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الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على مدى االعتماد على التنويع االقتصادي خارج احملروقات
كآلية لتحقيق التوازن املوازنايت واملايل يف ظل تغريات أسعار النفط يف اجلزائر ،وبالتايل ضرورة الرتكيز على
جماالت وطرق لتمويل املوازنة العمومية بعيدا على هيمنة القطاع النفطي يف متويل االقتصاد.
وخلصت الدراسة إىل ضرورة النهوض جبملة من القاطعات ذات األولوية يف التنويع االقتصادي
كاالستثمارات األجنبية والقطاع اخلاص يف حتقيق التوازن املايل واالقتصادي الكلي.
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Abstract
This study aims at highlighting the extent of dependence on economic
diversification outside of hydrocarbons as a mechanism to achieve balance of budget
and financial in light of changes in oil prices in Algeria, and therefore the need to
focus on areas and ways to finance the balance sheet away from the dominance of the
oil sector in financing the economy.
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The study concluded that a number of priority cutters in economic diversification,
Oil Making.
such as foreign investment and the private sector, should be promoted in achieving
fiscal and macroeconomic balance.
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 . 1مقدمة:
تعترب املوازنة العمومية ألي دولة املرآة العاكسة لتوازهنا االقتصادي الكلي ،ومن مث فهي متثل بأدواهتا من ضرائب
وإنفاق عام أداة اقتصادية يف غاية األمهية ،ال ميكن جتاوزها أو إغفاهلا للحكم على األداء االقتصادي واملايل ألي دولة
كانت .وكما هو معلوم أن اجلزائر دولة تراهن يف اقتصادها على موارد الريع البرتويل ،وهو املصدر التمويلي األول
مليزانيتها العمومية ،حيث أن ميزانية اجلزائر ترتبط ارتباطا كبريا بأسعار النفط يف األسواق العاملية .وعليه فمن الضروري
أن تنتهج اجلزائر سياسة تنويع موارد دخلها وتنويع اقتصادها ،واالستفادة من هذه الوفرة املالية املتاحة لديها يف
السنوات األخرية لبناء قاعدة اقتصادية قوية ،ركائزها االستثمار اخلالق للقيمة املضافة وتنويعه يف استثمارات عمومية
واستثمارات خاصة حملية وأجنبية.
 1. 1إشكالية الدراسة:

بناء على ما سبق ميكن طرح إشكالية البحث اآلتية:

إلى أي مدى يمكن االعتماد على التنويع االقتصادي كآلية لتحقيق التوازن الموازناتي والمالي في ظل
تغيرات أسعار النفط في الجزائر؟
 2. 0أهمية الدراسة:
تظهر أمهية البحث من خالل إبراز الدور املتنامي للنفط يف متويل املوازنة العمومية ومدى أمهية التنويع
االقتصادي من خالل إعطاء األولوية لالستثمارات األجنبية والقطاع اخلاص يف حتقيق التوازن املايل واالقتصادي
الكلي.
 6. 0تقسيمات الدراسة:
ولإلجابة على إشكالية الدراسة مت االعتماد على اخلطة اآلتية:
 المحور األول :النفط -مفاهيم وأسس المحور الثاني :املوازنة العامة والتوازن املايل المحور الثالث :التنويع االقتصادي كإسرتاتيجية لتحقيق التوازن املوازنايت يف اجلزائر .2المحور األول :النفط  -مفاهيم وأسس

للنفط أمهية كبرية وذلك لتعدد استخداماته اليومية ،فهو مصدر للطاقة ،مصدر لإلنتاج وغريها من
االستخدامات ،ويتناول هذا احملور أهم املفاهيم ذات العالقة مبصطلح النفط وكذا سعر هذا األخري والعوامل املؤثرة

