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 شكــــــــــر وتقدــــــــــير         

نتقدم بالشكر اجلزيل إىل املشرف األستاذ بكرييت بومدين ،أًوال على ثقتو يب وتشجيعو يل وصربه علًي على الرغم 
من أنين أطلت يف إمتام ىذا البحث،كما أشكره كذلك على التوجيهات اليت أمًدين هبا خالل كل ًمرة كنت 

.أعرض عليو جزءا من العمل  

.كما أتقدم بالشكر إىل األساتذة الذين ساعدوين باملراجع واإلحصائيات  

.أشكر كل من ذكرهتم وكذلك الذين مل أذكرىم وكانوا يل عونا على إجناز ىذا البحث  

 

 

 

                                                                       شكر شكثكرَا 

 

  



 

 

 

:أهدي تحياتي الخالصة   

وال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قواًل :"إلى الذين  من   قال فيهما الرحمن   بعد قال اهلل تعالى
".كريمًا   

 إلى منبع الحنان والعطاء والحب، وإلى من سهرت ليالي وسنين ألجل راحتي 

.      أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

 إلى من أراه حكيما ،ومنبع العطاء والرخاء،إليك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

.   أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

.أطال اهلل في عمركما   

.إلى روح جدتي الطاهرة  رحمها اهلل   

.وخاصة ،أيمن ،مرام ،فاروق ، تسنيم . إلى كل اإلخوة  

.إلى كل صديقاتي دون إستثناء  

.إلى كًل األحباب واألقارب من بعيد أومن قريب   

.إلى أساتذة وطلبة كلية العلوم اإلقتصادية والتسيير والتجارية بخروبة   

 

 



 ق ائمة الجداول و األشكال

 

 .داولــــجـــــة الــــائمــــــــق: أوال
الفصل املأخوذ  رقم اجلدول 

منه اجلدول 
الصفحة عنوان اجلدول 

1-2 
1-3 
2-3 
3-3 
4-3 
5-3 
6-3 
7-3 
8-3 
9-3 

 الفصل الثاين
 الفصل الثالث
 الفصل الثالث
 الفصل الثالث
 الفصل الثالث
 الفصل الثالث
 الفصل الثالث
 الفصل الثالث
 الفصل الثالث
 الفصل الثالث

 

 .نظرة شاملة حول خمتلف الطرق املستخدمة لقياس اإلنتاجية-
 (1984- 1980)االستثمارات القطاعية يف املخططات الوطنية يف الفرتة 

 ( 1984-1980)توزيع االستثمارات حسب القطاعات للفرتة 
 (1984-1980)توزيع االستثمارات حسب الفروع الصناعية للفرتة 

التوقعات واالجنازات املتعلقة باالستهالك املايل يف القطاع الصناعي يف 
 (1984- 1980)الفرتة

 (1984- 1980)تطور مسامهة قطاع الصناعة يف التكوين خالل الفرتة 
 ( 1985- 1985)تطوير إجنازات القطاع الصناعي للفرتة 

 PIB( 90-93).مسامهة  القطاع الصناعي يف تكوين اإلنتاج   الداخلي اخلام 
 (2011-2000)خالل الفرتة  (BIP)تطور مسامهة قطاع الصناعة يف تكوين 

51 
89 
94 
97 

101 
 

103 
106 
114 
117 
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. قائمة األشكال: اــــــــانيـــــث

الفصل املأخوذ رقم الشكل 
 منه اجلدول 

الصفحة عنوان الشكل 

1-1 
1-2 
2-2 
3-2 
4-2 
5-2 
7-2 

الفصل األول 
 الثاينالفصل 
 الثاينالفصل 
 الثاينالفصل 
 الثاينالفصل 
 الثاينالفصل 

الفصل األول 
 

 .وصف العالقة بني البيئة واملوارد والتنمية
 .مراحل الدورة االقتصادية 

 .املسار تطور تقين منو اقتصادي 
 .منوذج آدم مسيث يف النمو االقتصادي 

 .منوذج النمو االقتصادي ل روبرت مالتوس 
 .منوذج ريكاردو يف النمو االقتصادي 

 منحىن SOLOW  .للنمو االقتصادي

20 
45 
50 
58 
61 
63 
71 
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 :مقـدمـة

 يف االقتصاديات دلختلف دول والرأي يف األنشطة االقتصادية بصناع القرار األزمات ظهور أدىلقد 

 يف حياد السوق عن القوانني أساسا واليت تتمثل االختالفات آخر لتصحيح ىذه إىل الَتدخل من حني إىلالعامل 

ىذا التدخل الذي كان مثار لكثري من اجلدل عند االقتصاديني الكالسيك الذين   للعرض والطلب،األساسية

 آوال رلال دلناقشتها  أبدية  القوانني السائدة يف الُسوق قوانني طبيعية وأننظريات مفادىا  وبأفكار حاربوه 

 إىلمس اغلب اقتصاديات العامل دفع  م وما خلفتو من دمار1929 الكساد الكبري أزمة إال أنالتخلي عنها،

تدخل الدولة عن طريق سياستها  وبرر جون اللوردمينارد كينزقاده النيوكالسيك  بتيار اقتصادي جديدىوض الن

أهنا  إال،وأمريكا اروياترحيبا واسعا يف أفكاره ،ولقيت (الًتشريعية)والتجارية والقانونية( العامواإلنفاقالضرائب )ادلالية

 .   Stag-flation   (1969_1979)  الكساد الًتضخميأزمة حلت أين من ربع قرن  ألكثرمل تستمر

مدرسة شيكاغو  ليظهر بعدىا تيار  على التيار الكينزي،الرأمسالية على االقتصاديات   بآثارىاأغلقتاليت 

من طرف احملافظني اجلدد  أنتقد أن سياسات التعديل الظريف لكنو ما لبث أيدت اليت ميلتون فريدمانبقيادة 

                  بسياسات التعديل اذليكلي  بدال من التعديل ألظريف،كل ىذه التيارات   ونادواأيدواالذين 

 ضرورة تدخل احلكومات يف العمل االقتصادي عن طريق السياسات الصناعية اليت أبرزتالفكرية و االقتصادية 

روعية تعديل اختالل السوق يف ظل اجلدوى االقتصادية الفعلية ذلذا ش التدخل مدعومة مبأنواعسلتلف  احتوت 

 .التدخل وقابليتو للتطبيق كامال على ادلستوى العملي،وانعكاساتو على تنافسية القطاعات الوطنية

 .عرفت اجلزائر غداة االستقالل وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا اتسم خصوصا بالفوضى وسوء التنظيم

 التنمية،وذلك إسرتاجتية تركز عليها أن قاعدة اقتصادية واجتماعية ؽلكن تأسيس من الضروري أصبحذلذا 

.  متزايد ومستمريظلو اقتصاد على حتقيق معدل ل واستغالذلا والعمباستغالل ادلوارد الوطنية ادلتوفرة،
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 قدرة على األكثر تنموية ػلتل فيها الًتصنيع مكانا مزكريا،باعتباره العامل  إسرتاجتيةوعلى ىذا دتت صياغة

: يلي حتقيق ما

  لألفرادحتسني مستوى ادلعيشة. 

 التخفيف من حدة البطالة. 

  اقتصاد عصريإىل الوطين من اقتصاد تقليدي باالقتصادالنهوض . 

 حتقيق االستقالل االقتصادي. 

 الوطين يف االقتصاد العادليصاداخلروج من دائرة الًتخلف ورفع مكانة االقت  .

فشلو يصبح أمرا  ،فان الوقوف على عوامل صلاحو أواألعليةمبا أن التصنيع على ىذا اجلانب من 

زلتما،كما أن القائمني على التخطيط و التنمية الصناعية مطالبون بتحديد ظلط واضح وزلدد ادلعامل يرسم االيطار 

العام لعملية الًتصنيع،وػلدد اخلطوط العريضة لعملية الًتنمية الصناعية يف اجلزائر 

 صناعية وطنية جتًسدت يف ادلخططات التنموية إقامةمن ىذا ادلنطلق مت رسم سياسة تنموية عن طريق  و

 بتكثيف االستثمار يف قطاع احملروقات الستخدام ك، وذل دتثَلت يف الصناعة الثقيلة، واليتم1967ابتداء من سنة 

. عائداهتا يف عملية دتوين ىذه الصناعة

.  ادلواد البرتوليةأسعار على حتقيق ىذه ادلشاريع ادلادية ارتفاع د، وساع عدة مشاريع ضخمةإنشاءومنو مت 

:  االقتصادية خالل ىذه الفرتة التنموية تتمثل فيما يلياألىدافوكانت 

.  البطالة هنائيا مع مطلع الثمانينات ىوالقضاء عل االكتفاء الذايت ،إىلكان مقررا أن ىذه السياسة تؤدي 

. لكن مع بداية ىذه الفرتة ظهرت عدة اختالالت  متعددة اجلوانب ،اقتصادية واجتماعية

 ادلنتظرة األىدافيتضح أًن سياسة التصنيع الثقيل واجهت صعوبات كثرية ومتنوعة يف حتقيق  ىنا

:  االختالالت اليت ظهرت للعيان مع هناية فرتة السبعينات ،وادلتمثلة حسب اعتقادنا فيما يليإىل باإلضافةمنها،

 التكنولوجيا األجنبية التبعية لرأس ادلال األجنيب و. 
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  1979عند هناية سنة(19.2)ادلستوى العايل من البطالة. 

 صناعة خفيفة قليلة جدا ونادرة مثل الصناعة ذات االستهالك الواسع. 

 وال مسيا الشمالية والساحلية منها.ظهور أزمة السكن يف ادلدن الكبرية منها،. 

  استحواذ الصناعة على جزء كبري من األراضي الزراعية،ومنافستها ذلا خاصة من ناحية امتصاص اليد

. العاملة الفالحية،وباألخص الريفية منها

ومع مطلع الثمانينات بدأت توجو االنتقادات الكثرية وادلتنوعة لسياسة التصنيع الًثقيل اليت اختذهتا  ذلذا

إجراءات خالل عشرية   اختاذ عدةإىلاجلزائر سبيال يف الًتطور االقتصاد الوطين،شلا أدى بالسلطات 

الثمانينات،حيث صلد أن اجلزائر دخلت عهد استقاللية ادلؤسسات،إىل العمل على تشجيع الصناعة اخلفيفة،وادليل 

كما أخذت كذلك .(البرتول)ضلو الصناعة التحويلية ،والعمل على إخراج البالد من وضع مصدر لبضاعة واحدة

. يف تشجيع تصدير ادلنتجات الصناعية خارج احملروقات

 اليت حظي هبا القطاع الصناعي يف التنمية االقتصادية،و الًنتائج  األعليةأن وضحنا بعد و ىكذا و

ادلتحصل عليها من جراء إتباع سياسة التصنيع الثقيل،واليت غلب أن حتظى بعناية خاصة من ناحية التوجيو 

.  اذلدف ادلنشود إىلوالتخطيط،جتنبا لتعثر عملية الَتنمية يف الطريق قبل وصوذلا

 االقتصاديني على أن النمو االقتصادي يشري إىل الزيادة احلقيقة يف إنتاج السلع واخلدمات من غلمع كل

 تغريات الناتج الداخلي اخلام باألسعار الثابتة لقياس ذلك ن، ويستخدموسنة ألخرى داخل رقعة جغرافية زلددة

 .أخرى أثر التضخم من جهة د، واستبعاالنمو من جهة

فهي إشكالية قدؽلة يف .لقد حظيت مسألة النمو االقتصادي باىتمام العديد من االقتصاديني عرب التاريخ

الفكر االقتصادي،وىو ما نتج عنو العديد منة النظريات التقليدية واحلديثة،غري أن أغلبية ادلقاربات التقليدية تتسم 

بالتشاؤم حول إمكانية احملافظة على النمو االقتصادي يف األجل الطويل،وبالتايل دخول االقتصاد حالة من 

ومن ىنا جاء البحث عن مصادر جديدة للنمو ما .االستقرار يتوقف معها النمو وينهار عندىا النظام االقتصادي 
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،العمل،رأمسال،التطور التقين ،بإمكاهنا أن تكون قابلة ةالنيو كالسيكيعدا تلك اليت حتتويها دالة اإلنتاج 

 كم تضمن دؽلومة النمو االقتصادي يف ادلصادر التقليديةللرتاكم،التعاين من ظاىرة العوائد ادلتناقصة وحتل زلل 

وىو ما ْاسفر عنو جيل جديد من النظريات تعرف بنظريات النمو الداخلي أسست دلا يسمى .ااْلجل الطويل 

". والجديد للنماالقتصاد "ـــــــــــب

أداء  من أجل إالبادلقابل،تطور دور  الدولة يف االقتصاد،فبعد أن كانت يف الفكر التقليدي ال تتدخل 

 توزيع وإعادة االقتصادية األزماتم أعلية تدخلها حلل 1929 االقتصادية العلميةاألزمة السيادية ،أثبتت فالوظائ

باليد "ادم مسيث"ما اصطلح عليو  وتعديل ختصيص ادلوارد،واليت كانت توكل لقوى العرض والطلب أوادلداخل

. وتدخلها يف االقتصاد أعطى أحسن النتائج االقتصادية من حيث أداء االقتصاد العادلي.اخلفية

السياسات االقتصادية يف رلملها قد تكون ظرفية تعدل النشاط االقتصادي يف األجل القصري، كالسياسة 

. ادلالية اليت تقودىا احلكومة 

 اختذهتا الكثرية وادلتنوعة لسياسة الًتصنيع الثقيل اليت االنتقاداتذلذا ومع مطلع الثمانينات بدأت توجو 

 خالل عشرية إصالحات الوطين ،شلا أدى بالسلطات إىل اختاذ عدة  االقتصادياجلزائر سبيال يف التطور

الثمانينات،العمل على تشجيع الصناعة اخلفيفة ،وادليل ضلو الصناعة التحويلية ،والعمل على إخراج البالد من 

،كما أخذت كذلك يف تشجيع تصدير ادلنتجات الصناعية خارج  (البرتول)وضع مصدر لبضاعة واحدة 

. احملروقات

.  هنج اقتصادي قوميبإتباع وتدراك األخطاء االعوجاجوكلمة إصالح تعين يف مفهومها العام تقومي 

نطرح بعض األسئلة على ضوء ما ماتقدم تربز لنا معامل إشكاليتنا الرئيسية اليت ػلوم حوذلا ىذا العمل ، 

 .،وتأثريىا على النمو االقتصاديضلاول اإلجابة عنها من خالل دراستنا وحتليلنا لسياسة التصنيع باجلزائر

  ما ىي اإلصالحات اليت طبقت على القطاع الصناعي؟_ 

 أين يكمن دور السياسات االقتصادية يف تفعيل النمو االقتصادي احلقيقي؟_ 



 المــــقــــدمــــة العــــــامــــــة

 

 ه

 

ىل أفلحت السياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر منذ سنوات السبعينيات إىل اليوم يف حتريك مصادر _ 

 النمو التقليدية واحلديثة، وحتقيق معدالت ظلو كافية المتصاص البطالة؟

 :يف إيطار معاجلتنا لإلشكالية ،سنبني مدى صحة الفرضيات التالية

 .محلت معها النظريات احلديثة للنمو إجابة متفائلة حوا إمكانية احملافظة على النمو االقتصادي _ 

االقتصاد اجلزائري اسرتجع ظلوه بفضل الربامج العمومية اليت حسنت من أداء ادلؤشرات القطاعية خارج _ 

 .احملروقات،حيث أن النمو االقتصادي احلايل ادلدعوم بالنفقة العامة ال ؽلكن أن يستمر يف األجل الطويل

دتتلك اجلزائر عدة مقومات طبيعية ،قدرات بشرية وتاريخ تنموي صناعي،وىو ما يعين امتالكها دلصادر ظلو _ 

 .أخرى خارج احلر وقات ، وما على السياسة االقتصادية إالتفعيل ىذه ادلقومات

المنهج واألدوات المستخدمة في البحث  (1

 اليت تربط بني ادلوضوع وادلنهج جتعلها قضيتني متالزمتني فطبيعة ادلوضوع ىي اليت ادلنهجيةإن العالقة 

: يلي  ،قصد اإلحاطة بأىم جوانب ادلوضوع،وذلك سنعتمد يف الدراسة على ماإتباعوحتدد ادلنهج الواجب 

ىذا ادلنهج يأخذ جانبا كبريا من الدراسة،حيث يعتمد عليو من البداية إىل النهاية ،وذلك :المنهج التحليلي – 1

من حتليل الوثائق ادلتعلقة بادلوضوع وحتليل ومعاجلة اإلحصائيات ادلتحصل ،خاصة يف تفسريىا وتصنيفها وتبويبها  

                           :المنهج الكمي – 2

إذ أن اإلحصائيات تعترب ادلادة اخلام لكل حبث من ىذا القبيل،ف ادلنهج الكمي يهتم باجلانب اإلحصائي يف 

الغالب، ويستعمل مثال لدراسة معدل النمو احملققة يف الفروع الصناعية ، واليد العاملة ادلشتغلة بالقطاع الصناعي  

. االقتصادية،وضلن نستعملو ىنا من جانب معرفة مساعلة الصناعة يف التنمية 

 :ىيومن أدوات البحث ادلستعملة يف ىذا البحث 
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 عليها للوصول إىل االعتمادحيث تعترب األداة األوىل جلمع ادلعلومات، وىي النواة اليت ؽلكن :المالحظة – 3

من خالل معايشتنا لظاىرة التصنيع يف   على ىذه األداةاعتمدناادلعرفة العلمية وما ينتج عنها من حقائق، وضلن 

. اجلزائر

            صلألفراد، وامتصاىذا وإن كنا نعرتف بأن من أىداف التصنيع باجلزائر حتسني مستوى ادلعيشة 

اخل ،كما أن الصناعة أصبحت تنافس الزراعة من ناحية اليد العاملة ....االقتصادي االستقالل قالبطالة، وحتقي

. اليت غادرت الزراعة متوجهة ضلو الفروع الصناعية ادلختلفة

: أهداف الدراسة – 7

: تسعى ىذه الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت الواردة بصفة أساسية يف اإلشكالية باإلضافة إىل

  االقتصاديةزلاولة إظهار السياسة الصناعية  يف التنمية.  

  االقتصادي السياسة الصناعية على النمو رإظهار أثزلاولة. 

  دلرحلة التصنيع يف اجلزائرةاإليديولوجيزلاولة إظهار اخللفية  .

فرضيات البحث  ( 2

: يانطالقا من الكيفية اليت طرحنا هبا اإلشكالية يتعني علينا طرح بعض الفرضيات وادلتمثلة فيما يل

 الدول ادلتقدمة اقتصاديات فيما يسمى بنظريات التنمية الصناعية،فإن ىذه األخرية ختدم االىتمامجتسد  .1

 .أكثر من الدول النامية

 اليت وجهت للصناعة التحويلية،إال أن سياسة التصنيع الزالت تعتمد على الصناعة االىتماماترغم  .2

 .اإلستخراجية

بالرغم من  السياسات الصناعية وادلخططات التنموية إال أن اجلزائر الزالت تعاين النقص ، مقارنتها مع  .3

. أي دولة متقدمة
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تحديد إطار البحث  ( 3

قد  ،واالجتماعيةإن مجيع الدول النامية على إختالف ختلفها االقتصادي وتبيان نظمها السياسية 

،وعن احللقات اليت تربط الصناعة وظلو القطاعات (التصنيع)انطلقت يف طريق التصنيع وتعلمت لشيء الكثري عنو 

. األخرى

 االقتصادوقد أظهرت التجربة يف اجلزائر أن التصنيع إن مل يقرتن بنمو شلاثل يف الزراعة وقطاعات 

.  الوطين االقتصادتنعكس سلبا على  (اقتصادية،اجتماعية)اختالالت متنوعة (التصنيع)األخرى،فقد ؼللق 

 المجال الزمني للدراسة ( 4

وىي الفرتة اليت عرف    2011 إىل 1980يعين الفرتة الزمنية اليت تشملها الدراسة وادلمتدة من سنة 

فيها القطاع الصناعي إصالحات اقتصادية عدة على ادلؤسسات العمومية،من إعادة ىيكلتها إىل استقالليتها،ىذا 

. من جهة ومن جهة أخرى فإن ىذه الفرتة عرفت فيها اطلفاض أسعار البرتول يف السوق الدولية

 ا، وىذ وإعطاء نظرة موجزة على بعض الفروع الصناعية كما أننا ركزنا على القطاع العام دون اخلاص

. (القطاع اخلاص)راجع إىل صعوبة احلصول على أي إحصائيات من ىذا األخري

صعوبات الدراسة  ( 5

: تكمن العراقيل اليت واجهتنا أثناء حتضرينا ذلذا البحث فيما يلي

 والوطنية باللغة العربية وادلتعلقة بسياسة التصنيع وكذلك مبوضوع النمو النظريةقلة وضعف نوعية ادلراجع 

. وأساسا النظريات اليت تفسره 

باإلضافة .اخل...كالشفافيةصعوبة احلصول على ادلعلومات خصوصاً ذات الطابع الكيفي ادلتعلقة باجلزائر 

 وىـــــــــو علمي، أي تعليق عامة،احلصول على تقارير ادلفصلة وادلعطيات اإلحصائية يغيب عليها ة إىل صعوبـــــــــــــــــــــــــ
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 على حد السواء الذي كان مفيداً للباحثني عموما االقتصاديما شكل فقد كبري للمعلومة اإلحصائية والتحليل 

 .  ولنا على وجو اخلصوص

: أسباب إ ختيار الموضوع    (6

 .النظرية مين يف تعميق معاريف ةالصناعية، رغب مبوضوع السياسة اىتمامي

 وجعلها يف االقتصاديقلة البحوث النظرية اليت تعمقت يف دراسة وتبسيط السياسة الصناعية والنمو 

 .متناول الباحثني 

  هيكل وخطة البحث (    7

لتحقيق أىداف البحث فإن خطة البحث تشتمل عرض وحتليل ومناقشة موضوع البحث من خالل 

: فصلني نظريني وفصل تطبيقي عن حالة اجلزائر:ثالث فصول

 للمشروعات تناولنا فيو االقتصاديةوالذي أ مسيناه  السياسة الصناعية ودراسة اجلدوى  :الفصل األول 

بالدراسة بدءاً باإلشكالية مث مفهوم السياسة الصناعية ،خصائصها ، مكوناهتا ،التطور الصناعي يف 

 . ،وأىدافها ،ورلاالت التطبيقية،وخطوات لدراسة اجلدوى االقتصاديةالتنمية ،لننتقل إىل مفهوم اجلدوى 

 على ضوء النظرية  ،االقتصادي والسياسة االقتصادي والذي خصصناه للنمو :الفصل الثاني                 

 ،ومصادره األساسية  االقتصادي ومصطلحات مرافقة للنمو االقتصادي ،بدءاً بتعريف النمو االقتصادية

 ،مثل االقتصادي الكالسيكي للنمو ظلوذج ،االقتصاديةوأخرى ،وإسرتاتيجية التصنيع يف أدبيات التنمية 

 ،ظلوذج االقتصاديظلوذج أدم مسيث ،ظلوذج روبرت مالتوس ،دافيد ريكاردو تقييم نظرة الكالسيك للنمو 

 ،وظلوذج إيفسي دومار ، ظلوذج روي االقتصادي ،النموذج الكينزي للنمو االقتصاديكارل ماكس للنمو 

 ،النظرية احلديثة حدود نظرية االقتصادي ظلوذج سولو للنمو جالنموذج النيوكالسيكي  عال.ىارود
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التقليدية على ضوء الدراسات التجريبية ،تراكم ادلعارف عرب النشاطات البحث والتطوير، تقييم نظرية 

 .النمو الداخلي 

 عن سياسة ةإبراز دلح حاولنا فيو ي، والذ وىو آخر فصل تطبيقي يف ىذه الدراسة:الفصل الثالث 

 والنمو خالل مرحلة االقتصادية ةالصناعي، السياس ادلخطط األول يف اجملال ، تقومي1980قبل التصنيع 

 .التصنيع يف اجلزائر
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 :تمهيد 

تلزم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية مدعومة باخلروج من األزمات القطاعية واالذباه  السياسة الصناعية

. ضلو اقتصاد سليم ،وتأثَت على تنافسية القطاعات

تعد أعلية دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات من أعلها خصائص االستثمار وادلناخ االقتصادي اليت 

. اإلسراف عدمة تعمل فيو وأثره ذلك على ادلستثمر، فدراسة اجلدوى ىي دراسة اقتصادية يتعُت فيها مراعا

أـن يقوم بإعداد دراسة جدوى  اإلنتاج واخلدمات يتعُت على ادلستثمر يف رلال أي مشروعإنشاء فعند 

                                        .للمشروعتوضح لو إمكانية صلاح 

:  كالتايلالعناصر التاليةسوف نتطرق يف ىذا الفصل إىل 

 السياسة الصناعية وخصائص الصناعة

 .التلُوث الصناعي والًتنمية االقتصادية

 .للمشروعاتدراسات الجدوى االقتصادية 
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. السياسة الًصناعية وخصائص الًصناعة:المبحث األول

مفهوم السياسة الًصناعية  :المطلب األول

 مفهوم زلدد دلا يعرف اآلن بالسياسات الًصناعية،نظرا الختبلف إغلاد إطاريف  لقد تعددت الًتعاريف

 شبو تام إصباعاْنًو يوجد  إال وجهات النظر دلختلف ادلدارس االقتصادية اليت حبثت يف ىذا الصدد، االذباىات و

:  ادلفاىيمي العام للًسياسات الصناعية،سوف نوجزه يف التعريف اآليتباإلطارعلى بعض النقاط احملورية ادلتعلقة 

آليات العمل في   تنظيم و تحديدإلى والجهود والسياسات الًرامية اإلجراءاتهي مجموع "

 1."األسواق  والًداعمة لمسارها العفوي

قيد التنفيذ وتربير أثرىا على بعض   تربير وضع السياسية الصناعية،إلزاميةمن خبلل التعريف السابق تتبُت 

. قابليتها للتنفيذ و جدواىا االقتصادية، مشروعية السياسة الصناعية،:اجلوانب نلخصها يف

: مشروعية السياسة الصناعية -1

تعددت الًتربيرات اليت استخدمها سلتلف االقتصاديُت لتدخل الدولة عرب سياستها الًصناعية أعلها  لقد

وعدم قدرة ىذه االقتصاديات على تصحيح  (الدورات االقتصادية)بشكل دوري حدوث األزمات االقتصادية

االضلرافات آليا،لذلك توجب احلكومات التدخل يف النشاط االقتصادي ،فاًن ىناك أسباب أخرى حقيقية تتمثل 

 قطاعاهتا وذلك من أجل السيطرة على حصص سلتلفيف تعظيم مكاسب االقتصاديات الوطنية وتعزيز تنافسية 

 2.بغزو األسواق الدولية وبسط نفوذىا فيها سوقية أكرب

 

 

 
                                                 

 .44، ص2006، رسالة ماجستَت، غَت منشورة، 90/10 سحنون عقبة، ادلنافسة يف اجلهاز ادلصريف اجلزائري من خبلل قوانُت النقد و القرض 1
 .49 سحنون عقبة، مرجع سبق ذكره، 2
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: الجدوى االقتصادية -2

        اًن فكرة الًتدخل يف احلياة االقتصادية كانت حىت عهد الكبلسيك فكرة دخيلة على الفكر 

على النظرية الكبلسيكية   وطرحو ألفكاره الثورية1936 سنة "اللورد جون مينارد كينز"حىت رليء  االقتصادي،

،فأوضح الغرض من تدخل الًدولة من خبلل ادلساعلة يف "النظرية العامة يف النقود والفائدة والعمالة"من خبللو كتابو

اًن تطبيق نظريات كينز ميدانيا اْثبت . تنشيط الطلب الفعال عن طريق حواصل اجلباية و التمويل بعجز ادليزانية

صحتها وفعاليتها ،وأظهر دور تدخل الدولة يف تنظيم االقتصاد وتنشيطو من خبلل التوجهات البلحقة دلختلف 

 النسبية للقطاعات األعلية إعلالدون  احلكومات اليت تلخصت يف توزيع ادلوارد بُت سلتلف القطاعات االقتصادية،

 1.النشطة أو الًتفريط يف دعم وتنمية الًنشطة أو التفريط يف دعم وتنمية القطاعات الضعيفة

: قابلية التنفيذ -3

اَن تقييم أي سياسات صناعية يكون من خبلل النتائج احملققة ميدانيا وألًن بعض السياسات الصناعية 

 مستحيلة التطبيق على ادلستوى العملي ،فاًن النتائج احملققة تكون بعيدة األحيانتكون صعبة التطبيق ويف بعض 

 دبا كان ْان تكون السياسة الصناعية قابلة للًتطبيق وأن تكون واقعية إىل أبعد األعليةفمن  جدا عن النتائج ادلتوقعة،

 الذي ستطبق فيو نظرا الختبلف اخلصائص اذليكلية االقتصادياحلدود ،وتكون أيضا متبلئمة مع متطلبات احمليط 

 . اقتصادمنها كل 

يشًتط يف السياسات الصناعية قابليتها للتنفيذ،وتتمثل أوجو قابلية تنفيذ أي سياسة صناعية يف وجوب 

 البلزمة لتطبيق ما جاء فيها وكذا توفر أو رأس ادلال البشري الذي يعٍت بتطبيقها وتكيف األموالتوفر رؤوس 

 .اإلطار الذي ستطبق فيو من الناحية الًتشريعية

 

                                                 
1
 Les facteurs  et  indicateurs de la compétivité des rendus à l hndustrie   rapport rédigé par price  water  hous  

coopers ; pour le compte du ministére de l industrie francais .pp 24- 27 .                                                             
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: أنواع السياسات الًصناعية: المطلب الثاني

 معُت أويف سوق معينة حسب سلتلف معايَت التقسيم إىل اقتصادتنقسم السياسات الصناعية ادلطبقة يف 

: أنواع سلتلفة،بغرض ربقيق اذلدف ادلرجو من كل نوع

  :حسب المدى الزمني للسياسة الًصناعية-1

: ؽلكن تقسيم السياسات الصناعية حسب ىذا ادلعيار إىل

وتكون زلدودة  (ادلدى القصَت): هي السياسات التي تعالج إختالالت ظرفية: سياسات ظرفية -

 .(سياسات صناعية عمودية)التأثَت وتطبق غالبا يف قطاعات دون القطاعات األخرى 

ىي السياسات اليت تكون نتائجها وأىدافها بعيدة ادلدى ، وغالبا ما تعاجل :سياسات هيكلية -

 االختبلالت يف اخلصائص اذليكلية لؤلسواق،قد يكون ىذا النوع من السياسات أفقيا أو عموديا

. حسب األىداف النهائية للسياسة االقتصادية العامة ادلطبقة يف بلد معُت 

 ادلذكورة أعبله السياساتعادة ما صلد أن السياسات الًصناعية ادلطبقة ال تنحصر يف نوع واحد من 

من عدد كبَت السياسات الصناعية طويلة وقصَتة ادلدى لتحقيق  ،ولكن الشائع على ادلستوى العملي وجود توليفة

 1. أخرىجهةاالستقرار يف األسواق من جهة وإضفاء بعض ادلرونة على التدخل احلكومي من 

 :إىل السياسات الصناعيةدبوجب ىذا ادلعيار تقسم  :االقتصاديةحسب أثرها على القطاعات  -2

ىي السياسات اليت تشمل عدة قطاعات اقتصادية وتكون ذات أثر مشًتك بُت : سياسات أفقية -

 يف االقتصاد اجلزائري يعترب سياسة أفقية باعتباره ؽلس كافة يالتكنولوجىذه القطاعات ،مثبل التطور 

. اخل.... والتأمُتكاالتصاالت االقتصاديةاألنشطة 

                                                 
1

  .49سحنون عقبت ،مرجع سابق ،ص  
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ثل  قطاعا اقتصاديا واحدا،م ىي السياسات اليت ؽلس أثرىا نشاطا أو (:انتقائية )سياسات عمودية -

. ذلك سياسات العم يف قطاعات معينة أو التأىيل األيدي العاملة خاصة بقطاع معُت

رغم االختبلف بُت النوعُت سالف الذكر إال أهنما متكامبلن من الناحية العملية،فالسياسات األفقية 

، يف حُت تناط السياسات العمودية دبهمة تنظيم االقتصاديةتنظم اجلوانب العامة اليت تشًتك فيها القطاعات 

 1. دون األخرىاقتصاديةقطاعات معينة لذلك تكون أكثر خصوصية ودقة ومبلئمة لقطاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .111، ص ةالدار الجامعيت للنشر والتوزيع، اإلسكندري"  واألسس العلميتلاإل دارة اإلستراتيجياث، األصو"محمد أحمد عوض  
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: مكونات السياسة الصناعية: المطلب الثالث

وفقا دلنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  نستطيع تقدًن عدد كبَت من اإلجراءات التبعة يف العديد من 

: الدول اليت تدخل ضمن أدوات أو اإلجراء ت السياسة الصناعية

. ت اجلبائية وتعليمات السياسة ادلاليةاءااإلجراءات اخلاصة بًتقية االستثمارات ادلادية والبلمادية،كاإلجر -1

 :اإلجراءات اخلاصة بالقطاعات الصناعية -2

 إعانات ادلباشرة وغَت ادلباشرة 

 إعادة اذليكلة الًصناعية 

 عصرنة القطاع ربديث و. 

 تدعيم القطاعات الناشئة. 

 إجراءات احملافظة على القطاعات اليت تعرف تراجعا يف أنشطتها .

