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االقتصاد  نويعات التخصص وفرص تامكانيالنسبية للصادرات خارج المحروقات بين المزايا 

  .2014-2001دراسة تطبيقية للفترة  -الجزائري

  الملخص

�دف هذه الورقة إىل حتليل تنافسية الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات، وذلك بتطبيق بعض مؤشرات التنافسية كامليزة النسبية 

قات للقيام بذلك مت مجع وحتليل إحصائيات الصادرات خارج احملرو  .نتائج مؤشر التخصصالظاهرة، ومؤشري التنوع، الرتكز  وحتليل 

أوضحت النتائج أن بعض املنتجات املصدرة متلك مزايا نسبية لكنها ال متثل سوى نسب ضئيلة وقد .  2014-2001للسنوات 

حمتملة ميكن التخصص فيها كاملنتجات الغذائية و الصناعية لتنويع تشكيلة  وبعضها اآلخر ميلك مزايا  من قيمة الصادرات،

  .الصادرات

  .رات خارج احملروقات، امليزة النسبية الظاهرة، الرتكز، التنوع و التخصصالصاد :الكلمات المفتاحية

Abstract       

The aim of this study is to analyze the competitiveness of the Algerian non-oil exports. To 

achieve that we have used some indexes as the revealed comparative advantage (RCA), 

concentration, diversification and specialization indexes. We have based our research on 

collecting and analysing data about Algerian exports extracted from COMTRAD data base 

between 2001 and 2014. The findings of this paper show that Algeria has some products with 

comparative advantages, but they represent only a small percentage of the value of exports, and 

there are also some potential advantages as food and some industrial products. 

Keywords:  Non-Oil Exports, Revealed Comparative Advantage (RCA), Concentration Index, 

Diversification Index, Specialization Index. 
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                                                                                                                      مـــقدمـــة

إن أهم املشكالت اليت تعيق منو وتطور االقتصاديات العربية هي تركيبتها الريعية خصوصا الدول النفطية اليت تعتمد على النفط بشكل   

وهو ما جعل هذه البلدان عرضة لألزمات االقتصادية وتراجع ايرادا�ا  %90تصادها ومصادر دخلها بنسبة جتاوزت أساسي يف بناء اق

  .وبالتايل غياب التنمية

يف كثري .حتياطات النقدية هلذه الدولوعليه جيب تنويع االقتصاد ملواجهة االزمات والصدمات اخلارجية اليت تؤثر سلبا على املوازنات واإل

 من االحيان يعتقد بأن التنويع االقتصادي هو تنويع فقط لقطاع التصدير بل ميكن ان يكون بإحالل الواردات لتنويع هياكل االنتاج، لكننا

ولية و املسرح الذي يرتجم فيه أثر تعترب الصادرات احملور الرئيسي للتنافسية الد حيث. يف هذه الورقة البحثية سنركز على تنويع الصادرات

هذه  والتخصص أهم السمات اليت تعكس ت اليت تتمثل يف التنويع و الرتكزامؤشرات تنافسية الصادر البيئة التنافسية على االقتصاد، وتعترب 

  .يف األسواق الدولية ةتنافسيال

دا استناقادرًا على املنافسة، و  جبعله اقتصادها تنويعهو اليوم الذي يواجه الدول النامية عموما و اجلزائر خصوصا األساسي إن التحدي 

تطور دية كاملة عن العامل اخلارجي و يف عزلة اقتصا العيش مع استحالةيف اقتصاد أي دولة خاصة التجارة اخلارجية  هتلعبللدور اهلام الذي 

حتسني االت، وجب على اجلزائر تقوية و بني الدول وازدياد حده املنافسة يف خمتلف ا� النسبيةالتبادل التجاري نظرا الختالف املزايا 

تربز معامل االشكالية  اعتمادا على ما سبق  ." احملروقات"أن معظم صادرا�ا تتمثل يف السلع األولية تنافسية صادرا�ا السلعية خاصة و 

  :ييف ورقتنا كما يل املراد معاجلتها

  ات؟ــارج المحروقـا خـادراتهـع صـويـا التخصص لتنـا يمكنهـا الجزائر و فيمـة التي تمتلكهـا النسبيـهي المزاي اــم 

 :نطرح بعض االسئلة الفرعية األخرى كاآليت هو ما جيعلناو 

  أهدافه وحمدداته؟ ،ما هو التنويع االقتصادي؟ ما هي أنواعه -

  ؟نسبيةاجلزائر مزايا  فيها  متتلكجات والقطاعات اليت ما هي املنت -

 هل تتنوع أم ترتكز صادرا�ا؟ ما متتلك فيه ميزة نسبية؟هل تتخصص اجلزائر في -

 سبية؟ وهل حصصها يف تقدم أو يف تراجع؟ما هي األسواق التقليدية للجزائر فيما يتعلق مبزاياها الن -

  الدراسةوحدود   منهجية 

الوصفي لوصف مؤشرات التنافسية و املنهج االحصائي القياسي لتطبيق مؤشرات  تطلب اجلمع بني املنهجيإن معاجلة هذه االشكالية 

متثلت مصادر  .ئج احملصل عليهاالنتا عرضلداول وأشكال بيانية جب كذا االستعانة  و ،التنافسية على املنتجات املصدرة خارج احملروقات

املشرتكة بني املنظمة  قاعدة البياناتموقع اجلمارك اجلزائرية و من ذة للجزائر واملأخو البيانات يف االحصائيات اخلاصة بالتجارة اخلارجية 

  . www.intracen.orgومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية على املوقع اإللكرتوين العاملية للتجارة 

متثل كما . صادرا�ا أكرب من واردا�اأن  مبعىنمتاما اليت يكون ميزا�ا التجاري موجب يف الصادرات خارج احملروقات  و الدراسة عينة  تمتثل

  .2014- 2001بني ما ين يف املدة االطار الزم

  

http://www.intracen.org/
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I. مفهومه،أنواعه، أهدافه ومحدداته: التنويع االقتصادي: 

بل يعترب موضوعا : التجارية والصناعية الوطنيةاإلقليمية والسياسات  قضية مهمة للسياسات 1930اعترب التنويع االقتصادي منذ سنوات 

 .حيث تشري العديد من املسامهات االقتصادية اىل اجيابيات وفوائد التنويع. مركزيا يف مناقشات السياسات التنموية

I. 1- مفهوم التنويع االقتصادي:  

ن تعزز قدرات الدولة ضمن اطار التنافسية العاملية، يقصد بالتنويع االقتصادي الرغبة يف حتقيق عدد أكرب ملصادر الدخل واليت من شأ�ا أ

وهو يقوم على احلاجة إىل االرتقاء بواقع عدد من القطاعات تدرجييا لتكون .وذلك عرب حماوالت رفع القدرات االنتاجية يف قطاعات متنوعة

  )2014أمني لزعر، ( .بدائل ميكنها أن حتل حمل املورد الوحيد

مبعىن أن التنويع االقتصادي هو العملية اليت . ومن هنا فإن التنويع ينطبق خاصة على الدول اليت تعتمد على مصدر وحيد غري مستدمي

 .تشري اىل اعتماد جمموعة متزايدة من القطاعات تتشارك يف تكوين الناتج

اىل مرحلة متتني القاعدة الصناعية و الزراعية و خلق قاعدة انتاجية وهو التنويع بشكل عام هو تقليل االعتماد على املورد الوحيد واالنتقال 

  .ما يعين بناء اقتصاد وطين سليم يتجه حنو االكتفاء الذايت يف أكثر من قطاع

و التنويع ميكن " العملية اليت تشري إىل اعتماد جمموعة متزايدة تتشارك يف تكوين الناتج" ومن ناحية ثانية ينظر إىل التنويع االقتصادي بأنه 

داخلية أو ان يشار فيه اىل تنويع مصادر الناتج احمللي اإلمجايل، او تنويع مصادر االيرادات يف املوازنة العامة، أو تنويع األسواق كاألسواق ال

