اليت الصناعات

 .البيئة الاسييب عيى األثر تقيل الطاقة و مشكية ارتفاع من ختفف
  و العام  القطاعني بني فاعية شراكة  اجل من  واضحة آلية تفعيل: اخلاص و العام  القطاعني بني الشراكة 

 بالتنمية املتعيقة  األمور كافة  متابعة و  تنفيذها و  الصناعية الاسياسات إعداد و متابعة خالل من اخلاص
 . اخلاص و العام  القطاعني من  الصناعية ليتنمية الوطنية اليجنة  تشكيل و  الصناعية

 : أدوات السياسة الصناعيةالخامسالمطلب 

 استعمال العديد من األدوات و الوسائل و لعلمن خالل  لتأثري عيى منو اهلياكل الصناعيةميكن ليحكومة ا
  1أتماا:

 المساعدات المالية: .1

تتم ماساتمة الاسيطات العمومية  ي دعم الصناعات و االستثمار اخلاص عن طريق املاساعدات املالية اليت تأخذ 
 ي العادة شكل نفقات ضريبية أو إعانات لفوائد و عالوات رأس املال. و هتدف هذه اجإعانات إىل جعل 

 املشاريع ذات مردودية. 
 العمومية: األسواق .2

ياسيطات العمومية عن طريق مشرتياهتا ممارسة بعض التأثري عيى التطور الصناع   إذ ميكن لاسياسة ميكن ل
ؤدي دورا مؤثرا  فالدولة الاساعية إىل الضبط االقتصادي و الوصية عيى تالشراء لدى اجإدارات العمومية أن 

الاسعر  ي اختاذ قرار الشراء  و ميكن  االقتصاد القوم  تنظر إىل األشياء من ياوية واسعة  و بالتا،ي ال تركز عيى
   إنقاذ املؤساسات الصناعية عند كاساد سيعتاا بفعل املنافاسة األجنبية.  لاسياسة الشراء العمومية 

 سياسة المنافسة: .3

تعترب سياسة املنافاسة ذات طبيعة مركبة و حتمل معاا مفارقات  مما يصعب من وضعاا حيز التطبيق. ذلك أن 
املواجاة و الصراع بني املؤساسات دون ضوابط أو قيود  و هلذا تعمد احلكومة إىل تبين سياسة املنافاسة ال تعين 

 منافاسة هتدف إىل: 
                                                           

 246 -245 ص: مرجع سابق، قدي، المجيد عبد  1
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 مراقبة التحالفات 
  مراقبة الوضعيات االحتكارية 
 حماربة أشكال املنافاسة غري املشروعة 
 حماربة اجإغراق 

 المبادرات العمومية: .4

أدى ظاور فكرة الدولة املتدخية إىل حتول الدولة  ي كثري من األحيان إىل دولة مقاولة بفعل عدة عوامل. 
كان هم احلكومات هو بناء ما دمرته احلرب  و هو ما قاد احلكومات آنذاك إىل فمباشرة بعد احلرب العاملية الثانية  

و القرض  و هو ما مكن الاسيطات العمومية من  تأسيس الكثري من املؤساسات العمومية خاصة  ي جمال الطاقة
اليت توجيه و دفع األنشطة الصناعية. و أدت كذلك أيمة الاسبعينات بالكثري من احلكومات  بالنظر إىل القيود 

   إىل إنشاء املؤساسات العمومية الصناعية املختيفة.واجاتاا الاسياسات االقتصادية الكيية 
:المحددات القانونية .5

1
 

إن العالقات بني خمتيف املتعاميني االقتصاديني )مؤساسات  عمال  ماستايكني...( ينبغ  أن تكون خاضعة 
و لتجنب التعاسف حينما تكون  لكل األفراد  لاسيطة القانون  و هذا لضمان حد أدىن من احلماية القانونية

 موايين القوى غري متكافئة.
بكيفية إنشاء و تشغيل    ي ميدان الاسياسة الصناعية  تتعيق التشريعات و النصوص التطبيقية أساساو 

و يغط  جزء كبري من هذا  ي جانب القانون التجاري     و بالعقود التجارية ) شراء  بيع  إجيار...(املؤساسات 
 و يغط  هذا اجلانب قانون العمل.  كما تشمل أيضا التشريعات و النصوص املتعيقة بعالقات العمل

ميكن أن إذ اقتصادي )  ليس بالضرورة  و التشريعات ر الذي تندرج ضمنه هذه القواننيو الواقع أن املنظو 
    و إن كانت ترتتب عيياا بعض النتائ  االقتصادية. يكون اجتماع ( 

 الصناعية. التنمية استراتيجيات: الثالثالمبحث 

 باجملتمع االنتقال و اجإمنائية  ةالاسياس رسم  ي الدولة تنتاجه الذي األسيوب ذلك التنمية باسرتاتيجية يقصد
 الظروف باختالف ألخرى دولة من بالضرورة األسيوب هذا وخيتيف الذايت  االقتصادي النمو إىل الركود حالة من

                                                           

1 Gay QUADEN, Politique Economique, Edition Labor, Bruxelles, 1985, p : 215 
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 االقتصادي النشاط جمرى تاسيري  ي الدولة به تضطيع الذي الدور اختالفب و الاسياسية  االجتماعية  االقتصادية
  1.التنمية عميية من املرجوة األهداف و

 . المتوازنة التنمية استراتيجية: األول المطلب

 :المتوازنة التنمية استراتيجيةمفهوم  .1

اقتصاديات الدول النامية تدور  ي الذي يرى أن Ragner NURKSE ارتبطت هذه النظرية باالقتصادي 
حجم الاسوق هنا ال يشري إىل و يؤدي إىل عرقية االستثمار.  الذي  و يعزى هذا لصغر حجم الاسوق حيقة مفرغة

ماساحة البيد أو عدد سكاهنا بل إىل املاستوى العام لإلنتاج االقتصادي الذي يتأثر حبجم رأس املال املاستخدم  ي 
عمال مكثف لرأس املال  و إذا  طريقة اجإنتاج  و عييه فنحن هنا حباجة إىل رفع ماستوى اجإنتاجية عن طريق است

هنا تصبح احليقة املفرغة  الحظ أنه ليس هناك من يرغب  ي االستثمار  والاسوق ضيق فإننا ن كان حجم
 2مقفية.

و حاسب نظرية النمو املتواين  فإن أي استثمار ينبغ  أن يكون متزامنا  ي عدد من الصناعات اليت من شأهنا 
تضمن الطيب   فالزيادة  ي إنتاج منتوج واحد ال الاسوق توسعحىت ي  أن تضمن اهلدف الذي أقيمت من أجيه

منت    ذلك أن دخول العاميني  ي كل عيية  بينما ييادة اجإنتاج عيى نطاق عدة منتجات يؤدي إىل ييادة الطيب
و بالتا،ي حتدث عميية اتاساع الاسوق  ي نوع من   األخرى الصناعات منتجاتعيى حدى ستاسمح هلم باقتناء 

 3عبري.التكامل االقتصادي داخل حدود الدولة الواحدة إن صح الت
 إىل الدولة تدعو اليت" القوية الدفعة" اسرتاتيجية رودان  ي روينشتني عرضاا اليت الرئياسية األفكار نوركس تبىنو 
 من عريضة جباة إىل االستثمارات توجه حبيث املتخيفة املناطق  ي ضخم استثماري  برنام  تنفيذ و ختطيط

 حني  ي إقامتاا   ي االقتصادية اجلدوى يكاسباا بشكل البعض بعضاا تدعم اليت اخلفيفة االستاالكية الصناعات
 الربنام  يشمياا اليت الصناعات أن نوركس و يرى .اجلدوى هذه مثل هلا يكون ال انفراد عيى مناا كال أن

 الصناعات أما اخل ...املالبس و األحذية صناعة مثل خفيفة استاالكية تكون صناعات أن جيب االستثماري
 مواتية تكن الظروف مل ما أقامتاا عدم يقتض  فاملنطق معدات  و آالت أو استاالكية كانت سواءالثقيية  
 فمن مث  من و. األوىل التنمية  ي مراحل خصوصا املتخيفة الدول متناول  ي تكون ال ما غالبا أهنا حيث لذلك 

                                                           

 ص ،2010 ،08 العدد ورقلة، جامعة الباحث، مجلة ،"الجزائرية الصناعة و المصنعة الصناعات استراتيجية" محمد، زوري:   1

168 

 5، ص: 1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التنمية الصناعية في الجزائرجمال الدين لعويسات،   2

 6مرجع نفسه، ص:   3
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 الصناعات منتجات من احتياجات من األكرب اجلزء املراحل باسترياد هذه خالل تقوم أن الدول هذه مصيحة
 1.املتقدمة اقتصاديا الدول من الثقيية

 :المتوازنة التنمية استراتيجيةتقييم  .2

 2:يي  أتماا فيما نيخص االنتقادات من إىل اسرتاتيجية التنمية املتواينة العديد وجات
 عيى  االعتماد االقتصاد عيى يفرض واحد آن  ي القطاعات كل تطوير عيى القائم النظرية هذه منطق إن

عيى  يفوت ما هو و الناسيب  أو املطيق التفوق حاسب التخصص بأخرى أو بصفة يرفض و الذايت  االكتفاء
 . الدولية التجارة مثار جين الوطين االقتصاد

  تضخمية ضغوط ظاور عيى يشجع النامية البيدان  ي متوفرة غري موارد من يتطيبه مبا النظرية هذه تطبيق. 
  احلجم اقتصاديات مزايا من االستفادة ييغ  الصغرى املشاريع من كبري عدد عيى االستثمارات توييع.  
 يقول  كما و واحد  وقت  ي الصناعات إقامة باسبب اجإنتاج تكاليف ارتفاعFleming تفرتض  بينما فإنه

 . تنافاسية العالقة هذا جيعل العوامل عرض حمدودية فإن تكاميية  الصناعات بني العالقات أن النظرية هذه
  سينجر يقول لذلك .لتنفيذه ضخمة أموال توفر ضرورة من يتطيبه ملا الطرح هذا حتقيق  ي الواقعية الصعوبة  "

 عيى العظيمة اجإجنايات من يشاء ما يتخيل أن و كبرية  أحجام  ي يفكر أن املرء عيى الاسال من يكون قد
 ه  إلياا سينجر يشري اليت املرة احلقيقة و. "املرة احلقيقة تصدمه سوف ذلك تنفيذ حياول عندما لكنه و الورق 

 مالية و إمكانيات تتطيب اليت املتواينة التنمية هذه مبثل القيام ميكنه الذي البيد أن -هريمشان يرى كما و–
 .احلقيقة  ي متخيفا بيدا يعترب ال ضخمة تقنية
 . المتوازنة غير التنمية استراتيجية: الثاني المطلب

 :المتوازنة غير التنمية استراتيجية مفهوم .1

فإن  و بالتا،ي ليتغيري  الرئياس  الحمرك هو التواين عدم أن ترى النظرية هذه فإن الاسابقة النظرية عيى عكس
 اسرتاتيجية قطاعات  ي االستثمارات تركيز يتطيب املتخيفة بالدول االقتصادية التنمية قوى إطالق استاداف
 من االنتقال خالل من االقتصاد يتطور و بالتا،ي األخرى  القطاعات باق  حلراك الرئياس  الحمور تشكل حمدودة
 3و الدخل. اجإنتاج من أعيى مباستوى مرة كل  ي ولكن متعاقب شكل  ي أخرى تواين ال حالة ال تواين إىل حالة

                                                           

 العلوم كلية تخطيط، تخصص الماجيستير، شهادة لنيل مذكرة إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر،زرنوح ياسمينة،   1

   22 -21 ص: ،2006 الجزائر، جامعة ، االقتصادية

 تخصص الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة ،الصينية التجربة ظل النامية في بالدول االقتصادي االنطالق ،بن سنية عبد الرحمان  2

 38 ص: ،2013 تلمسان، جامعة ، االقتصادية العلوم كلية اقتصاد التنمية،

 39نفسه، ص:  مرجع  3
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 املتخيفة  البيدان  ي االستثمارية املشاريع بعض تقام عندما أنه دهامفا أساسية فكرة من النظرية هذه تنطيق
 واقع  ي و التنمية  عميية دفع إىل يؤدي بدوره هذا و أخرى  استثمارية مشاريع إقامة ضرورة إىل بدورها تؤدي
و ينبغ  عيى االقتصاد الذي  1 رائدا اقتصاديا نشاطا الصناعة باعتبار األوىل بالدرجة صناعية املشاريع هذه األمر

استثماراته  ي القطاعات ذات التنمية الاسريعة  حيث تكون اقتصاديات الوحدات  يتبىن منوا غري متواين أن يركز
  2.حاسن وجههامة و الدوافع متوفرة عيى أ

 النام   التنافاس  االقتصاد  ي احليوية خيق عيى تعمل أن جيب االقتصادية التنمية برام  إنف هريمشان حاسب و
 مامة فإن األمام  إىل قدما ياسري أن الوطين االقتصاد عيى كان إذا و. به االختالالت إيالة إىل تؤدي أن دون

 االقتصاديني بال يقيق الذي الكابوس إن. التواين عدم و االقتصادي القيق عيى الحمافظة ه  النمو  سياسة
 .التنمية عمييات  ي ماساعد خري أنه عيى حنن إليه ننظر أن ينبغ  الذي بعينه هو بالتواين ينادون الذين التقييديني

 تتوفر ملا نظرا م هنأوطا اختالف عيى ليماستثمرين مغريا و بل رحبا جماال تعترب املتخيفة البيدان أن يعين هذا و
 الجملا  ي خاصة املباشر  بالتدخل تاسمح االقتصادية القطاعات كافة  ي عديدة اختالالت من البيدان هذه عييه

و هذا  معني  إنتاج  ي نقص أو ثغرة لاسد الاسبق عن األمر بداية  ي ناجم ربح أقصى حتقيق دفهب الصناع 
 3.هكذا و أخرى سيعة  ي آخر نقص ظاور إىل يؤديبدوره 

:المتوازنة غير التنمية استراتيجية تقييم .2
4

 

 من الاسوق  أو آلية بفعالية املؤمنني قبل من سواء برناجمه االستثماري تنفيذ و ختطيط جمال انتقد هريمشان  ي
 موقفا أخذ هريمشانكون  إىل يرجع هذا و احلكوم   التخطيط بآلية و يفضيون استبداهلا هبا يؤمنون ال الذين قبل

 برنام  خالل من التنمية عميية بتاسريع يطالب ألنه انتقدته األوىل فاجملموعة .الاسابقني بني املوقفني وسطا
 بالناسبة طموحا عنه يقل ال فإنه املتواينة  التنمية اسرتاتيجية اقرتحته الذي الربنام  يكن بضخامة مل إن ري استثما

 الاسوق املناسبة آلية بفعالية تؤمن ال اليت أي)  الثانية اجملموعة أما فائقة  باسرعة التنمية عجية حتريك لقدرته عيى
 الاسوق آلية فعالية من تقوي الظروف اليت بإجياد الدولة مبطالبة أكتفى هريمشان ألنه انتقدت النامية( فقد الدول  ي
 ألن املذكور  الربنام  تنفيذ و بتخطيط يطالب الدولة أن من بدال يقرتحه  الذي االستثماري الربنام  تنفيذ  ي

  ي إال  األكمل الوجه عيى مثاره يعط  ال أدق بشكل أو عمييا حتقيقه ميكن ربنام  الال أن ترى موعةاجمل هذه
 و العاطية اجإنتاجية الطاقة  ي فائضا اخلاص القطاع يتحمل أن الواقع  غري من احلكوم   ألنه التخطيط من إطار

                                                           

 76بن هنية مختار، مرجع سابق، ص:   1

 8جمال الدين لعويسات، مرجع سابق، ص:   2

 78 -77، ص: نفسهبن هنية مختار، مرجع   3

 76 -74زرقين عبود، مرجع سابق، ص ص:   4
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 ليطاقة املالئمة التحتية البنية جإقامة احلكومة مع مفعوهلا الضغوطات تعط  أن بانتظار عناا املرتتبة اخلاسائر
 .عند هريمشان النمو حاسب أوال بناؤها يتم املادية اليت اجإنتاجية

 معظماا  ي تؤول ال  اإليا يدعو الذي املتواينة غري التنمية مثار بأن املقنعة احلجة يقدم كما أن هريمشان ال    
 النامية البيد  ي حتريضية قوة ذو نشاط إقامة أن تبني إذ .اجلناسية املتعددة شركاهتا ىلإ و املايمنة املتقدمة الدول إىل
 متتد ما غالبا و كثري بل البالد  هلذه الوطين االقتصاد داخل مكمية أنشطة  ي القوة هذه انتشار إىل دوما يؤدي مل

 لصناعات التنافاسية القدرة االعتبار بعنينا أخذ إذا خاصة االسترياد  طريق عن اخلارج إىل التحريضية اآلثار هذه
 . املتقدمة البيدان

 ختطيط إطار  ي إال األكمل  الوجه عيى يتم ال بيناا فيما االستثماري الربنام  أجزاء تناسيقو أخريا فإن 
و لقد ركز  .البعض لبعضاا القطاعات و الصناعات تولدها اليت اخلارجية الوفورات باستغالل ياسمح حكوم 
 إلياا أضاف قد إن كان و  نوركس قبيه من فعل كما االستاالكية  الصناعات تنمية عيى اسرتاتيجيته  ي هريمشان
 و اآلالت صناعة أتمل أنه حني  ي الصيب و  احلديد كصناعة الوسيطة الاسيع تنت  اليت الصناعات بعض

 .االجتماع  املال رأس إقامة قبل اجإنتاج  املال رأس ببناء نادى و املعدات 
 .القطبية التنمية استراتيجية:  الثالث المطلب

 التاريخ ذلك منذ و 1950 عام  ي االقتصادي األدب إىل النمو قطب مصطيح .PERROUX F  دخلأ
 من ما حد إىل نشأت اليت و ددةالحم  غري و املميزة غري املفاهيم من ضخم بتنوع مرتبطا املصطيح هذا أصبح
 املتصية الفوضى و االضطراب من آخر حد إىل و بالعكس  العكس و اجإجنييزية إىل الفرناسية من الاسيئة الرتامة
 و بديايا  إغراء  " النمو قطب" مصطيح حاي فقد احلظ  لاسوء و. املؤلفني من ليعديد تطورها و األلفاظ داللة بعيم

 كيمة" أصبح لقد .التحييي  الوصف أو املعر ي  الحمتوى إتمال  ي الفرناسيون االقتصاديون استغيه قويا   عاطفيا  
 1 .الصفحة رأس  ي ياستخدم عندما ليمطبوع كفيال ضامنا و اخلماسينيات   ي" سحرية
 الذي و اجإقييمية التنمية  ي التباين تفاسري حاولت اليت النظرية األطر أهم أحد النمو أقطاب مفاوم يعتربو 
 و منو أقطاب أو نقاط شكل عيى يظار لكن و الوقت  نفس  ي املناطق اميع  ي حيدث ال النمو أن إىل يذهب
 غالبا   ه  جغرافية  أماكن  ي أو اقتصادية أماكن  ي تتشكل اليت العقدية األماكن بعض  ي خمتيفة بكثافة

 ناحية من و ناحية  من الوظيفية ختصصاهتا  ي ختتيف كوهنا لينمو كمراكز تعمل اليت الكبرية احلضرية املاستوطنات

                                                           

جامعة الفيوم ، مصر، على الرابط التالي اإلقليمي،  التخطيط النمو في ومراكز العال، أقطاب عبد محمد أحمد  1

http://www.fayoum.edu.eg/Arts/Geography/pdf/01.pdf  2015 -12-14اطالع يوم 

http://www.fayoum.edu.eg/Arts/Geography/pdf/01.pdf
http://www.fayoum.edu.eg/Arts/Geography/pdf/01.pdf
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 قنوات خالل من ينتشر النمو هذا و التحديث  ألنواع إشعاع نقاط جيعياا مما املوضعية  إمكانياهتا  ي أخرى
 1.األخرى األماكن و القطاعات إىل متاساوية غري بصورة و خمتيفة
 األماكن  ي أو االقتصادية األماكن تيك  ي قيادية صناعات بوجود النمو عميية النمو أقطاب مفاوم يفاسر و

 تعمل خيفية روابط و أمامية روابط معاا مشكية األخرى الصناعات من العديد اجتذاب عيى تعمل اجلغرافية
 و صناعات استقطاب إىل يؤدي ذلك كل. فيه تتواجد الذي املكان  ي متطورة أساسية بنية إجياد عيى جمتمعه
 دواليك هكذا و جديدة تيةحت بنية بناء  ي تاساهم و خدمات و صناعات تاستقطب بدورها ه و  أخرى خدمات

 و الدميوغرافية و االقتصادية النظم تغيري  ي الرئيس الدور تيعب احلضرية املراكز جيعل مما  املشتقة باملزايا ياسم  مبا
 2.املختيفة األقاليم  ي االجتماعية

 
 . المصنعة الصناعات تنمية استراتيجية: الرابع المطلب

 استراتيجية الصناعات المصنعة:مفهوم  .1

  و القرن املاض  منذ عشرينيات التصنيعاستيامت اسرتاتيجية الصناعات املصنعة من النموذج الاسوفيايت  ي 
الذي اعتمد االشرتاكية مناجا مرتكزا  ي ذلك عيى أفكار و نظريات كارل ماركس   و تعود هذه االسرتاتيجية 

الذي تأثر بنظرية أقطاب النمو الاسالفة الذكر  Gérard Destanne DE BERNISإىل االقتصادي 
ت اليت تدفع . و حاسب ديربنيس فإن الصناعات املصنعة ه  تيك الصناعا F. PERROUX  لصاحباا

أي أن تتمتع هذه الصناعات مبا ميكن أن ناسميه أثر   يةاجإنتاجالعميية  وضائفهيكل و باجتاه تغيريات  ي 
 3التحريض.

حتريضا  األكثر املصنعة الصناعة تشكل تزال ال و ظيت الصيب و احلديد صناعة أن ديربنيس يرى كان إن و
أخرى  بعبارة التارخيية  املرحية حاسب ناسبية ليتنمية الحمرضة املصنعة الصناعة أن يشري أنه إال التنمية  النطالق
كانت  االستخراجية الصناعة: فمثال أخرى  فرتة  ي كذلك تكون ال قد ما فرتة  ي مصنعة اعتربت اليت الصناعة
صناعة  قامت حني  ي املكننة  و التقين التقدم لعميية حتريض  دور من به قامت ملا عشر الثامن القرن  ي مصنعة

                                                           

 الشرقية، مجلة المنطقة في اإلقليمية التنمية إلمكانات وتنميط ، تحليلالنعيم عبدالرحمن بن بندرالجارهلل و  جارهللا بن أحمد  1

 8، ص : 2010البيئة، المملكة العربية السعودية،  تصاميم

 9، ص: نفسهمرجع   2

3 CHERIET Athmane, "Une perspective théorique et historique sur les stratégies d’industrialisation 
avec étude de cas de l’Algérie", Séminaire national sur l'économie algérienne: lectures modernes du 
développement", le 13 et 14 /12 /2009,  université El – Hadj Lakhdar Batna, p : 4 
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 التنمية قوى جإطالق التحريض  بدورها املصنعة الصناعات و حىت تقوم .عشر التاسع القرن  ي الدور ذاهب التعدين
 1:ربنيسدي حاسب فيه يشرتط املتخيف باالقتصاد

 الحمي  النات  تكوين  ي كبرية بناسبة الصناعات هذه تاساهم أن 
 اخلارجية التصنيع و التمويل مراكز عن ماستقية تكون أن 
 هلا كمدخالت املصنعة الصناعات منتجات الستخدام قابية صناعات عيى الحمي  االقتصاد يتوفر أن  

استراتيجية الصناعات المصنعة:العراقيل التي اعترضت  .2
2
    

 اقتصادي تكامل جإجياد إضافة النامية  الدول  ي ذاتية إنتاجية قدرة ببناء كفيل االسرتاتيجية هذه به جاءت ما
 :مناا واجاتاا  اليت العراقيل باسبب اكاسابقاهت متواضعة نتائجاا كانت االسرتاتيجية هذه أن البعيد  إال املدى  ي
 هذا و ضخمة  أموال لرؤوس حتتاج بالتا،ي و املال  رأس كثيفة تكنولوجيا عيى الصناعات هذه مثل اعتماد 

 اهنأ ذلك معىن و. العمالة و االستثمار استيعاب بني العالقة مرونة لعدم إضافة الدول النامية  له تفتقر ما
 .مرتفعة البطالة بقاء معدالت مع الدول هلذه املالية القدرات تاسترتف

 بالضرورة ياستدع  هذا و الصيانة  و التاسيري و التنفيذ جمال  ي عا،ي لتأطري االسرتاتيجية هذه حتتاج 
 عيى ذلك  من التمكن قبل و اجإطارات  تكوين  ي املتمثية و الصناعات مصاحبة لتيك جانبية استثمارات

 .املا،ي العبء معناه ييادة هذا و األجنبية  باخلربات تاستعني أن النامية الدول
 تقييم استراتيجية الصناعات المصنعة: .3

االسرتاتيجية العديد من االنعكاسات الاسيبية نذكر مناا عيى وجه  عيى هذه النامية الدول العتماد كان
 3: يي  ما اخلصوص

  التبعية من التخيص  ي كالرغبة التناقضات من العديد جتمع هناأل النامية الدول طموحات ماستوى  ي تكن مل 
 أسعار ارتفاع و البطالة  انتشار مع املال رأس كثيفة تكنولوجيا عيى اعتمادها و إىل االسترياد  اليجوء مع

 .الضرورية رؤوس األموال إىل االفتقار مع التجايزات و املعدات
  كاهل عيى املقامة املشاريع غيبأ جعل مما اخلارج  عيى كييا تعتمد الدول هذه  ي صناعية قاعدة أوجدت 

 .الدول هذه
  انتشار إىل هذا أدى و احلكومات  ميزانية أحكام عيى عاجزة جعياا مما الدول هذه إنفاق من يادت 

 .التضخم من عالية معدالت
                                                           

 40بن سنية عبد الرحمان، مرجع سابق، ص:   1

 170: ص سابق، مرجع محمد، زوري  2

 170: ص نفسه،مرجع زوري محمد،   3
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  ياد و لفالح  ا القطاع عيى سيبيا تأثريا لذلك كان و املدن  إىل األرياف من الداخيية اهلجرة من يادت 
 .باملااجرين اكتظاظاا باسبب املدن االجتماعية  مشاكل من ذلك
 اإلحاللية. الصناعات تنمية استراتيجية: الخامس المطلب

 تعريف استراتيجية إحالل الواردات: .1

 الاستينات  و اخلماسينات سنوات إىل بالضبط و الثانية  العاملية احلرب بعد ما إىل االسرتاتيجية هذه ظاور يعود
 موايين عيى سيبا انعكس ما هو و األولية  املنتجات أسعار  ي كبريا اخنفاضا العاملية األسواق شادت حيث

الحمي  عن تقوم عيى إشباع أكرب ناسبة من الطيب  اسرتاتيجية   ي ليتفكري دفعاا مما النامية  الدول مدفوعات
معتمدين  ي ذلك عيى  .مث الحقا و تدرجييا  الاسيع الرأمسالية  طريق املنتجات الحميية  بداية بالاسيع االستاالكية

و  1 عيى العمية الصعبة و تقييص التبعية ليدول املتقدمة ذلك هبدف احلفاظ وفرة املواد األولية  ي هذه الدول و
 نظام و اجلمركية التعريفة  ي متمثيتني حلماية هذه الصناعات الناشئة أساسيتني وسييتني ذلك  ي ماستخدمني
 حتول اليت و اجلمركية  غري و اجلمركية القيود من خييط عيى تعتمد داخي  توجه ذات اسرتاتيجية فا  2احلصص 

 بالتا،ي و الدولية باألسعار مقارنة األخري هذا أسعار ارتفاع عييه يرتتب مما  الحمي  اجإنتاج الواردات منافاسة دون
 استريادها يتم كان اليت ياسيعل املنتجةالصناعات  هذه  ي االستثمار إىل الحميية املوارد فتتجه فيه  االستثمار رحبية
 3.قبل من
 :الواردات محل اإلحالل استراتيجية تطبيق أسباب .2

 4:من أتماا الواردات وتبين اسرتاتيجية إحالل  وراء توجد العديد من العوامل و األسباب اليت كانت
  الذي الحميية الاسوق توسع خالل من هذا و لينمو  طبيعية كنتيجة اجإحالل يتحقق :االقتصادي النمو 

 .ال أم الصناعات هذه بتشجيع احلكومية األجازة قامت سواء  جديدة حميية صناعات إنشاء يصاحبه
  خالل من املدفوعات  ميزان عن العبء ختفيف جلأ من االسرتاتيجية هذه املدفوعات: تتبع ميزان  ي العجز 

 . التنمية لتحقيق كوسيية االستريادية الاسياسة عيى اعتماد
  ي أيمات و اضطرابات من حيدث ملا رانظ اقتصادية ضرورة االسرتاتيجية هذه : تعترب االقتصادية الضرورة  

 .الدولية االقتصادية العالقات

                                                           

1  REDJEM Nasib, Industrialisation Et Système Educatif  Algérien, OPU, Alger, 1986, p : 11 

 4 ص: الكويت، ، للتخطيط العربي المعهد ،التجارية السياسة استراتيجيات أهم،  الكواز أحمد  2

 45 ص: ،2000 الجزائر، للطباعة، هومة دار ،التنمية و الدولية االقتصادية العالقاتلعويسات،  الدين جمال  3

 أطروحة ،العوائق و الحوافز النامية البلدان في االقتصادي النمو على النفطية غير الصادرات تنمية ثرأوصاف سعدي،   4

 26 -24: ص ، صجامعة الجزائر دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية،
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  خيق و األجنبية  العمالت توفري بغية الوطنية الصناعات من املزيد امةإق إن الوطنية: االقتصادية الاسياسات 
 .الواردات حمل اجإحالل اسرتاتيجية إىل االجتاه إىل الدولة تدفع الوطين  الدخل ييادة و العمل  فرص

 االستثمارات و االدخار ييادة إىل تؤدي سوف أهنا النظرية هذه أنصار االستثمار: يرى و االدخار معدل ييادة 
 بدوره سيؤثر مما فياا  االستثمار عن الناامة األرباح االرتفاع نتيجة الحممية  الصناعية القطاعات  ي الحميية
 .الوطين الدخل و البطالة معدالت عيى إجيابيا

 اجل من هذا و املاستوردة الاسيع حمل سيع إنتاج خالل من ليخارج  التبعية تقييل إىل االسرتاتيجية هذه هتدف 
 .الذايت االكتفاء حتقيق

 تقييل أن حيث فياا  البدء ساولة  ي تتمثل واضحة  جباذبية اجإحالل اسرتاتيجية التطبيق: تتمتع ساولة 
 .ناسبيا ساال أمرا يعترب اجإحالل صناعة  ي االستثمار فرص خيق هبدف الواردات

 ي األخرية رغبة إىل أساسا راجع هذا و املتقدمة  الدول من االسرتاتيجية هذه به قوبيت الذي التشجيع  
 العمالة  كثيفة الصناعات طرد كذلك و تطويرها  اجإمكان  ي يعد مل اليت البائرة  التكنولوجيا من التخيص

 1.الدول هذه  ي العمالية النقابات قوة و االجتماعية  املطالب لتزايد نظرا
 مراحل تطبيق استراتيجية إحالل الواردات: .3

 2:ه  مراحل ثالثة خالل من االسرتاتيجية هذه تطبق
 قطاعات ي  معقدة  تكنولوجيا إىل حتتاج ال باسيطة استاالكية سيع إنتاج يتم املرحية هذه  ي المرحلة األولى: . أ

 املالئمة البيئة بتوفري تبدأ و... اجليديةالصناعات  و  املنزلية األدوات الغذائية  الصناعات الناسي  ك
 ملنح بنكية منظومة توفريو   االقتصادي الاسياس   االستقرار خالل من الصناع   االستثمار عيى ليتشجيع
 و اجلمركية الرسوم فرض خالل من الناشئة الصناعات محاية إىل باجإضافة االئتمانية. التاسايالت و القروض
 اتكاجإعفاء األخرى  احلوافز بعض توفري مع باستريادها  املاسموح الكميات لتحديد احلصص نظام إتباع

 .اجإنتاج وسائل و املعدات و األولية املواد  ي حالة استرياد اجلمركية الرسوم التخفيضات عيى و الضريبية
 و الاسيارات  كصناعة تعقيدا  أكثر منتجات حنو التوجه يتم األوىل  املرحية حتقيق بعد المرحلة الثانية:  . ب

 الشركات مع مشرتكة مشروعات  ي الدخول خالل من ذلك و... اجإلكرتونية و الكارومنزلية  األجازة
 .الحمي  االستثمار  ي الراغبة األجنبية
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 إنتاج مراحل  ي تدخل اليت و معدات  و آالت من طةيالوس الاسيع إنتاج حنو االجتاه يتم المرحلة الثالثة:  . ت
 مدى عيى املرحية هذه جناح يتوقف كما الوطنية  الصناعية القاعدة استكمال بغية هذا و الاسيع  خمتيف

 بالتا،ي و التكاليف ختفيض جلأ من احلجم  اقتصاديات مزايا من االستفادة و اجإنتاجية الطاقات استغالل
  .الحميية الاسوق حاجات إشباع بعد التصدير عيى الرتكيز و الدولية  األسواق  ي ليمنافاسة التطيع

 الواردات: إحاللتقييم استراتيجية  .4

 و خاصة ناجحة  غري كبري حد إىل كانت اجإحاللية الاسيع تصنيع اسرتاتيجية بأن  االقتصاديني من كثري اتفق
 1:ه و  فياا مرغوب غري جوانب مخاسة حتديدا أظارت أهنا
 صناعات من اكثري  أن إىل أدى التنافاسية الضغوط من املناعة و الوقائية  التعريفات حائط جيف البقاء 

 .العالية تشغيياا تكيفة إىل باجإضافة كفئة  غري تظل( عامة أو خاصة) الواردات إحالل
  حباجز املنافاسةمن  احتمت اليت األجنبية  الشركات هم الواردات إحالل عميية من الرئياسيون املاستفيدون 

و  ي النااية تقوم هذه   االستثمارية احلوافز من غريها و ضريبية امتيايات من استفادت و  اجلمركية التعريفات
 .األصيية بيداهنم حنو أي اخلارج إىل األرباح معظم بتحويلالشركات 

 الذي كل ألن  االسرتاتيجية هذه من مرجوا كان ما عكس عيى و  سوءا املدفوعات ميزان وضعية يديادا 
 .الثمن الباهظة الرأمسالية و الوسيطة بالاسيع اجلاهزة الاسيع استرياد استبدال هوتغري 

 عيى الحمي  الطيب ييادة إىل األجنبية العمالت مقابل الحميية ليعمية االمس  الصرف سعر ارتفاع يؤدي 
 ميزان  ي العجز ييادة و اخلارجية املديونية ارتفاع مث من و الصادرات  عيى الطيب اخنفاض و الواردات
 2.املدفوعات

 انتفاء بعد حىت طويية  لفرتة تبقى الناشئة ليصناعات احلكومة توفرها اليت احلماية جدران أن جند ما غالبا 
 متخذي عيى الصناعية النخبة متارساا اليت االقتصادية و الاسياسية الضغوطات باسبب ذلك و إلياا  احلاجة
 .النامية الدول  ي القرار

 التصديرية. الصناعات تنمية استراتيجية: السادس المطلب

 :التصديرية الصناعات تنمية استراتيجيةتعريف  .1

الواردات  و  ي ظل التشوهات االقتصادية اليت من املمكن أن  إحاللالاسابقة السرتاتيجية  االنتقاداتبناء  عيى 
اليت رافقت التجارب العميية هلا  و تبعا اللتزامات الدول  ي املنضمات ترافق تطبيقاا  و النتائ  غري املشجعة 
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نامية  و بتشجيع من برام  اجإصالح االقتصادي  سياسة صناعية الدولية  فقد انتاجت العديد من الدول ال
أن أخرى تقوم عيى استاداف الاسوق اخلارج  بدال من الاسوق الداخي . إال أننا نؤكد هنا أن هذا ال يعين 

سياسة تشجيع الصادرات ه  مرادفة لاسياسات حترير التجارة اخلارجية  فإذا ما أخذنا جتارب الدول املصنعة 
مثل كوريا  فنجد أن سياسة تشجيع الصادرات قد تعايشت مع العديد من التشوهات و اليت تتناقض حديثا  

 1بدورها مع سياسات حترير التجارة.
اخلارجية  حيث تعترب  لألسواقعيى التصدير هتدف سياسة التوجه ليتصدير إىل الرتكيز بشكل رئياس  و 

توفري  و ذلك عن طريق  متويل عميية التنمية االقتصادية عن أساس الصادرات  ي الدول النامية ماسؤولة بشكل 
جإنتاج من سيع رأمسالية و وسيطيه. و ميكن أيضا من خالل ييادة الصادرات  سترياد مدخالت االعمية الصعبة ال

 2ييادة الدخل الوطين بكمية أكرب من ييادة الصادرات من خالل مضاعف التجارة اخلارجية.
 التجارة توسيع إىل  فقط ليس  سيؤدي اخلارج عيى االنفتاحيعتقد املدافعون عن هذه االسرتاتيجية أن  كما

 األسواق من االستفادة إىل باجإضافة هذا  التكنولوجيا و املال رأس انتقال تشجيع إىل أيضا إمنا و البيدان  بني
 مزايا من االستفادة كذلك و  الحمدودة ييةالحم األسواق عيى االعتماد من بدال الصادرات لتاسويق العاملية

   3.الوطين الدخل و االقتصادي النمو معدالت ييادة بالتا،ي و الوطين  االقتصاد أداء حتاسني و احلجم اقتصاديات
 :التصديرية الصناعات تنمية استراتيجيةمزايا  .2

العديد من املزايا اليت ساتمت بشكل كبري  ي حتقيق النجاح الناسيب  التصديرية الصناعات تنمية سرتاتيجيةال
 4الذي القته هذه االسرتاتيجية  و فيما يي  سنأيت عيى ذكر أهم هذه املزايا:

  وفورات من االستفادة من الدولة ميكن أن شأنه هذا من و الناسبية امليزة مبدأ استغالل حاسن عيى التشجيع 
 عيى تعتمد مصنوعة سيعا لكن و أولية سيعا لياست بالضرورة الاسيع هذه  ةمعين سيع إنتاج  ي التخصص

 الذي اجإجيابيات من غريها و األولية مثل وفرة املواد الاسيع إنتاج بعض  ي الدولة هبا تتمتع اليت الناسبية امليزة
 .ات املختيفةصناعال لنجاح الاليم العمل الرخيص وفرة مثل الدول النامية اقتصاد هبا يتمتع

   مما ميكن الدولة من االستفادة من وفرات احلجم الكبري  و   الحمي  الاسوق حجم صغر مشكية عيى التغيب
 مثل الصناعات تواجااا بعض اليت املشاكل أن حيث  هذا العامل هام بالناسبة ليدول النامية صغرية احلجم
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 كثريا تقل إقامتاا تتم األحجام اليت أن إىل األساس  ي يرجع غريها  و البرتوكيماويات و الاسيارات صناعة
 .الصناعات من النوع هلذا االقتصادي احلجم عن
   االقتصاد   ي الكفاءة ماستوى ارتفاع عيى يشجع أن شأنه من التصدير بغرض املصنوعة الاسيع إنتاج نإ

 .أخرى حميية صناعات  ي إنتاج تاستخدم كماستيزمات سيعا تنت  اليت الصناعات حالة  ي خاصة و الوطين
   حالة  ي كما هو احلال الحمي  الاسوق منو معدل عيى تتوقف ال التصدير بغرض املصنوعة الاسيع منو معدل 

 .املاستوردة اقتصاديات الدول منو معدل عيى أيضا يتوقف لكنه و الواردات  إحالل هبدف تنت  اليت الاسيع
 :التصديرية الصناعات تنمية استراتيجيةأدوات  .3

  ي اجلدول التا،ي ناستعرض بعض أدوات الاسياسة الصناعية اليت عادة ما تاستخدم  ي جمال تشجيع الصادرات:
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهايتوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوع األداة
ختفيض ناسبة معينة من الضرائب املفروضة عيى دخل الشركة الصناعية  - إعفاءات ضريبية

 الذي يعزى إىل األرباح املتأتية من الصادرات
 إعفاءات كامية عيى الضرائب غري املباشرة عيى الصادرات -
إعفاءات من الرسوم اجلمركية املفروضة عيى الاسيع الرأمسالية املاستخدمة  ي  -

 إنتاج الاسيع املصدرة

 متويل نفقات ما قبل الشحن لياسيع املصدرة - ويل و تأمني الصادراتقروض و مت
 أسعار فوائد خمفضة عيى القروض الصناعية -
 قروض بدون فوائد لغرض لالستثمار  ي الفرص التصديرية -
 متويل نفقات ما بعد الشحن -

 أسعار خمفضة ليكارباء و الطاقة و املاء لألنشطة التصديرية - إعانات أخرى

 توفري مناطق صناعية ليصناعات التصديرية - البنية التحتيةاستثمار  ي 

 تاسايل إجراءات اجلمارك و التعامل مع جاة موحدة - إجراءات اجلمارك 
 تاسايل إجراءات حتديد قواعد املنشأ  -
 استثناء الاسيع املصدرة من اجإجراءات اجلمركية االعتيادية -

 كافة اجإجراءات اخلاصة بالصادرات  جإجناي الصالحيات إنشاء أجازة واسعة - الدعم املؤساس  

 8مصدر: أمحد الكواي  مرجع سابق  ص: 

أدوات سياسة تشجيع الصادرات 2-2الجدول:   
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 :التصديرية الصناعات تنمية استراتيجية تقييم .4

رغم النجاح الذي القته هذه االسرتاتيجية السيما  ي دول جنوب شرق آسيا و بعض دول أمريكا الالتينية  إال 
 1اخلصوص:أهنا مل ختيو من بعض الاسيبيات مناا عيى وجه 

 إىل يؤدي مما  الكامية اجإنتاجية طاقته إىل يصل ال غيبااأ لكن باهظة  بتكاليف ضخمة مشاريع إحداث 
 .بكامياا قطاعات تطوير  ي النامية الدول حتتاجاا ما أحوج ضخمة ملوارد املشاريع هذه امتصاص

 احلديثة التناقضات إىل تصنيعاا من مراحل عن أو الصناعات  هذه مثل عن املتقدمة الدول ختي  سبب يعود 
 .اخل...  و قوة النقابات و منظمات اجملتمع املدين التيوث  بالبيئة املتعيقة و الدول املتقدمة  ي ظارت اليت
 إىل اهتمنتجا لدخول املتقدمة الدول تفرضاا اليت ليحواجز نظرا الصناعات  هذه أمام كبرية صعوبات وجود 

 .العاملية الاسوق
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 عن عبارة تكون أن تعدو ال صورها  أباسط  ي كانت لكناا  عرف اجإناسان الصناعة منذ العصور القدمية
 مث ليصيد  أو نفاسه عن كالدفاعشخصية   ألغراض البدائ  اجإناسان ياستعمياا باسيطة وسائلصناعات منزلية ل

العمل فظار احلداد و النجار و صانع الفخار... و كانت نقطة تقاسيم  مظاهر أوىلاختذها بعضام حرفة  ي 
 التحول ه  الثورة الصناعية اليت بدأت  ي إجنيرتا و انتقيت مناا إىل أوروبا مث إىل كل دول العامل.