فيه.
 0.2المقصود بالنفط وأصل تكوينه:
النفط اخلام أو البرتول (يستعمالن باملعىن نفسه) هو من الناحية التقنية مزيج من البنتانات واهليدروكربونات
الثقيلة اليت تستخلص بشكل رئيسي من خمازن النفط اخلام وعندما توجد البنتانات واهليدروكربونات يف خمازن الغاز
الطبيعي تعرفان باسم املتكثف ،ويف الواقع يعامل املتكثف على أنه نفط كما ميكن أن تنتج خمازن النفط
02
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هيدروكربونات سائلة خفيفة مثل الربوبان والبوتان .ويتكون النفط من بقايا مواد عضوية –نباتية وحيوانية-عاشت
وماتت بالبحار واحمليطات ،مث دفنت بني الصخور ،ونتيجة لتعرضها للضغط واحلرارة العالية وتفاعل البكترييا معها
1
على مدار ماليني السنني فإهنا حتولت إىل مواد هيدروكربونية.
 2.2أسعار النفط والعوامل المؤثرة فيها:
تعترب أسعار النفط اخلام إحدى أهم املؤشرات يف االقتصاد العاملي حيث متيل احلكومات والشركات إىل إنفاق
الكثري من الوقت والطاقة ملعرفة أين تتجه أسعار النفط.
 0.2.2مفهوم السعر النفطي:
هو القيمة أو الصورة النقدية لربميل النفط اخلام املقاس بالدوالر األمريكي املكون من  25غالون معربا عنه
بالوحدة النقدية األمريكية ،وإن هذا السعر خيضع لتقلبات مستمرة بسبب طبيعة سوق النفط الدولية اليت تتسم
بالديناميكية وعدم االستقرار ،مما انعكس ذلك على أسعار النفط وجعلها أسعار غري مستقرة وختضع للتقلبات
املستمرة حىت أصبحت ظاهرة مثرية للقلق على املستوى العاملي منذ أوائل عقد سبعينات القرن املاضي واستمرارها
حىت اآلن.
 2.2.2العوامل المؤثرة في أسعار النفط الخام:
يؤثر يف حتديد أسعار النفط اخلام العديد من العوامل األمر الذي يشغل الكثري من املختصني واملهتمني الذين
يعدون النفط كسلعة ال ختضع فقط لقوانني السوق (قوى العرض والطلب) حيث يزداد االنتاج أحيانا ولكن السعر
يبقى ثابتا أو يزداد السعر ويبقى الطلب ثابتا ..وهكذا.
إن العوامل املؤثرة يف حتديد أسعار النفط هي كاآليت:2
 العوامل االقتصادية العوامل اجليوسياسية (اجليوبوليتكية) العوامل املناخية العوامل النفسية العوامل الفنية العوامل النقدية عامل الندرةومجيع هذه العوامل تؤثر يف تقلبات ومسارات أسعار النفط وغالبا ما تكون أشد التقلبات هي التقلبات ذات
الطابع السياسي واالقتصادي ،ورمبا يكون للعوامل السياسية تأثريات أكرب من العوامل األخرى حىت أعترب النفط
وبسبب أمهيته الدولية واالسرتاتيجية (سلعة مسببه) وهذا من شأنه أن يؤثر تأثريا كبريا يف كافة القرارات السياسية
واالقتصادية للدول املصدرة للنفط مثلما يؤثر يف قرارات الدول املستوردة للنفط.
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 6.2مفهوم خطر سعر النفط:
هو اخلطر الناجم عن التقلبات السريعة واحلادة وغري املتوقعة واليت حتدث يف أسعار النفط العاملية وختلق عدم
توازن يف السياسات االقتصادية العامة للدول املتأثرة فيها وقد أدى بروزه يف أوائل عقد سبعينيات القرن املاضي إىل
بروز أبعاد مل تكن موجودة مسبقا كتأثريه يف اخلطط والقرارات السياسية وأصبح واحدا من أبرز الوسائل اليت هلا عالقة
باألمن القومي والعالقات الدولية والسياسية والعسكرية واليت تطورت فيما بعد إىل عوملة الطاقة وإىل غزو واحتالل
3
الدول املنتجة للنفط.
 .6المحور الثاني :الموازنة العامة والتوازن المالي
يتناول هذا احملور أهم مفاهيم املوازنة العامة وكذا عوامل توازن هذه األخرية.
 0.6ماهية الموازنة العامة:

تعرف املوازنة العامة للدولة بأهنا :وثيقة رمسية حتتوي على نفقات وإيرادات حكومة دولة ما ،ضمن خطة مالية
متكن احلكومة من اجناز القرارات املتعلقة بتفعيل جممل السياسات اليت تقوم احلكومة بتنفيذها جتاه اجملتمع الذي
ختدمه.
كما تعرف أيضا بأهنا بيان شامل بأموال احلكومة ونفقات وإيرادات وما ينتج عنها من عجز وفائض والدين
احلكومي ،واملوازنة متثل السياسة االقتصادية الرئيسة اليت تطبقها احلكومة ،إذ تشري إىل الطريقة اليت ختطط هبا
احلكومة الستخدام موارد ما لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية و الن املوازنة العامة للدولة متثل بيان للسياسة املالية
فهي تبني طبيعة و مدى تأثري احلكومة يف االقتصاد ،وتبدأ عملية إعداد املوازنة قبل بدء السنة املالية اليت تغطيها
املوازنة بعدة شهور حىت ميكن حتويلها إىل قانون قبل بداية السنة املالية.
وعرفت املوازنة أيضا بأهنا عملية ديناميكية تعرب عن حركة دائمة لدور احلكومة ،ومتواصلة من سنة إىل أخرى
عرب العديد من الربامج االقتصادية واالجتماعية والتنموية تعد على أساس تقديرات مبنية من خالل وسائل عملية
واقتصادية وذات بعد اسرتاتيجي للمدة اليت تغطيها ضمن األهداف املرسومة هلا ،كوهنا تركز على التوازن االقتصادي،
وكل هذا ال يتم إال بعد األمر بالتنفيذ من قبل السلطة التشريعية4.
5
ويف ضوء ما تقدم من مفاهيم ،ميكننا أن نستنتج املضامني األساسية للموازنة العامة للدولة كاآليت:
 كشف بالنفقات العامة واإليرادات العامة للدولة. العلمية :يكون ذلك الكشف مقدرا بطريقة وأسس عملية. تكون املوازنة لسنة قادمة. ذات بعد سياسي فهي تعتمد القرار السياسي الذي يعطي إجازة بنائها وإقرارها وأمر تنفيذها. أهنا قانون وتشريع عام ،حيث ال يعد قانون املوازنة نافذا إال بعد مصادقة السلطة التشريعية عليه. األهداف :تكون للموازنة أهدافا حمددة وتكمن أمهيتها يف األهداف اليت وضعت من أجلها.02
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 أهنا تعرب عن حجم القطاع احلكومي الذي يعمل يف االقتصاد الوطين. تتضمن الوسائل واإلمكانيات املتاحة لتحقيق األهداف. تعكس فلسفة الدولة السياسية واالقتصادية. تعد إحدى قنوات اتصال الدولة مبحيطها الداخلي واخلارجي. أهنا متارس مهاما وأدوارا عن طريق أدواهتا وال تستطيع أية أدوات اقتصادية أخرى أن حتل بديال عنها. تتمتع بالعديد من اخلصائص واملميزات اإلدارية ،احملاسبية ،املالية ،االقتصادية والقانونية. أهنا أكثر األدوات والفعاليات االقتصادية اليت تشارك هبا احلكومة مبستويات كافة وهيكلها (السلطة التنفيذية)مع اجلهة املمثلة للشعب (السلطة التشريعية) لغرض الوصول إىل الصورة النهائية هلا.
 أهنا تعكس درجة التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة. أهنا انعكاس ملدى قدرة الدولة يف حتقيق الكفاءة يف استخدام مواردها املتاحة. للموازنة العامة للدولة مثانية إبعاد هي :السياسي ،االقتصادي ،املايل ،االجتماعي ،اإلداري ،احلسايب،القانوين ،املعلومايت .وعليه فإن أي تغري يف سعر النفط من شأنه التأثري على مجيع هذه األبعاد وخاصة بالنسبة
للدولة املصدرة للنفط.
 2.6مفهوم التوازن المالي للموازنة العامة:
إن مضمون التوازن املايل يكمن يف التوازن بني جانيب املوازنة العامة للدولة؛ وذلك بإتباع سياسة مالية معينة،
تقوم هبا السلطة املالية املختصة يف الدولة عند وجود تباين بني حجم النفقات العامة وحصيلة إيرادات الدولة ،وذلك
بتعديل أحد جانيب امليزانية بغرض خلق التوازن بينهما أي تعادل النفقات مع اإليرادات .وقد اختلفت النظرة إىل هذا
التوازن؛ حيث كانت يف املاضي نظرة حسابية حبتة ،ذلك أن مجلة اإليرادات كان جيب أن تساوي بالضبط مجلة
النفقات دون أن يكون هناك أي عجز أو فائض ،ومن مث مل يعد ينظر إىل التوازن إال يف حدود التوازن االقتصادي
6
واالجتماعي العام.
 6.6توازن الموازنة والتوازن االقتصادي العام:
يتكامل التوازن االقتصادي للموازنة العامة مع التوازن االقتصادي العام ،إذ يفرض التوازن االقتصادي للموازنة
العامة رفع معدالت النمو االقتصادي ،خفض معدالت التضخم والبطالة ،مبعىن زيادة مردودية اهليكل االقتصادي
الوطين .إذ ال يسمح هذا التوازن أن تقوم الدولة باقتطاع أموال من القطاع اخلاص وتقوم بإنفاقها ضمن املوازنة العامة
حبيث ال تكون زيادة يف الدخل الوطين أعلى من لو بقيت تلك األموال يف حوزة القطاع اخلاص.
يتكامل التوازن االجتماعي للموازنة العامة مع التوازن االقتصادي العام ،ألنه يقوم على أساس االقتطاع
الضرييب من املداخيل املرتفعة مث إعادة التوزيع لصاحل املداخيل املنخفضة ،وهذا يعين حتقيق زيادة يف قدرة الطبقات
ذات الدخل الضئيل على اإلنفاق ويعمل على رفع مستواها املعيشي ،ويؤثر ذلك على الوضع االقتصادي العام ألنه
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يؤدي إىل زيادة االستهالك وبالتايل يؤدي إىل زيادة اإلنتاج واالستثمار يف اجملتمع وحتقيق منو يف الدخل الوطين وتوازن
اقتصادي عام.
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 .4المحور الثالث :التنويع االقتصادي كاستراتيجية لتحقيق التوازن الموازناتي في الجزائر
 0.4مفهوم التنويع االقتصادي:
ينصرف معىن التنويع إىل الرغبة يف حتقيق عدد أكرب ملصادر الدخل األساسية يف البلد ،اليت من شأهنا أن تعزز
قدراته احلقيقة ضمن إطار التنافسية العاملية ،وذلك عرب حماوالت رفع القدرات اإلنتاجية يف قطاعات متنوعة ،دون أن
يقتضي األمر أن تكون تلك القطاعات ذات ميزة نسبية عالية .وهو يقوم على احلاجة إىل االرتقاء بواقع عدد من
هذه القطاعات تدرجييا لتكون بدائل ميكنها أن حتل حمل املورد الوحيد .ومن هنا فالتنويع ينطبق على البلدان اليت
تعتمد على مصدر وحيد غري مستدمي.
مبعىن أن التنويع االقتصادي هو العملية اليت تشري إىل اعتماد جمموعة متزايدة تتشارك يف تكوين الناتج .والتنويع
ميكن أن يشار فيه إىل تنويع مصادر الناتج احمللي اإلمجايل ،أو أن تنويع مصادر اإليرادات يف املوازنة العامة ،أو تنويع
األسواق كاألسواق الداخلية أو أسواق الصادرات.