 .اإلجراءات اذلادفة إىل مساعد ادلؤسسات الًصغَتة وادلتوسطة يف عدة رلاالت -3

 .سياسات احملافظة على البيئة والسياسات ادلرتبطة بالقطاعات الًصناعية -4

 .سياسة التنافس الًصناعية -5

 . واالستثمارات الدوليةبالتجارةاإلجراءات ادلرتبطة  -6

. االقتصاديةالتعاون الدويل والتعاون داخل التكتبلت  -7

 

 

 

 



 و دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات السياسة الصناعية     :                                       الفصل األول
 

16 

 

. خصائص الًصناعة وأهميتها: المطلب الرابع

: تتميز الًصناعة عن غَتىا من األنشطة االقتصادية األخرى ببعض اخلصائص اليت أبرزىا 

 وعَتىا اليت ترتبط باألرض بصورة أساسية كالزراعةتتميز الصناعة بأهنا نشاط كثيف مقارنة باحلرف  .1

 . كل صناعة وطبيعتهاحسب نوعبينما تًتكز الصناعة يف مساحات زلدودة  وتشغل مساحات واسعة،

 .تعد مناطق الًتكز الًصناعي أكثف سكانا مقارنة بأي نشاط آخر .2

 .مكان توجد يف كل ث، حيتعد الصناعة أوسع احلرف انتشارا .3

طحن احلبوب، غزل ونسج : تعد الًصناعة مكملة لعض احلرف األخرى فهي مكملة لئلنتاج الزراعي مثل .4

إنتاج اللحوم وحفظها :القطن،ومكملة لصيد األمساك مثل تعليب األمساك وحفظها ،ولًتبية احليوان مثل

ومنتجات األلبان،ومكملة لقطع األخشاب مثل إنتاج لب اخلشب، ومكملة إلنتاج البًتول،مثل صناعة 

 .تكرير البًتول والصناعات البًت وكيماوية

 . بارتفاع مستوى ادلعيشة وادلستوى الثقايف واحلضاريالصناعييتميز اجملتمع  .5

 .ربتاج الصناعية إىل رؤوس أموال كبَتة خببلف األنشطة األخرى .6

 .تعد الصناعية الوسيلة الرئيسية الرتفاع مستوى ادلعيشة وتشغيل العمال  .7

 .تعد الصناعة األساس لنمو وتطوير احلضارة البشرية .8

 .تساىم الًصناعة جبزء كبَت يف الدخل القومي للدول .9

 .سياستهاب الصناعة دورا كبَتا يف العبلقات بُت وتوجيو تلع .10

 .تبديل شكل ادلواد األولية ادلستخدمة فيها تعٌت الصناعة بتغَت أو .11

 الطاقة يف العمليات استخدام اليت تعتمد على اآلالتمعظم الًصناعات تعتمد على استخدام  .12

  .اإلنتاجية
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. االقتصاديةالتلوث الصناعي والتنمية :المبحث الثاني

: االقتصاديةالتطور الصناعي في التنمية :   المطلب األول

والتصنيع ، اإلصبايل سبثل عملية الًتصنيع ازدياد مساعلة القطاع الًصناعي الًتحويلي يف تكوين الناتج القومي

ؽلكن تصور ربقيق   كما أنو ال،ؽلثل أحد اجلوانب األساسية اليت تدفع عملية التنمية االقتصادية إىل مراحل متقدمة

 شيئان االقتصاديةذلدا فإن عملية الًتصنيع وعملية التنمية . التنمية دون أن يؤدي ذلك إىل تطوير القطاع الًصناعي

. متبلزمان

ىو البلد الذي يشكل فيو القطاع الًصناعي حوايل ربع الناتج احمللي  يعترب البعض أن البلد الًصناعي و

٪من السكان 10من ناتج القطاع الصناعي يأيت من الًصناعات التحويلية وأًن ضلو ٪60حوايلأن  و اإلصبايل،

 1.يعملون يف الًصناعة

 األخرى فإهًنا تلعب دورا االقتصاديةلكل ما تقدم وبسبب ادلزايا اليت تتميز هبا الًصناعة على القطاعات 

 :التالية من خبلل العوامل االقتصاديةمتميزا يف عملية التنمية 

فيها وارتفاع معدالت   معدالت النمو ارتفاع معدالت النمو فيها وارتفاعإًن الصناعة ومن خبلل  .1

 .االقتصادياإلنتاجية تساىم وبشكل فعال يف ربقيق الُنمو 

 وبالتايل تساعد على اإلصبايلالصناعة تساىم يف رفع حًصتها يف الًناتج القومي  وبسب ما تقدم فإن، .2

 . ادلشوه يف البلدان الناميةياالقتصادتغيَت بنية الناتج القومي وتصحيح اذليكل 

و ربقيق استقراره من خبلل تنويع األنشطة االقتصادي  يف رفع درجة مرونة أيضاساىم الًصناعة ت .3

 .االقتصادية

                                                 
1

 23ص ، 2001 سنة األوىل، طبعة ،دار وائل للنشر  الًصناعي،االقتصادمدحت كاظم القريشي ، 
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 أسعار السلع ادلصنعة بادلقارنة مع أسعار ادلواد اخلام وغَتىا فإهنا تساىم يف ربسُت شروط ارتفاعبسبب  .4

 .التبادل الًتجاري

بقية   الًصناعي أوالقطاعاتفرص العمل سواء يف  يساىم القطاع الصناعي وبدرجة معقولة يف توفَت .5

 . اخلدميةاالقتصاديةالقطاعات 

لعمال وبذلك تساىم يف إعادة توزيع الدخول ألصحاب العمل وذوي  تساىم الًصناعة يف رفع أجورا .6

 .الدخول ادلنخفضة

تساىم الًصناعة يف إنتاج وتوفَت سلتلف أنواع السلع واخلدمات اليت ػلتاجها اجملتمع وبذلك ترفع من  .7

 .مستوى ادلعيشة وتساعد على التقدم الًصناعي

 تعبئة ادلدخرات،كما تساعد على تصحيح اخللل الذي يظهر يف ميزان ادلدفوعات علىتعمل الًصناعة  .8

التعويض عن الواردات وتوفَت العمبلت األجنبية البلزمة لعملية  من خبلل تصدير الًسلع واخلدمات أو

. التنمية

العالقة بين البيئة والموارد الطبيعية والتنمية االقتصادية  :المطلب الثاني

 ادلتعارف االقتصاديةبُت البيئة وادلوارد الطبيعية والتنمية إىل ما أظهرتو ادلؤشرات 1 ترجع أعلية دراسة العبلقة

عليها من قصور يف ربقيق التنمية ادلستدامة يف دول العامل وذلك نظرا خللو مثل ىذه ادلؤشرات من البيانات البيئية 

مثل ىذه البيانات يؤدي إىل ربقيق آثار سلبية  وال شك فإًن عدم توفر.ومن بيانات ربديد أرصدة ادلوارد الطبيعية

كل من البيئة و ادلوارد الطبيعية يف احلسبان   ويرب،ولذلك كان من الضروري أخذ1995على اقتصاد ىذه الدول

                ادلاء واألراضي والًتبة  ئة تتكون من عناصر اذلواء ويفالب.  بالدولاالقتصاديةعند رسم السياسات 

                                                 
1

 5 صص، 1998 سنةة، القاىر الكتبة األكادؽليةا، تصدرهسلسلة خَت دوريةالبيئية ، ةاحملاسب, مستقبلية ت، كراساأضبد فر على 
-6. 
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                فاحلفاظ على البيئة من . ىي احليوانات والطيور و ىذا باإلضافة إىل الكائنات احلية األخرى، وادلوارد البشرية،

  1:ويقصد بذلك إصلاز اإلجراءات التالية. يأيت عن طريق ترشيد استخدام ادلوارد ادلتاحةاالنقراضالتلوث و 

 . سواء كانت موارد متجددة وغَت متجددةك، وذلحصر ادلوارد الطبيعية ادلتاحة بالدولة .1

استخدام ادلوارد ادلتاحة وذلك  إجراءات تقييم بُت كافة اجملاالت و البدائل و النشطة واليت يتم من خبلذلا .2

:  من خبلل

ذلك سواء تلوث  و ربديد عناصر تلوث البيئة لكل نشاط من األنشطة اليت تستخدم مثل ىذه ادلوارد، -أ 

 .اخل....عناصر ادلاء أو اذلواء

نتيجة  اليت تلحق بالبيئة ار السلبيةث ادلوارد على البيئة وذلك حيث اآل استخدامربديد آثار -ب 

 .ةادلختلف االقتصادية ىذه ادلوارد يف األنشطة استخدام

 الناتج عن استخدام ادلوارد يف ربقيق أىداف التنمية يف اجل االت واألنشطة االقتصاديتقييم العائد  -ج 

 .ادلختلفة

. إجراءات ادلقارنة بُت قيم األضرار واألرباح احملققة من خبلل عملية التصنيع -د 

: تكون ادلقارنة على الوجو التايل و

 ويف ىذه احلالة ربقق أرباح اقتصادية بينما يكون .أضرار عناصر التلوث تساوي األرباح احملققة يف التصنيع

 . الكلياالقتصادمعدل الزيادة يف الناتج القومي يساوي صفر،أيعدم ربقيق عائد على مستوى الدولة أو 

 عن قيمة األضرار االقتصادييتمثل يف زيادة الربح .أضرار عناصر التلوث البيئة أكرب من األرباح احملققة 

. اليت تلحق بالبيئة

 

                                                 
 .30، ص2000، أكتوبر أوراق غَت دوريةة، سلسل ادلركزت، إصدارااقتصاديات البيئة و التنمية هنى اخلطيب، 1
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يتضح من النماذج التحليلية السابقة أنو من الضروري زبصيص ادلوارد الطبيعية ادلتاحة دبا يؤدي إىل  و

احلفاظ على البيئة من أضرار التلوث ادلختلفة وشلا يؤدي إىل ربقيق معدالت الزيادة ادلستهدفة يف الناتج القومي 

.  واألرباح االقتصادية يف ذات الوقت

الزيادة يف الناتج القومي والزيادة يف حجم ادلوارد ادلتاحة تعد أىم مؤشرات التنمية اليت يعتمد عليها يف 

 البلزمة  الستخدام ادلوارد اإلجراءات و ازباذقياس درجة النمو االقتصادي احملققة بالدولة خبلل فًتة زمنية معينة 

. ئة وربقيق التنمية ادلستهدفة يف ذات الوقتيادلتاحة دبا يؤدي على احلفاظ على الب

: وؽلكن تلخيص العبلقة بُت ادلوارد والتنمية من خبلل الشكل التايل

وصف العبلقة بُت البيئة و ادلوارد و التنمية :01الشكل رقم 
      

 
 

 

 

 

                                      

 

 

 

   

                                                     

. 2001 أفريل43رللة فصيلة تصدرىا ادلنظم،العدد .ةالبيئيالتنمية التكنولوجية واجلوانب ، التعدين منظمة التنمية الصناعية و:المصدر

عبئذ اقتصبدي زيبدة 

 النبتج القومي

 آثبر البيئت

 سبلبت

 موجبت

 التنميت

 البيئت

 الهواء

 الميبه

 التربت

 الموارد البشريت

 

 

زيبدة معذالث 

 التنميت

 

 أراضي

 طبقت

 

 ميبه

 

بشر

 يت

 

 الموارد

 الموارد حجم تخفيض

 المستخذمت

 حجم زيبدة

 الموارد

 المستخذمت

زيبدة معذالث 

 التنميت

 

تخفيض معذالث 

 التنميت

 



 و دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات السياسة الصناعية     :                                       الفصل األول
 

21 

 

:  التلوث الصناعي والتنمية االقتصاديةعالقة :   المطلب الثالث

أن ىناك تعارض بُت التنمية االقتصادية ومقتضيات ضباية البيئة،خاصة يف ادلراحل 1 يرى بعض العلماء

وغلب أال تعرقل ىذه القضية . األوىل للتنمية،حيث أهنا ما زالت بعيدة عن مشاكل التلوث البيئي الصناعي

مسارات التنمية ،حبيث غلب أن تسَت معدالت التنمية بأسرع ما ؽلكن بأخذ احلذر من نتائج التلوث الذي تعاين 

. منو الدول ادلتقدمة 

 أن اإلنفاق على ضباية البيئة سيكون لو أثار جانبية سلبية على االقتصاديُتويرى أنصار ىذا الرأي من 

 إىل أنو وإن كان اإلنفاق  على البيئة سوف يؤدي إىل ازدياد حجم استنادا االقتصاديمعدالت النمو 

،إال أنو على اجلانب اآلخر سوف ال يؤدي إىل زيادة شلاثلة يف حجم الناتج القومي اإلصبايل،شلا يعٍت االستثمار

. (....الناتج /ارتفاع معامل  رأس ادلال)معٌت آخر أوب اطلفاض إنتاجية رأس ادلال،

معدالت  مؤداىا أن اإلنفاق على برامج ضباية البيئة يؤدي إىل تباطؤ يضيف أنصار ىذا الرأي حجة أخر

. (زيادة البطالة الصرػلة وادلقنعة)ينعكس أثره على زيادة أعداد العاطلُت النمو شلا

شلا ػلد من القدرة  كما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج و اخلدمات بسبب إدماج تكاليف ضباية البيئة

التصديرية ذلذه الدول ويزيد من عجز موازين مدفوعاهتا،يف مقابل زيادة  الواردات الستَتاد معدات ضباية البيئة من 

. الدول ادلتقدمة،وكذلك استَتاد مستلزمات اإلنتاج

 ادللوثات الناشئة باستيعا بأن الدول العامل الثالث ما زالت تتمتع دبقدرة على اعتقادىمىذا فضبل عن 

مستوى خدمات الصرف الصحي وانتشار  عن الصناعات،متجاىلُت مشاكل التلوث البيولوجي الناجم عن قصور

. الفقر واجلهل وادلرض

.... ىذه ىي أىم احلجج اليت تدعو إىل تأجيل إجراءات احملافظة على البيئة بالدول النامية

                                                 
 .128،ص1993،سنة 1مٌت قاسم ، التنمية االقتصادية، الدار ادلصرية، اللبنانية للنشر،ط 1
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 :برامج البيئة يف الدول النامية فقد أثبتت العديد من الدراسات عكس ما ذىب إليو ادلعارضون شلا يلي

أن التقديرات التكلفة  ول الناميةدتشَت التقديرات احلديثة للبنك الدويل والقائمة على خربتو ببعض ال

و من صبلة  اإلضافية للتحكم يف ادللوثات واحملافظة على البيئة تقدر بنسبة تًتاوح يف ادلتوسط بُت صفر

 1.التكلفة اإلصبالية للمشاريع

وؽلثل احلد األدىن تلك احلاالت اليت تدمج فيها اعتبارات ضباية البيئة يف ادلراحل األوىل إلعداد وتنفيذ 

 البيئية يف وقت الحق لعملية بناء االعتباراتادلشاريع بينما يأيت احلد األعلى لتلك ادلشاريع اليت يتم فيها إدماج 

.... ادلشروع وتنفيذه

وإذا قام ادلخطط . شلا يعٍت ضالة التكاليف احلقيقية لربامج ضباية البيئية من إصبايل التكاليف ادلشروع

اليت يتحملها اجملتمع وبُت التكاليف التحكم يف  (تكاليف احلماية)االقتصادي بإجراء موازنة بُت التكاليف 

التلوث، واليت تتحملها غالبا بعض القطاعات ووحدات االقتصاد القومي،سيجد أن العائد يفوق يف كثَت من 

. األحيان تكاليف ضباية البيئة

 :عوامل تحديد بنية القطاع الصناعي:  المطلب الرابع

 السكان وحجم ادلوارد الطبيعية مث م، وحجىناك من يرجعها إىل عوامل تشمل بنية الطلب القائمة

:   يلي شرح لكل ىذه العواملا، وفيم التبعة يف ذلك البلداالقتصاديةالسياسة 

: بنية الطلب -أ 

بنية الطلب تعتمد على مستوى الدخل،فالفرد ذو ادلستوى ادلنخفض من الدخل ينفق اجلزء الحيث 

األعظم من دخلو على السلع واخلدمات الضرورية من غذاء ولباس وسكن وينفق نسبة ضئيلة من دخلو على 

وىذا على عكس الشخص ذي الدخل ادلرتفع ينفق نسبة أدىن من النسبة اليت ينفقها الشخص .السلع الكمالية

                                                 
1

 .126،ص1998 ،1 والبيئة مدخل بيئي،ادلكتبة األكادؽلية،طاالقتصادزلمد علي ،مباحي  
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وذلذا زبتلف بنية الطلب يف الدول الفقَتة عنها يف الدول . األول على السلع الضرورية،وىكذا بالنسبة للدول أيضا

. الغنية وحيث أن الغاية من اإلنتاج ىي تلبية الطلب 

 :عدد السكان -ب 

أن حجم السوق ال يتأثر فقط دبستوى الدخل بل يتأثر بعدد السكان،فقد تكون ىناك دولة غنية 

ومتوسط دخل الفرد فيها مرتفع ولكن عدد السكان صغَت جدا شلا ػلد من حجم السوق وعلى العكس قد تكون 

 عدد سكاهنا مرتفع حبيث يؤمن قدرا معقوال من أكنىناك دولة متوسط الدخل فيها متوسط أو حىت منخفض 

.  السلععلىالطلب 

: الموارد الطبيعية -ج 

من ادلواد األولية من شانو أن يعجل يف عملية التنمية الصناعية بشكل عام وػلقق  ادلثَتة إن توفر الكميات

 .ظلوا سريعا يف الصناعات التحويلية اليت تصنع ىذه ادلواد

: االقتصاديةالسياسة  -د 

 بشكل عام ويف التصنيع على وجو اخلصوص قد يعمل باذباه االقتصاديةإن تدخل الدولة يف احلياة 

تفاوت بُت أشكال تطور بنية الناتج الصناعي من دولة إىل أخرى ،ومثل ىده الدولة قد تعطي األفضلية لتطوير 

. االقتصاديالصناعات الثقيلة يف مراحل مبكرة من النمو 

كما ؽلكن للدول ذات االقتصاد احلر التدخل يف عملية التصنيع من خبلل استخدام الوسائل غَت 

. البيئة الصناعية من خبلل تدخل الدولة يف عملية التصنيع وهبذا تتأثر ( وادلساعداتكاحملفزات)ادلباشرة
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 . الصناعية للمشروعاتاالقتصاديةدراسات الجدوى :المبحث الثالث

عدة مشروعات وتنتهي  ؽلكن تعريف دراسات اجلدوى بأهًنا رلموعة الدراسات اليت تبدأ بدراسة فكرة ادلشروع أو

صبلحيتها مرورا جبوانب جدواه السوقية والفنية وادلالية والبيئية والقانونية و،ذلك  أو.بتقسيم دلدى صبلحية ادلشروع

األصلح من وجهة نظر ادلستثمر أومن وجهة نظر الدولة،باإلضافة إىل عدد أخر من   ادلشروع،اختيارربقيقا ذلدف 

 1.األىداف 

 . االقتصادية دراسات الجدوى مفهوم:  المطلب األول

يقصد بادلشروع يف دراسات اجلدوى ليس ادلشروع القائم ولكن ينصرف إىل تلك ادلشروعات اليت ما تزال 

ويتعُت إجراء دراسات خاًصة جبوانبها ادلختلفة القانونية والبيئية و الفنية والتسويقية  ،استثماريةسبثل مقًتحات 

 القرار النهائي الزباذويعٍت ذلك تقييم لنتائج ادلشروع وأثاره ادلتوقعة وترصبتها إىل منافع وتكاليف .بعضها وادلالية أو

 2.رفضوبشأن قبول ادلشروع أو 

ومن مًث فإن .  بصرف النظر عن حجمواستثماريكما ينظر للمشروع يف دراسات اجلدوى إىل أي مقًتح 

دخول آلة جديدة يف مشروع قائم ػلتاج إىل دراسة جدوى تسويقية فقط،وال ػلتاج إىل دراسة ادلوقع ولكن ػلتاج 

 حجم ونطاق دراسة اختبلفإىل دراسة مصادر سبويل ويعد بذلك مشروعا سباما مثل إنشاء مصنع كبَت بالًرغم من 

 .اجلدوى

فادلشروع االستثماري ادلقصود ىنا بغض النظر عن حجمو ؽلثل رلموعة من األنشطة والعمليات اليت يتم 

 كمية من ادلوارد احملدودة اليت ينتظر أن ػلقق من ورائها ادلستثمر واجملتمع تياراَ من الُدخول استخدامدبقتضاىا 

.  وغَت الًنقديةوادلزايا النقدية

                                                 
1

 9 ،ص2003دار اجلامعة اجلديدة للنشر،وعاتردراسات جدوى ادلش، ػلي عبد الغٍت أبو الفتوح أسس وإجراءات. د 
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بالتايل يصبح ادلشروع مثل أي كائن لو مدخبلت وسلرجات وادلشروع هبذا ادلعٌت يولد ليعيش يف بيئة 

 خاصة بالنسبة االستثماري يتعامل معها يؤثر ويتأثر هبا،ومن ىنا تأيت خطورة القرار  اجتماعية واقتصادية

 حىت يتم االستثمارعامة لذا يتطلب األمر إجراء دراسة تقيمية لقرار  للمشروعات الكبَتة سواء كانت خاصة أو

. إصدار قرار بقبول ادلشروع أو رفضو 

. أهداف دراسة الجدوى وأهميتها:  المطلب الثاني

ىناك ىدف عام لدراسات اجلدوى، وأىداف فرعية تربز أعلية دراسة اجلدوى سواء على مستوى ادلستثمر 

 يف ادلشروع باالستثمارفدراسات اجلدوى هتدف يف إطارىا العام إىل تقرير أفضلية القيام . أو على مستوى اجملتمع

 1:ادلقًتح من عدمو ويتضمن ىذا اذلدف العام يف طياتو عديد من األىداف الفرعية لعل أعلها

  لبلستثمارربديد الفرص ادلتاحة و البديلة. 

  وضع أساليب وأظلاط مبتكرة لتقييم ادلشروعات وتطوير ىا دلراعاة ما يسمى باقتصاديات دراسات

 يتعُت فيها مراعاة عدم اقتصاديةجدوى دراسات اجلدوى فدراسات اجلدوى ىي دراسة  أو اجلدوى،

 .اإلسراف

  اقتصاديا وفنيا وماليا واتكنولوجيتعميق ادلفاىيم اخلاصة جبميع اجلوانب األساسية للمشروعات . 

 الًتكيز على الدراسات التسويقية و األساليب ادلتطورة لتحديد حجم الطلب احمللي و اخلارجي. 

 أنواع التقنيات ادلستخدمة يف ادلشروعات اختيارربديد و  . 

  للصناعات القائمةالتوسعيةربديد إمكانية توفَت اخلطط والربامج . 

  ومستوياتو ادلختلفة اإلقليمية والدولية والقومية االقتصاد للمقًتحات واالقتصادية اآلثارربديد  

                                                 
1

  .18يحي عبد الغني أبو الفتوح، المرجع سبق ذكره، ص . د 
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  باإلضافة إىل ما تربزه أىداف دراسات اجلدوى من أعلية ،تظهر أعلية دراسات اجلدوى من خصائص

تظهر أيضا  كما و ذلك على ادلستثمر، أثر  اليت تعمل فيو واالقتصادي وحجمها وادلناخ االستثمارات

 .ذلك على الُدول خاصة الًنامية منها أثر  احمللية والدولية وخصائصها واالقتصاديةمن ادلتغَتات 

 :االقتصاديةالمجاالت التطبيقية لدراسة الجدوى :    المطلب الثالث

 بدراسات اجلدوى من أجل الوصول إىل قرار معُت االستعانة اليت يتم فيها االستخداميقصد هبا أوجو 

 1:أىم ىذه اجملبلت ما يلي و يتعلق بصرف مبالغ مستقببًل من أجل إنفاقها أنشطة متعددة،

: إنشاء مشروعات جديدة _     1      

  القرار يتعلق بإمكانية أوالزباذحيث ىذا اجملال من أىم اجملاالت اليت يستعان فيها بدراسات اجلدوى 

أراد مستثمر أن ينشئ  فائدة إنشاء ادلشروع اجلديد من عدمو قبل إنفاق األموال على النشاط ادلرغوب،فإذ

أي مشروع يف رلاالت اإلنتاج أو  مشروعا زراعيا مل يكن موجودا من قبل أو مشروعا صناعيا من البداية أو

اخلدمات يتعُت عليو يف ىذه احلالة أن يقوم بإعداد الدراسة جدوى توضح لو إمكانية صلاح ادلشروع الذي ينوي 

. إنشاءه طوال العمر االفًتاضي احملدد لنوع النشاط وحجم ادلشروع وحجم اإلنتاج ادلستهدف

: االستثماريالتوسع  _     2      

 أو ادلديرين األخصائيُتيف ىذه احلالة صلد أن ادلشروع قائم بالفعل وليس مشروع جديد ولكن اخلرباء أو 

 إلنشاء االستثمارأو ادلنظمُت لعملية اإلنتاج يرون أًن السوق مناسب للبيع وربقيق األرباح ومن مث غلب التوسع يف 

: غَتىا من صور التوسع التالية إنتاج  جديدة أو مصانع تابعة  خطوط أو عنابر

 

 

                                                 
1

 .بعدىا ما  و21ص ،  بدون سنةمؤسسة حورس الدولية،"  ادلشروعاتاقتصاديات"،زلمد الصَتيف . د 
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: عنبر إضافي إنشاء -أ 

دبعٌت إضافة عنرب أوخط إنتاج إضايف جديد إلضافة منتجات جديدة تنوي الشركة إنتاجها وليست 

 قائمة بالفعل فمثبل إضافة خط إلنتاج سيارات الركوب يف مصنع إلنتاج األتوبيسات أو السيارات

. اخل...النقل

: إنشاء فروع جديدة  -ب 

 يقوم دبزاولة نفس النشاط جديدةىو ثاين أنواع التوسع االستثماري حيث يتم إنشاء فروع  و 

 1.داخل نفس ادلدينة أويف مدينة أخرى ،جغرافيةاألساسي ولكن يف منطقة 

: زيادة الطاقة اإلنتاجية -ج 

 اآلالتأًن نفس ادلشروع القائم يريد زيادة قدرتو على اإلنتاج وذلك بشراء آالت تضاف إىل  ىو و

واليت توجد مؤشرات تدل على زيادهتا باستمرار،وبالتايل تلزم ،  اخلاصة بادلستهلكُتاالحتياجاتالقائمة لتغطية 

.  اليت ستضاف إىل اآلالت القدؽلة بالفعل هبدف زيادة الطاقة اإلنتاجيةاإلضافيةعمل دراسة جدوى لآلالت 

: اإلحالل و التجديد _       3

 لآللة القدؽلة االفًتاضييقصد بو إحبلل أو استبدال آلة جديدة حلل زلل اآللة قدؽلة حيث أن العمر  و

آلة جديدة لتحل زللها،ودلا  شراء  يف اإلنتاج ويتم بيعها خردة ولبلستمرار وأصبحت غَت صاحلة انتهىيكون قد 

كان ىناك أنواع متعددة من اآلالت اجلديدة وبقدرات سلتلفة وتكاليف متباينة فإنو غلب عمل دراسة جدوى 

. تفصيلية تبُت لصاحب ادلشروع ما قد ربقق لديو من فوائد

 

 

 
                                                 

1
 .وما بعدها . 21مؤسست حورس الدوليت غير مبيه السنت ص " اقتصادياث المشروعاث"محمد الصيرفي . د  
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 : يالتكنولوجالتطور  _    4   

 ادلتعارف االتكنولوجي بنمط أو أسلوب جديد من أساليب االستعانةويقصد بو رغبة إدارة ادلشروع يف 

 األيدي العاملة بكثافة مع تقليل استخدام تعتمد على االتكنولوجي يف عملية اإلنتاج،فهناك استخدامهاعلى 

 وينشر يف الدول الًنامية ادلزدضبة بالسكان،أًما الًنمط يبلءماآلالت ادلستخدمة يف عملية اإلنتاج ،وىو النمط الذي 

 اليت تعتمد على االتكنولوجي النمط اجلديد اآلخر فهو إما وينتشر يف الدول الًنامية ادلزدضبة بالسكان ،يبلءمالذي 

 اليت تعتمد على كثافة رأس ادلال ويقصد هبا تقليل االتكنولوجيكثافة بالسكان،أما الَنمط اجلديد اآلخر فهو 

 . على اآلالت وادلعداتاالعتماد على األيدي العاملة البشرية وزيادة االعتماد

 تقوم أنفإذا كانت ىناك منشأة تعتمد على النمط األول وتريد أن تتحول إىل الًنمط فإنو غلب عليها 

.   القدؽلةاالتكنولوجي التكنولوجيا اجلديدة بدال من استخدامبعمل دراسة جدوى تفصيلية لعملية 

 تكاليفو أو لعدم الرتفاعيف ضوء ىذه الدراسة ػلدد ادلستثمر إمكانية الًتحول إىل الًنمط اجلديد سواء  و

. وجود عمالة قادرة على إستعابو

. خطوات المفهوم الواسع لدراسات الجدوى:   المطلب الرابع

 منذ االستثماري لبلقًتاحيتضح أًن دراسات اجلدوى يف ادلفهوم الواسع تتصرف إىل كافة الدراسات 

وىو بذلك يتضمن أربعة  عدم تنفيذه،  القرار بتنفيذ ادلشروع أوازباذ حىت حلظة استثماريةالبحث عن فرص 

 1:مراحل أساسية ىي

  جدية وتصنيفهااستثماريةالبحث عن فرص . 

 إجراء دراسات اجلدوى التمهيدية وادلساعدة. 

 القيام بدراسات اجلدوى البيئية والسوقية والفنية وادلالية. 

                                                 
1
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 الًتقييم وتقرير صبلحية ادلشروع .

: تصنيفها  واالستثماريةالبحث عن الفرص : أًوال

 فهي سبثل بداية ادلشروع االستثماريالبحث عنها نقطة بداية يف دورة   أواستثمارية فرصة اكتشافؽلثل 

 ادلنشأة فهناكوربتل ىذه ادلرحلة أعلية كبَتة سواء على الًصعيد الدًويل أو احمللي أو . االستثمارلتعبئة األول بغرض 

 مثل .دوليةالتعاون الُدولية اليت تشًتك فيها ىيئات  ادلنح اليت تقدم يف إطار برامج الًتعاون الثنائي بُت الدول أو

:  إىل ثبلثة مستوياتاستثماريةبرامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ،وؽلكن تقسيم الكشف عن الفرص 

 . على مستوى القومي االستثمار إمكانيات وفرص اكتشاف .1

 .جديدجديدة دلشروع استثمار  فكرة عمل أو فرصة اكتشاف .2

.  جديدة على مستوى مشروع استثمار فرصة اكتشاف .3

: دراسة الجدوى التمهيدية:ثانيا

: مفهوم وأهمية دراسة الجدوى التمهيدية_    أ 

فهي تقرير .  يف دراسات اجلدوى أو التوقفلبلستمراردراسة اجلدوى التمهيدية ىي إعبلن بالسماح 

مدى صبلحية ادلشروع على أساس مؤقت وتقرير مدى إمكانية الشروع يف دراسات  التفصيلية وترجع ضرورة 

 التأكد من عدم وجود قيود قانونية أو عمق التحليل القانوين والبيئي يف مرحلة دراسة اجلدوى التمهيدية إىل ضرورة

. االستثماريةمشاكل بيئية ناصبة عن ادلشروع تدفع إىل التوقف الفوري عن القيام دبثل ىذه الفكرة 

 تكاليف دراسات اجلدوى فتكلفة ارتفاعيام بدراسات اجلدوى التمهيدية إىل قترجع أعلية وضرورة ال 

 فبل شك أن تكلفة دراسات .التفصيليةدراسات التمهيدية نذكر بادلقارنة بتكاليف الدراسات اجلدوى 

 حجم ادلشروع وطبيعتو زلددة لتكلفة دراسات اعتباراتحيث ىناك .  من مشروع إىل أخرزبتلف
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بساطة حجم الدراسات ادلطلوبة جلدوى   تعترب زلدودة دبدى عمق أواالعتباراتوىذه . اجلدوى

 . وحدودىااالستثمارات

  فيعٍت مراعاة ما يسمى باقتصاديات دراسة اجلدوى  ،االقتصاديةكما أن دراسات اجلدوى من الدراسات

حبيث يتعُت أن تكون دراسات اجلدوى وتكلفتها مربرة  ما يسمى جبدوى دراسات اجلدوى، أو

 1.اقتصاديا

: أهداف دراسات الجدوى الًتمهيدية_     ب

 :إىليتضح من مفهوم دراسات اجلدوى التمهيدية وأعليتها أهنا هتدف 

 .تربير إمكانية إجراء ربليل تفصيلي يف دراسة اجلدوى لفكرة ادلشروع .1

 أو اثنُت يتم البديلالتأكد من حبث بدائل ادلشروع ادلمكنة حيث غلب ربليل البدائل ادلتاحة للوصول إىل  .2

 .دراسة جدواىا

           االجتماعية و االقتصادية احملتملة من عمليات اإلنتاج ادلتوقعة اآلثارربديد بشكل إصبايل ما إذا كانت  .3

 .االقتصاديةو السياسية تتماشى مع احلالة البيئية وادلعايَت 

 . للنجاحةادلتاح إىل ادلعلومات استنادتقرير مدى قابلية فكرة ادلشروع  .4

 .ربديد إذا ما كانت فكرة ادلشروع مغرية بالشكل الذي يكفي جلذب مستثمرين معنيُت .5

ربديد جوانب ادلشروع اليت تشكل العوامل احلامسة بالنسبة لدراسة اجلدوى وتتطلب حبثا معمقاً من  .6

. ( يف السوقاستقصاءات ذبرى يف مصانع تدريبية،اختباراتمثل )دراسات متخصصة وداعمة 

 

 

                                                 
1

 .63 ص سبق ذكره،ػلي عبد الغٍت أبو الفتوح ادلرجع . د 
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: دراسات الجدوى التفصيلية:ثالثا

 اخلطوط العريضة دلكونات دراسة اجلدوى والواردة يف دليل دراسات اجلدوى دلنظمة األمم استعراضؽلكن 

 1:ادلتحدة للتنمية الصناعية على النحو التايل

: الخطوط العريضة لدراسات الجدوى_    ج

 . األساسية لكل فصلاالستنتاجات شامل جلميع استعراض .1

. خلفية ادلشروع وتارؼلو .2

. شلوليو مبلك ادلشروع أو -

. تاريخ ادلشروع  -

. ربليل السوق ومفهوم التسويق .3

 .ربديد فكرة األساسية للمشروع وأىدافو وإسًتاذبيتو -

 .الطلب والسوق -

 .ىيكل وخصائص السوق -

 .احلجم والطاقات احلالية ادلقدرة للصناعة -

 . يف ادلستقبل احلجم و األسعار اذباىاهتاالواردات يف ادلاضي و -

 الوطٍت،واألىداف الوطنية ادلتصلة بالصناعة مفهوم التسويق،وتوقعات االقتصاددور الصناعة يف  -

 .ادلبيعات،وميزانية التسويق

 .وصف مفهوم التسويق،أىداف وإسًتاذبيات سلتارة -

 .ادلنافسة اليت يتوقع أن يواجهها ادلشروع من ادلنتجُت وادلوردين احلالُت واحملتملُت،زلليُت وأجانب -

                                                 
1

  .64ص ، أبو الفتوح ادلرجع سبق ذكره .  د 
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 .مواقع األسواق ورلموعة السكان اليت تستهدفها ادلنتجات -

 .برنامج ادلبيعات -

 .(احمللية واألجنبية)اإليرادات السنوية ادلقدرة للمبيعات من ادلنتجات وادلنتجات الثانوية -

 .التكاليف السنوية ادلقدرة لًتويج ادلنتجات وتسويقها  -

 .برنامج اإلنتاج البلزم -

 .ادلنتجات األساسية -

 .ادلنتجات الثانوية -

. (التكلفة السنوية ادلقدرة لتصريف النفايات )النفايات -

وتقدير  ،وضعها ادلايل واحملتمل من حيث اإلمداد،تادلداخبل التقريبية من االحتياطات ) ادلاديةتادلداخبل .4

. ( ادلادية احمللية و األجنبيةتللمداخبلأوىل للتكاليف السنوية 

 .األوليةادلواد  -

 .ادلواد الصناعية اجملهزة -

 . ادلكونات -

 .إمدادات ادلصنع -

 .(والطاقةخاصة ادلتطلبات من القدرة )وادلنافع  ،االحتياطيةادلعدات  -

 .ئيةيادلنطقة وادلوقع والب -

 . أمكن تقدير لتكلفة األرضنذلك، إ األوىل دبا يف االختبار -

. تقدير أوىل لؤلثر البيئي -

 :ىندسة ادلشروع .5

 .ربديد طاقة ادلصنع اإلنتاجية -
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 .طاقة ادلصنع اإلنتاجية العادية ادلمكنة -

 . ادلادية توادلداخبلالعبلقة الكمية بُت ادلبيعات وطاقة ادلصنع اإلنتاجية  -

 :التكنولوجيا و ادلعدات -

 .،معروضة من حيث عبلقتها بالطاقة اإلنتاجيةاعتمادىاالتكنولوجيا والعمليات اليت ؽلكن  -

 .وصف التكنولوجيا وتوقعاهتا -

 .تللتكنولوجياالتأثَتات البيئية  -

 . احمللية و األجنبيةتالتكنولوجياتقدير بقرييب لتكاليف  -

 .(مكوناهتا الرئيسية)سلطط تقرييب للمعدات ادلقًتحة  -

 .األساسيةمعدات اإلنتاج وادلعدات  -

 .معدات اخلدمة -

 . و األدواتدباالستعمال، العد تبلى ، اليتقطاع الغيار -

 .(احمللية و األجنبية) للمعداتاالستثماريةتقدير تقرييب للتكلفة  -

دلواد البناء اليت تستعمل   موجزفادلباين، وص قادلدنية، نسأشغال اذلندسة  -

: التنظيم و التكاليف العامة .6

 .سلطط تنظيمي تقرييب  -

 .اإلدارة العامة -

 اإلنتاج -

 اإلدارة  -

 ادلبيعات -

 .التكاليف ادلتعلقة بادلصنع -
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 .اإلداريةالتكاليف  -

. التكاليف ادلالية -

: ادلوارد البشرية .7

                    إىل عمال وموظفُت والفئات الرئيسيةةالبشرية، مقسم ادلقدرة من ادلوارد االحتياجات -

 (.احمللية و األجنبية

 .التكاليف السنوية ادلقدرة للموارد البشرية -

 .اجلدول الزمٍت ادلقًتح للتنفيذ -

التكاليف ادلقدرة للتنفيذ  -

: االستثمارالتحليل ادلايل و  .8

 . الكليةاالستثماريةالتكاليف  -

 . من رأس ادلال ادلتداوللبلحتياجاتتقدير تقديري  -

 .األصول الثابتة ادلقدرة -

 (احمللي واألجنيب)أمسال والتمويل ادلقًتحالراذليكل ادلقًتح  سبويل ادلشروع -

 تكلفة التمويل -

 فادلوظفُت، وتكايلمع تصنيف بنود التكاليف اذلامة إىل تكاليف ادلواد وتكاليف )تكاليف اإلنتاج -

 .( متغَتةفثابتة، تكايل إىل تكاليف ك، وكذلعامة

 .تقيم مايل يستند إىل القيم ادلقدرة ادلذكورة أعبله -

 .االسًتدادفًتة  -

 .ادلعدل البسيط للعائد -

 .معدل العائد الذايت -
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 ( للتكلفة والعائداقتصاديربليل ) وطٍت اقتصاديتقيم  -

:  أولية دلا يلي،على سبيل ادلثالاختبارات -

 أثار النقد األجنيب. 