من شكياا الطبيع  إىل  األولية املواد مثة فرق جوهري بني الصناعة و التصنيع فاألوىل عبارة عن عميية حتويل
 ناسبة إدماج من خالل ليبيد االقتصادي التطور عميية هو التصنيع أن حني  ي قابية ليتداول ت أخرى منتجا
 .االجتماع  و االقتصادي التقدم حتقيق هبدف الوطنية املوارد من أكرب

تتدخل الدولة  ي احلياة االقتصادية من خالل الاسياسة االقتصادية و  ي هذا الصدد منيز بني نوعني من 
 ات االقتصادية تما:الاسياس
 .الاسياسات الظرفية: و تشمل كال من الاسياسة املالية و الاسياسة النقدية 
 االستثمارالعام   القطاع هيكية إعادة و الاسياسات اهليكيية: و هتتم حاسب صندوق النقد الدو،ي باخلوصصة 

املا،ي  و  القطاع إصالحاخلارجية   التجارة حتريرها  حترير و األسعار نظام املباشر  إصالح األجنيب
 .الصناعية الاسياسات

يزخر الفكر االقتصادي بالعديد من النظريات و االسرتاتيجيات اليت اهتمت بقضايا تطوير الصناعية و تنميتاا 
 السيما  ي الدول النامية و من أهم هذه االسرتاتيجيات:

 .اسرتاتيجية التنمية املتواينة 
 اسرتاتيجية التنمية غري املتواينة. 
 .اسرتاتيجية أقطاب النمو 
 .اسرتاتيجية الصناعات املصنعة 
 .اسرتاتيجية إحالل الواردات 
 .اسرتاتيجية تنمية الصادرات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالفصل  
 و االقتصادية التنمية و النمو

 الصناعة و بالصادرات عالقتهما
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 عقب أكثر ازداد االهتمام هذا أن غري الكالسيكي، الفكر مع االقتصادية التنمية و بالنمو االهتمام بدأ
 ما إعمار إلعادة  مارشال مشروع فكان كليا، مدمرة   شبه األوروبية الدول خروج و الثانية العاملية احلرب انتهاء 
 مصريها، تقرير يف الشعوب حق على ينص الذي   املتحدة األمم ملبد تطبيقا و الوقت نفس يف. احلرب خربته 
 و اقتصادها، بناء فحاولت األخرى، تلو الواحدة   استقالهلا على الغربية للدول السابقة  املستعمرات حصلت 
 عالية منو معدالت  حتقيق إىل هتدف تنموية ساسة أتباع طريق عن  السابق املستعمر هيمنه من التدرجيي التخلص 

  .  نسبيا رخيصة عاملة يد و طبيعية ثروات من به تزخر ما على ذلك يف معتمدة مستقرة،  و
النمو االقتصادي من خالل  ماهية يف البحث الفصل هذا يف سنحاول املوضوع، هذا على الضوء لتسليط  

 فسنعاجل الثاين املبحث أما. يف املبحث األول و طرق قياسه مصادره ،و سلبياته إجيابياتهتعريفة و الوقوف على 
التنمية االقتصادية و التنمية املستدامة مع تبيان الفرق بني التنمية االقتصادية و النمو  موضوع ضمنه

 و يف .ملختلف النظريات و النماذج اليت اهتمت بالنمو االقتصادي الثالث املبحث خنصص و. االقتصادي
و أهم الدراسات التطبيقية السابقة  ،املبحث الرابع و األخري سنقف على خمتلف العالقات بني متغريات الدراسة

 اليت توضح العالقة بينها مع الرتكيز على النتائج اليت توصلت إليها.

 و طرق قياسه االقتصادي النمو مقومات: األول المبحث

وضعية كونه يعرب بصورة مباشرة و خمتصرة عن الاالقتصاد   حيظى النمو االقتصادي مبكانة خاصة يف علم 
، و تكون يف وضعية اقتصادية صحيةفالبلدان اليت تسجل معدالت منو عالية و مستدامة  ،لدولاالقتصادية ل

فهذا سيكون كافيا للداللة على وضعية  ،العكس بالنسبة للدول اليت تسجل معدالت متدنية و متدبدبة
 ة و مضطربة. اقتصادية غري مستقر 

 . االقتصادي النمو مفهوم: األول المطلب

 تعريف النمو االقتصادي: .1

يعرف النمو االقتصادي بأنه الزيادة يف كمية السلع و اخلدمات اليت ينتجها اقتصاد معني، و هذه السلع يتم 
كما يعرف كذلك رأس املال، و التنظيم.  ، لباستخدام عناصر اإلنتاج الرئيسية، و هي: األرض، العم إنتاجها

نه زيادة الدخل يف مستوى إنتاج السلع و اخلدمات بدولة ما يف فرتة معينة من الزمن، أي أ إجايبغيري بأنه ت
ذلك  يف بعض الكتاب إىل هذا التعريف شرط استمرار هذه الزيادة لفرتة طويلة من الزمن، ولدولة معينة، و يض

 1ادي الذي يتم لفرتة قصرية نسبيا.للتمييز بني النمو االقتصادي و التوسع االقتص
                                                           

 و التسيير االقتصادية العلوم كلية ،11 العدد الباحث، ، مجلة"الجزائر في االقتصادي والنمو التضخم عتبة"علي يوسفات،   1

 68: ص ،2012 الجزائر، ورقلة، جامعة التجارية، العلوم
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 أنواع النمو االقتصادي: .2

 1 من النمو االقتصادي و هي كالتايل: مييز االقتصاديون بني ثالثة أنواع
 النمو الطبيعي: . أ

و هو ذلك النمو الذي حيدث يف صورة عمليات موضوعية و مسارات تارخيية، و قد حدثت ظاهرة النمو 
و تتمثل هذه العمليات املوضوعية فيما  ،اجملتمع اإلقطاعي إىل اجملتمع الرأمسايلتارخييا باالنتقال من الطبيعي 

 يلي:
 فالصناعة اآللية الكربى. ،الزراعة إىل مرحلة الصناعة اليدوية ةالتقسيم االجتماعي للعمل باالنتقال من مرحل 
 وله الحقا إىل الصناعة.مث حت ،تراكم رأس املال الذي كان يف البداية مركزا على خدمة التجارة اخلارجية 
  بل من  ،احلاجات الشخصية إلشباع، ليس فقط اإلنتاجيةسيادة اإلنتاج السلعي و االنتشار الواسع للعملية

 و من خالل املداخيل احملققة يتم اقتناء سلع االستهالك.  ،أجل املبادلة يف السوق
  و هذا متهيدا لقيام سوق وطين واسع. ،عرض و طلب هالسوق، حيث يصبح لكل ناتج سوق فيسيادة 
 النمو الطارئ أو العابر: . ب

إذ أنه خيتفي  ،و هو النمو الذي يأيت نتيجة عوامل طارئة عادة ما تكون خارجية لكنه يفتقد لصفة الدميومة
ت مبجرد اختفاء العوامل املسببة له. و يسود هذا النوع خاصة يف الدول النامية، حيث ينشأ نتيجة لتوفر مؤشرا

إجيابية مفاجئة يف جتارهتا اخلارجية سرعان ما تتالشى بنفس السرعة اليت ظهرت هبا. و حيصل هذا كون النمو 
حيدث يف ظل بنية اجتماعية و اقتصادية جامدة، فيجعله ذلك غري قادر على خلق الكثري من آثار املضاعف و 

 نمية.املعجل، أو يؤدي يف أحسن األحوال إىل تكريس ظاهرة النمو بال ت
 النمو المخطط . ت

عملية ختطيط شاملة ملوارد حيدث النمو املخطط نتيجة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، و يكون نتيجة 
و ترتبط قوة و فعالية هذا النمط من النمو ارتباطا وثيقا بقدرات املخططني و واقعية اخلطط  ،و متطلبات اجملتمع

 يف كافة املستويات. و ،و مشاركة اجلمهور يف عملية التخطيط ،املتابعة املرسومة. كما ترتبط بفعالية التنفيذ و

                                                           

تخصص  الماجستير، شهادة لنيل مذكرة  أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي، مصطفى بن ساحة،  1

  8 -7: ص ،2011 المركز الجامعي غرداية، ، االقتصادية العلوم  كلية تجارة دولية،
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مزايا النمو االقتصادي: .3
1

 

 و  اخلدمات و السلع يف الزيادة يوفر و املعيشة مستوى زيادة على يعمل الذي احملرك هو االقتصادي النمو
 السكان،  يف الزيادة عن الناتج إمجايل يف الزيادة حيث باألهداف النمو يرتبط ما عادة و اإلضافية، العمل فرص

 احللقة من  للتخلص كأرضية الوطين الدخل يف الزيادة) الفرد دخل و. املعيشة مستويات يف الزيادة يعين هذا و
 على قادرة  تكون اليت هي بدورها اليت و االجتماعية و االقتصادية املشاكل حل يف سامهت اليت و(  املفرغة
  .العاملي و احمللي املستوى على املستقبلية و احلالية االحتياجات مقابلة
 لنشر الالزمة اإلمكانات يوفر أنه كما املناعة، و القوة يوفر املتعاظم االقتصادي النمو أن القول ميكن  

 من  بالرغم و أنه غري الرتويح، و الرتفيه أماكن توفري و التواصل، و التنقل تسهيل و املعلومات إتاحة و الثقافة 
 االقتصادية و االجتماعية. التنمية مؤشر يف حتسنا يعكس ال أنه إال املدخل أمهية

 مخاطر و سلبيات النمو االقتصادي: .4

قد يتبادر إىل األذهان أن النمو االقتصادي كله إجيابيات، لكن الواقع يثبت لنا أن هذا ليس صحيحا 
مزاياه ال ميكن االستغناء عنها، إال أنه حيمل يف دائما، فرغم أن النمو االقتصادي يعترب أكثر من ضروري و 

طياته بعض اجلوانب السلبية ال سيما فيما يتعلق باجلانب البيئي، و من األمثلة يف هذا اجلانب نذكر ما يلي، و 
 2هذا على سبيل املثال ال احلصر:

 تلوث المياه و نذرتها  . أ

املستعصية  األمراضاة عرب العامل إضافة إىل مليون حالة وف (2)إىل أن هناك أكثر من  اإلحصائياتتشري 
 و العديد من املشاكل الصحية النظافةاملياه أو نقصها قد ساهم يف قلة  نذرهتسجل بسبب تلوث املياه كما أن 

. حيث تعترب صعوبة احلصول على املياه العذبة و نقص الصرف الصحي أهم عاملني بيئيني يهددان األخرى
األحياء الفقرية يف كثري من الدول النامية. فإذا كان حوايل ملياري شخص يف العامل يشربون مياه صحة سكان 

مليار شخص ليس لديهم شبكة صرف  1,7ملوثة و مليار آخر يعاين من نقص خطري يف املياه، فإن هناك 
 بنسبة صحي، و يالحظ أن عدد األشخاص الذين هم دون شبكة صرف صحي يف العامل الثالث قد زاد

مياه عذبة ازداد الئك الذين هم دون أ  ن عدد و التسعينات من القرن املاضي، و أبني السبعينات  247%
بسبب هذا النقص يلجأ الكثري من هؤالء و خاصة يف املناطق الريفية إىل أخذ  يف نفس الفرتة. و % 56بنسبة 

                                                           

 و  التسيير االقتصادية العلوم كلية ،2 العدد الباحث، مجلة ،"الهيكلي اإلصالح ضمن البشرية التنمية موقع" هللا، عبد علي  1

  103 -102: ص ،2003 الجزائر، ورقلة،  جامعة التجارية، العلوم

 العلوم كلية ،12 العدد الباحث، مجلة البيئة"، وحماية االقتصادي النمو بين التناقضية العالقة "إشكالية أحمد لعمى،  2

 91 -90: ص ،2013 الجزائر، ورقلة،  جامعة التجارية، العلوم و التسيير االقتصادية
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هي يف كثري من األحيان ملوثة باملواد ، و ة األخرىو الوديان و القنوات املائي األهناراحتياجاهتم من املياه من 
 الناتج عن توسع و منو االقتصاد الصناعي. اإلنساينالكيماوية و بالفعل 

كثرية و هي يف األخري تؤثر على املستوى  املياه تلوث لواقع املباشرة غري و املباشرة السلبية االنعكاسات إن
ة أو يف األرياف، و من هذه االنعكاسات تدهور الثروة السمكية و العمراني اطقنامل يف سواء للسكاناملعيشي 

بسبب و املوارد الصيدية و كذلك ارتفاع تكاليف توفري املياه العذبة يف املناطق املتضررة من تلوث املياه، 
التكاليف االكتظاظ يف املدن فإن هذه اآلثار تكون أحيانا أكثر خطورة، إن واقع الدول النامية يبني أن اآلثار و 

بنقص املياه و تلوثها تشكل عائقا كبريا جملهودات حتسني املستوى املعيشي لسكان الدول الصحية املرتبطة 
قد أصبح معروفا أن انتشار األمراض و األوبئة مرتبط كثريا بقضية توفر املياه الصاحلة للشرب و خاصة ف النامية.

 .الفقريةيف األوساط 
ض الكولريا و مليون حالة لألمراض املعدية سنويا، و تزداد أمرا 900 هناك حوايل اإلحصائياتفحسب 

نتيجة لذلك فإنه مثال  ،الصحية املعاناةل املياه إىل الوضعية السيئة و كات عالقة مباشرة مبشالتيفوئيد اليت هي ذ
باملقارنة  ألمراضايكون األطفال الذين يعيشون يف املناطق اليت تعاين من تلوث و نقص املياه أكثر عرضة هلذه 

 الراقية. لألحياءمع األطفال املنتمني 
 لوث الهواءت . ب

التصنيع يف العامل الثالث هناك عالقة طردية بني التزايد يف  لعملية األوىل املراحل يف أنه الدراسات بينت لقد 
 أنإىل  رتأشافاملقارنة البينية لعدة دول البيئية من جهة أخرى،  الظروفالدخول من جهة و التدهور يف 

لتلوث اهلواء  األساسيةو املصادر  .يف مستويات الدخل ةيل وحو الزيادة مع كل زيادمتيف املدن  التلوثمستويات 
السيارات، و  إصداراتباستعمال الطاقة و اإلنتاج الصناعي و  هي املرتبطة بالعصرنة و التطور العمراين، و

و  األسهللطريقة باتباع الشركات الصناعية ل يساهم عدم توفر قوانني و تشريعات بيئية رادعة و حامية للبيئة
حيث  األرضو القنوات املائية أو دفنها حتت  األجواءتكلفة للتخلص من نفاياهتا بصورة غري معاجلة يف  األقل

 قضايا معاجلة على قادرة حتتية بنيات و تكنولوجيا و ضبطيةذن بدون تشريعات املياه اجلوفية، إتتسرب إىل 
 البيئية. التكاليف مستوى يف العصرنة يقودان إىل الزيادة و التمدن التلوث فإن
مليون وفاة سنويا و خاصة  700و  400 بني ما عن مسؤول اجلوي التلوث أن إىل الصحية التقارير وتشري

شخص يف العامل مليار  1,3يف املناطق املعرضة للهواء امللوث، فحسب منظمة الصحة العاملية فإن حوايل 
من غاز ثاين مستويات عالية  ذات مناطق يف يعيشون شخص مليار من ثركأ وأن ملوث هواء لتنفسمعرضون 

 الكربيت. أكسيد
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 األخرية العشريات  يف تحدث اليت التغريات هو املراقب غري الصناعي للنمو السلبية جالنتائ أهم أحد أن اكم
 ارتفاع ،املناخية كالتغريات  وخيمة آثار من لذلك ما و ،األوزون طبقة خصوصا ،لألرض اجلوي الغالف على

 و اجللد بسرطان اإلصابة  حاالت ارتفاع إىل باإلضافة ،الطبيعية الكوارث ،احمليطات و البحار مياه منسوب
  .العاملي االقتصاد على  ذلك كل انعكاسات و .سنويا حالة ألف 300 حبوايل حاالته عدد ادتدز ا الذي

 النفايات الصلبة  . ت

السكانية و االكتظاظ يف املناطق العمرانية و  الكثافةمع زيادة مستويات التمدن و العصرنة تزداد مستويات 
خاصة مع ارتفاع معدالت  ،كلما ترتفع معدالت االستهالك كما و نوعا، فتتفاقم اهلجرة من الريف إىل املدينة

 حجم معدل يف ارتفاعالصناعي، حيدث الدخول املرتبطة بالنمو االقتصادي و كذلك الزيادة يف عرض اإلنتاج 
 التطورات هذهخاصة إذا مل يقابل  ،و بني هذه املناطق داخل انتشارها و العمرانية املناطق يف الصلبة النفايات
و توفر تكنولوجيا قادرة على معاجلة  التحتية البنيات يف توسع و تحسنب يةكاالستهال  و السكانية و العمرانية

 . مناسبة بصورة منها التخلص و الصلبة النفايات هذه
 عندما خاصة، ذلك يف هتاوهنا أوو تسيريها  التطورات هذه متابعة على العمومية السلطات قدرة عدمإن 

فإن النتائج تكون وخيمة على صحة السكان و  ة،الوعي و احلس السكاين هبذه القضية منخفض درجة تكون
 و املياه مصادر على و ،اجلويف و السطحي التلوث ألثر ذلك على ،مستوى معيشتهم حاضرا و مستقبال

 .عامة االجتماعية و االقتصادية التكلفة على ذلكك و ،الزراعي اإلنتاج
 تدهور الغطاء النباتي: . ث

الزراعية، مما يؤدي  األراضيمن االنعكاسات السلبية للنمو االقتصادي جند تدهور الغطاء النبايت و خصوبة 
. كما أن من النتائج السلبية إىل اخنفاض كميات الغداء املنتجة من قبل املزارعني و تعرضهم خلسائر فادحة

الرعوية اليت تعترب مصدرا هاما ملداخيل الكثري  األراضياء النبايت جند التصحر، اجنراف الرتبة، و قلة طلتقلص الغ
لبا على وضعية س يؤثر قد منه الصناعي خاصة و االقتصادي النمو أن ماك   من املناطق الفقرية يف العامل الثالث.

إىل حد  األمركثري من النباتات الطبيعية و احليوانات و قد يصل التنوع البيئي الذي يؤدي بدوره إىل فقدان  
 انقراضها و فقداهنا لالبد.

 تنمية حتقيق يستهدف ال و البيئية الظروف يراعي ال اقتصادي منو يف الولوجو كخالصة هلذا املوضوع فإن 
ه أو على األقل ختفيض معدالته، و فهذا النمو نفسه فيؤدي يف األمد البعيد إىل توقي ب علىينقل قد مستدامة

أحيانا حدود النمو أو النمو الصفري، و هي احلالة اليت يكون فيها النمو االقتصادي ضحية للتدهور يسمى ما 
 البيئي الذي كان هو أصال سببا فيه.
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  . االقتصادي النمو مصادر: الثاني المطلب

  1:أمهها عده مصادر للنمو االقتصادي تعتمد عليها الدول من أجل حتقيق معدالت منو مرتفعة، لعل من مثة
 :البشري و المادي المال رأس في االستثمار .1

 اليت اإلنتاجية، زيادة نتيجته تكون الذي العمل لتقسيم اريضرو ( املال رأس) اآلالت رمسيث توف اعترب آدم
 أداء إمجايل دراسات تؤكده لإلنتاجية احلاسم الدور إن .ككل لالقتصاد و للشركات و لألفراد، النمو مفتاح هي

البلدان  بني النمو يف االختالفات معظم يفسر يكن ( مل( 1960-2000 الفرتة فخالل البلدان، عرب النمو
 يشمل بأنه يفهم أن ميكن الذي اإلنتاج عناصر إنتاجية إمجايل بل البشري، املال رأس أو املادياملال  رأس تراكم
 مناخ و ا،أيض أمهيتها هلا الشركات فيها تعمل اليت األوسع فالبيئة. التكنولوجيا يف االختالفات جمرد من أكثر

 نمك قد و. ربرةامل غري املخاطر و التكاليف تقليل خالل من ةمباشر  اإلنتاجية حيسن أن ميكن اجليد االستثمار
 كل يف حدث مثلما املادي، املال رأس قلة من منه تعاين كانت ما رغم التقدم من دوال البشري املال رأس رتوف  
 .الثانية العاملية احلرب عقب اليابان و أملانيا من
 :التكنولوجي التقدم .2

 اإلمكانيات زيادة و اإلنتاج أساليب حتسني يف احلديثة االبتكارات به متساه ما أحد على اخافي ليس
 من الكمية نفس باستخدام اإلنتاج كمية زيادة إىل يؤدي إذ، تاحامل اإلنتاج مستوى تعزيز يف أو اإلنتاجية،

 بالنسبة اإلنتاج زيادة خالهلا من ميكن حديثة إنتاجية وسائل أو جديدة تقنية أساليب إدخال يعين فهو املوارد،
 يقوم اليت املهام هي و. األولية املواد ملزج جديدة طرق إدخال أو ملنتجاتا جتديد أو ملدخالتا من وحدة لكل

 يف االستثمار و الرأمسايل التكوين خالل من التكنولوجي التطور حيدث و. شومبيرت تعبري حسب ماملنظ اهب
 و التدريب، و التعليم تطوير يف االستثمار و احلديثة، العلمية  فاالبتكارات. التطوير و البحث جماالت

 يف و لالقتصاد، اإلنتاجية للطاقة املتواصل بالنمو تسمح البشري، املال لرأس اإلنتاجية الكفاءة رفع يف االستثمار
 ديؤك و. ثابتا السكاين التعداد أو الرأمسايل التكوين حجم بقي لو و حىت الكلي، اإلنتاج من الفرد نصيب زيادة

 للتقدم الرئيسي املصدر كان الغربية الدول يف السريع التكنولوجي التقدم أن االقتصادي الفكر تاريخ علماء
 اكافي اشرط ليس أنه إال املادي، التقدم حتسني يف اهام دور   لعب قد التكنولوجي التقدم أن مع و .االقتصادي

 مال التكنولوجيا ألن ،سريعمنو  حتقيق من الدول كل نتلتمك كذلك كان لو إذ ،االقتصادي النمو الستمرار
 .الدول مجيع متناول يف عام

                                                           

 الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة ،والمستقبل لتحديات الحاضر االستجابة في المستدامة التنمية حدود ،ي الدين حمدانيمح  1

 11 -10: ص ،2009 الجزائر، جامعة ، االقتصادية العلوم كلية فرع التخطيط،
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 :السكاني النمو .3

 النمو حث يف تقليديا موجبا عامال العمل، قوة يف النهائية الزيادة بالتايل و السكاين، النمو يعترب
 من الشرائية القوة زيادة و ناحية، من جنياملنت العمال عدد يف أكرب زيادة تعين العمل قوة فزيادة. االقتصادي

 داملتزاي السكاين النمو كان إذا ما على اخالف هناك أن مع أخرى، ناحية من يةاحملل األسواق حجم زيادة خالل
 تأثري فيتوق حيث ،العمل عنصر يف فائض من تعاين دولة يف االقتصادي النمو على سالب أم موجب ريتأث له

 قدرةال هذه فتتوق و اإلضافية، العمالة توظيف و استيعاب على االقتصادي النظام قدرة على السكاين النمو
 .التنظيم و اإلدارة مهارات مثل طةاملرتب العوامل  فرتوا مدى و الرأمسايل، الرتاكم نوع و معدل على كبرية بصورة

 :الكفء االقتصادي التنظيم .4

 لإلنتاج، أعلى مستويات حتقيق من نتتمك مواردها، استخدام كفاءة حتسني من نتتمك اليت الدولة أن إذ
 استخدام يقتضي الذي اإلسراف جتنب و الكفاءة رتوف ضرورة يعين مما االقتصادي، منوها معدل ترفع أن و

 على للموارد موزع دور للسوق يكون أن ضرورة يعين مما املواطنون، حيتاجها اليت اخلدمات و السلع إلنتاج املوارد
 الكفاءة زيادة عنه ينجم مما ،االقتصادية القرارات توجيه يف الدولة تدخل عن ابعيد االقتصادية القطاعات
 األمثل االستخدام و اإلنتاجي للسلوك ملدعمةا التحفيزات و الشخصية الدوافع ضغط حتت االقتصادية
 .اإلنسانية للمواهب

 . االقتصادي النمو قياس: الثالث المطلب

احدى الطرق املستعملة يف احملاسبة الوطنية لقياس الدخل اإلمجايل لبلد ما تتمثل يف مجع القيم املضافة 
تصاد مطروحا منها االهتالكات، و الناتج احملصل عليه يسمى الدخل احمللي الصايف أو الصافية جلميع فروع االق

 1الناتج احمللي الصايف.
 يف الوطين الدخل تطور تقييم أو لقياس أساسي مؤشرك اخلام احمللي الناتج يستخدمو لكن عادة ما 

 املضافة القيم جمموع ميثل الذيو  سوقي ناتج حملي خام و هناك(. اخلدمات و السلع إنتاج أي) ما اقتصاد
الناتج احمللي  و ،(اجلمارك حقوق و املضافة القيمة على الرسم زائد) املعين البلد يف املقيمني لألعوان االقتصاديني

 فإن عليه، و. تكاليفه إىل اإلنتاج هذا قيمة برد ذلك و العمومية، إنتاج اإلدارات يقيم الذي السوقي غري اخلام
  2 (.الغالب يف سنة) معينة زمنية فرتة خالل السوقي غري و السوقي PIB جمموع عن يعرب اخلام الناتج احمللي

                                                           

1 Jacques GOUVERNEUR, comprendre l’économie, la librairie scientifique en ligne, 2005, p : 198 

، كلية العلوم 10مجلة الباحث، العدد ، "النمو على وأثرها الجزائر في االقتصادي اإلنعاش سياسة"محمد مسعي،   2

 152 -151، ص: 2012االقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، 
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 الوطين الدخل على وحصل الناتج الداخلي اخلام إىل اخلارج يف املقيمني املعين البلد مواطين إنتاج بإضافة و
 بعض طرف من كذا و الوطنية، احملاسبة يف خاصة املؤشر هذا يستخدم و. اخلام الناتج الوطين أو اخلام

الناتج احمللي  من قريبا الغالب، يف الدخل الوطين اخلام مبلغ يكونو  .البنك العاملي مثل الدولية، املؤسسات
 أو املدفوعة املداخيل األولية االعتبار بعني يأخذ الدخل الوطين اخلام أن يف فيتمثل بينهما، الفرق أما. اخلام

 1(.الوطنية احملاسبة مبفهوم) العامل بقية من عليها املتحصل
 من بدال الناتج احمللي اخلام أصبح فقد ما، بلد إقليم على االقتصادي النشاط متابعة األسهل من أنه مبا و

 املنظمات خمتلف و االقتصاديني طرف من الوطين الدخل لقياس ثر استعماالكاأل املعيار الدخل الوطين اخلام
 الناتج احمللي اخلام لتغري املئوية النسبة حبساب بكل بساطة، يتم، االقتصادي النمو قياس فإن عليه، و. الدولية

 املستوى يف الزيادة أثر يتم حتييد مل إذا مسيةإ قيمة جمرد تبقى عليها املتحصل الزيادة نسبة و(. سنتني) فرتتني بني
  احلقيقي  النمو لقياس التضخم أثر إزالة من البد مث، من و. القياس فرتات خالل( التضخم)لألسعار العام

 و اجلارية باألسعارالناتج احمللي اخلام  من انطالقا الثابتة باألسعار الناتج احمللي اخلام حساب أي (،باحلجم)
 2(.االستهالك أسعار مؤشر / اجلارية باألسعار    PIB=  الثابتة باألسعار    PIB) لالستهالك األسعار مؤشر

 .و التنمية المستدامة االقتصادية التنمية : الثاني المبحث

تعريفها و تبيان أهدافها، الوقوف على مفهوم التنمية االقتصادية من خالل  املبحثسنحاول يف هذا 
التطرق إىل التنمية املستدامة، عناصرها و مؤشراهتا و خنتم بتبيان الفرق بني التنمية االقتصادية و النمو 

 االقتصادي.
 .االقتصادية التنمية مفهوم: األول بالمطل 

 تعريف التنمية االقتصادية .1

 االقتصادية نورد اآليت: التعريفات املقدمة للتنمية من بني
 الذي  و 1961 سنة  François Perroux  قدمه الذي ذلك كالسيكية التعاريف من: األول التعريف

 منو  خللق يؤهله مما ما جملتمع االجتماعية و الذهنية التغيريات تنسيق"  بأهنا التنمية عملية خالله من يعرف
   3."احلقيقي اإلمجايل ناجته يف دائم و مرتاكم
 

                                                           

  152، ص: سابقمرجع محمد مسعي،    1

  152: ص نفسه، مرجع  2

3 Philippe DEUBEL, Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, Pearson 
Edition, France, 2008, p : 463 
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 مع األهايل جهود توحيد بقصد تستخدم اليت الطرق و الوسائل من جمموعة هي التنمية " التعريف الثاني:
 اجملتمعات يف الثقافية و ،االجتماعية، االقتصادية النواحي من احلياة مستوى حتسني من أجل العامة السلطات

 تقدم يف لتساهم و إجيابيا يف احلياة االقتصادية، لتشارك عزلتها من هذه اجملتمعات إخراج و ،احمللية و القومية
 1".البالد

 من اإلنتاج مستويات و رفع أفضل إنتاجية أساليب استنباط طريق عن اجملتمع تقدم هي" التعريف الثالث:
 يف املرتاكم املال رأس زيادة عن فضال هذا أفضل، تنظيمات و خلق البشرية و الطاقات املهارات خالل إمناء

 2."مر الزمن على اجملتمع
تعرف التنمية االقتصادية بأهنا "إجراءات و سياسات و تدابري متعمدة، تتمثل يف تغيري " التعريف الرابع:

يادة سريعة و دائمة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي، عرب بنيان و هيكل االقتصاد الوطين، و هتدف إىل حتقيق ز 
 3فرتة ممتدة من الزمن، و حبيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد".

للرقى  و توظيفها و البشرية املادية للموارد األمثل "التنمية االقتصادية هي االستغالل :الخامسالتعريف 
 بوجود إال حيدث ال و هذا و ألسرته، له األساسية اخلدمات من وافر قسط و توفري دخله و حتسني باإلنسان

 عن احمللى االستثمار و دعم احمللية التنمية يف املواطنني دور تفعيل يف تتمثل احمللى املستوى على آفاق و تطلعات
 4التنمية". حتقيق يف تعني اليت لألهداف الوصول تيسر علمية مناهج استخدام طريق

 5نستشف اآليت: السابقةالتعاريف من 
  أن الزيادة السريعة يف مستوى دخل الفرد احلقيقي ليس سوى هدف ترمي إليه التنمية االقتصادية، و لكن

هذا اهلدف ال ميكن أن يتحقق إال عن طريق تطوير هيكل و بناء االقتصاد الوطين، أي إحداث تغيري 
 الوطين.جوهري يف العالقات اهليكلية اليت يتميز هبا االقتصاد 

  زيادة الدخل الوطين لوحدها ال تدل على حدوث تنمية، بل جيب أن يزداد الدخل الفردي أيضا، و
 عدد السكان.حلدوث دلك البد أن تكون نسبة الزيادة يف الدخل الوطين أعلى من الزيادة يف 

                                                           

 116عبد الرحمن محمد الحسن، مرجع سابق، ص:   1

 عجلة ودفع الصناعية االستراتيجيات تفعيل في المتاحة الموارد وتثمين تأهيل أهمية"عروب رتيبة و بوسبعين تسعديت،   2

 كلية قطيعة، أم استمرارية الجزائر في الجديدة الصناعية االستراتيجية حول الوطني للمؤتمر مقدمة مداخلة، "االقتصادية التنمية
 4: ص ،2012 أبريل  24 -23 يومي الجزائر، مستغانم، بجامعة التسيير، علوم و التجارية و االقتصادية، العلوم

 189، ص: 1990، مكتبة عين شمس، القاهرة، التنمية االقتصادية دراسة تحليليةعلي لطفي،   3

، كلية العلوم 10، مجلة الباحث، العدد "بالسودان المحلية التنمية في الوطنية السياسات دور"، محمد الحسن الرحمن عبد  4

 116، ص: 2012االقتصادية التسيير و العلوم التجارية، جامعة ورقلة، الجزائر، 

 193 -189علي لطفي، مرجع نفسه، ص ص:   5
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 ات املنتجة، الدخل الفردي املقصود هنا هو الدخل الفردي احلقيقي أي نصيب الفرد من السلع و اخلدم
ألنه قد حيدث أن يزيد الدخل الفردي االمسي لكن ذلك يكون نتيجة لآلثار تضخمية، و حلساب الدخل 

 على الرقم القياسي ألسعار السلع االستهالكية. اعتمادااألسعار الثابتة  يتم استخداماحلقيقي 
  ألن الزيادة الطارئة ال تدل يف  لألفراد،يشرتط حلدوث تنمية اقتصادية الزيادة املستمرة يف الدخول احلقيقية

 حد ذاهتا على حدوث تنمية.
  و يف اخلتام من األمهية مبكان أن نشري إىل أنه ال ميكن أن نتحدث عن تنمية اقتصادية ما مل تستفد الغالبية

فئة قليلة من اجملتمع دون  حكرا علىالعظمى من الزيادة يف الدخل الفردي احلقيقي، فال تكون هذه الزيادة 
 الفئات األخرى.

مل تسلم التعاريف السابقة من االنتقاد حيث ينتقد أمارتيا سن احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد سنة 
جممل هذه التعريفات و النظريات اليت حتصر الرفاه يف املنفعة املرتتبة على استهالك السلع و اخلدمات  1998

و يتجاوز هذا املنظور  .احلقيقية اليت يتمتع هبا البشر"بارة عن عملية لتوسيع احلريات بأن التنمية ع"فهو يرى 
املقاربات الضيقة للتنمية اليت حتصرها يف جمرد منو الناتج الوطين اإلمجايل أو زيادة نصيب الفرد من متوسط 

 1الدخل احلقيقي أو التصنيع و التقدم التقين.
أهداف التنمية االقتصادية: .2

2
 

 و  دولة، يف كل الظروف السائدة إىل ذلك يرجعو  أخرى، إىل دولة من االقتصادية التنمية أهداف لفختت
 الدول النامية تسعى لكن هناك أهداف أساسية السياسية، و حىت االقتصادية، االجتماعية، الثقافية أوضاعها

 :يف و هذه األهداف تتمثل اإلمنائية، خططها ظل يف حتقيقها إىل
 :القومي الدخل زيادة . أ

و اخنفاض  ر،قالف من تعاين اهفنجد احلقيقي، القومي الدخل زيادة هو النامية إن أول أهداف الدول
و جتاوز  ،املتدهورة لتعليميةا الصحية و باملوازاة مع تفاقم املشكلة السكانية و األوضاع اهناكس معيشة مستوى
 تعاين اليت شاكلمجيع امل على جياتدر  التغلب يف يساعد الذي حلقيقيا الدخل بزيادة يكون وضعياتهذه ال

 .ةقعمي تغريات هيكلية إحداث مع الدخل يف الزيادة حتققت إذا خاصة حاليا، النامية ولالد منها

                                                           

 36، ص: 2010دار الميسرة، األردن، ، التخطيط و التنمية االقتصاديةأحمد عارف العساف و محمود حسين الوادي،   1

 في الملتقى مقدمة مداخلة ،"التنمية االقتصادية و الصناعية و استراتيجيات التصنيع مفاهيم و أسس نظرية"زبير محمد،   2

وم العلوم االقتصادية، و التجارية و عل كلية قطيعة، أم استمرارية الجزائر في الجديدة الصناعية االستراتيجية حول الوطني
 2012أبريل   24 -23 يومي الجزائر، مستغانم، بجامعة التسيير،
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اإلمكانات املادية و  ،كانالس يف الزيادة كمعدل املو الع بعض حتكمه بلد أي يف وميقال الدخل فزيادة
 نسبة حتقيق نكأم كلما الدولة يف البشرية و الكفاءات والاألم رؤوس توفرت كلما إذ ،التكنولوجية املالئمة

 .ناكللس األساسية االحتياجات لتلبية دخلها يف أعلى
 :المعيشة مستوى رفع . ب

 إىل حتقيقها االقتصادية التنمية تسعى اليت بني األهداف اهلامة  من للمعيشة مرتفع مستوى حتقيق يعترب و
 وسيلة أيضا هي اإمن فحسب، وميقال الدخل لزيادة وسيلة جمرد ليست االقتصادية فالتنمية النامية، الدول يف

 ال الزيادة توقفت عند هذا احلد فإن إذا التنمية ذهه نال ،نى مع من ذلك هيتضمن ما بكل املعيشة مستوى لرفع
 الزيادة نسبة من كربأ بنسبة كانالس يزيد عندما ذلك و حيدث ،املعيشة مستوى يف تغري بأي مصحوبة كونت

 .عيشةامل مستوى اخنفاض مث من و الفرد نصيب متوسط اخنفاض  إىل ذلك يؤدي و وميقال الدخل يف
 :و الثروات الدخول توزيع في التفاوت تقليل . ت

 إىل باإلضافة الفرد، نصيب و هبوط متوسط القومي الدخل اخنفاض من الدول النامية معظم تعاين
 و على الثروة من كبري جزء على السكان من صغرية فئة تستحوذ و الدخل و الثروات، توزيع يف االختالف

 غالبا يؤدي ما إال على اجلزء القليل و هذا اجملتمع أفراد غالبية ميتلك ال بينما القومي، الدخل من نصيب عايل
كرب اجلزء  كلما طراباالض هذا زاد و كلما يستهلكه، وما اجملتمع ينتجه بني ما شديدة اضطرابات حدوث إىل

 يف تنفق ال الدخل معظم أو الثروة من األكرب اجلزء على حتوز اليت ةقالطب نأ ذلك و اجملتمع، املعطل من رأمسال
 األكرب تكتنز اجلزء ما عادة يه و ،احلدي لالستهالك ميلها صغر بسبب أموال من هعلي صلحت ما كل العادة

 تعطل زيادة و اإلنتاجي اجلهاز ضعف إىل الطويل األجل يف هذا يؤدي حيث مداخيل، من هعلي حتصل مما
 ضعف إىل يؤدي عامة بصفة اإلنفاق قلة و ،هعلي صلحت ما كل تنفق اليت قريةالف اتقالطب سكع ،العمال
 .البطالة نسبة رتفاعا و اإلنتاجي اجلهاز

 :اإلنتاجي الهيكل في التوسع . ث
 مما الصناعية، القاعدة إىل توسيع تسعى و اليت االقتصادية التنمية عملية يف الزاوية حجر التصنيع يعترب

 عجلة دفع على قادرة ذاتية له ديناميكية فالتصنيع. املستخدمة اإلنتاج قوى و حجم مستوى رفع إىل يؤدي
 التصنيع عملية ن جناحال الصناعي، طاعقال إىل وجهةامل االستثمارات حجم يف زيادة تتطلب أهنا إال النمو

 طريق على و وقوفه االنطالق مرحلةدخول  من وميقال االقتصاد كنيلتم الرأمسايل معدل الرتاكم  رفع تضيقت
 .الذايت النمو
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 . المستدامة التنمية مفهوم: الثاني المطلب

 :المستدامة التنمية تعريف .1

الرئيسة السابقة للمنظمة  Gro Harlem Brundtland عرفت  ،1987 عام  نشر الذي التقرير يف
 باحتياجات اإلضرارالصحة العاملية التنمية املستدامة بأهنا "تلك التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلايل دون 

 1املستقبل" أجيال
 التنمية و مناحي االستثمار املوارد و توجهات استغالل فيها يتناغم للتغيري :  "عمليةو هي أيضا

و  اإلنسان للوفاء باحتياجات و املستقبل احلاضر إمكانات من كال و يعزز املؤسسات، تغيريو  التكنولوجية
 2تطلعاته".

 سعيا   عشوائيا   اهلبة هذه لتدمري االجتاه و. برمتها ألجياله مشرتكا   إرثا   ما لبلد الطبيعية املوارد قاعدة متثل و
 .اخلصوص وجه على املستقبلية و احلاضرة باألجيال العقوبة إنزال إىل يفضي املدى قصرية اقتصادية أهداف وراء

 ليست هي و التواصل عوامل متتلك و باالستقرار، تتسم اليت التنمية عن تعبري هي املستدامة التنمية و
 أو االجتماعية، أو االقتصادية، التنمية مثل إبرازها، على التنمية مفكرو درج اليت التنموية األمناط من واحدة

 و مواردها و باألرض تنهض تنمية فهي األمناط، هذه كافة تشمل هي بل املؤسسية، أو البيئية، أو الثقافية،
 التمتع يف القادمة األجيال حق و الزمين البعد االعتبار بعني تأخذ تنمية فهي هبا، تقوم و البشرية باملوارد تنهض
 تأخذ اليت التنمية بأهنا املستدامة للتنمية وضوحا   األكثر التعريف فإن آنفا   ورد ما ضوء على و .الطبيعية باملوارد

 املوارد استخدام يف التبذير عدم هي و أال التنمية، جهد على البيئة تفرضها اليت الرئيسة الثالثة القيود االعتبار يف
 على البيئة قدرة جتاوز عدم و نفسها، جتديد على قدرهتا حبدود املتجددة املوارد باستخدام االلتزام و الناضبة،

 3 .خملفات من التنمية جهد فيها يلقيه ما هضم
 التنمية المستدامة: عناصر  .2

 4التنمية املستدامة عبارة عن مثلث مشكل من العناصر التالية:

                                                           

1 Commissariat général au Développement durable de la république française, Les essentiels du 
développement durable, Paris, 2012, p : 3 

 العلوم كلية ،12 العدد الباحث، مجلة ،"النقل مرحلة خالل البيئة على النفط تأثير" رحمان و محمد توهامي طواهر، أمال  2

 23: ص ،2013 الجزائر، ورقلة، جامعة التجارية، العلوم و التسيير االقتصادية

 الدوحة، للسكان، الدائمة اللجنة ،قطر دولة في المستدامة التنمية المهندي، ابراهيم حسن و الهيتي الرحمن عبد نوزاد  3

  13: ص ،2008

، مركز اإلمارات للدراسات و البحوث التنمية المستدامة اإلطار العام و التطبيقاتنوزاد عبد الرحمان الهيتي،   4

 20 -19، ص: 2009االستراتيجية، أبو ظبي، 
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 العنصر االقتصادي: . أ

يستند العنصر االقتصادي إىل املبدأ الذي يقتضي بزيادة رفاهية اجملتمع إىل أقصى حد و القضاء على الفقر 
 من خالل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية، و االستخدام األمثل للموارد البشرية بصورة كفؤة. 