  )2014عاطف اليف مرزوك، ( .أسواق الصادرات

الغالب على قطاع النفط، فالتنويع االقتصادي بالنسبة هلا يعين احلد من االعتماد الشديد على صادرات أما بالنسبة للبلدان اليت تعتمد يف 

مداخيل قطاع احملروقات، وتطور اقتصاد غري نفطي واستحداث صادرات غري نفطية ومصادر غري نفطية لإليرادات، كما يعين مصطلح  و

  .القطاع العام على النشاط االقتصادي ضرورة تطوير القطاع اخلاص فيها وإعطائه دورا رياديا التنويع بالنسبة هلذه البلدان اليت تتميز �يمنة

ة املرض و بالنسبة للبلدان الغنية باملوارد الطبيعية فإن احلجة االساسية للتنويع االقتصادي هي الرغبة يف تفادي نقمة املوارد الطبيعية وخاص

السلبية لتقلبات أسعار هذه املوارد على اقتصاديا�ا، وقد ثبت أن التنويع االقتصادي ميكن ان  اهلولندي، باإلضافة اىل جتنب التأثريات

  )2012-2011شكوري، ( .جيعل البلد أقل عرضة للمخاطر املرتبطة بنقمة املوارد الطبيعية

I. 2- أنماط التنويع االقتصادي: 

  )Joon Tae ،2007( .التنويع املرتابط وغري املرتابط: اىل صنفنيميكن تصنيف التنويع االقتصادي 

I. 2-1- هو ان تقوم املؤسسة مبمارسة أعمال جديدة تضاف اىل جمال عملها احلايل، بشرط أن ترتبط هذه ا�االت : التنويع المترابط

بإضافة عدد من العمليات احلالية للمؤسسة واليت تؤدي اىل زيادة فعالية نشاط االنتاج من ارتباطا اسرتاتيجيا با�ال احلايل الذي تعمل فيه، 

  عن طريق التكامل الرأسي أو األفقيكما يتم التنويع املرتابط  .خالل ضم وحدات االنتاج وبالتايل ختفيض النفقات

التجارية والتكاليف  والشروط) املنبع(املواد كميات من واليقلل عدم اليقني بشأن التكاليف ) العمودي(  التكامل الرأسي –

وهو ما يسمى التكامل الرأسي األمامي، أو السيطرة ) متلك منافذ التوزيع(سواق األوحجم املنتجات النهائية من خالل خلق 

  .خفض تكاليف املعامالت على مدخالت العملية االنتاجية وهو التكامل الرأسي اخللفي و يؤدي اىل
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ت يف نفس القطاع والقضاء على املنافسة ؤسساتعزيز قوة السوق من خالل دمج امل له تأثري أو التنويع األفقي التكامل األفقي –

أي منو املؤسسة أفقيا بعد شراء وحدة انتاجية تقوم بتصنيع منتجات مشا�ة مع منتجات املؤسسة  وبذلك توسع من .فيما بينها

  .جغرافية جديدةنطاق عملها و تزيد من مبيعا�ا و تغطي أسواق 

I. 2-2-الفرص النتهاز الشركات من خمتلف الصناعات من دون عالقة عمودية أو أفقية،  يغطي تكامل :غير المترابطتنويع ال

 .املتعددة ، لتحقيق التوازن بني األنشطةاهلامةاالستثمارية 

I. 3- أهداف التنويع االقتصادي: 

  ما يلي تتمثل أهداف التنويع االقتصادي يف

اتسمت العديد من البلدان بأن اقتصاديا�ا أحادية اجلانب أي تعتمد على  :تطوير القطاعات االقتصادية المختلفةتنمية و  –

مورد اقتصادي واحد، فكان البد من إحداث تغريات هيكلية تعمل على حتقيق التنمية االقتصادية لضمان مسامهة أوسع من 

قطاعات اقتصادية خمتلفة متنوعة كمصدر للدخل وللنقد األجنيب ولعائدات  أجل تنويع اهليكل االنتاجي من خالل تنمية وتطوير

 .امليزانية العامة، ورفع قيمتها املضافة يف الناتج احمللي اإلمجايل وتشجيع االستثمار فيها

صاد الدولة، القت وطينالان تبين سياسة التنويع يساهم بشكل كبري يف زيادة الدخل : وتحفيز االستثمار لمحليزيادة الناتج ا –

لوحظت زيادة منو  2003على سبيل املثال جتربة البحرين يف تبين سياسة تنويع مصادر الدخل وحسب تقرير االداء االقتصادي 

حيث كانت مسامهة القطاعات غري النفطية يف منو الناتج احمللي االمجايل كبرية، كما أوضح نفس التقرير  %6.8االقتصاد بنسبة 

،كما شهدت األنشطة احلديثة نسبيا 2003ة و املصرفية يف البحرين حققت أرباحا مالية كبرية خالل عام أن املؤسسات املالي

ضمن اسرتاتيجية التنويع جناحا ملحوظا يف اخلمس سنوات املوالية واليت استطاعت جذب االستثمارات األجنبية اىل البحرين 

 .2014خالل العام 

تعمل سياسة التنويع االقتصادي على توفري احلماية االقتصادية من الصدمات  :يةحماية االقتصاديات من الصدمات الخارج –

مورد اقتصادي واحد، ألن االعتماد على مورد على اخلارجية اليت تصيب االقتصاديات يف أغلب البلدان والسيما اليت تعتمد 

ماعية غري مستقرة الن االقتصاد سيصبح اقتصادي واحد لن يؤدي اىل حتقيق تنمية مستدامة بل سيخلق ظروف اقتصادية واجت

سريع التأثر بالتقلبات اخلارجية، فمثال الدول املصدرة للنفط تعتمد يف ايرادا�ا على مورد اقتصادي واحد هو النفط وكما هو 

لسلعة معروف أن النفط هو سلعة عاملية حيدد سعرها عامليا وفق آلية العرض والطلب وأغلب األحيان يكون حتديد سعر هذه ا

خارج ارادة البلدان املصدرة له بسبب وجود الكثري من العوامل االقتصادية وغري االقتصادية اليت تقرر أسعار النفط اخلام واجلزء 

األعظم منه يرتبط بطبيعة وآلية السوق لذلك فان أسعار هذه السلعة تتميز بالتقلب وعدم االستقرار وبذلك ميكن القول أن 

الدول اليت تنتج وتصدر النفط يف ادارة اقتصاديا�ا ليس فقط ألن أسعار النفط شديدة التقلب ويصعب  الصعوبات اليت تواجه

التنبؤ �ا بل أيضا يتعني على تلك البلدان أن ختطط للوقت الذي سينفذ فيه ذلك املورد أو يتم االستغناء عنه خبلق منتجات 

رتاكمة أثناء مدة انتاج هذا املورد ملواصلة حيا�ا االقتصادية بعد إذ جيب على هذه البلدان أن حتقق أصول مالية م.بديلة

 )2015حالوب كاظم معلة، ( .النضوب

االكتفاء الذايت من السلع واخلدمات، وزيادة الصادرات، والتقليل من االعتماد على اخلارج يف استرياد السلع االستهالكية،  حتقيق –

 .وتوفري فرص الشغل وبالتايل حتسني مستوى معيشة األفراد

أمني لزعر، ( .العمومية متكني القطاع اخلاص من لعب دور مهم وأكرب يف العملية االقتصادية وتقليص دور الدولة والسلطات –

2014( 
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فعلى املدى القصري، قد يكون اهلدف هو التوسع 

. وبالتايل زيادة نصيب هذا القطاع يف كل من الناتج احمللي االمجايل و العائدات التصديرية

 أما على املدى الطويل، فاهلدف املنشود هو استخدام العوائد املكتسبة عن القطاع الرئيسي يف إحداث تنمية اقتصادية مرتكزة على التنويع

القطاع الرئيسي، كالنفط، قد يتم االعتماد عليه ليصبح وسيلة إلحداث التنوع 

 ).الصناعيةمن خالل تأثريها على تعزيز القاعدة 

القضاء على احلواجز اجلمركية وغري ( 

 (Rapport économique sur L'Afrique , 2006) 