8

 2.4أثر هيمنة الجباية البترولية على الموازنة العامة في الجزائر:
تعتمد الدولة من أجل ضمان سريورة املصاحل العمومية وتنفيذ خمططاهتا التنموية على مصادر متنوعة لضمان
اإليرادات الالزمة لتغطية نفقاهتا ،هذه اإليرادات تتمثل أساسا يف إيرادات اجلباية العادية  ،وإيرادات اجلباية البرتولية
.وباعتبار أن اجلباية البرتولية متتاز بعدم االستقرار  ،وتذبذب حصيلتها  ،وفقا لتذبذب أسعار البرتول وحصص
اإلنتاج املفروضة من طرف منظمة الدول املصدرة للبرتول  ،OPECإىل جانب تأثري حصيلتها بتغري سعر صرف
الدينار بالدوالر  ،وأن اجلباية العادية كانت دوما حتت املستوى املرغوب فيه  ،فإن ذلك أثر بشكل كبري على
اإليرادات الكلية مليزانية الدولة.
فقد كانت مسامهة اجلباية البرتولية يف أوجها خالل سنيت 1980و 2222حيث عرفت - %63,2
و  %64,2على التوايل ،مث بدأت يف الرتاجع ابتداء من سنة  2295فقد عرفت تراجعا حمسوسا أين وصلت إىل
أسوأ نسبة هلا ب  %23,9و  %22,02سنيت  1986و 1987بسبب أزمة البرتول سنة  1986أين اخنفضت
أسعار النفط ،حيث بلغ سعر الربميل  13دوالر مع بداية سنة 2291م وزادت حدة االخنفاض حيث بلغت 11
دوالر سنة ، 1988وصاحب هذا االهنيار يف أسعار النفط اخنفاض قيمة الدوالر أيضا بنسبة % 40إىل. 50
ورغم اإلصالح الضرييب الذي مت الشروع فيه يف بداية التسعينيات ،إال أن املعادلة مل تتغري .ومل يستطع جتاوز
إشكالية ثنائية االقتصادين النفطي وغري النفطي ،وهذا ما يتجلى من خالل هيكل النظام الضرييب حيث أن اجلباية
العادية على مدار الفرتة املمتدة من سنة  2222وسنة  5222كانت ترتاوح مابني  %33,2و ، %39,2مبعىن
أن وزن اجلباية النفطية مازال مهيمن.
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وبعد عودة ارتفاع أسعار النفط عرفت اجلباية البرتولية خالل الفرتة  5229/2292تطورا من حيث مرد
وديتها ،مما جعل نسبة مسامهتها يف متويل املوازنة العامة للدولة كبرية جدا ،على عكس اجلباية العادية اليت بقيت
9
مسامهتها متواضعة.
 6.4تذبذب إيرادات وأسعار النفط ودورها في إحداث الخلل الهيكلي في االقتصاد:
إن االرتفاع املتزايد لتكاليف استخراج النفط وكذا أسعار النفط أثر على زيادة أسعار خمتلف اخلدمات والسلع
يف عديد الدول العاملية مما سبب ضغوط تضخمية ،وقد تأثرت هبا حىت الدول املصدرة للنفط نفسها .وقد أمجع
احملللون على أن سعر النفط رغم ارتفاعه إال أنه لن يؤثر على اقتصاديات البلدان الكربى ألهنا بلغت درجة من التنوع
والقوة تسمح هلا بعدم التأثر باملتغريات الظرفية اخلارجية .فقد قال رئيس الواليات املتحدة األمريكية "جيمس كارتر"
أثناء تقدميه برناجمه لتقليص استهالك الطاقة وكان ذلك سنة " 2211هتددنا كارثة قومية فاملستقبل القريب ،إن أزمة
الطاقة مل نقهرها بعد لكنها ستقهرنا حتما إذا مل نتخذ التدابري على الفور .كما أن زيادة مسامهة القطاع النفطي يف
منو الناتج القومي أدى إىل تدين دور القطاعات غري النفطية ألغلب الدول العربية واخلليجية خاصة وقد أطلق على
10
هذا باملرض اهلولندي.
 4.4خطورة تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة وحتمية اللجوء للتنويع االقتصادي:
تربز خطورة تقلبات أسعار النفط على املوازنة العامة يف اجلزائر ،يف كون النفط وحده ميثل  12باملئة من
املوازنة العامة وحنو  32باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل ،كما أنه ميثل حنو  21باملئة من إمجايل الصادرات .وقد
فشلت حماوالت عدة يف السنوات السابقة إلحداث تنويع اقتصادي جلهة التقليل من االعتماد على عائدات النفط
والرتكيز على اإلنتاج الزراعي والصناعي .وحياول صناع القرار يف اجلزائر التخفيف من وطأة املعطيات اجلديدة يف سوق
النفط على ميزانية بالدهم .
ورغم أن اجلزائر حتتل املرتبة  22عامليا بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل ،إال أن نسبة البطالة مرتفعة وتزيد عن
 22باملئة .ولذلك يقول حمللون إن اجلزائر ليست يف معزل عن صدمة على مستوى التوازنات االقتصادية الكلية،
ويتوقع اخلرباء أن تكون أخطر من صدمة الثمانينات عندما حصل االهنيار الكبري ألسعار النفط يف عام .2291
ويرى خرباء أن االقتصاد اجلزائري مهدد بسعر  92دوالرا للربميل ،يف حني يعترب وزير املالية السابق يف اجلزائر كرمي
التوازن11.