 العنصر االجتماعي: . ب

حتسني سبل احلصول على اخلدمات الصحية و  يتمثل العنصر االجتماعي يف النهوض برفاهية الناس، و
. كما يشري إىل تنمية اإلنسانالتعليمية األساسية، و الوفاء باحلد األدىن من معايري األمن، و احرتام حقوق 

 ، التنوع، التعددية، و املشاركة الفعلية للقواعد الشعبية يف صنع القرار.الثقافات املختلفة
 العنصر البيئي:  . ت

 نظم اإليكولوجية و النهوض هبا.و البيئي باحلفاظ على احمليط من موارد مادية و بيولوجية يتعلق العنصر 
 و ميكن متثيل عناصر التنمية املستدامة على الشكل التايل: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 20مصدر: نوزاد عبد الرمحان اهلييت، مرجع سابق، ص: 

 مؤشرات التنمية المستدامة: .3

 رئيسة جوانب أربعة إىلتنقسم مؤشرات التنمية املستدامة  املستدامة للتنمية املتحدة األمم جلنةحسب  
 :. و هي كما يليمؤسسية و بيئية ،اجتماعية، اقتصادية

النمو  
الكفاءة 

االستقرار 
          

     
 
 

  

 العنصر االقتصادي

 الفقر 
 التشاور / التمكين

 التنوع البيئي/ المرونة
 الموارد الطبيعية

التلوث   

المساوات بين األجيال 
 الحاجات األساسية / التوظيف

 التقييم 

 إضافة الصفة الذاتية

 العنصر البيئي العنصر االجتماعي

: عناصر التنمية المستدامة1-3الشكل   
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 :االجتماعية المؤشرات و القضايا . أ

 1 :هي قضايا ست يف املستدامة للتنمية االجتماعية باملؤشرات املرتبطة القضايا تتمثل
 :االجتماعية المساواة

 كبرية درجة إىل تعكس إذ املستدامة، التنمية يف االجتماعية القضايا أهم إحدى االجتماعية املساواة تعد 
 و الفرص إتاحة و املوارد توزيع يف الشمولية و العدالة درجة مع املساواة ترتبط و .العامة املشاركة و احلياة نوعية
 من تبقى االجتماعية املساواةغري أن  العامة، اخلدمات و العمل على احلصول فرص تتضمن و. القرارات اختاذ
 و االجتماعية املساواة لقياس رئيسني مؤشرين اختيار مت قد و. التحقيق يف صعوبة املستدامة التنمية قضايا أكثر

 أو) السكان من األفقر اخل مس و األغن اخل مس بني التفاوت مقدار و الفقر، خط حتت السكان نسبة مها
 (.الدخول لتفاوت القياسي جيين مؤشر

  :العمومية الصحة
 و صحي غذاء و للشرب صاحلة مياه على فاحلصول املستدامة، التنمية و الصحة بني ما وثيق ارتباط هناك

 البيئة تلوث نتيجة الصحية األوضاع تدهور ألن املستدامة، التنمية مبادئ أهم من تعد دقيقة صحية رعاية
 و املستدامة، التنمية حتقيق يف الفشل إىل أدى ،املطرد السكاين النمو و املعيشة، غالء الفقر، بالسكان، احمليطة
و من  .االقتصادي التطور تواكب بصورة البيئية و الصحية اخلدمات تتطور مل حيث النامية، الدول يف خاصة

 الرعاية و األطفال، و وفيات األمهات معدالت الوالدة، عند املتوقع العمر: للصحة الرئيسة املؤشرات أهم
 .األولية الصحية

  :التعليم
 الفرد عليها حيصل أن ميكن اليت املكاسب أهم من هألن املستدامة التنمية لتحقيق رئيسا   مطلبا   التعليم يعد

 تطوره االجتماعي مدى و ما بلد يف التعليم مستوى بني مباشرا   ارتباطا   هناك أن كما. احلياة يف لتحقيق النجاح
 .االقتصادي و

مع  التعامل على سكاهنا تدريب يف و التعليم يف ملموسة جناحات الدول من الكثري حققت قد و
 أهم مؤشرات أما. اجملال هذا يف به القيام جيب الذي اجلهد من كثريال هناك يزال ال و احلديثة، املعلومات

 .املختلفة التعليمية باملراحل االلتحاق معدل و والكتابة، القراءة معرفة معدل: فهي التعليم
  :السكن

                                                           

 24 -23:  نوزاد عبد الرحمن الهيتي و حسن إبراهيم المهندي، مرجع سابق، ص  1
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 من احلياة بكل شروط تتأثر و املستدامة، التنمية احتياجات أهم من للمواطن املالئم السكن توفري يعد
 تقاس و. احلضري و العمراين التخطيط نوعية و حالةو  البطالة، الفقر، السكان منو معدل االقتصادية، احلالة
 املربعة يف األبنية.  األمتار من الفرد نصيب هو واحد مبؤشر عادة املستدامة مؤشرات التنمية يف السكن حالة

 : األمن
 و الدميقراطية فالعدالة و اجلرائم، من الناس محاية و االجتماعي األمن املستدامة التنمية يف باألمن يقصد

 إال اجلرمية، من حيمي املواطنني عادل و متطور األمنية لإلدارة نظام وجود على كلها تعتمد االجتماعي السالم
إىل  اإلساءة خالل من سلطاهتا أو متارس االجتماعي، القلق اإلدارة هذه تثري أال ذاته الوقت يف ينبغي أنه

يف  اجلرائم مرتكيب نسبة خالل من عادة االجتماعي األمن يتم قياس و. اإلنسان حقوق على التعدي و األفراد،
 اجملتمع.

  :السكان
 دولة يف النمو السكاين معدل زاد فكلما املستدامة، التنمية و السكاين النمو بني بارزة عكسية عالقة توجد

 يفاقم مما املستدام، النمو االقتصادي تقلص و الطبيعية املوارد استهالك نسبة زادت معينة جغرافية منطقة أو ما،
 معدل فهو املستخدم يالرئيس املؤشر أما .املستدامة التنمية حتقيق فرص من يقلل ما هو و البيئية، املشكالت

 .السكاين النمو
 1االقتصادية: المؤشرات و القضايا . ب

 :االستهالك و اإلنتاج أمناط و االقتصادية البنية قضايا املؤشرات هذه تشمل و
  :االقتصادية البنية
 القوى و الفرد دخل معدل و الرأمسايل، االقتصادي النشاط عادة االقتصادي بالنمو املرتبطة املؤشرات تظهر

 االقتصادي التفاوت حقيقة عن واضحة صورة تعطي ال املؤشرات هذه مثل لكن السوق، موازين ضمن الشرائية
 سياسات تأثري طبيعة املستدامة االقتصادية املؤشرات تطوير يعكس و. الدخل مصادر أو الثروات توزيع يف

 البنية مؤشرات أهم تتمثل و .املستدامة التنمية قياس أولويات من يعد مما الطبيعية املوارد على الكلي االقتصاد
 القومي الناتج إىل اخلارجية املديونية نسبة، امليزان التجاري، و اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب: االقتصادية

 .اإلمجايل
 االستهالك: و اإلنتاج أنماط

                                                           

    :25ص سابق، مرجع المهندي، إبراهيم حسن و الهيتي الرحمن عبد نوزاد  1
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 يتميز العامل إذ أن املستدامة، التنمية يف الرئيسة االقتصادية القضايا أهم من االستهالك و اإلنتاج أمناط تعد 
 املوارد تستنزف اليت غري املستدامة اإلنتاج أمناط و صناعيا ، املتقدمة الدول يف االستهالكية النزعات بسيادة

 :باآليت االستهالك و اإلنتاج أمناط مؤشرات أهم تتمثل و. النامية الدول يف أم املتقدمة الدول يف سواء الطبيعية
 يف املواد اخلام استخدام كثافة مبدى تقاس و الطبيعية، اخلامات كل باملادة يقصد: املادة استهالك 

 .اإلنتاج
 للفرد السنوي الطاقة استهالك احتساب خالل من تقاس و: الطاقة استخدام. 
 و النفايات اخلطرة إنتاج و املنزلية، و الصناعية النفايات إنتاج بكميات تقاس و: النفايات إدارة و إنتاج 

 .النفايات تدوير إعادة و املشعة،
 خاصة، سيارة)املواصالت  بنوع مقارنة سنويا   الفرد يقطعها اليت باملسافة تقاس و: املواصالت و النقل 

 ...(.طائرات عامة، مواصالت
 1:البيئية و المؤشرات القضايا . ت

 املياه الساحلية، املناطق، احمليطات، البحار األراضي، اجلوي، الغالف يف البيئية املؤشرات و القضايا تتمثل
 .احليوي التنوع و العذبة

منها  و تغرياته، و اجلوي الغالف إطار ضمن تندرج اليت اهلامة القضايا من العديد هناك :الجوي الغالف
 مع مباشرة أو غري مباشرة بصورة القضايا هذه تأثريات ترتبط و اهلواء، نوعية و األوزون، ثقب و املناخي التغري
 :هي اجلوي بالغالف تتعلق رئيسة مؤشرات هناك ثالثة و .البيئي النظام توازن و استقرار و اإلنسان، صحة
 كيوتو بروتوكول و املناخ لتغري اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية حتكمه و: املناخي التغري. 
 حتكمها و األوزون، لطبقة املستنفدة املواد استهالك خالل من متابعتها تتم و: األوزون طبقة استنفاد 

 .مونرتيال بروتوكول و فيينا اتفاقية
 احلضرية للمناطق اخلارجية البيئة يف اهلواء ملوثات تركيز درجة خالل من قياسها يتم و: اهلواء نوعية. 

  :األراضي
 استخدام وسائل و طرق أن إذ املستدامة، بالتنمية عالقتها يف كثرية تشعبات ذات و معقدة قضية هي و

 املؤشرات تركز و .مبادئها تطبيق و املستدامة بالتنمية الدول التزام مدى رئيسة بصورة حتدد اليت هي األراضي
 النمو و الزراعية التنمية، الغاباتإزالة ، التصحر، األراضي تدهور على األراضي باستخدامات املتعلقة

 .احلضري

                                                           

   :26- 29صص سابق، مرجع المهندي، إبراهيم حسن و الهيتي الرحمن عبد نوزاد  1
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  :الساحلية المناطق و المحيطات و البحار
 هذه فإن إدارة لذا األرضية، الكرة مساحة من%  70 نسبته ما تشكل احمليطات و البحار كانت ملا
 و البحرية املسائلتشمل  و. البشرية تواجه اليت التحديات أكرب ميثل بيئيا   مستدامة بطريقة الشاسعة املناطق

 :يلي ما املستدامة للتنمية بالنسبة األمهية ذات الساحلية
 الربية األنشطة عن الناجم التدهور. 
 احلية املوارد من غريها و لألمساك املستدام غري االستغالل. 
 الساحلية املياه يف الغاز و النفط مشاريع و البحري النقل عن الناتج البحري التلوث. 
 اهلشة اإليكولوجية النظم و احليوي التنوع محاية. 
 البحر سطح منسوب ارتفاع عن النامجة اآلثار ذلك يف مبا املناخ، بتغري العالقة. 

 النسبة: هي ثالثة مؤشرات خالل من السواحل و البحار و احمليطات جمال يف املستدامة التنمية قياس يتم و
 املياه يف الطحالب تركز درجة األمساك و صيد كمية الساحلية، املناطق يف املقيمني السكان جملموع املئوية

 .الساحلية
  :العذبة المياه

 للزيادات نتيجة .العامل مناطق من العديد يف بالشك حمفوفة مسألة للمياه األجل طويلة االستدامة تعد
 كميتها. و املياه نوعية مها رئيسيني مبؤشرين العذبة املياه جمال يف املستدامة التنمية قياس يتم و السكانية،
 :الحيوي التنوع
 العمليات بني و بينه أساسي ارتباط هناك و املستدامة، التنمية يف أساسيا   عنصرا   احليوي التنوع يعترب

 من احلية الكائنات أي للموارد الطبيعية، املستدام االستخدام احليوي، للتنوع اهلامة املسائل منو  االقتصادية،
 خالل من احليوي التنوع قياس يتم و. الطبيعةتوازن  على السليب التأثري دون أمساك، و نباتات و حيوانات
 .احملمية املناطق مساحة نسبة و باالنقراض، املهددة احلية الكائنات نسبة: مها رئيسيني مؤشرين

 1:المؤسسية المؤشرات و القضايا . ث

 من: كل يف املستدامة للتنمية املؤسسية باملؤشرات العالقة ذات القضايا أهم تتمثل و
 المؤسسي: اإلطار
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 وطنية وضع اسرتاتيجيات على املستدامة التنمية لتطبيقات املناسب املؤسسي اإلطار إنشاء عملية تشتمل
 إجراءات اختاذ و البيئية، و االقتصادية االجتماعية و لألولويات املتكامل االندماج إىل ترمي املستدامة للتنمية
 .عليها التصديق و العاملية االتفاقات على للتوقيع
 التزامها الدولة و استعداد مدى إىل املؤسسي اإلطار موضوع يف املشمولة الرئيسة املؤشرات تشري و 

 مهااملختاران  املؤشران و .املستدامة للتنمية متكاملة كلية عملية إىل جمزأ قطاعي هنج اتباع عن بالتحول
 . عليها العاملية املصدق االتفاقات تنفيذ و املستدامة للتنمية الوطنية االسرتاتيجية
 :المؤسسية القدرة
 قدرة البلد و هذا شعب بقدرة كبرية درجة إىل املستدامة التنمية وحو التقدم على البلد قدرة تتحدد

 من إمكانياته و، التنظيمية، التكنولوجية ،العلمية، البشرية بإمكانياته البلد قدرة تقاس أن ميكن و. مؤسساته
 يصعب تقييمها لكن و املستدامة، التنمية صوب التقدم لتيسري مهمة أداة املؤسسية القدرة متثل و. املوارد حيث

 .املؤشرات من حمدود بعدد املناسب بالشكل
 الثابت و اهلاتف خطوط السكان، من ألف لكل اإلنرتنت املوضوع اشرتاكات هلذا املختارة املؤشرات و 
 اإلمجايل الناتج احمللي من مئوية كنسبة التطوير و العلمي البحث على اإلنفاق و السكان، من ألف لكل اجلوال
 يقيس الطبيعية الكوارث بفعل االقتصادية و البشرية اخلسائر مؤشر و املعلومات، إىل الوصول إمكانية تقيس
 .هلا االستجابة و الطبيعية التأهب للكوارث درجة
.االقتصادية التنمية و االقتصادي النمو بين الفرق:  الثالث المطلب

1
 

مثة فرق كبري بني مفهوم التنمية االقتصادية و النمو االقتصادي على الرغم من التداخل املوجود بينهما، 
 أو ،احلقيقي الناتج يف بأنه التوسع يوصف الذي االقتصادي النمو جمرد إىل التنمية مفهوم حيث ال ميكن اختزال

 يركز الذي و ،للنمو االقتصادي مرادفا ليست التنمية أن مبعن ،احلقيقي الناتج الوطين من الفرد دخل يف التوسع
 نصيب و الوطين احلقيقي الدخل يف الزيادة أن تؤكد الوقائع و التجارب ن. و يف احلقيقة فإاإلنتاج زيادة على
 .التنمية عملية تتضمنها اليت األساسية من املتغريات جزءا فقط متثل االدخار معدالت و الفرد

 قد بينما سريع اقتصادي منو تحققي أن من احملتمل و ،تنمية بالضرورة يعين ال اقتصادي منو حدوث إن
 و سياسية و اجتماعية االقتصادي حتوالت النمو حتسن مواكبة لعدم ذلك و ،التنمية يف عملية تباطؤ حيدث
 يف النامية الدول يف بعض%  6 تقارب مرتفعة معدالت الوطين للدخل النمو االقتصادي بلغ فمثال ،ثقافية
 تعاين سكاهنامن  واسعة فئات استمرت و منخفضة فيها املعيشة بقيت مستويات ذلك مع و ،الالتينية أمريكا
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 حيث ارتفعت االتساع وحو اجتهت الفقراء و األغنياء بني أن الفجوة كما. البطالة و املرض ،اجلهل ،الفقر من
 يف متواضعة اقتصادي منو معدالت أخرى دول حني حققت يف ،الفقر خط حتت يعيشون الذين السكان نسبة

 عدد يف البشرية التنمية مركب مؤشر على مستوى به بأس ال تقدما حتقق أن استطاعت و ،الوطين منو الدخل
 املاضي القرن من يف الثمانينات سرييالنكا استطاعت فمثال ،األساسية االحتياجات املتصلة بإشباع اجملاالت

 ،( سنة 74) يف ذلك الوقت املتقدمة الدول معدل من قريب هو و سنة 73 إىل عند الوالدة املرتقب العمر رفع
 . السكان من%  78 إىل الكتابة و بالقراءة امللمني متوسط زيادة من متكنت كما

 التحديث معطيات من عدد ببلوغ حيدد التنمية الذي التعريف ذلك هو االقتصادية للتنمية العام املعن إن
 .املؤسسات يف تطوير و القرار صنع يف املشاركة و ،إنتاجية العمل زيادة مثل

 امتداد على للفرد احلقيقي الدخل يزيد من خالهلا اليت العملية هي االقتصادية لتنميةفا ذلك ىعل تأسيسا و
 و ،السكان عدد يف الزيادة االعتبار عملية يف ليأخذ تصحيحه جيب الدخل أن يعين هذا و من الزمن طويلة فرتة

 . يقل أن الفقر البد خط حتت الواقعني عدد أن و ،عدالة أكثر يكون أن الدخل جيب توزيع فان بالتايل
 التنمية عن التعبري هو أيضا السائد إال أن الفرد دخل زيادة هدف أمهية على التأكيد من الرغم على و

 األدىن احلد ،خط الفقر حتت املتواجدين املواطنني عدد مثل الثانوية األهدافمن  مبجموعة االقتصادية
العدالة  حتقيق خالل من ذلككل  يأيت ... والوالدة عند العمر املرتقب ،للبطالة األقصى احلد ،لالستهالك
 على باالعتماد إال تتواصل و تستمر أن ميكن االقتصادية ال فالتنمية ،االقتصادية للكفاءة و االجتماعية
 .األفراد طاقات إبداعات و

 النمو إن ،البشرية التنمية قضايا إىل النمو االقتصادي من حيول االهتمام جعل للتنمية األوسع املفهوم إن
 و املعيشي املستوى حتسني على ينعكس كذلك أن ينبغي أنه إال هلا أساسيا مكونا و عنصرا االقتصادي يشكل

 ميكن ال التحسن فان غياب ذلك يف و ،األغنياء و الفقراء بني الفجوة تذويب و ،للسكانالتعليمي  و الصحي
 و ميكن التمييز بني النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية من خالل اجلوانب التالية: .طويل لوقت يستمر أن
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 التنمية االقتصادية النمو االقتصادي

 حتدث عن طريق تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية منو تلقائي و حركة آلية

 ال ختضع ملثل هذه الدورات خيضع للدورات االقتصادية

 تكون يف الدول النامية يكون يف الدول املتقدمة

ال حيدث تغيري يف هياكل اجملتمع و القطاعات 
 االقتصادية

 دث تغيري يف هياكل االقتصادحت

 حتدث يف ظل التخطيط من قبل الدولة حيصل يف ظل نظام السوق

 ترتبط بسياسات و اسرتاتيجيات اقتصادية  يرتبط بنظريات اقتصادية 

 ، ص:2014إشكالية استغالل املوارد الناضبة و أثرها على النمو االقتصادي، دار هومة،اجلزائر،أنيسة بن رمضان، : مصدر
89 

 .االقتصادي النمو نظريات: الثالث المبحث

حظيت بالدراسة و التحليل حيث تعددت يعترب موضوع النمو االقتصادي من بني أكثر املواضيع اليت 
  النظريات و النماذج يف هذا امليدان، كل حسب التيار الذي ينتمي إليه، و فيما يلي نأيت على ذكر أمهها:

 .سيكيةالكال النظرية: األول المطلب

 ثورةظهرت النظرية الكالسيكية يف حقبة مفصلية من التاريخ األورويب احلديث حيث تزامن ظهورها مع ال
رواد  توجهات و أفكار و من الطبيعي أن ترتك هذه الثورة أثرها على ،عشر الثامن القرن أواخر يف الصناعية

و فيما يلي سنتطرق إىل إسهامات كل  مالتس، و ريكاردو، مسيث، آدم املدرسة الكالسيكية، خاصة كل من
 واحد منهم:

آدم سميث .1
1

 

 احلرية من البد عليه و تلقائي ا، التوازن حتقيق على قادر طبيعي نظام االقتصادي النظام أن مسيث آدم يرى
 القومي، االقتصاد منو يعرقل ذلك ألن االقتصادي النشاط يف شكل بأي احلكومة تدخل عدم و االقتصادية
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 اليد" مفهوم عليه أطلقما  خالل من االقتصادية احلياة مسار تنظم اليت هي الطبيعية القوانني أن يرى حيث
 الدخل زيادة إىل يؤدي مبا و اإلنتاجية، و اإلنتاج زيادة يكفل مبا العمل تقسيم و بالتخصص نادى كما" اخلفية

 .الرأمسايل التكوين معدالت فزيادة االدخار، و
 حتكم اليت العامة للمبادئ تعرضه خالل من االقتصادي النمو حتليل يف كبرية مسامهة مسيث آدم ساهم

 و التخصص أن مسيث . يوضح1776 عام نشر الذي" األمم ثروة" الشهري كتابه يف الدخل و الثروة تكوين
 هو االدخار يكون عليه و االدخار، من أساسا يتأتى الذي و رأمسايل برتاكم يسبق أن البد العمل تقسيم
 Self ذاتيا متجددة عملية النمو عملية تصبح الرأمسايل، الرتاكم بوجود بأنهيقول  و. االقتصادي النمو أساس

Sustainingأجزاء فتخصص األرباح، و الدخول فتزيد اإلنتاجية مستوى من العمل ، حيث يرفع تقسيم 
 أحدث تكنولوجيا مع العمل تقسيم من فمزيد ،(أكرب رأمسايل تراكم)االستثمار و لالدخار منها أكرب إضافية

 للنمو الرتاكمية العملية هذه أن إىل يشري نفسه الوقت يف لكنه و. هكذا و. ..األرباح من مزيد اإلنتاج و ليزيد
 على الرأمساليني يتكالب حني) الرأمسايل الرتاكم حدة مرحلة إىل االقتصاد وصول يؤدي حيث حدود، هلا

 األمر لينتهي الرأمسايل، التكوين معدالت و املدخرات تقل و األرباح هبوط إىل( معينة جماالت يف االستثمار
 انكماشية(. دائرية )حلقة Stationary Stateركود  حبالة

دافيد ريكاردو .2
1

 

يف األجل الطويل، و هو يعترب من املفكرين االقتصاديني ذوي و ال سيما اهتم ريكاردو بالنمو االقتصادي 
، فهو يرى أن تزايد السكان سيؤدي إىل زيادة الضغط على موارد العيش و املواد الغذائية، النزعة التشاؤمية

فيضطر اجملتمع عندئذ إىل االجتاه أكثر فأكثر وحو زراعة األرض األقل خصوبة، فيظهر أثر قانون تناقص الغلة و 
  هو األمر الذي سيؤدي بدوره إىل نتيجتني اثنتني مها: 

 ضطرار إىل زراعة األراضي من الدرجة الثانية و الثالثة... مما يكلف ماال و جهدا تفشي الريع بسبب اال
 مضاعفا.

  مما ينعكس سلبا على االستهالك )تقل املنفعة  ،زيادة أسعار املنتجاتازدياد تكاليف اإلنتاج يؤدي إىل
 احملققة( فتحدث اجملاعات و تسود حالة من الركود االقتصادي.

لتقدم التكنولوجي و الفين ميكن أن يؤخر الوصول إىل حالة الركود االقتصادي، و أن كما يرى ريكاردو أن ا
اخلروج من هذه احلالة يستلزم عوامل كثرية أمهها تقليل مستويات األجور إىل حد الكفاف، عدم تدخل الدولة 

                                                           

، ص: 1994، دار التعاون للطباعة و النشر، القاهرة، التنمية االقتصادية من منظور إسالميفرهاد علي محمد األهدن،   1
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ارية، و أن يتوافر يف احلياة االقتصادية، أن تكون املستعمرات اخلارجية يف خدمة اقتصاديات الدول االستعم
 القدر الكايف من األراضي الصاحلة للزراعة.

اعتربها دينامو النمو ألي جمتمع و  و قد قسم ريكاردو اجملتمع إىل ثالثة طبقات هي طبقة الرأمساليني و
هي فئة هلا وضعها اخلاص و تقوم بإمداد اجملتمع بالغذاء  حموره األساسي، طبقة مالك و أصحاب األراضي و

ل ما تنتجه األراضي من حماصيل، و أخريا طبقة العمال و اليت البد أن تكون األجور اليت تتقاضاها من خال
 عند مستوى حد الكفاف.

:روبرت مالتس .3
1
  

 نظريته وضع الذي التشاؤمية، املدرسة زعيم باعتبارهو  السكاين النمو يف املشهورة آرائه ملالتس كان
 فإنه -يضبط مل إذا -السكان عدد إن" :على تنص اليت و ،"للسكان مالتس نظرية" بامسه املعروفة السكانية
 حسابية مبتوالية إال الظروف أحسن يف و الغذاء إنتاج يتزايد ال حني يف قرن ربع كل هندسية مبتوالية سيتزايد
 ".الفرتة نفس خالل
 الصناعي، و الزراعي القطاعني يف املستثمر املال رأس زيادة ضرورة يف للتنمية املالتسية النظرية تتمثل و

 االستثمارات من أكرب جزء توجيه و اإلنتاج، زيادة لتحقيق كوسيلة الزراعي اإلصالح أساليب اتباع مقرتح ا
 رأس من الباقي توجيه يتم و هذا. فيه االستثمارات رحبية فرص يوفر مما للزراعة، الصاحلة األراضي مجيع لزراعة
 دوران مع القطاع هذا أمهية لتزيد التكنولوجي، التقدم و املتزايدة الغلة فيه تتضح الذي و الصناعي للقطاع املال

 .اآلخر دون أحدمها على الرتكيز عدم و مع ا، القطاعني تقدم بأمهية مالتس يندد و. النمو عجلة
 صياغة النموذج الكالسيكي: .4

 االقتصادي النظام تطور أن يف يرتكز االقتصادي النمو يف الكالسيك فكر أن إىل سبق مما خنلص و
 من موجة تظهر السكان منو التقدم سبق فإذا السكاين، النمو و التكنولوجي التقدم بني سباق ا يعد الرأمسايل

 من حالة تسود أي األجور، و اإلنتاج و التشغيل زيادة على تعمل الفين التقدم زيادة لكون ذلك و النمو،
 و النمو مث الركود من جديدة موجة فظهور السكان زيادة إىل األخرية هذه تؤدي و. االقتصادي االنتعاش
 على بدوره يعتمد الذي و الرأمسايل الرتاكم على يعتمد الفين التقدم أن النظرية تبني و. هكذا و. ..االنتعاش
 2:التالية الدوال يف الكالسيكي النموذج ميكن تلخيص و. اجتاهاهتا و األرباح مستوى
 

                                                           

 32: ص مرجع سابق، بخاري، الحميد عبد عبلة  1

 33 -32: ص مرجع نفسه،  2
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   : اإلنتاج دالة
                                                      (1..............)( O = f ( L , K , Q , T   

O : اإلنتاج  
L : العمل قوة    
K : (املوارد) األرض من املتاح  
Q  : املال رأس   
T  التكنولوجيا :  

 من املتاحة املساحة ثبات بافرتاض و. اسرتاتيجي ا غري عامال العتباره التنظيم عنصر النموذج جتاهل قد و
 عنصر يف مطردة بزيادة املقرتن و األرض يف الثبات أن و الفين، التقدم ضمن تدخل اجلديدة املوارد فإن األرض
 .الكلي الناتج تناقص إىل فرتة بعد يؤدي العمل

T = T ( I )  ......... (2)                       :االستثمار على يتوقف التكنولوجي التقدم مستوى   
I = dQ = I ( R )......... (3)                                       :األرباح على يتوقف االستثمار   

 عبارة R و الرأمسايل، الرصيد يف الزيادة عن يعرب و الذي Iالصايف  االستثمار هنا باالستثمار يقصد حيث
 (. املال رأس و األرض)  الثابتة اإلنتاج عناصر من العائد عن

R = R (T , L )  ( .......4)                العمل عرض و تكنولوجي مستوى على تتوقف األرباح  
L = L (W ) ( ..........5)                              األجور حجم على يتوقف العمل قوة حجم   
W = W ( I )  (..........6)                                  االستثمار مستوى على تتوقف األجور  
O = R + W                           أي الكلي، الناتج تعادل األجور و األرباح جمموع بأن علما  

 W = wL                                                فيكون الطويل األجل يف التوازن شرط أما
 .األدىن األجر معدل w أن حيث

 النموذج سري كيفية تكون الرأمسايل للنظام األول احملرك هي األرباح أن بافرتاض و فإنه ذلك على و
  :التايل النحو على للنمو الكالسيكي

d R         d I         d Q        d T       d W       d L       d R 
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 .النيوكالسكية النظرية: الثاني المطلب

 شومبيتر:تحليل  .1
1

 

 تدرجيية صورة يف تتم عملية النمو اعترب يف الفكر القتصادي، إذ أهم مسامهات ضمن شومبيرت حتليل يعترب
فرتات  بنِي  متوجات شكل يف حتدث حيث على ملدى الطويل مسارها يف منظمة و غري يف املدى القصري

 لنمواعناصر  بني لعالقاتادائرة  من خلروجامن  البد لنموالتحقيق  شومبيرت أنه و يرى االزدهار و الكساد،
 يف للمنظم لفعالالدور اعلى  يركز و التجديدات، كما ملشروعات او إقامة  ملتاحةالفرص االستثمارية ابانتهاز 
 بدفع باهرة تسمح نتائج يقود إىل لذياإلنتاج ايف  و االبتكار لتجديداخالل  من لنمو االقتصادياعملية 
و التقدم  لتطويراو لبحث ابني  ملوجودةالعالقة اشومبيرت مالحظة  ستطاعالنمو، و من جهة أخرى اعجلة 

 حتليل حاضرا، و يتلخص تكنولوجيا تطور يتطلب ملستقبلياالقتصادي النمو ابدى واضحا أن  لتقين، هناا
 :لتاليةاألفكار االقتصادي يف اللنمو  شومبيرت
 عناصر ملزج جديدة طرق على إدخال يعمل ألنه القتصادياللنمو  لرئيسياحملرك املنظم اشومبيرت  اعترب 

على  و التغلب ملرحبةاالستثمارات ااختيار  يف كبرية حبنكة ألخرياهذا  يتميز بينها، كما اإلنتاج و التوليف
 .ألرباحالزيادة  يؤدي جديد، ما شيء خلق يف و اإلبداع ملنافسنيا
  يساهم إذ االقتصادي شومبيرت للنمو حتليل يف أساسي دور االبتكار يلعب :و التجديدات البتكاراتا 

مخسة  بني   شومبيرت مييز و ،الكلي الناتج زيادة إىل تؤدي بدورها اليت اإلنتاج دالة يف تغريات يف إحداث
 إدراج طريق عن اإلنتاج، التوسع يف جديدة وسيلة جديدة، إدخال سلعة أصناف من االبتكارات )إنتاج

على  حلصولاو من أجل  الصناعة( يف جديد تنظيم جديدة، إقامة أولية مواد جديدة، احلصول على أسواق
 بامتالك ليست لعربةاعلى أن  يؤكد ما لالقرتاض، هذا ملنظمايلجأ  التجديدات هذه لتنفيذ لالزماملايل الدعم ا

يف  ينحصر ال ملنظمادور  أن للمشروع، كما و إدارته تنظيمه تكون حبسن و إمنا ملنظماقبل  من ملالارأس 
إلداري  اجلهاز اعمل  نتاج هي و التنظيم إلدارةاللتجديد  و التطوير أما  يتعداه بل فقط و القيادة لتنفيذا

  .ككل
   جلميع  متاحا يصبح يلبث أن ال ما ملشروع جلديداالبتكار اشومبيرت أن  يرى :الدائري التدفق كسر
 منتج آخر و تطوير جتديد وجب لذا البتكاراحمل  ملشروعامردودية  خلفض يؤدي ما ملشاريع األخرى، هذاا

نفس  خالل إنتاج من يتجلى و الذي بينها لرتابطاذلك  و بالتايل كسر ملشاريعابقية  ألفضلية عناألخذ 
 .ملنتجا

                                                           

 العلوم  كلية كمي، اقتصاد تخصص الماجيستير، شهادة لنيل مذكرة االقتصادي، النمو على العام اإلنفاق أثر ماصمي أسماء،  1

   106 -105: ص ،2014 تلمسان، جامعة االقتصادية،
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بعض  من تسلم مل القتصادينِي إال أهناابعض  طرف من إلعجابالقيت  شومبيرت قدمها ليتالتحليالت ان  ارغم 
 :االنتقادات أمهها

 البتكار اوظيفة  مثاليا، لكن شخصا يعترب لذياملبتكر املنظم اعلى  تستند حسبه لنمواعملية  أن
حلايل، كما أن اللوضع  مالئمة غري و بالتايل أضحت ملنظماوظيفة  تغريت لصناعات إذامن مهام  أصبحت

 و التطوير. لبحوثاعلى  تقوم باإلنفاق آلناالصناعات 
  لتحققها لالزمةاو االقتصادية  الجتماعيةالتغريات او أمهل  فقط البتكاراتاعلى  لتنميةاعملية  يف ركز. 
   ماسة إىل املصادر  حلاجةاتصبح  لطويلاألمد ايف  أنه مع ملصريفاالئتمان الكبري إىل االهتمام ايويل

 .الئتمان املصريفايكفي  ال عندما و خاصة ألسهمااألخرى كإصدار 
 : Solow  نموذج .2

ريوع تقييد التجارة،  ،ية لالقتصاد االستعمارييستند التحليل النيوكالسيكي للتخلف على نظريتهم  االنتقاد
 و يهتم أساسا بعوامل التخلفو هروب رؤوس األموال.  اإلمربياليةالتفضيالت  ،الشركات التجارية و احتكاراهتا

قدرة على استغالهلا مثل ضعف املؤهالت و ندرة االدخار كتعطيل العرض و قصور عوامل النمو أو عدم ال
الفائدة و اخنفاض القدرة على استغالل الثروات الطبيعية. كما يهتم هذا التيار بدور  أسعاربسبب تدين 

العقليات السلبية و ضعف روح املبادرة و املخاطرة و بعدم كمال املعلومات عن األسواق مما مينع التخصيص 
 ميكن معني ادخار معدل و دميوغرايف منو مبعدل يتميز ما اقتصادا أن  Solow  منوذج يظهر و د.للموار  األمثل

 بني مرنة ديناميكية عالقة و شفافة، معلومات متجانس، رأمسال تقنية، مرونة له توافر إذا منتظما  منوا يعطي أن
 1 .السوق  احتياجات و اإلنتاج
 العمل بني اإلنتاج عناصر ألنصبة الفنية التوليفة تغري إىل الطويل املدىعلى  النمو يف التوازن أرجع سولوو 
 بناء فيه حاول و الذي"  1956"  عام" النمو نظرية يف مسامهات"حبثه  بنشر سولو قام و قد املال، و رأس
  2 .الطويل املدى على للنمو منوذجه

 3:التالية النقاط يف سولو منوذج و يتلخص
 االبتدائية احلالة على تعتمد ال ثابتة حالة من الطويل األجل يف االقتصاد يقرتب . 

                                                           

 و للطباعة الجامعي التعليم دار ،العربية الدول في الهيكلي التغير و االجتماعية و االقتصادية التنمية مندور، عمر عصام  1

 61: ص ،2011 اإلسكندرية، التوزيع،  و النشر

 62بلقلة إبراهيم، مرجع سابق، ص:   2

  69: ص مرجع نفسه،بلقة إبراهيم،   3



 الصناعة و بالصادرات عالقتهما و االقتصادية التنمية و النمو             :                   الثالث الفصل

 

111 

 

 بزيادة و يزيد السكان منو معدل و على االدخار معدل على يعتمد الثابتة احلالة عند الدخل مستوى 
 .الثاين بزيادة و ينقص األول

 و زيادة االدخار معدالت إىل باإلضافة الفين التقدم على يعتمد الثابتة احلالة يف الفردي الدخل منو معدل 
 .السكان

 للدخل املال رأس نسبة فتكون الدخل به ينمو الذي املعدل بنفس املال رأس رصيد ينمو الثابتة احلالة يف 
 .ثابتة
 اإلنتاجية، إال يف الزيادة أي الفين التقدم على فقط يعتمد النمو معدل أن يرى سولو منوذج أن من بالرغم

 .النموذج خارج ه تركهأن
.ةالكينزي النظرية: الثالث المطلب

1
 

 التحليل الكنزي للنمو: .1

 العظيم الكساد بعد خاصة و ، األفكار من العديد يف الكالسيكية النظرية نقد على الكينزية النظرية قامت
الكالسيكيون  االقتصاديون ذلك بعد ليصاب 1933 -1929 الفرتة خالل ايلمسالرأ العامل شهده الذي

 أن كل يعتقدون كانوا حيث الكلي، الطلب يف قصور أو بطالة حدوث احتمال أنكروا بعدما فكرية بصدمة
 و كينز ااألفكار انتقده ذهه كل الكامل، التشغيل مستوى عند تلقائيا يتولد التوازن أن و ،هطلب خيلق عرض
 الكامل، التشغيل عند مستوى بالضرورة ليس و التشغيل، من مستوى أي عند حيدث أن كنمي لتوازن أن أعترب

 سببها الرأمسايل النظام االقتصادي يوجهها اليت األزمات أن و دائمة، ليست و خاصة حالة األخري ذاه أن و
 .العرض ليس و الطلب قصور
سعر  يف دالة هبأن االستثمار إىل ينظر حيث بالنمو، اهتمامه من أكثر االقتصادي باالستقرار كينز تمها

االدخار  من كل يتساوى عندما غلقامل االقتصاد يف التوازن حيدث و للدخل، دالة وه االدخار أن و الفائدة،
بكيفية  تتعلق أساسية فرضيات ثالث على األساسي الكينزي النموذج نويب ، خططامل االستثمار و خططامل

 :يه العمالة و اإلنتاج مستوى حتديد
 ريالقص دىامل يف التحليل يصلح، 
 ثابت لألسعار العام ستوىامل، 
 الكميات بواسطة االقتصادي التعديل يكون االختالل حالة يف. 

 : التايل على النحو الكلي اإلنفاق على الدخل يتوزعو 
                                                           

 العلوم  كلية كمي، اقتصاد تخصص الماجيستير، شهادة لنيل مذكرة االقتصادي، النمو على العام اإلنفاق أثرحدو محمد،   1

   26: ص  ،2014 مستغانم، جامعة االقتصادية،
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Y =C + I  + G  +  X -M 
 :حيث أن

 G :احلكومي اإلنفاق متثل 
 I : متثل االستثمار 

C : العائلي االستهالك متثل 
Y : الكلي الدخل متثل   
M :الواردات قيمة متثل  
X : الصادرات قيمة متثل  

 السلع على الكلي اإلنفاق أو الطلب من كل مبستوى كينز نظرة وجهة من الدخل مستوى يتحدد
 التقدم و الامل رأس و العمل من نيمع جزء و كومي،احل و العائلي القطاع يف االستثمارية أو االستهالكية،

 و اليةامل السياسات طريق عن االقتصادي النشاط هتوجي يف اأساسي ادور تلعب  الدولة أن و السائد، التكنولوجي
 .ناسبةامل النقدية

 دومار -هارودنموذج  . 2

 النمو عملية أساس املال رأس و االدخار يعترب و اجلدد، الكرتيني مناذج أشهر النموذج هذا يعترب
 لغرض سنويا أدىن كحد اإلمجايل القومي الناتج من معينة نسبة ادخار بلد كل على جيب وفقه و االقتصادي،

 اجلسور و ، الطرق ، األبنية ، املعدات) املوجودات لقيمة السنوي اإلهتالك أي الثابت، رأس املال استبدال
 من) القومي الناتج يف صافية زيادة حتقيق ألجل و. الوطين الناتج مستوى على أجل احملافظة من ذلك و...( 
 املطلوبة النسبة من أعلى بنسبة الكلية االستثمارات زيادة من بد ال(  االقتصاديالنمو  معدل زيادة خالل

 أهم االدخار يعترب و .املال رأس يسمى فيما زيادة اإلضافية هذه االستثمارات متثل و. اإلهتالك ألغراض
 أقدم من النموذج هذا يعدو  .االقتصادي النمو لعملية احملرك األساسي فهو بالتايل و ،لالستثمارات مصدر
  1 :الفرضيات من جمموعة من النموذج هذا ينطلق و .تطبيقا أسهلها و االقتصادي النمو مناذج
 مغلق االقتصاد أن يفرتض. 
 كاملة عمالة ظل يف الناتج من معني مستوى عن تكلم. 
 فورية و آلية قرارات و بأحكام اقتصادي نظام عن تكلم . 
 ثابتة االستثمار و االدخار و الدخل مفاهيم مجيع . 

                                                           

 الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة ،تفعيلها سبل و العربية الدول االقتصادي في للنمو الحديثة المحددات ،وعيل ميلود  1

  27ص:  ،2014 الجزائر،  جامعة االقتصادية، العلوم  كلية ، علوم اقتصادية تخصص
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 لالدخار احلدي امليل يساوي االدخار متوسط أن يفرتض . 
 ثابتة املال لرأس احلدي امليل و االدخار عالقة أن يفرتض . 
 ثابت لألسعار العام املستوى. 

 اليت الفرضيات على تعتمد االستنتاجات بعض أن النموذج هذا إىل وجهت اليت االنتقادات مجلة من و
 1:جند االنتقادات هذه مجلة ومن ، واقعي غري جتعله اليت  و ، النموذج اهب   جاء
 األمد  يف يتغريا أن ميكن حيث ، واقعية غري الناتج املال رأس معدل و لالدخار احلدي امليل ثبات فرضية أن

 .املستقر النمو متطلبات تغري إىل يؤدي الذي األمر الطويل،
 اإلحالل إمكانية بسبب ذلك و مقبولة غري العمل و املال رأس من كل استخدام نسب ثبات فرضية أن 

 .التقين التقدم تأثريات و فيما بينهما
 الفائدة أسعر أو األسعار مستوى تغري باحتمال يهتم مل النموذج. 
 خصوصا و واقعية، غري الناتج املال لرأس احلدي املعامل و الناتج املال رأس معامل بني فيما املساواة فرضية 

 .العوائد تناقص مرحلة املال رأس دخلإذا 
 املطلوب بالقدر متوفرة غري مبادئ على اعتماده بسبب النامية للدول بالنسبة واقعي غري النموذج إن 

 .الكامل التشغيل حالة و االقتصاد يف الدولة تدخل عدم كاالدخار و
 .النظريات الحديثة للنمو: الرابع المطلب

  (:  Rostowمراحل النمو )نظرية  .1

و  1960سنة الصادر نشرها يف كتابه  الذيروستو،  وينمان تعود هذه النظرية إىل االقتصادي والت
و فيه توصل إىل أن تطور اجملتمعات مير عرب مخسة ، "الشيوعي غري البيان االقتصادي، النمو مراحل" املعنون

  مراحل أساسية.
 2عرض النظرية: . أ

 التخلف، و مساهتا نفس سيمات  شديدة الدولة فيها تكون املرحلةيف هذه  و التقليدي:  المجتمع مرحلة
 من مظاهرها: العصر التارخيي األول، أي ما قبل التاريخ، و

  اقتصادها الطابع الزراعي التقليدي و الصيد. يسود 
  اإلنتاجية. منخفضة 
  اإلقطاعي النظام املرحلة هذه على يهيمن. 

                                                           

 29وعيل ميلود، مرجع سابق، ص:   1

 65 -63عصام عمر مندور، مرجع سابق، ص ص:   2
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  طين.اخنفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الو 
و ضرب روستو أمثلة لدول اجتازت هذه املرحلة خالل القرون الوسطى )كالصني، دول الشرق األوسط، 

، و أن هناك جمتمعات بعض دول أوروبا...(، كما أشار إىل أن هذه املرحلة تكون طويلة و بطيئة احلركة نسبيا
 األمازون.ال تزال تعيش هذه املرحلة كبعض جمتمعات جنوب الصحراء و أدغال 

 :و متثل هذه املرحلة حقبة تارخيية تبدأ منها الشروط الالزمة لبدأ النمو املستمر،  مرحلة ما قبل االنطالق
ر حىت بداية منذ هناية القرن اخلامس عش ببطءالغربية  أوروبايف بريطانيا و  الظروفو لقد نشأت هذه 

ا ألفكار روستو فإن التصنيع املستمر وفق و، هي فرتة بداية العصر احلديثالقرن السادس عشر، و 
 يتطلب تغريات جذرية يف القطاعات األخرى و هي:

  يف مواجهة الزيادة يف عدد السكان اإلنتاجيةثورة تكنولوجية يف القطاع الزراعي لرفع. 
  توسيع نطاق الواردات مبا فيها الواردات الرأمسالية اليت يتم متويلها من خالل اإلنتاج الكفء و

 ق اجليد للموارد الطبيعية بغرض التصدير.التسوي
 :حدوث تغريات على املستوى االقتصادي و غري و من مظاهر هذه املرحلة  مرحلة التهيؤ و االنطالق

 االقتصادي فنجد مثال:
 .بروز خنبة تدعو إىل التغيري و تؤمن به 
 .انتشار الفكر القومي كقوة دافعة يف هذه املرحلة 
 شطة معينة.بداية ختصص العمال يف أن 
  الزراعيبداية ظهور القطاع الصناعي إىل جانب القطاع. 
 )...ظهور االستثمارات االجتماعية )بناء الطرق، املواصالت. 