وهكذا، فإن غياب قطاع خاص حيوي وقوة عاملة ماهرة ومتطورة وبيئة مؤسسية وقانونية مشجعة وكذلك عدم االستقرار يف االقتصاد 

كما أن . شاء وتطوير صناعات جديدة أو خلق مناخ مالئم لعملية تنويع األعمال

جناح التنويع االقتصادي يتطلب توافر اخلدمات املساندة و األساسية مثل التعليم والتدريب و اخلدمات الصحية مبا يساهم يف رفع معدات 

 .خدمات املواصالت واالتصاالت و املنافع العامة و غريها

تطور قيمة الصادرات خارج احملروقات جيب التطرق لقيمة هذه االخرية 

  :و اليت يوضحها الشكل التايل

  )القيمة مليون دوالر امريكي

  
  

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Annee%202015.pdf
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فعلى املدى القصري، قد يكون اهلدف هو التوسع . من جهة أخرى، ميكن التمييز بني أهداف التنويع االقتصادي حسب األفق الزمين

وبالتايل زيادة نصيب هذا القطاع يف كل من الناتج احمللي االمجايل و العائدات التصديرية ،)البرتول مثال(وتعزيز عائدات القطاع الرئيسي 

أما على املدى الطويل، فاهلدف املنشود هو استخدام العوائد املكتسبة عن القطاع الرئيسي يف إحداث تنمية اقتصادية مرتكزة على التنويع

القطاع الرئيسي، كالنفط، قد يتم االعتماد عليه ليصبح وسيلة إلحداث التنوع أي أن . والتوجه حنو االستثمار يف قطاعات أخرى

 :محددات التنويع االقتصادي

 .االستثمار ورأس املال البشري

من خالل تأثريها على تعزيز القاعدة (السياسات املالية و التجارية و الصناعية : 

 .سعر الصرف و التضخم والتوازنات اخلارجية: متغريات االقتصاد الكلي

 .احلوكمة، والبيئة االستثمارية والوضع االمين

( درجة االنفتاح على التجارة يف السلع واخلدمات ورأس املال : 

(Rapport économique sur L'Afrique , 2006).، واحلصول على التمويل

وهكذا، فإن غياب قطاع خاص حيوي وقوة عاملة ماهرة ومتطورة وبيئة مؤسسية وقانونية مشجعة وكذلك عدم االستقرار يف االقتصاد 

شاء وتطوير صناعات جديدة أو خلق مناخ مالئم لعملية تنويع األعمالالكلي، كارتفاع معدالت التضخم، ال يساعد على ان

جناح التنويع االقتصادي يتطلب توافر اخلدمات املساندة و األساسية مثل التعليم والتدريب و اخلدمات الصحية مبا يساهم يف رفع معدات 

خدمات املواصالت واالتصاالت و املنافع العامة و غريهاكما يتطلب أيضا توفر بنية حتتية متطورة من 

  تشكيلة الصادرات خارج المحروقات و األسواق المستوردة

تطور قيمة الصادرات خارج احملروقات جيب التطرق لقيمة هذه االخرية ملعرفة : تطور قيمة الصادرات خارج المحروقات

و اليت يوضحها الشكل التايل. 2015-2001مع تطور إمجايل الصادرات خالل السنوات 

القيمة مليون دوالر امريكي(   2015-2001تطور الصادرات خالل السنوات ): 

  :على الموقع .جمارك الجزائريةباالعتماد على معطيات ال 
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Annee%202015.pdf                                                      
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  تطور قيمة الصادرات
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من جهة أخرى، ميكن التمييز بني أهداف التنويع االقتصادي حسب األفق الزمين

وتعزيز عائدات القطاع الرئيسي 

أما على املدى الطويل، فاهلدف املنشود هو استخدام العوائد املكتسبة عن القطاع الرئيسي يف إحداث تنمية اقتصادية مرتكزة على التنويع

والتوجه حنو االستثمار يف قطاعات أخرى

  .االقتصادي

I. 4- محددات التنويع االقتصادي

االستثمار ورأس املال البشري: العوامل املادية –

: السياسات العمومية –

متغريات االقتصاد الكلي –

احلوكمة، والبيئة االستثمارية والوضع االمين: املتغريات املؤسسية –

: الوصول إىل األسواق –

، واحلصول على التمويل)ةاجلمركي

وهكذا، فإن غياب قطاع خاص حيوي وقوة عاملة ماهرة ومتطورة وبيئة مؤسسية وقانونية مشجعة وكذلك عدم االستقرار يف االقتصاد 

الكلي، كارتفاع معدالت التضخم، ال يساعد على ان

جناح التنويع االقتصادي يتطلب توافر اخلدمات املساندة و األساسية مثل التعليم والتدريب و اخلدمات الصحية مبا يساهم يف رفع معدات 

كما يتطلب أيضا توفر بنية حتتية متطورة من . االنتاج واإلنتاجية

II. تشكيلة الصادرات خارج المحروقات و األسواق المستوردة

II.-1 تطور قيمة الصادرات خارج المحروقات

مع تطور إمجايل الصادرات خالل السنوات 

): 01(الشكل

  ينالباحثمن اعداد : المصدر

                                                       

إمجايل الصادرات

صادرات احملروقات

الصادرات خارج احملروقات

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Annee 2015.pdf


 
 

 العدد السابع 184

 

 

كأدىن    %1,57الصادرات ضئيلة جدًا حبيث ترتاوح بني نالحظ من الشكل أن نسبة مسامهة الصادرات خارج احملروقات يف إمجايل 

، و �ذا فإن قطاع احملروقات يهيمن بشكل شبه كلي على الصادرات إذ حيتل 2015كأعلى مسامهة يف % 5,46و  2005مسامهة يف 

على صادراته من  هائلمن إمجايل الصادرات، هلذا ميكن القول أن االقتصاد اجلزائري يعتمد بشكل % 97,64و % 94,54ما بني 

  احملروقات، لكن و لألمهية البالغة لتنويع منظومة الصادرات إلجتناب تأثر االقتصاد بتقلبات أسعار النفط و حدوث أزمات من جهة، 

سنركز يف .وتطوير باقي القطاعات خاصة مع بروز الطاقات املتجددة و حماولة الدول التخلي عن الطاقة الناجتة عن النفط من جهة أخرى

  .عن تنافسية الصادرات على الصادرات خارج احملروقات ورقتنا

II. -2 ضئيلة جداً ة كما تبني سابقًا أن الصادرات خارج احملروقات متثل نسب: الهيكل السلعي للصادرات خارج المحروقات

نظرا لتنوع السلع و كثرة عددها رف اجلزائر يف األسواق الدولية و للسلع املصدرة من ط النسبيةمن إمجايل الصادرات، و ملعرفة املزايا 

من خالل اجلدول   2015-2001سنحاول معرفة هيكل السلع املصدرة خالل السنوات . سنتطرق إىل قطاعا�ا دون التفصيل فيها

مليون دوالر كأعلى ارتفاع يف إمجايل الصادرات لسنة   277 تعدي ملالصادرات خارج احملروقات حجم أن  يف الصفحة املوالية، ويظهر

مليون دوالر يف سنة  61ارتفاع يف قيمة ا�موعات السلعية املصدرة، بينما شهدت اخنفاضا حمسوسا بقيمة  و الذي يرجع اىل 2006

صادرات  كما أنو العتاد الصناعي،  صادرات السلع والذي يرجع إىل اخنفاض يف مجيع السلع بنسب متفاوتة، واخنفاض كبري يف  2003

  .عادت بقيمة  مليون دوالر فقط 2006و 2003 مابنيالسلع و العتاد الفالحي اليت انعدمت 

و لكن بشكل طفيف ال يرقى للمستوى املطلوب فلم  2014لرتتفع بنسب متفاوتة إىل سنة  2009قيمة الصادرات سنة اخنفضت 

، ويرجع 2013 مقارنة ب 2014أمريكي كأعلى ارتفاع يف قيمة الصادرات خارج احملروقات يف مليون دوالر  796تتعدى يف اإلمجال 