جودي أن املوازنة يف حاجة إىل سعر  222دوالرات للربميل لتحقيق
الريع (من احملروقات) ال ينبغي أن يضللنا ...فاملستقبل يكمن يف القطاع اخلاص ...ومستقبل اجلزائر ال ميكن
أن يقوم إال على قاعدة صناعية صلبة ".تبدو مثل هذه العبارات عادية من أول وهلة ،بل وهامشية .لكنها تكتسب
معىن جديدا متاما عندما تصدر عن مسؤول جزائري كبري ،وهو يف هذه احلالة وزير الصناعة السابق شريف رمحاين.
فقد حتدث يف اخلامس من أغسطس/آب يف ورشة عمل عن االستثمارات اخلاصة يف اجلزائر ،ليلقي الضوء على
املستقبل املنظور للجزائر إذا مت التغلب على حالة القصور الذايت احلايل ومن مث متكن القطاع اخلاص من االضطالع
بدوره كقاطرة للنمو يف اقتصاد ناشئ.
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"التنويع" ،هذا بيت القصيد .فقد باتت يف الغالب الزمة متكررة ألهنا تعكس فهما عميقا لضعف االقتصاد
اجلزائري إذا ظل يعتمد بقدر كبري على منتج واحد .وال يوظف قطاع النفط والغاز الذي يشكل  29يف املائة من
الصادرات ،و 12يف املائة من اإليرادات احلكومية ،وحنو  22يف املائة من إمجايل الناتج احمللي ،سوى  5يف املائة من
القوى العاملة .وال يشكل القطاع الصناعي "الراكد" أكثر من  2يف املائة من إمجايل الناتج احمللي (مقارنة مع حنو 59
يف املائة يف بلدان األسواق الناشئة ).وحتل اجلزائر يف املرتبة  225من بني  292بلدا مشلها تقرير ممارسة أنشطة
األعمال لعام  .5223ومل تتجاوز االستثمارات األجنبية املباشرة اليت ترتاجع منذ عام  2.2 ،5229مليار دوالر
عام  ،5225مما يعكس ضآلة التقدم الذي حتقق رغم التحسن الذي شهده مناخ ممارسة أنشطة األعمال يف اآلونة
األخرية.
ومن املطمئن أنه ما من أحد يعترب وفرة النفط والغاز لعنة على االقتصاد .ورغم العقبات ،يتحدث قادة البالد
بصراحة عن خماطر وتناقضات مجة ،ومثة إمجاع متزايد على ضرورة أن تبدأ اجلزائر سريعا يف السري على درب التحول
االقتصادي والصناعي .وجيب منح األولوية بوجه خاص لتحسني مناخ األعمال .ويتمثل أكرب حتد يف هذا السياق يف
كيفية احلد من إفراط البالد يف االعتماد على النفط ،ويف الوقت نفسه االستفادة من ثروة البالد من النفط والغاز
لتنويع االقتصاد ،وحتفيز النمو الشامل ،وتشجيع قيام قطاعات صناعية وخدمية ذات قيمة مضافة وقدرة على خلق
املزيد من الوظائف.
يبدو أن هناك استعدادا من قبل النخبة واجملتمع املدين يف اجلزائر للتصدي هلذا التحدي .وينطبق هذا على
معهد "نبين" للبحوث ،الذي كلف بإجراء دراسة يف يناير/كانون الثاين املاضي عن الدروس املستفادة ورؤية اجلزائر يف
عام  .5252وهذا برنامج طموح! إذ تستشرف هذه اجملموعة من املفكرين "االرتقاء مبناخ األعمال واالستثمار إىل
املستويات العاملية مبا يضمن تبوأ اجلزائر مكانة بني أول ثالثة بلدان يف منطقة البحر املتوسط وضمن أول  22دولة
على مستوى العامل ".وقد أدرك هؤالء الدور الرئيسي الذي يلعبه مناخ األعمال يف اقتصاد مزدهر" .النموذج
االقتصادي اجلديد" اجلريء الذي يطرحه معهد نبين يرتكز على استخدام النفط لتحفيز التنويع االقتصادي .اهلدف
من هذه اخلطة هو مضاعفة إمجايل الناتج احمللي غري النفطي حبلول عام  ،5252وزيادة الصادرات غري النفطية بدرجة
كبرية من  5يف املائة فقط من إمجايل الصادرات عام  5225إىل  22يف املائة عام  ،5252وإىل  52يف املائة عام
 ،5252وإىل  22يف املائة عام .5232
مثل هذا الطموح يتطابق متاما مع اإلمكانيات االقتصادية اهلائلة للجزائر .فاجلزائر هي أكرب دولة يف أفريقيا ويف
العام العريب ويف منطقة البحر املتوسط (إذ تبلغ مساحتها  5395222كيلومرت مربع) .ويزيد متوسط دخل الفرد
فيها ،والذي بلغ  2122دوالر عام  ،5225عن نظريه يف اهلند ( 3922دوالر) والعديد من بلدان األسواق
الناشئة .كما جيعلها إنتاجها من النفط ( 2.9مليون برميل يوميا) ومن الغاز (أكثر من  12مليار مرت مكعب سنويا)
ثالث أكرب مورد للغاز لالحتاد األورويب بعد روسيا والنرويج .وقد ساعدهتا عائداهتا النفطية على زيادة احتياطياهتا من
النقد األجنيب إىل حنو  522مليار دوالر ،أي ما يعادل  222يف املائة من قيمة إمجايل الناتج احمللي أو ما يزيد عن
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قيمة واردات البالد من اخلارج ملدة ثالث سنوات ونصف .وقد أغناها هذا الفائض يف املالية العامة عن احلاجة إىل
االقرتاض من اخلارج .فاجلزائر سددت أغلب ديوهنا مبكرا ،بل وأقرضت صندوق النقد الدويل  2مليارات دوالر العام
املاضي .ومؤخرا ،أعفت  22بلدا أفريقيا من الديون املرتتبة عليهم والبالغة قيمتها مليار دوالر.
وكما هو احلال مع أي حتول ،فإن التحول االقتصادي املنشود سيفرض خيارات ،بعضها سينطوي على
تداعيات اجتماعية .وميكن استجالء بعض املبادئ اإلرشادية املفيدة باستحضار ماضي اجلزائر ،وبشكل خاص احللم
الذي داعب أبطال االستقالل والذي ما زالت أصداؤه ترتدد يف اسم البالد الرمسي :مجهورية اجلزائر الدميقراطية
الشعبية .فقد جعلوا اخليارات االجتماعية واالقتصادية عنصرا مهما ورئيسيا الستقرار البالد بعد استقالهلا .لكن ،أمل
حين الوقت إلعادة النظر يف بعض هذه السياسات ،كالدعم احلكومي الذي يلتهم  25يف املائة من إمجايل الناتج
احمللي للبالد وميثل عبئا ثقيال على اخلزانة العامة؟ هل ميكن هلذا الوضع أن يستمر؟
دون أن نقلل من أمهيته ،فلن ننتقد احلاجة إىل االستقرار السياسي باعتباره الركيزة لطمأنة املستثمرين وتعزيز
التحول السلس الذي يتوق إليه اجلزائريون .فالتحول االقتصادي واالستقرار السياسي صنوان ال ينفصمان ويتحققان
باخليارات االسرتاتيجية من قبل القادة واإلرادة الشعبية احلرة.
وهناك حاجة حتمية إلجراء إصالحات كربى حتقق االنطالقة االقتصادية املنشودة والتحول االجتماعي يف
اجلزائر .وحلسن احلظ ،يلقى مبدأ إطالق اإلصالحات الكربى قبوال وتضامنا واسعني يف خمتلف أحناء اجلزائر اليت
تتمتع بفرصة جيدة للعب دور قيادي يف أفريقيا والعامل العريب ،فضال عن حتسني حياة سكاهنا البالغ عددهم 39
مليون نسمة.
ومنذ عام  ،5221تركزت أنشطة البنك الدويل يف اجلزائر على العمل التحليلي واخلدمات االستشارية اليت يتم
اسرتداد تكاليفها بعد قرار احلكومة اجلزائرية بعدم االستعانة باالقرتاض اخلارجي .وقد مت إقفال آخر مشروع موله البنك
الدويل لإلنشاء والتعمري يف اجلزائر يف فرباير/شباط  .5222وتركز إسرتاتيجية املشاركة القطرية بني البنك الدويل
12