و لكن مع ذلك يبقى نصيب الفرد من الدخل الوطين منخفض )قدره روستو يف ذلك الوقت بأقل من 
املرحلة مع بداية القرن التاسع عشر كاليابان، أملانيا و ضرب مثال للدول اليت اجتازت هذه دوالر للفرد(،  150

 و روسيا...
 :قدمة اقتصاديا حيث يرتاوح تو ميكن القول يف هذه املرحلة أن الدولة قد أصبحت م مرحلة النضج

 و من مظاهر هذه املرحلة:)يف ذلك الوقت(،  600إىل  400الدخل الفردي فيها ما بني 
 زراعة، الصناعة، و اخلدمات( بشكل متوازن.استكمال منو مجيع القطاعات )ال 
 .انتشار و تطور التكنولوجيا على نطاق واسع 
 .ارتفاع مستوى اإلنتاج املادي 
 .ازدهار التجارة اخلارجية و زيادة الصادرات 
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 .تقدم اجملتمع و نضوجه فكريا و فنيا 
 :الدولة هنا قد بلغت  و هي آخر مراحل النمو كما تصورها روستو، و تكون مرحلة االستهالك الكبير

 شوطا كبريا يف التقدم، و من مظاهرها:
 .يعيش سكاهنا يف سعة من العيش 
 .الدخول الفردية مرتفعة جدا 
 .ال تشكل يف ظلها الضروريات األهداف الرئيسية للفرد 
 .زيادة اخليارات االستهالكية للفرد 
 .زيادة اإلنتاج الفكري و األديب و العلمي للمجتمع 
 .مييل أفراد الدولة يف هذه املرحلة إىل حب املغامرة 

 1نقد نظرية روستو: . ب

 و السياسة االقتصادية، و الفكر يف أثر من تركته ملا أخرى، نظرية أي تلقاها مل شهرة روستو نظرية القت
 االقتصاديني إمجاع يف نقد يتمثل من إليها وجه ما أهم أن إال النظرية هذه يف بذلت اليت اجلهود من الرغم على
 إمكانية يف ثانيهما و تارخييا، هذه املراحل صحة إثبات يف يتمثل أوهلما أمرين، يف النظرية هذه فشل على

 و عشر الثامن القرنني يف حدث ملا استقرائه نتيجة روستو نظريته وضع فقد. الثالث العامل دول على انطباقها
 ليس قبل من سادت اليت الظروف أن إال اخلمسة، املراحل متر بتلك كلها الدول أن مستنتجا عشر التاسع

 مرحلة من االنتقال حتمية حول روستو تفاءل عن فضال دولة، كل يف و الوقت احلاضر يف تسود أن بالضرورة
 .أخرى إىل

آرثر لويس: التحوالت الهيكلية: نظرية .2
2

 

 حد يعيش الذي األويل لالقتصاد اهليكلي التغيري على ركزت و التنمية، يف احلديثة النظريات أهم من هي و  
 من ذلك بعد عدل قد و اخلمسينات، منتصف يف نوبل جائزة على لويس آرثر مبوجبه حصل الذي و الكفاف، 

 التنمية عملية يف عامة نظرية أصبح لويس آرثر منوذج إن .John Fei  و Gustave ranis : من  كل طرف
 به التمسك مازال الذي و السبعينات، و الستينات خالل الثالث العامل دول يف العمالة فائض  على القائمة
  .الدول من العديد  يف هذا يومنا حىت مستمرا

                                                           

 41بخاري، مرجع سابق، ص:  الحميد عبد عبلة  1

المستدامة، كلية العلوم  التنمية: مقياس في الثانية السنة لطلبة مقدمة سمية، نظريات التنمية االقتصادية، مطبوعة أوشن  2

 10  ، ص:2014 -2013السنة الجامعية السياسية، جامعة قسنطينة، 
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 الصفرية باإلنتاجية يتسم الذي التقليدي الزراعي: مها قطاعني من االقتصاد يتكون النظرية، هذه ضوء يف و
 لويس يفرتض إذن التقليدي، القطاع من تدرجييا إليه العمالة تتحول الذي احلضري الصناعي و العمل، لعنصر 
 أما. عالية إنتاجية حتقيق مع الناتج، يف خسائر أية بدون الزراعي القطاع من الفائض هذا سحب باإلمكان  نهأ

 يف املال رأس تراكم و الصناعي االستثمار يف النمو مبعدل تتحدد فإهنا التحول هذا هبا يتم اليت  السرعة عن
 املستثمرين بإعادة القائل الفرض على باالعتماد القطاع أرباح بزيادة يسمح فاالستثمار  الصناعي، القطاع

 التقليدي القطاع من العمالة هجرة و حتول زيادة إىل باإلضافة القطاع هذا يف  التوسع حيدث أرباحهم استثمار
  .احلديث القطاع إىل

 نظريات النمو الداخلي: .3

عدم قدرته  على  االختالالت اليت طغت على التفسري النيوكالسيكي للنمو االقتصادي، وكنتيجة لبعض 
ظهرت يف منتصف الثمانينات من  ، عند سولو (TFP)بالباقي  يعرفالسيما ما تفسري بعض مصادر النمو 

اذج بنظريات القرن املاضي جمموعة من النماذج اليت حاولت شرح النمو يف املدى الطويل، و قد عرفت هذه النم
  1النمو الداخلي ألهنا أرجعت النمو إىل مصادر داخلية.

إىل  فباإلضافةو عملت هذه النظريات على تفسري اختالف مستويات النمو و املعيشة احملققة بني الدول، 
. و قد انطلقت هذه Barro  1990 و R . Lucas 1988جند أعمال كل من  Romer 1986أعمال 

حمددات النمو االقتصادي على املدى الطويل كالسياسة االقتصادية تعترب عوامل رئيسة  النظريات من فكرة أن
للنمو االقتصادي، و بالتايل يتحدد النمو االقتصادي يف املدى الطويل بعوامل داخلية، و هلذا السبب مسيت 

االقتصادي و املتمثلة العوامل املؤثرة يف معدل النمو  Romer بنظريات و مناذج النمو الداخلي، و قد وضح 
يف رأس املال املادي و البشري، تدخل الدولة من خالل االستثمار يف البنية التحتية، و عمليات البحث و 

 2التنمية.
الوفورات  خالل من أنه و لالقتصاد، سيئة ميزة تناقصةامل دوديةملر ا أن مبدأ من  Romer انطلق حيث

 على تعمل وجود عناصر حمددة على أكد حىت متزايدة، كما أو ةثابت مردوديات على احلصول ميكن اخلارجية
 و احلجم، متزايدة إجيابية خارجية وفورات إىل خاضعة هذه العناصر أن و ، اإلنتاج عناصر لكل اإلنتاجية رفع
 و البحث طريق عن عليها احلصول ميكن اليت املعرفة و البشري رأس املال يف العناصر هذه تكون أن احملتمل من

                                                           

1  Les sources de la croissance économique au Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Royaume du 
Maroc, septembre 2005, p : 21 

 96أنيسة بن رمضان، مرجع سابق، ص:   2
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 النقل، :مثل للدول القاعدية باهلياكل املتعلقة االستثمارات خاصة تلك و العمومية، االستثمارات و التطوير
  1اخل... . طاراتو امل سور، اجلاملستشفيات اجلامعات، الطرقات،

أمهيته  أن و ،اإلنتاج دالة يف األساسي و اكماحل العنصر وه البشري الامل رأس فيعترب"  لوكا"  أما
 " جرومسان"  أمثال آخرون، و"  لوكا"  يؤكد الصدد ذاه يف و ادي،الع الامل رأس أمهية تتجاوز االقتصادية

 كل أصبح كلما كميرتا  (العاملة اليد وعية)ن لبشرياملال ا رأس أن 1991،لسنة اذجهممن يف"  يلبمانه"و
 األفراد لدى األفكار رصيد زاد كلما هأن و ،هسبق الذي يلاجل من تدريبا و تعلما و معرفة أكثر جيل
 2.النمو معدالت تسارعت و زادت كلما التطوير، و بالبحث القيام على القادرين
 يه النمو حدوث على تساعد أن بإمكاهنا اليت الرئيسية العوامل بأن يريفهو "  بارو"  صخت فيما أما

 عمومية يةرفاه نفقات السكاين، النمو من منخفض ومن معدل يدة،اجل الصحة التعليم، من العالية ستوياتامل
 و التحتية، البنية رتوف إىل باإلضافة بالتجارة، يتعلق فيما مالئمة بيئة و (القانون حكم) قانونية عدالة منخفضة،

 يف النمو زيادة مث من و اإلنتاجية، و اإلنتاج زيادة على اصاخل القطاع تساعد اليت االقتصادية ياكلاهل
 3.اداالقتص

 الموجهة لنظريات النمو االقتصادي: االنتقادات .4

تعرضت نظريات النمو االقتصادي لعدة انتقادات مشلت الفرضيات اليت انطلقت منها و النتائج اليت  
 4  :ما يلينذكر  نظرياتهلذه ال املوجهة االنتقادات من و ،توصلت إليها

  النمو أن إىل تنتهي حيث التشاؤم طابع االقتصادي النمو يف الكالسيكية النظرية أفكار على يغلب 
 الغلة تناقص قانون و السكاين التزايد عن سمالت أفكار إىل التشاؤم  هذا يرجع و الركود، مآله االقتصادي

 لقانون ختضع الزراعي اإلنتاج عملية  أن اعتربت و الطويل، املدى على النمو إعاقة عليه يرتتب مما لريكاردو
 التقدم تأثري إمكانية و أمهية من قللت هلذا و املال، رأس و التكنولوجي الفن باتث بافرتاض الغلة تناقص

  .   العوائد تناقص أثر من احلد يف التكنولوجي 
  غري و متسقة غري دورية لتقلبات نتيجة تلقائي بشكل النيوكالسيكية النظرية يف االقتصادي النمو حيدث 

 و مستمرة لتغريات نتيجة حيدث أن للنمو فيمكن ضرورية، ليست التقلبات  هذه مثل أن حني يف تدرجيية
                                                           

 28حدو محمد، مرجع سابق، ص:   1

 28، ص: نفسه مرجع   2

 29نفسه، ص:  مرجع  3

 العالمي ، مداخلة مقدمة خالل المؤتمر"اإلسالمية الشريعة ضوابط إطار في المستديم النمو مقاربة تطوير"طيبة عبد العزيز،   4

 ،2013 سبتمبر 10–09 قطر و آخرون، يومي  في اإلسالمية الدراسات اإلسالمي، من تنظيم كلية التمويل و لالقتصاد التاسع

   4ص: تركيا،  إسطنبول،



 الصناعة و بالصادرات عالقتهما و االقتصادية التنمية و النمو             :                   الثالث الفصل

 

118 

 

 لالبتكارات كبرية أمهية -االقتصادي النمو  يف شومبيرت نظرية خاصة - النظرية هذه أعطت كما منتظمة،
 التغريات  على أيضا بل االبتكارات على فقط يعتمد ال النمو أن إال للنمو، الرئيسي العامل باعتبارها

  .االجتماعية و االقتصادية
  القصري األجل يف التوازين الدخل مستوى حتديد كيفية على أساسا االقتصادي النمو يف كينز نظرية ركزت 

 اإلنفاق أن اعتربت و الكلي، الطلب جانب على فقط اهتمت أهنا  كما ،(املقارن الساكن التحليل)
 النمو عملية أن أي االستثمار،  مضاعف طريق عن الدخل زيادة إىل يؤدي أن ميكنه االستثماري
 تنتج االستثمار أن مفادها حلقيقة النظرية هذه تتعرض مل و االستثمار، يف الزيادة مبقدار تتحدد االقتصادي

 على انصب األساسي اهتمامه ألن( الكلي العرض جانب) الوطين االقتصاد يف اإلنتاجية الطاقة زيادة عنه 
  .للموارد  الكامل االستخدام مشكلة حتليل

 التقارب فكرة( سولو روبرت منوذج) اخلارجي التوجه ذات االقتصادي للنمو النيوكالسيكية النظرية تتحقق مل 
 القصري األجل يف الغنية االقتصادات منو معدل من أسرع مبعدل ستنمو الفقرية  االقتصادات بأن تقتضي اليت
 على كثريا تعتمد مل أهنا كما الطويل، األجل  يف التقارب إىل الفردي الدخل متوسط اجتاه إىل يؤدي مما

 كيفية خيص  فيما واضحا تفسريا يعط مل أهنا أي االقتصادي، النمو حمددات حتديد يف احلكومية السياسات
  .ثابت مبعدل و تلقائي بشكل النموذج خارج منوه يتحدد الذي التقين التقدم حتقيق طريقة و
  أهنا إال األجل، طويل النمو حتقيق يف تراكمه و البشري املال رأس أمهية على الداخلي النمو نظريات ركزت 

 املنشآت و األفراد سلوك تباين مثل البشري املال رأس تكوين يف الرتاكم  هذا تأثري كيفية مع تتعامل مل
 اتالنظري هذه وجهت و لألفراد، التدريب  و التكوين و التعلم عادات اختالف و الثقافات، تباين بسبب

 يؤثر التوجه  فهذا االقتصادي، النمو حتقيق يف التقليدية غري املدخالت إىل التقليدية املدخالت من اهتمامها
  .املعتقدات و األخالق املؤسسي، التنظيم مثل تقليدية غري أخرى ملدخالت اجملال يفسح و النمو على

1 االقتصادي النمو تفسير في الجديدة المقاربات .5
 

 للنمو لــ : اجليد التشخيص مقاربة يف االقتصادي النمو تفسري يف اجلديدة املقاربات أهم تتمثل         
Dani Rodrik et Andrés Velasco (2005) ، Ricardo Hausmann و مقاربة إزاحة معوقات ،

  النمو جلنة أعدهتا اليت املستدمي النمو مقاربة و  ، Martin Baily et Diana Farrell (2005)النمو لــ : 
 . (2008) التنمية و 

                                                           

 8 -5: ص طيبة عبد العزيز، مرجع سابق، ص  1
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 مقاربة تشخيص النمو . أ

 على تركز املقاربة هذه جعل النمو حتقيق يف التسعينات يف طبقت اليت الشاملة اإلصالحات فشل إن 
 على شدة املعوقات أكثر استهداف خالل من النمو على كبرية املباشرة آثارها  تكون أن يتوقع اليت اإلصالحات

 كل يكون أن يرجح مىت يوضح و   التنمية و للنمو  الرئيسية االسرتاتيجيات كل اإلطار هذا يتضمن و النمو،
 استند الذي السابق اإلصالح  هنج من اإلشارات هذه إىل باستناده فاعلية أكثر يكون أن حيتمل و فعاال، منها
  .االقتصادي النمو تعرقل اليت املعوقات تستهدف ال أو تستهدف قد اليت اإلصالحات من طويلة قائمة إىل

 لكل االقتصادية الظروف على كبري بقدر يتوقف لإلصالح جديدا هنجا النمو تشخيص مقاربة اقرتحت 
 و االقتصادي منوها على تأثريا األكثر العائقني أو العائق حتديد إىل حباجة االقتصادات  هذه أن ترى و اقتصاد،

 كل متس الضرورية اإلصالحات من ثقيلة قائمة االقتصادية  السياسات صانعو يواجه فقد منه، التخلص حتاول
 يسبب ما جمال يف إصالحا  جيعل مما البعض بعضها طريق اإلصالحات تعرتض ما كثريا و االقتصاد، جوانب

 إلحراز للنمو عائق أكرب ميثل الذي اجملال على الرتكيز منها يستدعي مما آخر جمال يف متوقعة غري سلبية آثار
  .اإلصالحية جهودها يف جناح 

 على املباشرة تأثرياهتا حجم إىل استنادا لإلصالح أولويات حتديد على تعمل أهنا املقاربة هذه مييز ما إن 
 تكون اليت اإلصالحات و للنمو جوهرية تعترب اليت اإلصالحات بني التمييز على  تساعد و االقتصادي، النمو

 للظروف مبراعاهتا سواء باملرونة املقاربة هذه تتميز كما  بالنمو، مباشر بشكل بالضرورة تتعلق ال لكن و مرغوبة
 احللول صياغة  و املعوقات حتديد يف املسبقة األحكام عن بتخليها أو إزالتها، و املعوقات حتديد يف االقتصادية

 كما له، املفسرة النظريات به جاءت ما تفوق كبرية تعقيدات على ينطوي النمو أن على يدل مما هلا، املالئمة
 هلم يتسن حىت النمو يعيق أن ميكن ما حول البديلة الفرضيات خمتلف السياسات لصانعي املقاربة  هذه تقدم
  .املناسبة اإلصالح اسرتاتيجيات  بشأن موضوعية قرارات اختاذ

 مقاربة إلغاء حواجز النمو . ب

 هذه يف النمو تعرتض اليت احلواجز حول القائم اجلدل يف للفصل النمو حواجز إلغاء مقاربة تأيت 
 اخلاص القطاع صناعات يف اإلنتاجية ملقارنة الزمن من كامال عقدا املقاربة  هذه استغرقت و االقتصادات،

 من و اإلنتاجية لتعزيز السبيل أن مفادها نتيجة  إىل توصلت و األخرى، الرئيسية العاملية االقتصادات يف مبثيالهتا
 قد و القطاعات،  كافة يف املنافسة تشجع اليت االقتصادية للسياسات إطار وجود هو االقتصادي النمو مث

 فيما االقتصادي النمو معدالت تباين إىل  Martin N.Baily et Diana Farrell (2005)  دراسة أشارت
 الناتج من الفرد نصيب متوسط تغري إىل أدى مما املاضية سنة عشر اخلمسة خالل املتقدمة االقتصادات  بني
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 مما احمللي الناتج من الفرد نصيب لنمو األساسي املصدر هو اإلنتاجية  منو أن الواضح من و اإلمجايل، احمللي
  .اإلنتاجية  لتشجيع األولوية إعطاء االقتصادية القرارات متخذي من يتطلب

 الرئيسية األوربية االقتصادات على   Diana Farrell و  Martin N.Baily   أجراه الذي البحث بني و 
 يف املنافسة حدة يف زيادة عن تسفر اليت التنظيمية اإلصالحات أن اليابان و األمريكية  املتحدة الواليات و الستة

 اإلنتاجية متوسط فإن القطاعات كل يف املنافسة ازدادت  كلما و الصناعة، تلك يف اإلنتاجية حتسن ما صناعة
  .اإلمجايل احمللي الناتج منو يزيد بالتايل و يزداد، القطاعات لكل
 يف اإلنتاجية تعيق اليت العمليات و اهلياكل على أبقت األوربية الصناعات أن الدراسة هذه أوجدت و 

 إنتاجية األعلى للمشروعات تسمح املنافسة زيادة أن إذ التنافسية، الضغوط نقص  بسبب القطاعات من الكثري
 إىل إما فتضطر إنتاجية األقل املشروعات أما أكثر،  شغل مناصب خلق و أكرب سوقية حصة على باحلصول

 االقتصادات من  الكثري يف حيدث مل هذا أن إال وجهتها، تغيري أو السوق من اخلروج أو إنتاجيتها حتسني
 القوانني و العمل سوق حتكم اليت السياسات و املنتجات أسواق حتكم اليت التنظيمات كثرة بسبب األوربية
  .املنافسة تقييد يف  تفرطاليت  العقارية

 و املعلومات، لتكنولوجيا األمريكية و األوربية الصناعات استخدام مدى مبقارنة املقاربة هذه قامت كما 
 مع و اإلنتاجية، لتعزيز منافسوها اتبعها اليت التكنولوجيات بنفس أخذت األوربية الصناعات  من الكثري أن بينت
 تسريح على اإلقبال على املشروعات تقيد اليت اللوائح بسبب  العمالة استخدام تقليص من يتمكنوا مل ذلك

 إىل هتدف اليت السياسات أن  الدراسة ترى لذا املعلومات، تكنولوجيا يف االستثمار عوائد من حيد مما العمال
 تعزيز يف فعالة غري و ضرورية ليست بيةاألور  الصناعات من الكثري يف املعلومات تكنولوجيا على اإلنفاق زيادة

  .االقتصادي النمو 
 : المستديم االقتصادي النمو مقاربة . ت

 الشاملة التنمية و املستدمي النمو اسرتاتيجيات" بعنوان التنمية و النمو جلنة أعدته الذي النمو تقرير يعترب 
 املستدمي االقتصادي النمو دراسة دقيق و مفصل و واضح بشكل تناولت اليت التقارير  أهم بني من(" 2008)

  .نتائجه  و حتقيقه سياسات خصائصه، تعريفه، حيث من
 أو يبلغ احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج لنمو سنوي معدل بأنه املستدمي النمو التنمية و النمو جلنة عرفت و
 االقتصادات هذه تؤهل للنمو املرتفعة املعدالت هذه مثل أن الحظت و     أكثر،  أو قرن ربع ملدة% 7 يفوق

النمو املستدمي  بالفعل حقق اقتصادا عشر ثالثة يوجد من الزمن، و عقد كل يف تقريبا اقتصادها حجم ملضاعفة
 مالطا، ماليزيا، اجلنوبية، كوريا ، إندونيسيا، اليابان للصني، التابعة كونج هونج الصني، الربازيل، )بوتسوانا،

 ال و تفسريها يصعب وقائع عن عبارة احلاالت هذه أن رأى من ، و فهناك (تايالند تايوان، سنغافورة، عمان،
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 تقرتبحيث  املستقبل يف احلاالت هذه إىل  أخرى اقتصادات انضمام احتمال يبني الواقع أن إال تكرارها، ميكن
 .اجملموعة هذه إىل لالنضمام فيتنام و اهلند من كل

 .الصناعة و االقتصادي بالنمو الصادرات عالقة: الرابع المبحث

من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على طبيعة العالقة اليت جتمع متغريات الدراسة و أهم  سنحاول
النتائج اليت توصلت هلا البحوث التطبيقية. يف هذا االطار سنعاجل يف املطلب األول للعالقة بني الصادرات و 

االقتصادية و خنصص املطلب الثالث  النمو االقتصادي، أما املطلب الثاين فيتناول العالقة بني الصناعة و التنمية 
 للعالقة بني الصناعة و الصادرات.

 .االقتصادي بالنمو الصادرات عالقة: األول المطلب

تؤثر التجارة اخلارجية و تتأثر بالنمو االقتصادي، و كان هذا موضوع عدة دراسات الختبار الظاهرة، حيث 
إىل  1977دراسة أجنزت يف الفرتة ما بني إىل أربعة عشرة  Greenaway & Sapsford (1994)أشار 

 & Gilesمنها اثين عشر دراسة تدعم فرضية وجود دور الصادرات يف النمو االقتصادي، أما  1999
Williames (2000)  منها أربع  1999و  1963دراسة أجنزت بني عامي  150فقد وجدا أكثر من

قطع املستعرض، و قد تباينت النتائج بني حيث السالسل الزمنية مع بيانات امل بيانات تدمج دراسات فقط
دعمت اثن عشر دراسة العالقة السببية يف االجتاهني يف حني ذهبت بعضها إىل أن النمو يقود الصادرات، فيما 
ذهبت األخرى إىل العكس أي أن الصادرات تقود النمو، و خلصت بعضها إىل عدم وضوح العالقة بني 

 1 الصادرات و النمو.
و من أهم الدراسات اليت خلصت إىل أثر إجايب للصادرات على النمو االقتصادي نورد الدراسات التالية،  

 و هذا على سبيل املثال ال احلصر:
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ص: 2010، عالم الكتاب الحديث للنشر و التوزيع، األردن،التجارة و التنمية النظرية و تطبيقاتهاخالد محمد السواعي،   1
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النموذج أو 

 النتائج األخرىالمتغيرات  النموذج االقتصادي البيانات المستخدمة الدراسة

1 Emery 
1967 

دولة نامية خالل  50بيانات عن 
 1962إىل  1953فرتة واحدة من 

تأثري التغري يف الصادرات على 
 التغري يف الناتج الوطين

 
النتائج تدعم انتهاج 

سياسة تنمية 
 الصادرات

2 
Maizels 

1968 
خالل  دول 9سلسلة زمنية تشمل 

 1962إىل  1950الفرتة من 
 تأثري التغري يف الصادرات على

 اإلمجايل. التغري يف الناتج احمللي
 

 النتائج يف صاحل
 تنمية اسرتاتيجية

 الصادرات.

3 Voivodas 
1973 

 عشرة اثنيتسلسلة زمنية تشمل 
 1956دولة خالل الفرتة من 

 1967إىل 

الناتج على الصادرات تأثري  
 .اإلمجايل

 
 أمهية على تؤكد النتائج

 تنمية اسرتاتيجية
 .الصادرات

4 
Michaely 

1974 

 دولة أربعني و إحدى بيانات
 إىل 1950 من الفرتة خالل

.1973 

 منو بني االرتباط اختبار
 الناتج من الفرد دخل متوسط
 اإلمجايل الوطين

 
 أمهية على تؤكد النتائج

 تنمية اسرتاتيجية
 الصادرات

5 
William 

1978 

 22  بيانات متثل زمنية سالسل
 إىل 1960 من فرتة خالل دولة

1974 

 على الصادرات يف التغري تأثري
 اإلمجايل احمللي التغري

 االستثمارات
 رأس و املباشرة

 األجنيب املال

 أمهية على تؤكد النتائج
 تنمية اسرتاتيجية
 الصادرات

6 
Fajana 
1979 

 عشرين لبيانات زمنية سالسل
 إىل 1954 من فرتة خالل دولة

.1974 

 منو معدل يف التغري تأثري
 يف التغري على الصادرات

 احمللي الناتج منو معدل
 .اإلمجايل

 و التجاري امليزان
 اجلارية احلسابات

 صاحل يف النتائج
 تنمية اسرتاتيجية
 .الصادرات

7 
Schenzler 

1982 
 دولة لثالثني زمنية سالسل

 
 منو على الصادرات منو تأثري

 اإلمجايل احمللي الناتج

 و االستثمارات
 و احلكومية النفقات
 اخلارجية املعونات

 املباشر االستثمار و

 تنمية اسرتاتيجية أمهية
 راتدالصا

8 
Chakrab

orty 

 جنوب يف دول أربع بيانات
 كوريا، تايوان،) آسيا شرق

 (سرييالنكا ماليزيا،

 منو على الصادرات منو تأثري
 الناتج

 
 تؤكد على أمهيةالنتائج 

 تنمية اسرتاتيجية
 الصادرات.

9 
Kavoussi 

1984 
 دولة نامية 73بيانات 

 تأثري منو الصادرات على منو
 الناتج

 
 تنمية اسرتاتيجيةأمهية 

 الصادرات

 69 -68، مرجع سابق، ص: سعيدي وصافمصدر: 

االقتصادي  النمو و الصادرات بين للعالقة الدراسات و النماذج ألهم : حوصلة2-3الجدول  
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 .بالتنمية االقتصادية الصناعة عالقة: الثاني المطلب
1

 

كما هو معلوم فإن الدول النامية تعاين من اختالالت هيكلية يف اقتصادها، فكل عملية تنموية البد و أن 
هذه االختالالت باحلسبان. يف هذا االطار فإن التصنيع قادر على تصحيح  إصالحتأخذ عملية تصحيح و 

هيكل اقتصادي متنوع و  إقامة هذه االختالالت لذلك يعتربه البعض جوهر العملية التنموية. ألنه يهدف إىل
متطور تقنيا، قوامه قطاع حتويلي ديناميكي ينتج كال من وسائل اإلنتاج و السلع االستهالكية و يؤمن مستوا  

 عاليا من التقدم االقتصادي و االجتماعي.
ما تغريات هيكلية ك إحداثمما سبق جيب أن يكون قطاع الصناعة التحويلية مبثابة القطاع القادر على 

حدث تغيريا هيكليا، فالثورة الصناعية اليت بدأت قطاعا صناعيا متنوعا أ الدول املتقدمة حيث أقامتحدث يف 
و إمنا أثرت تأثريا واضحا  ،يف بريطانيا مل يقتصر دورها على إنتاج السلع اإلنتاجية و الوسيطية و االستهالكية

فتقلص  ،دثت تغريا واضحا يف اهليكل االقتصاديعلى قطاعات االقتصاد األخرى كالزراعة و اخلدمات و أح
عدد العاملني يف اجملال الزراعي و زاد عدد املشتغلني يف الصناعة و التجارة و كافة اخلدمات األخرى. كما رافق 
هذا التطور نزوح السكان من الريف وحو املدينة، حيث زادت أمهية اإلنتاجية و ارتبطت األجور و عوائد عناصر 

 ا.اإلنتاج هب
من مث زيادة  و و للوصول إىل هذا املبتغى البد من زيادة حجم االستثمارات لتوسيع القاعدة الصناعية

ك امتصاص لذي ينعكس على ارتفاع معدل منو الدخل الوطين. كما يرتتب على ذالدخل الصناعي و ال
الصناعة لقوة العمل الفائضة املوجودة يف القطاع الزراعي. و يؤدي التصنيع كذلك إىل حتقيق قوة اجلذب 

يغيب عن الذهن ما تتميز به الصناعة  أالو اخللفية على بقية قطاعات االقتصاد الوطين، و هنا يتعني  األمامية
مما حيفز نشاطات البحث و التطوير و من  ،ئل املتطورةالعمل و استخدام األساليب و الوسا إنتاجيةمن ارتفاع 

 مث االستثمار يف رأس املال البشري.
.بالصادرات الصناعة عالقة: الثالث المطلب

2
 

و من مث هيكل الصادرات، فبدل أن تعتمد الدول على منتج  اإلنتاجي يرتتب على التصنيع تنويع اهليكل
و حصيلة  لألسواق الدولية و أثرها على أمثانستمرة امللتقلبات لأويل واحد أو عدد قليل منها، ما يعرضها 

                                                           

، الدار الجامعية سياساتها-نظرياتها-التنمية االقتصادية مفهومهامحمد عبد العزيز عجمية و محمد علي الليثي،   1

  364 -363، ص: 2003باإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر، 

 67-66وصاف سعدي، مرجع سابق، ص:   2
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إنتاج مئات اللجوء إىل معدل التبادل الدويل لغري صاحلها، ميكنها  اجتاهمن  معاناهتا باإلضافة إىلصادراهتا 
 1ات.السلع ما يؤدي إىل تنويع صادراهتا و بالتايل جتنيبها االضطرابات العجز الذي قد يلحق مبيزان املدفوع

بدراسة لغرض اختبار العالقة السببية  Peter Chowبغية الوقوف على عالقة الصادرات بالصناعة قام و 
)  يف بعض الدول حديثة العهد بالتصنيع بني منو الصادرات من السلع الصناعية و تنمية الصناعات التحويلية

 .من القرن املاضي الستينات و السبعينات، هونج كونج، املكسيك...( يف فرتة األرجنتنيالربازيل، كوريا، 
 اجتاهات مغزى هام يف تبين اسرتاتيجية التنمية املناسبة، فإذا كانت العالقة السببية ذات هذه الدراسة ذو 

للتسليم بأن اسرتاتيجية منو  ةمية الصناعات التحويلية(، فيكون ذلك مدعاتنواحد )من توسع الصادرات إىل 
نمية، فالنمو يف الصادرات ال يؤدي إىل منو الدخل الوطين فحسب و لكن حيدث الصادرات تؤدي إىل الت

 تغريات هيكلية يف اقتصاديات الدول النامية.
أن التنمية يف الصناعات التحويلية قد فهذا يدل على إذا كانت العالقة السببية يف االجتاه العكسي،  و 

سع يف صادراهتا. أما إذا كانت العالقة السببية يف االجتاهني تعترب شرط أساسي جيب توافره يف الدول النامية للتو 
فهذا يعين أن العالقة بني منو الصادرات و تنمية الصناعات التحويلية تبادلية، أي هناك تأثري متبادل بني 

 املتغريين.
ذ جيب بني منو الصادرات و تنمية الصناعات التحويلية، فحينئ ةو أخريا إذا مل تتضح عالقة سببية حمدد

التغريات اهليكلية الالزمة يف الدول  إلحداثالبحث عن اسرتاتيجية أخرى خمتلفة عن سياسة تشجيع الصادرات 
 النامية.
إىل وجود عالقة سببية تبادلية بني منو معظم الدول حمل الدراسة  يفو قد توصلت نتائج هذه الدراسة  

يل، هونج كونج، سنغافورة و تايوان، فيوجد تأثري متبادل الصادرات و تنمية الصناعة التحويلية يف كل من الرباز 
 بني هذين املتغريين حبيث يعزز كل منهما اآلخر.

و أظهرت نتائج الدراسة عن املكسيك وجود عالقة سببية توضح أن منو الصادرات يؤدي إىل تنمية 
الصناعات التحويلية. أما نتائج الدراسة عن األرجنتني فقدد أظهرت عدم وجود عالقة سببية بني املتغريين مما 

 أنه جيب توخي احلذر يف ما يعين أن الدولة ميكنها تشجيع التصنيع دون االعتماد على منو الصادرات. غري
تتضمن درجة من عدم الثقة، و يقل االعتماد عليها  األرجنتني عنتاحة البيانات امليتعلق هبذه النتيجة ألن 

 بسبب التضخم املفرط خالل الفرتة حمل الدراسة.

                                                           

   364: ص مرجع نفسه، الليثي، علي محمد و عجمية العزيز عبد محمد  1
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ياسة جتارية و تؤكد نتائج الدراسة املقدمة على مزايا اسرتاتيجية تشجيع الصادرات يف الدول اليت تتبع س 
انفتاحية، و ميكن للدول النامية أن تنتهج هنج الدول األسيوية حديثة التصنيع، و تلجأ إىل التوسع يف أسواقها 
احمللية احملدودة بتصدير منتجاهتا الصناعية إىل األسواق الدولية. فقد ثبت أن منو الصادرات من السلع الصناعية 

 بعض.و التنمية الصناعية مكملني لبعضهما ال
أكد على أمهية و دور منو الصادرات الصناعية يف بعض الدول حديثة    Chowو على الرغم من أن 

التصنيع، إال أن أداء الصادرات يف الدول األقل منوا قد ال يتحقق بنفس النمط الذي حتقق به يف الدول حديثة 
 قد ال تفلح سياسة تشجيع الصادرات إذا اتبعت بواسطة عدد كبري من الدول النامية يف آن واحد التصنيع. كما

نتيجة للمنافسة املتزايدة بني هذه الدول يف السوق العاملي. غري أنه من الضروري على الدول األقل منوا مراعاة 
 .آثار كل من جانب العرض و الطلب بالنسبة االسرتاتيجية تشجيع الصادرات
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أن النمو و التنمية االقتصادية هي أكثر املواضيع دراسة و حتليال من قبل االقتصاديني، و  خيتلف اثنانال 
حيث كان رواد املدرسة  يرجع هذا أساسا ألثرمها املباشر على األفراد، املؤسسات و كذا الدول و احلكومات.

و مع خالل أعمال كل من مسيث، ريكاردو، مالتس و آخرين، هلذا املوضوع من ر الكالسيكية أول من نظ  
ة (، مقاربة إزال2005بداية األلفية الثالثة ظهرت مقاربات جديدة للنمو كمقاربة التشخيص اجليد للنمو )

 (.2008، و مقاربة النمو املستدمي ) (2005) معوقات النمو 
لتنمية االقتصادية و النمو االقتصادي، فهذا أن هناك فرقا جوهريا بني ا رغم وجود بعض أوجه الشبه إال

بينما ترتبط التنمية االقتصادية أكثر بالدول النامية، و هي ال تتحقق إال إذا  ،األخري خيص الدول املتقدمة
باإلضافة إىل استفادة غالبية األفراد من  ،رافقت عملية النمو تغريات هيكلية يف اجلهاز اإلنتاجي للدولة النامية

 ع يف الدخول احلقيقية. االرتفا 
الرفع من مستوى  زيادة الدخل القومي، هتدف التنمية االقتصادية و من خالهلا النمو االقتصادي إىلو 

اإلنتاجي و من  اهليكل يف الثروات، و التوسع و الدخول توزيع يف التفاوت تقليل رفاهية األفراد داخل اجملتمع،
لقطاع واحد و املتمثل يف تصدير املواد األولية. غري أن هذا ال جيب  مث تنويع الصادرات و التخلص من التبعية

أي منو االقتصادي ال  التنمية املستدامةفحسب مفهوم  ،أن يكون بأي حال من األحوال على حساب البيئة
 سببا يأخذ بعني االعتبار الظروف البيئية مئاله التوقف يف املدى البعيد نتيجة لتدهور البيئة الذي كان هو أصال

 فيه.
للصادرات على النمو االقتصادي، غري أن الدراسات التطبيقية  اإلجيايبإىل األثر  االقتصادية تذهب النظرية

من النمو إىل الصادرات أي أن النمو االقتصادي يؤثر على  ت بنتائج متباينة، فأيد بعضها العالقة السببيةءجا
حني وجدت بعضها العالقة يف  ب النمو االقتصادي،الصادرات، و توصلت األخرى إىل أن الصادرات تسب

 أخرى إىل انعدام العالقة بني الصادرات و النمو االقتصادي.ذهبت و  ، االجتاهنيالسببية يف 
يرجع باألساس إىل االختالفات املوجودة بني الدول حمل الدراسة املتوصل إليها هذا االختالف يف النتائج 

الدراسة  فقد توصلتو يف هذا الصدد تلعب الصناعة دورا هاما مرونته.  كل الصادرات ومن حيث طبيعة هي
 الصناعة تنمية و الصادرات  منو بني يف االجتاهني سببية عالقة وجود إىل Peter Chow  هبا قام اليت

 .تايوان و سنغافورة كونج، هونج الربازيل، من كل يف التحويلية
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شهدت بداية عقد التسعينات حتول اجلزائر من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد الليبريايل، و قد أثر هذا التحول 
على خمتلف السياسات االقتصادية للجزائر و منها السياسة الصناعية و السياسة التجارية، هذه األخرية عرفت 

دخل جمال الذي  القطاع اخلاص نشاطأن قدرا من التحرر بعد أن كانت حكرا على مؤسسات الدولة، غري 
تواجده يف جانب التصدير حمتشما. هذا الواقع كان له أثره على  التجارة اخلارجية اجته إىل االسترياد بينما بقي

تركيبة الصادرات اجلزائرية اليت بقيت على حاهلا حيث تشكل صادرات الصناعة االستخراجية )احملروقات 
مل تتعدى هيكل الصادرات، بينما بقيت الصادرات خارج هذا القطاع هامشية  من  %95باخلصوص( أكثر من 

  .%8يف أحسن األحول 
مسار دراسة ، األول املبحث خالل من ، والفصل هذا يف سنحاول املوضوع، هذا على الضوء تسليطو بغية 

فسنحلل من  الثاين بحثامل أما. 2013إىل  1990تطور الصناعة اجلزائرية مع الرتكيز على فرتة الدراسة من 
يف قطاع احملروقات  لى حتليل هيكل الصادرات الصناعيةخالله مسار تطور التجارة اخلارجية اجلزائرية، مع الرتكيز ع

للدراسة القياسية ألثر الصادرات الصناعية ككل  األخري و الثالث املبحث خنصص و. و خارج قطاع احملروقات
 الصادرات الصناعية خارج قطاع احملروقات على النمو االقتصادي.على النمو االقتصادي، مث أثر 

 .(2013 -1990)الجزائرية الصناعة تطور مسار:  األول المبحث

الطابع الزراعي نتيجة السياسة املتبعة من عليه  ورثت اقتصادا هشا يغلب، 1962 سنة غداة استقالل اجلزائر
يعية و حتويلها لتستعمل كمدخالت ملختلف الصناعات املقامة و القائمة على هنب الثروات الطب قبل املستعمر

متبعة يف ذلك عدة سياسات و اسرتاتيجيات   على أرضه، و بعد االستقالل أولت اجلزائر أمهية خاصة للصناعة
مرور نصف قرن على استقالل اجلزائر ال تزال الصناعة اجلزائرية، و ال سيما  غري أنه بعد  سنعرض هلا يف ما يلي،

  .الصناعة التحويلية، دون مستوى التطلعات رغم خمتلف السياسات املتبعة ألجل النهوض هبا
 .1990المطلب األول: الصناعة قبل 

 (.1966 -1962المرحلة التحضيرية ) .1

لقد تركز االهتمام يف هذه املرحلة على تسيري الوحدات الصناعية اليت غادرها اإلطارات و الفنيون األوروبيون، 
ضمان سريها العادي بانتهاج أسلوب التسيري الذايت، هذا إىل جانب العمل على اسرتجاع الثروات  من أجل

الوطنية عن طريق التأميم، مثل تأميم املصارف و قطاع املناجم و غريها، و ذلك من أجل وضع القواعد األساسية 
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ز يف هذه الفرتة نشاطات صناعية ذات النطالق تنمية صناعية حقيقية و قائمة على القطاع العام، و لذلك مل تب 
 1أمهية.

 (1977 -1967) بناء القاعدة الصناعية مرحلة .2

 اخليارات الكبى تعمقت و التحريرية، الثورة إرهاصات وليد كان االستقالل، بعد تنموي منط اعتماد إن
  1961 يف مؤمتر طرابلس مث 1956 سنة الصومام مؤمتر مع اعتماده الواجب التنمية منط واملستقلة  الدولة لتسيري

 اخليارات هذه أن و مع .متوازنة اجتماعيا لتنمية ضامنة كوسيلة االشرتاكية املقاربة اعتماد إىل صراحة دعا الذي
 1967 سنة مع إال يأيت مل اخليار العملي هلذا التصور فإن آنذاك السياسية الطبقة لدى عام إمجاع حوهلا حدث

 صناعي نسيج خلق يتيح الذي املصنع، خيار التصنيع باعتماد التنظري ناحية من التنموي النموذج اكتمل حيت
 2.يف التصنيع السوفييت النموذج من النظرية و يستمد خلفيته الثقيلة، الصناعات قاعدة على مبين تكاملي

هذه  عرفت ، و1974 عامالبرتولية ل الصدمةب متيزت التنمية و  ططاتخم خمتلف مع املرحلة ذهه تتزامن و قد
 املنشود دفاهل ، و كانالفرتة هناية يف الختناقا عالمات أوىل ورهظ من بالرغم اجلزائري القتصادا ارهازداملرحلة 

 احلامسة الوسيلة اإلنتاج وسائلإنتاج  صناعة علجت عن االقتصاد الفرنسي مستقلة تنموية اسرتاتيجية تطبيقهو 
 يف تستعمل حينئذ  واردو كانت امل ،و العسكري السياسي و االقتصادي الصعيد على األمة استقالل لضمان

 و التجارية العالقات أنب علما ،عموميةال للمؤسساتالصناعية  املشاريع تسيري و بإجناز يتكفل مركزي خمطط إطار
  3.الكاما  احتكار هيئات الدولة اليت متارس  أصال افيه تتحكمكانت املالية  

 طات التنموية التالية:و يف هذا الصدد مت صياغة املخط
  :1969 -1967املخطط الثالثي 
  :1973 -1970املخطط الرباعي األول 
  :1977 -1974املخطط الرباعي الثاين 

و بغية حتقيق اهلدف املنشود جندت اجلزائر موارد كبرية تتمثل يف عائدات صادرات احملروقات و املديونية 
مليار دوالر  0,5و بالفعل فقد انتقلت املديونية اخلارجية من اخلارجية كموارد رئيسية لتمويل خمططاهتا التنموية. 