، بينما تراجعت يف حني باقي السلع يف أغلبها اخنفضت قيمة صادرا�ا يف نفس السنة. هذا ارتفاع يف املنتجات النصف مصنعة املصدرة

مليون دوالر  89مليون دوالر وصادرات السلع الغذائية بقيمة  428بقيمة  2015صادرات املنتجات نصف املصنعة بشكل كبري سنة 

بعد أن كانت ارتفعت   2015و 2014ما بني  نصف مليار دوالر بأكثر من مما أدى إىل تراجع إمجايل الصادرات خارج احملروقات

  .2014و 2013بنفس القدر تقريبا بني 
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  .الهيكل السلعي للصادرات خارج المحروقات :)01( الجدول

  

  

  

  

  

  

   http://www.douane.gov.dzموقع الجمارك الجزائريــة   معطيات نقال عن :المصدر

  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 234 323 402 315 355 315 113 119 88 73 67 59 48 35 28 السلع الغذائية

 106 109 109 168 161 94 170 334 169 195 134 90 50 51 37 منتوجات خام

 1693 2121 1458 1527 1496 1056 692 1384 993 828 651 509 551 551 504 منتوجات نصف مصنعة

 1 2 - 1 - 1 - 1 1 1 - - 1 20 22 سلع و عتاد فالحي

 18 16 28 32 35 30 42 67 46 44 36 47 30 50 45 سلع و عتاد صناعي

سلع استهالكية غير 

 غذائية

12 27 35 14 19 43 35 32 49 30 15 19 17 11 11 

مجموع الصادرات خارج 

 المحروقات

648 734 673 781 907 1184 1332 1937 1066 1526 2062 2062 2014 2582 2063 

http://www.douane.gov.dz/
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II. -3 ميكننا تصنيف التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج : جات المصدرة خارج المحروقاتاألسواق المستوردة للمنت

 :احملروقات حسب الدول أو حسب السلع املصدرة

مليون دوالر  :الوحدة،  2014و  2005التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات حسب الدول المستوردة الكبرى بين ): 02(الجدول  

  أمريكي

   www.algex.com: مت جتميع معطيات اجلدول عن االحصائيات املنشورة ملوقع: المصدر

II. -3-1:اجلدول أن هولندا تعد أكرب زبون  خالل نالحظ من حسب الدول من حيث قيمة الصادرات خارج المحروقات

بعد تراجع الزبائن التقليديني إسبانيا و فرنسا إىل املرتبة الثانية  2014-2013للسنوات  للصادرات خارج احملروقات من حيث القيمة

، و إسبانيا للسنوات 2009-2005والثالثة على التوايل، بعد ما كانت فرنسا أهم شريك للصادرات خارج احملروقات للسنوات 

يف هولندا ، فرنسا و إسبانيا  يف حني تراجعت احلصص  لكن بقيت نفس الدول حتتل الصدارة يف الزبائن واملتمثلة. 2010-2012

  .2014بينما خسرت السوق املالطي سنة . 2014العراق سنة  و املغرب من السوقية للصادرات خارج احملروقات يف كل

  :الشكل التايليف  هامنثل 2014و لتوضيح أكثر لنسب توزيع الصادرات خارج احملروقات على الدول لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  %الحصة  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

الصادرات خارج 

  المحروقات

907  1158  1332  1937  1066  1526  2062  2062  2014  2810  100  

  30  844  658  448  252  169  40  237  139  81  127  هولندا

  15  435  345  500  468  300  156  222  125  190  135  إسبانيا

  18  515  163  204  211  224  216  435  353  215  189  فرنسا

  5  134  96  149  164  118  93  240  150  115  63  إيطاليا

  3  85  70  30  27  17  3  6  8  16  19  بريطانيا

  -  -  47  1  0  1  11  3  0  1  3  مالطا

  3  71  42  38  75  60  41  70  60  50  32  تونس

  1  38  41  52  20  30  24  56  108  101  77  المغرب

  1  31  39  78  15  4  0  -  0  0  0  العراق

  1  40  39  13  37  35  70  140  70  114  69  تركيا

http://www.algex.com/
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  التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات

  

من إمجايل الصادرات خارج ) مليون دوالر 844

). مليون دوالر 435( %15و ) مليون دوالر 

ا باقي الدول فال لكل منهما، أم %3مث بريطانيا وتونس ب 

وملعرفة التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج احملروقات حسب وجهة 

  :جات املصدرة خارج احملروقات، نستعرض اجلدول التايل

  دول مستوردة

التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات): 02(الشكل 

  )02(تماد على معطيات الجدول السابق باالع 

844( %30نالحظ أن هولندا تعد أكرب زبون للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات بنسبة 

مليون دوالر  515(   %18: احملروقات، تليها  فرنسا و إسبانيا بنسب متقاربة و هي على التوايل 

مث بريطانيا وتونس ب ) مليون دوالر 134( %5أما باقي النسب تتوزع على كل من إيطاليا  

  .من إمجايل الصادرات خارج احملروقات

وملعرفة التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج احملروقات حسب وجهة  :حسب القطاعات المصدرة خارج المحروقات

جات املصدرة خارج احملروقات، نستعرض اجلدول التايلالسلع املصدرة من حيث قيمة املنت

دول مستوردة 3ألهم ) 2013-2009(توزيع الصادرات خارج المحروقات 

التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات 

 العدد السابع

 ينالباحثمن اعداد : المصدر

نالحظ أن هولندا تعد أكرب زبون للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات بنسبة 

احملروقات، تليها  فرنسا و إسبانيا بنسب متقاربة و هي على التوايل 

أما باقي النسب تتوزع على كل من إيطاليا  

من إمجايل الصادرات خارج احملروقات %1تتعدى 

II. -3-2:حسب القطاعات المصدرة خارج المحروقات

السلع املصدرة من حيث قيمة املنت

توزيع الصادرات خارج المحروقات  ):03(الجدول

هولندا

اسبانيا

فرنسا

إيطاليا

بريطانيا

تونس

املغرب

العراق

تركيا
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 www.intracen.org       :24 26/02/2016/ 19  :على املوقع  ةالتجارة الدولي إحصائيات نقال عن مركز:المصدر

 (Sectoral Diversification in Destination for Algeria's Exports) 

  ، %51حيث تصل إىل  2013-2009نالحظ من اجلدول أن نسبة منو األغذية املصنعة هي أكرب نسبة بني 

عما   2013لكن توزيع صادرات القطاع اختلف يف  .)مكرر، صلب، متنوع( منتجات السكر بأنواعه  يفتمثل حسب ذات املوقع تواليت 

لكن و ألن صادرات القطاع منت  ،أو خسارة األسواق السابقة إما على اكتساب أسواق جديدةدليل و هذا  2009كان عليه يف 

املنتجات الورقية و اجللدية بنسب متقاربة و متثلت أهم منتجات القطاعني   تلتها .االحتمال األول هو األقرب للصحةبشكل إجيايب ف

كما مل تشهد تغيريا كبريا يف .بوغدو امل اخلاموجلود األغنام بنوعيها  رضع،، املناشف و مناديل العلى التوايل يف أدوات صحية من الورق

واليت حافظت على نفس األسواق و تليها املواد الكيميائية واليت تتمثل يف النشادر الالمائية، مث  األغذية الطازجة . هلاالتوزيع اجلغرايف 

 حسب اجلدول .رغم حفاظها على زبائنها 2013و 2009منوها بني السنوات  تمعدال تأما باقي القطاعات فتناقص .يف التمور تثلمت

  :كما يلي  2013السابق ميكن حتديد ترتيب الزبائن حسب أكثر الدول املستورة لصادرات اجلزائر خارج احملروقات لسنة 

  .قطاع مصدر 13تستورد منتجات مثانية قطاعات من أصل : فرنسا -1

 .قطاعات 4تستورد منتجات :تونس -2

 .قطاعات 3تستورد منتجات : إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا، والواليات املتحدة -3

 .تستورد منتجات قطاعني: أملانيا -4

  