واجلزائر للفرتة ،5222-5222

على13:

 -تعزيز النمو من خالل تنويع أنشطة االقتصاد :مساندة إسرتاتيجية التنمية الزراعية والريفية ،وحتسني مناخ

االستثمار -خاصة بالنسبة للمشاريع الصغرية واملتوسطة -وحتديث القطاعني املايل واملصريف؛

 تشجيع التنمية المستدامة والحد من التباينات المكانية :تقدمي املساعدة الفنية ومساندة تنفيذ مبادراتاحلماية البيئية وبرامج احلكومة ،واملساعدة يف احلفاظ على النظم اإليكولوجية الصحراوية؛

 -تعزيز مؤسسات التخطيط االقتصادي ،والرصد ،والتقييم ،ووضع السياسات :تقدمي املساندة الفنية لتعزيز

ختطيط ورصد وتقييم قدرات العديد من القطاعات يف احلكومة.

 0.4ضرورة تطوير مصادر الطاقة المتجددة في منطقة تمتلك إحتياطات من الوقود األحفوري:
تعاين الطاقة املتجددة يف معظم الدول املصدرة للنفط من قلة التمويل ،وباملقابل هناك مجلة من الدوافع اليت
متلي على هذه الدول ضرورة اإلهتمام هبذا القطاع كمصدر للتنويع الطاقوي نذكر منها :14
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 تتمتع اجلزائر مبيزات جغرافية ومناخية مالئمة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة تلك املتعلقة بالطاقة الشمسية؛ حتما لن يكون حجم الطاقة املولدة يف الوقت الراهن يف منطقة املغرب العريب والشرق األوسط كافيا لتلبيةالطلب املستقبلي ،ففي جمال إنتاج الطاقة الكهربائية يتوقع أن يزداد بنسبة تفوق  %1سنويا خالل اعشر األعوام
التالية ،ستحتاج بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل إنتاج ما بني  92و 22غيغاوات من القدرة
اجلديدة حبلول  5221بغية تلبية الطلب؛
 ستساهم الطاقات البديلة واملتجددة خبفض غازات اإلحتباس احلراري ومواجهة التغري املناخي؛ إذا متكنت الطاقة املتجددة من احللول بشكل جزئي مكان الغاز والنفط اللذين يستخدمان حاليا لتوليدالطاقة ،تصبح الكميات الفائضة متوفرة للتصدير واإلستخدام يف تطبيقات ذات عائد أكرب؛
 من املتوقع أن ترتفع حصة األوبيك من إنتاج النفط من نسبة  %25حاليا إىل نسبة  %25حبلول العام 15.5232لذلك ميكن ملشاريع الطاقة املتجددة حترير كمية أكرب من النفط والغاز للتصدير.
 ميكن لصناعة الطاقة املتجددة أن تساهم يف التنوع اإلقتصادي وتوفري وظائف ،فقطاع النفط والغاز ينتج %21من إمجايل الناتج احمللي يف دول اخلليج العريب إال أنه ال يشكل أكثر من  %2من الوظائف.
 3.4أهم دعائم التنويع االقتصادي:
تقوم دعائم التنويع االقتصادي من خالل تنويع القاعدة التصديرية عن طريق إجياد اإلسرتاتيجية والسياسات
الكفيلة بذلك مثل اإلسرتاتيجية السياسية ،إسرتاتيجية تفعيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واسرتاتيجية التأهيل
املقاواليت والعمل على االستفادة من جتارب البلدان األخرى يف تنمية صادراهتا مثل دول جنوب شرق آسيا فمستقبل
االقتصاد اجلزائري مرتبط مبدى قدرته على صناعة خيارات بديلة للمحروقات .ومن أهم هذه الدعائم:
 0.3.4تبني الحكم الراشد:

من خالل العمل على حوكمة اإلدارة ،اليت تطورت فيها آليات الفساد وذلك عن طريق :حتديث اإلدارة
اجلبائية وتدعيم آليات الرقابة اجلبائية واجلمركية والتنسيق وتبادل املعلومات مع خمتلف اهليئات واإلدارات ذات الصلة

بالنشاط التجاري واالقتصادي ،والتحكم أكثر يف دواليب النشاط التجاري واالقتصادي عن طريق إجياد وسائل
كفيلة بالوصول إىل املعلومة االقتصادية ،فحوكمة اإلدارة سواء كانت عامة أو حملية ال يتم إال باعتماد املساءلة وتبين