استثمارات املخطط الرباعي ¾ فإن أكثر من ، و عموما 1978مليار دوالر سنة  18إىل مستوى  1970سنة 

                                                           

 33، ص: 2001النشر، الجزائر، ، دار األمة للطباعة و التوطين الصناعي و قضايا التنمية في الجزائرمحمد بومخلوف،   1

 علوم اقتصادية، تخصص الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة ،الجزائري الصناعي القطاع وتطور نمو إشكالية بيرش أحمد، 2

 164: ص ،2012 الجزائر، جامعة ، االقتصادية العلوم  كلية

 للحكومة، الجزائر، األبيض الكتاب الصناعة، تنمية و إنعاش سياسات و االستثمارات، استراتيجية ترقية و الصناعة وزارة:  3

 35ص:  ،2007
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الثاين كانت ممولة من املديونية اخلارجية، و هذا رغم تزامن هذا املخطط مع ارتفاع أسعار احملروقات يف السوق 
 1من القرن املاضي. 74و  73الدولية نتيجة أزمة البرتول سنيت 

 ية حسب قطاعات النشاط االقتصادي اجلدول التايل يوضح تطور االستثمارات خالل املخططات التنمو 
 
 

 الرباعي الثاني الرباعي األول الثالثي المخططات

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة القطاعات

 7,3 8,9 12 4,35 20,9 1,9 الفالحة

 61,1 74,1 57,3 20,8 53,8 4,9 الصناعة

 31,6 38,2 30,7 11,35 25,3 2,3 قطاعات أخرى

 100 121,2 100 36,5 100 9,1 المجموع

 64، ص: مرجع سابقمصدر: عبد احلق العمريي، 
 
 

 
 إعداد الطالب بناء على معطيات اجلدول السابق  مصدر: من           

                                                           

  62: ، ص2013 الجزائر، الشهاب، منشورات ،األخيرة االزدهار أو االنهيار الفرصة عشرية العميري، الحق عبد  1
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)مليار دينار(  1977 -1967 تطور االستثمارات حسب قطاعات النشاط 1-4الجدول:   

(%تطور االستثمارات حسب قطاعات النشاط ) 1-4: الشكل  
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الثالثة فقد هر جليا أمهية الصناعة ضمن املخططات التنموية اجلدول و التمثيل البياين تظ مالحظةمن خالل 
57,3%إىل53,8%انتقلت من  إىل20,9 % على التوايل، أما الزراعة فقد تراجعت من  %61,1مث

12 % مث7,3 %  .على التوايل 
 لألموال، مكثفا ضخا نسبته و حجمه بنيي حيث اهلام، االستثمار حجم هو الفرتة هذه ميز ما أهم و لعل

 تضاعفت(  1973- 1970  )األول  الرباعي املخطط من األخرية و األوىل السنة بني ما يف أنه  ذلك
 قياسا االستثمارات نسبة بلغت و.  1977  و 1973 سنيت( 2.2) ب مث(  1.52 )  نصف  و مبرة االستثمارات

 و الثاين، الرباعي املخطط خالل% 40.4 و األول، الرباعي املخطط خالل% 28.3 اخلام الداخلي الناتج  إىل
 نسبة فيها بلغت اليت الفرتة هي و ، 1978 سنة% 47.8  و 1977 سنة% 42.6 مستوى عند الذروة بلغت 
 1 .عامليا مسجلة نسبة علىأ اجلزائر يف االستثمار 

ذلك  يظهر فاعال، وللقطاع الصناعي بأن يلعب دورا  الفرتة هذه يفو قد مسحت السياسة التنموية املنتهجة 
 2من خالل مسامهته يف:

 و توسيعها تطويرها يف لالستمرار الوطين، و السعي لالقتصاد و تكنولوجيا مادية قاعدة تكوين. 
 غالبا و مدعومة حمددة بأسعار للمستهلكني متنوعة و خدمات سلع توفري. 
 املستلزمات الضرورية من بعض كافية، و توفري غري كانت و إن االقتصادية القطاعات بني ترابطات إنشاء 

 .خمرجاهتا تصنيع على و العمل لعملها
 القطاع مناملتنقلة  أو تلك العمل سوق إىل حديثا الداخلة العاملة، سواء اليد من كبرية أعداد استيعاب 

 .الصناعي القطاع يف إىل العمل الزراعي
 و تأهيلها تدريبها على و املوظفني، و العمل العمال من وسطى طبقة إنشاء. 
 يؤديه الذي االجتماعي الدور خالل من الدخل توزيع و إعادة توزيع يف مسامهته. 

 إىل أدى ،هذا القطاع جلهأ من ئأنش الذي االقتصادي الدور إمهال و االجتماعي تغليب الدور و لكن
 و االجتماعي، أو االقتصادي الصعيد سواء  على مبهماته القيام على قدرته تضعف بالتايل و ،ديناميكيته إضعاف

 دوره توزيع و له، املكونة مؤسساته و القطاع هذا عمل آليات الحقة يف مراحل يف النظر إعادة تطلب ما هذا
 3.االجتماعي و االقتصادي الصعيدين على بنجاح دوره أداءيف  االستمرار من ميكنه بالشكل الذي

                                                           

 36: ص مرجع سابق، للحكومة، األبيض الكتاب االستثمارات ، ترقية و الصناعة وزارة  1

 163زرقين عبود، مرجع سابق، ص:   2

 164، ص: زرقين عبود، مرجع نفسه  3
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 .(1989 -1978) مرحلة المراجعة و اإلصالحات  .3

 (:79 -78عملية المراجعة ) . أ

شهدت هذه الفرتة مراجعة البنامج التنموي اجلزائري، و قد مت الرتكيز على اجلانب الذي عرف تأخرا يف املرحلة 
إعادة النظر متت  واملشاريع الصناعية ذات العالقة هبذا القطاع.  إجنازلسكن و السابقة، خاصة ما تعلق بقطاع ا

ية ى باألولظاالعتبار للصناعات اخلفيفة اليت مل تكن حت إعادةمع  إجنازها املشاريع الصناعية املبجمة اليت مل يتم يف
 1ة اليت عرفها اجملتمع.خاصة مع تطور الطلب على منتجاهتا و فق احلاجات اجلديديف املخططات السابقة 

 عملية إعادة الهيكلة الصناعية: . ب

يف  املؤسسات هيكلة إعادة  أهداف سياسة  1980املؤرخ يف الرابع أكتوبر  242 -80حدد املرسوم رقم 
  2املادة الثانية منه و اليت تنص على ما يلي:

 املبادرات املبدعة اليت تقوم هبا هيئات املؤسسات و وحداهتا هبدف االستعمال العقالين للكفاءات  تشجيع
 البشرية و املادية سعيا لتحقيق مستويات إنتاجية عالية و الرفع من اإلنتاج الوطين كما و كيفا.

  حدات اإلنتاج.على مستوى و  باإلنتاجاخلاصة  األنشطةدعم الالمركزية و توزيع السلطات يف تسيري 
  إقامة عالقات تكاملية سواء بني املؤسسات التابعة للقطاع الواحد، أو التابعة لقطاعات متعددة، على أساس

 حتديد تعاقدي يف عالقاهتا، مع مراعاة األهداف و اآلجال املخصصة.
 الدور ، مع مراعاة اإلقليمي توخي املالئمة القصوى بني حجم املؤسسة و مستوى عملها و اختصاصها

 التكميلي املنوط باملؤسسات احمللية.
  القيام بتموين املؤسسات و السكان بانتظام و جودة، عن طريق التخطيط الدقيق و الفعال للمبادالت عب

 جمموع الرتاب الوطين.
و مر تطبيقها ، 1982و استمرت حىت أواخر  1981هذه السياسة رمسيا يف فيفري  جتسيدو قد شرع يف 

أكد على أن احلجم الكبري  1980 -1967ث أن التقرير الذي قامت به وزارة التخطيط للفرتة مبرحلتني، حي
للمؤسسات الوطنية جعلها صعبة التسيري و أوصى بتجزئتها ليتمكن املسريون من التحكم فيها و حتسني 

لية الثانية فهي إعادة اهليكلة مردوديتها املالية و االقتصادية، و مسيت هذه العملية بإعادة اهليكلة العضوية. أما العم
 3املالية و معناها تقييم الوضعية املالية لكل مؤسسة لتتمكن من االنطالق من جديد.

                                                           

 35: ص سابق، مرجع محمد بومخلوف،  1

 1980أكتوبر  7الصادرة بتاريخ ، 41رقم  الرسمية بالجريدة منشور الهيكلة، بإعادة متعلق قانون  2

، مخبر بحث علم اجتماع االتصال للبحث و الجديدالقطاع الصناعي الخاص و النظام العالمي الهاشمي مقراني و آخرون،   3

 67 -66، ص: 2010الترجمة، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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استحداث مؤسسات جديدة حددت مهامها حسب املخطط اخلماسي األول  عن تطبيق هذه السياسةو نتج 
 460إىل  1980مؤسسة سنة  150بكل وضوح، و انتقل مبوجب هذه العملية عدد املؤسسات الوطنية من 

، بينما بلغ عدد املؤسسات 504وحدة، أما عدد املؤسسات الوالئية فقد بلغ  2079مؤسسة تشتمل على 
   1مؤسسة. 1079البلدية 
 أثر النفطية للجزائر مما العوائد يف شديد إىل اخنفاض ىهذه الفرتة مع الصدمة البرتولية املضادة أدتزامن  لكن

%  95 حوايل تشكل كانت النفطية العوائد بأن نسبة علما املدفوعات، الدولة، و ميزان ميزانية على كبري بشكل
 الصناعية املؤسسات متوين على سليب تأثري هلا نالصعوبات كا هذه ،اخلارجية الدولة إيرادات إمجايل من

 إىل أدى ما اإلنتاجية، للعملية و الصناعي للقطاع مصنعة الضرورية نصف املواد و األولية املواد و بالتجهيزات
 الضغوطات اشتدت و الدويل احمليط جتاه اجلزائري االقتصاد برزت حساسية و البطالة، انتشار و اإلنتاج اخنفاض

 عن إمنا وفحسب  ديوهنا أقساط تسديد عن ليس عاجزة تأصبح حيث لتسديد ديوهنا، اجلزائر على الدولية
 حصيلة ارتفعت الوقتنفس  يفو  املالية، عوائدها من اكبري  جزء تقتطع أصبحت اليت الديون هذه فوائد سداد

يف  التجاري امليزان جعل مما النفطية غري الصادرات نسبة يف شديد تدهور مع االستهالكية من السلع االسترياد
 2.دائم عجز حالة

 مرحلة استقاللية المؤسسات: . ت

يقصد باستقاللية املؤسسات الصناعية عن اإلدارة املركزية منحها فرص أكثر للمبادرة و حتمل املسؤولية و 
هبدف الزيادة من النتائج، و ختليص قطاع اإلنتاج الصناعي من القيود البريوقراطية و الوصاية اإلدارية، و ذلك 

تمكني ما يعرف بسياسة التطهري املايل لفعالتها االقتصادية، و قد عرفت هذه العملية كثريا من االستثمارات في
 3املؤسسات املستقلة من الوقوف على رجلها و إثبات جدواها االقتصادية و االجتماعية.

قة املتمثلة يف إعادة اهليكلة، اليت مل حتقق لتواضع نتائج السياسة السابو التجأت اجلزائر إىل هذه السياسة 
األهداف املرجوة، هذا باإلضافة إىل املعطيات غري املشجعة و املتمثلة يف البطالة يف صفوف الفئات الشبانية و 

فبات من الواضح  الدوليةبقاء الصادرات مرتكزة على احملروقات فقط، هذه األخرية اخنفضت أسعارها يف األسواق 
ؤسسات حىت تكون ستقاللية املاصدر القرار بلذلك  الدولة على االستمرار يف متويل املؤسسات العاجزةعدم قدرة 

                                                           

 185 -184، ص: 2012، دار الكتاب الحديث، الجزائر، االقتصاد الجزائريبوكابوس سعدون،   1

  213: ص سابق، مرجع عبود، زرقين  2

 37: ص سابق، مرجع محمد بومخلوف،  3
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ديناميكية للمؤسسات اجلزائرية حيت تواكب التحوالت  إعطاءري حرين و هذا من أجل القرارات و التسي
 1.االقتصادية العاملية يف تلك الفرتة

هذا يرتكز و ، 1988في جان 12املؤرخ يف  88/01عن قانون إن احلديث عن استقاللية املؤسسات متخض 
 2يم السابقة و هي :األسس متيزه عن باقي أمناط التنظ مجلة من اجلديد على  اإلصالح

  و التكيف و  ،يقوم على فكرتني هي املشاركة التنظيميفإن الطابع  التنظيممن حيث التسيري الداخلي و
 حسب متطلبات البيئة اخلارجية  ، و هذاالتعديل

  شخاص معنوية من وجهة نظر القانون التجاري أاملؤسسات العمومية االقتصادية من الناحية القانونية أصبحت
 .1988جانفي  12املنشور يف  88/04

 طغى عليها الطابع االستقاليل و هذا ما يتماشى و ا مع احمليط و خاصة مع الوصاية، من حيث عالقته
 .املفتوحة األنظمةت احلديثة للتنظيم اليت تعتمد على مفهوم النظريا

 حتقيق يف هذا النظام فشل إىل أشارت العمومية الصناعية املؤسسات استقاللية مشروع تقييم عملية غري أن
 املالية النتائج حتقيق من متكنه عدم كذا و جهة، من اإلنتاجية املردودية حتسني يف فشله أي منه، املرجوة األهداف

 سنة لإلحصاء الوطين الديوان قبل من للدراسة كعينة أخذت املؤسسات من جمموعة مسريو أرجع قد و املسطرة،
 ضعف و املعدات و اآلالت إهتالك و قدم إىل املؤسسات تلك تعيشها أصبحت اليت السيئة الوضعية  1989

من %  90 حوايل مشلت حبيث اإلعطاب حاالت ارتفاع إىل بدورها أدت اليت باملؤسسات عملية الصيانة
 نظام اليت دخلت العمومية للمؤسسات املتدهورة املالية الوضعية أدت قد و العام، الصناعي القطاع مؤسسات

 3. املالية املؤسسات االستدانة من إىل جلوئها إىل االستقاللية
اليت كانت متثل  و 1986النفط لسنة تزامن تطبيق استقاللية املؤسسات مع تبعات اهنيار أسعار باإلضافة إىل 

اليت أخذت املديونية اخلارجية  و ال نستثين أيضاالالزمة لتمويل الصناعة الناشئة،  املورد الرئيسي للعملة الصعبة
مليار دوالر  27إىل أكثر من  85مليار دوالر سنة  18فانتقلت من  2-4منحا تصاعديا كما يظهره اجلدول 

أي  %51إىل  %32كما أنتقل الدين اخلارجي كنسبة من الدخل القومي من   %33ر أي ارتفاع مبقدا 89سنة 
 أكثر من نصف الدخل الوطين اإلمجايل.

 
 

                                                           

 71: ص مرجع سابق، آخرون، و مقراني الهاشمي  1

 72: ص ،مرجع نفسه  2

  219: ص سابق، مرجع عبود، زرقين  3
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 الدين خدمة إجمالي
 إجمالي من)% 

القومي( الدخل  

 من)%  الخارجي الدين
(القومي الدخل إجمالي  

 الخارجي الدين رصيد إجمالي
(األمريكي للدوالر الجارية باألسعار)  

 السنوات

9 32 18 251 976 000 1985 

8 36 22 638 664 000 1986 

8 37 24 435 167 000 1987 

11 46 26 101 338 000 1988 

13 51 27 248 120 000 1989 

 مصدر: قاعدة بيانات البنك الدويل
 .(2000 -90التوجه نحو اقتصاد السوق ) ظل فيالصناعة المطلب الثاني: 

 أدخلتأن تواجه أزمة متعددة اجلوانب بعد  النضج مرحلة تبلغ ملاليت  الصناعة على كان املرحلة، هذه يف
 1تتمثل أساسا يف: و االحنطاط مرحلة اجلزائرية الصناعة 

  1986لسنة  املضادة البرتولية  للصدمة املدمرة اآلثارتبعات 
  مقابل العمالت األجنبية لدينار لقيمة االتخفيض املعتب 
 الواردات الصناعية معو ما تبعها من منافسة غري متكافئة  االنفتاح السريع للتجارة اخلارجية 
 بفعل ثقل املديونية اخلارجية تراجع االستثمار العمومي 
  اجلزائر خالل تلك الفرتةعدم االستقرار السياسي و األمين الذي عرفته  

 صندوق النقد الدولي:  إلىو اللجوء  كليالهي لالتعدي برنامج .1

 الدويل النقد صندوق مبساندة الكلي االقتصادي االستقرار إلعادة حماولة أول بدأتيف ظل هذه الظروف 
 تعرفه كانت الذي اسيالسي للوضع ار نظ تامة ةبسري زتو متي 1990 وماي 30 إىل 1989 وماي 31 من

                                                           

 37: ص سابق، مرجع للحكومة، األبيض الكتاب ، االستثمارات ترقية و الصناعة وزارة  1

: المديونية الخارجية للجزائر خالل المخطط الخماسي الثاني 2-4 الجدول   
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 جوان 3 من االئتماين  لالستعداد الثاين االتفاق بدأ كما ،الصندوق مع للتعامل الشعيب الرضا عدم وزائر اجل
 1992.1 مارس 31 إىل 1991

 (1995 مارس/  1994 أفريل) االقتصادي التثبيت برنامج . أ

معه اتفاقية ثالثة عرفت ب جلأت اجلزائر للمرة الثالثة إىل طلب املساعدة من صندوق النقد الدويل، و أبرمت 
Stand By3   حيث قامت اجلزائر بتحرير رسالة النية و حتويلها إىل مقر صندوق النقد 1994أفريل  6يوم ،

 457,20الدويل و بعد املصادقة عليها شرع يف تنفيذها، حيث وضع الصندوق حتت تصرف اجلزائر قرضا بقيمة 
مليون دوال يف اطار  374,32قروض ب  ىالعاملي للحصول علو صاحبه اتفاق مع البنك  وحدة سحب خاصة

 2قروض متويل الطوارئ. و يهدف هذا البنامج لتحقيق ما يلي:
 القضاء على عجز امليزانية العمومية أو على األقل ختفيضها. 
 التقليص من الكتلة النقدية و هو شرط أساسي للتطور السليم و الصحيح. 
 دفوعات و ذلك عن طريق ختفيض عبئ  خدمة الديون اخلارجيةإعادة التوازن إىل ميزان امل. 
 يف عملية حترير االقتصاد االستمرار. 
  سنة  35,1إىل  1993مقابل دوالر واحد سنة  23,4و تعديل قيمة الدينار من  األسعارمواصلة حترير

 .1995سنة  47,6مث  1994
 (1998ماي  21 - 1995 ماي 22)  الهيكلي التصحيح برنامج  . ب

 سحب وحدة ارملي 1.1 مببلغ قرض يعل الدويل النقد صندوق مع اتفاقها خالل من ائرز اجل مبوجبه حتصلت  
 باإلضافةالواردة يف البنامج السابق  ارر االستق اءاتر إج قتعمي ىعل عملي و ،(دوالر ارملي 1.8 حوايل) خاصة

  بلوغ من متكن االقتصاد يريلتس دةيجد نظم وضع و ،الوطين االقتصاد إنعاش أجل من ياءات أخر ر إج تبين إيل
 3:ةليالتا األهداف
 احملروقات خارج اإلمجايل ياحملل الناتج من% 5 إيل صلي عال لتشغي يمبستو  مدعم ياقتصاد منو قحتقي 

 .االبطالة تدرجيي خفض و% 4 ب املقدرة العاملة القوة يف ادةيالز  عاباستي ةبغي

                                                           

 شهادة  لنيل  مذكرة الجزائري، الصناعي القطاع على المستقبلية أثارها و األورومتوسطية  الشراكة اتفاقية مروش، يوسف  1

 51 : ص ،2012 الجزائر، جامعة ، االقتصادية العلوم كلية اقتصادي،  تحليل  تخصص الماجستير،

 الراهنة، مذكرة االقتصادية التحوالت ظل في العالمي االقتصاد في لالندماج الجزائري الصناعي القطاع تأهيل إلهام، طرافي  2

 30 -29:  ص ، 2009 الجزائر، جامعة االقتصادية، العلوم كلية مالية،و  نقود ماجستير، فرع

 52: ص ،مرجع نفسه مروش، يوسف  3
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 النقد اجاتاحتيمن  مالئمة اتيمستو  قحتقي مع املدفوعات انيز م قوة استعادة و املايل رار االستق قحتقي 
 سنة% 2.2 إىل 1995 -1994 سنة%  6.9 من يالتجار  انامليز  يف العجز ضختفي و األجنيب

 (. اإلمجايل احمللي للناتج بالنسبة النسب) 1998 -1997
 مع ائرز اجل يف السائدة التضخم معدالت بني التقارب قحتقي يف اعر اإلس و ةالتضخمي الضغوط صتقلي 

 .ةالصناعي البلدان يف السائدة املعدالت
 ار تضر  األكثر ةالسكاني للقطاعات يكلاهلي حللتصحي ةاالنتقالي فالتكالي خفض. 

   . أثر برنامج التعديل الهيكلي على القطاع الصناعي 2

 تراجع اإلنتاج الصناعي : . أ

 املنافسة إىل  راجع هذا و  تراجعا خالل هذه الفرتة، عرفت قد التحويلية الصناعة أن على اإلحصائيات تدل
 القطاع نشاطكذا ازدياد  على السوق الدولية، و أكثر نفتاحاال خالل من الصناعات هذه واجهتها اليت الشديدة

 . توسعه و الرمسي غري
كلية لكل من الصناعة التحويلية و الصناعة ال باألسعار اجلارية فإن القيمة املضافة 3-4 اجلدول  إىل استنادا و

يرجع باألساس إىل التضخم الذي عرفته اجلزائر خالل ليس منوا حقيقيا بل قد عرفت منوا طوال هذه املرحلة، لكنه 
 سابقا. هيلإأشرنا كنا قد و الذي   ،هذه املرحلة نتيجة التخفيض املعتب يف قيمة الدينار

 باألسعار الثابتة يظهر لنا الرتاجع املضطرد لقطاع الصناعة التحويلية للصناعة القيم املضافة دراسةو من خالل 
عودةالنمومرةأخريسنة،مث1997سنة18,650إىل  1990مليار دج سنة  24,348من  الذي تراجع

1998الربامجاإلصالحيةنتيجة.التاليتنيالسنتنييفاالستقرارمننوعالتعرف
 حيثتراجعتمن تراجعا، أيضا عرفتهي فقد عام بشكل الصناعة سنة112,605أما دينار مليار

1990إىل106,704سنةدينار1994مليارمنابتداءأخرىمرةالنمولتعود،1995أداءحتسننتيجة
الصناعةاالستخراجيةوباألخصصناعةالبرتولوالغاز.
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 السنوات

القيمة المضافة 
للصناعة التحويلية 
)باألسعار الجارية 
 مليار عملة محلية(

القيمة المضافة 
للقطاع الصناعي 
)باألسعار الجارية 
 مليار عملة محلية(

القيمة المضافة 
للصناعة التحويلية 

)باألسعار الثابتة مليار 
محلية(عملة   

القيمة المضافة 
للقطاع الصناعي 
)باألسعار الثابتة 
 مليار عملة محلية(

1990 57,800 244,700 24,348 112,605 

1991 87,700 407,300 24,178 111,381 

1992 119,200 481,300 22,824 110,851 

1993 141,800 525,100 22,527 109,229 

1994 169,200 670,300 21,536 106,704 

1995 208,100 912,200 21,234 109,787 

1996 213,400 1 209,500 19,387 113,141 

1997 223,200 1 338,800 18,650 117,332 

1998 256,800 1 195,900 20,217 122,539 

1999 270,400 1 415,100 20,540 128,109 

2000 290,700 2 284,900 20,766 133,648 

 بيانات البنك الدويل قاعدة :مصدر
 

 :الصناعية المؤسسات في اإلنتاجية الطاقات استغالل . ب

يف استغالل الطاقات اإلنتاجية للمؤسسات الصناعية يف جمال احملروقات  املحوظ احتسسن 4-4 اجلدوليظهر 
، كما عرفت الصناعات الغذائية و مواد 1998سنة  % 90,2إىل  1990سنة   %77,7حيث انتقلت من 

 للثانية. % 63لألوىل و  %74البناء شبه استقرار يف حدود 

  (2000 -1990القيمة المضافة للقطاع الصناعي )    3 -4 الجدول 
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اخلشب، النسيج، معدالت استغالل قدرات اإلنتاج يف كل من صناعة على النقيض من ذلك،  تراجعت 
 اجللود و األحذية.

أساسا بصناعات السلع الوسطى و التجهيز، معدالت استغالل القدرات حلق  اخنفاض كما نالحظ أيضا أن  
و الفروع اليت كانت وحداهتا قدمية و تشهد تعطالت متكررة، و أيضا الفروع ذات التكنولوجيا العالية اليت كانت 

  1ما تزال حباجة إىل مساعدة تقنية.
 
 

 السنوات
المحروقا

 ت

المناجم و 

 المحاجر

الصناعات 

 الحديدية

مواد 

 البناء

كيمياء 

مطاط 

 بالستيك

الصناعات 

 الغذائية
 النسيج

الجلود و 

 األحذية

الورق و 

 الخشب

1990 77,7 70,6 55 63 46,6 78,6 54,2 64,1 43,9 

1991 77,6 64, 65 54,1 63,3 43,2 78,2 49,7 47,7 33,2 

1992 78,5 67,6 48 65 37,9 72,4 54,1 35,7 28,1 

1993 79,2 53,6 44,8 63,3 40,8 73,1 59,6 29,8 36,5 

1994 73,4 53,9 39,4 58,3 42,8 68,9 53,8 45,4 31,2 

1995 74,1 54,7 40 59 39,7 67,3 49,6 33,5 27,5 

1996 77,5 52,7 33,6 61,9 34,4 65 36,3 23,8 21,5 

1997 89,9 48,3 27,3 59,3 40,2 59,2 35,5 22,5 21,4 

1998 90,2 47,8 30,5 62,5 44,1 73,6 36,3 30,2 37,5 

 62مصدر: يعقوبن صليحة، مرجع سابق، ص: 
 :الصناعية المؤسسات غلق . ت

 حبيث  أبواهبا أغلقت اليت املؤسسات من عدد أكب سجل الصناعي القطاع بأن يتبني اإلحصاءات خالل من
 حل  عملية من%  54 مبعدل أي حملية، عمومية مؤسسة 383 و عمومية اقتصادية مؤسسة 60 مشلت

 1998 عام من األول السداسي يف إعدادها مت اليت احلصيلة إن. (5-4)ككل كما يوضحه اجلدول  املؤسسات
 ذلك عن اجنر وقد 1994 سنة منذ مؤسسة 800 من أكثر مشلت املؤسسات حل  إجراءات أن إىل تشري

 2 .عامال 212960 بلغ  العمال عدد يف ختفيض
                                                           

1
 العلوم كلية تخصص تحليل اقتصادي،  ماجستير، مذكرة العولمة و أثرها على القطاع الصناعي الجزائري، يعقوبن صليحة،  

 63:  ص ، 2009 الجزائر، جامعة االقتصادية،

االقتصادية، العدد  و السياسات للعولمة الجزائرية ، المجلة"الجزائري الصناعي القطاع على العولمة تأثيرات"سكينة بن حمود،   2

 59، ص: 2010، الجزائر ، 3األول،  كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر 

   ( %)   1998إلى   1990تطور استغالل القدرات في المؤسسات الصناعية العمومية من    4-4 الجدول 
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 القطاع
 االقتصادية المؤسسات

 العمومية
المؤسسات 

 المجموع المؤسسات الخاصة ةية المحلياالقتصاد

 25 2 18 5 الزراعة

 443 _ 383 60 الصناعة

البناء و األشغال 
 249 _ 195 54 العمومية

 98 _ 83 15 اخلدمات

 715 2 679 134 اجملموع

، ص: 1998 نوفمب كلي،ياهل ليالتعد لبنامج ةياالجتماع و ةياالقتصاد اآلثار حول ريتقر  CNESمصدر: 
93 

 :المؤسسات خوصصة عمليات . ث

 و( 1995   -12) رقم للدولة املنقولة األموال قانون مبقتضى 1995 سنة يف اإلصالحات هذه جتسدت لقد
 صعوبات أغلبها يف  تعيش اليت املؤسسات لتقومي   ( Holding ) القابضة بالشركات املسامهة صناديق عوض الذي

 الصناعي للقطاع ( القابضة الشركات) اجلديد النظام هذا لتفعيل و. خوصصتها هبدف ذلك و خطرية مالية
   1:مها أمرين على للدولة الصناعية التنمية سياسة ارتكزت العمومي،
 اخلاصة الصناعية املتوسطة و الصغرية املؤسسات ترقية.   
 العام الصناعي القطاع هيكلة إعادة.  
 2 :حول تتمحور كانت منه املرجوة األهداف فإن العام، الصناعي القطاع هيكلة إعادة خيص فيماف
 األصول عن التنازل و األساسية نشاطاهتا حول مركزة و متجانسة الصناعية للمؤسسات مستقلة فروع خلق 

  .املردودية ضعيفة ثانوية بأنشطة املرتبطة 
 األجنبية و الوطنية للمسامهة العمومية للمؤسسات االجتماعي املال رأس فتح.  
   التأهيل إعادة و التكوين طريق عن املؤسسات يف اإلدارة و التسيري طاقات تدعيم .  

                                                           

 60مرجع سابق، ص:  حمود، بن سكينة  1

 60، ص: نفسهمرجع   2

شكلها  و  االقتصادي نشاطها حسب حلها تم التي المؤسسات توزيع 5-4 الجدول   
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 و العمومية املؤسسات خبوصصة املتعلق( 22 -95) رقم لألمر وفقا فعليا اخلوصصة يف اجلزائر شرعت قدو 
 العمومية  للمؤسسات سخرت اليت التدعيم عمليات كل استنفاذ بعد العملية هذه إىل اللجوء مت و االقتصادية، 

 و التسيري  ترشيد و ضمان يف اهليكلة إعادة و املايل التطهري إجراءات تفلح مل حيث ،جديد من بعثها إلعادة
 البنك من  بدعم  اجلزائر يف اخلوصصة برنامج لتنفيذ الفعلية البداية كانت و املؤسسات، هذه مردودية حتسني
 مت إذ مؤسسة  1300 ب املقدرة احمللية العمومية املؤسسات على الرتكيز مت حيث ،1996 أفريل يف الدويل

     1.السنة تلك هناية مع مؤسسة  200 حوايل خوصصة
 حيث العمومي، يف القطاع أساسا يتمثل الصناعي النسيج كان خالل هذه الفرتة اإلصالحاتقبل انطالق و  

 جمموع من قليلة بنسبة إال ممثاليكن  فلم اخلاص القطاع أما املؤسسات، جمموع من%  80 يشكل كان
 و اخلوصصة الصناعية اهليكلة إعادة إطار يف خاضتها اجلزائر اليت اإلصالحات أن غري. الصناعية املؤسسات

 و االقتصادية التنمية يف تلعبه أن ميكن الذي اهلام و االعرتاف بالدور اخلاصة للمؤسسات االعتبار بإعادة مسحت
 اهلامة اليت الوسائل كإحدى اإلنتاجي اجلهاز ضمن اخلاص القطاع بروز ذلك نتيجة كان و قد .االجتماعية

 االستجابةيتميز ب اخلاص لقطاعا أن و خاصة السوق، آليات لتفضيل الفرصة إتاحة و للجهاز دفعة أعطت
 هيكل تغري فقد. على اجلودة احلفاظ و التكلفة تقليل على تعتمد اليت املثلى اإلدارة و البيئية للظروف السريعة

 يظهره كما االقتصادية النشاطات فروع كل اخلاص يف القطاع و بروز العام القطاع مكانة برتاجع الوطين االقتصاد
 2:التايل اجلدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  59: ص مرجع سابق، مروش، يوسف  1

 جامعة ، ،5 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة ، "الجزائر في الصناعة إنعاش استراتيجية وتوجهات أبعاد" نصيرة، قوريش  2

 89: ص ،2008 الجزائر، الشلف،
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 2000 1994 القطاعات

 99.6 99.1 الزراعة

 5 0.4 احملروقات

 33.6 16.5 خارج احملروقات الصناعة

 86 60.7 البناء

 72.8 54 النقل واالتصاالت

 60 / التجارة املوجهة لالسترياد

 97 84.2 التجارة بالتجزئة

 89 85.3 اخلدمات

 76.6 64.8 اجملموع خارج احملروقات

 52 46.6 المجموع
 91نصرية مرجع سابق، ص:  مصدر: قوريش           

 النصوص توفر رغم التطبيقي املستوى على بطيئة جعلتهابعض الصعوبات  اخلوصصة عملية و قد واجهت
 1:بني هذه الصعوبات من و القانونية
 ديناميكي مايل سوق غياب. 
 اخلوصصة خبصوص التجربة نقص. 
 السوق اقتصاد آليات و أداؤه يتماشى مرن بنكي نظام غياب. 
 إىل باإلضافة امللكية، تعديل العمومية و املؤسسات أصول تقييم عند احملاسيب و املايل باجلانب تتعلق مشاكل 

 و ضد اخلوصصة أحدمها متناقضني تيارين وجود و خوفا من فقدان مناصب الشغل، النقابية الضغوطات
 .املكثفة اخلوصصة عمليات يشجع اآلخر

                                                           

 69يعقوبن صليحة، مرجع سابق، ص:   1

 (%حسب القطاعات االقتصادية ) المضافة القيمة في الخاص القطاع حصة : 6-4 الجدول 
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   على لتجسيدها كل األطراف سامهت و اجلهود كل تعبئة متت إذا إال تنجح أن   لخوصصةل ميكن ال كما 
 .االقتصادي اإلصالح عملية يف حتتل األولوية اخلوصصة عملية بأن االعتبار بعني آخذين وجه أكمل

 :االجتماعية اآلثار . ج

 1:اآليتاالجتماعية نذكر منها  اآلثاريات إعادة اهليكلة الصناعية خالل هذه الفرتة العديد من للقد كان لعم
 ارتفاع إىل الواسع االستهالك ذات املواد عن رفع الدعم حيث أدى للمواطنين: الشرائية القوة ضعف 

 سنة بني تضاعفت قد األسعار معدالت أن إىل اإلحصائيات كبري و تشري بشكل األساسية املواد أسعار
 8، الصناعي املنشأ ذات الغذائية للموادمرات  8,7مرات لألدوية،  10,7كما يلي: ) 1998 و 1990

 إال املضمون األدىن الوطين األجر يتضاعف مل املقابل ويف(. الوقود و الشروب املاء و الغاز و للكهرباءمرات 
 .للمواطنني الشرائية القوة ضعفما نتج عنه دج،  6000دج إىل  800 من فانتقل مرات، 7,5 ب
 :ارتفاع التشغيل، إىل فرص انعدام إىل باإلضافة العمال، و تسريح املؤسسات غلق عملية أدت لقد  البطالة 

 سنة 28%مث  1990 سنة%  25 لتبلغ 1985 سنة%  10 من ارتفعت حيث البطالة، معدالت
 عدد قدر 1998 غاية إىل 1994 . فمن1999 سنة يف%  29,2 حد إىل و وصلت 1998

 الذي األمر عامل، ألف 400 تسريح إىل أدت الوضعية هذه مؤسسة، 815 حلت ب اليت املؤسسات
 العمل، و أحال جزء معتبا من حجم القوة العاملة على البطالة. سوق يف تأزم الوضع إىل أدى
 الصحة و التعليم على اإلنفاق ضعف يف اخلصوص يف : متثلاالجتماعي القطاع على اإلنفاق ضعف .

 %15,66إىل   % 21,5من  1999و  1994بني  التسيري ميزانية مثال اخنفضت الرتبية قطاع ففي
 انتقل حبيث له، املخصصة املالية املوارد معدالت يف أيضا تراجعا الصحة قطاع شهد ، كماالدولة ميزانية من

 خالل نفس الفرتة. % 0,99إىل  % 1,43من 
 
  .االقتصادي اإلنعاش مخططات ضمن الصناعة: الثالث المطلب

ا إن غياب النجاعة عن الصناعات خارج احملروقات و بقاءها دون املستويات املطلوبة جعلت أي فرصة لتحوهل
على املدى القصري أمرا جد مستبعد، كما أن اإلصالحات اهليكلية اليت خضعت هلا  إىل صناعات تنافسية

                                                           

  60: ص سابق، مرجع حمود، بن سكينة  1
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مل حتقق أهدافها يف حتويل هذه األخرية إىل مؤسسات  املؤسسات الصناعية يف فرتة الثمانينات و التسعينات
 1الوطين ناهيك على املستوى اإلقليمي أو الدويل. الصعيدتنافسية على 

اجلديدة خوض اجلزائر لتجربة تنموية جديدة اتضحت معاملها من  األلفيةشهدت بداية العقد األول من هلذا  
لف عن تلك اليت طبقت سابقا، عرفت هذه السياسة حمليا خالل شروع احلكومة يف تنفيذ سياسة اقتصادية ختت

هتدف إىل رفع معدل النمو  كينزياالقتصادي، و هي عبارة عن سياسة مالية توسعية ذات توجه   اإلنعاشبسياسة 
احلكومي االستثماري، و قد مت جتسيد هذه السياسة من خالل تنفيذ  اإلنفاقاالقتصادي عن طريق الزيادة يف 

 2ية هي:تنمو  ثالثة برامج
  ( خصص له مبلغ 2004 -2001االقتصادي املطبق يف الفرتة ) اإلنعاشالبنامج األول: برنامج دعم

 مليار دوالر أمريكي. 7مليار دينار جزائري أي حواىل  525
 ( و خصص له 2009 -2005البنامج الثاين: البنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي خيص الفرتة )

 مليار دوالر أمريكي. 150مبلغ يفوق 
 ( و يعد أضخم برنامج تنموي يطبق منذ االستقالل 2014 -2010البنامج الثالث: البنامج اخلماسي )

 .مليار دوالر أمريكي 286يف اجلزائر و خصص له مبلغ يصل إىل 
 مزيد إىلالنفط و اليت كانت تتجه  اخلباء أنداك حول أسعار و قد شجع على انتهاج هذه السياسة تقديرات

 3:التالية لالعتبارات الزمن عب االرتفاع من
 للنفط. املتجدد غري الطابع 
 العاملي. الطاقة ميزان يف املتميز النفط موقع 
 كوقود. املواصالت قطاع على النفط سيطرة استمرار 
 االقتصادي النمو حتفز العاملي املستوى على جديدة صاعدة اقتصادية قوى ظهور. 
 البديلة الطاقات باستغالل اخلاصة األحباث نتائج ضعف. 

 :التايل النحو على تتطور النفط من العاملية االحتياجات أن للطاقة الدولية الوكالة قدرت و لقد

                                                           

1 DERBALE Abdelkader et al, "Industrie hors hydrocarbures en Algérie et appui de l’UE au secteur 
des PME", communication au colloque national sur la politique industrielle, université de 
Mostaganem, Algérie, du 23 au 24 avril 2012. 

  ،12، مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية، العدد "يمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائردراسة تقي"نبيل بوفليح،   2
 244 -243، ص: 2012كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

التنمية المستدامة ، مداخلة مقدمة خالل المؤتمر الدولي حول "االقتصاد الجزائري و النفط فرص أم تهديدات"عبد المجيد قدي،   3

: ص ،2008أفريل  8و  7 يومي  الجزائر، سطيف، جامعة والتجارة، والتسيير االقتصاد كلية و الكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة،

1  
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 2020 2010 2002 السنوات

 110 92 77 الطلب المتوقع ) مليون برميل يوميا(

 6مصدر: عبد اجمليد قدي، مرجع سابق، ص: 
 مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي: .1

اجلزائر، فمن خالل حتليل  يف للدخل رئيسيا مصدرا االستخراجية الصناعة باخلصوص و الصناعي القطاع يعتب
 سنة اإلمجايل احمللي الناتج من  % 38,98  نالحظ أن الصناعة قد شكلت  2-4البيانات املوضحة يف الشكل 

 الناتج نصف خالهلا الصناعة مثلت اليت و 2006   سنة ذروهتا لتبلغ تدرجييا النسبة هذه ارتفعت قد و ،2002
 لقطاعات السريع للنمو الرتاجع هذا يرجع و 2013   سنة  % 32,93 عند لتستقر تراجعت مث اإلمجايل، احمللي

  .اخلدمات التجارية و العمومية األشغال و كالبناء أخرى
 جممل  على  االستخراجية الصناعة هيمنة يف يكمن اجلزائرية الصناعة منه تعاين الذي األساسي املشكل أن غري

 تتعدى  مل هامشية اإلمجايل احمللي الناتج يف التحويلية الصناعة مسامهة نسبة بقيت بينما الصناعي النشاط
5,32 %  4 عند لتستقر الرتاجع يف أخذت مث 2002 سنة %  2013 سنة.  