  

 

  لصادراتا نمو قيمة                   القطاع

                           )2009-2013 ( %  

 )األولى 3(قائمة   الدول   األكثر   استيراد 

2009 2013 

 إيطاليا، العراق، سوريا النيجر، غينيا، إسبانيا %51,0 األغذية المصنعة

 تونس،الكونغو، السعودية السعودية،تونس، الصني % 21,9 المنتجات الورقية

 إيطاليا، الربتغال، اهلند إيطاليا، اهلند، فرنسا %21,4 المنتجات الجلدية

 إسبانيا، فرنسا، املغرب إسبانيا، فرنسا، تونس % 13,6 مواد كيميائية

إسبانيا، الكويتفرنسا،  % 6,8 أغذية طازجة  فرنسا، إسبانيا، الكويت 

0,7- معدات النقل  بريطانيا، فرنسا، روسيا مصر، اإلمارات، فرنسا %

4,7- إلكترونية مستهلكات إفريقيا. هولندا،أملانيا، ج فرنسا، األردن، هولندا %  

10,8- صناعات أساسية  إيطاليا، تونس، مصر إيطاليا، املغرب، تونس %

11,6- صناعات متنوعة  تونس، الوم أ، فرنسا تونس، فرنسا، ليبيا %

12,7- آالت غير إلكترونية  الوم أ، فرنسا، بريطانيا فرنسا، مايل، تونس %

26,3- مركبات إلكترونية  الوم أ، فرنسا، تونس لبيا، فرنسا، املغرب %

29,5- ألبسة  إسبانيا، فرنسا، ليبا فرنسا، املغرب، اإلمارات %

37,6- منسوجات  فرنسا، أملانيا، بريطانيا فرنسا، ليبيا، املغرب %

http://www.intracen.org/
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III على الصادرات خارج المحروقات تطبيق مؤشر الميزة النسبية الظاهرة 

III.1 -مؤشر الميزة النسبية الظاهرة RCA : بالسا 1965"يعترب مؤشر امليزة النسبية للصادرات السلعية 

Balassa   " و تكون السلعة  الدوليةألسواق ل ما دولةاملصدرة من طرف يف قياس أمهية السلع  األساسيةمن املؤشرات

i  1ذات ميزة نسبية إذا كانت قيمة املؤشر أكرب من. 

)TX(
)(X

TX(i)
)(X

),(RCA
k

k

k

w
w

i

wi   

  .jالصادرات العاملية و صادرات الدولة من السلعة  Xwj و   Xijحيث تعين 

  .هي الصادرات الكلية للدولة و العاملXw  و Xiكما أن 

 .ج املدروسميلك ميزة نسبية ظاهرة يف املنت فإن البلد 1أكرب من  RCA، عندما تكون بصفة فرديةو يستخدم املؤشر يف قياس السلع 

(A.Balassa & Noland, 1988, p. 27)  

 مث HS4اليت ميزا�ا التجاري موجب وحسب التصنيف السلعي  على الصادرات خارج احملروقاتالظاهرة مت تطبيق مؤشر امليزة النسبية 

مت مجع النتائج احملصل عليها ملؤشر ، 01إىل فئات سلعية حسب تصنيف اجلمارك اجلزائرية وللمزيد من املعلومات ارجع للملحق مجعناها 

  لظاهرة يف األشكال املوالية لكل فئة سلعيةامليزة النسبية ا

III 2 :جات نصف المصنعةلميزة النسبية الظاهرة على المنتتطبيق مؤشر ا  

  وهو ما ميكن متثيله يف األشكال املوالية

  .المصدرة جات نصف المصنعةميزة النسبية الظاهرة لبعض المنتال  ):03(الشكل 

  

 .المصدرة للمنتجات بعد حساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة ينمن إعداد الباحث: المصدر

ارتفعت املزايا النسبية ألغلب املنتجات نصف املصنعة، حيث بلغت بعض املزايا قيما  2002نالحظ من الشكل السابق أنه  يف سنة 

 2,38،بينما اخنفضت امليزة النسبية الظاهرة لكل من الفلني 10,26، اهليدروجني 10,85، جلود األغنام 13,15 قصوى كاألمونياك

                                                           
 RCA   : Revealed Comparative Advantage   
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، جلود األغنام 12,50ارتفاع املزايا النسبية الظاهرة لكل من األمونياك  2009لنفس السنة، أيضا شهدت سنة  1,33و األمسدة 

لكل من األمونياك و جلود األغنام  2012زايا النسبية الظاهرة ارتفاعا آخر سنة كما شهدت امل، 3,48و املشتقات النفطية  8,37

بالنسبة للمنتجات نصف املصنعة فإن املنتجات امتلكت ميزة نسبية ظاهرة . نسبية الظاهرة للمشتقات النفطيةوارتفاع طفيف للميزة ال

  .األمسدة امليزة النسبية الظاهرة اهليدروجني و مواد الفلني الطبيعي ووجلود األغنام، بينما فقد يف األمونياك  طوال فرتة الدراسة تتمثل

بينما  اكتسبت جلود األغنام املدبوغة أو . 2010سنة  1,49، و ارتفعت لقيمة 2007استمرت امليزة النسبية الظاهرة للزنك حىت 

كما كانت امليزة . النفطية، و جلود األغنام املدبوغة أو ا�ففة املشتقات: استجدت مزايا لكل من. 2013ا�ففة ميزة نسبية ظاهرة سنة 

أما . ميزة نسبية ظاهرة حمتملة الرماداهليدروجني، جلود املاعز، كتل الفلني، : و امتلكت كل من املنتجات. النسبية الظاهرة للزنك متذبذبة

  .املوايل 04وهو ما يظهره الشكل . باقي املنتجات فكانت امليزة النسبية الظاهرة هلا ضعيفة جداً 

  الميزة النسبية الظاهرة للمنتجات المصدرة نصف المصنعة  ):04(الشكل 

 .المصدرة للمنتجات بعد حساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة ينمن إعداد الباحث: المصدر

III 3-املواليني يوضحه الشكلني :جات الغذائيةلميزة النسبية الظاهرة على المنتتطبيق مؤشر ا :  

جات، ارتأينا فصل ات قيم كبرية مقارنة ببقية املنتة ذت من معاجلة املواد الدهنيملزيد من التوضيح و لكون امليزة النسبية الظاهرة للمخلفا

  .التمثيل البياين له عن البقية
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  مؤشر الميزة النسبية الظاهرة للمخلفات من معالجة المواد الدهنية) 05(الشكل

 

  .بعد حساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة ينالباحثمن إعداد : المصدر

جات الغذائية يتضح أن املخلفات من معاجلة املواد الدهنية اكتسبت ميزة ها للميزة النسبية الظاهرة للمنتمن خالل النتائج احملصل علي

، لكنها 2013 سنة 2,96مث تناقصت تدرجييا لتصل إىل أدىن قيمها  2002سنة  16,99 بلغت حدها األقصى ظاهرة قوية  نسبية

 .2014سنة  انعدمت

  جات الغذائية المصدرةالميزة النسبية الظاهرة للمنت:  )06(الشكل

              

  .بعد حساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة ينحثابمن إعداد ال: المصدر

، مث اخنفضت حيث تراوحت بني  2002سنة  2,99فإن التمور بلغت امليزة  النسبية الظاهرة أعلى قيمها  :الغذائيةجات أما باقي املنت

و   2007، 2005بينما اكتسب اخلروب والشمندر السكري ميزة نسبية ظاهرة مؤقتة يف السنوات  .لباقي السنوات 1,98و  0,80

  .2012نة كما اكتسب دبس السكر ميزة نسبية ظاهرة س. 2009
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جات الغذائية املصدرة فإن املخلفات من معاجلة املواد الدهنية متلك ميزة نسبية ظاهرة مستدامة بينما بالنسبة للمنت إذن، ميكن القول أنه

مشتقات احلليب و دة  و زيت الكاكاو و زب: جاتن املنتأالتمور متلك ميزة  نسبية ظاهرة متذبذبة مثل اخلروب و دبس السكر، يف حني 