16
الشفافية وإقرار املشاركة يف صناعة القوانني والقرارات االقتصادية.
 2.3.4تأهيل المؤسسات اإلقتصادية وفق المقاربات الدولية االقتصادية:
وذلك باكتساب القدرة على التعامل مع سوق مفتوح ال تتوفر فيه أسباب احلماية والدعم الذي اعتادت عليه
يف السابق وكذا التخلص من أساليب اإلدارة التقليدية إىل أساليب اإلدارة الفعالة واالسرتاتيجية واالهتمام بوظيفة
البحث والتنمية والتطوير واالستثمار يف البحث والذكاء واإلبداع وكذا تبين وتطوير التحالف االسرتاتيجي كاختيار
بديل ومهم من أجل النمو والبقاء والتوسع ،والتحكم يف مفهوم إدارة اجلودة والتحكم يف أساليب التسويق احلديثة
05
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عن طريق اختيار قنوات التوزيع املالئمة وإدارة املعلومات بشكل جيد وحتمية تطبيق مبدأ حوكمة الشركات يف
املؤسسات االقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة.

17

 6.3.4رفع الناتج المحلي اإلجمالي:

يعترب هدفا من أهداف السياسة احلكومية وميكن حتقيق هذا اهلدف على حنو مستدام وعلى املدى الطويل من

خالل توافر جمتمع متعلم تتواجد فيه اخلدمات الصحية املتطورة والقدرة على استيعاب األجيال القادمة يف وظائف
حيوية ضمن قطاعات ابتكاريه عالية اإلنتاجية واالعتماد على املعرفة والتكنولوجيا (التحكم يف الصناعة الرقمية
وصناعة املعرفة) لرفع القدرة اإلنتاجية للمؤسسات والقطاعات باختالفها ،فاالقتصاديات املدفوعة باالبتكار حتقق
أعلى مستويات االزدهار ،فالنمو ينبغي أن يكون هو لب التنمية يف كافة اسرتاتيجيات الدولة اليت تدور حوهلا جهود
ختفيض أعداد الفقراء وتوسيع مشاركة املواطنني يف شؤون احلكم وحتسني اإلدارة احلازمة اليت جتعل النمو يزدهر،
فحسب بريي وبريكي (  )2229فإن وضع إسرتاتيجية متواصلة تستهدف النمو يتطلب حتقيق التوازن بني القطاعات
18
الرئيسية يف االقتصاد وكذا مؤسسات عامة أكثر قوة قادرة على أن متتع جتاوزات القطاع اخلاص.
 4.3.4تفعيل دور القطاع الخاص:
ميكن للقطاع اخلاص أن يلعب دورا يف تعزيز التنويع االقتصادي من خالل قيادة االبتكار والنشاط االقتصادي
يف القطاعات الغري مستغلة حيث ميكن على سبيل املثال البحث والتطوير ألنشطة جديدة .عالوة على ذلك غالبا ما
تقف الشركات اخلاصة عند حدود قطاعات جديدة وبالتايل جلب االبتكار يف االقتصاد .ففي اجلزائر تفتقر العديد
من املؤسسات اخلاصة الطريقة للوصول لرأس املال مما جيعل من الصعب بالنسبة هلم استغالل الفرص التجارية بشكل
كامل ،يف هذه احلالة جيب على احلكومة إجياد سبيل لتعزيز زيادة اإلعمال من خالل خلق السياسات الصناعية
والتجارية املواتية وإزالة العقبات البريوقراطية خصوصا للشركات املبتدئة .كما جيب على احلكومة أن تكون حساسة
الحتياجات القطاع اخلاص من خالل حتسني مناخ األعمال مثال أو من خالل التواصل إلقامة شراكات بناءة مع
القطاع اخلاص.
وباملثل لذلك ينبغي على القطاع اخلاص االخنراط يف املبادرات احلكومية حيث ينبغي أن تأخذ هذه األخرية
زمام املبادرة يف قيادة جدول األعمال لتنويع االقتصاد بالنظر إىل قدرات اجلزائر باعتبار أنه ليس هناك نقص يف
الفرص التجارية لكن هناك نقص فادح للقطاع اخلاص يف وضع خطة شاملة الستغالهلا.
وبالتايل وجب على الدولة من أجل تنويع اقتصادها العمل على هتيئة البيئة الالزمة واحملفزة لنمو وتوسع قطاع
األعمال وجذب االستثمارات سواء من الداخل أو اخلارج ،وإمداد األسواق احمللية باألطر القانونية واملؤسسية
19