 
 

 
و  2013مصدر: من إعداد الطالب بناء على نشرة اإلحصائيات االقتصادية لصندوق النقد العريب لسنيت 

2015 
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 قطاعات أخرى

 الصناعة التحويلية

 الصناعات االستخراجية  

2020-2002الطلب العالمي المتوقع على النفط  : 7-4 الجدول   

 2013-2002 اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعي القطاع مساهمة   : 2-4 الشكل 
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يظهر منوا يف كل من الصناعة االستخراجية و  8-4اجلدول أما على صعيد القيمة فإن حتليل معطيات 
، فقدرت مسامهة 2013و  2002بني سنيت  %300الصناعة التحويلية حيث تضاعفت كل منهما بنسبة 

مليار دوالر يف حني أهنا مل تكن  65بأكثر من  2013الصناعة االستخراجية يف الناتج احمللي اإلمجايل سنة 
 .2002سنة مليار دوالر  20تتعدى 

ماليري دوالر سنة  9و بالنسبة للصناعة التحويلية فإن مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل بلغت أكثر من 
، و املالحظ أيضا أن الصناعة التحويلية مل تتأثر 2002بعد أن كانت يف حدود ثالثة ماليري فقط سنة  2013

على عكس الصناعة االستخراجية اليت تراجعت من  2009باألزمة االقتصادية العاملية حيث واصلت منوها سنة 
 حتت تأثري اهنيار أسعار النفط يف السوق الدولية. 2009مليار دوالر سنة  42إىل  2008 يفمليار دوالر  77

 
 

 السنوات
الصناعات التعدين و 

 االستخراجية
 الناتج المحلي اإلجمالي الصناعة التحويلية

2002 19,107 3,019 56,76 
2003 24,791 3,29 67,864 
2004 32,951 3,789 85,34 
2005 45,786 4,596 103,071 
2006 53,559 4,933 117,028 
2007 59,107 5,5 134,837 
2008 77,648 6,331 171,005 
2009 42,977 6,42 137,212 
2010 56,426 6,727 161,159 
2011 72,222 7,324 199,302 
2012 67,454 7,522 204,289 
2013 65,359 9,035 225,933 

و  2013مصدر: من إعداد الطالب بناء على نشرة اإلحصائيات االقتصادية لصندوق النقد العريب لسنيت 
2015 

 )مليار دوالر( 2013-2002 اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعي القطاع مساهمة   : 8-4 الجدول 



  2013-1990   الجزائر حالة دراسة االقتصادي النمو على الصناعية الصادرات أثر        :الرابع الفصل

 

147 

 

 تحليل هيكل الصناعة التحويلية: .2

 إىل فئتني تضم األوىل الفروع التالية:ميكن تقسيمها الصناعات التحويلية يف اجلزائر أن  3-4يوضح الشكل 
 املعدنية و  الكهربائية و امليكانيكية الصناعات 
 البناء مواد 
 البالستك  و املطاط الكيماوية، الصناعات 
 الغذائية الصناعات 

و  2006إىل  2001من الصناعة التحويلية خالل الفرتة من  %75هذه الصناعات األربعة شكلت نسبة 
مع هيمنة واضحة للصناعات الغذائية اليت  2008سنة  %93مث  2007سنة  %92ارتفعت هذه النسبة إىل 

 .2008من القيمة املضافة للصناعة التحويلية سنة  %46,5شكلت لوحدها 
الورق و باقي  و و الفلني و األحدية، اخلشب لدو األلبسة، اجل النسيجأما الفئة الثانية فتضم صناعات 

 2007خالل سنيت  %8تتعدى مسامهة هذه الفئة يف القيمة املضافة للصناعة التحويلية  ملو  خرىاأل الصناعات
 .2008و 

 

 

 
 العربية املنظمة الصادر عن    2010  - 2009 العريب الصناعي التقرير الطالب بناء علىمصدر: من إعداد 

 التعدين. و الصناعية للتنمية
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   (%) 2008 – 2001 الجزائر في ة التحويليةالصناع لقطاع المضافة القيمة : 3-4 الشكل 
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حسب  2008إىل  2001القيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية يف اجلزائر من    9-4و يبني لنا اجلدول  
للصناعة التحويلية خالل هذه الفرتة حيث انتقلت من و عموما فقد تضاعفت القيمة املضافة فروع النشاط، 

 هي بالتفصيل كما يلي: ، و2008مليون دوالر سنة  6842إىل  2001دوالر سنة  نمليو  3319
 عرف هذا الفرع تطورا ملحوظا حيث زادت مسامهته يف : املعدنية و  الكهربائية و امليكانيكية الصناعات

 .2008إىل مليار دوالر سنة  2001سنة مليون دوالر  430القيمة املضافة من 
  إىل  2001 سنة دوالر مليون 422 من  مسامهته زادت حيث أيضا تطورا الفرع هذا عرف: البناء مواد 

  .2008 سنة دوالر مليارأكثر من 
 يعتب أسرع الفروع منوا حيث انتقلت مسامهته يف القيمة املضافة  :البالستك  و املطاط الكيماوية، الصناعات

 .2008مليون دوالر سنة  1092إىل  2001مليون دوالر سنة  256من 
 و هو أحد الفروع الواعدة للصناعة التحويلية يف اجلزائر و قد بلغت مسامهته يف القيمة  :الغذائية الصناعات

، الزيوت صناعة يف اجلزائر يف الغذائية الصناعة تتمثل وأكثر من ثالثة ماليري دوالر،  2008املضافة سنة 
 أدت قد و غريها، و اللحوم و السمكية املعلبات و  منتجاهتا، و األلبان، احليوانية و النباتية الدهون

 1 .الهذا اجمل يف اخلاصة الصغرية املنشآت عدد  زيادة إىل اخلوصصة و االقتصادي اإلصالح اءاتر إج
 الفروع الصناعية وضعية  : تعرف هذهالورق و الفلني و اخلشب، األحدية و اجللد، األلبسة و النسيج

، و يرجع هذا باألساس إىل املنافسة عليها صعبة، فعلى عكس الفروع السابقة مل يطرأ تطور ملحوظ
  الشرسة اليت تشهدها منتجات هذه الصناعات سواء يف السوق احمللي أو األجنيب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 64موروش يوسف، مرجع سابق، ص:   
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 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 القطاع

الصناعات امليكانيكية و الكهربائية و 
 املعدنية

430 429 494 595 595 610 769 1 000 

 068 1 929 597 573 529 419 407 422 مواد البناء

 و املطاط الصناعات الكيماوية،
 البالستك

256 230 237 336 343 361 1 006 1 092 

 181 3 852 2 857 1 726 1 663 1 491 1 416 1 393 1 الصناعات الغذائية

 202 192 187 193 187 170 153 156 النسيج واأللبسة

 39 34 35 37 37 32 33 29 اجللد واألحدية

 237 211 222 212 214 170 163 150 اخلشب والفلني و الورق

 23 22 663 675 648 585 508 483 أخرىصناعات 

 6 842 015 6 533 4 354 4 209 4 598 3 338 3 319 3 جمموع الصناعات التحويلية

 83، ص: 2010  - 2009العريب  الصناعي و التعدين، التقرير الصناعية للتنمية العربية املنظمةمصدر: 
اإلمجايل للجزائر غري أن احلال ليس كذلك بالنسبة بنسبة معتبة يف الناتج احمللي تساهم الصناعة االستخراجية 

للصناعة التحويلية اليت بقيت دون مستوى التطلعات رغم خمتلف السياسات اليت تبنتها اجلزائر من أجل النهوض  
 1هبا و ترقيتها و يعود هذا لبعض اخلصوصيات اليت لزمت الصناعة اجلزائرية نذكر منها:

 تتعدى مل اإلمجايل، احمللي اإلنتاج يف متواضعة التحويلية الصناعة مسامهة تزال ما: ضعف اإلنتاج الصناعي 
 بأن هلا تسمح اسرتاتيجية سلعا تصنع أن تستطع مل الكمي الضعف هذا إىل إضافة ،2013خالل سنة  4%

  .الدولية السوق يف خاصا مركزا حتتل
 من كثري شأن ذلك يف شأهنا عموما اجلزائرية الصناعة تتصف :الصناعية اإلنتاجية اخنفاض و األداء ضعف 

 . الكلية اإلنتاجية بضعف أي اإلنتاج عناصر جلميع اإلنتاجية اخنفاض و األداء بضعف النامية البلدان
 و اهلدف حتقق مل الصناعي العام القطاع هبا متتع اليت احلماية أسوار إن : املنافسة على القدرة ضعف و احلماية 

 الصناعي القطاع علىخصوصا   أكب السلبية نتائجها كانتعلى العكس   بل أجلها، من وجدت اليت الغاية
  .العمومي

                                                           

1
 شتاء  لبنان، ،45 العدد عربية، اقتصادية بحوث مجلة ،"الجزائر في الصناعية للتنمية المالئمة االستراتيجية" عبود، زرقين  

  166 -162: ص ص ،2009

   (دوالر مليون) 2008 – 2001 الجزائر في ة التحويليةالصناع لقطاع المضافة القيمة : 9-4 الجدول 
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 املستوردات، حجم من زاد قد اجلزائر تبنتها اليت الصناعية السياسة يف التوسع إن :اخلارجية السوق مع العالقة 
 املساعدة و التجهيزات و أولية مواد من مستلزماهتا لتأمني العاملية السوق على الصناعة هذه اعتماد زاد كما

 .األجنبية
 عن منتجاهتا كلفة بارتفاع عام بشكل اجلزائرية الصناعة تتميز :بالنوعية االهتمام عدم و اإلنتاج كلفة ارتفاع 

 ما هذا و العربية، الدول منها و النامية، الدول يف هلا املشاهبة املنتجات حىت و العاملية السوق يف مثيالهتا
 .اخلارجية األسواق إىل وصوهلا أمام صعبة عقبة يشكل

 املرونة فيها تتوفر ال بطيئة متقادمة تكنولوجيا اجلزائرية الصناعة تستخدم حيث :اإلنتاجي اجلهاز مرونة عدم 
  .مكلفة و كبرية تغيريات يتطلب فإنه ذلك حصل و حدث إن و اإلنتاج، عملية يف تعديالت أية ءاإلجر 
 القائمة الصناعات بني التكامل و الرتابط ضعف يف الصناعة اجلزائرية نالحظ حيث :املتجزئة الصناعية العملية 

 .اإلنتاج لعملية مالزما و متمما إجنازا أصبحت اليت التسويق و اإلعالم عملية عن أيضا منفصلةكما أهنا 

 .مكانة الصناعية ضمن هيكل الصادرات في الجزائر:  الثاني المبحث

من خالل التطرق إىل يف اجلزائر يف هذا املبحث سنحاول التعرف على مكانة الصناعة ضمن هيكل الصادرات 
مسار تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر، حتليل هيكل الصادرات الصناعية يف قطاع احملروقات و خارجه مث خنتم 

 تها. ض ترقية الصادرات خارج احملروقات و سبل معاجلرت بالعقبات اليت تع
 .في الجزائر مسار تطور التجارة الخارجية  :األول المطلب

  .في ضل النظام االشتراكي التجارة الخارجية   .1

 (1969 -1962)  الخارجية التجارة على الرقابة مرحلة  . أ

كان ما يقرب من   1962منظومة اقتصادية خاضعة متاما حلاجات االقتصاد الفرنسي، ففي عام  اجلزائر ورثت
 القرار مبتخذي مما أدى 1من الواردات تأيت منها أيضا. %80الصادرات اجلزائرية موجهة إىل فرنسا و من  85%

 من و ،مبدأ الرقابة على معتمدة اخلارجية التجارة تنظيم خالهلا من املراسيم حتاول و القوانني من مجلة اعتماد إىل
 2:منها عدة إجراءات إىل الدولة عمدت هذا أجل

                                                           

 22، ص: 1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد الجزائر المستقلة أحمد هني،  1

 االقتصادية العلوم ، كلية4 العدد الباحث، مجلة ،"الخارجية التجارة لقطاع القياسية النمذجة "شقبقب،  عيسى صالح، تومي   2

 32: ص ،2006 الجزائر، ورقلة،  جامعة التجارية، العلوم و التسيير

 



  2013-1990   الجزائر حالة دراسة االقتصادي النمو على الصناعية الصادرات أثر        :الرابع الفصل

 

151 

 

 كان االستقرار هذا الصرف، سعر يف الفرتة استقرارا هذه خالل اجلزائر عرفت حيث: الصرف على الرقابة 
 استثمارات تتطلب كثيفة متيزت بتنمية اليت و الوطين االقتصاد يعيشها كان اليت املرحلة بالنظر إىل ضروريا

 .كبرية
 االقتصاد محاية أجل من تشكيلتها تنويع مت و معدالت جديدة استحداث مت الجملا هذا يف و: اجلمركية الرسوم 

 .احمللية الصناعة تشجيع و اخلارجية املنافسة الوطين من
 إنشاء و احلصص نظام فرض إىل اجلزائرية ت احلكومةعمد: للشراء املهيمنة التجمعات و احلصص نظام 

 اخلارجية التجارة على بالرقابة التنفيذية قامت املراسيم من جمموعة إىل استنادا اليت و للشراء، جتمعات مهيمنة
 :هذا اإلجراء من اهلدف كان و

 .الواردات توجيه إعادة •
 .الصعبة العملة على احلفاظ و الكمالية الواردات كبح •
 .قليلة صرف ظل احتياطات يف التجاري امليزان حتسني و الوطين اإلنتاج محاية •

، حيث (10-4 اجلدول  أنظر) العجز و الفائض بني قد تراوحت حالة امليزان التجاري خالل هذه الفرتة ما و
 تراجع إىل العجز هذا يعود و دج، مليون 167 و بلغ  1965 سنة التجاري ميزاهنا يف عجز أول اجلزائر عرفت

فقد عرفتا فائضا بقيمة  68و  67أما سنيت  ،مليوندينار3145إىلمليوندينار3588من  الصادرات قيمة
 مليون 370 مسجال قيمة  69مليون دينار على التوايل، ليعود العجز مرة أخرى سنة  73مليون دينار و  418

 املنتوجات و التجهيز سلع من  اليت تتشكل أساسا و مليون دينار 957ب  الواردات زيادة إىل هذا يعود و ،ينارد
 .البالد يف إطار املخطط الثالثي الحتياجات تلبية مصنعة النصف

 
 

 السنوات 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

 الصادرات 3748 3588 3145 3080 3571 4097 4610

 الواردات 3437 3472 3312 3153 3154 4024 4981

امليزان  311 116 167- 73- 418 73 370-
 التجاري

Source : L’ONS,RétrospectiveStatistique 1962-2011, P : 177 
 

  )مليون دوالر( 1969 -1962 التجاري الميزان تطور : 10-4 الجدول 
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 (1989 -1970) الخارجية للتجارة الدولة احتكار  . ب

 اجلزائرية السلطات نوايا عن ليفصح(  1973 -1970) األول الرباعي املخطط جاء الستينات، مرحلة بعد
 على تنص اإلجراءات من جمموعة إقرار مت 1971 جويلية من ابتداء و حيث اخلارجية، التجارة قطاع اجتاه

 اهلدف كان. فيه املتخصص املنتوج حسب واحدة كل العمومية املؤسسات طرف من اخلارجية التجارة احتكار
 و االقتصادي للنمو املركزي التخطيط إطار يف إدماجها و التجارية التدفقات يف التحكم هو االحتكار هذا من

  1.الدولة رقابة حتت الواردات من%  80 من أكثر لذلك كانت كنتيجة و االجتماعي،
 يوضح( 11-4) اجلدول فإن الواردات، و السلعية للصادرات الرتكيبة و التجاري امليزان تطور خيص فيما و

 10.95 متثل كانت فبعدما تزايد مستمر، يف الغذائية املنتجات واردات أن اجلدول خالل يتبني منحيث  ،ذلك
 و خاصة بصفة الثورة الزراعية أن يظهر مما ،1989 سنة%  28.49 إىل الواردات ارتفعت جمموع من% 

 و التموين الصناعي سلع استرياد فاتورة ارتفاع كذلك يتضح و .يؤت أكله مل عامة بصفة الزراعي اإلصالح
 ركزت الدولة حيث الفرتة، هذه خالل املتبين التوجه إىل االرتفاع هذا يعود و السبعينات، من بداية وهذا التجهيز

سلع  من الواردات تكون ذاهب و ،احملروقات قطاع و الصناعات الثقيلة قطاع يف نوعية قفزة إحداث على جهودها
 فإن الصادرات، عن أما .1980 عام الواردات من إمجايل%  90 متثل املصنعة نصف و األولية املواد و التجهيز

 69.4 متثل احملروقات نسبة صادرات كانت فبعدما اجلدول، خالل من جليا احملروقات يتضح قطاع يف احنصارها
 و األول املايل متثل املورد احملروقات جعلت الوضعية هذه، 1985 سنة 98%إىل  ارتفعت 1970 سنة% 

 يف عشرية التجاري امليزان يف املسجل الوحيد العجز يفسر األمر الذي الصعبة، العملة من اجلزائر يف الوحيد
 2.األمريكي الدوالر قيمة تدهور البرتول مع أسعار اخنفاض تزامن أين(  1986) الثمانينات

                                                           

1       32: ص شقبقب، مرجع سابق، عيسى صالح، تومي  

  32: ص ،نفسهمرجع   2



  2013-1990   الجزائر حالة دراسة االقتصادي النمو على الصناعية الصادرات أثر        :الرابع الفصل

 

153 

 

 
1989 1986 1985 1980 1977 1873 1970   

   صادرات  واردات صادرات  واردات صادرات  واردات صادرات  واردات صادرات  واردات صادرات  واردات صادرات  واردات

19965 264 7261 123 9728 281 7782 431 3544 526 1218 872 680 957 
 الموارد الغذائية و
 مشتريات أخرى

 التنوين الصناعي 427 2422 277 3325 405 9170 476 13680 863 18517 761 16798 1711 25197

707 68927 619 34003 712 63299 854 51715 335 23445 118 6206 112 3456 
 الطاقة و

 المحروقات

15786 510 10970 16 12492 17 11324 5 9442 2 2377 42 1813 25 
آالت وسلع 

 التجهيز

4075 371 4842 6 5250 92 4176 1 4434 17 1155 36 691 72 
 معدات نقل
 ولواحقها

4191 154 2854 26 2714 12 2697 20 1601 15 678 41 484 42 
السلع 

 االستهالكية

 سلع أخرى 1 3 5 5 - 4 - 6 - 78 - 50 - 151

 المجموع 4981 6205 7479 8876 24410 29475 52648 40519 64564 49491 34935 43394 71937 70072

 الميزان التجاري 1224- 1397- 5065- 12129 15073 8459- 1865

 38: ص سابق، مرجع شقبقب، عيسى صاحل، مصدر:  تومي

  )مليون دينار( 1989 -1970 التجاري الميزان تطور : 11-4 الجدول 
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 :الخارجية التجارة تحرير مرحلة .2

 ،1991 أفريل 21 يف املؤرخة 91 -03 التعليمة إصدار بعد اجلزائر يف اخلارجية للتجارة الفعلي التحرير بدأ
اخلواص  اجلزائريني االسترياد عمالء تدخل جمال حدد قد و ، االسترياد عمليات متويل قواعد و شروط املتضمنة و

 تعليمة مت إصدار كما التجاري، السجل يف بالتسجيل التزامهم مقابل املطلقة احلرية منحهم معمنهم و العموميني 
  1:بعدين مها ذات جتارية سياسة إطار ترسم اليت و ، 1992 أوت 18 يف املؤرخة 625 قمر 

 من العملة الصعبة على للحصول دقيقة معايري حتديد مت يثحب التنظيمية بالنصوص يتعلق:  األول البعد 
 .اخلارجي التمويل وسائل إدارة كيفية حتديد   أخرى جهة من و جهة،

 ميكن ما إىل أقل الصعبة بالعملة النفقات على الضغط من بد فال ، التجاريني باملتعاملني يتعلق:  الثاين البعد 
و  الوطين االقتصاد محاية هتدف إىل محائية إجراءات التعليمة هذه وضعت كما الوطين، االقتصاد تنهك ألهنا

 مع يتناىف ما هو و نعاش االقتصاد،اإل يف تساهم اليت القطاعات حنو املوارد توجيه على العمل و ،تشجيعه
 .اجلمركية فةيالتعر  للتجارة و العامة االتفاقية و الدويل النقد صندوق شروط

 واسعةإجراءات  اختاذ و االقتصادي لإلصالح برامج بوضع العمومية السلطات شرعت املرحلة هذه يف و
 دخولو السماح ب اخلارجي العامل على لالنفتاح صندوق النقد الدويل لشروط تنفيذا اخلارجية التجارة لتحرير

 12بتاريخ  13-94 رقم التعليمة احلكومة أصدرت بالتايل .األموال رؤوس كذلك و األجنبية اخلدمات السلع و
 حترير التاريخ مت ذلك منذ و اجلزائر يف اخلارجية التجارة لسياسة اجلديد التوجه على تؤكد اليت و  1994أفريل 

 -91 للمرسوموفقا  التجاري السجل يف مسجل معنوي أو طبيعي شخص فكل .تامة بصفة التجارية املبادالت
 العملة على احلصول املستوردين بإمكان أصبح 13 -94 للتعليمة تبعا و ،االسترياد نشاط ممارسة ميكنه 37

 حيث اجلمركية الرسوم ملعدالت تدرجيي ختفيض اجلزائر املسطرة قامت األهداف لتحقيق منها وسعيا الصعبة،
 حبلول . وامرتفع املعدل هذا قىرغم ذلك ب و 1997 سنة% 45 مث %  60 معدل إىل 1994 سنة خفضت

 التعليم و الصحية بداية باخلدمات مراحل على املنظورة غري السلع مدفوعات على القيود إلغاء تقرر 1995 سنة
 2.اخلدمات باقي مث

                                                           

جامعة  04 العدد اإلنسانية، العلوم مجلة ،"للتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر انضمام آفاق" ليلى، عيساوي شهرزاد، زغيب  1

 84ص:  ، 2003  الجزائر، بسكرة،

 89الحميد، مرجع سابق، ص:  عبد حمشة  2
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   تحليل هيكل الصادرات الصناعية:: الثاني المطلب

 :تركيبة الصادرات الصناعية .1

الصناعات غري أن صادرات  %100هتيمن الصادرات الصناعية على اهليكل التصديري للجزائر بنسبة تقارب 
أين  1996)إذا استثنينا سنة  من هذه النسبة %95احملروقات متثل ما يفوق االستخراجية و خصوصا صادرات 

ارتفعت هذه النسبة و  (ألسباب سوف نأيت على ذكرها الحقا %92,73بلغت صادرات الصناعة االستخراجية 
سنة  %96,89تراجعت بشكل طفيف لتستقر عند مستوى  مث %98 لتبلغ  2009 إىل 2004 سنوات

و ، 1996و سجلت سنة  يف أحسن األحوال %6التحويلية الصناعية  صادرات. هذا بينما ال تتعدى 2013
من قبل اجلزائر للرفع من نسبة الصادرات  املبذولةفرغم اجملهودات ، (12-4) اجلدولهذا ما نستشفه من خالل 

فرتة تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي، فكانت خارج احملروقات إال أن هذه األخرية عرفت شبه استقرار طوال 
أما على صعيد الصادرات  .2006و سجلت سنة  % 1,2و أدناها  % 3,22ب  2002سنة أعلى نسبة 

 .1996و  1995إال سنيت   % 1خارج القطاع الصناعي فتظل هامشية إذ مل تتعدى 
 
 

صادرات الصناعة  السنوات 
 االستخراجية

صادرات الصناعة 
 التحويلية

الصادرات الصناعية 
 الكلية

 المجموع صادرات أخرى

1990 96,90 2,64 99,55 0,45 100,00 

1991 97,35 2,18 99,54 0,46 100,00 

1992 96,24 3,03 99,26 0,74 100,00 

1993 95,55 3,47 99,02 0,98 100,00 

1994 96,88 2,69 99,58 0,42 100,00 

1995 95,07 3,69 98,76 1,24 100,00 

1996 92,73 5,98 98,71 1,29 100,00 

1997 96,85 2,83 99,68 0,32 100,00 

1998 96,92 2,62 99,55 0,45 100,00 

1999 96,95 2,79 99,74 0,26 100,00 

2000 97,47 2,31 99,79 0,21 100,00 

2001 96,93 2,87 99,80 0,20 100,00 

  (%) 2013 -1990نسبة الصادرات الصناعية خالل الفترة  تطور : 12-4 الجدول 
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2002 96,53 3,22 99,75 0,25 100,00 

2003 97,65 2,12 99,77 0,23 100,00 

2004 97,79 2,00 99,80 0,20 100,00 

2005 98,52 1,32 99,84 0,16 100,00 

2006 98,63 1,20 99,83 0,17 100,00 

2007 98,30 1,53 99,83 0,17 100,00 

2008 98,21 1,62 99,83 0,17 100,00 

2009 98,17 1,56 99,74 0,26 100,00 

2010 97,64 1,79 99,42 0,58 100,00 

2011 97,45 2,03 99,49 0,51 100,00 

2012 97,38 2,16 99,55 0,45 100,00 

2013 96,89 2,48 99,37 0,63 100,00 

 مصدر: قاعدة بيانات البنك الدويل
  

، و من خالل دوالرباملليون مقدرة الصادرات الصناعية  تطوريبني  (13-4) فاجلدولأما من حيث القيمة 
 ما يلي: تبني لناته يمالحظ
  ال ترجع زيادة قيمة الصادرات إىل الزيادة يف الكمية بقدر ما ترجع إىل االرتفاع املضطرد ألسعار احملروقات يف

دوالر مقابل  109,55إىل  1998دوالر للبميل سنة  12,9حيث انتقل سعر البميل من السوق الدولية 
 .2013واحد سنة البميل ال

  رغم التحسن الطفيف الذي تعرفه صادرات الصناعة التحويلية من سنة إىل أخرى إال أهنا ال تزال دون
أكب قيمة تلك  حيث كانت ،هامشية التحويليةصادرات الصناعة ال تزال قيمة مستوى اجلهود املبذولة و 

 .مليون دوالر 1614غري أهنا مل تتجاوز  2013املسجلة سنة 
 حيث  ،لصادرات اجلزائرية جتاه الصدمات اخلارجيةلهشاشة واضحة  2009ني النتائج املسجلة سنة تب

نتيجة األزمة االقتصادية  دوالرمليار  34بأكثر من  2009و  2008تراجعت قيمة الصادرات بني 

                                                           

  حسب إحصائيات بنك الجزائر 
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مليون دوالر  1286مشل هذا الرتاجع أيضا صادرات الصناعة التحويلية اليت تراجعت من  و قد العاملية.
 .2009مليون دوالر خالل سنة  706إىل  2008مسجلة سنة 

  متوسط ضااخنف نتيجة 2012مقارنة ب  2013سنة  ة االستخراجيةصادرات الصناعتراجعت قيمة 
 يف دوالر 111,05 مقابل 2013سنة  والرد 109,55 اخلام إىل البرتول لبميل السنوي السعر

2012.1 
 
 
 

 السنوات
صادرات الصناعة 

 االستخراجية
صادرات الصناعة 

 التحويلية
 المجموع صادرات أخرى

1990 12 530 342 59 12 930 

1991 12 238 274 58 12 570 

1992 10 711 337 82 11 130 

1993 9 775 355 100 10 230 

1994 8 603 239 38 8 880 

1995 9 753 379 127 10 258 

1996 12 259 790 171 13 220 

1997 13 457 393 45 13 894 

1998 9 895 268 46 10 209 

1999 12 143 349 33 12 525 

2000 21 475 509 47 22 031 

2001 18 545 549 39 19 133 

2002 18 147 606 46 18 799 

2003 22 618 491 54 23 163 

2004 30 613 627 64 31 304 

2005 45 321 609 72 46 002 

2006 53 865 656 91 54 613 

2007 59 139 923 102 60 163 

2008 77 880 1 286 132 79 298 

                                                           

  31: ص ،2014 نوفمبر الجزائر، بنك ،2013 للجزائر النقدي و االقتصادي للتطور السنوي التقرير  1

  (دوالرمليون ) 2013 -1990قيمة الصادرات الصناعية خالل الفترة  تطور : 13-4 الجدول 
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2009 44 348 706 120 45 174 

2010 55 705 1 019 329 57 053 

2011 71 617 1 495 377 73 489 

2012 69 984 1 555 327 71 866 

2013 62 953 1 614 407 64 974 

 البنك الدويل معطيات على بناء الطالب إعداد من: مصدر
 تحليل هيكل الصادرات النفطية .2

 النفطية اجلزائرية إىل ستة أقسام رئيسية هي:تنقسم الصادرات 
 اخلام البرتول 
 الكوندونسا 
 املكررة البرتول مواد 
 املميع البرتويل غاز 
 املميع الطبيعي الغاز 
 الطبيعي الغاز 

-4) اجلدولكما يبينه   ،1997مقارنة بسنة  2013 سنة زيادة ملحوظة صادرات مجيع األنواعو قد عرفت 
مليون  2800مليون دوالر، و من  24326مليون دوالر إىل  2661فانتقلت صادرات النفط اخلام من ( 14

مليون دوالر  8631فارتفعت ب  مواد البرتول املكررة مليون دوالر بالنسبة للكوندونسا، أما  4838دوالر إىل 
، و صادرات الغاز الطبيعي 4301، و كذلك ارتفعت صادرات الغاز البرتويل املميع ب 1997سنة مقارنة ب

مليون دوالر سنة  12823مليون دوالر إىل  1995، و انتقلت صادرات الغاز الطبيعي من 3581املميع ب 
2013. 

مليار  77حبيث اخنفضت من كما يتنب من خالل اجلدول حساسية الصادرات النفطية للصدمات اخلارجية   
نتيجة من قيمتها  %42,46أي أهنا خسرت  2009مليار دوالر سنة  45إىل أقل من  2008دوالر سنة 

مليون  70583,7من  تراجعت ، كما2008األزمة االقتصادية العاملية اليت ضربت العامل مع مطلع سبتمب 
 للبميل ب السنوي السعر متوسط اخنفاض نتيجة 2013 سنة مليون دوالر 63326,2إىل  2012دوالر سنة 

 . دوالر 1,5 
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  2013إىل  2002الصادرة عن بنك اجلزائر من  للجزائر النقدي و االقتصادي للتطورمصدر: من إعداد الطالب بناء على التقارير السنوية 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات

 24326,5 27750,4 28744,8 20724,9 16855,6 30513,7 25373,7 22697,4 19340,7 12559,7 7719,7 056,1 5 994,4 3 815,1 4 724,3 2 942,9 1 661,7 2 البترول الخام

 4838,6 4698,2 5495,9 4268,7 5146 10089,5 8498,2 7268 6307,3 4878,2 3572,4 055,3 3 170,2 3 999,6 3 432,3 2 952,9 1 800,9 2 ندونساوالك

مواد البترول 

 المكررة
2 274,6 1 486,7 1 996,0 3 282,4 2 736,6 2 493,8 3018,1 3029 3940,9 4756,3 5838,1 7310 5373,4 9219,5 11971,8 11044,7 10906,3 

البترولي  غاز

 المميع
988,2 766,6 1 152,0 2 118,6 1 848,5 1 754,9 2165,7 2583,3 3337 3626,2 4545,3 5708 3216,8 4086,9 5202,8 4775,8 4389,6 

الغاز الطبيعي 

 المميع
2 460,3 1 924,8 1 832,1 3 290,9 3 250,9 2 888,5 3778,9 3757 5337,4 6383,1 6725 9092 5598 5879,2 6670,9 6500 6041,5 

 12823,7 15814,6 13575,6 11942,4 8225,1 14481,4 8624,8 8877 7324,6 4742,9 3738,5 860,6 2 531,3 3 554,7 3 768,2 1 700,1 1 995,5 1 الغاز الطبيعي

 إجمالي

صادرات 

 المحروقات

13181 9 774 11905 21061 18532 18109 23993 31550 45588 53608 59605 77195 44415 56122 71662 70584 63326 

حصة 

الشركاء 

 األجانب

370,3 424,0 660,0 1169,3 1023,2 1594,8 2195,7 3117,9 4743,7 5288,2 3896 4562,2 3920,9 3937,5 4973,5 6341,9 5911,1 

  (دوالرمليون ) 2013 -1997قيمة الصادرات النفطية خالل الفترة  تطور : 14-4 الجدول 
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النسبية لصادرات احملروقات، حيث احتفظ النفط اخلام مبوقعه كأهم منتج  الرتكيبة( 4-4) الشكليوضح 
، و كذلك بالنسبة للغاز الطبيعي 2013سنة  %38,4إىل  1997سنة  %20,2مصدر و ارتفعت نسبته من 

 .%17نسبيا يف حدود  ، فيما عرفت املواد املكررة استقرارا%20,3إىل  %15,1الذي ارتفعت نسبته من 
 حمسوسا الغاز الطبيعي املميع، الغاز البرتويل املميع و الكوندونسا، فقد عرفت نسبها اخنفاضا صادرات أما

 %6,9 %9,5، و بلغت نسبها نتيجة تراجع اإلنتاج من جهة و زيادة الطلب الداخلي من جهة أخرى
 على التوايل. %21,2 %7,5  %18,7مقابل  %7,6

 
 

 
    بنك عن الصادرة للجزائر النقدي و االقتصادي للتطور السنوية التقارير على بناء الطالب إعداد منمصدر: 

  2013 إىل 2002 من اجلزائر
 تحليل هيكل الصادرات الصناعية خارج المحروقات: .3

نتيجة حساسية الصادرات النفطية للصدمات اخلارجية و ارتباط أسعارها بتقلبات السوق الدولية، سعت اجلزائر 
تطور الصادرات الصناعية خارج احملروقات  (15-4) اجلدولتنويع صادراهتا خارج قطاع احملروقات، و يوضح إىل 

 قفنا املالحظات التالية:، و من خالل معاينة اجلدول تستو 2013إىل  2000خالل الفرتة من 
  و املقدرة ب  2012تلك املسجلة سنة للصادرات الصناعية خارج قطاع احملروقات كانت أعلى قيمة

، مليار دينار( 44) 2000من القيمة املسجلة سنة  %350هي متثل أكثر من  و ،مليار دينار 155
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 الغاز الطبيعي

 الغاز الطبيعي المميع

 غاز البترولي المميع

 مواد البترول المكررة

 الكندونسا

 البترول الخام

  (%) 2013 -1997التركيب النسبي للصادرات النفطية خالل الفترة  : 4-4الشكل 
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يث أن هذه القيمة مل تتجاوز عتبة ال تزال دون اآلمال املعقودة ح لكن رغم هذا فإن اجلهود املبذولة
 .خالل هذه السنة من الصادرات الكلية 2,7%
  تأثرت الصادرات الصناعية خارج قطاع احملروقات باألزمة االقتصادية العاملية و يظهر ذلك من خالل تراجع

سنة عرفت كما   .%39و قد بغت نسبة هذا الرتاجع  2008مقارنة بصادرات  2009قيمة صادرات 
 .2012مليون دينار مقارنة ب  1342ب تراجعا قدر  2013

   ،مواد البناء،  األحذية البالستك و املطاط و الكيماوية الصناعاتعرفت كل من فروع املناجم و احملاجر ،
 و اخلشب بينما عرف فرع  و اجللود، الصناعات الغذائية، معدالت منو ال بأس هبا خالل هذه الفرتة.

 ا نسبيا.  استقرار  الورق و الفلني
   و يرجع املعدنية و الكهربائية و امليكانيكية الصناعاتيف املقابل تراجعت فروع األلبسة و املنسوجات و ،

 هذا لعدم قدرة املنتج احمللي على مواجهة املنافسة الكبرية اليت تعرفها هذه الفروع يف السوق الدولية.
 ة فقد كانت شبه منعدمة.  أما صادرات فروع الطاقة و املياه و األشغال العمومي 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 و المياه  لطاقةا

 

146,6 148 134,3 32,5 0 0 0 0 0 966,1 412,9 0 0 0 

 

 مناجم و محاجر

 

1846,9 1776,4 1856,3 989,7 2010,6 1650,5 2838,6 4207,4 9783,2 7813,6 4040,4 9831 11980,7 7833,7 

الصناعات الميكانيكية و 

 الكهربائية و المعدنية
12548,8 13619,1 17864,2 11408,7 15427,2 22219,3 37563 31335,7 33029,2 14247,2 14526,6 9549,9 6666,9 4692,7 

 

 مواد البناء

 

45,1 148 61,2 83,3 73,9 105,7 1662,4 559,5 3265,4 2563 2953,3 2701,5 1837 2182,2 

 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء و األشغال العمومية

 

 المطاط الكيماوية، الصناعات

 والبالستك

26503,7 30643 28934,4 31843,3 34153,1 34854,7 31558,7 46503,5 68182,7 43685,1 64606 97454,5 110866,8 107969,7 

 

 الصناعات الغذائية

 

1333,7 888,2 2017,8 2303,7 3408,8 3092,8 4118,6 4380,3 5531,6 3439,6 21878,4 23837,1 21263,7 27644,9 

 

 النسيج واأللبسة

 

65,8 296,1 267,4 271,9 326 237 367,1 632,9 287,9 155,3 216,1 54,8 31,5 30,6 

 

 الجلد واألحدية
542,6 1184,3 1916,2 1512 1008,5 573,3 1186,2 1176,5 1225 889,9 1379,3 2347 1887,7 2092,3 

 

 الخشب والفلين و الورق
1500,4 1184,3 1479 1559,1 1563,2 1434,6 1130,2 1234,2 999,2 701,3 915,4 1776,1 1275,9 1970,3 

 صناعات اخرى

 
157,6 148 63,4 277,6 49,7 54,6 364,9 383,6 68,9 27,8 62,2 20,8 103 136,5 

 المجموع

 
44 691 50 035 54 594 50 282 58 021 64 223 80 790 90 414 122 373 74 489 110 991 147 573 155 913 154 571 

  (مليون دينار) 2013 -2000الصادرات الصناعية جارج المحروقات خالل الفترة  تطور : 15-4 الجدول 

Source :  
 - ONS, Collection Statistique N° 188/2014, Novembre 2014 P :  99 
- ONS, Collection Statistique N° 176/2012, Novembre 2012 P :  72 
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 الصادراتماوية و املطاط و البالستيك يهيمن على يالصناعات الك فإن فرع املئوية أما من حيث النسب 
% 70و قد جتاوزت نسبته  احملروقات  قطاع خارج  الصناعية سنيت 2012خالل متبوعا،2013و يأيت

نسبتهابلغتقدوالغذائيةهذين الفرعني على التوايل 2013و  2012سنيت  % 18و  %14بالصناعات ،
، أما بقيت الفروع فقدرت نسبتها 2013لسنة  احملروقات  قطاع خارج  الصناعية من الصادرات %87شكال معا 
الفرع األكثر تراجعا حيث كان ميثل  املعدنية و الكهربائية  و امليكانيكية الصناعاتو يعد فرع . %13جمتمعة ب 

 2010سنة  % 13مث تراجع تدرجييا ليبلغ  2006 سنة احملروقات  قطاع خارج  الصناعية الصادراتمن  47%
 .2013فقط سنة  %3مث 

 
 
 

 

 لإلحصاء الوطين الديوان معطيات على بناء الطالب إعداد من: مصدر
  .الصناعية خارج المحروقات الصادرات سبل ترقية مشاكل و : الثالث المطلب

يف العامل انطالقا من الفرص الواسعة اليت يوفرها هذا القطاع لتنويع أمهية الصناعة التحويلية  تعززتمبرور الزمن 
و تنمية مزيد من الصادرات و فرص  ،مصادر الدخل و تلبية احتياجات السوق احمللي من السلع و اخلدمات
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 صناعات اخرى

 الخشب والفلين و الورق

 الجلد واألحدية

 النسيج واأللبسة

 الصناعات الغذائية

 الصناعات الكيماوية،المطاطوالبالستك

 البناء و األشغال العمومية

 مواد البناء

  (مليون دينار) 2013 -2000الصادرات الصناعية خارج المحروقات   تطور : 5-4 الشكل 
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بعض الدول العربية و حىت بلغته غري أن الصناعة التحويلية اجلزائرية ال تزال بعيدة عن املستوى الذي  1العمل.
 .اإلفريقية

  .الصناعية خارج المحروقات الصادراتمشاكل  .1

 على الصعيد الخارجي: . أ

 األمر  تعلق سواء فأكثر أكثر التعقد حنو تتجه و بل صعبة، أهنا عنها يقال ما أقل مبرحلة اجلزائر صادرات متر
 يتجه العاملي  االقتصاد فإن أشنهو بن اللطيف عبد فحسب احملروقات، خارج الصادرات أو احملروقات بصادرات

 2 :اآليت حنو
 يشكل ما هذا و الطاقة، استهالك يف مقتصدة دولة إىل للطاقة واسع استهالك ذات دولة من الصني حتول 

  .صادراهتا من  % 97 من أكثر الطاقة متثل اليت للجزائر اقتصاديا هتديدا 
 الصناعة جمال يف كبرية أشواطا  دول عدة قطعت فقد التصنيع، طريق يف السائرة الدول عدد توسع 

 اجلزائرية للصادرات الصناعية  موقع إجياد جيعل ما و هذا الرخيصة، احمللية العمالة على اعتمادا التحويلية
  .الصعوبة غاية يف مسألة احملروقات خارج

 يزال ال الذي اجلزائري الدينار على شك بدون صعبة ستكون معركة هي و شراسة، العمالت حرب ازدياد 
  .املوازي الصرف سعر و الرمسي الصرف سعر بني الفارق ارتفاع من يعاين 
 زبون أول تشكل اليت و( البتغال و إسبانيا إيطاليا، فرنسا، اليونان،) الالتينية أوروبا اقتصاديات تراجع 

  .احملروقات قطاع خارج أو احملروقات بصادرات تعلق األمر  سواء للجزائر
 على الصعيد الداخلي: . ب

 3إىل: 2007 لسنة العربية التنافسية تقرير حسب اجلزائري االقتصاد تنافسية ضعف يعزى  
 (%13.6) التمويل إىل النفاذ صعوبة 
 (% 09.2)  البريوقراطية حدة ارتفاع 
 (%08.70)  الفساد انتشار 
 (%08.50)  الضرائب مستويات ارتفاع 
 (%07.90)  اجلبائية القوانني تعقد 

                                                           

 78، ص: 2014النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، الفصل الرابع،  صندوق  1

2 Abdellatif BENACHENHOU, "L'économie mondiale et les perspectives de l'économie algérienne", 
conférence organisée par laboratoire POIDEX le 17 février 2016 à l’université de Mostaganem  

 3عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص:   3
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 (%07.70)  التحتية البنية ضعف 
 (%06.70)  املالئم التكوين ضعف 
 (%06.70)  العملة صرف قيود 
 (%06.30)  السياسات استقرار عدم 

املؤسسة و يرجع هذا الضعف إىل عدة مشاكل ميكن تصنيفها إىل ثالثة أقسام: مشاكل على مستوى 
 و مشاكل على املستوى التنظيمي. االقتصادي احمليط، مشاكل على املستوى االقتصادية

 1:المؤسسة االقتصادية المستوى على المشاكل 
 املصاحل و املستويات و الدوائر كل طرف من معروفة و معلنة و واضحة و األهداف حمددة سياسة غياب 

 .األفراد و
 نظام غياب إىل باإلضافة اجلودة، نظام يف عليها املنصوص العمل إلجراءات منتظم غري و عشوائي تطبيق 

 .االختالف لتحديد اإلحصائية األساليب على املبين القياس على قادر
 موقع و اإلنتاجية بالعملية تربط اليت اإلحصائيات البيانات و كافة يتضمن للمعلومات نظام توافر عدم 

 .يف السوق السلعة
 كأسلوب االبتكار و اإلبداع فرص كل قضى على الذي املؤسسة داخل املعنوي و املادي التحفيز غياب 

 .احلايل متطلبات الوضع و يتالءم الذي املنتوج حتضري من اجلزائرية ميكن املؤسسة عملي
 ( اخلارجية البيئة) املؤسسة حدود خارج اليت حتدث احلالية للتغريات تستجيب ال ميكانيكية تنظيمية هياكل

 صناعة ضعف إىل أدى مما االتصال و اإلعالم و التكنولوجي التطور التجارية، حترير املتبادالت منها
العاملية  االقتصادية املؤسسات متارسها اليت القوية مواجهة اهلزات على و عدم قدرهتا اجلزائرية املؤسسات

 .للتجارة العاملية املنظمة سليلة منظمات من بدعم و مبباركة
 بشكل اجلزائرية املؤسسات بعض لدى القدرة التنافسية تقليص إىل أدت جمتمعة السلبية الرتاكمات هذه كل

 مقابل يف تدرجييا اجلزائر إىل الواردات األجنبية نسبة تضاعف هذا على الشاهد و ،هتامنتجا بتدين جودة وثيق
 املؤسسة اختالل تشرح كثرية أخرى ضعف مواطن هناك سبق، ما إىل باإلضافة الصادرات اجلزائرية، كمية نقص

 : يف تتمثل و التصدير، جمال يف (اخلاصة و العمومية) اجلزائرية
 ياكلهل املؤسسات بعض يف كلي غياب يالحظ :املؤسسة داخل التصدير بوظيفة تتكفل اليت اهلياكل انعدام 

 الوظيفة هذه ضعف جذور متتد ...(املختصة، القانونية املصلحة الدويل، التسويق) بوظيفة التصدير تتكفل
                                                           

، كلية العلوم 1 العدد الباحث، مجلة ،"( والتحديات الواقع) الجزائر في االقتصادي و النمو الصادرات تنمية" سعيدي، وصاف  1

 12 ص: ،2002 ورقلة، االقتصادية، جامعة
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 كان حيث يف السابق، الوضع عليه كان ما لنا يفسر ما هذا و الوطنية، يف السوق البيع مصاحل ضعف إىل
باألحرى  أو فعالة بيع مصاحل تطوير ضرورة غياب إىل أدى مما (الندرة اقتصاد) العرض من أكب الطلب

 التنفيذ حيز وضع كذا و املستهلك سلوك السوق و دراسة على تعمل للتسويق مصلحة بوضع هتماماال
 أصبحت اليت و التجاري تقنيات االتصال استعمال كذا و للتوزيع سياسة و للسعر سياسة ملنتج و سياسة

 .احلاضر الوقت يف ضرورة
 كلي شبه غياب هناك كان حيث: البيع ما بعد خدماتو  اخلصوصي الطابع ذات التوزيع قنوات انعدام 

 فالصادرات عليه و ،البيع بعد ما نعدم خدماتت كما التصديري، اجلانب على ترتكز التوزيع خاصة لقنوات
 مصلحة التنفيذ، حيز دون وضع حتقيقها ميكن ال الصناعية السلع أو اجلاري منتجات االستهالك من

 أن ميكن بعد البيع ما خدمة إن. املؤسسة خارج من أو املصدرة قبل املؤسسة من تقدم البيع بعد ما خلدمات
 ،قوة و ضعف ،وجود عدم أو وجود درجة على ذلك يتوقف و فعالة، غري أو فعالة بطريقة منظمة تكون

 .الوطنية السوق تسود املنافسة اليت
 التنافسية أو التنافسية للكفاءة يفتقد مكوناته اجلزائري مبختلف لالقتصاد اإلنتاجي اجلهاز أن لنا يتبني سبق مما

 ضعف يفسر ما هذا األجنبية، و األسواق احمللية يف دائمة مكانة يكتسب و يتنافس ألن تؤهله الدولية اليت
 .احملروقات خارج الصادرات حصة يف الزراعي حىت و القطاع الصناعي مسامهة
 1: االقتصادي بالمحيط المرتبطة المشاكل 
 حتقيق و الصادرات توزيع لتنمية و ضروري جزء أهنا يفرتض اليت و للتصدير املعامل حمددة اسرتاتيجية غياب 

 بني األسواق احلاصل التداخل و التشابك و االجتماعي و للجانب االقتصادي االعتبار تعطي تنافسية،
 .األجنبية و الوطنية

 ارتفاع بسبب االسترياد عملية ملمارسة ميلهم اجلزائريني، و االقتصاديني املتعاملني لدى التصدير ثقافة غياب 
 .التصدير عن النامجة املخاطر من التقليل الربح و نسبة

 هذه. أطول ملدة األجنبية األسواق يف وقعهممتدون  حتول اليت و اجلزائريني املصدرين لدى اخلبة انعدام 
 للنظام التجارية حترير التبادالت جراء من السلبية التأثريات و االنعكاسات خالل جتلت من الوضعية

 .الوطين اإلنتاجي

                                                           

  13: ص مرجع سابق، سعيدي، وصاف  1
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 التصميم، حيث من سواء الدولية للمواصفات منتجات مطابقة تقدمي دون حال التكنولوجيا استخدام سوء 
 و والتطوير البحث ميزانية ضعف التكنولوجي سبب و التقين االبتكار و اإلبداع غياب إىل تغليف باإلضافةال

 .املتسلطة اإلدارة أمناط
 ترق مل و النظافة، و اجلودة حيث من املعايري الدولية مع للتصدير املوجهة الوطنية املنتجات توافق عدم 