 القيمة ادلضافة ادلتولدة. 

 الكفاءة ادلطلقة. 

 احلماية الفعلية. 

 على العمالةاآلثار  .

 .(النقد األجنيب األيدي العاملة رأمسال)ربديد التشوىات اذلامة يف أسعار السوق  -

 . فرص عملإغلاد،تقدير أثر االقتصاديالتنوع الصناعي  -

يتم بدراسات اجلدوى التفصيلية يف حالة ما إذا أسفرت دراسات اجلدوى التمهيدية عن مؤشرات  و

. مبدئية لصبلحية ادلشروع

 1:ويسعى ىذا النوع من الدراسات إىل ربقيق األىداف التالية

 أن ربديد الطاقة اإلنتاجية للمشروع لو ما يربره من نبادلشروع، مإعطاء مربرات مقنعة لصاحب العبلقة  .1

ى دراسة السوق لتدل ع ىو ما و حيث مستوى الطلب،ادلتوقع على سلرجات ادلشروع يف األمد ادلتطور،

 .بكل أبعادىا ادلتطورة وغَت ادلتطورة

التدليل بأن ادلوقع ادلختار للمشروع،ىو ادلوقع األمثل من بُت ادلواقع البديلة األخرى ادلتوافرة يف الًدولة أو  .2

 .اإلقليم 

                                                 
1

،دار توالًتسانا البحرية  ادلوانئ لشركات ادلبلحة واالستثمارية اجلدوى وتقييم ادلشروعات ت، دراسازلمد سليمان ىدى. د  

 .405 ،ص1922اجلامعات ادلصرفية،اإلسكندرية،



 و دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات السياسة الصناعية     :                                       الفصل األول
 

36 

 

الًتأكيد على أَن الفن اإلنتاجي أو الفنون اإلنتاجية ادلختارة يف تصميم ادلشروع ىي ادلثلى من حيث  .3

خبلت اادلد مبلءمتها دلستوى ادلهارات الفنية واإلقليمية السائدة يف الًدولة ،وتتبلءم مع طبيعة ادلواد و

باإلضافة إىل أعلية توافق الفنون اإلنتاجية  ،اقتصاديةؽلكن توفَتىا ببدائل  ادلتوافرة يف السوق احمللية،أو

 من االقتصاديةخطة التنمية  أفضليات الًدولة أو ومستوى التعقيد التقٍت ادلختار للمشروع مع أىداف و

 . تقنية كثيفة رأس ادلال أم كثيفة العمالةاختيارحيث 

 االستثمارأجنيب بأن عائد  وطٍت أو(سلتلط قطاع عام أو قطاع خاص،أو)إقناع ادلستثمر أو ادلستثمرين .4

 االستثماريةويستحق التضحية باألموال من أجل بناء ادلشروع ادلقًتح الذي ؽلثل الفرصة  ،اقتصاديارلدي 

. ادلثلى يف الوقت الًراىن
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: خالصة الفصل األول

تعترب مشكلة التنمية الصناعية من أىم مشاكل العامل عام ودول العامل الثالث خاصة،وحىت تستطيع ىذه 

الُدول ربقيق تنمية شاملة وحقيقة غلب أن تتوفر على مستلزمات منها رأمسال الضروري لئلست شبار،وإجراء دراسة 

فنية شاملة لكل اجلوانب ،منها السوقية و التمويلية و التنظيمية،وذلك بعملية الًتصنيع من حيث اجلديد أو 

.  التوسيع القائم ،  و كذلك ربديد تكاليف كل وحدة و طاقة  إنتاجها 

 

 



                                                     اللنم ااالقصااد   اللسااس ااالقصاادس  :الفصـل الثاني

 

38 

 

. النمو االقتصادي و السياسة االقتصادية: الفصل الثاني

: تمهيد

          سنة  اخلدمات من ك السلع إنتاج زيادة يعٍت االقتصادم النمو كل االقتصاديُت على أف غلمع

 حُت أف بأخرل، يف سنة مقارنة لتمييز تراجع النمو أك عن تسارع االقتصادية الدكرات دارسو ك يتحدث ألخرل،

كمقياس للنمو  احلقيقي مستول الدخل الفردم إذل منهم إشارة يتحّفظوف على ذلك يف آخرين اقتصاديُت

حسم اجلدؿ حوؿ مسألة تدخل  بالكثَت من الدراسة ك التحليل، ك بعد بادلقابل حظيت ىذه الظاىرة. االقتصادم

 النمو يف تعزيز احلكومات دتارسها اليت االقتصادية السياسات دكر على االىتماـ منصّبا أضحى االقتصاد يف الدكلة

                التجريبية قدرتو على امتصاص ك النظرية الدراسات أثبتت أف بعد االقتصادم ك جعلو مستمرا، خصوصا

. للتنمية يف البلداف ادلتخلفة كونو شرطا ك البطالة 

سنحاكؿ من خاللو  الذم سنتناكذلا يف ىذا الفصل ك جوانب الدراسة اليت لنا تربز ما سبق ضوء على

عنصر  يف آخر على أف نعمل على الربط االقتصادية السياسة ك االقتصادم النمو: بشقّي الدراسة النظرية اإلحاطة

 موّحد إغلاد تعريف مبحاكلة أكاّل  سنبدأ إذ. االقتصادم سياسات النمو عن احلديث من ىذا الفصل بينهما عند

يًتجم  كما اخلدمات ادلنتجة، ك السلع يف الكمي االرتفاع يعٍت كونو من حيث يرتضيو اجلميع للنمو االقتصادم

 سواء االقتصادم توّلد النمو اليت من مث نتساءؿ عن ادلصادر ك للسكاف، احلقيقي الدخل الفردم مستول حتّسن

. أخرل أقرهتا التجريبية أك االقتصادية تكلمت عنها النظريات مصادر

إذل  إذل اإلشارة باإلضافة تعريفها، بعد االقتصادية السياسة أدكات كذا احلديث عن أىداؼ ك كما سيتم

سنختم الفصل  كما .النمو االقتصادم مقدمتها يف ك ألىدافها حتقيقها أك العراقيل اليت حتوؿ دكف تطبيقها

الفصل بُت حاليت الدكؿ              مع االقتصادم النمو صاحل يف تكوف اليت السياسات االقتصادية عن باحلديث

 .ادلتقدمة ك ادلتخلفة
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 .النمو االقتصادي و التنمية: المبحث األول

فإف االقتصاديُت  القصَت، األجل يف ما ظاىرة عادة إلبرازه تطور يستخدـ ظلو مصطلح كاف إذا

 أجراىا الباحثوف الطويل، ك بفضل الدراسات اليت يف األجل اإلنتاج ارتفاع عن للتعبَت ادلصطلح ستخدموف ىذا

ك ىو ما يسمح . مناطق ك دكؿ سلتلفة من العادل يف نتوفر اليـو على بنك للمعلومات حوؿ ظلو االقتصادم فإننا

. لنا مقارنات ىامة جغرافيا ك زمنيا

يستلـز حتديد مؤشراتو ك كذا سلتلف العوامل ادلفسرة لو، كما أف حتليل  االقتصادم النمو عن احلديث إف

أف مالحظة  إذل باإلضافة. االجتماعية ك ادلؤسساتية التقنية، إذل دراسة جوانبها الدؽلغرافية، يقودنا الظاىرة ىذه

 .االقتصادية عن االضطرابات، الدكرات ك األزمات بالتكلم لنا يسمح عدـ انتظاـ معدؿ النمو

 .تعريف النمو الالقتصادي وقياسو  :المطلب األول

 )  François Perrouxبَتك فرنسوا}عرفو االقتصادم ، فقدتعار يفكردت هبذا الشأف عدة 

 اإلجمالي للناتج طويلة زمنية فترات أو المستمر خالل فترة االرتفاع" : أنو على {( 1987 / 1903

 1".سنوات 05 إلى مجموعة من الدورات تدوم على و كل فترة تحتوي الحقيقي، الصافي

 2".ألخرى سنة من و الخدمات السلع إنتاج حجم زيادة" : يعرؼ كذلك على أنو

 عبر عن كل فرد الخدمات و السلع إنتاج من خاللو ينموا الذي التطور" أنويعرؼ كذلك على 

 3".الزمن
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 Eric Bosserelle, Dynamique économique-Croissance, Crise, Cycles (Gualino Editeur, Paris, 

2004), P30 
2
 Jean olivier hairault, la croissance: théories et régularités empiriques (économisa, paris, 

2004), p2. 3 

 .40، ص(2003دار هومة، : الجزائر)، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقمراد ناصر،  3



                                                     اللنم ااالقصااد   اللسااس ااالقصاادس  :الفصـل الثاني

 

40 

 

 تعريف النمو االقتصادي:المطلب الثاني

 طويلة ك تعد زمنية االقتصادم على أنو االرتفاع ادلسجل يف اإلنتاج خالؿ فًتة إذف ؽلكن تعريف النمو

 ك ادلتوسط القصَت األجل يف أما ،18ابتداء من منتصف القرف  اقتصاديات الدكؿ ادلتطّورة يف أساسية خاصية

          الّدكرة  يف ظلو مرحلة عن يعرّب  الذم ك (Expansion)ركاج  يستخدموف مصطلح فاالقتصاديوف

 دكما فهو متناقصة، بوتَتة ك لكن ظلوا يعترب حيث (Récession)انكماش  يقابلها اليت ك االقتصادية،

 .موجب

 .ادلرة ىذه سالبا االقتصادم يصبح معدؿ الّنمو ك اإلنتاج تراجع فيعٍت (Dépression)الرّكود أّما

 :االقتصادي مرافقة للنمو مصطلحات  :المطلب الثالث

شلا سبق بأف ىناؾ عدة مصطلحات ك مفاىيم مرافقة للنمو االقتصادم، قد تتشابو يف دالالهتا  يتضح

: معو، غَت أنو ىناؾ فركقات بينو ك بينها غلب اإلشارة إليها

 االقتصادي  النمو و الّرواج(Expansion et croissance économique:) 

الركاج ؽلثل مرحلة من مراحل الدكرة االقتصادية، يعرب عن ارتفاع اإلنتاج يف األجل القصَت، فهي ظاىرة 

أف  بيد األجل القصَت، يف اإلنتاج تراجع أم ،(Récession)االنكماش إذل ادلعاكس االجتاه ظرفية تؤدم يف

. يف األجل الطويل ػلدث النمو االقتصادم

  الكامن"النمو االقتصادي المحتمل "(La croissance économique 

potentielle:) 

يعرب عن الفرؽ بُت النمو االقتصادم احملقق ك ذلك الذم كاف باإلمكاف احلصوؿ عليو عن طريق 

 1.االستخداـ األمثل لعوامل اإلنتاج، بدكف تأثَت على اجلهاز اإلنتاجي

                                                 
1
 Jean Olivier hairault, op.cit, p 491 
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           يف تقدير مستول النمو االقتصادم غلب األخذ بعُت االعتبار كل ادلتغَتات األساسية يف 

          ادلعرفة التقنية، رصيد االقتصاد من رأس ادلاؿ، ادلوارد الطبيعية، مستول ك نوعية : االقتصاد، ك تشمل

 1.ادلهارات ك كذا تكوين القول العاملة

، يف األجل الطويل ىذا النوع من 2ؽلكن تعريفو أيضا على أنو أقصى ظلو ؽلكن حتقيقو مع تضخم مستقر

النمو يكوف مقيدا بنمو الفئة النشطة، التطور التقٍت، ك كذا رأس ادلاؿ الذم يكوف بدكره قد تراكم ك يأيت ليعدؿ 

االحتياجات من اليد العاملة ك التكنولوجيا، أما يف األجلُت القصَت ك ادلتوسط فيمكن حتسُت مستواه مؤقتا بالرفع 

 استخداـ  التجهيزات، معدؿ ارتفاع أك االستثمارم اجليد فارتفاع، "معدؿ التشغيل"االستثمار ك ؿ من معد

 كتَتة من أعلى ترفع من النمو احملتمل إذل مستول أف بإمكاهنا النشاط معدالت ارتفاع البطالة اذليكلية أك اطلفاض

         أف تدـك طويال، فهي ترفع مؤقّتا من حجم  ؽلكن أف ىذه التغَتات ال ارتفاعو يف األجل الطويل، غَت

باإلمكاف احلفاظ عليو دكف  النمو احملتمل ىو النمو الذم ظلّوه، إذف ؽلكن القوؿ أف كتَتة من ليس ك لكن اإلنتاج

 االقتصادم عن الفرؽ بُت الّنمو ك يعرّب  من النمو احملتمل حتقيقو، أكثر تكوف قد تضخمية، ضغوط كجود سلاطر

 3:كما يلي تعطى  ك اليت OKUN "أوكن فجوة: "النمو الفعلي بػػػ ك احملتمل

. الفعلي اخلاـ احمللي الناتج – الكامن اخلاـ احمللي الناتج = أوكن فجوة

 

 

                                                 
1

 .145، (1987وكانة انمطبوػات،: انكويث)، 1 انحطبيقيددراسات في االقحصا: سهوى ػهي سهيمان، انسياسة االقحصادية 
2

 Sébastien Doisny, La croissance Potentielle de L'économie Française : Une évaluation, Revue 

économique, Vol 53, N03, Mai 2002, p 612. 

. حصة االستثمار إلى مجموع القيم المضافة: معدل االستثمار-

. عدد العمال إلى مجموع الفئة النشطة: معدل التشغيل-
 .37، ص(2003ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر) المدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية، عبد المجيد قدي، 3
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  النمو االقتصادي الموسع و المكثف(la croissance Intensive et 

Extensive :)

 إذل االرتفاع ك ىو راجع" Extensive لموّسعا النمو: " شكلُت للّنمو بُت ظلّيز األحياف يف بعض

  ادلكثف الّنمو" أما الثاين ،)رأس ادلاؿ/ عمل)اإلنتاجية العملية يف ادلستخدمة لوسائل اإلنتاج الكّمي

Intensive " إنتاجّية رأس ادلاؿ باستخداـ نفس الكميات من  ك العمل إنتاجّية: اإلنتاجّية ارتفاع ناتج عن فهو

مستغلة ك مسَتة بصورة أحسن، تنظيم العمل أيضا مت حتسينو، ك اليد العاملة أضحت  كسائل اإلنتاج، فهي

 من من حجم كسائل اإلنتاج ادلستخدمة، ىذا النوع أسرع بوتَتة اإلنتاج حجم مؤىلة، ك ىو ما يسمح بارتفاع

 ادلوّسع أف الّنمو بيد الفردم، الدخل يف مستول حقيقي ارتفاع إذل أّدل ك العشرين من القرف ابتداء الّنمو ساد

 إذل أبدا يؤدّ  دل لكن ك من الزمن قركف خالؿ سائدا كاؼ النمو من النوع ىذا التشغيل، شكل زيادة يف يًتج

. السكاف معيشة مستول زلسوس يف حتسن

 المتوازن و غير المتوازن النمو(La croissance équilibrée et 

déséquilibrée):  

 ،)التضخم يف التحكم(مبعٌت توازف األسعار :الكربل ػلًـت الّتوازنات الّنمو من نوع ىوالمتوازن  النمو

 تغطى اإليرادات اجلبائية(توازف ميزاين  ،)تغطية الصادرات للواردات(خارجي توازف ،)ال بطالة)توازف سوؽ العمل 

يف  كذا ك  ميزانيةزتضخم، عج ببطالة، مصحوبا يكوف المتوازن غير الّنمو بادلقابل فإف ك ؛)النفقات العمومية

 بُت النمو ال يفرّقوف فالكينزيوف ختتلف باختالؼ التيارات الفكرية؛ التوازف أف مقاربة غَت1. اخل...ميزاف ادلدفوعات

 يكوف توازنية للنموّ  غَت كضعية كجود يعتربكف أف عكسهم ك النيوكالسيك على للّنمو؛ أخرل كضعية أم ك ادلتوازف

. (اخل..كربل، نقابات مؤسسات دكلة،: )مثل (Agents Perturbateurs)مرتبطا بتدخل أعواف مشوشُت 

 
                                                 

1
 Eric Bosserelle, op.cit, p32. 
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 الداخلي النمو (La croissance endogène  :)

 اذلياكل الكفاءة اإلنتاجية، رأس ادلاؿ البشرم،: اإلغلايب لػػػ الّدكر تربز نظريّة لكنها ك للنموّ  شكال ليس

 .االقتصادم النمو على اخل...القاعدية، رأس ادلاؿ التقٍت

  توجو مبدل أساسا يتعلق فيظل ىذه النظرية فإنّو خارجّية، بطريقة يتحّدد أف بدؿ االقتصادم فالّنمو

حىت  أك الّتطوير ك البحث اإلنفاؽ على قاعديّة، ىياكل بناء الّتجهيز، سلع يف االستثمار ضلو األعواف االقتصاديُت

 1.العقالنية ك بالّرشادة تتسم أنيا يفًتض بالّسلوكيات اليت مرتبط كونو داخلي من حيث ظلوّ  ىو الًتبية،

دلخزكف رأس  ظلوىا داّلة يعترب اليتّ   ك )اإلنتاج كسائل( الوسيطة الّسلع بعدد مرتبطا الّناتج ظلوّ  يكوف أيضا

الّسلع  ىذه ك جودة بكمّية يكوف مرتبطا الّناتج ظلوّ  أف كما البحث، نشاطات يف ادلتخّصص ادلاؿ البشرم

 اجلديدة فالّسلع (Destruction Créatrice)اليد اخلالؽ نظاـ إرساء يتطّلب حتسينها اليّت  ك الوسيطة،

 ك بالّتارل اجلديدة الّسلع ذلذه االحتكار ريع من باالستفادة للمؤسسات ك ىو ما يسمح القدؽلة، تعّوض الّسمع

           ك توفَت  ادلبادرة، ركح بًتقية تسمح ىياكل توّفر أف عليها النموّ  سياسات أف  كما.ظلّو اقتصادم حتقيق

  .االقتصادم داخليا الّنمو تدعيم ك قواعد بإمكاهنا ىيئات

 االقتصادية والتنمية الّنمو (Croissance et Développement 

économique:) 

 يف الزيادة رلّرد يف االقتصادم حُت يتمثل النمو التنمية، ذلك أنو يف مع يستوم االقتصادم ال الّنمو إف 

                           األبنية يف ادلدل بالغة مصحوبة بتغَتات تتوافر للتنمية ما دل تكن تلك الزيادة ال الفردم الدخل

مصحوبا بتغيَتات ىيكلية  يكوف إذف ؽلكن القوؿ بأف التنمية ىي ظلوّ . ك السياسية االجتماعية، االقتصادية، 

ارتفاع نسبة مساعلة القطاع الصناعي يف الدخل : حتدث يف اجملتمع، ك اليت من مظاىرىا على سبيل ادلثاؿ

                                                 
1
 Jean – Luc Gaffard, Croissance et cycles, Cahiers Français 323, Novembre-Décembre 2004, 

la Documentation française, p5 
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اخل، التنمية االقتصادية تتضمن حتسن اجلانب االجتماعي ....الوطٍت،حتسن الظركؼ االجتماعية للسكاف

. بالضركرة

 االقتصادي الّتطور و الّنمو(Croissance et Progrès économique:) 

التنمية  فإف االقتصادم؛ للنشاط الكمي االرتفاع أنّو عن يعرب الذم سابقا أنو على عكس الّنمو رأينا

            بُت غلب اخللط ال أنّو بيد. االقتصادية تًتجم بتغيَتات ىيكلية حتدث داخل اجملتمع ك ترافق التحوالت

 1:ؽلكن حتليلو من خالؿ ثالث جوانب فالتطور االقتصادم االقتصادم، الّتطور ك الّنمو

 االقتصادم بالتطور تطبيقها يسمح اليت باالخًتاعات ادلرتبط التقٍت التطور. 

 االقتصادم النمو لثمار عدالة أكثر يًتجم بتوزيع االجتماعي التطور. 

 أكثر بتكلفة أقل اإلنتاج على يرتكز االقتصادم التطور. 

 كما أـ اجلماعية، الفردية سواء الرفاىية مستول يف حتّسن أك تطور النظر إليو على أنّو ؽلكن إذف

 جتدر اإلشارة. اخل...للسكاف الصحية يستوجب توفَت نظاـ طويل األجل يسمح الدخل الفردم، حتسُت الوضعية

 .اقتصادم تطور إذل التنمية االقتصادية ك النمو أف يؤدمّ  الطّبيعي من أنّو إذل فقط

 االقتصادية الدورة و الّنمو (croissance et cycle économique:)  

االقتصادية، لذلك عرؼ النمو االقتصادم تطورات  تظهر األزمات بدأت الثورة الصناعية من ابتداء

ك ال ؽلكن التكلم عن العامل . حساسة للغاية، ك التحليل ادلعمق ذلذا النمو يظهر تغَته بطريقة غَت منتظمة

 تطّوره ك دل تظهر بعد بداية ادلرحلة ألف النظاـ الرأمسارل كاف يف ىذه يف (le caractère cyclique)الدكرم 

: االقتصادم، ك ؽلكن إظهار مراحل الدكرة االقتصادية من خالؿ الشكل ادلوارل يف النشاط الّدكرية خاصية

 

                                                 
1

 Tiré du site internet :http:/209.85.129.132/search؟q=cache :6bgC-RGVt-EJ : 

tahero.ifrance.com, consulté le 15/10/2009 
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 .مراحل الدورة االقتصادية: 2الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eric Bosserelle, op.cit, p179 

 

من خالؿ مالحظة الشكل أعاله، يتضح أف االقتصاد الوطٍت يدخل مرحلة الّركاج مبعٌت ارتفاع مهم يف 

 ادلستول يف، ك ىو ما يضمن لو مكانة ىامة يف السوؽ الدكلية ك كذا حتسن زلسوس(ظلو اقتصادم)النتائج الوطٍت 

 يعترب األسعار يف ارتفاعات حىّت  أك التنمية يف كيّةقج فركقات أك البطالة كرقظ أف غَت. السكاف دلعيشة ادلتوسط

أف ىذه  غَت. مستقبال ـمنتظ ك  متوازفظلو فلضما احلاضر الوقت يف االقتصاد اقيعرؼ اليت الّصعوباتشاىدا على 

( 1914-1810)القريب ادلاضي يف ك حيثادلرحلة سرعاف ما تزكؿ عندما تبدأ تظهر بوادر األزمة االقتصادية، 

 (أزمة-ركاج) أزمة، ك ىو ما يربز عدـ انتظاـ يف الدكرة، ك بذلك ؽلكننا القوؿ أف مدة الدكرة 13مت تسجيل 

 1.تستغرؽ يف ادلتوسط ذتاين سنوات ك نصف

 

                                                 
1 G.Dufort, A.Gouault, Economies Générale (Foucher, Paris, 1984), P357. 

 مؤشر األسؼار

 و اإلوحاج

 انسمه

Expansion             1=6 :جوسغ  

 

Crise                          2 :أزمة  

 

Récession                 3 :جراجغ  

 

Dépression               4 :جدهور  

 
1 

7 

2 
3 

4 
8 

6 
5 
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 ماك ىو . ابتداء من هناية احلرب العادلية الثانية، أصبحت االضطرابات أقل حدة يف الدكرة االقتصادية

              االنكماشك مرحلة  كبَتة أزمةك ىي  (La Dépression)الركود بُت ادلرحلة ت بإبراز الفرك قامسح

(la Récession)تراجع أيضا ك اإلنتاج يفيلحظ خالذلا اطلفاض طفيف  قصَتة، مدهتا صغَتة أزمة ك ىي 

 الّنمو معدالتلة حوؿ ادلسجّ  االطلفاضات ك االرتفاعاتالقوؿ بأف  ؽلكن كما .االقتصادم الّنمو كتَتة يف بسيط

  ك مرحلةاألزمة، سلاطر ترافقها الّركاج فمرحلة االقتصادية، الدكرةاالقتصادم ىي اليت تسمح بتمييز مراحل 

االف  بوادر اقتصاحب االنكماش

 االقتصادية األزمة و الّنمو(Croissance et Crise économique :) 

 اطلفاض أم، االقتصادم النشاط مبعناىا الضيق تراجع تعٍت االقتصادية، الدكرة ىي حلظة من األزمة

 بسيطاألحياف تراجع  بعض يف ك ظلو،لل مضادة األزمة ففإ الشائع مبعناىا أما ادلنتجة، اخلدمات ك عؿالس كمية

يف األجل .  يطلق عليو أزمة ك ذلك إذا كاف لو آثار سلبية على العمالة يف سوؽ العملاالقتصادم نشاطؿؿ

االقتصادم على األقل خالؿ ثالثيُت متتاليُت  النشاطتراجع  إذا اقتصادية أزمة عن  االقتصاديوفيتحدث- القصَت

 .الركود حىت أك االنكماش فاألزمة االقتصادية إذف ىي نقطة التحوؿ من مرحلة الركاج إذل مرحلة 1.من السنة

 

 

 

 

 

 
                                                 

. بضعة أشهر، سنة إذل غاية سنتُت: ألجل القصَت-
1
 Banque De Ressources Interactives en Sciences économiques et sociales, tiré du site internet 

www.Brises.Org, consulté le 15/10/2009 
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 :المصادر األساسية للنمو االقتصادي: المبحث الثاني

 .مصادر األساسية للنمو اإلقتصادي:المطلب األول

العمل ك رأس ادلاؿ، ك الذم يضاؼ إليهما عامل األرض أك : من التقليدم احلديث عن عاملُت أساسُت

 عوامل 4ادلوارد الطبيعية بصفة أكسع، باإلضافة إذل ضركرة التوفر على سلزكف معريف معُت، ك ىو ما يعٍت كجود 

 .أساسية للنمو سنعاجلها فيما يأيت ذكره

 :رأس المال البشري-     أ 

كما يعترب . السكاف يشكلوف بالطبع العامل األساسي لكل عملية إنتاجية ك بالتارل للنمو االقتصادم

العامل الذم تتميز بو الدكؿ عن بعضها البعض، اجلوانب الكمية ك خاصة النوعية ىي اليت تفسر الفركقات بُت 

 .معدالت النمو ك مستويات ادلعيشة

يتعلق األمر بالوسائل البشرية اليت تستخدـ يف العملية اإلنتاجية، فالعمل غلب تكييفو كفقا للطلب           

بينما جودة العمل يف الوقت احلارل أىم من . كما ك نوعا، العمل البشرم يعترب أكؿ عامل النمو االقتصادم

كميتو، ك ىو ما ؽلكن تفسَته ألف التكوين يؤدم إذل حتسن اإلنتاجية، ادلبادرة ك االبتكار، فاآلالت ادلعقدة ال 

 .ؽلكن التحكم فيها إال من طرؼ أشخاص مؤىلُت، ك ىو ما يدعونا إذل احلديث عن رأس ادلاؿ البشرم

انطلقت دراسات حديثة حوؿ النمو من فرضية أف التكوين ك التجربة لدل اليد العاملة دتثل شكال من 

فمن جهة ؽلكننا التأكيد أف رأس ادلاؿ البشرم يعرؼ ظاىرة تناقص الغلة، ذلك أف اليد العاملة . رأس ادلاؿ البشرم

 مرتفعة يف األجل الطويل، ك من جهة أخرل االستثمار يف شكل ؿاألكثر تكوينا ك تأىيال تستفيد من مدا خي

ؽلكن أف يكوف لو أثر أكثر دؽلومة على عملية                  (اإلنفاؽ على التعليم ك التكوين مثال)رأس ماؿ بشرم 

النمو، كذلك إذا ادلستول العارل للمهارات ك للتكوين يتماشى يف نفس الوقت مع تكثيف نشاطات البحث 
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كالتطوير، ك كذا تسريع التطور التكنولوجي، أك إذا كاف تبٍت تكنولوجيات حديثة أمرا ميسرا مع توفر يد عاملة 

 1.عالية التأىيل

ك اليت ترتكز بدكرىا . يقاس رأس ادلاؿ البشرم عادة يف ادلتوسط بادلدة ادلتوسطة لتمدرس الفئة النشطة

ك ذلك حتت فرضية أف عدد سنوات التمدرس يعترب مؤشرا على مستول تكويٍت . على مستويات التكوين احملققة

 2.يتشكل من الًتكيبية االجتماعية للعائلة، الًتبية ك التكوين، كما يتضمن أيضا رأس ادلاؿ الصحي لألفراد. معُت

 :تراكم رأس المال المادي-     ب

إف أعلية رأس ادلاؿ ادلادم ك كذا تراكمو خالؿ عملية النمو ال ؽلكن الفصل بينهما، ك ؽلكن تقسيمو إذل 

ك كذا رأس ادلاؿ            (اخل...عقارات، جتهيزات، كسائل)رأس ادلاؿ التقٍت، ك يتعلق مبجموع كسائل اإلنتاج 

 .النقدم ك يتعلق بالوسائل ادلالية اليت تسمح باحليازة على كسائل اإلنتاج

رأس ادلاؿ يتم استخدامو بالتكامل مع اليد العاملة للقياـ ببعض التقنيات اإلنتاجية، ك ىو ما غلعلنا طلتار 

حيث ك يف كل حلظة . (رأس ادلاؿ/ يد عاملة)بُت عدة فنوف إنتاجية، ك اليت ختتلف يف درجة استخدامها للركج 

 *.غلب األخذ باحلسباف معدالت األجور ك كذا معدالت الفائدة يف اختيار التقنية اليت يتم اإلنتاج من خالذلا

 

                                                 
1
 Andrea Bassanini et Stefano Scarpetta, Les Moteurs de La croissance dans les pays de l’OCDE : 

Analyse empirique sur des données de Panel, revue économique de l’OCDE, N° 33,2001/, 
p13. 20. 
2
 Habib Benbayer, les nouveaux développements de la théorie de la croissance, cahier du 

CREAD, n°41, 3ème trimestre, 1997, p15-16. 
 .طلتار فنا إنتاجيا كثيف رأس ادلاؿ:  إذا كاف معدؿ األجور أكرب من معدؿ الفائدة*
 .طلتار فن إنتاجي كثيف العمل:  إذا كاف معدؿ األجور أقل من معدؿ الفائدة*

 .  تؤدم إذل ارتفاع اإلنتاج الكلي بكمية أقل من  زيادة أحد عوامل اإلنتاج بكمية:  عوائد الغلة ادلتناقصة**
 . تؤدم إذل ارتفاع اإلنتاج الكلي بنفس الكمية  زيادة أحد عوامل اإلنتاج بكمية: عوائد الغلة الثابتة

 .  تؤدم إذل ارتفاع اإلنتاج الكلي بكمية أكرب من  زيادة أحد عوامل اإلنتاج بكمية: عوائد الغلة ادلتزايدة
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معدؿ تراكم رأس ادلاؿ ادلادم ىو من احملددات األساسية دلستول اإلنتاج الفردم احلقيقي، غَت أف آثاره 

 ك ىو ما يستدعي إدماج التطور التقٍت يف ** .على النمو االقتصادم ال تتسم بالدؽلومة بسبب عوائده ادلتناقصة

ك الشيء الذم يسمح بًتاكم رأس ادلاؿ ادلادم ىو استثمار، ك الذم يف مقاربتنا غلب النظر 1رأس ادلاؿ اجلديد، 

 .إليو على أنو متغَتة كلية، ك ىو ما يسمح لنا حبساب معدؿ االستثمار القتصاد ما ك ربطو بالنمو االقتصادم

 :التطور التقني-  ج 

بالنسبة للبشرية رتعاء ك ليس بلد على حدل، النمو االقتصادم ال ؽلكن فصلو عن التطور التقٍت، فهو 

الذم يسمح لنفس احلجم من الفئة النشطة أف تنتج كمية أكرب من السلع ك اخلدمات ك يف نفس احلجم          

الزمٍت، كما أنو يسمح بتقدمي سلع جديدة تشبع بطريقة سلتلفة احلاجات القدؽلة، كما تشبع حاجات جديدة 

 2.لدل الفرد ك ىو عامل ال ؽلكن أف يكوف متاحا إال عرب تطوير ادلعارؼ سواء علمية أك تقنيات تطبيقية

ؽلكن حتليل التطور التقٍت على أنو نتيجة استثمار أدل إذل اكتشاؼ طريقة جديدة يف اإلنتاج أك منتوج 

جديد مرتبط باالبتكار، التطور التقٍت ؽلكن أف يظهر على أنو مصدر للتطور االقتصادم ألنو يساىم يف حتسُت 

ظركؼ معيشة األفراد، ختفيض سلاطر العمل ك إشباع أفضل للحاجات الفردية ك اجلماعية، إذف ؽلكن تعريف 

التطور التقٍت على أنو ارتفاع يف سلزكف ادلعارؼ اليت جتعل عوامل اإلنتاج أكثر فعالية، ك ىو عملية ديناميكية تتم 

 3.عرب ثالثة مراحل

  االختراع(L'invention:)ك الذم ؽلكن النظر إليو على أنو خلق دلعارؼ جديدة . 