  .املياه واملياه املعدنية متلك مزايا حمتملة

III -4  يوضحه الشكل املوايل :جات الخاملميزة النسبية الظاهرة على المنتتطبيق مؤشر ا  

  جات الخام المصدرةة للمنتالميزة النسبية الظاهر ): 07(الشكل 

  

  .بعد حساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة ينباحثمن إعداد ال: المصدر 

جات اخلام املمثلة يف الشكل السابق، نالحظ أن فوسفات الكالسيوم ميتلك ها للميزة النسبية الظاهرة للمنتالنتائج احملصل عليمن خالل 

  ،2007،2009للسنوات  9,49،9,12،10.19، 8,78بالقيم مستدامة شهدت ارتفاعات متتالية ميزة نسبية ظاهرة قوية و 

انعدمت امليزة النسبية الظاهرة للفلني اخلام . كأعلى قيمة هلا  10.29و  كأدىن قيمة  3,37ويف العموم تراوحت بني . 2014و  2012

  .2007إىل غاية  2002طيلة السنوات 

جات اخلام ميتلك فوسفات الكالسيوم ميزة مستدامة بينما الفلني الطبيعي اخلام ميزة متذبذبة، أما الفوالذ اخلام لديه ميزة بالنسبة للمنت

  .حمتملة

V. على الصادرات خارج المحروقات التركز مؤشرات تطبيق 

V -1 -الذي ميكن التعبري عليه بالصيغة املبسطة التالية )1958(مؤشر تركز الصادرات أو مؤشر هريمشان : مؤشر التركز :

(Walid Abdmoulah, 2013, p. 15)   

�� = ��∑(Xi
Xt� )2�  

Xi : صادرات البلدj  من السلعةi               . Xt: الصادرات الكلية للبلدj.  

وحيسب هذا املؤشر باعتبار . يدل هذا املؤشر على درجة تركيز املنتجات، مبعىن هيمنة عدد صغري من املنتجات على صادرات البلد

و الواحد، وكلما اخنفضت قيمة املؤشر قّل وترتاوح قيمة املؤشر بني الصفر . اجلذر الرتبيعي �موع احلصص الرتبيعية لصادرات البلد

وكلما زاد تركيز . إىل أن البلد يقوم بتصدير سلعة واحدة فحسب، أي أن تركيز الصادرات مفرط 1وتشري القيمة . تركيز الصادرات
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: H=0 ،كبريتركز  : H=1 .الصادرات تفاقمت هشاشة البلد إزاء صدمات الطلب و تقلبات األسعار واشتد تقلب إيرادات التصدير

  .تنوع كبري

  .جاتالتقسيم السابق للمنتجات املصدرة ومتثيلها يف األشكال املوايل، وذلك وفقا لنفس حيث سنقوم بدراسة تركز املنت

V -2  نصف جات يها بعد حساب مؤشر الرتكيز للمنتالنتائج احملصل عل: جات نصف المصنعةعلى المنتتطبيق مؤشر التركز

  .املوايلاملصنعة يوضحها الشكل 

  :جات نصف المصنعةمؤشر التركز للمنت):08( الشكل

  

  .بعد حساب المؤشر ينالباحثمن إعداد : المصدر

،  0,0014بـ  جات مبا فيها األمونياككز يقرتب من الصفر يف مجيع املنتمن النتائج احملصل عليها يف الشكل أعاله نالحظ أن مؤشر الرت 

  .، وهو ما يعد أمرا اجيابياجال ترتكز على أي منتنصف مصنعة جات الأي أن صادرات املنت

V. -3 - جات الغذائية يوضحها الشكلاحملصل عليها ملؤشر الرتكز للمنتالنتائج : جات الغذائيةتطبيق مؤشر التركز على المنت. 

  :مؤشر التركز للمنتجات الغذائية):09(الشكل

  

  .بعد حساب المؤشر ينالباحثمن إعداد : المصدر 

جات يعاين أي أنه حىت هذا النوع من املنت متثل أكرب قيمة للصادرات خارج احملروقات، اليتترتكز صادرات املنتجات الغذائية على التمور 

  .نوعا من الرتكز
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V. -4  جات اخلام مت جتميع النتائج احملصل عليها يف بعد حساب مؤشر الرتكز للمنت: جات الخامتطبيق مؤشر التركز على المنت

  .الشكل املوايل

  جات الخاممؤشر التركز للمنت): 10(الشكل

  

  .بعد حساب المؤشر ينالباحثمن إعداد : المصدر

  .من الصفر تقرتبألن أكرب قيمة  املصدرةجات اخلام لشكل السابق يظهر عدم تركز املنتمن ا

. متنوعة أي أ�اجات املصدرة خارج احملروقات يف منظومة الصادرات، ز املنتز نالحظ عدم تركّ ؤشر الرتكّ من خالل النتائج احملصل عليها مل

مما يدل على تركز الصادرات اجلزائرية على وهي أكرب نسبة،  3,537، حيث ميثل ود لقطاع احملروقاتوذلك راجع ألن الرتكز األكرب يع

البلدان املستوردة مما يدل على تنوع أسواق  يف 0,09ز بقيمة و ترتكّ  17، وترتيب عاملي  %2احملروقات، كما متلك حصة سوقية 

  .احملروقات

VI. تطبيق مؤشر التنويع على الصادرات خارج المحروقات:  

VI.  1على أنه يقيس درجة االعتماد على سلع قليلة للتصدير حبيث حيدد مؤشر تنويع الصادرات: ادراتــع الصـــتنوي ؤشرم : 

DXj = (å½hij − hi½)/2   

  .فتشري إىل السلعةi ، أما  jتشري إىل نصيب السلعة يف صادرات البلد  h حيث 

. نصيب تلك السلعة يف الصادرات العاملية hi  و  j نصيب السلعة يف صادرات البلد hij وُجيمل هذا املؤشر القيمة املطلقة للفرق بني

 (Walid Abdmoulah, 2013, p. 12) . فكلما اخنفض املؤشر قل تركيز صادرات البلد 

 يتم تطبيق مؤشر التنوع على كل جمموعة سلعية على حدى

VI. -2:بالنسبة للمنتجات نصف المصنعة  

 .جات نصف املصنعةحملصل عليها ملؤشر التنويع للمنتاجلدول املوايل يبني النتائج ا

  جات نصف المصنعةمؤشر التنويع للمنت):04(جدول ال

  قيــم مؤشر التنويــــــــع  نصف المصنع جــــــــــــتـــــــــــالمن  السلعيالتصنيف 

  0,02143029  األمونياك  2814

  0,00740172  امليثانول أو الكحول اإليثيلي  2905

  0,00350045  اهليدروجني والغازات النادرة  2804

  0,006788455  االمسدة املعدنية أو الكيميائية  3102
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  0024448, 0  "4108/4109األغنام عدا تلك املتعلقة برقم جلود "  4105

  0,001568687  الزنك اخلام  7901

 0,003665011  جلود األبقار صالل اخليول  4104

  0,000459479  املشتقات النفطية  2904

  0,000652012  املواد من اجلبس أو مركبات أساسها اجلبس  6809

  0,000903  أو بعد التجفيفجلود املاعز احملضرة بعد الدباغة   4113

  0,000386974  جلود األغنام احملضرة بعد الدباغة أو التجفيف  4112

  0,000696038  رماد وخملفات معدنية  2620

  0,000215844  "4108/4106جلود املاعز ماعدا تلك املتعلقة برقم "  4106

  0,000520785  مواد الفلني الطبيعي  4503

  0,000129167  أو بدون مادة الصقة فلني كتل مع  4504

  . ينمن حساب الباحث: المصدر

نالحظ من خالل القيم احملصل عليها ملؤشر التنويع أن صادرات السلع نصف املصنعة متنوعة ألن القيم احملصل عليها اقرتبت كثريا من 