 قيمة تدهور بسبب تكاليف اإلنتاج ارتفاع و اجلودة حيث من ال و ،الكمية حيث من ال ،تصديرها لدرجة
 منتظم بشكل فائض إنتاجي حتقيق عدم و جهة، من العاملية النقدية التذبذبات التضخم و و الوطنية العملة

 . أخرى جهة من
 1: التنظيميعلى المستوى  المشاكل 

 : التالية باخلصائص خارج احملروقات للصادرات التشريعي املؤسسايت احمليط يتميز
 الديوان بني احملروقات خارج الصادرات املدعمة لرتقية اهلياكل و هليئات املوكلة املهام يف التداخل التشابك 

 و للمعارض الوطنية الشركة و  للتجارة الوطنية الغرفة و    ( PROMEX )  اخلارجية التجارة ترقية الوطين
 تقييم إىل صعوبة أدى مما املقدمة األرقام يف التضارب و التنسيق غياب إىل أدى مما (SAFEX) التصدير
اخلارجية  التجارة لرتقية الوطين الديوان طرف من املسطرة، خاصة األهداف حتقيق صعوبة و الوضعية

 ( PROMEX )  لجما يف االقتصاديني األعوان خمتلف  اسرتاتيجيات توجه أصبحت هيئة باعتباره 
 و اخلارجية جمال التجارة يف القرار و التأثري مراكز أهم انشغاالت فيه أين تتقاطع الوسيط هو و التصدير

 الدقيقة و التشريعية و القانونية املعلومات توفري من متكن معلومات وطنية شبكة إنشاء يف اآلن حلد فشله
 ختص قرارات اختاذ جمال يف الرئيسية األدوات إحدى لتصبح االقتصادية املؤسسات و اهليئات عن املوحدة

 .احملروقات الصادرات خارج ترقية
 النقص فهذا ،احملروقات خارج الصادرات خيدم اخلارجية مبا األسواق يف التجاري للتواجد تنظيم أدىن غياب 

 تتواجد أن ميكن اليت العديدة الفرص الستغالل بالتصديراملهتمة  املؤسسات جمهودات بتعزيز يسمح ال
 .اخلارجية األسواق على مستوى

 اخلارجي أو الوطين املستوى على اجلزائريني سواء املصدرين بني كافيني غري تنسيق و تنظيم وجود. 
 احملروقات خارج لرتقية الصادرات اخلاص للصندوق املالية املوارد توجيه و استخدام سوء. 
 و أساسية أداة تعتب اليت و لذلك، التصدير املخصصة دعم خدمات عجز و الدويل النقل تكاليف ارتفاع 

 و التسويقية التكاليف يه ارتفاعلع يرتتب النقل تكاليف ارتفاع ألن التصدير لتطوير نشاطات ضرورية

                                                           

  14: ص سابق، مرجع سعيدي، وصاف  1
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 الرحالت برامج توجيه مانتظا عدم بسبب) التصدير عملية من حتقيقه الربح املمكن هامش اخنفاض بالتايل
 (.فقط التصديرية للعمليات املوانئ أرصفة بعض عدم ختصيص و التصدير املوجهة اخلطوط نقص و
 أصبح حبيث للمؤسسات معلومات تقدمه من أن ميكن ما و الدويل التسويق بوظيفة االهتمام عدم 

 لنقص نظرا اجلزائري املصدر تواجهاليت  املشكالت أهم من اخلارجية األسواق عن على املعلومات احلصول
 .بالدراسات التسويقية خبته

 -ذات كبرية إشكالية عمليا تعرتضها تريد التصدير اليت فاملؤسسة: للمؤسسة التصديرية القدرة قياس عدم 
 املالية، املؤسسة موارد التأكد من جيب. التطبيق حيز وضعها و الوسائل بتحديد القيام اسرتاتيجي، قبل طابع

 اخبهت الفنية و املعرفة تقييم اإلنتاجية، القدرة تكييف و حتليل اختيار املنتجات، اخلارجية، األسواق معرفة
 و املعمق، و الشامل الذايت النقد و االختيار إىل الدويل تلجأ توسعها يف املؤسسة تتحكم فلكي. التصديرية

 هي الوطنية السوق مستوى الناجحة على املؤسسة أن نستنتج للمؤسسات امليدانية خالل املالحظة من
 على األحيان كثري من يف يتوقف اخلارج يف املؤسسة فنجاح. التصدير يف أن تنجح ابإمكاهن اليت املؤسسة

اليت  للمؤسسات بالنسبة التصديري أدائها زيادة و إىل التصدير املؤسسات فدفع منه و الداخل يف جناحها
 القدرة لقياس حماوالت هناك هلذا بلد، التجارة ألي سياسة يف أساسيا عنصرا يعتب التصدير، ميدان دخلت

 مؤسسة ضعف أو لقوة الوضعية املالية قياس عند أنه إال التصديري، التشخيص خالل ملؤسسة من التصديرية
 إن خصائص املؤسسة، فيهما تعمل اليت البيئة و احمليط عوامل جيب إغفال فال الداخلية، العوامل أي ،ما

 معني، تنافسي حميط أو بيئة مواجهة بعد إال إدراكها ميكن ال البيع قوة جودة التنافسية، القدرة املنتجات،
 و اخلارجية السوق خصائص وسائل املؤسسة، هي أساسية جمموعات ثالثة بني التنسيق فالتصدير يتطلب

 .سياسة التصدير أهداف كذا
  .المحروقات خارج الصناعية الصادرات ترقية سبل .2

بل هي عمل فرق حبث  ،خترج رسالةأكب من أن يتم احتوائها يف  بالذات و واقع احلال أن هذه النقطة
  1بأكملها، لكن أي جهود لرتقية الصادرات خارج احملروقات البد أن مير باآليت:

  :الصادرات تنشيط و الصادرات تنمية بين التفرقة . أ

 Export الصادرات تنشيط و Development  Export الصادرات تنمية بني التفرقة جيب
Promotion، حتاول حيث حاليا، به معموال هو كما  تنشيط الصادرات يتطلب ال احلايل اجلزائري فالوضع 

 يمليار  تتجاوز مل و ذلك يف فشلت لكنها احملروقات، قطاع خارج تنشيط الصادرات التسعينات فرتة منذ اجلزائر

                                                           

 426 -425زرقين عبود، مرجع سابق، ص:   1
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 الصناعي، اإلنتاج و للعمل، الدويل التقسيم من الدولة مبركز يتعلق األمر فإنلذلك  و ،يف أحسن األحوال دوالر
 و العرض، جانب من كل حمددات تتناول اليت الصادرات تنمية على العمل جيب النامية لذلك الدول من فاجلزائر

حيث  فقط، الطلب جانب على يعتمد الصادرات تنشيط لكن التسويق، حىت اإلنتاج من يبدأ الطلب و جانب
 حتريك الطلب و حتريك حتاول حيث الكبى، الصناعية الدول يف حيدث ما هو و الطلب، جانب بتحريك يقوم

 الدعم أنواع ذلك مجيع يف مستخدمة الرتويج طريق عن اخلارجية األسواق حنو توجيهه و لديها، الراكد املخزون
 .األجل الطويل يف تتحقق الصادرات تنمية بينما القصري، األجل يف يتحقق هذا و احملظور، غري

  :الصادرات لتنمية فعالة آلية إنشاء . ب

 يقف ال األمر أن إال الصادرات، لدعم وطنية بناء منظومة جمال يف اجلزائر أحدثته الذي التقدم من الرغم على
 خالل من الصادرات لتنمية الوطين العمل قيادة و إنشاء على قادرة فعالة و آلية وجود يتطلب بل ،احلد هذا عند

 ليس و ني،خمتص فنيني على االعتماد جيب كما اجلزائر، يف بالتصدير التسويقي اخلاص اجلانب تقوية و دعم
 متخصصة جمالس إنشاء إىل إضافة املعتاد، الروتني نتيجة البريوقراطي الطابع يغلب عليهم إداريني و موظفني

 .للصادرات السلعية
  :التسويق فن تطوير . ت

 اجلزائرية، الصادرات تواجه اخلارجية اليت املشاكل و الداخلية املشاكل بني املشرتك القاسم التسويق مشكلة تعد
 اخلارجية األسواق دراسة اهتتيح اليت نظم املعلومات على باالعتماد إال التسويقية االسرتاتيجيات وضع ميكن ال و

 و .التصديرية السياسات رسم و األهداف حتديد من مث و بالطلب، التنبؤ و التصديرية الفرص تقييم يكفل مبا
 دولة أو مؤسسة كل جناح سر اليوم أصبح الذي الفن هذا تطوير تساهم يف اليت العوامل من جمموعة حتديد ميكن

 :هي صادراهتا و تنشيط يف التنمية، يف
 على التصديرية دعم األنشطة على التصدير أجهزة قدرة و كفاءة خالل من للتصدير، األساسية البنية تطوير -
 .التصدير بشؤون املختصة النقدية و املالية املؤسسات فاعلية و البحرية،و  البية اجلوية، املالحية اخلطوط كافة
 جبانب األمر سواء تعلق الدولية، األسواق إىل الصادرات نفاذ تعيق اليت اخلارجية و الداخلية العقبات حتديد -

 و الداخل يف اجلزائرية عالم للصادراتاإل طريق عن الدعاية و الرتويج خدمات زيادة و العرض، جبانب أو الطلب
 .اخلارج

 و كب لدعمها،أ نسبية مبيزة تتمتع اليت السلع على للتعرف اجلزائرية للصادرات التنافسي املوقف تشخيص -
 االجتاه باملنتجني هذا يف االستعانة ميكن و تطويرها، على عملإنتاجية جيب ال و فنية مشاكل من تعاين اليتتلك 

 . املصدرين و
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 النشاط التصديري يصل أن إىل الطويل، األجل و القصري األجل يف جزائري تسويقي منوذج بناء ضرورة -
 .اهلامشي التصدير حالة من اخلروج و الذايت، النمو مرحلة إىل اجلزائر يفخارج احملروقات 

 :للصادرات األفقي الدعم . ث

 البحوث قدرات لتطوير املقدم مثل الدعم أكب حنو على للصادرات األفقي الدعم إىل الدولة تلجأ أن البد 
 مما للمصدرين، املعلومات و البيانات توفري و تدريب العمالة، و احلديثة التسويق أساليب استحداث و الوطنية،

 الدعم إىل اللجوء إىل احلاجة دون الطويل، املدى على الصناعات التحويلية قطاع يف التصديري املوقف يقوي
 .احملظور القطاعي

 تأهيل العنصر البشري: . ج

و هذا لكون العنصر البشري أساس العملية اإلنتاجية، فيجب على املؤسسة اختاذ التدابري الالزمة من أجل الرفع 
طرأ على الساحة من كفائتة، و ذلك بإجراء دورات تكوينية بانتظام، و تتماشى بصفة آنية مع التحوالت اليت ت

الدولية. كما أن السعي لالحتكاك باملؤسسات األجنبية الرائدة يسمح باالستفادة من اخلبات و املعارف و العمل 
 1على ترسيخ ثقافة التكافل بني أفراد املؤسسة و تنمية روح التبادل احلر للمعلومات و املعارف.

 االهتمام بالبحث العلمي و الحصول على التكنولوجيا: . ح

لقد أصبح من الضروري على املؤسسات اجلزائرية مواكبة التحوالت اليت حتدث على املستوى العاملي، و ذلك 
مبضاعفة االستثمار يف جمال البحث و التطوير و التحكم التكنولوجي باعتباره أساس بناء القدرة التنافسية، كما 

ى و توطيد الصلة بني احمليط العلمي و احمليط ينبغي تفعيل دور خمابر البحث اجلامعية، و مراكز البحث األخر 
 2املؤسسايت.

 مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في النشاط التصديري: . خ

كان التصدير لوقت طويل وقفا على املؤسسات الكبرية، فاالستثمارات اليت كانت تقضي بإنشاء شبكات 
مل تكن تسمح حني إذ عمليا إال بوجود املؤسسات جتارية معقدة و مرتبطة بأحجام كبرية من األسواق العاملية، 

الكبرية احلجم. و يف الواقع فإن احلجم الصغري للمؤسسة الصناعية جيعلها متتلك مزايا نوعية تساعدها على 
 3التصدير و منها:

  ،القدرة على التكيف و املرونة: حيث ميكنها أن تعدل برنامج إنتاجها طبقا الحتياجات السوق اخلارجية
 ا ملا تتمتع به من مرونة بسبب تواضع رأس املال املستثمر.نظر 

                                                           

 114يعقوبن صليحة، مرجع سابق، ص:   1

 115، ص: نفسهيعقوبن صليحة، مرجع   2

 عربية، اقتصادية بحوث مجلة ،"المتوسطة في السياسة الصناعية الجزائريةتعزيز دور الصناعات الصغيرة و " عبود، زرقين  3

 112: ص ،2008 ربيع لبنان، ،42 العدد
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  التخصص: يؤكد بعض االقتصاديني أن التخصص يف جمال إنتاجي واحد يشكل اخليار األفضل لدخول
 املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل األسواق الدولية.

  التغريات السريعة يف رغبات التجديد: إن مرونة املؤسسات الصغرية هي يف التكيف مع املستجدات و
 املستهلكني و توقعاهتم و حتركات املنافسني يف السوق.

 االقتصادي. النمو و الصناعية الصادرات العالقة السببية بين: الثالث المبحث

سنقدم دراسة وصفية و حتليلية ملعطيات الدراسة، بعدها سنجري اختبارا الستقرارية السالسل  يف هذا املبحث
 نقومسلكن قبل ذلك  ،االقتصادي النمو و الصناعية الصادرات بني السببية العالقة ندرسس الزمنية املستخدمة، مث

  .عندها الوقوف من بد ال اليت األساسية املفاهيم بعض بشرح
 االقتصاد القياسي و مفهوم السببية عند جرانجر.:  األول المطلب

 مفهوم االقتصاد القياسي: .1

 تعريف االقتصاد القياسي: . أ

جزئني   من مكونة كلمة هي و األصل، يوناين( econometrics) القياسي االقتصاد مصطلح أصل إن
Economic  و  اقتصادأيMetrics رياتغاملت بقياس يهتم الذي االقتصادي القياس أي ،قياس مبعىن 

 1.االقتصادية
األساسي يتمثل ، أشارت مجعية االقتصاد القياسي إىل أن هدفها Econometricaفي العدد األول من جملة ف

حلل خمتلف  ،النظرية و اإلمبيقية ،يف تدعيم الدراسات ذات الطبيعة الكمية،  و ذلك بتوحيد املقاربات الكمية
و  خالل استلهام منهج دقيق يشبه إىل حد ما ذلك املستعمل يف العلوم الطبيعية.من املسائل املتعلقة باالقتصاد، 

دراسات  تنظم اليتاملبادئ  و العام اإلطاروا من خالله حدد مقاالو مجعيته  Frisch نشر 1933 سنةيف 
  2.القياسي االقتصاد

نية على املالحظات و تطور يعرف االقتصاد القياسي بأنه: "التحليل الكمي لظاهرة اقتصادية حقيقية مبو 
 3النظرية االقتصادية".

                                                           

  181: ص سابق، مرجع أسماء، ماصمي  1

2 William GREENE, Econométrie, 5 eme édition, traduire par Didier SCHLACTHER et autres, IEP Paris, 
Paris, 2008, p : 1 

 ،2006، دار العلم للنشر و التوزيع، الفيوم، مصر، مبادئ االقتصاد القياسي و الرياضيفارس عياد شاكر و عزت فتاوي،   3

 7ص: 
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و  االقتصادية، العالقات لتقدير اإلحصائية األساليب يستند على: "هو فرع من فروع علم االقتصاد و هو أيضا
 شيوعًا لالقتصاد األكثر و التطبيق. األعمال و رجال احلكومة سياسة و تقييم االقتصادية، اختبار النظريات

 احمللي و الناتج الفائدة، معدالت التضخم، أسعار مثل املهمة الكلية االقتصادية باملتغريات التنبؤ هو القياسي
 1اإلمجايل".

القتصادية من خالل بيانات كما يعرفه عبد القادر عطية على أنه: "فرع املعرفة الذي يهتم بقياس العالقات ا
النظرية االقتصادية، أو تفسري بعض الظواهر، أو واقعية، بغرض اختبار مدى صحة هذه العالقات كما تقدمها 

 2رسم بعض السياسات، أو التنبؤ بسلوك بعض املتغريات االقتصادية".
 أهداف االقتصاد القياسي: . ب

  3:التالية هدافيرمي االقتصاد القياسي إىل حتقيق األ
 االقتصادية النظرية اختبار. 
 االقتصادية الظواهر بعض تفسري. 
 االقتصادية السياسات و تقييمأ رسم. 
 االقتصادية املتغريات بسلوك التنبؤ. 

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية .2

تفرتض كل الدراسات التطبيقية اليت تستخدم بيانات السالسل الزمنية أن هذه األخرية مستقرة أو ساكنة، و يف 
تغريات السالسل الزمنية غالبا ما حالة غياب صفة االستقرار أو السكون فإن االحندار الذي حنصل عليه بني م

(. و من املؤشرات األولية اليت تدل على أن االحندار املقدر من بيانات Régression fallacieuseيكون زائفا )
 4سلسلة زمنية زائف جند ما يلي:

  كب معامل التحديدR2. 

 زيادة املعنوية اإلحصائية للمعلمات املقدرة بدرجة كبرية.  
  وجود ارتباط ذايت يظهر يف قيمة معامل ديربني واتسونDW. 

الذي يعكس ظروفا معينة تؤثر  Trendو يرجع هذا إىل أن البيانات الزمنية غالبا ما يوجد هبا عامل االجتاه 
على مجيع املتغريات فتجعلها تتغري يف نفس االجتاه بالرغم من عدم وجود عالقة حقيقية تربط بينها، و حيدث هذا 

                                                           
1
 13، ص: 2012، دار الكتاب الثقافي، عمان، األردن، و القياس االقتصادي Eviewsخالد محمد السواعي،   

2
  4: ص ،2004   اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،التطبيق و النظرية بين القياسي االقتصاد في الحديث عطية، القادر عبد محمد القادر عبد  

3
 10 ، ص:مرجع نفسه  عطية، القادر عبد محمد القادر عبد  

4
 643، ص: مرجع نفسه  عطية، القادر عبد محمد القادر عبد  
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غالبا يف فرتات الرواج و موجات الكساد و الركود اليت جتتاح اجملتمعات. و لنقول عن سلسلة زمنية ما أهنا مستقرة 
  1ال بد أن تتوافر فيها الشروط التالية:

 ثبات متوسط القيم عب الزمن 
 ثبات التباين عب الزمن 
  الزمنية بني القيمتني و ليس على القيمة أن يكون التغاير بني أي قيمتني لنفس املتغري معتمدا على الفجوة

 الفعلية للزمن الذي حيسب عنده التغاير.
، إال أن هذا األخري Dickey-Fuller   و للكشف عن استقراريه السالسل الزمنية ميكن استعمال اختبار

 منيز شكلامل من أجل تصحيح هذا و، εtمن عدة مشاكل من بينها وجود ارتباط ذايت يف احلد العشوائي يعاين 
 ADFاملعروف اختصارا باختبار  Dickey-Fuller Augmentesاختبار  منها اختبارات عدة بني

 ADF  الختبار ( الذي يعتب تصحيحا1988)  Phillips-Perron باختبار(، كما ميكن االستعانة 1981)
 2. متحيزة إىل تقديرات تؤدي اليت التباين ثبات عدم مشكلة االعتبار بعني يأخذ حيث

 العالقة السببية عند جرانجر .3

 كانإن   السببية اجتاه يظهر حيث الدراسة، متغريات بني السببية اجتاه حتديد أجل من االختبار هذا يستخدم
 هذا يبني ونهما. بي سببية عالقة هناك تكون ال قد و اآلخر، يسبب املتغريين كال نأ أي تبادلياً  أم أحادياً،

 بؤيةنالت الطاقة من أكب إضافية تنبؤية طاقة له( Y) للمتغري الزمين التباطؤ كانإذا   (X) يسبب( Y) أن االختبار
 املعطاة  (F) قيمة إىل بالنظر عدمها  من عالقة وجود حتديد يتم و نفسه.  ( X )   للمتغري الزمين للتباطؤ اإلضافية

 إذا الصفرية الفرضية تُ َرفض و ،اجلدولية (F) ل احلرجة القيمةمع  مقارنتها و للسببية جنرجرا اختبار نتائج يف
و يستخدم اختبار جراجنر للسببية حىت يف حالة أن تكون  3.اجلدولية تلك من أكب سوبةاحمل (F) قيمة كانت

 ECM.4البيانات غري متصفة خباصية التكامل املشرتك اليت تعتب شرطا ضروريا الستخدام منوذج تصحيح اخلطأ 
  . لمستخدمة في الدراسة القياسيةالرموز و االختصارات ا  .4

 

 

                                                           

  648عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص:   1

 

 197-196، مرجع سابق، ص: أسماء ماصمي  2

 ، مجلة"المالية لألوراق عمان في بورصة األجنبي االستثمار حجم في االقتصادية المتغيرات أثر"المجالي،  شالش خالد إياد  3

 347ص: ، 2011الرابع، دمشق،  العدد ،27 المجلد و القانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة

 879، ص: نفسهالقادر عطية، مرجع  عبد القادر محمد عبد  4
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 االسم الرمز

PIB   الناتج المحلي اإلجمالي 

RPIB الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

RPIB∆ الفروقات األولى للناتج المحلي اإلجمالي 

EXIND الصناعية الكلية الصادرات 

REXIND الصادرات الصناعية الكلية الحقيقية 

REXIND∆ الفروقات األولى للصادرات الصناعية الكلية 

EXINDOH الصادرات الصناعية خارج المحروقات 

REXINDOH الصادرات الصناعية خارج المحروقات الحقيقية 

REXINDOH∆  المحروقاتالفروقات األولى للصادرات الصناعية خارج 

 مصدر: من إعداد الطالب
 للمتغيرات. تحليلية و وصفية دراسة: الثاني المطلب

 رقم حقاملال يفيف هذا املطلب سنقدم دراسة وصفية و حتليلية للسالسل الزمنية املستعمل يف الدراسة املوضحة 
 إىل 1990 سنة من متتد مشاهدة 24   متثل هي و. الدويل البنك بيانات قاعدة من املأخوذة و ،(2و ) (1)

 ، لكل من الناتج احمللي اإلمجايل، الصادرات الصناعية الكلية و الصادرات الصناعية خارج احملروقات. 2013
 الناتج المحلي اإلجمالي: .1

 
  

 
  (2) و( 1) رقم املالحق،وEviews 7إعداد الطالب باالعتماد على برنامج  مصدر: من

 1990نزوال، فقدر سنة  و صعودا تقلبات و تغريات عدة عرف  PIB  أن جليا يظهر أعاله الشكل خالل من
 مليار 42 من بأقل قدرت اليت و ،1995 سنة  له قيمة أدىن ، و أخذ يف الرتاجع ليبلغمليار دوالر 62ب 
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  الرموز و االختصارات المستخدمة في الدراسة القياسية :16-4 الجدول 

  )دوالر أمريكي( 2013 -1990الناتج المحلي اإلجمالي    تطور : 6-4 الشكل 
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مليار دوالر  34، و يف تراجع حاد بقيمة مليار دوالر 171حيث بلغ  2008مث عاد لالرتفاع إىل غاية  دوالر،
ع لتأثر اجلزائر كسائر دول العامل باألزمة االقتصادية العاملية جو هذا را ،2009مليار دوالر سنة  137عاد ليبلغ 

   مليار دوالر. 209عتبة  2013ا ليتجاوز سنة مث عاد لالرتفاع جمدد، 2008اليت ضربت العامل يف خريف 
و بالتايل فهي ال تتأثر ، 2005احلقيقية لسنة  باألسعارفهي متثل الناتج الداخلي اإلمجايل  RPIPأما سلسلة 

و حسب الشكل أعاله فقد عرف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي شبه بتقلبات األسعار بل بزيادة كمية اإلنتاج، 
، مث اجته صعودا ابتداء من 2005مليار دوالر بأسعار  66يف حدود  1995إىل  1990استقرار طوال فرتة 

    . 2013مليار دوالر سنة  127ليبلغ أكثر من  1996سنة 
 الصادرات الصناعية الكلية .2

 

 

 
 . (2) و( 1) رقم املالحق و ،Eviews 7  برنامج على باالعتماد الطالب إعداد من: مصدر

 يف تأخذ و ،مليار دوالر 13 ب  1990 سنة تفقدر  ،تغريات عدة ت الصادرات الصناعيةعرفبدورها   
ابتداء  لالرتفاع  تعاد مث دوالر، اتمليار  تسعة من بأقل قدرت اليت و ،1994 سنة  اهل قيمة أدىن ليبلغ الرتاجع

 مليار 79 أكثر من  2008 حتت تأثري انتعاش أسعار النفط يف األسواق العاملية حيث بلغت سنة 1995من 
 األزمةنتيجة  2009تراجعت سنة  مث ،و هي أعلى قيمة تسجها الصادرات اجلزائرية منذ االستقالل دوالر

 .و اخنفاض أسعار احملروقات يف السوق الدولية العاملية االقتصادية
الصادرات  متثل اليت  REXIND  سلسلة على عكس الصادرات الصناعية الكلية باألسعار اجلارية فإن

العامل  الكميات املصدرة حنو بزيادة بل األسعار بتقلبات  تتأثر ال 2000 لسنة الثابتة الصناعية الكلية باألسعار
الدراسة  فرتة طوال استقرار  شبهاحلقيقية  الصادرات الصناعية الكلية عرفت فقد أعاله الشكل حسب و اخلارجي،

أسعار ارتفاع و هذا دليل على أن منو القيمة االمسية للصادرات الصناعية ال ترجع لزيادة الكميات املصدرة بل إىل 
 النفط يف األسواق العاملية.
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  )دوالر أمريكي( 2013 -1990ادرات الصناعية الكلية الص  تطور : 7-4 الشكل 



  2013-1990   الجزائر حالة دراسة االقتصادي النمو على الصناعية الصادرات أثر        :الرابع الفصل

 

176 

 

 الصناعية خارج المحروقاتالصادرات  .3

 

 

 
 . (2) و( 1) رقم املالحق و ،Eviews 7  برنامج على باالعتماد الطالب إعداد من: مصدر

ا مل هناحملروقات عدة تقلبات غري أمثلها مثل الصادرات الصناعية الكلية، عرفت الصادرات الصناعية خارج 
تتجاوز عتبة امللياري دوالر طوال فرتة الدراسة، و هذا ما يبقيها هامشية رغم اجملهودات املبذولة من قبل الدولة 

و قد كانت أعلى قيمة تلك  ،لرتقيتها بغية تنويع هيكل الصادرات اجلزائري و التخلص من التبعية لقطاع احملروقات
،  1994مليون دوالر و سجلت سنة  268مليار دوالر، و أدناها  1,788و اليت بلغت  2008املسجلة سنة 

 من  % 6,66 نسبةل احملروقات خارجالصناعية  الصادرات فيها وصلت اليت السنةو هي  1996 سنةكما تبز 
 . كبضائع  روسيا جتاه ديوهنا من جلزء اجلزائر تسديد نتيجة اجلزائرية  الصادرات إمجايل

 اخلارجي، العامل حنو املصدرة الكميات بزيادة بل األسعار بتقلبات  تتأثر اليت ال 2000 لسنة الثابتة باألسعار
مليار دوالر، و ترجع أساسا كما أشرنا إىل  1,464وقد بلغت  1996فقد كانت أعلى قيمة تلك املسجلة سنة 

مليون دوالر،  399و هي  2005قيمة سجلت سنة ، و أدىن كبضائع  روسيا جتاه ديوهنا من جلزء اجلزائر تسديد
اليت ميكن اعتبارها حالة خاصة فإن الصادرات الصناعية خارج احملروقات مل تتجاوز عتبة  1996ستثناء سنة او ب

 ( طوال فرتة الدراسة. 2000املليار دوالر)بأسعار سنة 
  . الزمنية السالسل استقراريه دراسة: الثالث المطلب

كما أشرنا سابقا فإن اختبار السببية  م بدراسة استقرارية السالسل الزمنية املستعملة يف الدراسة، واآلن سنقو 
العديدة سنختار  ختباراتاال بني يفرتض أن السالسل الزمنية املستعملة يف الدراسة مستقرة، و من جلراجنر

 بعني يأخذ حيث ADF  الختبار الذي يعتب تصحيحا 1988الذي طور سنة   Phillips-Perron اختبار
 .متحيزة إىل تقديرات تؤدي اليت التباين ثبات عدم مشكلة االعتبار
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  )دوالر أمريكي( 2013 -1990الصادرات الصناعية خارج المحروقات   تطور : 8-4 الشكل 
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  اختبار استقرارية السالسل الزمنية في المستوى: .1

 
 

 المتغيرات
 المحسوبة القيمة
 Tcal 

 Ttabالقيم الجدولية 

1% 5% 10% 

RPIB -3.179515 
-4.416345 -3.622033  -3.248592  REXIND -2.779080 

REXINDOH -3.136606 
 .Eviews 7مصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على برنامج 

احملسوبة  Tالقيمة املطلقة ل  ، نالحظ أنRPIBبة للسلسلة الزمنية للناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي بالنس
،ومنه،10%و1%،5%اجلدولية عند مستوى معنوية   T( أقل من القيمة املطلقة ل  3.179515 )

السلسلةأننقولوالبديلالفرضنرفضوالعدمالفرضنقبلRPIB .غري مستقرة عند املستوى 
 القيمة أن نالحظحيث  ،REXIND  احلقيقيةللصادرات الصناعية  الزمنية للسلسلة بالنسبةنفس الشيء 

 ،  1 %، 5 %  معنوية مستوى عند اجلدولية  T   ل املطلقة القيمة من أقل(   2.779080  )   احملسوبة  T  ل املطلقة
 عند مستقرة غريREXIND   السلسلة أن نقول و البديل الفرض نرفض و العدم الفرض  نقبل منه و ،% 10 و

  .املستوى
 ،REXINDOH  خارج احملروقات احلقيقية الصناعية للصادرات الزمنية للسلسلة بالنسبة و كذلك األمر

 عند اجلدولية  T   ل املطلقة القيمة من أقل(    3.136606   )   احملسوبة  T  ل املطلقة  القيمة أن نالحظ حيث
   السلسلة أن نقول و البديل الفرض نرفض و العدم الفرض  نقبل منه و ،% 10   و ،  1 %،  5 %  معنوية مستوى

REXINDOH املستوى  عند مستقرة غري.  
بعد أن تأكدنا أن السالسل الزمنية الثالثة املستعملة يف الدراسة غري مستقرة عند املستوى األول، قمنا بإجراء 

األوىل للمتغريات قيد الدراسة، و النتائج لكن هذه املرة على مستوى الفروقات    Phillips-Perron اختبار
 (.18-4احملصل عليها مبينة يف اجلدول )

 
 
 
 

 (RPIB, REXIND, REXINOH)للمتغيرات     Phillips-Perron  نتائج اختبار : 17-4 الجدول 
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  : على مستوى الفروقات األولى الزمنية السالسل استقرارية اختبار  .2 

 
 

 المتغيرات
 المحسوبة القيمة
 Tcal 

 Ttabالقيم الجدولية 

1% 5% 10% 

∆RPIB -3.328236 
-4.440739   -3.632896   -3.254671  ∆REXIND -9.571052 

∆REXINDOH -10.30575 
  . Eviews 7  برنامج على باالعتماد الطالب إعداد من: مصدر

  T  ل املطلقة القيمة أن نالحظ ،∆RPIB  احلقيقي اإلمجايل الداخلي لنمو الناتج الزمنية للسلسلة بالنسبة
 الفرض  نقبل منه و ،% 10 معنوية مستوى عند اجلدولية  T   ل املطلقة القيمة من أكب(   3.328236  )   احملسوبة

  .الفرق األول عند مستقرة  ∆RPIB  السلسلة أن نقول و العدم الفرض نرفض و البديل
 أن نالحظ حيث ،∆REXIND  احلقيقية الصناعية لنمو الصادرات الزمنية للسلسلة بالنسبة الشيء نفس

 ،  1 %  معنوية مستوى عند اجلدولية  T   ل املطلقة القيمة من أكب(    9.571052   )   احملسوبة  T  ل املطلقة  القيمة
 5 %، 10   و %، السلسلة أن نقول و العدم الفرض نرفض و البديل الفرض  نقبل منه و   ∆REXIND مستقرة 

  .الفرق األول  عند
 احملروقات خارج احلقيقية الصناعية الزمنية لنمو الصادرات للسلسلة بالنسبة األمر كذلك و

 ∆REXINDOH،  ل املطلقة  القيمة أن نالحظ حيث  T  املطلقة القيمة من أكب(    10.30575   )   احملسوبة 
 و البديل الفرض نقبل و العدم الفرض  نرفض منه و ،% 10   و ،  1 %،  5 %  معنوية  مستوى عند اجلدولية  T   ل

 الفرق األول.  عند مستقرة    ∆REXINDOH  السلسلة أن نقول
 REXINDOH، و RPIB ،REXINDمما سبق نستنتج أن السالسل الزمنية لكل متغريات الدراسة 

 وغري مستقرة عند املستوى لكنها تصبح مستقرة على مستوى الفرق األول، أي أهنا متكاملة من الدرجة األوىل، 
 يف مستقرة غري تكون ةاالقتصادية الكلي تااملتغري  اغلب أن تفرض اليت االقتصادية النظرية عهذا ما يتفق م

  .األوىل الفروق عند مستقرة تصبح لكنها و العام   املستوي
 و ميكن متثيل النتائج املتوصل إليها على النحو التايل:

RPIB~ I (1), REXIND~ I (1),   REXINDOH~ I (1). 
∆RPIB~ I (0), ∆REXIND~ I (0), ∆REXINDOH~ I (0). 

 (∆RPIB, ∆REXIND, ∆REXINDOH)للمتغيرات     Phillips-Perron  نتائج اختبار :18-4الجدول 
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 بين الصادرات الصناعية و النمو االقتصادي. لجرانجر اجتبار العالقة السببية: الرابع المطلب  

للنموذجني املقرتحني  راجنربإجراء اختبار السببية جلاآلن بعد أن تأكدنا من استقرارية السالسل الزمنية، سنقوم 
مث عالقة الصادرات الصناعية  يف الدراسة، حيث سندرس أوال عالقة الصادرات الصناعية الكلية بالنمو االقتصادي

 خارج احملروقات بالنمو االقتصادي.
 لصناعية الكلية بالنمو االقتصادي:عالقة الصادرات ا .1

معبا عنه بنمو  الصادرات الصناعية الكلية و النمو االقتصادي منو سنقوم بدراسة العالقة السببية بني بداية
ل النموذج من كو يتش،  (2) و( 1) رقم املالحق، و هذا اعتمادا على البيانات املوضحة الناتج احمللي اإلمجايل

 التاليتني:املعادلتني 
 

∆( 𝑅𝑃𝐼𝐵) = ∑ 𝛼𝑖∆

𝑛1

𝑖=1

(𝑅𝑃𝐼𝐵)𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖∆(𝑅𝐸𝑋𝐼𝑁𝐷)𝑡−1 + 𝜀𝑡  

𝑛2

𝑖=1

 

 

∆( 𝑅𝐸𝑋𝐼𝑁𝐷) = ∑ 𝛾𝑖∆

𝑛3

𝑖=1

(𝑅𝐸𝑋𝐼𝑁𝐷)𝑡−1 + ∑ 𝜎𝑖∆(𝑅𝑃𝐼𝐵)𝑡−1 + 𝜀𝑡 

𝑛4

𝑖=1

 

 
 خمتلفة تكون أن ميكن حبيث تفسريي متغري لكل الزمنية الفجوات عدد هي (n1, n2, n3, n4) أن حيث

 :التالية الفرضيات نشكل منوذجنا يف السببية العالقة الختبار و .متساوية تكون أن ميكن كما مجيعها
 إلى النمو االقتصادي الكلية الصناعية العالقة السببية من الصادرات: 

 0H  :الناتج احمللي اإلمجايل  منو يسبب ال  الكلية الصناعية  الصادرات منو   
1H  :الناتج احمللي اإلمجايل  منو يسببالكلية  الصناعية  الصادرات منو 

 

𝐻0 : ∑ 𝛽𝑖 = 0 

𝑛2

𝑖=1

 

𝐻1 : ∑ 𝛽𝑖 ≠ 0 

𝑛2

𝑖=1
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 الصناعية الكلية الصادراتإلى  االقتصادي النمو لعالقة السببية منا:  

0H  :الصناعية الكلية   الصادراتال يسبب منو اإلمجايل  احمللي الناتج منو 

1H  :الكلية الصناعية منو الصادرات يسبب  اإلمجايل  احمللي الناتج منو  

 

 𝐻0 : ∑ 𝜎𝑖 = 0 

𝑛4

𝑖=1

 

                                          

    𝐻1 ∶  ∑ 𝜎𝑖 ≠ 0 

𝑛4

𝑖=1

 

 
علىالنتائجEViews7و ذلك باالستعانة ببنامج  ،سنقوم اآلن باختبار هذه الفرضيات قدحتصلنا و ،

يفالتايل:املبينةاجلدول 
 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/17/16   Time: 22:17 

Sample: 1990 2013  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     REXIND does not Granger Cause RPIB  22  1.38884 0.2763 

 RPIB does not Granger Cause REXIND  0.52606 0.6002 
    
 EViews7مصدر: من إعداد الطالب باالستعانة ببنامج               

 من اجلدول أعاله تستنتج ما يلي:
 اليتو  احملسوبة فيشر إحصائية فإن الصناعية الكلية الصادرات منو يسبب اإلمجايل احمللي الناتج منوفيما خيص 

نقبل الفرض العدم و منه  و ،%10 معنوية مستوى عند اجلدولية   Fجاءتأصغرمن(0.52606) تساوي
  .الكلية الصناعية الصادرات منو يسبب ال احمللي الناتج منو أن يعين ما هذا نرفض الفرض البديل و

و  احملسوبة فيشر إحصائية فإن اإلمجايل احمللي الناتج منو يسبب الصناعية الكلية الصادرات نمول بالنسبة أما
 نقبل منه و ،%10 معنوية مستوى عند اجلدولية فيشر قيمة من أصغر أيضا هي (1.38884) املقدرة ب

: العالقة السببية لجرانجر بين الصادرات الصناعية الكلية و النمو االقتصادي19-4الجدول   
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 احمللي الناتج منو يسبب ال الصناعية الكلية الصادرات منو أن يعين هذا والبديل  الفرض نرفض و العدم الفرض
  .اإلمجايل

 هي عبارة عن الصناعية الكلية الصادرات هيكلمن  % 95 أكثر من  ألن طبيعية و ميكن اعتبار هذه النتيجة
، و خضوعها للتقلبات الدولية سواء كانت اقتصادية حبثة أسعارها استقرار بعدم تتميز اليت و احملروقات صادرات

 ياسية جيوسرتاتيجية. أو س
 .الصناعية الكلية الصادرات منو اإلمجايل و احمللي الناتج منو نستنج أنه ال توجد أي عالقة بني يف األخري و

 
 

 عالقة الصادرات الصناعية خارج المحروقات بالنمو االقتصادي: . 2

 االقتصادي النمو و خارج احملروقات الصناعية الصادرات منو بني السببية العالقة بدراسة سنقوم النموذج هذا يف
 و ، (2) و( 1) رقم املالحق يف املوضحة البيانات على اعتمادا هذا و اإلمجايل، احمللي الناتج بنمو  عنه معبا

  :التاليتني  املعادلتني من النموذج يتشكل

 

∆( 𝑅𝑃𝐼𝐵) = ∑ 𝛼𝑖∆

𝑛1

𝑖=1

(𝑅𝑃𝐼𝐵)𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖∆(𝑅𝐸𝑋𝐼𝑁𝐷𝑂𝐻)𝑡−1 + 𝜀𝑡 

𝑛2

𝑖=1

 

 

∆( 𝑅𝐸𝑋𝐼𝑁𝐷𝑂𝐻) = ∑ 𝛾𝑖∆

𝑛3

𝑖=1

(𝑅𝐸𝑋𝐼𝑁𝐷𝑂𝐻)𝑡−1 + ∑ 𝜎𝑖∆(𝑅𝑃𝐼𝐵)𝑡−1 + 𝜀𝑡 

𝑛4

𝑖=1

 

 
 خمتلفة تكون أن حبيث ميكن تفسريي متغري لكل الزمنية الفجوات عدد هي (n1, n2, n3, n4)أن  حيث

 :التالية الفرضيات نشكل منوذجنا يف السببية العالقة متساوية. و الختبار تكون أن ميكن مجيعها كما
 إلى النمو االقتصادي: خارج المحروقات الصناعية العالقة السببية من الصادرات 

 0H  :الناتج احمللي اإلمجايل  منو يسبب ال  خارج احملروقات الصناعية  الصادرات منو   
1H  :الناتج احمللي اإلمجايل  منو يسبب خارج احملروقات الصناعية  الصادرات منو 
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𝐻0 : ∑ 𝛽𝑖 = 0 

𝑛2

𝑖=1

 

𝐻1 : ∑ 𝛽𝑖 ≠ 0 

𝑛2

𝑖=1

 

    
 
 الصناعية خارج المحروقات االقتصادي إلى الصادرات النمو العالقة السببية من : 

0H  :خارج احملروقاتالصناعية    اإلمجايل ال يسبب منو الصادرات احمللي الناتج منو 
1H  :خارج احملروقات الصناعية منو الصادرات يسبب  اإلمجايل  احمللي الناتج منو  

 
 

 𝐻0 : ∑ 𝜎𝑖 = 0 

𝑛4

𝑖=1

 

                                          

    𝐻1 ∶  ∑ 𝜎𝑖 ≠ 0 

𝑛4

𝑖=1

 

 
 :التاليةحصلناعلىالنتائجEViews7،ختبار الفرضيات باالستعانة ببنامج با بعد القيام

 
   
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/17/16   Time: 22:27 

Sample: 1990 2013  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     REXINDOH does not Granger Cause RPIB  22  1.07465 0.3635 

 RPIB does not Granger Cause REXINDOH  2.89230 0.0830 
    
    

 EViews7مصدر: من إعداد الطالب باالستعانة ببنامج   
 

الصناعية خارج المحروقات و النمو االقتصادي: العالقة السببية لجرانجر بين الصادرات 20-4الجدول   
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  :يلي ما تستنتج أعاله اجلدول من
 فيشر إحصائية فإن خارج احملروقات الصناعية الصادرات منو يسبب اإلمجايل احمللي الناتج منو خيص فيما

 نقبل منه  و ،%10 معنوية مستوى عند اجلدولية    F  من أكب جاءت   (  2.89230 ) تساوي  اليت و احملسوبة
خارج   الصناعية الصادرات منو يسبب احمللي الناتج منو أن يعين ما هذا و العدم الفرض نرفض و البديل الفرض

  . احملروقات
 فيشر إحصائية فإن اإلمجايل احمللي الناتج منو يسبب خارج احملروقات الصناعية الصادرات لنمو بالنسبة أما

 نقبل منه و ،%10 معنوية مستوى عند اجلدولية F قيمة من أصغر هي(  1.07465 ) ب املقدرة  و احملسوبة
 الناتج منو  يسبب ال خارج احملروقات الصناعية الصادرات منو أن يعين هذا و البديل الفرض نرفض و العدم الفرض

  . اإلمجايل احمللي
فبالنسبة إىل عدم معنوية االجتاه من الصادرات الصناعية خارج احملروقات إىل  و تتوافق هذه النتيجة مع الواقع،

هامشية و عدمية  تعتبللجزائر  خارج احملروقات قيمة الصادرات الصناعيةمرده إىل أن  فهذا الناتج احمللي اإلمجايل
إىل  اإلمجايل  احمللي الناتج من االجتاه معنوية إىل بالنسبة الناتج احمللي اإلمجايل. أما ورنت بقالتأثري إذا ما 

الصناعية  اتر الصاد ةلرتقي الدولة تبذهلا اليت اجلهود إىل ذلك رجعي   فإن ذلك احملروقات خارج الصناعية لصادراتا
بغية تنويع هيكلها التصديري، و التخلص التدرجيي من التبعية  ةالتصديري القطاعات متدعي خالل من  ةالنفطي ريغ