  االبتكار(L'innovation:)يتمثل يف تطبيق ادلعارؼ اجلديدة يف عملية اإلنتاج . 

 االنتشار( La Diffusion) :تًتجم عملية تبٍت االبتكارات على عدة مستويات. 

                                                 
1
 Andrea Bassanini et Stefano Scarpetta, op.cit, p12 

2
 Pierre Maillet, La Croissance économique (Presse Universitaire De France, Paris, 1988), 

p45. 
3 Jean Olivier hairault, op.cit, p15 
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ك جتدر اإلشارة فقط إذل أف ليس كل اخًتاع يؤدم إذل ابتكار إال إذا تعلق األمر بطرح منتج جديد أك 

 (:02)طريقة إنتاج جديدة، ك ؽلكن إبراز ادلسار الرابط بُت التطور التقٍت ك النمو االقتصادم من خالؿ الشكل

  .المسار تطور تقني، نمو اقتصادي: (3)الشكل رقم 

 
Source : Pierre Maillet, op.cit, P45 

من خالؿ مالحظة الشكل أعاله، يتضح لنا أف بداية التطور التقٍت ىي البحث األساسي، ك الذم عادة 

ما تتكفل بو احلكومات يف االقتصاد نظرا لتكلفة ادلرتفعة، تنتج عنو قوانُت عامة ػلوذلا البحث القاعدم إذل 

غَت أف االبتكارات عادة . معارؼ ك تقنيات جديدة يؤدم تطبيقها إذل تطور تقٍت ػلدث ظلوا يف ىذا االقتصاد

ليست موضوع تبادؿ يف السوؽ ك من مث ليس ذلا سعر، ك ىو ما ال يسمح لنا بقياس التطور التقٍت فنلجأ إذل 

استخداـ قياسات غَت مباشرة مرتبطة بنفقات البحث ك التطوير مثال، أك حىت عدد براءات االخًتاع ادلسجلة، إف 

ك مدل مساعلتها يف حتقيق  (رأس ادلاؿ البشرم، تراكم رأس ادلاؿ ادلادم، التطور التقٍت )كفاءة العناصر السابقة

 :عملية اإلنتاج ىو ادلصطلح عليو باسم اإلنتاجية

 قوانُت عامة

 معارؼ تقنية جديدة

 البحث األساسي

  البحث القاعدم

  التنمية تطبيق ىذه ادلعارؼ اجلديدة

 شلارسات ىذه ادلعارؼ اجلديدة  االبتكار
 بفضل االستثمارات

  ظلو اقتصادم التطور التقٍت
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 تعد . إف ظلو اإلنتاجية ىو ادلصدر الرئيسي لتحسُت مستويات ادلعيشة ادلتوسطة للسكاف: اإلنتاجية

ادلصدر الوحيد لتوليد ادلوارد اإلضافية الالزمة إلجراء التحسينات ادلطلوبة يف ظركؼ البيئة ك نوعية احلياة 

 1.يف كافة اجملاالت

 : ؽلكن احلديث عن ثالثة زلددات:محددات اإلنتاجية

 بقدر ما تكوف ادلباين ك التجهيزات ادلستخدمة يف اإلنتاج متطورة، بقدر ما ترتفع : رأس المال المادي

 .إنتاجية العماؿ

 بقدر ما يكوف العماؿ مكونُت بقدر ما ينتجوف أحسن: رأس المال البشري. 

 بقدر ما تكوف التكنولوجيات اليت يستخدمها العماؿ متطورة، ترتفع إنتاجيتهم: الكفاءة التكنولوجية. 

 (.01اجلدكؿ رقم)توجد عدة طرؽ لقياس اإلنتاجية، ؽلكن تلخيصها يف اجلدكؿ أدناه 

 :نظرة شاملة حول مختلف الطرق المستخدمة لقياس اإلنتاجية: 01الجدول رقم 

 نوع عامل اإلنتاج ادلستخدـ البياف

  عمل ك رأس ادلاؿ عمل رأس ادلاؿ طريقة قياس اإلنتاج

 إنتاجية رأس ادلاؿ مفهـو اإلنتاج اخلاـ

 (على أساس اإلنتاج اخلاـ)

على أساس )إنتاجية العمل 

 (اإلنتاج اخلاـ

إنتاجية متعددة العوامل 

 PMFللعمل ك رأس ادلاؿ 

اإلنتاجية متعددة 

 PMFالعوامل 

KLEMS 

 إنتاجية رأس ادلاؿ مفهـو القيمة ادلضافة

 (على أساس القيمة ادلضافة)

على أساس )إنتاجية العمل 

 (القيمة ادلضافة

PMF للعمل ك رأس ادلاؿ 

 على أساس القيمة ادلضافة

 

 طريقة قياس اإلنتاجية على أساس عدة عوامل طريقة قياس اإلنتاجية على أساس عامل كاحد 

                                                 
1

مركز : مصر)ىدؼ السياسة االقتصادية للقرف القادـ-  نيل بايلي، جارم بَتتلس، ركبرت إليتاف، تررتة زلمد فتحي صقر، النمو مع ادلساكاةمارتن 
 .31، ص(ـ2000األىراـ للًترتة ك النشر، 
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Source: Paul Schreyer et Dirk Pilat, mesurer la productivité, revue économique de 

l'OCDE, N°33, 2001/II, p139. 
من خالؿ مالحظة اجلدكؿ يتضح لنا كجود عدة طرؽ لقياس اإلنتاجية، سواء كانت إنتاجية عامل كاحد 

 أك عدة عوامل، غَت أف اإلحصائية األكثر استخداما ىي إنتاجية العمل على أساس القيمة ادلضافة، متبوعة بػػ

PMFعمل ك من مث-ػػ رأس ادلاؿ KLEMS  PMF. 

إف قياس أثر التغَتات يف عوامل اإلنتاج ك كذا قياس مساعلة كل عامل يف حتقيق النمو االقتصادم، تظهر 

أنو حىت إذا أخذنا بعُت االعتبار التغَتات النوعية اليت حتدث لكل عوامل اإلنتاج، يبقى جزء من النمو االقتصادم 

 .ال ؽلكن تفسَته، ك ىو ما يدفعنا إذل البحث عن عوامل أخرل قد تفسره

 :االقتصادي للنمو أخرى مصادر:المطلب الثاني

 اقخيصؿتف ؽلك العوامل فـ رلموعة ذلا تتوفر دل إذا الوأُؾ تُأيتف أ ذلا ؽلكن ال الذّكر الّسابقة العوامل إف

 1:الّتالية الّنقاط يف

 :االبتكار-   أ 

 االبتكار فّ أ إذ كافية، غَت مّيةؿالع فادلعرفة االبتكار،ر إرادة توؼّ  خالؿ من إالّ  يتأّتى ال مثال التقٍت فالّتطّور

  "ادلقاكلة حسّ " فكوؿمي أشخاص قبل من إال يكوف ال ك سلاطر، عليو تًتّتب كما دا،جو لبيتط إغلايبىو فعل 

L'esprit Entrepreneuriale  * شومبيًت مبفهـو Schumpeter . ىذه  تطبيق إذل يبادرمن  فهم

 بقّيةعلى  ىاتعميم ك األفكار ذهق تسويق األمر بؿّ يتط كما ،فالّسكا معيشةحتسُت ظركؼ  بغية مّيةؿالع ادلعارؼ

 .منها االقتصاد يستفيد حىّت  اجملتمع

 

                                                 
1
 P. Maillet, op.cit, p63-78. 

 ك ىو الذم ػلمل فكرة ادلشركع اجلديد، لديو الرغبة يف مزج عناصر اإلنتاج للقياـ بالعملية اإلنتاجية مبفهـو: نتكلم ىنا على ادلقاكؿ *

Schumpeter أنظر يف ىذا البياف ، :Christian lebas, l'innovation dans la théorie économique, Cahiers Français 323, 

La documentation française, novembre-décembre 2004, p37-41. 
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 :المؤّسساتي اإلطار و االقتصادي الّسوسيولوجي، المحيط-   ب

 توّفر بشرط أم الّنمو، حتقيق يف كافية رغبة فيُبدك اجملتمع دراأؼ فكا إذا إالّ  اقتصادم ظلوّ  حتقيق فؽلك ال

  تغيَت الّتغيَت، ىذا يقبلوف اجملتمع داأفر بقّية كاؼ إذا  ك** الّتغيَت إذل يدفعوف اجملتمع فـ ديناميكيُت داأفر

 دةقادلشاالفر كقات  كبَت بقدر يفّسر ما ، ك ىوالّتغيَت قبوؿ أيضا تقتضي الّنمو ففاتورة ،أماكن عملهم ،مهنهم

 ،من ىذه التكاليف التقليل قشأف من اجتماعية زتاية ـنظا توّفر ضركرة بؿيتط كما الّنمو، معّدالت يف الدكؿ بُت

من جهة  اجلديدة، اإلنتاجّيةعن استغالؿ كل الطرؽ  الّناجتة االقتصاديّة الفّعالية ارتفاعمن ادلهم التوفيق بُت  قأفّ  إذ

 سبق مسألة إجبار ادلؤسسات ما إذل إضافة ك ؽلكن .أخرل من جهة  لتغيَت االجتماعيةتقليص التكاليف  ك ،

على قبوؿ ىذا التغيَت ك ذلك عرب توفَت زليط تنافسي، ك ىو أمر يقع على عاتق السلطات العمومية، ك أخَتا 

 1:ؽلكن احلديث أيضا عن عامل احمليط االقتصادم، ك الذم بإمكانو حتفيز النمو ك ذلك من خالؿ توفر عاملُت

 ف إذ فيجب .الوطٍت االدخار عرب ؽلوؿ جاّدا جهدا بؿّ يتط فاالستثمار : االدخار و توجيو محج

 .اقتصادم ظلوّ  حتقيق بالّتارل ك ادلنتج، االستثمار ضلو توجييو ك االدخار تشجيع

 ادلؤّسسات ختتار األسعار أساس لؿفع االقتصادم، للنمو جّدا مهم األسعار عامل : األسعار مميكانز 

 االقتصاد يف اإلنتاج لعوامل اجلّيد ـفاالستخدا ا،قتستخدـ اليت الّتقنّيات كذا ك اقبإنتاج ـتقو اليّت  عؿالسّ 

تكاليف  جّيدا تعكس أهّنا مبعٌت صحيحة؛ قرارات إذل تؤدم األسعار كانت إذا إالّ  قحتقيق ؽلكن ال

لألسواؽ ىو  فاألحس الّسَت أكسع مبعٌت أك ادلنافسة، جانب إذل .قب الّتنّبؤ ؽلكن اقتطّور فأ كما اإلنتاج،

تقرار اس مع تتغَّت ف أ ؽلكن الّنسبية األسعار فأ ىو الثّاين الّشرط .الّشرط ذابتحقيق ق يسمح الّذم

 يقلص ما ك ىو االقتصاديّة، احلسابات ضقُتجْج  ـالتضخ من جوّ  سيادة ظل ففي سعار،ـ لألالعا ادلستول

 .االقتصادم الّنمو بالتارل ك االقتصاديّة الفعالّية من
                                                 

، يقرركف مواجهة ادلخاطر، يقرركف إعداد توليفات جديدة من اإلنتاج، ال يرضوف باستخداـ أساليب ادلاضي ك لكن "حس ادلقاكلة"متشبعُت بػػػ **
 .ػلبذكف االبتكار ك لو تطلب األمر زلاربة العناصر للتغيَت الذم سيغَت من عاداهتم
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 :الّتنمية و النمو سياسة-      ب

تشغيل         سوء كذا ك اإلنتاج نقص بتفادم تسمح معّينة معايَت احًتمنا ما إذا الّتنمية ؽلكن حتقيق

 :عن احلديث ك ؽلكن ،عواملو

 التوازف اجلهوم مطلوب ك لكنو أمر صعب حتقيقو ألف أصحاب :وضوح التنمية بين مختلف المناطق 

ادلؤسسات يتمركزكف حيث يتواجد ادلوردكف، يد عاملة بكميات كبَتة ك مؤىلة، باختصار ظركؼ عمل 

 .مواتية

 مبعٌت أف الطاقة اإلنتاجية لكل قطاع غلب أف :وضوح بين مستويات النشاط في مختلف القطاعات 

 .ترتفع بنفس كتَتة ارتفاع منافذه

 أم أنو يتم توزيع عوامل اإلنتاج بُت سلتلف النشاطات :وضوح في درجة عصرنة مختلف القطاعات 

 .حبيث تكوف إنتاجيتهم احلدية متساكية

ضف إذل ذلك ك شلا درجت عليو األدبيات االقتصادية أف ىناؾ نوعُت من االستثمار استثمارات 

فمن ادلهم أف يتم احًتاـ ىذين النوعُت من . اإلنتاجية ك اليت تسمح برفع اإلنتاج عرب توظيف اليد العاملة

 أم حتقيق التوازف الذم يسمح أف الرصيد اإلرتارل لتغَت التشغيل يوافق ذلك الذم يتالءـ مع النمو راالستثما

 .(مثل التغيَت احملتمل يف معدالت النشاط حسب الفئات العمرية خصوصا اإلناث )الدؽلوغرايف 

كل ىذه القواعد ال ؽلكن توفرىا بصفة كاملة، فاالقتصاديات اليت ىي يف مرحلة توسع، كما رأينا سابقا 

 .يعرؼ اقتصادىا رتلة من التشوىات، ك ىو انشغاؿ أصبح زلل اىتماـ سياسات النمو فيما بعد
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 .النمو االقتصادي وفقا لنظريات االقتصادية: المبحث الثالث

 تاريخ يف قدما األكثرمن التيارات  اقأفكار فـكبَتا  جانبا تستمد االقتصادم للنمو احلديثة النظريات إف

 قتصادمعلى سؤاؿ جوىرم ك ىو ىل ؽلكن حتقيق ظلو ا اإلجابة عرب سنتناكذلا التياراتىذه  .االقتصادم الفكر

 النمو؟نعم فما ىي شركط ىذا  اإلجابة كانت  إذاك ؟ الزمن عرب مستمر

 :االقتصادي للنمو الكالسيكي النموذج:   المطلب األول

ـ من أف االقتصاديُت فبالرغ .االقتصادم الفكر يف معركفة مدرسةالكالسيكية أكؿ  ادلدرسة تعترب

ـ كانوا أنو غَت ،الطبيعيُت ك التجاريُت من كال الصدد ىذا يف نقصد ك ،آخرين باقتصاديُت سبقواالكالسيك قد 

على . شر عالتاسعف القر بداية ك عشركاف ذلك خالؿ هناية القرف الثامن  ك االقتصادم النمو فع كتبأكؿ من 

ك سجلوا كيف أف العادل يسَت سَتا متواصال ضلو التقدـ                الصناعية الثورة بداية عايشوا ـأنو أساس

 فبأ يتحوؿ من رلتمع زراعي إذل رلتمع صناعي، ك بذلك فقد عارضوا الفيزيوقراط الذين اعتربكا ك االقتصادم

 هتاطبيع ك الصناعةزلاكلُت بذلك إبراز أعلية  االقتصادم، للفائض ادلنتج الوحيد القطاع ىو عياالزر القطاع

 ختتص اليت النظريات ك األسس من رلموعة كضعوا كما .االقتصادم الفائض خلق يف اقتىممسا كذا ك اإلنتاجية

ىم للعوامل مناقشت إذل باإلضافة ك يوجو للًتاكم الرأمسارل، يقتطع الذم االقتصادم الفائضمن  اجلزء بذلك

 .االستثمار ك الدخار ايفادلختلفة اليت حتكم ىذا الًتاكم ك ىو ما نتج عنو النظريات ادلشهورة للكالسيك 

صر سوؼ ضلاكؿ تقدمي عرض كاؼ لنظرة أىم االقتصاديُت ادلشكلُت ذلذه ادلدرسة، فكل من العن ىذا يف

ؽلكن القوؿ  ـالعمو لؿع ك قأف غَت .االقتصادم النمو دلسألة الشخصي تصوره ك اخلاص قظلوذج قؿ فكا ؤالءق

 .االقتصادم الفكر يف ثركة تزاؿ حىت يومنا ىذا تشكل ال االقتصادم النمو يف الكالسيك نظريات فبأ
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 Adam Smit (1723-1790               :)  سميث مآد نموذج  :المطلب الثاني

آدـ مسيث كاحد من أقدـ ك أكرب ادلفكرين الكالسيك، ك بشكل مؤلفو ثركة األمم الذم ظهر يف 

لقد آمن مسيث بوجود رلموعة من القوانُت حتكم النشاط .  بداية مرحلة جديدة يف التحليل االقتصادم1776

 :االقتصادم

اعتقد مسيث أف االقتصاد يتوازف بالضركرة عند مستول التشغيل الكامل، ك أف اإلدخارات سوؼ تؤدم -1

فنتيجة حالة التوظيف الكامل فإف أم زيادة يف االدخار سوؼ تًتجم يف شكل . إذل زيادة رأس ادلاؿ تلقائيا

زيادة ادلاؿ، ك يعود ذلك لكوف ادلقاكلُت أك رجاؿ األعماؿ سوؼ يقوموف باقًتاض ىذه االدخارات 

كيستخدموهنا لزيادة سلزكهنم من رأس ادلاؿ، ك ذلك عن طريق استثماره غي مشاريع تعود عليهم بعائد يكوف 

 .أكرب من تكلفة االقًتاض

ك بذلك فال حاجة للدكلة أك ألم نشاط حكومي آخر . أعتقد كذلك بأف االستثمار يكوف تلقائيا-2

يهدؼ إذل تشجيع أك توجيو ىذا االستثمار، ك يرجع ذلك إلؽلانو بعدـ تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم 

ك أف السوؽ ال يعرؼ أم خلل يف سَته العادم، ك إذا ما حدث أم خلل فإف ميكانزمات العرض ك الطلب 

 .الخفية اليدستتوذل إصالحو، ك ىو ما اصطلح عليو الكالسيك بػػػػ 

 توسع ك إثر يةؿادلح السوؽ توسيعك ذلك هبدؼ  .اخلارج إذل يسوؽ فأ غلب اإلنتاج فبأ مسيث اعتقد-3

 إذل تؤدم اقبدكر اليت اإلنتاجية رفعق شأف فـ األخَت ذاق ،العمل تلقائيا تقسيم ػلدثىذه السوؽ سوؼ 

 .فالسكا ك ىو ما سوؼ يصاحبو يف الوطٍت  الدخلزيادة

 

 

 



                                                     اللنم ااالقصااد   اللسااس ااالقصاادس  :الفصـل الثاني

 

57 

 

ف دخل أ الصدد ذاق يف فذكر األجور، و األرباح بُت عكسية عالقة بوجود كذلك مسيث اعتقد- 4

               اطلفاض إذل تؤدم اىمأحد زيادةف أ ك أرباح، ك كريتم توزيعو على شكل أج الصناعي النشاط

هتم حاجا بإشباع ـلو يسمح األجوريتلقى العماؿ مستول من  فبأ مسيث نادل فقدكلذلك  اآلخر،

 ـيقو حىت للرأمسارل تعطى فأ غلبمن الدخل  كبَتة نسبة فأ ك بػػػػ حد الكفاؼ، يسمى ما أك األساسية

 .اإلنتاجية يةؿالعم يف توسيعالًتاكمية من أجل اؿ يةؿبالعم

 العمل  بكمية عةؿالس قيمة تتحدد بذلك ك قيمةؿؿ الوحيد دلصدرف العمل ىو ابأ مسيث اعترب لقد

كال من  كنقصد األخرل، اإلنتاج عناصر يةعلى الرغم من ذلك فقد أعًتؼ بأىم ك ا،قإنتاج يفادلبذكؿ 

 :األرض كرأس ادلاؿ 

 أكرب افؾ إذا أما ،ف أقل من حد الكفاؼيكو فأ غلب ال الذم ك األجر العمل ىو عنصر عائد 

 اك ىو ـ.  سوؽ العملكضعية يف فائضا ؼللق األخَت ذاق.يفاالدؽلغر التوسع لؿع فسيشجعق فإفق من

 زلور يعد الذم يفاالدؽلوغر النمو عرب ـ للتعديلميكانيز فهناؾ .الكفاؼ مستول إذل األجر يعيد

 .االقتصاديُت الكالسيك بقية عند حاضر قأف كما Malthus نظرية

 فهي بذلك دتثل ،اآلخرين إلنتاجقابل للًتاكم على عكس عاملي  غَت ك ثابت عنصر ىي ألرضا 

 اقطور اليتسلتلفة عن تلك  بطريقة الرّيع نظرية فع Ricardo ـؿتك قد ك. مصدرا للريع دلالكيها

Malthus * *كسعر األرض ذهعلى ق اإلنتاج الفرؽ بُت تكلفة يساكم األرض عن الناتج فالرّيع 

 1 .السوؽ

 

                                                 

سعر الثمار يساكم تكلفة اإلنتاج يف األراضي اذلامشية األقل إنتاجية، أما إذا كاف سعر الثمار أكرب من تكلفة اإلنتاج فيجب استغالؿ أراضي أخرل  **
 .أقل إنتاجية، ك أخَتا إذا كاف سعر الثمار أقل من تكلفة اإلنتاج فيجب التخلي عن ىذه األراضي

1
 Dominique Guellec, Pierre Ralle, Les Nouvelles Théories De La Croissance (5éme édition, La découverte, Paris, 

2003), P28. 
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 ـ يت دل اليت الوطٍتمن الدخل  احلصة ك ىي متبقي، كعائد يظهر كالذم الربح، ائدهرأس ادلاؿ ع

 ؽلثل ىيكل الًتاكم الرأمسارل، ىو الربح . العقاريُت ادلالكُت كعليها من طرؼ العماؿ  االستحواذ

 من فعل الرأمساليُت، فاألجراء أساسا ىو االستثمار ؽلوؿ الذم كاالدخار لالستثمار،بذلك مصدر 

 .يعيشوف حبد الكفاؼ ك مالكي العقار يتسموف باالستهالؾ الًتيف فيستهلكوف كل مداخليهم

 :التارل ادلخطط يف االقتصادم النمو يف مسيث ـآد ظلوذج خيصؿت ؽلكن ك

 .في النمو االقتصادي" آدم سميث"نموذج : 04: الشكل رقم

 

، (م1988مديرية دار الكتب، : العراق)سالم توفيق النجفي، محمد صالح تركي القريشي، مقدمة في اقتصاد التنمية : المصدر 

 .61ص

 

 

 

 

 ارتفاع الدخل الوطني

 زيادة االدخار

 زيادة اإلنتاج

  زيادة األساليب الفنية

  تقسيم العمل

 زيادة السكان

  الطلب و اتساع السوقارتفاع 
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من خالؿ مالحظة الشكل أعاله يتبُت لنا أف مسيث يعتقد بأف مسألة النمو االقتصادم ىي مسألة 

تراكمية ك تلقائية، فحُت يبدأ تقسيم العمل يًتتب عنو ارتفاع إنتاجية، ك بالتارل ارتفاع الدخل الوطٍت ك ىو ما 

سوؼ ينجر عنو زيادة يف عدد سكاف ألنو يعد حافزا ك دافعا لو، ك ما إف تبدأ ادلعدالت السكانية باالرتفاع حىت 

ك يعقب ذلك زيادة يف االدخار بسبب ارتفاع ادلداخيل، إف حجر الزاكية *يزداد الطلب الفعاؿ ك تتسع السوؽ، 

يف تصور مسيث لعملية النمو االقتصادم ىو عملية الًتاكم الرأمسارل، ك الذم يتحدد باالدخار                         

ك االستثمار، كلذلك فحينما تنخفض معدالت األرباح بسبب زيادة ادلنافسة بُت الرأمساليُت أك بسبب ارتفاع 

فإف االدخار سوؼ            . معدالت األجور النقدية مع بقاء األجور احلقيقة ثابتة عند مستول الكفاؼ

ينخفض، ك معو االستثمار، ك بتباطؤ معدؿ الًتاكم الرأمسارل إذل غاية توقف ىذه العملية تدرغليا، شلا يؤدم إذل 

 .ركود اقتصادم

 T.Robert.Malthus (1776-1834:)نموذج توماس روبرت مالتوس :   المطلب الثالث

مناقشة النمو االقتصادم ك مشاكلو ك كانت لو آراؤه اليت دتيز هبا عن غَته من " مالتوس"تناكؿ 

 (:02الشكل رقم )يلخصها الشكل أدناه 1الكالسيك، 

لقد رفض مالتوس قانوف ادلنافذ لػػػػ جوف باتست سام ك الذم يعترب بأف كل عرض للسلع ؼللق الطلب 

على أساس أف االدخار ىو )الضركرم عليها، ك ىو ما ترتب عنو فكرة التوازف التلقائي بُت الدخل ك االستثمار 

، ك بذلك فقد تساءؿ مالتوس كيف يتوازف االستهالؾ (عرض لرؤكس األمواؿ يف حُت أف االستثمار طلب عليها

مع االدخار، إذ أف العماؿ يعيشوف عند مستول الكفاؼ أم أف دخلهم يساكم استهالكهم، ك بادلقابل فإف 

بُت االدخار ك االستهالؾ، فإذا قاـ الرأمساليوف باستثمار رتيع مدخراهتم فإف  (األرباح)الرأمساليُت يوزعوف دخلهم 

                                                 

 .الطلب الفعاؿ ىو رلموع الطلب االستهالكي ك االستثمارم، ك ىو رلموع الطلب احلاضر ك ادلستقبلي أم ادلتوقع *
 .62سادل توفيق النجفي، زلمد صاحل تركي القريشي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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، أما إذا دل ػلقق ىذا القيد فإف ىذا التوازف الذم سلم بو            (االدخار يساكم االستثمار)التوازف ػلقق 

 .الكالسيك ك بأنو ػلدث تلقائيا سوؼ لن يتحدث

 من أجل دتويل العملية  االدخار إذل احلاجة ينكر ال فهو االدخار، يفراط اإلؼ من مالتوس حّذر

ف بأ يعتقدفهو  "لالدخارالميل األمثل  " فكرة يقًتح قأفّ  غَت االقتصادم، النمو حتقيق ك االستثمارية

 بعد ك قأف إالّ  .االستثمارية فيو لتمويل العملية مرغوب ك ضركرم أمر ىو معُت مستول غاية إذل االدخار

اإلنفاؽ االستهالكي ك من ذتة الطلب الفعاؿ، ك بذلك  صرلتق يعٍت االدخار من ادلزيد ففإ ادلستول ذاق

مستواىا األمثل غلعل منها عبئا على  فع االدخارات يف زيادة أم فأ إذل صؿخ قد "مالتوس"يكوف 

 .االستثمار تشجيع عد درجة إذل أهنا سوؼ تنقص من االستهالؾ الكلي إذ االقتصادم، النمو

   ف من يتكو االقتصاد فأ تصور فقد ،االقتصادية الثنائية فكرة مالتوس توصل إليها اليت األفكارمن أىم

 القطاعداخل  تنحصر التقٍت ف ظاىرة التقدـأ اعترب ك الصناعي القطاع ك الزراعي القطاعقطاعيُت اثنُت، 

 ةؿالغ تناقص قانوف يسودهع الزراعي القطا فأ حُت يف". تزايد الغلة "رةقبظا يتميز كقؼ لذلك ك الصناعي

ك ىو يف حالة التشغيل الكامل، ك أف رأس ادلاؿ ادلمكن استثماره فيو قد كصل إذل أقصاه يف ظل الفن 

فالضماف .  القطاع الزراعيؿمرحبة داخ ستثمارالؿ فرص أم دل تعد ىناؾ بالتارل ك السائد، اإلنتاجي

 .مرحبة فرص لؿع قالحتوائ الصناعي القطاع ىو االقتصادم ظلوؿؿ الوحيد
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 ".روبرت مالتوس"نموذج النمو االقتصادي لــــ  (05):الشكل رقم

 

 .63سالم توفيق النجفي، محمد صالح تركي القريشي، مرجع سابق، ص: المصدر

 كبَت كاؼ  بشكل ادلعيشة مستول اطلفاض غاية إذل يزداد سوؼ السكاين النمو فّ بأ "مالتوس" عتقدم

 بقذ كما– االقتصادم النمود ىناؾ أم ميوؿ تلقائية يف توج الق أف ك السكانية، الزيادةاستمرار  دلنع

 النموبل أف . االقتصادم النمو إذلللوصوؿ  كافيا ليس لوحده السكاين النمو فأ ك -مسيث مآدق إرل

الطلب الفعاؿ  يف زيادة فالسكا يف النمو ذلك يصاحب عندما فقط االقتصادم النمو يشجعالدؽلغرايف 

على أساس أف الزيادة يف السكاف تؤدم إذل زيادة عرض العمل ك منو اطلفاض األجور إذل مستول 

الكفاؼ، ك ىو األمر الذم سوؼ يشجع ادلنتجُت على استثمار ادلزيد من أمواذلم ك بالتارل ارتفاع 

 .معدالت النمو االقتصادم

 زيادة عرض العمل

 خلق دخل العمل

 الزيادة السكانية

 زيادة معدل النمو االقتصادي خفض مستوى األجور

 خفض تكاليف اإلنتاج

 زيادة االدخار و االستثمار زيادة أرباح المنتجين
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من خالؿ مالحظة الشكل أعاله، يتضح لنا أف الزيادة السكانية تؤدم إذل ارتفاع الفئة النشطة، فَتتفع 

بذلك عرض العمل ك ىو ما ينجر عنو اطلفاض يف مستول األجور، أم اطلفاض تكاليف اإلنتاج، فتزداد بذلك 

أرباح ادلنتجُت ك يرفعوف من ادخاراهتم اليت ستموؿ االستثمار، أم زيادة معدؿ النمو االقتصادم، ك من جهة 

أخرل فإف الزيادة السكانية تعٍت ارتفاع الطلب الفعاؿ ك الذم سيمتص فائض اإلنتاج مساعلا بذلك يف حتقيق 

 .النمو االقتصادم

 :David Ricardo( 1772-1823 ريكاردو دافيد" نموذج:   المطلب الرابع

ك ؽلكن اعتباره أحسن من ؽلثل ادلدرسة " آدـ مسيث"لقد كاف دافيد ريكاردك من ادلعارضُت لػػػػ 

الكالسيكية بعده، كانت لو رؤل مشًتكة رتعتو مع غَته من الكالسيك، كاإلؽلاف باحلرية الفردية ك سيادة ظركؼ 

غَت أنو ك بادلقابل كانت لو                . ادلنافسة الكاملة، باإلضافة إذل دعم تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم

رؤل ك تصورات حوؿ العديد من ادلسائل االقتصادية ك اليت خالف فيها آدـ مسيث ك غَته من         

الكالسيك، ك فيما يلي سوؼ نورد أىم ما ظليز التحليل االقتصادم الذم اتصف بو ريكاردك فيما ؼلص مسألة 

 (06  )ـالشكل رؽ)النمو االقتصادم ك نلخصو يف الشكل أدناه 
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 .نموذج ريكاردو في النمو االقتصادي: (06)الشكل رقم 

 

 .65سالم توفيق النجفي، محمد صالح تركي الفريشي، مرجع سابق، ص: المصدر

 

 

 

 

  تزايد معدؿ النمو  زيادة مستول األجور  حتقيق أرباح عالية  زراعة األراضي

زيادة الطلب على 
  ادلواد الزراعية

 زراعة األراضي 
  األقل خصوبة

 ارتفاع ادلستول
   العاـ لألسعار

 سيادة ظاىرة   ارتفاع األجور ك الريع
  تناقص الغلة

 اطلفاض إنتاجية
  ادلوارد ادلستخدمة

  اطلفاض األرباح

  زكاؿ تراكم رأس ادلاؿ

  الركود االقتصادم
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  يف حتليل ريكاردك أحتل القطاع الزراعي ادلركز األكؿ يف األعلية، فبالنسبة لو يتم توزيع الدخل الوطٍت بُت

ثالثة طبقات أساسية يف اجملتمع ك ىي اليت حتدد سَت عملية النمو االقتصادم، الرأمساليُت، أصحاب 