  .هناك احتمال أن يكون االقتصاد منوع. الصفر

VI. -3 :بالنسبة للمنتجات الغذائية  
  .جات الغذائية موضحة يف اجلدولحملصل عليها ملؤشر التنويع للمنتالنتائج ا

  جات الغذائيةمؤشر التنويع للمنت): 05(دول الج

  قيم مؤشر التنويع  المنـــتـــــــج الغذائي  التصنيف السلعي

  0,00384  .املياه و املياه املعدنية والغازية  2202

  0,00087014  التني، األناناس، اجلوافة، املنغا التمور،  0804

  0,00403823  خضروات طازجة أو جممدة أخرى  0709

  0,00235  مبا فيها املطبوخة أو احملشية غذائيةعجائن   1902

  0,000855069  وزيت الكاكاو زبدة  1804

  0,000174982   ي و قصب السكرالسكر الشمندر  و الطحالب اخلروب،  1212

  0,001612453  القمحدقيق   1101

  0,008865101  لألكل من الدواجن صاحلة وأطراف وأحشاء اللحوم  0201

  0,001326957  مشتقات احلليب  0403

  0,000166203  السكر تكرير أو استخراج عن الناتج السكر دبس  1703

  0,000338592   ية والنباتية احليوان الشموع من معاجلة املواد الدهنية املخلفات  1522

  ينمن حساب الباحث: المصدر

  .جات الغذائيةاملنت اتضح لنا من خالل النتائج احملصل عليها ملؤشر التنويع تتنوع

VI -4 :بالنسبة للمنتجات الخام  

 النتائج احملصل عليها ملؤشر التنويع للمنتجات اخلام موضحة يف اجلدول
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  مؤشر التنويع للمنتجات الخام): 06(الجدول 

  قيم مؤشر التنويع  ج الخامالمنت  التصنيف السلعي

  0,0060921  فوسفات الكالسيوم  2510

  0,001032761  فوالذ خام  7201

  0,000151161  الفلني الطبيعي اخلام  4501

  0,000508608  الدهون و الزيوت احليوانية والنباتية  1518

  .ينباحثمن حساب ال: المصدر

  .جات اخلام جدا مما يفسر تنوع صادرات املنت مؤشر التوزيع منخفض

موعات السلعية، عدا وعموما فإن مؤشر التنويع كان يقارب الصفر على مستوى مجيع ا�موعات السلعية مما يفسر تنوع صادرات ا�

وهذا ما قد يسبب أزمات يف حال اخنفاض أسعارها أو الطلب عليها لكن . جات الغذائية اليت ترتكز صادرا�ا على التمورجمموعة املنت

  .التمور ليست بالقيمة الكبرية اليت قد تؤثر على االقتصاد عموما، فقد تؤثر على ا�موعة  السلعية فحسب وليس االقتصادصادرات 

VII تحليل نتائج التخصص وآفاق تنويع األسواق 

VII. -1 - يقيس مؤشر ختصص الصادرات، أو: مؤشر تخصص الصــادرات ESI نصيب السلعة ، j   جمموع الصادرات يفx 

إىل الزمن، ويشابه هذا املؤشر إىل حد ما مؤشر  t،وتشري  Mمن واردات  k باملقارنة مع نصيب السلعة فيما تتلقاه السوق  iللبلد 

  :      كما يليوحيسب املؤشر  . امليزة النسبية الظاهرة، إذ يقيس اإلمكانيات التجارية بني البلد وجمموعة البلدان

     ��� =
���

���
�

���
���

�
 

 kمعينة  ،يف حني أن مقام الكسر هو نصيب السلعة من الواردات يف سوقi من صادرات البلد  jنصيب السلعة  هوالكسر  بسطحيث 

  )31، صفحة 2012مجال قاسم، ( ).بلد أو جمموعة بلدان(

VII -2 مصدرةائرية جات جز ختصص املنتج لعدة منتاجلغرايف و شر التخصص يبني اجلدول املوايل مؤ : تحليل نتائج مؤشر التخصص.     

  مؤشر التخصص الجغرافي و تخصص المنتج): 07:( الجدول

القطــــاع         جتخصص المنت التخصص الجغرافي  جالمنت تنوع    األسواق تنوع  

 الترتيب % الترتيب % الترتيب %القيمة الترتيب %القيمة  

-1.91 األغذية الطازجة  158 0.59 74 3 150 6 102 

-1.66 األغذية المصنعة  40 1.67-  130 1 162 13 34 

 65 7 83 6 112 1.50- 48 1.76 المنتجات الخشبية

 91 6 123 4 30 2.06 148 -1,18 المواد الكيميائية

-0.28 113 -2.92 الجلود  70 3 95 3 96 

 57 8 78 9 112 -1.81 146 -2.80 الصناعات األساسية

 113 4 142 3 41 1.93 125 -0.87 اآلالت غير االلكترونية

 80 5 89 5 14 6.99 121 -2.44 مركبات إلكترونية

أخرى صناعات متنوعة  0.79- 100 0.40 78 10 94 5 96 

  :على املوقع   Tradecom باالعتماد على معطيات قاعدة البيانات ينالباحثمن اعداد : المصدر
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:40    /27/02/2016/22  http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TPIC.aspx?YR=2013&RP=012    

سبق التطرق ملؤشر التخصص الذي يبني مدى تركز صادرات البلد يف سوق معينة أو جمموعة من األسواق والذي ميثل التخصص  لقد

فالقيمة اليت تزيد عن الواحد متثل ختصصا يف هذا السوق، أما . و تفسري هذا املؤشر مماثل لتفسري مؤشر امليزة النسبية الظاهرة. اجلغرايف

كميات ضخمة من جمموعة ) األسواق( جمموعة البلدان  الواحد فإ�ا تشري إىل مثبطات نسبية إذ ال يستورد البلد أوالقيمة اليت تقل عن 

  .السلع املعينة

تخصص يف إنتاج يقد البلد  أن من خالل اجلدول أعاله نالحظ أنه ليس بالضرورة ختصص املنتج يقابله ختصص جغرايف والعكس أي

ا و التخصص فيه ةاكتساب سوق معين منافسني أقوياء، كما ميكن له مثال كأن يكون له ،يف السوقيتخصص ج معني لكنه ال منت

آالت  املواد الكيميائية، ،لكرتونيةاإلركبات املمثال جند أن اجلزائر تتخصص يف إنتاج . ج حبد ذاتهتخصص يف املنتجغرافيا رغم أنه ال ي

جات اخلشبية فهي تتخصص أما املنت. أسواق هذه املنتجاتتنوعة لكنها ال تتخصص يف املصناعات غري الكرتونية، األغذية الطازجة وال

جات اخلشبية فهي متلك حصة  حال التخصص يف املنتميكن القول أن هناك فرصة يف ج، إذها ال تتخصص يف املنتجغرافيا لكنفيها 

 املتنوعةيف الصناعات كأكرب نسبة   %10الواحد ال تتعدى جات املصدرة داخل القطاع يظهر مؤشر التنوع أن تنوع املنت بينما .سوقية

مث  عامليا، 96و مرتبة  %5جات القطاع أما بالنسبة لتنوع أسواقها فهي بنسبة عامليا من حيث تنوع منت 94رتبة واليت حتتل امل األخرى

أما بالنسبة ألحسن تنوع  .عامليا 57و مرتبة  %8عامليا و أسواقها بنسبة  78و مرتبة %9ب تتنوع منتجا�ا اليت الصناعات األساسية 

مث ،  57وترتيب عاملي  %8عامليا تليها الصناعات األساسية بنسبة  34و مرتبة   %13 سوقي فهو خيص األغذية املصنعة بنسبة

  .يتقدم عامليا من حيث تنوع األسواق هذه القطاعاتمن ل أي أن ك ،عامليا 65جات اخلشبية مبرتبة ملنتا

VII -3  سواء تقليدية أو جديدة  جاتاملنت صادراتإمجايل ميثل الشكل املوايل  منو : تنويعها وأفاقالصادرات الجزائرية أسواق