  لقطاع احملروقات.
 الصناعية الصادرات منوإىل  اإلمجايل احمللي الناتج منو يف اجتاه واحد من عالقة توجد أنه نستنج األخري يف و

  .خارج احملروقات
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 ثالثة بعد السوق اقتصاد حنو اجلزائر لتحول حتمية كنتيجة اخلارجية التجارة حترير التسعينات عقد يةابد عرفت
 أصال  يعاين كان الذي الصناعي القطاع منو على سلبية تبعات له كانت التحول هذا املوجه، االقتصاد من عقود 

 األسواق  مستوى على ناهيك احمللي املستوى على حىت املنافسة من متكنه دون حالت مشاكل و اختالالت من
 .  العاملية

 اإلنعاش بسياسة حمليا عرفتو مع بداية األلفية الثالثة انتهجت اجلزائر سياسة مغايرة للسياسات السابقة 
 عن االقتصادي النمو معدل رفع إىل هتدف  كينزي  توجه ذات توسعية مالية سياسة عن عبارة هي و االقتصادي،

، تنموية برامج ثالثة تنفيذ خالل من السياسة  هذه تجتسد  قد و االستثماري، احلكومي اإلنفاق يف الزيادة طريق
و رغم أمهية املبالغ املرصودة للقطاع الصناعي ضمن هذه البامج إال أن ، 2014إىل  2000امتدت من سنة 

   النتائج كانت جد هزيلة.
  % 95 يفوق ما متثل احملروقات  صادرات خصوصا و االستخراجية   الصناعات صادراتو كنتيجة هلذا بقيت 

 املعقودة  اآلمال دون تزال ال أهنا إال التحويلية الصناعة صادرات لرتقية املبذولة اجلهود رغم ،الصادرات الكلية من
 1996 سنة باستثناء الدراسة فرتة خالل الكلية الصادرات من    % 4 عتبة األحوال أحسن يف تتجاوز مل حيث

  .بضائع شكل على روسيا جتاه ديوهنا من جلزء اجلزائر تسديد نتيجة   % 6   حنو بلغت اليت
 السالسل استقرارية اختبارب قمنا ،االقتصادي النمو على الصناعية الصادرات ألثر قياسيةال دراسةال من خالل

 يتفق ما هذا و األوىل، الفروقات مستوى على مستقرة  تصبح لكنها املستوى عند مستقرة غري أهنا تبني و الزمنية
 و العام   املستوي  يف مستقرة غري تكون الكلية االقتصادية  املتغريات اغلب أن تفرض اليت االقتصادية النظرية مع

  .األوىل اتالفروق أخذ عند مستقرة لكنها تصبح
 الصادرات منو و اإلمجايل احمللي الناتج منو بني عالقة أي توجد ال أنه للسببية جراجنر اختبار نتائج بينت

 عن عبارة هي الكلية الصناعية الصادرات هيكل من % 95  من أكثر لكون هذا يرجع و الكلية، الصناعية 
 لعالقة بالنسبة أما. الدولية للتقلبات خضوعها و أسعارها، استقرار بعدم  تتميز اليت النفطية املنتجات صادرات  
 منو من واحد اجتاه يف عالقة وجود الدراسة بينت فقد االقتصادي بالنمو احملروقات خارج الصناعية الصادرات 
 الدولة تبذهلا اليت اجلهود إىل ذلك يرجع  و احملروقات خارج الصناعية الصادرات منو إىل اإلمجايل احمللي الناتج 
      .لرتقيتها 
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 أن رغمو  ،هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العالقة بني الصادرات الصناعية و النمو االقتصادي يف اجلزائر
 املوجه االقتصاد تبعات أن إال السوق، اقتصاد إىل اجلزائر انتقال عرفت  2013 إىل 1990 منالدراسة  فرتة

 اجلزائر جعل مما املتخذة، االقتصادية القرارات على بظالهلا تلقي زالت ال عقود ثالثة من ألكثر فيها ساد الذي 
 .االشرتاكي ال و بالرأمسايل هو ال خاصا اقتصاديا نظاما تعيش 

 أزمة التسعينات فرتة يفعانت  اليت الصناعية املؤسسات  على التأثري بالغ له كان اخلاص الوضع هذا 
 التخفيض  ، 1986 لسنة املضادة البرتولية  للصدمة املدمرة  اآلثار تبعات مسبباهتا أبرز من كان اجلوانب متعددة
 غري  منافسة من تبعها ما و اخلارجية للتجارة السريع االنفتاح األجنبية،  العمالت مقابل الدينار لقيمة املعترب

 االستقرار عدم و اخلارجية املديونية ثقل بفعل العمومي االستثمار  تراجع الصناعية، الواردات مع متكافئة
 .الفرتة تلك  خالل اجلزائر عرفته الذي األمين و السياسي 

 لسنة االقتصادي التثبيت برنامج فكان  الدويل النقد صندوق إىل اللجوء إىل اجلزائر ت هذه الوضعيةدفع  
، و قد 1995 ماي من ابتداء سنوات  ثالثة ملدة اهليكلي التصحيح برنامج و 1994 أفريل من بداية واحدة 

 كارتفاع االقتصاد يف كبرية اختالالت  أحدث  مما اآلالف مبئات العمال تسريحنتج عن هذين الربناجمني 
 .املعيشة مستوى  تدين و الوطين الدخل مستوى اخنفاض  التضخم، البطالة، معدالت 

 اإلنعاش بسياسة حمليا عرفت السابقة للسياسات مغايرة سياسة اجلزائر انتهجت الثالثة األلفية بداية مع و
 االقتصادي النمو معدل رفع إىل هتدف  كينزي  توجه ذات توسعية مالية سياسة عن عبارة هي و االقتصادي، 

 برامج ثالثة تنفيذ خالل من السياسة  هذه جتسدت  قد و االستثماري، احلكومي اإلنفاق يف الزيادة طريق  عن
 الربامج هذه ضمن الصناعي للقطاع املرصودة املبالغ أمهية رغم و ،2014 إىل 2000 سنة من امتدت  تنموية،

من صادرات  %96,72، حيث ال يزال قطاع احملروقات يشكل أكثر من هزيلة جد كانت النتائج  أن إال
 .2013السلع الكلية حسب األرقام املقدمة من البنك العاملي لسنة 

 اختبار الفرضيات:

  الصناعية الصادرات نسبة األوىل و القائلة أنمن خالل النتائج املتوصل إليها يثبت لنا صحة الفرضية 
 هلا يكون أن نتوقع ال لذلك الصادرات  بإمجايل قورنت ما إذا هامشية نسبة هي احملروقات قطاع خارج

االقتصادي هو  أن النموهر أن العكس هو الصحيح أي ظ االقتصادي، بل و النمو على معنوي أثر
  .الذي يؤثر على زيادة الصادرات الصناعية

 مضافا االستخراجية الصناعات صادرات) اإلمجالية الصناعية صادرات أما الفرضية الثانية و القائلة أن 
، فقد توصلت الدراسة إىل عدم صحة االقتصادي النمو على( تؤثر التحويلية الصناعات  صادرات إليها

  .بالتايل غياب أي عالقة بني الصادرات الصناعية اإلمجالية و النمو االقتصاديهذه الفرضية و 
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 نتائج البحث:

 انتهت هذه الدراسة إىل عدد ن النتائج و اليت ميكن تلخيصها كما يلي: 

  حيث انتقلت  و البرتوكيماوية من أسرع الفروع الصناعية خارج احملروقات منوا الكيماوية الصناعاتيعترب فرع
و   .2008مليون دوالر سنة  1092إىل  2001مليون دوالر سنة  256مهته يف القيمة املضافة من مسا

 القيمة يف مسامهته زادت حيث ملحوظا  تطوراهو أيضا  عرفالذي  البناء موادكذلك األمر بالنسبة لفرع 
  .2008 سنة دوالر مليار من أكثر   إىل  2001 سنة دوالر مليون 422من  املضافة

  و قد بلغت  ،أحد الفروع الواعدة للصناعة التحويلية يف اجلزائر أيضا هوف الغذائية الصناعاتبالنسبة لفرع
 اإلصالح إجراءات أدت حيثأكثر من ثالثة ماليري دوالر،  2008مسامهته يف القيمة املضافة سنة 

، لكن مشكلة هدا اجملالهذا  يف و املتوسطة الصغرية املنشآت عدد  زيادة إىل و اخلوصصة االقتصادي
 القطاع تكمن يف أنه ما زال يعتمد على استرياد نسبة هامة من مدخالته من اخلارج.

  الورق  و الفلني و اخلشب األحدية، و اجللد األلبسة، و النسيج فروع تعرف  ،السابقة الفروع عكسعلى
 يف سواء الصناعات هذه منتجات تشهدها  اليت الشرسة املنافسة إىل صعبة و معقدة و هذا راجع وضعية
  .األجنيب أو احمللي السوق

 تتأثر الاليت  (2000 األساس سنة) الثابتة باألسعار الكلية الصناعية الصادرات من خالل حتليل هيكل 
 الكلية الصناعية الصادرات تبني لنا أن اخلارجي،  العامل حنو املصدرة الكميات بزيادة بل األسعار بتقلبات 

 الصناعية للصادرات االمسية القيمة منو أن على دليل هذا  و الدراسة فرتة طوال استقرار  شبه عرفت احلقيقية
  .العاملية األسواق يف النفط  أسعار ارتفاع إىل بل املصدرة الكميات لزيادة ترجع ال
  تلك كانت  قيمة أعلى أن 2000 لسنة الثابتة باألسعاربني حتليل الصادرات الصناعية خارج احملروقات 

 اجلزائر تسديد  إىل أشرنا كما أساسا ترجع و دوالر، مليار 1,464 بلغت قد و 1996 سنة املسجلة
 و دوالر. مليون 399 هي و 2005 سنة سجلت قيمة أدىن و كبضائع،  روسيا جتاه ديوهنا من جلزء

 تتجاوز مل احملروقات خارج الصناعية الصادرات فإن خاصة حالة اعتبارها ميكن اليت 1996 سنة باستثناء 
  . الدراسة فرتة طوال( 2000 سنة بأسعار)دوالر  املليار عتبة

 الصادرات منو و اإلمجايل احمللي الناتج منو بني عالقة أي توجد ال أنه للسببية جراجنر اختبار نتائج بينت 
 عن عبارة هي الكلية الصناعية الصادرات هيكل من % 95  من أكثر لكون هذا يرجع و الكلية،  الصناعية 
 . الدولية للتقلبات خضوعها و أسعارها، استقرار بعدم  تتميز اليت النفطية  املنتجات صادرات  
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 الدراسة بينت فقد ،االقتصادي النموو  احملروقات خارج  الصناعية الصادرات  السببية بني لعالقةل بالنسبة 
  و احملروقات خارج الصناعية الصادرات منو  إىل اإلمجايل احمللي الناتج  منو من واحد اجتاه يف عالقة وجود
      .لرتقية هذه األخرية  الدولة تبذهلا اليت اجلهود إىل ذلك يرجع

 التوصيات و االقتراحات:

اليت توصلت إليها الدراسة و اليت بينت عدم وجود عالقة سببية بني منو الصادرات  النتائج خالل من
 مناسبة نراها اليت التوصيات بعض   الكلية و النمو االقتصادي، و بغية تغيري طبيعة هذه العالقة نتقدمالصناعية 

  .االقتصادي النمو على أثر، و بالتايل احدث تنويعها والصناعية  تنمية الصادراتل
 الصناعية  للمؤسسة ميكن ال الصناعية، املنشآت تفوق و جناح سر االبتكار و اإلبداع فيه أصبح عصر يف 

الهتمام بالبحث اقدمية، لذلك البد أن تكون أوىل األولويات  مستوردة للتكنولوجيا رهينة تبقى أن اجلزائرية
  .العلمي و ربط املؤسسات الصناعية باجلامعات و مراكز البحث

  مواصلة سياسة دعم و إنشاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة الناشطة يف جمال الصناعة ألن حجمها 
املرونة و القدرة على التكيف مع  منها  و التصدير على تساعدها نوعية مزايا متتلك جيعلها نسبيا الصغري

 تقلبات السوق الدولية. 
 و التجارة  تدعيم المركزية القرار على مستوى البنوك و اهليئات اإلدارية و املالية املتعلقة باالستثمار

راقيل اإلدارية و البريوقراطية على النشاط التصديري، و على إقامة أشكال الع كافةرفع  مما يسمح ب، اخلارجية
 .املشروعات الصناعية، سواء تعلق األمر باملستثمر احمللي أو األجنيب

  العمل على توفري العقار الصناعي بأسعار مناسبة، و واقع احلال أن مشكل العقار هو من أهم املشاكل
 العقار األخرى ا خيص العقار الصناعي فحسب بل كافة األشكالاملطروحة حبدة يف اجلزائر ليس فقط فيم

)الفالحي، السياحي، السكين...( و هنا تقرتح ما ميكن أن نسميه بكسر أسعار العقار من خالل فرض 
إرجاع أسعار هذا األخري إىل املستويات اليت  ضرائب و رسوم على ملكية العقار تسمح برفع العرض و

 احلصول عليه بأسعار مناسبة.متكن املستثمر من 
 تتميز منتجات الصناعة اجلزائريةالعمل على دفع املؤسسات حنو رفع اإلنتاجية و االهتمام بالنوعية، ف 

بشكل عام بقلة اجلودة و رداءة النوعية، و هنا نشري أنه ال ميكن بأي حال من األحوال إقناع املستهلك 
 .احمللياألجنيب مبنتوج مل يقتنع به حىت املستهلك 

 و إنشاء أقطاب امتياز هلذه اليت تتمتع فيها اجلزائر مبيزة نسبية،  الصناعية ينبغي الرتكيز على الفروع
الصناعات، و من خالل نتائج الدراسة نقرتح االعتماد على الفروع التالية لتنويع الصادرات خارج 

 احملروقات:
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 .الصناعات البرتوكيماوية 
 .الصناعات الغذائية 
 الصيدالنية. الصناعات 
 .صناعات مواد البناء 

 صناعة متطورة، و ال ميكن  ال ميكن تنويع الصادرات الصناعية دونتطوير و عصرنة القطاع الفالحي، ف
زدهر و ناجح خيلق طلبا على املنتجات الصناعية، و قادر عن صناعة متطورة دون قطاع فالحي ماحلديث 

لية اإلنتاج و بأسعار مناسبة، مما يسمح بإجياد منتج هنائي على إمداد الصناعة باملدخالت الالزمة يف عم
 قابل للتصدير و بسعر تنافسي على مستوى األسواق العاملية.

   إقامةتفعيل دور السفارات و البعثات الدبلوماسية املتواجدة باخلارج للرتويج للمنتج اجلزائري من خالل 
 توفريالقيام بالبحوث التسويقية ل ضرورة ، معت اجلزائريةقتصادية للتعريف باملنتجااالاهرات التظعارض و امل

الفرص التصديرية املتاحة بأسواق هذه  كافةب دراية على اجلزائري املصدر يكونقاعدة بيانات جتارية حىت 
 .الدول
 :أفاق البحث

أو الصادرات خارج  اهتمت بأثر الصادرات بشكل عام سابقة لدراسات كمواصلة موضوع هذا معاجلةتأيت 
 املواضيع و من، و هو جمال حبث واسع ميكن تناوله من نواح عديدة، يف اجلزائر على النمو االقتصادي احملروقات

 :ما يلي اجملال هذا و إثراء تطويرمواصلة ل نقرتحها اليت
 السياسات الصناعية و دورها يف ترقية التبادل اخلارجي. 
 يزة النسبية يف قطاع الصناعة البرتوكيماوية يف اجلزائر.إشكالية تفعيل امل 
  للنفط املصدرة الدول يف االقتصادي النمو على النفطية غري الصادرات أثر. 
 العريب الوطن يف التحويلية الصناعة قطاع منو على الصناعية الصادرات أثر. 

 
 تم بحمد اهلل
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عبود زرقني، حتليل وتقييم منهجية اختيار السياسات الصناعية وانعكاساهتا على االقتصاد اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة  .47
 .2008اجلزائر، الدكتوراه، ختصص ختطيط، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة 

حدود التنمية املستدامة يف االستجابة لتحديات احلاضر واملستقبل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  جمي الدين محداين .48
 .2009فرع التخطيط، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر، 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ختصص خمتار بن هنية، اسرتاتيجيات وسياسات التنمية الصناعية حالة البلدان املغاربية .49
 .2008تسيري، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة قسنطينة، 

مسعود دراوسي، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم  .50
 .2005االقتصادية ، جامعة اجلزائر، 

ة للنمو االقتصادي يف الدول العربية و سبل تفعيلها، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ميلود وعيل، احملددات احلديث .51
 اجلزائر. العلوم االقتصادية، جامعة  ختصص علوم اقتصادية ، كلية 

وصاف سعدي، أثر تنمية الصادرات غري النفطية على النمو االقتصادي يف البلدان النامية احلوافز و العوائق، أطروحة  .52
 كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر.  دكتوراه،

 
III. مقاالت و مداخالت. 

، حتليل وتنميط إلمكانات التنمية اإلقليمية يف املنطقة الشرقية، النعيم عبدالرمحن بن بندرهلل و  أمحد بن جاراهلل اجلار .53
 .2010جملة تصاميم البيئة، اململكة العربية السعودية، 

، كلية العلوم 12التناقضية بني النمو االقتصادي ومحاية البيئة، جملة الباحث، العدد أمحد لعمى، إشكالية العالقة  .54
 .2013ورقلة، اجلزائر،  االقتصادية التسيري و العلوم التجارية، جامعة 

، كلية العلوم 12أمال رمحان و حممد توهامي طواهر، تأثري النفط على البيئة خالل مرحلة النقل، جملة الباحث، العدد  .55
 .2013القتصادية التسيري و العلوم التجارية، جامعة ورقلة، اجلزائر، ا
إياد خالد شالش اجملايل، أثر املتغريات االقتصادية يف حجم االستثمار األجنيب يف بورصة عمان لألوراق املالية، جملة  .56

 .2011، العدد الرابع، دمشق، 27جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، اجمللد 
، القاهرة، 38ان حممد أمحد، النمط احلايل للصادرات الصناعية يف مصر، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد إمي .57

2007. 
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 حول الدويل للمؤمتر مقدمة مداخلة املعرفة، اقتصاد يف اجلزائر إلدماج املالئمة االقتصادية السياسة ساملي، مجال .58
  .2004   نوفمرب 30 و 29 يومي اجلزائر، تلمسان، جامعة والتجارة، والتسيري االقتصاد كلية االقتصادية،  السياسات 
 حول  الدويل للمؤمتر مقدمة مداخلة االقتصادية، السياسة على الفائدة معدل خطر تأثري زهرية، صاري و عاتق بن حنان .59

  .2004   نوفمرب 30 و 29 يومي اجلزائر، تلمسان، جبامعة والتجارة، والتسيري االقتصاد كلية االقتصادية، السياسات
 عجلة  ودفع الصناعية االسرتاتيجيات تفعيل يف املتاحة املوارد وتثمني تأهيل أمهية تسعديت، بوسبعني و عروب رتيبة .60

 قطيعة، أم  استمرارية اجلزائر يف اجلديدة الصناعية االسرتاتيجية حول الوطين للمؤمتر مقدمة مداخلة االقتصادية، التنمية
  .2012   أبريل  24 -23 يومي اجلزائر، مستغامن، جبامعة التسيري، علوم و التجارية و االقتصادية، العلوم كلية

 الوطين للمؤمتر  مقدمة مداخلة نظرية، أسس و مفاهيم التصنيع اسرتاتيجيات و الصناعية و االقتصادية التنمية حممد، زبري .61
 التسيري، علوم و التجارية  و االقتصادية، العلوم كلية قطيعة، أم استمرارية اجلزائر يف اجلديدة الصناعية االسرتاتيجية حول

  .2012 أبريل  24 -23 يومي اجلزائر، مستغامن، جبامعة
سكينة بن محود، تأثريات العوملة على القطاع الصناعي اجلزائري، اجمللة اجلزائرية للعوملة و السياسات االقتصادية، العدد  .62

 .2010، اجلزائر ، 3االقتصادية، جامعة اجلزائر  األول،  كلية العلوم
 04شهرزاد زغيب، عيساوي ليلى، آفاق انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  .63

 .2003جامعة بسكرة، اجلزائر،  
، كلية العلوم 4احث، العدد صاحل تومي، عيسى شقبقب،  النمذجة القياسية لقطاع التجارة اخلارجية، جملة الب .64

 .2006ورقلة، اجلزائر،  االقتصادية التسيري و العلوم التجارية، جامعة 

 الدويل  للمؤمتر مقدمة مداخلة األخرى، بالسياسات وعالقتها لوضعها الالزمة واملعلومات النقدية السياسة مفتاح، صاحل .65
 نوفمرب  30 و 29 يومي اجلزائر، تلمسان، جبامعة والتجارة، والتسيري االقتصاد كلية االقتصادية، السياسات حول

2004.  
، كلية العلوم 10عبد الرمحن حممد احلسن، دور السياسات الوطنية يف التنمية احمللية بالسودان، جملة الباحث، العدد  .66

 .2012االقتصادية التسيري و العلوم التجارية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

 العاملي  املؤمتر خالل مقدمة مداخلة اإلسالمية، الشريعة ضوابط إطار يف املستدمي النمو مقاربة يرتطو  طيبة، العزيز عبد .67
 سبتمرب 10–09  يومي  آخرون، و قطر يف اإلسالمية الدراسات كلية تنظيم من اإلسالمي، التمويل و لالقتصاد التاسع

  .تركيا إسطنبول، ،2013
اجمليد قدي و وصاف سعدي، آلية ضمان االئتمان و تنمية الصادرات حالة اجلزائر، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  عبد .68

 .2002الثاين، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

 التنمية حول الدويل املؤمتر خالل مقدمة مداخلة هتديدات، أم فرص النفط و اجلزائري االقتصاد قدي، اجمليد عبد .69
 و 7   يومي  اجلزائر، سطيف، جامعة والتجارة، والتسيري االقتصاد كلية املتاحة، للموارد االستخدامية الكفاءة و املستدامة 

  .2008 أفريل 8
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شتاء  ، لبنان، 45عبود زرقني، االسرتاتيجية املالئمة للتنمية الصناعية يف اجلزائر، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد  .70
2009. 

ر الصناعات الصغرية و املتوسطة يف السياسة الصناعية اجلزائرية، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد عبود زرقني، تعزيز دو  .71
 .2008، لبنان، ربيع 42

و  ، كلية العلوم االقتصادية التسيري 2علي عبد اهلل، موقع التنمية البشرية ضمن اإلصالح اهليكلي، جملة الباحث، العدد  .72
 .2003ورقلة، اجلزائر،  العلوم التجارية، جامعة 

، كلية العلوم االقتصادية التسيري و 11علي يوسفات، عتبة التضخم والنمو االقتصادي يف اجلزائر، جملة الباحث، العدد  .73
 .2012العلوم التجارية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

 للمؤمتر  مقدمة مداخلة اجلزائر، يف الالسلكية و السلكية االتصاالت حالة اهليكلية االقتصادية السياسات خواين، ليلى .74
 نوفمرب 30 و  29 يومي اجلزائر، تلمسان، جبامعة والتجارة، والتسيري االقتصاد كلية االقتصادية، السياسات حول الدويل

2004.  
يف اجلزائر، جملة حبوث  حممد راتول و صاحل كروش، تقييم فعالية السياسة النقدية يف حتقيق املربع السحري لكالدور .75

 .2014، لبنان،66اقتصادية عربية، العدد 
 .2010، 08حممد زوري، اسرتاتيجية الصناعات املصنعة و الصناعة اجلزائرية، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد  .76
لعلوم ، كلية ا10حممد مسعي، سياسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثرها على النمو، جملة الباحث، العدد  .77

 .2012االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 
   ،12نبيل بوفليح، دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر، جملة أحباث اقتصادية و إدارية، العدد  .78

 .2012كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
، ، جامعة 5لصناعة يف اجلزائر،  جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد أبعاد وتوجهات اسرتاتيجية إنعاش ا نصرية قوريش، .79

 .2008الشلف، اجلزائر، 
، كلية 1وصاف سعيدي، تنمية الصادرات و النمو االقتصادي يف اجلزائر )الواقع والتحديات (، جملة الباحث، العدد  .80

 .2002العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 
IV. تنظيمات قوانين. 

 .1980أكتوبر  7الصادرة بتاريخ  41قانون متعلق بإعادة اهليكلة، منشور باجلريدة الرمسية رقم  .81
V.  وثائق 

 .بنك اجلزائر الصادرة عن ،2013إىل  2002، من للتطور االقتصادي و النقدي للجزائر ةرير السنوياالتق .82

 التعديل لربنام، االجتماعية و االقتصادية اآلثار حول تقرير  "، CNESاجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي، " .83
 . 1998 نوفمرب اهليكلي،

 . 2010  - 2009 العريب الصناعي التقرير، التعدين و الصناعية للتنمية العربية املنظمة .84
 .2014صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل الرابع،  .85
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  .2013 ةلسن للدول العربية االقتصادية اإلحصائيات نشرة  العريب، النقد صندوق  .86

  .2015 لسنة العربية للدول االقتصادية اإلحصائيات نشرة  العريب، النقد صندوق .87
 .2003الورقة اخلضراء عن السياسات الصناعية يف مصر، وحدة دعم السياسات مبركز حتديث الصناعة،  .88
 للحكومة، األبيض الكتاب الصناعة، تنمية و إنعاش سياسات و اسرتاتيجية االستثمارات، ترقية و الصناعة وزارة .89

  .2007 اجلزائر،
 

VI. .مذكرات 
أمساء ماصمي، أثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، ختصص اقتصاد كمي، كلية  .90

 .2014العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان،  
طرايف، تأهيل القطاع الصناعي اجلزائري لالندماج يف االقتصاد العاملي يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنة،  امإهل .91

 .2009مذكرة ماجستري، فرع نقود و مالية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
قتصادي، مذكرة لنيل شهادة براهيم بلقة، آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج احملروقات وأثرها على النمو اال .92

 .2009املاجيستري، ختصص نقود و مالية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 

هبلول مقران، عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، ختصص اقتصاد كمي، كلية العلوم  .93
 .2011، 3االقتصادية، جامعة اجلزائر 

لنيل شهادة املاجستري، ختصص إدارة  ذكرةمية الصادرات الصناعية خارج احملروقات يف اجلزائر، حسينة بن يوسف، ترق .94
 .2012العمليات التجارية، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر، 

د حكيم مفتاح، السياسات التجارية و االندماج يف النظام العاملي اجلديد، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، ختصص نقو  .95
 .2003و مالية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

خالد بن جلول، أثر ترقية الصادرات خارج احملروقات على النمو االقتصادي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، ختصص  .96
 اقتصاد كمي، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر.

ختصص حتليل اقتصادي، كلية العلوم  عي اجلزائري، مذكرة ماجستري، صليحة يعقوبن، العوملة و أثرها على القطاع الصنا .97
 .2009االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

عبد احلميد محشة، دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراهنة،  .98
 .2013العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة،  مذكرة لنيل   شهادة املاجيستري، ختصص اقتصاد دويل، كلية

فريوز سلطاين، دور السياسات التجارية يف تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية، مذكرة لنيل شهادة  .99
 .2013املاجيستري، ختصص اقتصاد دويل، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، 

صادي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، ختصص اقتصاد كمي، كلية حممد حدو، أثر اإلنفاق العام على النمو االقت .100
 .2014العلوم االقتصادية، جامعة مستغامن،  
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لنيل شهادة املاجستري، ختصص اقتصاد  ذكرةمحممد وعلى، الصناعة البرتوكيماوية و آفاقها التنموية يف اجلزائر،  .101
 .2010قياسي، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر، 

مراد حطاب، دور السياسات الصناعية يف حتسني القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية، ، مذكرة لنيل شهادة  .102
 .2011املاجيستري، ختصص اقتصاد صناعي، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة بسكرة، 

املاجستري، ختصص لنيل شهادة  ذكرةممصطفى بن ساحة، أثر تنمية الصادرات غري النفطية على النمو االقتصادي،  .103
 .2011العلوم االقتصادية ، املركز اجلامعي غرداية،  جتارة دولية، كلية 

مىن مسغوين، عالقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي لالقتصاد الوطين، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، ختصص  .104
 .2005دراسات اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 

، إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، ختصص ختطيط، كلية العلوم يامسينة زرنوح .105
 .  2006االقتصادية ، جامعة اجلزائر، 

حيىي خمالدي، مسعى انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة و أثره على النظام اجلمركي، مذكرة لنيل شهادة  .106
 .2014ة و تسيري دويل، كلية العلوم االقتصادية، جامعة مستغامن، املاجيستري، ختصص جتار 

شهادة  لنيل   ذكرةماألورومتوسطية و أثارها املستقبلية على القطاع الصناعي اجلزائري،  يوسف مروش، اتفاقية الشراكة  .107
 .2012اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر،  حتليل  املاجستري، ختصص 
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قاعدة بينات البنك الدويل اخلاصة باجلزائر على الرابط التايل:  .114

http://data.albankaldawli.org/country/algeria   

http://www.arab-api.org/images/.../114_develop_bridge3.pdf
http://www.arab-api.org/images/.../114_develop_bridge3.pdf
http://www.arab-api.org/images/.../114_develop_bridge3.pdf
http://www.arab-api.org/images/.../114_develop_bridge3.pdf
http://www.fayoum.edu.eg/Arts/Geography/pdf/01.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=33040
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/219_P14011-2.pdf
http://data.albankaldawli.org/country/algeria
http://data.albankaldawli.org/country/algeria
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                                                         :01الملحق رقم 
 .بالقيمة السوقية الدراسة في المستعملة الزمنية السالسل

 

   الدولي البنك بيانات قاعدة: مصدر

Country Nameالجزائرالجزائرالجزائرالجزائرالجزائر

Country CodeDZADZADZADZADZA

Series Name

إجمالي الناتج المحلي 

)القيمة الحالية بالدوالر 

األمريكي(

صادرات السلع )باألسعار 

الجارية للدوالر األمريكي(

صادرات الوقود 

)األسعار الجارية 

للدوالر األمريكي(

الصادرات 

الصناعية خارج 

المحروقات 

)األسعار الجارية 

الصادرات الصناعية 

الكلية )األسعار الجارية 

للدوالر األمريكي(

Series CodeNY.GDP.MKTP.CDTX.VAL.MRCH.CD.WT

1990 [YR1990]62045098375129300000001247408711539734676412871433879

1991 [YR1991]45715367087125700000001217829674533330794912511604694

1992 [YR1992]48003298223111300000001066856346637951361211048077078

1993 [YR1993]4994645521110230000000974307549538651736610129592861

1994 [YR1994]42542571306888000000085742985842681268318842425415

1995 [YR1995]4176405245810258000000969963096643165057910131281545

1996 [YR1996]46941496780132200000001216915779688019371613049351512

1997 [YR1997]48177862502138940000001338265273846668113713849333875

1998 [YR1998]4818774752910209000000982277598633999542410162771410

1999 [YR1999]48640611686125250000001208467507040756077512492235846

2000 [YR2000]54790060513220310000002141900879056498046121983989252

2001 [YR2001]54744714110191330000001848476912560928235619094051481

2002 [YR2002]56760288396187990000001806684808268566574518752513826

2003 [YR2003]67863829705231630000002252991961757896760623108887223

2004 [YR2004]85324998959313040000003048342374475681454431240238288

2005 [YR2005]103198229168460024000004509517027283479943945929969711

2006 [YR2006]1170273047885461300000053470991692105051952454521511216

2007 [YR2007]1349770883966016316000058832881639122865198960061533628

2008 [YR2008]1710006921357929800000077378017792178760761179165625403

2009 [YR2009]137211039900451740500004413574458691870085945054445445

2010 [YR2010]1612072688415705258600055538409347118525839156723667738

2011 [YR2011]2000130508287348900000071429030554168298817173112018724

2012 [YR2012]2090473896007186600000069807392136173172494571539117081

2013 [YR2013]2097035293646497400000062844152499172287265664567025155
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                                                         :02الملحق رقم 
 .الحقيقيةالدراسة بالقيمة  في المستعملة الزمنية السالسل

 

   الدولي البنك بيانات قاعدة: مصدر

Country Nameالجزائرالجزائرالجزائرالجزائرالجزائرالجزائر

Country CodeDZADZADZADZADZADZA

Series Name

إجمالي الناتج المحلي 

)باألسعار الثابتة للدوالر 

األمريكي في عام 2005(

مؤشر قيمة الصادرات 

)100 = 2000(

صادرات السلع 

)باألسعار الثابثة للدوالر 

األمريكي(

صادرات الوقود 

)باألسعار الثابتة 

للدوالر األمريكي(

الصادرات الصناعية خارج 

المحروقات )األسعار الثابتة 

للدوالر األمريكي(

الصادرات الصناعية الكلية 

)األسعار الثابتة للدوالر 

األمريكي(

Series CodeNY.GDP.MKTP.KDTX.VAL.MRCH.XD.WD  

1990 [YR1990]6676609283567,9307159419034099408,454718362955465,4975584929451,867118947884917

1991 [YR1991]6596489933161,4919168620441711109,449319804711525,0564542035386,649820346746912

1992 [YR1992]6715226903756,1062355719837367251,180219014933649,7139676419666,930519691353317

1993 [YR1993]6574207087650,1801385720386551914,592219416198864,9185770259662,870820186458528

1994 [YR1994]6515039450945,9399538119329579730,554918664142805,7587583646278,986719247789085

1995 [YR1995]6762610610546,5619629922030858108,868220831662460,7854927045492,088821758707953

1996 [YR1996]7039877542060,1417412121981405483,301520234129493,49131463532147,012421697661641

1997 [YR1997]7117316190663,0654174422031091783,871521220271396,4120739995319,262021960266716

1998 [YR1998]7480299573246,3386442322031287643,995321197806171,7035733718971,792721931525143

1999 [YR1999]7719669275756,8522223222030801063,181821256293204,3497716877474,267721973170679

2000 [YR2000]7889502053210022031000000,000021419008790,3590564980461,428821983989252

2001 [YR2001]8253407208686,8446743122031287643,995321284862051,0349701577109,815121986439161

2002 [YR2002]8715598010785,3286485322031287643,991221173250008,3260803558660,098721976808668

2003 [YR2003]93431210691105,136841622031287643,995221429138699,0778550680043,794421979818743

2004 [YR2004]97448752754142,088835222031287644,004821453778331,1229532634772,121021986413103

2005 [YR2005]103198229168208,804863122031287644,004121596800767,2183399798848,831721996599616

2006 [YR2006]104952599062247,888370822031287644,004321570593056,2021423787336,499121994380393

2007 [YR2007]108520987429273,080543322031287644,002521544149913,4257449922932,775621994072846

2008 [YR2008]110691407177359,933569422031287643,999521497860820,0413496649316,144521994510136

2009 [YR2009]112462447171205,04498322031287643,998621524908312,3496448048445,539221972956758

2010 [YR2010]116511285405258,9616522031287643,997021446576875,7881457696493,341421904273369

2011 [YR2011]119773622662333,566522222031287644,002021413728833,6674504543489,362721918272323

2012 [YR2012]123726141890326,199726322031287643,997921400199479,9157530878724,182521931078204

2013 [YR2013]127190473863299,197219321716110917,990721004256875,2660575831774,052421580088649
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                                                         :03الملحق رقم 
 .الدراسة في المستعملة الزمنية السالسل الستقراريه  Phillips-Perron  اختبار نتائج

 :الصناعية الصادرات سلسلة هاستقراري دراسة

 

Null Hypothesis: REXIND has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.779080  0.2179 

Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  

 10% level  -3.248592  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  2.78E+17 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.57E+17 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(REXIND)   

Method: Least Squares   

Date: 03/14/16   Time: 23:03   

Sample (adjusted): 1991 2013   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     REXIND(-1) -0.489405 0.174009 -2.812532 0.0108 

C 1.03E+10 3.52E+09 2.934537 0.0082 

@TREND(1990) 22597643 25349079 0.891458 0.3833 
     
     R-squared 0.343027     Mean dependent var 1.14E+08 

Adjusted R-squared 0.277330     S.D. dependent var 6.65E+08 

S.E. of regression 5.65E+08     Akaike info criterion 43.26390 

Sum squared resid 6.39E+18     Schwarz criterion 43.41201 

Log likelihood -494.5349     Hannan-Quinn criter. 43.30115 

F-statistic 5.221328     Durbin-Watson stat 2.349504 

Prob(F-statistic) 0.014979    
     
     

 

 
 



 مالحق                                                                     

  

204 

 

 

  :األول الفرق عند الصناعية الصادرات سلسلة استقراريه دراسة

 

 

Null Hypothesis: D(REXIND) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -9.571052  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  2.37E+17 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.78E+17 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(REXIND,2)  

Method: Least Squares   

Date: 03/14/16   Time: 23:04   

Sample (adjusted): 1992 2013   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(REXIND(-1)) -1.537510 0.175744 -8.748587 0.0000 

C 5.01E+08 2.60E+08 1.926688 0.0691 

@TREND(1990) -29738608 18197386 -1.634224 0.1187 
     
     R-squared 0.801883     Mean dependent var -79538707 

Adjusted R-squared 0.781029     S.D. dependent var 1.12E+09 

S.E. of regression 5.24E+08     Akaike info criterion 43.11725 

Sum squared resid 5.21E+18     Schwarz criterion 43.26603 

Log likelihood -471.2898     Hannan-Quinn criter. 43.15230 

F-statistic 38.45145     Durbin-Watson stat 1.848568 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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  :خارج المحروقات الصناعية الصادرات سلسلة استقراريه دراسة

 

 

Null Hypothesis: REXINDOH has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.136606  0.1217 

Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  

 10% level  -3.248592  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  3.22E+16 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.40E+16 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(REXINDOH)  

Method: Least Squares   

Date: 03/14/16   Time: 23:06   

Sample (adjusted): 1991 2013   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     REXINDOH(-1) -0.672470 0.205699 -3.269194 0.0038 

C 5.71E+08 1.89E+08 3.015071 0.0068 

@TREND(1990) -12029151 6891582. -1.745485 0.0962 
     
     R-squared 0.349156     Mean dependent var -395551.2 

Adjusted R-squared 0.284071     S.D. dependent var 2.27E+08 

S.E. of regression 1.92E+08     Akaike info criterion 41.10953 

Sum squared resid 7.41E+17     Schwarz criterion 41.25764 

Log likelihood -469.7596     Hannan-Quinn criter. 41.14678 

F-statistic 5.364658     Durbin-Watson stat 1.968359 

Prob(F-statistic) 0.013639    
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  :األول الفرق عند خارج المحروقات الصناعية الصادرات سلسلة استقراريه دراسة

 

Null Hypothesis: D(REXINDOH) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 21 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -10.30575  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  4.78E+16 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  6.39E+15 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(REXINDOH,2)  

Method: Least Squares   

Date: 03/14/16   Time: 23:07   

Sample (adjusted): 1992 2013   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(REXINDOH(-1)) -1.266488 0.221161 -5.726545 0.0000 

C 32088546 1.11E+08 0.289163 0.7756 

@TREND(1990) -2496565. 7920730. -0.315194 0.7561 
     
     R-squared 0.633157     Mean dependent var 3993051. 

Adjusted R-squared 0.594542     S.D. dependent var 3.70E+08 

S.E. of regression 2.35E+08     Akaike info criterion 41.51702 

Sum squared resid 1.05E+18     Schwarz criterion 41.66579 

Log likelihood -453.6872     Hannan-Quinn criter. 41.55206 

F-statistic 16.39667     Durbin-Watson stat 2.197703 

Prob(F-statistic) 0.000073    
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  :الناتج المحلي اإلجمالي سلسلة استقراريه دراسة

 

Null Hypothesis: RPIB has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.179515  0.1129 

Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  

 10% level  -3.248592  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.56E+18 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.74E+18 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(RPIB)   

Method: Least Squares   

Date: 03/14/16   Time: 23:08   

Sample (adjusted): 1991 2013   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RPIB(-1) -0.211164 0.064336 -3.282189 0.0037 

C 1.19E+10 3.47E+09 3.415943 0.0027 

@TREND(1990) 7.84E+08 1.93E+08 4.070062 0.0006 
     
     R-squared 0.570169     Mean dependent var 2.63E+09 

Adjusted R-squared 0.527185     S.D. dependent var 1.95E+09 

S.E. of regression 1.34E+09     Akaike info criterion 44.98849 

Sum squared resid 3.58E+19     Schwarz criterion 45.13660 

Log likelihood -514.3677     Hannan-Quinn criter. 45.02574 

F-statistic 13.26494     Durbin-Watson stat 1.745543 

Prob(F-statistic) 0.000215    
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  :األول الفرق عندالناتج المحلي اإلجمالي  سلسلة استقراريه دراسة

 

 

Null Hypothesis: D(RPIB) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.328236  0.0878 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  2.19E+18 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.06E+18 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(RPIB,2)   

Method: Least Squares   

Date: 03/14/16   Time: 23:09   

Sample (adjusted): 1992 2013   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(RPIB(-1)) -0.727580 0.216654 -3.358254 0.0033 

C 8.61E+08 7.53E+08 1.143674 0.2670 

@TREND(1990) 97309266 66177931 1.470419 0.1578 
     
     R-squared 0.380583     Mean dependent var 1.94E+08 

Adjusted R-squared 0.315381     S.D. dependent var 1.92E+09 

S.E. of regression 1.59E+09     Akaike info criterion 45.33932 

Sum squared resid 4.81E+19     Schwarz criterion 45.48810 

Log likelihood -495.7326     Hannan-Quinn criter. 45.37437 

F-statistic 5.836993     Durbin-Watson stat 2.101015 

Prob(F-statistic) 0.010564    
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 ملخص
 اجلزائر يف االقتصادي النمو على الصادرات الصناعية تأثري مدى دراسة يف وضوعامل ذاه إشكالية متثلت

 جراجنر اختباراستخدمنا قصد اإلجابة على هذه اإلشكالية  ،2013إىل  1990الفرتة املمتدة من  خالل
العالقة السببية بني الصادرات الصناعية ، يتمثل النموذج األول يف دراسة اثنني منوذجنيخالل  منللسببية 

الكلية و النمو االقتصادي، بينما يهتم النموذج الثاين بالعالقة السببية بني الصادرات الصناعية خارج 
 احملروقات و النمو االقتصادي.

و بعد إجراء اختبار السببية جلراجنر خلصنا إىل انعدام العالقة بني الصادرات الصناعية الكلية و النمو 
 (اليت تتشكل يف جمملها من الصادرات النفطيةاألخرية )االقتصادي، و هذا مرده إىل خضوع أسعار هذه 

 وجودفبني اختبار جراجنر للسببية أما بالنسبة للنموذج الثاين  .إىل عوامل خارجية ال تتحكم فيها اجلزائر
 إىل ذلك يرجع  و احملروقات  خارج الصناعية الصادرات منو إىل النمو االقتصادي من واحد اجتاه يف عالقة
      .ة هذه األخريةلرتقي  الدولة تبذهلا اليت اجلهود
 .العالقة السببية ،اجلزائر ، االقتصادي النموالصادرات الصناعية، التجارة اخلارجية،   يةالمفتاح الكلمات

 

Abstract 

The problematic of this topic has occurred in the study the impact of industrial exports on 

economic growth in Algeria during the period between 1990-2013. In order to answer this 

problem, we used the Granger causality test and we proposed two models, the first model is to 

study the causal relationship between the total industrial exports and economic growth, 

whereas the second model is interested by the causality relationship  between the non-

hydrocarbon industrial exports and economic growth. 

After Granger causality test, we concluded to the absence of relationship between the total 

industrial exports and economic growth. This is due to the prices of total industrial exports 

(generally, they consist of the oil exports) dependence to external factors that cannot be 

controlled in Algeria. Concerning the second model, the Granger causality test concluded that 

there is a relationship in one direction of economic growth to non-hydrocarbon industrial 

exports; this is due to the efforts of the State to promote this latter. 

Key words: Foreign Trade, industrial exports, economic growth, Algeria, Granger causality 

test.  