 .األراضي ك العماؿ

 ىم ك ىم الذين أرباح زيادة إذل يهدفوف ،ـمنتجاتو لتصريف كسعف أسواؽ أع يبحثوف: الرأسماليون

 .االقتصادم النمو يف الرئيسي بالدكر فيقومو

  ف فإ عيةراالزّ  ضيرااأل لندرة كنتيجة ضيرااأل لؿع السيطرة ىم الذين ػلكموف :ضيرااأل أصحاب

 .منتجاهتا لؿع بؿالط ازدياد حالة يفيًتاكم ك يتزايد  ريع للوف علػلص أصحاهبا

ك بذلك فقد كاف ريكاردك متشائما ك توقع سيادة ظركؼ ارتفاع أسعار السلع الزراعية يف ادلدل الطويل 

ك منو ارتفاع األجور ك الربوع ك اجتاه األرباح ضلو االطلفاض، ك ىو ما يؤدم إذل تناقص معدالت             

 .االدخار ك االستثمار ك دخوؿ االقتصاد حالة من الركود
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 .تقييم نظرة الكالسيك للنمو االقتصادي: المبحث الرابع

كما سبق لنا القوؿ فإف نظريات الكالسيك يف النمو االقتصادم ال تزاؿ حلد اآلف تشكل ثركة يف الفكر 

االقتصادم، إذ ؽلكن للبلداف النامية ك اليت ىي يف سعي حثيث من أجل تطوير اقتصادياهتا ك حتقيق ظلو اقتصادم 

دائم ك مستمر أف تستفيد من حتليل ىذه ادلدرسة، فالربغم من االختالفات ادلسجلة على مستول التحليل لكل 

من آدـ مسيث، دافيد ريكاردك، مالتوس، إال أنو ؽلكن القوؿ أف سلتلف ىذه التحليل تبلورت حوؿ رلموعة من 

 1.النقاط ادلشًتكة

أكؿ مسألة اىتم هبا الكالسيك يف دراستهم للنمو االقتصادم ىي مسألة تراكم رأس ادلاؿ مبعدالت 

مرتفعة يف القطاع الصناعي بسبب ظركؼ تناقص الغلة اليت تسود النشاط الزراعي، ك بذلك فقد اعتقدكا أف 

 .القطاع الصناعي ؽلكن أف يكوف فعال زلركا للنمو االقتصادم

لقد اعترب الكالسيك بأف معدؿ الًتاكم الرأمسارل ىو احملدد األساسي للنمو االقتصادم، ك ىذا ادلعدؿ 

 .يتحدد على أساس تلك النسبة من أرباح ادلشاريع ك اليت يتم توجيهها ضلو استثمارات جديدة

ك إما أف يسعى إذل أطالؽ منتجات جديدة حتوز على طلب ادلستهلكُت يف األسواؽ، فالتطور التقٍت 

حاضر إذف يف فكر الكالسيك، ك لكنو يبقى ػلتل مكانة ىامشية ك دل يتم إدخالو يف التحليل اإلرتارل، ك دل يتم 

 نظر إليها على بيد أنو" Machinismeأثر ادلكننة "التفكَت فيو كحل لػػػػ حالة االستقرار، فريكاردك اىتم بػػػػ 

أهنا تقتل عنصر العمل ك ليس على أهنا مصدر لإلنتاجية، ك إذا أردنا احلديث على مستول االقتصاد ككل نقوؿ 

أف ظلو الصناعات ادلختلفة ادلشكلة لالقتصاد الوطٍت مقدرا مبعدالت تراكم رأس ادلاؿ ستوقف على مدل قدرة 

ىذه الصناعات على رفع كفاءهتا اإلنتاجية مبا يعكس التطورات ادلستمرة يف الفنوف اإلنتاجية ك مالئمة أذكاؽ 

 .ادلستهلكُت

                                                 
1

 .310-309، ص ص (2003اندار انجامؼية، : مصر)ػبد انرحمه يسرى أحمد، جطور انفكر االقحصادي،  
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إف التحليل السالف الذكر لو أعليتو فيما ؼلص حالة البلداف النامية، فهذه األخَتة ؽلكن ذلا أف جتٍت 

الكثَت من ادلكاسب بإشاعة أكرب قدر من ادلنافسة بُت ادلشركعات اخلاصة اليت تعمل داخل أسواقها ك أف هتيئ 

 1.كافة الظركؼ لعملية التقدـ التكنولوجي

 (:1831-1770)للنمو االقتصادي Carl Marxنموذج  كارل ماركس :  المطلب األول

الكالسيك يف العديد من ادلسائل االقتصادية كما خالفهم يف تصوره لعملية " كارل ماركس "لقد خالف

النمو االقتصادم، إال أنو التحق بنتائجهم فيما ؼلص مسألة عدـ استمرارية النمو يف األجل الطويل، ك لكنو         

ك على خالؼ دافيد ريكاردك اعترب أف حالة االستقرار مردىا القطاع الصناعي الذم يعرؼ ظاىرة تناقص الغلة 

ك ليس الزراعي كما ذىب إليو ريكاردك، ك بالتارل غلب البحث عن أسباب  (ارتفاع التكوين العضوم لرأس ادلاؿ)

 .عدـ استقرار النمو يف الصناعة

 ؼمن جهة أخرل فقد عرؼ ك حلل التطور التقٍت على أنو عامل لزيادة اإلنتاجية، غَت أنو اعتربه غَت كا

ستفقد معناىا بسبب ثقل ادلكونات العضوية لرأس  (اإلنتاجية)لدفع النمو ك جعلو مستمرا، ألف ىذه األخَتة 

، ك ؽلكن عرض أىم ما ميز التحليل ادلاركسي 2ادلاؿ ك ىنا تظهر األزمات فهي شركط ضركرية للتطور الرأمسارل

 :لعملية النمو االقتصادم فيما يلي

لقد بلور ماركس نظريتو ادلرسومة بػػػ نظرية الفائض االقتصادم ك اليت تعترب جوىر التحليل            

القيمة ادلنتجة )ك ىو الفرؽ بُت قيمة السلعة ادلنتجة " فائض قيمة"ادلاركسي، حيث اعترب بأف األرباح ما ىي إال 

ك أجور حد الكفاؼ ادلدفوعة للعماؿ من اجل إنتاج ذلك ادلنتج                                   (من طرؼ العامل

 ك الرأمساليوف ػلققوف أرباحا نتيجة بيعهم للمنتجات بسعر أعلى من أجر الكفاؼ، ىذا 3،(قيمة قوة عملو)

                                                 
1

 .312ػبد انرحمه يسري أحمد، مرجغ سبق ذكري، ص 
2
 Eric, Bosserelle, op, cit, p92. 

3
 .67سانم جوفيق انىجفي، محمد صانح جركي انقرشي، مرجغ سبق ذكري، ص 
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الفائض يف القيمة ىو احملرؾ للمجتمع الرأمسارل ك غلب أف نفرؽ ىنا بُت معدؿ فائض القيمة ك معدؿ              

 :األرباح، فمعدؿ فائض القيمة دائما أكرب من معدؿ األرباح

 .األجور/ (األجور- الدخل)= معدل فائض القيمة

 .األجور/ (األرباح)فائض القيمة   =

 .حجم رأس ادلاؿ ادلستخدـ يف العملية اإلنتاجية+ األجور/ (فائض القيمة)األرباح = معدل األرباح

فالبسط يف كال ادلعدلُت ىو فائض القيمة، بينما ادلقاـ يف احلالة األكذل ىو رأس ادلاؿ ادلتغَت أما يف احلالة 

 .الثانية فهو يساكم رأس ادلاؿ ادلتغَت باإلضافة إذل رأس ادلاؿ الثابت

 :حسب ماركس ىناؾ عاملُت أساسُت ػلركاف عملية الًتاكم الرأمسارل ك علا

 حيث ك نتيجة لوجود ادلنافسة التامة بُت الرأمساليُت ك تناقص األرباح فهذا :طبيعة النظام الرأسمالي 

يدفعهم إذل تقليل تكاليفهم ادلتغَتة، إما بتخفيض األجور أك بتشغيل العماؿ لعدد أكرب من الساعات 

 .عند نفس مستول األجر، هبدؼ زيادة معدالت أرباحهم ك بالتارل معدالت تراكم رأس ادلاؿ

 الذم من شأنو رفع اإلنتاجية ك ختفيض تكلفة السلع، ك يف ىذا اإلطار اختلف : التقدـ التكنولوجي

ماركس مع الكالسيك، إذ اعترب بأف التقدـ التقٍت احلاصل يف القطاع الصناعي سيجلب حتسينات تقنية 

يف القطاع الزراعي، ك ىو ما سوؼ يكوف سببا يف ارتفاع إنتاجيتو ك بذلك فهو يرفض فكرة القطاع 

 .الزراعي التقليدم الذم يعوؽ التقدـ االقتصادم

شلا سبق طللص إذل أف ماركس قد كصل إذل نفس النتيجة ادلستوحاة من طرؼ الكالسيك ك اليت مفادىا 

أف النمو االقتصادم ىو ظاىرة غَت مستمرة ك ال ؽلكن احلفاظ عليو يف األجل الطويل، غَت أف التحليل ادلاركسي 

كاف ثريا أكثر من التحليل الكالسيكي، فمن جهة اعترب بأف مصدر اهنيار النمو ىو قانوف تناقص الغلة ادلوجود 

 .يف الصناعة ك ليس يف الزراعة
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 (:1946-1942)النموذج الكنيزي للنمو االقتصادي :  المطلب الثاني

 الفًتة خالؿ اقتصادم ركود اقأعقب اليت ك ،1929 سنةعرفها النظاـ الرأمسارل  اليت احلادة األزمة بعد

عن  عجزه نتيجة أزمة يف التقليدم الفكرث أنو ك خالؿ ىذه الفًتة دخل حي ،1933 إذل 1929 من ادلمتدة

 اليت ك ، 1936 سنة كرةقادلش قنظريت"  كينز" كضع الفًتة ىذه خالؿ .االقتصادية األزمة ىذه أسباب تفسَت

 عيوب معاجلة اشأنو من اليت اجلديدة األسسرتلة من  كضع حيث االقتصادم؛ الفكر يفكبَتا  منعطفا تؿشكّ 

 النقاط يفك ؽلكن تلخيص أىم ما ؽليز التحليل الكينزم  االقتصادم، النموالنظاـ الرأمسارل ك كضعو على طريق 

 1:التالية

 حيث اجلزئي، باالقتصاد قؿ السابقوف االقتصاديوف فيو اىتم الذم الوقت يف الكلي باالقتصاد كينز اىتم 

ف بأ معتقدين الفردية ادلؤسسة أرباح تعظي كذا ك ادلنتجة الوحدة تكاليف خفض كيفية على ركزكا

 ، االقتصادم موللن الرئيسي احملرؾ يعد الذمر تراكم رأس ادلاؿ مصد ىي اقأرباح

 اجلزءأنو ذلك  على الفعاؿ بؿالطّ  ك عرؼ االقتصادم النمو لتحقيق الالزمة الشركط عف كينز حتدث 

 .من الدخل الوطٍت الذم ينفق على االستهالؾ ك الًتاكم

 مصطلح  العالقة ىذه على أطلق ك الوطٍت، الدخل ظلو ك االستمارات  زيادة بُت عالقة "كينز" أكجد

 االستثمار على اإلنفاؽ يف فالزيادة االستثمار، أثر فيو ينب الذم ك Le Multiplication ادلضاعف

 .يف الدخل الوطٍت (مبقدار ادلضاعف)مضاعفة  زيادة إذل تؤدم

 

 

 

 
                                                 

1
 .70سانم جوفيق انىجفي، محمد صانح جركي انقرشي، مرجغ سبق ذكري،ص 
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 (:1942 االقتصادي نمولل Evsey Domar "دومار إيفسيج نموذ:المطلب الثالث

يهتم                      قأفّ  إذ ،االقتصادم ـالنظا يف االستثمار ؼلص مزدكجا ظلوذجا قبكوف النموذج ىذا دتيزم

 للنظاـ اإلنتاجية الطّاقة يف الزيادة إذل يؤدم االستثمار فأ صلد العرض جانب فمن ، الطلبك بالعرض 

 بؿالط زيادة إذل تؤدم قزيادت فأ إذ م،ؿالك بؿالط مكونات أحد أنو صلد بؿالطّ  جانبك من  ،االقتصادم

           النمو معدؿ حتديد يف تكمن النموذج فمشكلة إذف .ادلضاعف آلية بفعل كذا ك مباشر بشكل رلالك

 1.اإلنتاجية الطاقة يف الزيادة مع مؿالك بؿالط يف الزيادة من خاللو تتوافق الذم ك التوازين

 (:1947)االقتصادي نمولل Roy Harrod "رودىا روي نموذج:المطلب الرابع

 ركدىا اىتماـ يف يتمثل ماقبُت األساسي الفارؽ فكا فإ ك دكمار ظلوذج كبَت حد إذل اركدق ظلوذج قيشب

 . مستمرّ  اقتصادم ظلو حتقيق إمكانية يف البحث كذا ك النموذج اقيتضمن اليت االستثمار نظرية بتحديد

            مؿالفع ادلعدؿ ،االقتصادم  للنموأساسية مفاىيم ثالثة بُت الّتفرقة لؿع النموذج ىذا يعتمد ك

 .االقتصادم  للنموالطبيعي ادلعدؿ ك للنمو فيو ادلرغوب ادلعدؿ ،للنمو

 :االقتصادي نمولل دومار-رودىا نموذج تقييم

 :التالية النقاطيلي سوؼ ضلاكؿ تقييم ذلذا النموذج من خالؿ استعراض  فيما

  ادلؤسساتّف أ أم ،الكلي الطلب يف الزيادة تساكم االستثمار يف الزيادة فأ ضمنّيا ىاركد ظلوذجيفًتض 

 الالـز االستثمار ـحج تقررك من  السابقة، الفًتة يف بؿالط مع منتجاهتا لؿع احلارل بؿالط مبقارنة ـتقو

 لبعض فػلتاجو ادلؤسسات فمدراء ،ذلك عكس الواقع فأ غَت اجلارم، بؿالط مستول إذل للوصوؿ

        اليّت  االستثمارية ا لقراراتاخّتاذ ك هتممنتجا لؿع بؿالط حالة فـ تأكد للسلاطرةلل جتنبا الوقت

 الّتنفيذ حّيز تدخل ال أهنا إالّ  ب،ؿالط يف الزيادة قىذ فهو تتحقق الذم الوقت يف اقاختاذك إف مت  حىت

                                                 
1

 .491-490ص ص  (1976مصر، دار غريب انطباػة، )صقر أحمد صقر، انىظرية االقحصادية انكهية  
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 دالة يف اإدخالو ينبغي النموذج يف '' إبطاء فًتة '' كجود لدينا يتأكدك بذلك  معُت، كقت مركر بعد إالّ 

 .االستثمار

 (:1956)االقتصادي للنمو النيوكالسيكي النموذج:المطلب الخامس

 االقتصادم ظلوؿؿ اجلديدة الكالسيكية ظرياتلنؿ مرجعي كنموذج سونف فرض الذم Solow ظلوذج

 ادلدرسة لفكرمن التوازف العاـ لو الرأس، ك ىو ما غلعلنا نقتصر عليو كنموذج شلثل  مستمّدة اراأفك يعرض

 مستقر ظلو حتقيق إمكانية يف البحث إذل النموذج ذاق ىدؼ حيث االقتصادم، النمو مسألة حوؿ النيوكالسيكية

 .ك دائم

 (:1956)االقتصادي نمولل Solow نموذج عرض   

 النتيجة ىذه إذل للوصوؿ ك Harrod لػػػػػػ التشاؤميةللتوقعات  إجابة Solow قدّ  1956 سنة يف

ك دل يتوقف عند ذلك بل اعترب أنو ك يف  Harrod اقعن ـّ ؿتك اليت اإلنتاج تقنيات مركنة ـعد فرضيةعن  ختلى

 ؽلكننا مثّ  فـ ك قمن صؿالتخ متّ  فاألعوا بُت التنسيق فمشكل بالتارل ك كاالستثمار، االدخاركل حلظة تلتقي 

 .ديناميكيا مولنؿ Solow ظلوذج جعل ما ك ىو اإلنتاج، لعوامل الكامل ـاالستخدا إذل الوصوؿ

 النمو كالعمل ك رأس ادلاؿ، : إنتاج مملعا إاّل  يوجد ال االقتصادم موللن Solow مقاربة يف

 األخَتىذا  الّسكاين، النمو عرب العمل توسعة ك االستثمار عربعنصر رأس ادلاؿ  تطوير فإذ يفًتض االقتصادم

 يف ادلعتمدة االقتصادية العوامل فع ةؿّ مستق أهّنا أم خارجية، متغَتة بذلك يعترب كفو طبيعّية ظلوّ  بوتَتة مقّيد

 عدد فّ فإ  رأس ادلاؿكمّية من نرفع فعندما ادلتناقصة، العوائد فبقانو مقّيد االستثمار عرب رأس ادلاؿ ظلو .النموذج

 .إضافّية رأس ماؿ كحدةتقل بالتوازم مع كل  اإلنتاج من ذلك بعد اليوع ادلتحصل اإلضافّية الوحدات
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الظاىرة الوحيدة اليت تسمح بالتخلص من قانوف العوائد ادلتناقصة ىي حتسُت جودة عوامل اإلنتاج، ك ىو 

 إنتاجية عوامل ما جعل يدخل متغَتة إضافية على دالة اإلنتاج ىي التطور التقٍت، ك الذم يعوؿ عليو يف حتسُت

اإلنتاج، ك لكن يتعلق األمر بتطور تقٍت خارجي ال يتم تفسَته من طرؼ التحليل االقتصادم، ك ىو ما تكلمت 

" E. Denison"عنو سلسلة من األحباث اإلحصائية حوؿ مصادر النمو االقتصادم، ك أساسا حبث األمريكي 

ك الذين بينوا أنو ك على اختالؼ الدكؿ  E. Malinvaud, J.J.Carré, P. Dubois( 1976)ك الفرنسيُت

العمل ك رأس ) من معدالت النمو االقتصادم ال تفسرىا التطورات الكمية يف عوامل اإلنتاج ٪70-40فإف 

ك ىو ما يدعونا إذل القوؿ بوجود تطور تقٍت ك الذم ػلسن إنتاجية عوامل اإلنتاج يف األجل  1، (ادلاؿ فقط

ادلنحى )الطويل، ك بذلك نضمن استمرارية النمو االقتصادم، ك ؽلكن إبراز ىذا النموذج من خالؿ الشكل أدناه 

 (:1رقم 

  االقتصاديللنمو Solowمنحى : 07المنحى رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Karim pellier, op.cit, p1306 

                                                 
1
 Jacques Généreux, op.cit, p307. 

 (مه اإلوحاج٪)االسحثمار 

 ارجفاع رأش انمال
 (مه رأش انمال٪)اهحالك 

 مسحوى رأش انمال في األجم انطويم

 رأش انمال

A 

C 

B 

M N 
D 
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من خالؿ مالحظة الشكل أعاله يتبُت لنا أف الًتاكم الرأمسارل يأيت من الفرؽ بُت االستثمار             

، ك مبا أف  A ك االمتالؾ، ىذا األخَت ىو حصة ثابتة من رأس ادلاؿ ادلستعمل ك ىو ادلعرب عنو يف الشكل باخلط

رأس ادلاؿ كما ذكرنا آنفا حتكمو عوائد متناقصة، فبقدر ما يكوف مستول رأس ادلاؿ مرتفعا بقدر ما تنخفض 

 .Bمردكديتو احلدية ك ىو ادلعرب عنو بادلنحى 

فإف أم استثمار  (حالة البلداف النامية)عندما يكوف مستول رأس ادلاؿ االبتدائي يف االقتصاد ضعيفا 

عندئذ أم زيادة يف . سيؤدم إذل زيادة أكرب يف حجم اإلنتاج إذل غاية الوصوؿ إذل مستول تراكمي معُت

االستثمار بوحدة كاحدة تكوف دكف فائدة تذكر على مستول اإلنتاج، فهي ال تكفي حىت لتغطية اإلىتالؾ ك عند 

، عند ىذا ادلستول من رأس ادلاؿ يسمح االستثمار فقط  (Mالنقطة )ىذه القيمة تتوقف عملية الًتاكم الرأمسارل 

يكوف من األفضل   (Nالنقطة )، ك عند مستول أقل منو بقليل (تعويض االىتالؾ)بتجديد سلزكف رأس ادلاؿ 

ال ؽلكن           (Cالنقطة )االستثمار ألنو غللب أكثر من اىتالؾ رأس ادلاؿ، ك عند مستول أعلى منو بقليل 

 .االستثمار، فيتوقف الًتاكم ك تتوقف معو عملية النمو االقتصادم يف األجل الطويل

 1.تطور تقٍت زلايد ك ظلو دؽلغرايف: أف النمو االقتصادم يأيت من عاملُت Solowفأعترب بذلك 

 :االقتصادي نمولل Solow نموذج متقيي    

 :نتائج بثالثة باخلركج لنا يسمح Solow ظلوذج

 اليدرأس ادلاؿ  فسلزك ارتفاع فمع االقتصادم، النمو فـ يرفع االستثمار عرب رأس ادلاؿ كمّية مف الرّفع 

 .اقإنتاجّيت ترتفع ةملالعا

 ـ يراكموف مستول أقل من رأس ادلاؿ، ألنّو الغنّية البلداف فـ لؿأع ظلوّ ذلا معدؿ  فيكو الفقَتة البلداف

 يف قمن أقول بصفة اإلنتاج ارتفاع إذل يؤّدم رأس ادلاؿ فارتفاعة أقل، متناقص عوائديعرفوف  كبالتارل

 .قدمةالبلداف ادلت
                                                 

1
 Frédéric Teulon, Croissance, Crises et Développement (6éme édition, Presse Universitaire, France, 2001)، p113 
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 ـحج ارتفاع فّ أ حيث ما ةؿمرح إذل ستصل االقتصاديّات فّ فإ اإلنتاج لعوامل ادلتناقصة العوائد بسبب 

           غَت النتيجة ذهق فّ أ Solow كاعترب ( االستقرارحالة(اإلنتاج ـحج فمم يرفع ال اإلنتاج عوامل

 إنتاجية من يرفع الذم التقٍت التطّور بسبب احلالة  ىذه إذل أبدا تصل ال االقتصاديات فّ أ ك كاقعّية 

 .اإلنتاج عوامل

 :التالية االنتقادات الّنموذج ذلذا قنوجّ  فأ ؽلكن النتائج، ىذه ضوء على

 ىو تراكم العامل النموذج اىذ يف االعتبار بعُت أخذه متّ  الذم االقتصادم  للنموالوحيد ادلصدر -

 فالنمو بذلك ك متناقصة حدية إنتاجية ذك األخَت الوحيد القابل للًتاكم ك ىو رأس ادلاؿ العادم،

 ك ىو ما يعٍت أنو قد دائمة ليست ك انتقالية ىرةظا سول اعتباره ؽلكن ال النموذج ىذا يف االقتصادم

 .أخفق يف حتقيق اذلدؼ ادلراد الوصوؿ إليو

-  Solow احلدية لكل من رأس ادلاؿ ك العمل متناقصة متجاىال بذلك تأثَت اإلنتاجية فّ أ اعترب 

 .التطور التقٍت الداخلي

 جلميع بالنسبة متساكيا الفردم من عوامل اإلنتاج غلعل الدخل ادلستول نفس Solow ظلوذج حسب -

 تباعد تفسَت فع عجز قأفّ  غَت ،La convergence التقارب لديو فكرة يعّزز ماك ىو .  الدكؿ

 . الدخل الفردم بُت الدكؿ األكثر فقرا ك األكثر غنامستويات

 ـالنظاحاؿ من األحواؿ عن  بأم يتوّلد ال قألفّ  خارجيا يبقى النموذج  ىذا يف احملقق االقتصادم النمو -

 غَت ،للنمو الدؽلغرايف بالنسبة األمر كذلك ك خارجيا فيكو التقٍت فالتطور ذاتو، حدّ  يف االقتصادم

  النمو من كبَتة نسبة يفّسر خارجيا نعتربه الذم التقٍت التطور فأ أثبتت التجريبية الدراسات فّ أ

 .ىدادلشا القتصادم
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 اقتصادم ظلو ضلو تتقارب فأ غلب االقتصادياتف كل فإ خارجية تكنولوجية صدمات غيابيف ظل  -

 الشرقي اجلنوب ك آسيا لبلداف القوم النمو تفسَت فع النموذج ىذا عجز يعٍت ما ك ىو ،ـمعدك

 .األخَتة السنوات خالؿ

 يف السائرة للدكؿ اإلنتاجية القدرات الستغالؿ ادلخفض ادلستول تفسَت عمى قادر غَت النموذج ذاق -

 .طريق النمو بالرغم من ندرة رأس ادلاؿ الذم تتسم بو ىذه الدكؿ

 العوائد فكرة فع تؿتخ ظلاذج ك ىي السابقة، النماذج إخفاقات جتاكز حتاكؿ جديدة ظلاذج تىرظ

ارات باالستثماألجل الطويل  يف النمو تفّسر ،داخلي عامل التقٍت التطور فّ أ تعترب ك اإلنتاج لعوامل ادلتناقصة

 .باإلنتاجّية يتعلق فيما خارجّيةك فورات  يوّلد الذم ك البشرم  رأس ادلاؿ يف اخلاصة ك العمومية
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 :النظرية الحديثة لحدود النظرية التقليدية على ضوء الدراسات التجربية: المبحث الخامس

 النموذج فـ يتكوف الّثمانينات منتصف غاية إذل النمو نظرية ؼلصّ  فيما سائدا فكا الذم الفكر إف

رأينا            كما ادلقاربة، ذهق يف R.M.Solow (1956)طرؼ فـ ادلقًتحة الصياغة كأساسا الّنيوكالسيكي

 عربالعمل ك رأس ادلاؿ، النمو االقتصادم يفًتض إذف ظلو عنصر رأس ادلاؿ : إنتاج مؿعاـ إاّل  يوجد ال آنفا،

 خارجية متغَّتةفهو بذلك  طبيعية ظلو بوتَتة مقّيد األخَت ىذا رايف، الدؽلغ النمو عرب العمل عنصر ظلوّ  ك االستثمار

 فالقانو ذاق تتجاكز فأ مؤسسةف للؽلك قأفّ  غَت، ادلتناقصة احلّدية العوائد فبقانو مقّيد االستثمار رأس ادلاؿ كظلوّ  ،

 يف أكرب ختصص ،للعمل فأحسـ بتقسي يسمح ادلؤسسة ـحج فزيادة ، ملالسّ  اقتصاديات من خالؿ حتقيق

 إنتاجية ك حتسُت لإلنتاج ادلتوسطة فةؿالتككاف من ادلكن تقليص  ك أف قأفّ  غَت .اإلنتاجّية زيادة كبالتارل ادلهاـ

 1.حجمها تطوير عرب ادلؤسسة

 :يلالداخ النمو نظريّات في االقتصادي النمو مصادر:المطلب األول

خالؿ جعل  من أساسا أعلبو، ادلذكورة احلدكد جتاكز إذل االقتصادم ظلوؿؿ احلديثة النظريات تطمح

عوائد متزايدة يف األجل  كجود ك ىي كاحدة نتيجة إذل اقرتيع صتؿخ ك، مؿداخ إنتاج عامل التقٍت التطّور

للتحسُت  مصادر أربعة بُت التمييز ؽلكننا ّخصةمل بصفة، االقتصادم النمو دؽلومة عمى احملافظة بإمكاهناالطويل 

 :الداخلي لإلنتاجية يف األجل الطويل تناكلتها بإسهاب نظريات النمو الداخلي

 .االستثمار عربتراكم ادلعارؼ  -

 . R-D التطوير ك البحث نشاطات عربتراكم ادلعارؼ  -

 .البشرمتراكم رأس ادلاؿ  -

 .العمومّية طاتؿالسّ  من طرؼ القاعديّة اذلياكل تطوير -

                                                 
1
 Jacques Généreux, op.cit, p307 
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 مستمر اقتصادم ظلوّ  حتقيق يف مساعلتو إبراز كيفية مع ادلصادر ىذه من مصدرسنتناكؿ كل  يلي كفيما

 .L'état stationnaire الثبات كضعّية بتفادم يسمح

 P. M. Romerنموذج : تراكم المعارف عبر االستثمار و التعلم بالممارسة:المطلب الثاني

 (:1986)األول 

النظريتُت                 لدل االقتصادم مشًتؾ للنمو مصدر ىو ادلاّدميف رأس ادلاؿ  اخلاص االستثمار

-auto مستمرّ  ذايت ظلوّ  إذلللوصوؿ  ك حيث فة،ؿسلت بطريقة قتناكلت احلديثة النظرية فّ كلك، احلديثة ك القدؽلة 

entretenue ظلوذج }مؿالداخ ظلولل ادلرجعي النموذج  للعائد احلدم لرأس ادلاؿ، ثابتة قيمة إذل الوصوؿ غلب 

   Romer (1986)}ال اقمناستثمار كل   فّ أل ادلؤسسات بُت إغلابية خارجّية ك فورات كجود لؿع رتكزم 

 ك فورات كجود بسبب األخرل ادلؤسسات إنتاجّية من يرفع إظّلا ك ادلؤسسة ذهق إنتاج مستول برفع فقط يسمح

 خاصةف ملكية تكو فأ فؽلك ال ادلعرفة ذهك ق ادلمارسة، ك ـّ للتعل مصدر ىو فاالستثمار تكنولوجّية، خارجّية

 فيكو فاالستثمار ادلؤسسات، بقّية إذل زلالة ال تنتشر إظلا ك اقأنتجت اليّت  ىي كوهنا فـ ـبالرّغ ىالوحد مؤسسةلل

أشكاؿ  بادلمارسة ـؿالتع يعٍت ك .التقٍت التطّور لؿع آثاره بسبب ذلك ك االقتصادم النمو يف مباشرا سببا فإذ

 ـفالتحكّ  البحث، ك الًتبية مثل أخرل نشاطات عكس عمى اإلنتاجي، النشاط فع الناشئة ادلعرفة يف الزيادة

 ـّ ؿفالتع ، ادلًتاكمباإلنتاج مرتبطة اإلعادة حيث اجملموعة، أك الفردمن تكرار نفس العملية من طرؼ  الناشئ

 .مستمر ذايت اقتصادم ظلو بتحقيق تسمح فإهّنا قويّة كانت إذا اليت ك ديناميكية ـحج عوائد إذف يوّلد بادلمارسة

عن تراكم ادلعارؼ                 ينتج االقتصادم النمو فّ بأ اعترب األكؿ قظلوذج يف Romer إذف

 خربة نكتسب فباإلنتاج فّعالة، بطريقة ننتج فأ ـّ علنت ما بقدر ننتج ما فبقدر االستثمار، عرب  ذلكك التكنولوجية
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 لؿع أدخل داخلي ظلوّ  ظلوذج أكؿ ىو Romer ظلوذج فّ بأ القوؿ إذل يدعونا ما ك ىو ،اإلنتاجّيةمن  ترفع

 1: أساسيتُت فرضّيتُت سيكيالالّنيوؾ النموذج

ىم طرؽ بتطوير مؤسساتلل يسمح بادلمارسة ـّ ؿالتع فّ بأ اقمفاد اليت الفكرة أعاد :األولى الفرضّية

 اليت السابقة جتربةلل يدةازمت داّلة ىي معينة فًتة خالؿ ما مؤسسة إنتاجية فّ بأ اعترب إذ الوقت، مركر مع اإلنتاجّية

 .اراتاالستثم فع الناتج اإلنتاجّية يف فالتحسّ ، ىذا معّينة عةؿس إنتاج تراكمت لديها من خالؿ

ف                القرألفراد مارشاؿ خالؿ هناية  اقطّور اليت اخلارجّية الوفورات مبدأ أعاد : الثانية الفرضّية

 فيوجد ادلؤسسات، بقية عمى إغلابّية خارجّيةك فورات  ليا فيكو اقإنتاجّيت حتسُت عرب فادلؤسسات ادلاضي، 

 حىت اإلنتاجّية، لزيادة فعالية األكثر اإلنتاج طرؽ تقليد لؿع يعمل منهم كاحدف كل أ حبيث ادلنتجُت بُت تنافس

 .أخرل مؤسسات ابتكرهتا طرقا كانت كلو

 .P.Mنموذج : R-Dتراكم المعارف عبر نشاطات البحث و التطوير :المطلب الثالث

Römer (:1990) الثاني 

 مصدرىو  حديثة،ك معارؼ  مبتكرة، طرؽ جديدة، منتجات كرقبظ يسمح كالذم التطوير ك البحث

 المدمجة و الخلق أعمال مييّ  "قأفّ  لؿع قتعريف ؽلكن ك .Solow قعن ـّ ؿتك الذم التقٍت دلتطّور أساسي

            المجتمع معرفة و الثقافية اإلنسانّية، المعرفة ايوف بما المعارف مجموع نم الّرفع بغرض آنية بطريقة

 ".ةجديد تطبيقات في المعارف من المجموعة ذهه ماستخدا إلى باإلضافةككل، 

 ظلولل احملرؾ دكر التقٍت التطور إيالء حوؿ السابقة النظريات بيةؿأغ مع تتفق مؿالداخ النمو نظريات

 :ّمتُتقـ نقطتُت يف ك ذلك النظريات قىذ قإرل بتقذ شلّا أبعد إذل بقتذ اقلكنّ  ك االقتصادم،

 .مؿداخ تقٍت تطّور كقؼ بالتارل ك مأجور، اقتصادم نشاط كنتيجة التقٍت التطورتدخل  -

 .التقنياتسلتلف أشكاؿ  مشولّية أكثر بصفة تصوغ -
                                                 

1
 Jacques Généreux, op.cit, p310. 
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 قنوات عّدة يّتخذ فأ ؽلكن اإلنتاجّية لؿع اقمن نوع  كلأثر ك التطوير ك البحث من أنواع عّدة توجد

 .كاإلنتاجّية التطوير ك البحث بُت قةالالع دلعرفة هبا اإلحاطة ينبغي

 فالتحسُت كخدمات، جديدة عؿس خلق إذل يؤدم : المؤسسة طرف من المحقق التطوير و البحث

 ذاق م،ؿّ الك االقتصاد ك ادلؤسسة مستول لؿع اإلنتاجية لنموّ  ىي عوامل اإلنتاج طرؽ ككذا ادلنتجات جودة يف

 اإلنتاج مركنة قّدرت إذ التطوير، ك البحث يّةىمأ إذل الوكمك خلصت  جتريبّية دراسات عّدة موضوع فكا األثر

 أك ،قبنفسق ؽلّوؿ فأ ؽلكن اخلاص القطاع ـ بو يقو الذم البحث، ىذا ٪30-10بُت ما التطوير ك دلبحث بالنسبة

 ادلمّولة ةقاجل فأ أساس لؿع التمويل دلصادر تبعا ؼلتلف اإلنتاجّية لؿع تأثَته فأ يعٍت ماك ىو  الّدكلة، طريق فع

 .على طبيعة برامج البحث تؤثّر

 معارؼ توّلد مقؼ ،العلمية ادلعارؼ لؿع مباشرة أثار ذلا اجلامعية البحوث : العمومي التطوير و البحث

 غَت آثارا لو فّ أل إما اإلنتاجّية، لؿع العمومي البحث آثار نقيس ال احلاالتبو من  بأس ال عدد يف ك قاعدية

 .اخلاـ مؿالداخ ناتجلل ادلوجودة احلسابات يف تدخل ال البحث ذاق نتائج فّ أل أك مباشرة

  اقتصاد لكل احلديثة تكنولوجياتلل ثالثا مصدرا تعدّ  أخرلمن دكؿ  تأيت كاليت :األجنبّية المعارف

 ف طرؼـ اقاستخداـ ـيت ما دؿب يف البحث فع ادلًتتّبة ادلعرفة فّ أ بسبب ذلك ك احلدكد تعرب فالتكنولوجيا، كطٍت

حقوؽ          ، Savoir-faire أدائّية معرفة أكامتالؾ براءات االخًتاع،  : طريق عن آخر دؿب مؤسسات

 استثمركاف الذم األجانب ادلنافسُت مع صاؿاالتّ  أجانب، ندسُتقـ ك ماءؿع توظيف ،ادلنافسُت مالحظة التصنيع،

 .التقنّية ك ميةؿالع األحباث لؿع عالاإلط ،( IDE)احملمية ادلؤسسات قىذ بلداف يف
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 (:1988 )نموذج Lucas: تراكم رأس المال البشري:المطلب الرابع

 ، W.Schultz ك G.Becker طرؼ من 1961 سنة طّور كالّذم البشرم  رأس ادلاؿحؿمصط

سلزكف رأس ادلاؿ  ـحج يف االختالفات فع أساسا ناجتة األجور يف االختالفات فبأ اعتربكا ف النيوكالسيكأ فنجد

 نظريةلل األساسية فالفكرة ،كاحدة بشرمسلتلفة لكل كحدة رأس ماؿ  أجور معّدالت بسبب ليس ك البشرم

 إذ اجملتمع أك فردلل سواء البشرميف رأس ادلاؿ  استثمار ىي الًتبية فّ أ ىي البشرمحوؿ رأس ادلاؿ  سيكيةالالنيوؾ

كرا أج فّقوؿيت بالضركرةجراء فاأل تنافسّية، كضعية ظل يف يعمل االقتصاد فّ أ كمباىا، قّاتل فـ إنتاجّية فـ يرفع

 اليت ك ،ىمإنتاجّيت إذل تعود العماؿ بُت حظةالادل األجر يف فاتالفاالخت بذلك ك احلّدية، ىمإنتاجّيت إذل تساكم

لرأس  سيكيةالالّنيوؾ فالنظريةيف تراكم ادلاؿ البشرم لدل كل كاحد منهم، ك بذلك  فاتالاالخت إذل تعود اقبدكر

 1: التالية الفرضيات لؿع ـتقو البشرم ادلاؿ

 مدة الدراسة تقيس صحيحة ادلعرفة. 