  :2013-2009 يف الفرتة املمتدة ما بني )تقليدية أو جديدة(حسب نوعية االسواق 

 2013-2009) تقليدية أو جديدة(نمو إجمالي الصادرات حسب نوعية االسواق ): 11(الشكل 

  
  Performance-Trade-http://www.intracen.org/country/algeria/Generalمن موقع قاعدة البيانات : المصدر

من حيث منو  %72,2التقليدية شهد أكرب نسبة نالحظ من الشكل أعاله أن منو الصادرات التقليدية باجتاه األسواق 

الصادرات واليت تتمثل يف الغالب يف صادرات احملروقات، بينما منو الصادرات التقليدية حنو أسواق جديدة ال ميثل سوى 

http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TPIC.aspx?YR=2013&RP=012
http://www.intracen.org/country/algeria/General-Trade-Performance
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جات أما نسبة منو صادرات منت ،% 

لكن باملقابل فإن الصادرات التقليدية حنو األسواق التقليدية خسرت حصصا 

 ،%0,6ج املصدر التقليدي بنسبة ا تقليدية حبيث تراجع منها املنت

كما تظهر الفرص التصديرية يف  .سواق التقليدية

   .2013آفاق تنويع األسواق للمنتجات المصدرة من طرف الجزائر سنة 

  
http://www.intracen.org/country/algeria/General 

ت أكرب من يبني الشكل أعاله منو احلصص السوقية للصادرات اجلزائرية يف األسواق الدولية، و يظهر أن صادرات اجلزائر حنو الصني من

يطاليا ، منو إمجايل وارداته العاملية أي من باقي دول العامل، تليها من حيث منو القيمة كل من اليابان، اململكة املتحدة، فرنسا، هولندا مث إ

مل أكرب من منو واردا�ا إسبانيا، كندا، تونس مث باقي دول العامل، أما الواليات املتحدة، اهلند، كوريا، تركيا فنمو واردا�ا من باقي دول العا

ئر و فيما اليت متتلكها اجلزا النسبيةاملزايا تنويع االقتصاد اجلزائري بتسليط الضوء على 

ؤشرات بعض املوذلك بتحليل اهليكل السلعي واجلغرايف للصادرات خارج احملروقات، ومن مث تطبيق 

من طرف واليت نشرت  املتعلقة بأسواق اجلزائر وأفاق تنويعها

املتمثلة يف فوسفات الكالسيوم  املنتجات اخلام

كو�ا   و الصناعات األساسيةاألخرى يضا الصناعات املتنوعة 

 0,2، و منو صادرات منتجات جديدة حنو األسواق التقليدية ميثل 

لكن باملقابل فإن الصادرات التقليدية حنو األسواق التقليدية خسرت حصصا . أسواق جديدة فهي معدومة

ا تقليدية حبيث تراجع منها املنت، و خسرت أسواق 26,1%

سواق التقليديةوعليه  فإن منو الصادرات ينحصر على منو الصادرات التقليدية باجتاه األ

  .مركز احصائيات التجارة العامليةاملنشور من طرف 

آفاق تنويع األسواق للمنتجات المصدرة من طرف الجزائر سنة 

Performance-Trade-http://www.intracen.org/country/algeria/General نقال عن موقع قاعدة البيانات 

يبني الشكل أعاله منو احلصص السوقية للصادرات اجلزائرية يف األسواق الدولية، و يظهر أن صادرات اجلزائر حنو الصني من

منو إمجايل وارداته العاملية أي من باقي دول العامل، تليها من حيث منو القيمة كل من اليابان، اململكة املتحدة، فرنسا، هولندا مث إ

إسبانيا، كندا، تونس مث باقي دول العامل، أما الواليات املتحدة، اهلند، كوريا، تركيا فنمو واردا�ا من باقي دول العا

تنويع االقتصاد اجلزائري بتسليط الضوء على إشكالية   لقد مت التطرق يف هذه الدراسة اىل حتليل

وذلك بتحليل اهليكل السلعي واجلغرايف للصادرات خارج احملروقات، ومن مث تطبيق  اقتصادها،

املتعلقة بأسواق اجلزائر وأفاق تنويعهاحتليل بعض النتائج  كذاو ، التنويع و  ، الرتكزمثلة يف امليزة النسبية الظاهرة

  :ميكن تلخيصها كما يلي عاملية و اليتاملركز العاملي إلحصائيات التجارة ال

املنتجات اخلامو  اخلروبت الغذائية املتمثلة يف التمور و متتلك اجلزائر مزايا نسبية ظاهرة يف املنتجا

 .الفلني الطبيعي اخلام وأيضا بالنسبة للمنتجات نصف املصنعة

يضا الصناعات املتنوعة أاألغذية املصنعة و  وميكن للجزائر التخصص يف االنتاج الفالحي 

 .متتلك مزايا نسبية حمتملة فيها

 العدد السابع

، و منو صادرات منتجات جديدة حنو األسواق التقليدية ميثل  0,3%

أسواق جديدة فهي معدومةجديدة حنو 

26,1سوقية قدرت بنسبة 

وعليه  فإن منو الصادرات ينحصر على منو الصادرات التقليدية باجتاه األ

املنشور من طرف  الملحق الثاني

آفاق تنويع األسواق للمنتجات المصدرة من طرف الجزائر سنة ): 12(الشكل           

نقال عن موقع قاعدة البيانات :المصدر

يبني الشكل أعاله منو احلصص السوقية للصادرات اجلزائرية يف األسواق الدولية، و يظهر أن صادرات اجلزائر حنو الصني من

منو إمجايل وارداته العاملية أي من باقي دول العامل، تليها من حيث منو القيمة كل من اليابان، اململكة املتحدة، فرنسا، هولندا مث إ

إسبانيا، كندا، تونس مث باقي دول العامل، أما الواليات املتحدة، اهلند، كوريا، تركيا فنمو واردا�ا من باقي دول العا

  .من املنتجات اجلزائرية

  الخالصة

لقد مت التطرق يف هذه الدراسة اىل حتليل

اقتصادها، لتنويعميكنها التخصص 

مثلة يف امليزة النسبية الظاهرةاملت

املركز العاملي إلحصائيات التجارة ال

متتلك اجلزائر مزايا نسبية ظاهرة يف املنتجا -

الفلني الطبيعي اخلام وأيضا بالنسبة للمنتجات نصف املصنعةو 

ميكن للجزائر التخصص يف االنتاج الفالحي  -

متتلك مزايا نسبية حمتملة فيها

http://www.intracen.org/country/algeria/General-Trade-Performance
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  :كما توصلنا إىل -

 .رية خارج احملروقاتمث إيطاليا و بريطانيا و تونس أهم األسواق املستوردة للمنتجات اجلزائمتثل هولندا، اسبانيا، فرنسا  -

تبني أن بعض املنتجات امتلكت مزايا نسبية ظاهرة طوال  احملروقاتبعد تطبيق مؤشر امليزة النسبية الظاهرة على الصادرات خارج  -

 .فرتة الدراسة والبعض اآلخر كانت ميزته النسبية الظاهرة متذبذبة، ومن املنتجات ما استجدت له ميزة نسبية ظاهرة

لكن يف ( الغذائية اليت ترتكز على التمور ج عدا املنتجاتيف حد ذا�ا ال ترتكز على أي منتأظهر مؤشر الرتكز أن القطاعات  -

 .)العموم فإن الصادرات ترتكز على احملروقات

 والصناعات املتنوعة تتخصص اجلزائر يف إنتاج املركبات االلكرتونية، املواد الكيميائية، آالت غري الكرتونية، األغذية الطازجة -

  .بينما تتخصص جغرافيا يف املنتجات اخلشبية. لكنها ال تتخصص يف أسواق هذه املنتجات األخرى،

  المراجع

  باللغة العربية-1

قطاع شؤون : االمارات العربیة المتحدة .2010- 2005تقریر التطورات االقتصادیة واالجتماعیة بدولة االمارات العربیة المتحدة  .- 1
  )2012. (السیاسات االقتصادیة ادارة التخطیط ودعم القرار

  .یططالمعھد العربي للتخ: الكویت .مؤشرات أداء التجارة الخارجیة). 2005. (حسان ِخضر- 2
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