 األقدمية تقيس بصورة صحيحة سلوؾ العامل. 

 معرفة ك سلوؾ العامل ترفع من إنتاجيتو. 

 إنتاجية األفراد ؽلكن مالحظتها. 

 ادلؤسسات دتنح العماؿ أجورا كفقا إلنتاجيتهم احلدية. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Edouard Poulain, "le capital humain d'une conception substantielle à un modèle représentationnel", revue 

économique, vol52, N°1, janvier 2001, p96. 
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 :يلالّداخ النمو نظريّات متقيي:المطلب الخامس

 السياسة ؼلصّ  فيما االقتصادم ظلولل احلديثة نظريةلل احلقيقّية اإلضافة تقدير يف ادلبالغة ينبغي ال

 :ذلك لألسباب التاليةك االقتصادية

                   اخلارجّية الوفورات طويل كقت فمنذ ف،السياسّيو ك فاالقتصاديّو قيعرؼ ال شيئادل جتلب  -

مت التطرؽ إليها من طرؼ التحليل االقتصادم، ك احلكومات تتدخل  القاعديّة اذلياكل ك البحث، بية،للًت

 .لتدعيم االستثمارات يف ىذا اجملاؿ

 رقتظف أ فؽلك ال قأعال ادلذكورة مؿالداخ النمو مصادر سلتلف يف العموميةادلتزايد للسلطات  االستثمار -

ف ع البحث فّ أ كما .كالقصَت ادلتوّسطصراعات بُت األجل  ؼللق ما كاألجل الطويل، ك ق يف إاّل  آثاره

ك يعمق بذلك من  احمليط، حساب لؿع ػلدث فأ فؽلك الطويل األجل يف قحتقيق فؽلك ظلوّ  أقصى

 كرقتد أساسا ك 2050 - 2030 آفاؽ ضمن األرض كوكب ّددتو اليت الكربل اإليكولوجّية ادلخاطر

 1. األكزكفثقب

  منكأكثر ،ىيكلي قسبب أساسا اقارتفاع اليت ك البطالة فـ ضعيفة حّصة يصؿتق يف إاّل  ىميسا ال النمو -

 لؿع  إظلاك العمل عنصر أساسا ك اإلنتاجمكثف لعوامل  ـاستخدا عمى يرتكز ال مؿالّداخ النمو ذلك

 فالقرهناية  فـ ابتداء الصناعيةمنها الدكؿ  تعاين اليت الكربل الصعوبة فّ أ صلد بادلقابل ك اإلنتاجّية، فحتسّ 

 ف عواملـ الكمية االحتياجات فـ يقلل الذم التقٍت التطورمن جهة  موافقة لؿع قدرهتا ـعد يف تتمثل ادلاضي

 األفراد  منويعاين قد الذم االجتماعي اإلقصاء لتفادم الضركرية العمل مناصب ظلوّ  أخرل جهة ك من اإلنتاج،

 مصادر بطالة             ادلتوّسط ك القصَتتشكل يف األجل  فأ فؽلك مؿالّداخ االقتصادم النمو فمصادر إنتاجا،

                                                 
1
 Myriam Noury, La croissance économique est elle un moyen de lutte contre la pollution, les enseignements de 

la courbe de Kuznets environnementale, revue française d'économie, N03/Vol XXI, 3éme trimestre, janvier 2007, 

p138. 



                                                     اللنم ااالقصااد   اللسااس ااالقصاادس  :الفصـل الثاني

 

81 

 

ىيكلية ك السياسة االقتصادية ابتداء من هناية ىذا القرف كجب عليها إذف أف تعد اسًتاتيجيات جديدة للتشغيل 

 .حتارب أساسا كمباشرة البطالة اذليكلية
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 :خالصة الفصل

يف ختاـ ىذا الفصل كبعد زلاكلتنا اإلحاطة النظرية بشقني موضوع الدراسة بدء بالنمو االقتصادم ك من مثن 

 :السياسة االقتصادية ،فإننا خلصنا إذل رتلة من النتائج ؽلكن إغلازىا يف النقاط التالية 

  ؽلكن تعريف النمو االقتصادم على أنو االرتقاء الكمي يف رلموع السلع كاخلدمات النهائية ادلنتجة  

 .داخل االقتصاد خالؿ فًتة زمنية معينة عادة سنة

  غَت أف االعمل،رأس ادلاؿ ،كالتكنولوجي:يفسر النمو االقتصادم تقليديا بعوامل اإلنتاج النيوكالسيكية،

 .الواقع أحلق هبم عوامل أخرل بإمكاهنا تفسَت ما تبقى من النمو 

  تعٍت السياسة االقتصادية رلموع اإلجراءات اليت تقـو هبا الدكلة قصد التأثَت على بعض ادلتغَتات

غَت أف تطبيقها ألىداؼ تنجر عنو .االقتصادية كاالجتماعية كذلك بفضل امتالكها جلملة من األدكات

  يف طبيعة النظاـ االقتصادم مرتلة من ادلعوقات يف مقدمتها التعديل األكتوماتيك

  تساىم السياسة االقتصادية يف حتقيق النمو يف حالة البلداف ادلتطورة ،أما يف حالة البلداف ادلتخلفة فإنو

يقع على عاتق السياسات االقتصادية أكال البدء يف توفَت الشركط الضركرية للخركج من بؤرة التخلف عرب 

 .تدعيم الًتبية كالتكوين لصاحل أفراد اجملتمع ،توفَت اذلياكل القاعدية األساسية

  بالرغم من النتائج السابقة خصوصا فيما يتعلق بالنمو االقتصادم ،كىو مايدعونا إذل دراسة إذل دراسة

مصادر النمو االقتصادم على ضوء النظرية االقتصادية من ادلقربات التقليدية إذل النظريات احلديثة،حىت 

 .يتسٌت لنا فهم النظريات كتوجيو السياسات االقتصادية 
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 .1980لمحة عن سياسة التصنيع في الجزائر قبل :الفصل الثالث

 :تمهيد

 اجلزائر سياسة انتهجت لذلك واالجتماعيةيشكل قطاع الصناعة حجر األساس يف التنمية االقتصادية 

،وأعطتها 1967وىذا منذ اخلطة األوذل  (الصناعات الثقيلة)تصنيع قوية منذ السبعينيات وأمستها الصناعة ادلصًنعة 

لإلعتقادىا أًف القطاع الصناعي والذي سبثل يف الًتصنيع الثقيل ىو القطاع   بالغاً وعلقت عليها أماؿ كبَتة،اىتماما

من   ،وىذا العرض أعطتو حصة األسد1966 بادلائة 32  إذل  ارتفعتالوحيد ،ميتص عدد كبَت من  البطالة 

. االستثمارات

غَت أَف النتائج ادلتحصل عليها عند هناية السبعينات جعلت الشعب اجلزائري يتجرع مرارة سياسة اًلتصنيع 

.  شديدة اللهجة ذلا انتقادات يوجهوفالثقيل،وحىت القائموف على ىذه السياسة أصبحوا 

 الوطٍت وبالتارل إنعاشو والقضاء على التوترات لالقتصادأًف أعلية القطاع الصناعي يف بناء قاعدة صلبة 

اليت عرفها يف مرحلة السبعينيات،فإًف األمر يبقي دائماً معلقاً بالنتائج اليت حققها ىذا القطاع،وخاصة أًف فًتة 

 الوطٍت عامة والقطاع الصناعي خاصة والسؤاؿ االقتصاد على اقتصادية عرفت عدة إصالحات 1993 -1980

: ىو

 يف اجملاؿ الصناعي؟ 1993 – 80ىي النتائج احملققة خالؿ فًتة  ما

 على القطاع الصناعي؟ االقتصاديةىي انعكاسات اإلصالحات  ما و
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 1980لمحة عن سياسة التصنيع قبل عام :المبحث األول

 صعباً ،حيث كاف مستقبل البالد يتوقف على واجتماعيا اقتصاديا وضعاً االستقالؿورثت اجلزائر غداة 

والقطاع الصناعي كاف يعرؼ وضعاً خطَتاً نتيجة   الوطٍت،االقتصاد بضعف اتسممنهج مواجهة ىذا اإلرث الذي 

. للضعف الشديد الذي كاف يعاين منو

 مؤسسة سلربة إف دل نقل معدومة سباماً 800وعندما غادرت فرنسا اجلزائر تركت ورائها ما يقارب عن 

،باإلضافة إذل ذىاب كل اإلطارات التقنية،باإلضافة إذل ضعف وسائل لتحويل وقلة اإلطارات ادلؤىلة،وضعف 

. اإلنتاج الصناعي

تابع )متخلف من كل النواحي وتابع لفرنسا يف أغلبيتواقتصاد بصفة عاـ أًف اجلزائر وجدت نفسها أماـ 

وخاصة التبعية  ،واالجتماعيةودل ذبد البالد أمامها للقضاء على ىذه الوضعية االقتصادية (لالقتصاد الفرنسي

. للخارج وباخلصوص لفرنسا

: وميكن توضيح سياسة التصنيع يف اجلزائر يف النقاط التالية

 (:1965-1962:  )االنتقاليةالمرحلة :  المطلب األول

من   األًوؿ تشهد تنمية صناعية،حيث شهدت تصنيعاً االستقالؿليس من السليم القوؿ بأًف السنوات 

 مثل االستقالؿ ودل تنجز ادلشروعات اليت تضمنتها ىذه اخلطة إاًل غداة ،النوع الكولونيارل سبثل يف خطة قسنطينة 

. اليت مسيت فيما بعد بالشركة الوطنية للحديد والصلب بناء شركة احلديد والصلب بعنابة،

 ًكما  الكيماوية مت بناء مشروعات صناعية خاص بإنتاج األمسدة د، فقأما يف رلاؿ إنتاج مواضيع العمل

. شهدت ىذه الفًتة أيضا   العمل ببعض ادلشروعات الصناعية الغذائية وصناعة النسيج واألحذية
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غَت أًف صَتورة التصنيع يف ىذه الفًتة واجهت إذل جانب ادلشاكل السابقة ىناؾ مشاكل أخرى كتشييد 

صرح الدولة لضعف اإلمكانيات  النامجة عن النزيف ادلارل الذي تعرضت لو البالد ،فاإلمكانيات ادلالية ادلتاحة دل 

 أماـ  صَتورة  ادلعضلةتكن تسمح بتحقيق الًتاكم وسبويل النفقات الالزمة لسَت أعماؿ الدولة، ومنو طرحت 

التصنيع،ىل ينبغي اختيار ادلشروعات الصناعية الكبَتة اليت تنتمي إذل قطاع الصناعة الثقيلة مع كل ما يتطلبو 

ذلك من إمكانيات مالية ضخمة دل تكن متاحة ،ىذا من جانب ومن جانب أخر،عانت صَتورة التصنيع إذف 

     1:يلي وسياسية دل يكتب ذلا أف تتحرر منها كليا فيما بعد وادلتمثلة فيما اقتصاديةمن  وطأة أوضاع 

أدى إذل كبح الطاقات اإلنتاجية  وسائل اإلنتاج شلا  واالستهالؾالكبَت للواردات من سلع الوزف _ 1

 .تللِمؤسسا

كاف القطاع البًتورل يف معظمو بُت أيدي رأمساؿ األجنيب اخلاص،األمر يسمح للدولة بإعادة توجيو  -2

 . و الصناعيةاالقتصاديةالنفقات العامة والعمليات 

. وجود جهاز إداري ضعيف البنية دل ينشأ أساسا دلتابعة إعداد ادلشروعات الصناعية وإصلازىا بسرعة- 3

 وفياً ،يف مهاـ تصميم ادلشروعات الصناعية يف إطار سلطط استخداما الوطنية اإلطار استخداـ عدـ- 4

. منظم 

 دبفهومها الصحيح تكاد تكوف معدومة،وما كاف يسمى آنذاؾ بالصناعة ىي خاضعة الصناعة_  5

لرأمساؿ أجنيب،وبالتارل ميكن القوؿ أف كل أنواع الصناعات اليت سبثل القاعدة ادلادية للبالد ،دل يكن ذلا 

 .أي أثر عدا الصناعات الغذائية ىي اليت حافظت على نشاطها فقط

 

                                                 
1

 .13،14ص،(1980-1962)زلمد األخضر بن حسن،التصنيع يف اجلزائر،أفكار حوؿ التجربة اجلزائرية 
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 سبيزت بنوع من ادلنجمة الصناعات أماعدـ وجود صناعة قاعدية ترتكز عليها الصناعات األخرى، 6

 دبثابة االنتقاليةيعرؼ دبفهـو التنمية ادلوجهة للخارج،ومنو تعترب ادلرحلة  التطور للموارد ادلنجمية وىذا ما

 واالجتماعية االقتصادية لتحضَت الشروط الضرورية النطالؽ عملية التنمية الالزمةالفًتة التحضَتية 

. 1967من تنفيذ أوؿ خطة للتنمية سنة  بصفة عامة،وىو ما حاولت اجلزائر إحداثو فعاًل ،انطالقاً 

 :(1979- 1967)مرحلة المخططات التنموية :    المطلب الثاني

 البطالة امتصاص اذلدؼ منو ىو ف، كا برنامج تصنيع واسع1967من عاـابتداء  اجلزائر اعتمدت

 1:ييل  األوؿ خطة تنموية ماي تقرأ يف ادلخطط الثالثث، حيوالتوجو للداخل

 العناصر األوذل ذلذه اإلسًتاتيجية تركزت خصوصا على أعادربليل الوضعية االجتماعية للبالد يف فًتة  إف

. تفاقم البطالة

 كانت هتدؼ إذل ربقيق ما (1979-67)ويف ىذا اإلطار نستنتج أف سياسة التصنيع خالؿ ىذه الفًتة

: يلي

يلعب دوره بالكامل يف مضاعفة عدد فرص العمل،وكذا يف إنتاج وسائل اإلنتاج  تصنيع حقيقيت قادر أف

 سياسيا اقتصاديا حدثا 1971 الوطٍت يف تطوره،وقد شكل تأميم احملروقات عاـ االقتصاداألساسية اليت ػلتاجها 

. زلددا على الصعيد الوطٍت

 مليار دج 110.22 الكلي االستثماراتبلغ حجم  (1977-1974)يف ادلخطط الرباعي الثاين

تتضح األعلية اليت أعطيت للتصنيع ضمن عملية التنمية وذلك من  ىنا و.  مليار دج48خصص منها للتصنيع

 :يليخالؿ ادلواثيق السياسية واخلطط التنموية حيث نقرأ ضمن ادلخطط الرباعي األوؿ ما 

 

                                                 
1
 M.P.A.T ;RAPPOPT General DU PLAN TRIéNAL ;PP8;9. 
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:  الثالثة التاليةاالذباىاتحىت ميكن إقامة صناعة حقيقية فإف التصنيع أف يأخذ 

 البيًتوكيمياء إقامة الصناعات األساسية كاحلديد والصلب و. 

  أساس ظلو الًصناعة الزراعيةباعتبارىاإقامة الصناعات ادليكانيكية . 

  (. االستَتاد) والقادرة على تلبية الطلب احمللي عوض اللجوء إذل اخلارج لالستَتادإقامة الصناعات ادلعوضة

يف إقامة صناعة أساسية قادرة  وىنا يظهر ادلسار التنموي الذي رمسو ادلخطط اجلزائري للتصنيع وادلتمثل

. االقتصاديةعلى أف سبارس تأثَتىا على الزراعة هبدؼ التكامل بُت القطاعات 

 ومناصب الشغل عن االستخداـإذل مضاعفة  (1979- 67)كانت ترمي أىداؼ التنمية يف ىذه الفًتة

 والصناعات الثقيلة إذل ؼادلكث االستثمار يف تطبيق سياسة 1967طريق التصنيع،حيث بدأت السلطات منذ 

 من سياسة عمالية االقتصادية األخرى،وىكذا ربولت سياسة التنمية االقتصاديةاحلد الذي أعللت فيو القطاعات 

            الدولة كأسلوب رأمسالية مكثف ،ومن صناعة ثقيلة ومن جهة اشًتاكية للتنمية إذل استثمارمكثفة إذل 

سة التصنيع ىذه كاف ػلث عليها دائما الرئيس الراحل ىواري بومدين رمحو اهلل،إذ قاؿ يف إحدى اسي، اؿللتنمية

 1.(االستغالؿ وطٍت خاؿ من أشكاؿ اقتصادزلاولة بناء  و سياستنا تقـو على تصنيع البالد )خطبو

. 1971،ىي تأميم احملروقات واالستغالؿ من التبعية االقتصادإف اخلطوة اليت حررت 

إف سياسة التصنيع خالؿ ىذه الفًتة استهدفت بناء صناعة متكاملة هبدؼ التحرر من التبعية للدوؿ 

ادلتقدمة صناعيا ،ومن ىنا كانت األىداؼ االقتصادية األساسية تتمثل يف إرساء صناعة ثقيلة وزيادة اإلنتاج ،وىذا 

. كاف مقرراً أف يؤدي إذل مرحلة االكتفاء الذايت ابتداًء من الثمانينات

 

 
                                                 

1
 HOUARI BOUMEDIEN. DISCOURS DU PRESIDENT BOUMEDIENE VOL  2 .1970 P63. 
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 بغرض ربقيق ىذه األىداؼ شرعت السلطة يف تنمية طويلة ادلدى ،معتمدة على الصناعات 

اذليدروكربونية، والثقيلة ، واذلدؼ من ىذه األخَتة ىو إنتاج وسائل اإلنتاج،غَت أف ىذا النموذج من التصنيع يؤدي 

،أي إنشاء صناعات تًتتب على شكل ادلادة اخلاـ إذل ادلنتوج االقتصاديةإذل البحث عن تكامل للفروع 

 1.النهائي،معدف حديد مث آالت مث منتجات استهالكية

 2:يليمت إصلازه عرب خطط التنمية وذلك بادلقادير ادلالية كما  وميكن معاجلة ما

 بادلائة 45 مليار دج ،أي بنسبة 4.11 ادلنجزة يف الصناعة االستثماراتبلغ حجم : المخطط الثالثي 

 .دج  مليار9.16 لالستثماريف حُت بلغ احلجم الكلي 

 مليار دج أي 20دج منها   مليار36.31 الكلية ادلنجزة بلغت االستثمارات: المخطط الرباعي األول

.  بادلائة55بنسبة

 ػػػػػػ ادلنجزة يف القطاع الصناعي تقدر باالستثماراتكانت  (دل يشملها ادلخطط ) 1978يف سنة  و

 . ( دج52.65) الكلياالستثمار بادلائة من 61.72 مليار دج بنسبة 32.5

 ادلرصودة خالؿ االستثمارات من الناحية ادلالية من رلموع 1978- 67إف رلمل ما ربقق خالؿ الفًتة 

مليار دوالر،حيث كانت ىذه 453.6 االستثماراتمليار دوالر،حيث كانت ىذه 248.70ىذه الفًتة

(.  01) حسب القطاعات كما ىو موضح يف اجلدوؿ رقم االستثمارات

: أما اإلصلازات فكانت كما يلي

 مليار دج لكافة ادلشروعات األخرى، إف ادلعطيات السابقة تربز 219.35مليار دج للصناعة 132.6

 من وجود تفاوت بُت ادليوؿ ادلادية وادليوؿ 1978- 1967بعض ادليوؿ اذلامة لصَتورة التصنيع خالؿ الفًتة 

. ادلالية

                                                 
1

 . 58،ص 1993,الجزائريت ,أحمذ هني ، اقتصاد الجزائر المستقلت ،ديوان المطبوعاث الجامعيت  
2

  .17محمذ به الحسيه األخضر، التصيع في الجزائر ،مرجع سابق ص  
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نصف ) زالت تستورد مواد نصف مصنعة اجلزائر الرغم ىذه اإلصلازات احملققة يف اجملاؿ الصناعي،غَت أف 

جرارات  يف هناية الثمانينات كانت يف مصانعها الذاتية فوالذا ونسيجاً وإمسنت وشاحنات و .(هنائية

. إخل،كما أصبحت تصدر بعض السلع الصناعية...وأدوية

( 1978-1967)االستثمارات القطاعية يف ادلخططات الوطنية يف الفًتة :(   02 )جدوؿ رقم

ادلخططات 

القطاعية 

ادلخطط الثالثي 

67-1969 

الرباعي .ـ

-70األوؿ

1973 

الرباعي الثاين .ـ

74-1977 

-67الفًتة التخطيطية 

1978  

 %ادلبلغ  %ادلبلغ  %ادلبلغ  %ادلبلغ 

 8.8 19.30 7.4 8.97 12 4.35 20.5 1.88زراعة 

 60.3 132.29 61.2 74.19 57.3 20.80 53.6 4.9صناعة 

 47.0 103.11 48.0 58.19 47.0 17.06 51.0 4.6زلروقات :منها

 2.4 5.26 2.8 3.39 1.8 0.65- - بناء وأشغاؿ عامة 

 7.3 16.01 8.4 10.18 7.1 2.57 3.5 0.32خدمات إنتاجية 

 2.8 6.14 2.7 3.27 3.3 1.19 3.1 0.28ادلرافق 

 18.4 40.46 17.5 21.41 18.5 6.75 18.5 1.78 اجتماعيةخدمات 

 100 219.4 100 121.23 100 36.31 100 9.16اجملموع 

، ص ص (1978-67) للعشريةاالجتماعية و االقتصاديةاحلصيلة :وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية:ادلصدر

10-09. 
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 ع، التوزيف، التخزيؿ، االتصاؿ، النقالسياحة:اخلدمات اإلنتاجية تضم:تفاسير 

 الصناعية والرصد اجلوياالتصاالت شبكة ة، إقاـهتيئة ادلناطق الصناعية:المرافق . 

  واإلداريةاالجتماعية والعمراف والتجهيزات ف، اإلسكاالتعليم التكوين: وتشملاالجتماعيةاخلدمات  .

توسعاً شديداً من سلطط ألخر نتيجة  (1979-67)شهدت الصناعة باجلزائر خالؿ فًتة ادلخططات 

 الثقيلة يف الصناعة ، وتأيت لقطاع احملروقاتاالستثمارات مت تكريس مبالغ ضخمة من د، وؽلتوفر ادلوارد ادلالية

ىذا ميكن القوؿ أف السياسة  ستثماراا.بنسب متواضعة  دل ربظى إالاالستهالكيةادلرتبة الثانية أما الصناعة 

 قاعدة صناعية موجهة للتصدير مع استعماؿ ادلنابع إرساء اليت طبقت يف ىذه ادلرحلة كانت هتدؼ إذل االقتصادية

الطاقوية لتمويلها ،ونتيجة ىذه السياسة الصناعية كاف التحوؿ من صناعة عمالية مكثفة إذل صناعة تعتمد على 

.  ادلكثف،ومن تنمية موجهة إذل اذلياكل القاعدية إذل تنمية موجهة إذل قطاع احملروقات والصناعة الثقيلة االستثمار

 :(1984-80)فترة المخطط الخماسي األول :  المطلب الثالث

: األهداف العامة للمخطط_   أ 

اليت تكفل  ،واالجتماعية االقتصاديةإف احملاور الكربى للمخطط اخلماسي  األوؿ ترسم سبل السياسة 

،يف إطار توجيهات ادليثاؽ االشًتاكية ادلناىج والوسائل والربامج يف ادلدى ادلتوسط والبعيد للتنمية استخداـتنظيم 

. الوطٍت 
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 بفضل التنمية ادلستمرة ،يستلـز ىذا ادلخطط توسيعا وتنويعا 1990 يف أفاؽ االحتياجاتلتغطية كافة 

وبناء ،  وىذا إلقامة وتنمية نشاطات  اقتصادية متكاملةاالحتياجاتمتواصال لإلنتاج الوطٍت وتكيفو مع تطور 

 القضاء على التوترات الناشئة بهدف بصورة دائمة االقتصادي االستقالؿسوؽ داخلية نشيطة وقادرة على تعزيز 

 لالستقالؿميكن   ومنو الاالقتصادي اليت تعرقل حيوية التطور االقتصاديةعن ادلرحلة السابقة والتقليل من القيود 

 وجعلها مالئمة لالقتصاد أف يتقوى إاًل بشرط التحكم يف التجهيزات ادلستوردة بأسعار مرتفعة بالنسبة االقتصادي

لتطوير الطلب الداخلي وتنويعو ،وميكن تلخيص توجيهات ىذه الفًتة يف التوجيهات طويلة األمد للتنمية 

:  فما يلي1989-80 خالؿ العشرية واالجتماعية االقتصادية

  (السبعينات)استمرار استفادة القطاعات األخرى من نفس الدعم الذي شهدتو خالؿ الفًتة السابقة 

 وبلغت حصتها 1980-78 مقارنة مع الفًتة  20%،حيث نالحظ تدين حصة الصناعة بنسبة 

.  من رلموع اإلسثمارات 38%

  فإف الصناعة ال زالت ربتل  االجتماعية واالقتصاديةالبٌت   أوذل بالفالحة واىتماـلكن بالرغم من أف 

 1.االستثماراتيف عملية  الصدارة يف عملية

  تنظيم اقتصاد وإعادة اذليكلة ادلؤسسات واستقالليتها،هبدؼ ربسُت فعاليتها اإلنتاجية،أي التوجو ضلو

 :الالمركزية أكثر قصد ربقيق األىداؼ ادلسطرة منها

 األمثل  للتجهيزات الصناعية ادلتوفرةاالستخداـ . 

  ربقيق التكامل الشامل بُت الفروع الصناعية من جهة وبينها وبُت القطاعات األخرى من جهة

 .أخرى

  يف توزيع ادلشاريع   النظرإعادةإنشاء مراكز عمل يف ادلناطق ذات الكثافة السكانية العالية عن طريق

 .الصناعية عرب الوطن
                                                 

1
 . 191 ص1992 -91رسالت ماجستير غير منشورة ،جامعت الجزائر ، التخطيط وتىجيهاته الجيدة بالجزائر،رابح حمذي باشا ، 
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  السكانية وخاصة يف الصناعات االحتياجات جهاز اإلنتاج مع تالءـاحلرص على              

. االستهالكيةاخلفيفة و 

: ميكن أف نلخص أبرز أىداؼ ادلخطط يف اجملاؿ الصناعي فيما يلي و

  تكاليفمضاعفة اجلهود إلسباـ اذليئات ادلتبقية من الفًتة السابقة وذلك يف أسرع وقت وبأقل. 

  هبا اتسمختالالت اليت االاستغالؿ الطاقات اإلنتاجية ادلتاحة ،سواء كانت مادية أو بشرية للقضاء على 

 .1979-70خالؿ عشرية (الصناعي)ىذا القطاع

  البحث على تكامل ادلشاريع ادلقبلة ومشاركة موسعة أكثر فأكثر للقدرات الوطنية كما غلب أف يكوف

 .اتكنولوجيأحد وسائل تأطَت نقل 

  توزيع القواعد ادلادية لإلنتاج وذلك بإعطاء األولوية للنشاطات اليت تساىم يف ظلو قطاعات الفالحة

 ذات االستهالكية الوطنية من ادلواد االحتياجات ةأخرى، تغطي جهة فجهة، ـووالري والسكن ىذا من 

 . السريعاالستعماؿ

  االستعماؿ العقالين للطاقات الوطنية والتحكم يف الربامج اجلديدة والتقييم الصاـر ذلا من أجل تطوير

 .الًتاكمالقدرات الوطنية لعملية 

 استعماؿ جهاز اإلنتاج لتقييم الوضعية اإلنتاجية وذبنيد أفضل للوسائل مع ربسُت أدوات التسيَت ةعقالين 

 .وتطوير اإلعالـ الصناعي وتعزيز وسائل اإلصلاز عن طريق تطوير وظيفة الصناعية بًتقية عملية التكوين

  يف الصناعة بواسطة تنمية  (1989-80) خالؿ العقد القادـ باندماجها احمللية تدور اجملموعاتدعيم

 .اندماجيةبرامج الصناعات الصغَتة وادلتوسطة وبالتارل تشجيع ىذه اجملموعات بإنشاء صناعات 
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 تأطَت القطاع اخلاص قصد توجيهو ضلو مساعلة فعلية  يف فعلية يف رلهود التنمية  ولتعبئة رلمل  دمج و

 ضمن التخطيط الوطٍت إدماجو أيضا استعماؿ ادلخطط ادلؤطر لقدرات يف إطار تتضمنوالطاقات الوطنية 

. ويف تطوير الصناعة

 والكهرباء زيادة قدرىا يوادليكانيكيف رلاؿ الطاقات اإلنتاج تسجل فعال صناعات الفوالذ واحلديد 

. 1980 من عاـ ابتدءا  بفضل مضاعفة قدرات الفوالذ اليت ستتم  70%

. وىكذا يف رلاؿ اإلنتاج الصناعي سيعمل على ربقيق ىدؼ ربسُت إنتاجية رأس ادلاؿ بكيفية ملموسة

 اليت خصصت ذلا؟ االستثماراتىي  ا، فمفإذا كانت ىذه األىداؼ ادلسطرة يف ادلخطط

 يتعلق االستثمار جعلت احملور اذلاـ لعملية 1989-80إف اإلسًتاتيجية التنموية اليت وضعت لعشرية 

. باإلعداد للمستقبل ،وذلك أساسا بعث الربامج الكربى اإلظلائية

  اذباىُتإف األعماؿ الكربى اجلديدة اليت سيتم القياـ هبا يف القطاع الصناعي غلب أف توجو ضلو

. تنمية النشاطات يف العمليات التعدينية والصناعة اخلفيفة:رأسيُت

 من 1984-1980 القطاعات عرب ادلخطط اخلماسيسلتف على االستثماراتميكن توضيح توزيع 

. (03)خالؿ اجلدوؿ رقم
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 10الوحدة9دج  1984-1980 حسب القطاعات للفًتة االستثماراتتوزيع ( 03  )جدوؿ رقم

 القطاعات الربامج االستثمارالربامج  رخصة اإلنفاؽ
-80 بعد ما

84 
  الربامج القدمية اجلديدة اجملموع

 الصناعة 79.5 132.2 211.7 155.5 57.2
 احملروقات:منها 28.4 49.3 77.7 63 14.7
 الفالحة 17.8 41.6 59.4 47.1 12.3
 الغابات: منها 0.7 3.3 4.0 3.2 0.8
 الفالحة 6.0 13.9 23.9 20.0 3.9
 الري 10.2 19.1 30.0 23.0 7.0
 الصيد البحري 0.2 1.3 1.5 0.9 0.6
 النقل 2.4 13.4 15.8 13.0 2.8
 االقتصاديةاذلياكل القاعدية  19.9 36.2 56.1 37.9 18.2
 السكن 34.5 58.0 92.5 60.0 32.5
 اذلياكل القاعدية 6.7 14.3 21.0 16.3 4.7
 الصحة: منها  3.6 6.2 9.8 7.0 2.8
 التجهيزات اجلماعية 2.4 10.9 13.3 9.6 3.7
 مؤسسات اإلصلاز 3.4 21.6 25.0 20.0 5.0

 اجملموع 196.9 363.6 560.5 400.6 159.9
 . 50تقرير عام للمخطط الخماسي األول،مرجع سابق،ص:ادلصدر
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األوؿ االستثمارات،  قد تضمن برنارلُت من 1984- 80يتضح من اجلدوؿ أف ادلخطط اخلماسي 

 79.5تقدر ب  و ،( الصناعية دبا فيها احملروقاتاالستثمارات)يتعلق دبجمل الباقي تنفيذه من الفًتة السابقة 

يف عدد ما من ادلشاريع الباقية   ادلسطر، لذا ينبغي أف يفحص من جديداالستثماراتمليار دج من أصل رلموع 

إذل  حذفها أو أف يؤدي إذل تأجيلها أولالقتصاد، اليت من شاف ربليل يتم القياـ بو على ضوء ظروؼ جديد 

هتيئتها من جديد،شلا يؤدي إذل ربسُت نطاؽ عمل ادلخطط يف القطاع الصناعي ،وإذل فعالية األعماؿ اجلديدة 

 150 مشروعاً تابعة للوزارة يف حُت أعد حوارل 20ىناؾ  (بداية الثمانينات)وادلشاريع اليت دل يشرع فيها بعد 

. تابعة للواليات الواحد والثالثوف والية مشروعا

 نصيب كل فرع ف، وتبيا خالؿ ادلخطط اخلماسي األوؿاالستثماراتولتوضيح حصة الصناعة من 

. منو التعرؼ على الفروع و صناعي من ىذه احلصة

والذي يتضمن توزيع ، 03ذات األعلية البالغة يف ىذا ادلخطط نقـو بإعداد اجلدوؿ رقم  و األكثر حيوية

 وتعديل يف ىياكل 1984- 80 حسب الفروع الصناعية طبقا لتوجيهات ادلخطط اخلماسي االستثمارات

 اليت كانت تطغى عليها حصة الصناعة، واليت تنجب عنها عدة توترات ،وعدـ توازف مع هناية االستثمارات

. االقتصاديةالسبعينات وبداية الثمانينات اليت أصبحت عائقا يف مسار التنمية 

: يليميكن أف نالحظ ما  (03)من اجلدوؿ 

 قد ربولت عما كانت علو االستثماراتيظهر بوضوح أف سياسة التصنيع خالؿ فًتة ادلخطط من ناحية 

 ادلصدر الوحيد لعملية التصدير وجلب العملة ا، لكونو كانت احملروقات تأخذ اجلزء األكرب منهاث، حييف السابق

. الصعبة لتمويل وسبوين ادلشاريع الضخمة اليت كانت منشأة آنذاؾ
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النصف )مرحلة الثمانينات  فًتة السبعينات و:  بُت الفًتتُتاالستثماراتإذا قارنا حصة الصناعة من  و

-70 بادلائة خالؿ الفًتة 60.8 تنخفض من االستثماراتضلصل على أف حصة الصناعة من  ،(منها األوؿ

 14 الفًتة السابقة إذل بادلائة خالؿ 29 ىي األخرى من اطلفضت بادلائة وحصة احملروقات 38 إذل نسبة 1979

 حصتها من ارتفعت اليت كانت مهملة يف ادلرحلة ادلاضية قد االستثمارات ألف ا، كم1984-80بادلائة خالؿ 

 1984.1-80 خالؿ ادلخطط اخلماسي األوؿاالستثمارات

 بادلائة مقابل 40.8 احملروقات ىي ذات الرتبة األوذل بنسبة ا، إذأما من جانب النفقات فنجد العكس

يعود ىذا ادليوؿ يف النفقات لصاحل احملروقات إذل تطوير حقوؿ البًتوؿ،تطوير  و ،الوسيطة بادلائة للسلع 28.1

 .،سبديد شبكات فيما بُت احلقوؿالرملغاز حاسي 

 

مليون دج :الوحدة 1984- 1980 حسب الفروع الصناعية للفترةاالستثماراتتوزيع :(04 )جدول رقم

                                                 
1

 .318، ص1984-1980اخلماسي، ر ت تقرير للمخطط  
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 109غراب رزيقة،مرجع سابق،ص:المصدر

الربامج  الربنامج الباقي الربنامج اجلديد النفقات
 احلجم % احلجم % احلجم % الفروع الصناعية

ت إعادة اإلنتاج .س  959 1.2 1400 1.1 1259 0.8
 ت للصناعة.س 1784.1 2.2 840 0.6 2114.1 1.4
 ت للبناء وألشغاؿ ع.س 3054.5 3.7 870 0.7 3204.5 2.1
 ت للزراعة.س 512 0.6 104 0.1 616 0.4
 ت للمرافق.س 1041 1.2 2060 1.6 2181 1.4
 ت للمواصالت والنقل.س 4191 5.1 406 0.3 3838 2.5
 المجموع الجزئي للسلع التجهيز 11541.6 13.9 5680 4.4 13212.6 8.6
 الكهرباء 3670 4.4 15030 11.3 14400 9.3
 ادلناجم والتعدين 7098 8.6 29440 22.2 15698 10.2
 مواد البناء 2991.4 3.6 11383 8.6 10379.4 6.4
 البيًتوكمياء 1608 1.9 1560 1.2 2524 1.6
 غازات صناعية ومتفرقات 219 0.3 155 0.1 289 0.2
 المجموع الجزئي للسلع الو 15586.4 18.8 57568 43.4 43290.4 28.1
 البيًتوؿ والغاز  28014.4 33.9 29270 37.1 63019 40.8
 استهالكية معمرة للسكن.س 424 0.5 1655 1.2 1664.6 1.1
 استهالكية معمرة أخرى.س 4249.9 5.1 9034 6.8 8357.3 5.1
 إستهالكية معمرة أخرى.س 22906.1 27.7 9438 7.1 24669.9 16.0
 المجموع الجزئي للسلع اإلستهالكية 27580 33.3 20127 15.1 34691.8 22.5
 اجملموع الكلي 82722.9 100 132645 100 154213.8 100
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 8.6 يتضح ضعف حصة سلع التجهيز حيث التجهيز حيث بلغت ( 04)من اجلدوؿ السابق رقم 

 يدؿ على ااجلديدة، وىذ االستثمارات بادلائة رلموع 4.4بادلائة رلموع النفقات يف ادلخطط اخلماسي األوؿ 

 .السابقةتراجع ادلكانة اليت ادلكانة اليت ربتلها ىذه الصناعة يف رلموعة األعماؿ الصناعية يف الفًتة 

 واليت 1984-80 اجلديدة ادلخصصة لفروع السلع الوسيطة خالؿ الفًتة االستثماريةبالرغم من احلصة 

 بادلائة ويف رلاؿ النفقات ربصل على 1.2بادلائة غَت أف فرع البيًتوكيمياء دل يتحصل سوى على 43.4تقدر ب 

 بادلائة إذا ما قورف بأعلية ىذا الفرع الصناعي لتحديد دوره يف التنمية عامة ويف 28.1 بادلائة من إمجارل 1.6

.  يف ادلخططات القادمةاالعتبار خاصة وأخذه بعُت الوطٍتتغطية الطلب 

وعملية التصنيع  (1989- 85)فترة المخطط الخماسي الثاني : المطلب الرابع

 واالجتماعية االقتصاديةمرحلة ىامة يف مسَتة التنمية  (1989-85)يشكل ادلخطط اخلماسي الثاين 

: حيث يسعى بلوغ ىدفُت. للبالد

تنظيم كمختلف األنشطة التنموية مع مراعاة القيود اخلاصة بادلرحلة الراىنة والوسائل ادلمكن تعبئتها من 

 ويهدؼ ادلخطط اخلماسي الثاين بصفة  إذل عامة ما. منظور تنموي طويل األمد من جهة أخرى، وإدراجو يفجهة

 1:ييل

  بادلائة سنويا مع مواصلة النمو بالنسبة 3.2 األساسية للسكاف ادلتزايد عددىم بوتَتة االحتياجاتتلبية 

 .واالستثماراتلإلنتاج 

  وذلك التحكم يف التوازنات اخلارجيةاالقتصادي االستقالؿاحملافظة على،. 

  االقتصادية االحتياجاتاحملافظة على ادلوارد البالد غَت قابلة للتجديد،نظرا لضخامة. 

  ربسُت فعالية جهاز اإلنتاج والتنمية ادلكثفة لكافة الطاقات البشرية وادلادية ادلتوفرة والتوزيع التدرغلي .

                                                 
1

 .165 – 133 سابق ص عالثاين، مرجتقرير عاـ للمخطط اخلماسي  
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 طاقة استعماؿ بأىداؼ تتضمن ربسُت النجاعة وتكثيف 1984-1980لقد سبيز ادلخطط اخلماسي األوؿ 

. ادلتوفرة اإلنتاج الصناعي

 التكفل الفعلي بإصلاز الربامج 1984-80من بُت أىم األىداؼ اليت تضمنها ادلخطط اخلماسي  و

. ادلسجلة

 استمرارية األىداؼ ادلسطرة يف ادليثاؽ الوطٍت اليت ترمي إذل ضماف أسلوب معيشة الئق للمواطنُت. 

  أوسع يف التموين بادلواد األوليةاستقاللية. 

 اخلارجية القطاع الرئيسي جلميع وسائل الدفع إبقاء القطاع الصناعي دبثابة. 

  مراعاة متطلبات التهيئة العمرانية عن طريق زبفيض أثار عدـ التوازف الناذبة عن سبركز النشاطات الصناعية

 .يف ادلراكز احلضرية

  تشجيع األنشطة إعادة توزيع اجملموعات الصناعية الضخمة. 

 إلحداث مناصب الشغلناجعة تكنولوجيا اختيار . 

 إعطاء األولوية لألنشطة الإلستثمارية ادلكرسة لتحسُت فعالية ادلورد ادلوجودة .
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. تقويم سياسة التصنيع في الجزائر:المبحث الثاني

في المجال  (1984 – 80)تقويم المخطط الخماسي  األول :  المطلب األول

. الصناعي

مكانة ىامة للقطاع الصناعي األمر الذي كاف من  (1984-80)لقد خصص ادلخطط اخلماسي األوؿ 

 : العراقيلعلى،هبدؼ القضاء االقتصادشأنو أف ػلقق تقدما يف تنظيم 

 تنمية قطاع الصناعة خالؿ فًتة حيث مت توجيهو ضلو تنمية ادلشاريع الكبَتة،كما أف ىذه استمرتحيث 

. الفًتة عرفت تغيَت وإصالحات

وحسب القطاعات الصناعية الكربى ادلتمثلة يف مخس قطاعات ،فكاف معدؿ ظلو احملقق يف اإلنتاج 

 بادلائة،وصناعة النسيج 19.13 بادلائة فصناعة البالستيك وادلطاط حققت معدؿ ظلو سنوي 10فوؽ يالصناعي 

.  بادلائة15.8

 بادلائة قطاع اجللود 10من   الواسع،فقد حققت معدالت ظلو أقلاالستهالؾأما القطاعات الثالث ذات 

.  بادلائة7.9 بادلائة سنويا أما قطاع إنتاج مواد البناء حقق معدؿ ظلو سنوي بلغ 9.2واألحذية 

  1: بادلائة على التوارل3.5 بادلائة،1.9أما قطاع احملروقات و ادلناجم فكاف معدؿ تغيَت السنوي هبما 

يف القطاع من الًتخيص ادلارل  (1984-80) ادلربرلة خالؿ ادلخطط اخلماسي االستثماراتإف اصلازات 

. ادلعتمد دبوجب التوقعات قوانُت ادلالية لسنوات ادلخطط

: وميكن توضيح التوقعات واإلصلازات ادلتعلقة بالقطاع الصناعي يف اجلدوؿ التارل

 

 

                                                 
1
 M.A.P.T .Rapport sur lexecution du plan (1980-1984) ;p64 
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 المالي في القطاع الصناعي في الفترة باالستهالكالتوقعات واإلنجازات المتعلقة :( 05 )جدول رقم 

(1980 -1984. ) 

توقعات قوانين  استهالك القروض % اإلنجازات

 المالية

تسجيل المشاريع 

 الجديدة

 السنوات

0.91 32.562 35.630 22.279 1980 

0.68 25.831 38.240 27.090 1981 

0.67 24.711 36.790 37.172 1982 

0.56 18.516 32.791 23.330 1983 

0.57 19.112 33.740 9.556 1984 

 المجموع 119.407 177.191 123.740 0.68

 :تم إعداد الجدول وحساب النسب ووفقا لما نشر في:المصدر

Rapport sur lexecution du plan(80-84),op.cit ;p(35-47). 

 

 

يتضح من اجلدوؿ أف تسجيل ادلشاريع اجلديدة مت يف معظمو خالؿ السنوات األربعة األوذل من فًتة ادلخطط ،إذ 

 إذل اطلفضت،حبيث 1984أنو بسبب حجم ادلشاريع اجلارية اإلصلاز والنقص كانت التسجيالت زلدودة سنة 

 .1981 بالمائة سنة 68، 1980 بادلائة عما كانت عليو سنة 57



 دراسة حالة الجزائر                                 :                                            الفصل الثالث
 

102 

 

 بادلائة سنة 91 خالؿ سنوات ادلخطط من اطلفض يف القطاع الصناعي االستثماراتإف معدؿ إصلاز 

(. 1984هناية) هناية فًتة ادلخطط بادلائة عند 57 إذل 1980

 استهالؾ اطلفاض بادلائة من رلموع القروض ادلمنوحة ،والسبب يف 68أما نسبة استهالؾ القروض بلغت 

القروض راجع أساسا  إذل ميل ادلتعاملُت إذل تسجيل ادلشاريع اجلديدة اليت من شأهنا تعزيز الطاقة اإلنتاجية 

،باإلضافة إذل االستثمارادلتاحة،مع ميلهم كذلك إذل زيادة اإلنتاج مع،بذؿ كل ما يف وسعهم لتخفيض مصاريف 

ضعف الدراسة واذلندسة األمر الذي يساىم يف تأخَت تسجيل بعض ادلشاريع اجلديدة واليت مت تسطَتىا ضمن 

. أىداؼ ادلخطط

كل ىذه الظروؼ اليت عاشها القطاع الصناعي خالؿ فًتة ادلخطط،جعلت نسب اإلصلاز تكوف ضعيفة 

 اليت االستثماراتومنو أف  (1984-80)نسبيا وخاصة خالؿ السنوات األخَتة من عمر ادلخطط اخلماسي

كانت مربرلة دل يتم ربقيقها ،وبالتارل النتائج احملققة يف اجملاؿ الصناعي كانت أضعف شلا كاف متوقع ،وبعبارة 

(. 1984-80) ادلارل كانت دوف األىداؼ ادلنتظرة من ادلخطط اخلماسي االستهالؾأخرى أف وتَتة 

إف أىداؼ ادلخطط اخلماسي األوؿ يف اجملاؿ الصناعي كانت هتدؼ إذل توجيو اإلنتاج دلتطلبات السوؽ 

مساعلة القطاع الصناعي يف اإلنتاج .فيل بعملية التنمية الصناعية  عن طريق إقامة أسلوب تسيَتؾؾ، وذؿالوطنية

  .الداخلي اخلاـ

 بادلائة يف 14.32 بلغت 1984إف نسبة مساعلة القطاع الصناعي يف اإلنتاج الداخلي اخلاـ سنة 

 بادلائة قطاع احملروقات خالؿ سنة 27.7 1980 بادلائة سنة 11.14الصناعة خارج احملروقات،عوضا عن 

 1.و ىذا باألسعار اجلارية1984

: ىذا ما يوضحو اجلدوؿ التارل و

 
                                                 

1
 Rapport sur l exécution du plan (80- 1984) ; op.cit.p78. 



 دراسة حالة الجزائر                                 :                                            الفصل الثالث
 

103 

 

 

 

(. 1984-1980)خالل الفترة )تطور مساهمة قطاع الصناعة في تكوين :(06))جدول رقم

 مليون دج:الوحدة

 الديوان الوطني الحصائيات: المصدر

إف النتائج احملققة يف القطاع الصناعي بصفة عامة غَت مرضية ،من ناحية ادلساعلة يف تكوين اإلنتاج 

ىو ما  واالستثمارات، الصناعة أخذت على أغلبية  (1984-80)الداخلي اخلاـ مع العلم أف خالؿ ىذه الفًتة 

ميثل حجم مارل كبَت ،وذلذا كانت النتائج غَت كافية،ألهنا ال تغطي الضعف ادلسجل يف مردودية 

 خالؿ فًتة ادلخطط على استغالؿ القدرات ادلتاحة  عوضا عن االستثمارات،وىذا راجع إذل تركيز االستثمارات

توسيع منشآت القطاع الصناعي ،غَت أنو مت إلغاء العديد من ادلشاريع اليت كانت مربرلة ضمن ادلخطط وذلك 

.  اإلصلازإمكانيةراجعا لضعف 

وزادت حدة ىذا  ،1981اطلفضت مساعلة الصناعة اإلستخراجية وخاصة قطاع احملروقات خالؿ سنة 

.  العادلياالقتصادبسبب تقليص اإلنتاج واألسعار الناجم عن ركود  (1983-1982) عامياالطلفاض

  السنوات الفروع 1980 1981 1982 1983 1984
الصناعات خارج  1. 15.974 18.7381 21.388.6 25.335.9 33.082.8

 احملروقات
14.32 12.44 11.81 11.08 11.14 % 

 احملروقات 51.191.3 59.162.8 58.714.7 62.138.7 63.37.7
27.43 30.52 32.42 35.00 35.71 % 

 P.I.Bرلموع   143.343.2 169.035.2 181.076.7 203.580.0 231.010.1
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 يف الناتج الداخلي اخلاـ حيث نسبة مساعلتها يف الناتج إسهامهاأما الصناعة التحويلية قد ارتفع 

 البديلة للواردات يف أغلب  الوسطية واالستهالكية بادلائة،وتتمثل يف السلع 14 .1980الداخلي اخلاـ عاـ 

 1978.1 بادلائة سنة 1األحياف اليت بلغت نسبة منتجاهتا يف الصادرات

سبيز وضع التشغيل خالؿ فًتة ادلخطط اخلماسي األوؿ بنقص يف تأىيل اليد العاملة ،شلا أدى إذل إنتاجية 

عمل دوف ادلتوسط  يف جل ادلؤسسات الصناعية وقد أحرس على تقدـ ملموس يف إطار إعادة ىيكلة 

. ادلؤسسات،غَت أف التوزيع القطاعي وا جملارل للتشغيل ادلؤىل كاف غَت مالئم لبعض ادلناطق أو القطاعات

 .الصناعية(1989-85)نتائج المخطط الخماسي الثاني :   المطلب الثاني

 الدورل خالؿ النصف الثاين من الثمانينات بالتأـز نتيجة اختالؿ معدؿ االقتصاديلقد اتسم الظرؼ 

.  خاصة البًتوؿادلواد األولية أسعار الصرؼ واطلفاض أسعار بالتبادؿ والفائدة، تذبذ

دل تكن يف مستوى  (1989-85)ذلذا كانت النتائج احملققة  خالؿ ادلخطط اخلماسي الثاين 

 ادلداخل  اطلفاض،كذلك االقتصادي درجة الركود االقتصاديةوطموحات ىذا ادلخطط إذل أف بلغت القطاعات 

 الصناعية الرتباطها هبذه االستثمارات يف عملية اإلسيًتاد وبالتارل تقليص حجم اطلفاضمن العملة الصعبة ومنو 

. العملة

ذلذا ازبذت عدة إصالحات اقتصادية للخروج من ىذه الوضعية الصعبة اليت سبر هبا البالد،دلعرفة واقع 

:  من التحليل وبالتارل إبراز حقيقة األىداؼ احملققةيء بش1989-85القطاع الصناعي خالؿ فًتة 

 بادلائة وىذا 1.3إف اصلازات ادلخطط اخلماسي الثاين أنو حقق معدؿ ظلو سنوي متوسط جد ضعيف 

 2.ة بادلائ8.3يف القطاعات العمومية،مقارنة مع ادلخطط اخلماسي األوؿ أين حقق معدؿ سنوي 

                                                 
1
 m.p.a.t ;rapport sur l execution du plan (85-1989) ;p62 

2
 M.p plan annual  (national) ;1987 ;pp 1 ;2 
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 يف معدؿ النمو االطلفاضيرجع ىذا  و  بادلائة،10حيث كاف متوقع ادلخطط اخلماسي الثاين معدؿ ظلو

بلغت معدالت   ،حيث1986 أسعار البًتوؿ اليت عاشتها اجلزائر إبتداءا من سنةاطلفاضإذل األزمة الناذبة عن 

 7 إذل أ كثر من 1989 سنة ارتفع الذي 1987 بادلائة سنة 0.7النمو يف الفروع الصناعية خارج احملروقات 

 بادلائة يف قطاع الطاقة بلغ 7.8 بادلائة خالؿ فًتة ادلخطط 2.7بادلائة،أما احملروقات ربصلت على معدؿ سنوي 

  بادلائة دبا فيها احملاجر،بينما تعرضن1.2 بادلائة، ويف قطاع ادلناجم كاف معدؿ النمو 45منها إنتاج الكهرباء 

اإلعتمادات ) اليت مت إصلازىا فعال خالؿ فًتة ادلخطط االستثماراتادلعدالت النمو احملققة،ضلاوؿ معرفة نسبة 

: ،وىذا ما يوضحو اجلدوؿ التارل(ادلستهلكة

يتضح من اجلدوؿ أف نسبة اإلصلازات خالؿ فًتة ادلخطط،ويف مجيع الفروع الصناعية دل تصل إذل نسبة 

.  بادلائة50مرضية، وباألخص  الفروع اليت دل ربقق نسبة 

 

 بادلائة من 63ميثل   مليار  دج وىو ما16898 دل يتجاوز مبلغ 1985حيث كاف اإلصلاز ادلارل سنة 

 االستثمارات استهالؾمليار دج ،أف ضعف  26615اإلعتمادات ادلمنوحة للصناعة خالؿ ىذه السنة والبالغة 

ىذا كاف سببا يف ضعف معدؿ النمو،بسبب ضعف الوتَتة ادلتعلقة بإصلاز العمليات ادلسجلة علما أف الربامج  

 الذي أدى عدـ ربقيق ادلشاريع ادلسطرة يف يء مليار دج ،الش95169 بلغت 1985اجلارية اإلصلاز يف هناية  

 1.الثاينادلخطط اخلماسي 

 

 

 

 
                                                 

1
 Rapport sur  léxécution du plan (85- 1989) .op.cit . p(62-66). 
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( 1989-1985)تطور إنجازات القطاع الصناعي للفترة:(05)جدول رقم

مليوف دج :الوحدة 

 

 SOURSE.m.p.a.t ;Rapport sur lexecution du plan (85-

1989) ; p62. 

 

 

اإلصلازات 
% 

اإلعتمادات 
 ادلستهلكة 

رلموع 
 التكاليف

التكاليف 
 ادلربرلة

الربامج 
 الباقية

 

الطاقة واحملروقات  45.987 43.149 89.136 58.252 0.65
 الكيمياء والصيدلة 1.605 695 2.300 1.744 0.75
 الصناعة الثقيلة 20.708 12.598 33.306 15.272 0.46
 ادلنجم واحملاجر 573 2.364 2.937 2.172 0.47
 مواد البناء 4.518 4.106 8.624 4.060 0.47
 الصناعة الغذائية 10.869 5.909 16.778 6.605 0.39
 النسيج 3.005 565 3.570 1.992 0.55

 اجللود واألحذية 670 49 719 532 0.74

اخلشب والورؽ والصناعة  2.002 108 2110 880 0.42
 ادلمختلفة

اجملموع  89.937 69.543 159.480 86.109 %54
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 ادلوارد ادلالية بالعملة الصعبة انعكس ىذا اطلفاض أدت إذل 1986 أسعار  البًتوؿ سنة اهنيار إف

 سلبا على القطاع الصناعي يف كل فروعو الرتباطو يف عملية التموين بادلصادر ادلالية للمحروقات،أي االطلفاض

تبعية الفروع الصناعية للتموين اخلارجي،وبدأت تظهر يف ىذا القطاع الصعوبات وادلشاكل، شلا أدى إذل دفع 

اعتمادات إضافية للقطاع الصناعي ،قصد إنعاشو وتطويره،حيث بلغت اإلعتمادات ادلخصصة لعملية التطوير 

 مليوف دج فإف 27057 سوى1986 مليوف دج غَت أف الصناعة يف األصل دل مينح ذلا خالؿ سنة 30273

 مليوف دج بالرغم من ارتفاعو 18698 سوى 1986 دل يستهلك من اإلعتمادات خالؿ االستشارياإلنفاؽ 

 دلا اقتصرت برامج 1987 بادلائة، حيث بدأت تتناقص نفقات االستثمار إبتداءا  من9 بنسبة 1985عن سنة 

االستثمار على القطاعات ادلنتجة ،بعرض ربقيق التوقعات السابقة يف ىذا القطاع ،وكذلك ىدؼ دلا بعد البًتوؿ 

. أي تشجيع الصادرات من غَت احملروقات

        باألخص ادلتعلقة بعملية التموين بالعملة  و إف العراقيل والصعوبات اليت عرفها القطاع الصناعي،

. من مواد أولية ومواد التجهيز كانت سببا يف ضعف اإلصلازات خالؿ فًتة ادلخطط الصعبة،

واجهت خالذلا الصناعة اجلزائرية ربديات جديدة ىي اإلنتاجية  (1989-85)إف ادلخطط اخلماسي 

واألنشطة الصناعية الفرعية وتثمُت الطاقة ادلوجودة والتصدير،رغم  العراقيل حقق القطاع الصناعي نتائج نوعا ما 

.  مرضية ميكن إيضاحها من خالؿ تتبع تطور القيمة ادلضافة احملققة  هبذا القطاع 

قد تطمئن من خالؿ الوىلة األوذل عند مالحظة ادلستوى العاـ لإلنتاج من أجل زلاولة الوصوؿ إذل 

 الذايت ،ولكن ادلخطط إذ علمنا أف نسبة إنتاج احملروقات ىي الغالبة خالؿ معظم سنوات ادلخطط ما االكتفاء

 ،حينما بلغت نسبة مساعلة احملروقات أقل من الصناعة خارج احملروقات ،وىذا راجعا إذل 1986عدا سنة 

. اطلفاض أسعارىا يف السوؽ الدولية
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ميزة النشاط الصناعي اجلزائري أنو يعتمد بشكل كبَت على الصناعة اإلستخراجية فمثال إذا كانت نسبة  

 بادلائة وكذلك احلاؿ بالنسبة 1 يف حُت دل تبلغ  مساعلة قطاع ادلناجم 1987 بادلائة سنة 20احملروقات حوارل  

. لقطاع اجللود

 واجلزائر تعرؼ وضعا اقتصاديا ذو معدؿ ظلو ضعيف كنتيجة لضعف األسعار 1986منذ سنة 

.  الذي أدى إذل تقليص عدد مناصب الشغلاالستثماراحملروقات،وكذلك إعادة ىيكلة 

 رالعمل، وانتشاوأصبح وضع التشغيل زلرجاً أكثر فأكثر خصوصا مع تزايد عدد السكاف القادرين على 

 يهدؼ إذل ربقيق الثاين كاف ادلخطط اخلماسي  إف مستوياهتم،دبختف فئة الشباب وخاصة يفظاىرة البطالة 

. عامل خالؿ فًتة ادلخطط1500001 بادلائة أي ما يقارب 5.4معدؿ ظلو سنوي يف التشغيل 

 منصب عمل فًتة ادلخطط ،حيث إف 40907إظلا ربقق فعال بالقطاع  الصناعي يف رلاؿ التشغيل ىو 

،وذلك بسبب تطور التطور  (1989-87) منصب شغل من طاقتو مابُت21000القطاع الصناعي خسر 

 إذل عدـ إمكانية التوظيف   الذي أدى ببعض ادلؤسساتالشيء 1986 الوطٍت من سنة لالقتصادالبطئ 

 بادلائة 38.7 يضم 1977 األخر قلص من عدد عماذلا ،يف حُت أف قطاع اخلدمات الذي كاف سنة ولبعضها،

.  بادلائة50 ما يقارب 1989من رلموع ادلشتغلُت ،أصبح يشغل سنة 

 ونتائجها االقتصاديةاإلصالحات :   المطلب الثالث

ىي عبارة عن مواجهة حضرية من خالذلا  اجملتمع التحديات ادلفروضة عليو،سواء  ،االقتصاديةف العملية إ

. كانت داخلية أـ خارجية  وػلاوؿ التغلب عليها من خالؿ العمل  الدائم 

 

 

                                                 
1

 32،مرجع سابق ،ص  (1989- 1985)التقرير العام للمخطط الخماسي  
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وعلى ىذا األساس ونظرا حلتمية التغيَت ودينامكية النمو والتطور حيث أخذت اجلزائر مع مطلع 

الثمانينات بعدة إصالحات اقتصادية عميقة يف صميم اقتصادىا وسياستها ،حيث برز التوجو ضلوى ربسُت سَت 

 يف ازباذ القرارات وذبسدت ىذه االىتمامات يف لالمركزية ،وازباذ وادلرودية عوامل فعالية وإدخاؿاجلهاز اإلنتاجي 

. االقتصاديةرلموعة من اإلجراءات  التنظيمية واليت تعرؼ باإلصالحات 

 أساسية إلصلاح عملتها وربقيق كمبادئوتضمنت ىذه اإلصالحات رلموعة من العناصر واعتربهتا 

: األىداؼ ادلنتظرة منها 

 على الذات عوضا عن التنمية اليت تعتمد على جهود خارجية ،اليت تؤوؿ بالفشل يف معظم االعتماد

. احلاالت ،ألف اجلهود اخلارجية تساىم يف تنمية اجملتمع 

اإلنساف مصدر العملية التنموية ،وذلك توجيو كل طاقاتو خلدمتها إال أف األمر ػلتاج الكثَت من الوقت 

. وتكوين جيل واع لقدراتو التنموية وقادر على استيعاب تراكمات  اجلانب ادلادي

األخذ بنتائج التجارب السابقة ،أف تقاـو الضغوطات الناذبة عن أفراد اجملتمع ، وذبنب الوعود ادلتسرعة 

. لتحقيق الرفاىية السريعة والسهلة ذلم،وكذلك التخلي عن الوعود اليت يصعب ربقيقها 

 اجملتمع على تشييد جهودالًتكيز على األسس احلقيقية للتنمية،اإلصالحات اجلديدة ترمي إذل عملية مراجعة تركيز 

شواىد ومعادل كاف يظن بأهنا حضارية،أي ذبنب ادلظاىر الزائفة اليت تعلقت بعملية التنمية وكأف اجملتمع قد حقق 

. العصرنة بسرعة اليت تعكس بدورىا التنمية احلقيقية للبالد التقدـ و

 ربتاج إذل وضوح يف مدخلها ليتضح مسارىا وىدفها،ونظرا ألعلية احلقيقةشلا سبق ميكن أف نستنتج أف التنمية 

اليت ازبذهتا اجلزائر خالؿ االقتصادية وسبثلت اإلصالحات .ى مسَتة القطاع الصناعيؿىذه اإلجراءات ولتأثَتىا ع

 ادلؤسسات ثانيا ،وذلذا ضلاوؿ معاجلة كل ةاستقالرلعشرية الثمانينات يف إعادة ىيكلة ادلؤسسات العمومية أوتلتها 

. حدى على االثنُتمن 
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 :عادة هيكلة المؤسسات العموميةإ

سبثلت سياسة التصنيع باجلزائر خالؿ مرحلة سابقة لفًتة الثمانينات يف الصناعة الثقيلة،ويف بداية 

 إعادة اذليكلة العضوية إجراءفكاف  الثمانينات ظهرت سياسة اقتصادية منفتحة شعار من أجل حياة أفضل،

 عدة إجراءات لتصحيح الوضعية الصعبة ورسم األىداؼ السلطاتوذلذا ازبذت  (1984-1980)للمؤسسات 

.  الوطٍت بأشكاؿ جديدةاالقتصاد إنعاشيف ظل  (1990-1980) جديدة لفًتةاقتصادية

إف إعادة ىيكلة ادلؤسسات  ،1984-80لقد اعترب ادلخطط اجلزائري ضمن ادلخطط اخلماسي 

 ىي الوسيلة اليت ميكن من خالذلا التخلص من ادلركزية البَتوقراطية اليت أصبحت تعرقل نشاط ادلؤسسة االقتصادية

وقتل روح ادلبادرة واإلبداع،أي مع معاجلة اإلختالالت الناذبة عن ادلرحلة السابقة لتمركز كل الوظائف  يف جهة 

. إلمكانيات ادلتاحةاواحدة،وقد تسمح إعادة اذليكلة إلنعاش اإلنتاجي للمؤسسات وربسُت الفعالية 

: ولتحقيق األىداؼ ادلنتظرة من إعادة ىيكلة ادلؤسسات العمومية وادلتمثلة بصفة عامة فيما يلي

  وضماف التطبيق الالمركزية  ،االقتصادربسُت شروط سَت. 

  العقالين للكفاءات وادلوارد االستعماؿتدعيم فعالية ادلؤسسات العمومية األفضل يف اإلنتاج عن طريق 

 .ادلادية والبشرية ادلتاحة

 1.توزيع األنشطة بكيفية متوازنة على كامل الًتاب الوطٍت  

 مؤسسة،تعمل يف رلاؿ 90 بتفكيك ادلؤسسات الضخمة والبالغ عددىا 1981قامت الدولة يف سنة 

. ةالالمركزيمنتوج معُت مع تدعيم  وحدة صغَتة كل واحدة سلتصة يف نشاط معُت أو300الطاقة والتعدين ،و

 الوطٍت، عن طريق تغيَت لالقتصادومن نتائج إعادة اذليكلة للمؤسسات ىو وسيلة إلعطاء نفس جديد 

 مع الظروؼ اليت كانت ربيط بادلؤسسة تسايرميكانيزمات جديدة   آليات وباستعماؿىياكل ادلؤسسة  العمومية 

. داخليا وخارجيا
                                                 

1
 47 -46 والسياسية، مرجع سابق،صاالقتصاديةزلمد بلقاسم حسن هبلوؿ ،اجلزائر بُت األزمة  
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 الكلي،أي ربسُت التوازف االقتصاد اجلزئي أكثر منو على االقتصادكاف إلعادة اذليكلة تأثَتا اغلابيا على 

اجلهوي الناتج عن التوزيع اجلغرايف ادلتواجد دلراكز ادلؤسسات الوطنية  والذي يتميز ىو األخر بالتوزيع ادلنتظم 

 .للصناعة عرب الًتاب الوطٍت

 لالذباهإف إعادة اذليكلة العضوية هبذا الشكل كانت قد سارت يف اذباه معاكس سباما :وأخَتا ميكن القوؿ

 ادلشهورة يف العادل،وىو التوجو ضلو تكوين شركات االقتصاديةالذي سارت فيو سياسة إعادة ىيكلة ادلؤسسات 

التوزيع ،  لذلك صيغا عديدة للمجتمع منها صيغة اختارتو كربى من جنسية واحدة أو متعددة اجلنسيات،

 ادلقرات واذلياكل األساسية انعداـاجلغرايف للمؤسسات الوطنية ،ظهرت معو عدة مشاكل سبثلت على اخلصوص يف 

 االقتصاديصعوبة هتيئتها أثر سلبا على السَت العادي للمؤسسات اجلديدة ومنو ضعف النمو  ذلذه ادلؤسسات أو

. وادلارل هبا

 :في القطاع الصناعي (1993-90)نتائج المخططات السنوية :  المطلب الرابع

 الوطٍت يواجو العديد من االقتصاديزاؿ فيو  دلخططات السنوية لبداية عقد السبعينيات ،يف وقت ال اتتأ

.  وادلاليةاالقتصاديةاإلختالالت التوازف العميقة اليت سبس سلتلف ادليادين 

ويف ىذا اإلطار كانت . الوطٍتاالقتصاد ادلخططات السنوية كأدوات كفيلة بتطهَت اعتبارينبغي 

 اخلطة السنوية بعد أف كانت اقًتحتغَت شلاثلة للمخططات السابقة ، حبيث  (93-90)ادلخططات السنوية 

 من خالؿ وضع ميكانيزمات واالجتماعية االقتصادية التنموية السَتةيف حركة  مخاسية حىت يتم التحكم أكثر

 ودلعرفة النتائج احملققة خالؿ ىذه الفًتة االقتصاديةالكفيلة دبواصلة اإلصالحات اجلارية من أجل ربقيق التوازنات 

: غلب التطرؽ للنتائج التالية (90-1993)
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 اطلفاض تضافر نتيجة االستَتادية الكبَت يف قدراتنا اطلفاضتطور اإلنتاج الصناعي،ذبدر يف البداية إذل 

  مليار9.77من   حجم اإلستَتداداطلفض خدمات الديوف اخلارجية وقد  وارتفاعايرداتنا من صادرات احملروقات،

مليار 7.8 إذل1992يف سنة   مليار دوالر8.33،ومن 1991مليار دوالر سنة 7.66 إذل 1990سنة  دوالر

 1993.1دوالر خالؿ سنة

اجلزائر . كما أف ادلديونية وخدماهتا أصبحت عائقا حقيقيا يعرقل عملية التنمية يف

 عاـ يف اإلنتاج التحويلي، شلا يعكس الصعوبات اليت يواجهها القطاع باطلفاضسبيزت ىذه الفًتة 

الصناعي،وخاصة منها التقليص يف الواردات على أثر الصعوبات  ادلتعلقة بالتمويل اخلارجي يبقى استعماؿ 

القدرات اإلنتاجية ضعيفا بالنسبة دلعظم الصناعات التحويلية مع مستويات منخفضة نسبيا يف بعض الصناعات 

. ادليكانيك والكهرباء اإلستخراجية، مثل صناعة احلديد والصلب وادلعادف

 اإلنتاجية واطلفاض القدرات اإلنتاجية ،إضافة إذل العدد ادلفرط من ادلستخدمُت  استعماؿإف النقص يف 

 .يف معظم ىذه ادلؤسسات،سيؤدي ال زلالة إذل تفاقم مشاكل القطاع يف رلاؿ إنعاش اإلنتاج

السيما منها ربرير األسعار ،وإف مكنت ادلؤسسات من إغلاد توازف يف تكليفها،دل  إف تدابَت التطهَت و

 االنشغاؿمدى أعلية ىذا   الذي يربزالشيء جلهاز اإلنتاج الذي يبقى خاضعا لتموين اخلارجي انتعاشاتعطي 

. االقتصادي رلهود من أجل تصحيح الوضع أكلالذي يشكل النقطة األساسية 

-90)شهدت السنوات األوذل من عقد التسعينيات  مساعلة القطاع الصناعي يف اإلنتاج الداخلي اخلاـ،

تقلبات كبَتة ومستمرة يف اإلنتاج الداخلي اخلاـ ، صلم اجلزء األعظم منها عن التغَتات يف السوؽ النفط  (1993

 إذل أف احملروقات تظل دائما ىي العمود االنعكاسالعادلية ،وتقلبات يف عائدات اجلزائر ويعود السبب يف ىذا 

.  الوطٍتلالقتصادالفقري 

                                                 
1

 .30،ص 1994 أوت االنتقاليةمصاحل رئاسة احلكومة ،برنامج ادلرحلة  1 
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  ضعيفة نسبيا وخاصة يف قطاع ت، كافمساعلتو يف اإلنتاج الداخلي اخلاـ و أما حصة القطاع الصناعي

 

، غَت أف ىذه 1992-90احملروقات، حيث ساعلت بنسبة تكاد تكوف منعدمة وخاصة خالؿ فًتة 

 .1993سنةخالؿ   بادلائة24.8 إذل ارتفعتالنسبة 

أما مساعلة الصناعة خارج احملروقات فكانت مساعلتها يف اإلنتاج الداخلي اخلاـ يف قيمتها القصوى سنة 

 1993خالؿ سنة ( بادلائة 14.05)غَت أف ىذه النسبة دل تدـ حيث ىبطت  ( بادلائة52.18 )1992

 :وىكذا عكس احملروقات اليت بلغت خالؿ نفس السنة قيمتها العظمى وىذا ما يوضحو اجلدوؿ التارل
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     ( PIB)         مساهمة القطاع الصناعي في تكوين اإلنتاج الداخلي الخام  :( 08  )جدول رقم 

مليون دج  :الوحدة(1993-1990)خالل الفترة 

 معطيات الجدول مأخوذة من الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر

 

 على قطاع انعكسىذا كلو  اإلنتاج الداخلي اخلاـ الذي يتسم ىو األخر بتذبذب خالؿ ىذه الفًتة،

 1.منصب 6000سجلت اطلفاضا يف مناصب الشغل بلغ  ومع ىذا ، فإف القطاعات الصناعية.xالتشغيل 

.  إذل صعوبات ادلفًتضة يف رلاؿ التمويل االطلفاضويرجع ىذا  

 

 

 

                                                 
1

 .131،مرجع سابق ،ص 1992تقرير تنفيذ ادلخطط الوطٍت  

 الصناعة 1990 1991 1992 1993

141.800 244.402 230.075.4 125.193.6 

 

 الصناعة خارج احملروقات

14.05 52.18 30.72 26.29 % 

 احملروقات 6234.7. 6.429.4 10.036.5 250.100.0

24.78 0.85 0.85 0.94 % 

 اإلنتاج الداخلي اخلاـ 476.067.9 748.847.1 468.374.2 100.800.9
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.  الصناعية في الجزائراإلستراتيجيةواقع وتحديات القطاع الصناعي في تفعيل : المبحث الثالث

 :واقع وتحديات القطاع الصناعي في الجزائر:  المطلب األول

يتطلب تشخيص واقع الصناعة اجلزائرية احلارل،الوقوؼ عند النتائج وسلتلف التغَتات اليت طرأت على ىذا 

 اجلزائري واليت كاف ذلا األثر الكبَت يف ربديد التوجهات االقتصادالقطاع خالؿ سلتلف ادلراحل اليت مر هبا 

:  ويف ادلراحل احلالية وادلستقبلية ،وعليو سيتناوؿ ىذا العنصر ما يلي واإلسًتاتيجيات  الصناعية يف تلك ادلراحل

 أداء القطاع الصناعي اجلزائري. 

 شليزات القطاع الصناعي يف اجلزائر. 

 ربديات القطاع الصناعي يف اجلزائر .

 :أداء القطاع الصناعي الجزائري .1

       يتميز القطاع الصناعي اجلزائري بالتنوع ووفرة اخلَتات الطبيعية اليت تزخر هبا البالد من صناعات 

 2008قيمة اإلنتاج الصناعي ادلباع من ىذه الصناعات ،للفًتة ادلمتدة بُت  غذائية، كيميائية ،معدنية أخرى تقدر

سبثل نسبة مساعلة الصناعات اإللكًتونية   أصلها يف الغالب صناعات غذائية ،حيث ال  55% حبوارل 2010و

 من إمجارل اإلنتاج الصناعي 6%  منها ،أما الصناعات الكيماوية فهي سبثل 11%الكهربائية وادليكانيكية سوى 

. ادلباع
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يرتكز القطاع الصناعي العمومي على ثالث فروع متمثلة يف صناعات غذائية،صناعات الكًتونية 

 2010-2008،صناعات كهربائية  وميكانيكية ،وكيمياء وادلطاط والبالستيك، تساىم ىذه الفروع رلتمعة للفًتة

من إمجارل إنتاج القطاع العمومي يف حُت أف القطاع اخلاص يرتكز ىو األخر على فرعُت من  35% حبوارل

 من إمجارل إنتاج القطاع  42%الصناعات، الصناعات الغذائية وصناعة النسيج واأللبسة اجلاىزة وما ميثل نسبة 

 مستمر قدر ب اطلفاضااخلاص ، يف حُت أف مساعلة القطاع الصناعي يف القيمة ادلضافة ىي األخرى تعرؼ 

 .20061 سنة2.8%ػػػػػػػب  بادلقارف ارتفاع قدر2008 سنة  %4.3

 :واجلدوؿ التارل يوضح مساعلة القطاع الصناعي يف اإلنتاج الداخلي اخلاـ كالتارل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 . 93 ،ص2008 ، 05قوريش نصَتة ،أبعاد وتوجيهات إنعاش الصناعة يف اجلزائر،رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، العدد 
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-2000)خالل الفترة  (BIP)تطور مساهمة قطاع الصناعة في تكوين  :( 09 )جدول رقم 

 مليوف   دج: الوحدة         2011
 

 

 

 

 .الديوان الوطني للإلحصائيات: المصدر

 2011إف النتائج النسبية احملققة يف القطاع الصناعي بصفة عامة، أف اإلنتاج الداخلي اخلاـ سنة 

 يف قطاع  %31.19، 2000سنة  %5.35يف الصناعة خارج احملروقات، عوضا عن % 3.9 4بلغت

  .2011احملروقات خالؿ سنة 

 ،مقارنة بالصناعة خارج احملروقات  (الغالبة)نالحظ يف اجلدوؿ أف نسبة إنتاج احملروقات ىي أعلى نسبة 

 الصناعة
 السنوات

 جالصناعة خار
 المحروقات

% 
 

الناتج الداخلي  % المحروقات
 الخام

2000 290749.6 5.39 1616314.7 30.01 5354256.7 

2001 315230.5 5.69 1443928.1 26.07 5537184.9 

2002 337556.2 5.69 1477033.6 24.91 5928548.6 

2003 355370.6 5.30 1868889.6 27.92 6692665.9 

2004 388193.4 5.00 2319823.6 29.93 7749585.3 

2005 418294.9 4.46 3352878.4 35.79 9367028.2 

2006 449493.3 4.20 3882227.8 36..32 10686627.2 

2007 479814.9 4.06 4089308.6 34.67 11793911.4 

2008 519505.1 3.83 4997554.5 36.93 13528850.8 

2009 577037.7 4.50 3109078.9 24.26 12812662.6 

2010 616698.2 4.21 4180357.7 28.53 14647966.6 

2011 663259.9 3.94 5242098.8 31.19 16806959.8 
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 االنتشارلكن  ربتاج إذل إعادة  و ميكن القوؿ يف ىذا الصدد أف الصناعة الوطنية سبتلك بنية ربتية متينة

. يف إطار األفاؽ ادلستقبلية للعودلة

: مميزات القطاع الصناعي _   2

متنوعة،حيث كاف اإلنتاج  منذ السنوات األوذل الستقالذلا أعطت اجلزائر األولوية لقاعدة صناعية عمومية

 الوطٍت،ىذا ما وضع ادلؤسسة العمومية أماـ وضعيات تنافسية  دل االقتصاد للسوؽ الداخلية هبدؼ ربرير موجها

 اليت مرت هبا اجلزائر عقد التسعينيات وميكن استخالص أىم شليزات االقتصاديةتتهيأ ذلا لكن بفضل اإلصالحات 

: الصناعية اجلزائرية فيما يلي

  بسبب عوامل اإلنتاج الضعيفةكلي،قدرات إنتاج ىائلة غَت مستغلة بشكل . 

 تبعية كبَتة لقطاع احملروقات،أدت إذل نقص يف تنوع الصادرات. 

  ادلتطورة يف الصناعات احلديثة،أدى إذل تراجع تنوع ادلنتجاتاالتكنولوجي استعماؿضعف   .

. اخلفيفة بالرجة األوذل على الصناعات اعتمادهولعل ما مييز القطاع الصناعي اجلزائري ىو 

: تحديات القطاع الصناعي في الجزائر: المطلب الثاني

نشأت الصناعة اجلزائرية ضمن أسوار من احلماية ادلطلقة أو شبو ادلطلقة،واضلصر عليها بشكل أساسي 

لتلبية الطلب احمللي ضمن السياسات الصناعية ادلوضوعة،من قبل الدولة اجلزائرية،ما جعلها تكتسب خصائص 

: نوعية تظهر وخبصوص ضعف الصناعة يف ىيكلها احلارل  وميكن طرح عدة تساؤالت تتعلق أساسا

  مدى قدرة القطاع الصناعي على محاية أسواقو الداخلية يف ظل انفتاح احلدود التجارية أماـ السلع

 .األوروبية ادلنافسة

 مدى قدرة السلع الصناعية اجلزائرية على ادلنافسة اخلارجية. 
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  الوطٍت،بسب عدـ قدرتو على ادلنافسة نظَتهتا داالقتصا ادلؤسسات وبالتارل على إنتاجيةالتأثَت على 

 .األوربية

  ادلنافسةعلىزيادة البطالة النامجة عن غلق الكثَت من ادلؤسسات غَت القادرة . 

  وذلك راجع للتفكيك التدرغلي األوريبزيادة الواردات اجلزائرية نتيجة ضعف ادلنتوج احمللي وجودة نظَته،

. للرسـو اجلمركية

                     إلقامة االستعدادوىذا قصد   صناعية صارمة،إسًتاتيجيةمن خالؿ ما ذكر يتحتم على اجلزائر وضع 

 إتباع منهجية مقيمة وشاملة بتوخي احللوؿ اجلزئي ـحر، وعدمنطقة تبادؿ 

.  الصناعية الجديدة في الجزائرةلإلستراتجيالمحاور الكبرى :  المطلب الثالث  

:     الصناعية اجلديدة على احملاور التاليةةاإلسًتاتيجيترتكز 

 اختيار القطاعات اجلاري ترقيتها وتشجيعها. 

 القطاعي للصناعةاالنتشار . 

 انتشار وتوسع حيز الصناعة. 

 سياسات الًتقية الصناعية. 

اختيار القطاعات الجاري ترقيتها وتشجيعها  -أ 

 على اخلطوات اآلتية يف ربديد القطاعات ذات األولوية يف التشجيع والدعم،التعريف بالفروع االعتمادمت 

 القوي للتطور وىي يف متناوؿ األسواؽ الدولية،ربليل مستوى تنافسية القطاعات ادلعرفة باالحتماؿاليت تعرؼ 

وتقيم نقاط القوة ونقاط الضعف للقطاعات ادلستهدفة وكذلك األخطار والفرص ادلتوفرة يف السوؽ الدورل ومن مث 

.  ادلتتابعة واحمليطة بعوامل تطبيقهااالختياراتعرض إسًتاتيجية الصناعة ادلالئمة من خالؿ ىذه 
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:  القطاعي للصناعةاالنتشار -ب 

 حسب اخليارات اليت مت ربديدىا يف احملور األوؿ من قبل إسًتاتيجية الصناعة ويقـو االنتشاروسيتم 

 ادلوارد الطبيعية،تكثيف النسيج الصناعي وترقية الصناعات برامج مكملة، تثمُتالنشاط يف ىذا احملور خالؿ ثالث 

. اجلديدة

 تثمين الموارد الطبيعية :

.  دلؤىالهتا الطبيعيةاستغالؿالغاية ادلرجوة ىي النهوض بالصناعات، اليت تسمح للجزائر بأحسن 

 تكثيف النسيج الصناعي :

ويتعلق بتشجيع الصناعات اليت تساىم يف إدماج النشاطات احلالية ضمن اخلطوات األخَتة لسلسلة 

. الصناعة

 ترقية الصناعات الجديدة :

،ويتعلق األمر  (صناعات جديدة)اىتماـ خاص سيقدـ لًتقية الصناعات اليت تعترب إما غَت موجودة 

.  وبصناعة السيارات واالتصاؿ اإلعالـ ابتكنولوجي

 في ظل الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لتحقيق اإلستراتيجية االقتصاديةآفاق التنمية : المطلب الرابع

 .الصناعية في الجزائر

 اجلزائري،دور االقتصاديعترب غياب الرؤية العامة لدور القطاع الصناعي يف تنويع اذليكل اإلنتاجي وتنمية 

 قوة العمل الوطنية، واستيعاب وتكوين الناتج احمللي اإلمجارل االقتصاديفاعل يف تدين مساعلتو يف ديناميكية النمو 

إف عمل الدولة .وذلك على الرغم من اجملهودات الكبَتة اليت بذلتها الدولة للنهوض بعملية التصنيع يف اجلزائر

يف  اجلزائرية على ربقيق سياستها الصناعية احلالية وادلستقبلة سوؼ لن يتأتى إال بتحديد آفاؽ مستقبلية ترتكز

: مضموهنا على عنصرين أساسُت ادلوارد الطبيعية والبشرية،ويف ىذا اإلطار تسعى اجلزائر إذل
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 استهالكها يف اجلزائر حجر ة عقالين تعترب مشكلة زبصيص ادلوارد الطبيعية و:تثمين مواردها الطبيعية 

 ادلرجوة يف جانبها الصناعي خاصة،فوفرهتا وجودهتا سبثل نقطة بداية ادلسار االقتصاديةزاوية لتحقيق التنمية 

 الوطٍت ىو اقتصاد ريعي،حيث تشَت العديد من الدراسات االقتصادالصناعي،وخاصة مواردىا الطاقوية باعتبار أف 

 احلراري ،ىذا التأثَت ادلباشر على االحتباسأف قرر لب نضوب ىذه الثروة الطبيعية بات قريبا جدا بفعل ظاىرة 

 من االقتصادية سلتلف القطاعات ىالتأثَت عل ادلتاحة سيؤدي بالضرورة إذل االقتصاديةادلوارد 

 ،ومن ىذا ادلنطلق سعت احلكومة للبحث عن الطرؽ والوسائل للتكيف مع إخل...سياحة،صناعة،صحة، زراعة

 كربنامج الطاقات ادلتجددة ربضَتاً دلرحلة االقتصاديةمن خالؿ تفعيل عدة برامج يف إطار التنمية  ىذه التحديات

كادلاء،  يف ادلائة من الكهرباء من موارد متجددة 10وقد كشفت عن خطة طموحة إلنتاج .ما بعد عهد النفط

 لإلسًتاتيجية الصناعية احلالية  يف اجلزائر ىو توسيع القاعدة يالرئيسفاذلدؼ .2020 والرياح حبلوؿ سالشم

 الشبو الكلي على مصدر وحيد للدخل، وبالتارل بناء اقتصاد متوازف يستطيع الصمود االعتماداإلنتاجية وزبفيض 

. يف وجو التقلبات اليت قد تصيب قطاع احملروقات

ترتكز اإلسًتاتيجية الصناعية اجلديدة للجزائر على تطوير العنصر البشري : تأهيل الموارد البشرية

 احلديثة وعصرنة تالتكنولوجياكأساس لنجاح أي سياسة صناعية مستقبلية باعتباره عامال مشجعا على امتصاص 

 االستجابةالصناعات فال طلما عانت الصناعة اجلزائرية من سوء التأطَت والتكوين للعماؿ الذي صاحبو ضعف يف 

للمتطلبات السوؽ وادلنافسة،وتسعى اجلزائر يف إيطار تطبيق أىدافها الصناعية بادلوازاة وتأىيل مواردىا البشرية إذل 

وكالة لًتقية التجديد الصناعي ووزارة منتدبة مكلفة بالعلـو   التمهُت التكنولوجيا و للتعليم و مراكز انتشار

 الوسائل سلتفوضع جهاز تشريع ينظم تثمُت األفكار اجملددة وتروغلها على السوؽ وكذا ذبنيد  و ،اوالتكنولوجي

كما يتم يف رلاؿ البحث .االقتصاديالعمومية لتدعيم ادلشاريع التنموية وسبويل النماذج الداعمة لسياسات الذكاء 
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والتنمية سبويل ادلخابر وقدرات البحث والتنمية لدى ادلؤسسات يف القطاعات الصناعية ذات األولوية وترقية تنقل 

. الباحثُت وادلهندسُت من ويف اذباه عادل ادلؤسسة
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:  للجزائراالقتصاديبرامج اإلنعاش والنمو : المبحث الرابع

 برنامج اسم أطلق عليو واالجتماعية االقتصادية ،سلططا  للتنمية 2001فقد بدأت يف أفريل عاـ 

مستخدمة يف ذلك عائدات البًتوؿ  الغَت متوقعة لتعزيز الطلب اإلمجارل وخلق وظائف،من  ،االقتصادياإلنعاش 

وىو . األمواؿ العامة يف البنية األساسية، ودعم اإلنتاج الزراعي وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطةاستثمارخالؿ 

. برنامج إنفاؽ رأمسارل

: 2005 -2009برنامج دعم النمو )البرنامج الخماسي  التكميلي:     المطلب األول

 من ادلبادرة األوذل اليت قاـ هبا رئيس اجلمهورية اجلزائري يف إعداد انطالقالقد فكرت احلكومة اجلزائرية 

،يكوف يف مستوى التحديات االقتصادي ،برنامج مخاسي تكميلي لربنامج اإلنعاش االقتصاديبرنامج لدعم النمو 

اليت كاف البد للجزائر من رفعها،يف حدود اإلمكانيات ادلتوفرة،إف ىذا الربنامج سيكلف مبلغا إمجاليا 

 إذل غاية سنة 2005 مليار دينار من النفقات العمومية التنموية بالنسبة للمدة اجلارية من4200حبوارل

،وأعطيت األولوية فيو دلكافحة البطالة، مث السكن،وقطاع النقل والبنية التحتية عموما ،وإمداد األرياؼ 2009

. بالكهرباء والغاز وتطوير الزراعة وغربىا

بالرغم من زلاولة السلطات من تطبيق الربنامج وإعادة اذليكلة وتأىيل ادلؤسسات إال أنو صلد أف الصناعة 

 كانت حصة 1990اجلزائرية خارج احملروقات تعيش أزمة حسب أرقاـ الديواف الوطٍت لإلحصائيات يف سنة 

 8.5 بادلائة يف مقابل 11القيمة ادلضافة الناذبة عن القطاع الصناعي خارج احملروقات يف الناتج الداخلي اخلاـ 

 اليت االستثماراتوأيضا ضعف  . 2005 بادلائة فقط سنة 5.7 و 2000 بادلائة سنة 6،وإذل1995بادلائة سنة 

  .2004 بادلائة سنة 16عرفت تراجعا بنسبة 
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السياسة الصناعية الجديدة ودورها في تفعيل اإلصالحات لتحقق :    المطلب الثاني

 :التنمية في الجزائر في ظل األزمات العالمية الحالية

إف صعوبة عمليات إعادة اذليكلة الصناعية والرىانات اليت تتضمنها،يستلـز على الدولة وضع سياسة 

 الوطٍت والصناعة على وجو اخلصوص من األزمة اليت االقتصادصناعية جديدة واضحة ادلعادل سبكن من إخراج 

 اليت قامت هبا الدولة وتطبيق برنامج مكثف لتأىيل ادلؤسسات االقتصاديةرغم اإلصالحات  مازالت تعاين منها

: اذل ربقيق اآليت وغلب أف تسعى السياسة الصناعية اجلديدة.االقتصادية

 :وضع ألزمة األداء السلبي للصناعة الجزائرية،والمتمثلة في خمسة عوائق*   

 . ضعف كثافة النسيج الصناعي الوطٍت -أ 

التوجو األوحد لصناعتنا ضلو السوؽ الداخلية اليت تعرؼ تقلصا متزايدا واليت ال توفر العملة  -ب 

 .الصعبة الضرورية لتمويل واردهتا من السلع اليت ربتاج إليها ادلؤسسات الصناعية

 . مصنعة وقطع الغيارؼالضرورية، النص باخلارج للتزود بادلواد األولية أصناعتنا القوي االرتباط -ج 

 . والتحكم الضعيف يف أساليب اإلنتاجيالتكنولوجالتأخر  -د 

 .زلدودية أساليب التسيَت والتأخر يف رلاؿ ادلناىج احلديثة يف التسيَت -ه 

على ربقيقو يتمثل يف ربقيق فائض يف ادليزاف التجاري للقطاع  اذلدؼ الثاين الذي يستوجب العمل .1

 مليار دوالر 2الصادرات الصناعية الصناعة الوطنية تستورد بأزيد من  الصناعي التحويلي مستقبال بتنويع

مليوف دوالر؟ واليت ال  (واحد) 01سنويا لتغطية حاجاهتا اإلنتاجية وتصدر منتجات ربويلية بقيمة 

 .٪ بادلائة  من إمجارل الصادرات1تتجاوز نسبتها 
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اندماجها يف السوؽ العادلية ،وىذا بتثمُت ادلزايا  وميكن ذباوز ىذه العقبة بتحضَت الصناعة  إلصلاح

. التنافسية والعمل على التنمية التدرغلية للنشاطات الصناعية ادلوجهة للتصدير اليت بإمكاهنا تنويع ادلوارد ادلًتاكمة 

. اذلدؼ الثالث يتمثل يف رفع حصة القطاع اخلاص يف الصناعة الوطنية

في أي إطار عام يجب أن يتم التفكير في اإلستراتيجية الصناعية؟ 

:  غلب ربديد أربع توجهات أساسيةالصناعية مستقبال مالئمة للتنمية إستراتيجية إيجادفي 

 .إعادة ىيكلة الصناعة الوطنية وخاصة اليت تعود للقطاع العاـ .1

 الثاين متعلق بتحسُت أداء الرأس ماؿ الصناعي ادلتوفر إف الصناعة الطنية حباجة إذل اللجوء التوجو .2

 . واخلربة التسيَتيةاتكنولوجيللتحالفات والشراكات مع الشركات الصناعية الناجحة عادليا للوصوؿ إذل 

 . واألجنيباخلاص الوطٍت القدرات سيكوف أكثر فأكثر نتيجة للرأمساؿ واستثمار ادلنتج، االستثمار .3

. االقتصادالنقطة الرابعة متعلقة بطريقة سبويل  .4

نقاش جاد حوؿ شيء كما ميكن أف نالحظ،اعتماد وتطبيق إسًتاتيجية صناعية يتطلباف قبل كل 

.  من الدروس التصنيعية للنمور األسيويةاالستفادةالوضعية الراىنة واخليارات ادلطلوبة والعمل على 
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: خالصة 

 الكامل دلواردىا االستقالؿ توجهاهتا إذل زلاولة ضماف اختالؼ على االقتصاديةتسعى أنظمة العادل 

لتحقيق التنافسية بُت سلتلف البشرية، ربقيق ظلو صناعي مبٍت على أساس كفاءات وخربات مواردىا  و ،االقتصادية

 بدور القطاع الصناعي اجلزائري يف عملية التنمية االرتقاءإف عملية .الصناعات يف السوؽ احمللي أو األجنيب

 .ادلختلفةاالقتصادية يتلخص يف ضرورة توفَت منظور إسًتاتيجي يقـو على ادلراحل الزمنية 

 اجلزائري ،دل االقتصادإف حجم ادلوارد اليت وجهت إذل القطاع الصناعي خالؿ سلتلف ادلراحل اليت مر هبا 

ربقق معدالت ظلو تفوؽ معدالت ظلو القطاعات األخرى ، وىذا راجع إذل سوء التأطَت والتنظيم الذي يتحمل 

  .مسؤوليتو بالدرجة األوذل العنصر البشري
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 :خاتمة

 االقتصادي برنامج شامل لإلصالح اجلزائر، بتبينمع مطلع العقد األخري من القرن العشرين بدأت 

 الذي عرفتو اجلزائر خالل االقتصادي ح، واالنفتا يف معظم ادلؤشرات الكليةفرغم التحسن وىذا .اذليكليوالتكيف 

 أننا نالحظ عدم تصحيح واالستثمار، إالالفًتة األخرية والتغريات اجلذرية يف معظم القوانني ادلتعلقة باإلنتاج 

فما زالت .ىيكل اإلنتاج القومي لصاحل القطاعات األكثر حيوية منها الصناعات التحويلية وحتويلها حنو التصدير

 يف ضعف القدرة التنافسية االستمرارالشركات اجلزائرية تفضل السوق احمللي على أسواق التصدير، وبالتارل 

. للصناعة اجلزائرية يف األسواق العادلية على األقل يف ادلدى القصري

 اجلزائري والصناعة خاصة، فاألمر يستلزم اعتماد وتطبيق إسًتاتيجية االقتصادولتصحيح اخللل القائم يف 

 من الدروس االستفادةصناعية بواسطة النقاش اجلاد حول الوضعية الراىنة واخليارات ادلطلوبة والعمل على 

وختتلف التقييمات ألسباب جناح التجربة النمور األسيوية، أو انتكاساهتا فالبعض من . التصنيعية للنمور األسيوية

. يقدمها كتجربة ناجحة أو كحالة ميكن أن تقدم دروسا ىامة للدول أخرى ميكن ذلا أن تسري يف الطريق ذاتــــــــــــو 

ميكن تكرارىا يف العادل، ولكن األمر  غري أن دراسات أخرى ترجع ىذه الظاىرة إذل ظروف خاصة قد ال

 بادلوارد البشرية واإلنفاق على البحث العلمي والتطوير وإجياد البنية واالىتماماألساسي  أن التوجو حنو التصدير 

األساسية العلمية والتقنية وخصوصا يف رلال االتصاالت وادلعلومات ىي األسس اليت تًتدد أكثر من غريىا يف 

.  عليها بالنسبة للسياسة الصناعية فــــي اجلزائـــــر إن أراد ذلا النجــــــــــــــــــــــاح االعتمادتوصيف تلك التجربة واليت ميكن 
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 وضع تصوراً لدور التصنيع يف االقتصاد الوطين مع التأكيد على التكامل بني 1980ابتداء من سنة 

الفروع الصناعية من جهة ، وبني الصناعة والقطاعات األخرى من جهة أخرى ، شهدت االستثمارات الصناعية 

خالل ادلخططني اخلماسيني توسعا نسبياً من خمطط ألخر،وقد مت تكريس مبالغ ضخمة من اإلعتمادات إذل 

احملروقات اليت تبقى دائما حتتل ادلرتبة األوذل، وىذا منذ انطالق عملية التصنيع باجلزائر ،إال أن تربير ىذه األولوية 

ادلمنوحة  للمحروقات، يرجع إذل احتياج الدولة دلوارد مالية لتمويل عملية التصنيع، وتأيت يف ادلرتبة الثانية الصناعة 

ىو مطلوب   مباىالتحويلية ،اليت ارتفعت ىي األخرى عما كانت عليو خالل فًتة السبعينيات، رغم أهنا دل حتظ

بغرض تشجيع ىذه الصناعة لتلبية حاجيات السوق الوطنية ادلتزايدة ونفس الشيء بالنسبة للصناعة ادليكانيكية 

. والكهربائية هبدف تشجيع عملية التصدير خارج احملروقات

 الوطين للنمو اقتصادنا احملققة يف اجلزائر منذ بداية األلفية تثبت استعادة االقتصاديإن معدالت النمو 

. غري أهنا حتققت بفعل تدخل قوي للدولة. بعد تذبذب معدالت ىذا األخري خالل عشرية التسعينات 

البشرية، ال يوجد منوذج منطي للنمو االقتصادي يصلح لكل دول العادل، فلكل دولة مقوماهتا الطبيعية، 

إخل اجلزائر ذلا خصوصيات صناعية فتاريخ التنمية عرب التصنيع لسنوات  ...ةالثقافية، احلضاري الصناعية، التارخيية،

 ، النسيج االستهالكيةالسبعينيات خلف صناعات منتلك فيها ادلادة اخلام ميكن إعادة تفعيلها كالصناعات 

،احلديد والصلب إمكانيات معتربة من الطاقة الشمسية ،والطاقات ادلتجددة ،وما يصلح حلالة دول أخرى قد 

. تتشابو أو ختتلف معنا ىذه اإلمكانيات
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: ثـــبحـــات الــــوصيــــت

:  ىذا العمل نوصي على ضوء النتائج ادلتوصل إليها مبا يلي اختتامعند 

يف إطار الربامج العمومية التنموية ولدت ضغوط تضخمية ميكن احلد منها عرب التنمية : النفقات العامة

. العرض وجعلو أكثر مرونة 

 حتسن اإلنتاجيات ناتج عنالذي ينبغي على سياسة النمو رفعو ىو حتقيق منو مكثف : الرهان الحقيقي

. القطاعية

وفتح باب الشراكة  أو اخلوصصة بإمكانو أن ينقذ ادلؤسسات ، تدعو للتفاؤل حالة القطاع الصناعي ال

،تكوين  اليد العاملة اتكنولوجيالعمومية اليت تعاين من صعوبات مالية وكذا يف التسيري وتسمح بنقل معرفة أدائية، 

. ،وختلق  جو من ادلنافسة 

 أداء ادلؤسسات الصناعية ففًتة الدراسة، وضعادليزان التجاري ادلعدين للجزائر عاجز على طول 

.  إمكانيات بشرية مؤىلة للقطاع بالتحويلية، وغيا

 ىيئة على أعلى مستويات الدولة مكونة من إطارات قواجلامعي، خلحتسني نوعية التكوين ادلدرسي 

.  ،ولضمان جناح عملية التجديداقتصادينيو

. للربامج التنموية القطاعية ومعوقات منو ىذه القطاعات  :تقييميةدراسة 

 .ا معناالقتصادية الوطين مع دول صاعدة أو حىت متقدمة تتشابو يف مقوماهتا لالقتصاددراسة مقارنة 
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