والتنظيمية الالزمة واملشجعة على تنويع االقتصاد (مع تقليل البريوقراطية) ،وتوفري البنية التحتية الالزمة والعمل على
زيادة التحرير يف السوق املايل ،باإلضافة اىل االهتمام بالقضايا املتعلقة بسوق العمل والتنمية البشرية ،وباألخص
قضايا التعليم والتدريب وخلق املزيد من فرص الشغل للمواطنني لتحسني مستوى معيشة املواطنني وتقليص الفقر
ويعترب االقتصاد اجلزائري من أكثر االقتصاديات تركزا وأقلها تنويعا مقارنة مع الدول األخرى ومع البلدان اجملاورة هلا
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كتونس واملغرب اليت تتميز بتنويع أكرب القتصادها وتصديرها لعدد أكرب من املنتجات ،فقد سجل مؤشر الرتكز
السلعي للصادرات اجلزائرية  22253وسجل مؤشر التنوع  0,788وهذا يف سنة  5222أما يف ما خيص مؤشر
كفاءة التجارة :فقد جاء ترتيب اجلزائر يف سنة  5222كما يلي:
املرتبة  232يف املنتجات الزراعية من بني  292دولة ،واملرتبة  232يف األغذية املصنعة من بني 219
دولة ،و  222يف املنتجات اجللدية من بني  221دولة ،واملرتبة  232يف املنتجات املعدنية من بني  225دولة،
و 232يف االلكرتونيات من بني  231دولة ،واملرتبة  21يف املالبس اجلاهزة من بني  251دولة ،وبالتايل وجب
العمل على تنويع االقتصاد اجلزائري خارج قطاع احملروقات وذلك بالعمل على وضع االسرتاتيجيات الالزمة لذلك
ومتابعتها حبذر حىت حتقق نتائجها وذلك باستخالص الدروس من التجارب السابقة والذي من شأنه أن حيقق
استقرارا لالقتصاد اجلزائري ويعمل على حتقيق النمو املستدام وتقليص درجة التبعية للخارج.

20

 0.3.4تجنب التقيد بعوائد الصادرات النفطية:
وذلك من خالل:

21

 استغالل عوائد البرتول يف مشاريع استثمارية ومن أمثلة ذلك املكسيك اليت استخدمت البرتول كأداةاقتصادية الشيء الذي مسح القتصادها بالتطور وأيضا االستثمارات اليت عرفت كيف تسري عائداهتا البرتولية بعد
دجمها يف جمال النقل البحري واجلوي والبنوك؛
 التوسع يف اإلنفاق احلكومي االستثماري على مشاريع صناعية من أجل النهوض بالقطاع الصناعي الذيهدمت قاعدته من خالل تنفيذ برامج التصحيح مع العلم أن احلكومة مؤخرا عملت على تشجيع االستثمارات
األجنبية يف القطاع الصناعي خاصة يف جمال صناعة السيارات من خالل تفعيل املفاوضات مع البعض من
أرباب هذه املؤسسات إلقامة مركبات صناعية يف اجلزائر؛
 تنويع مصادر الطاقة من خالل االستثمار يف تنمية االحباث وعقود الشراكة األجنبية وتوسيع فرصاالستكشاف والتنقيب الستغالل مصادر الطاقة البديلة واليت من أمهها الطاقة الشمسية؛
 االستفادة من االمكانيات املتاحة يف اجملال الزراعي ،الذي قد يكون حال مناسبا المتصاص البطالة ليس فقطيف امليدان الفالحي ولكن حىت فيما خيص الصناعة الغذائية وتنمية الصادرات الزراعية بتشجيع العمل املقاواليت
يف هذا امليدان؛
 إعطاء اجلباية العادية دور أساسيا يف تغطية النفقات العامة بالعمل على مواصلة إصالح النظام الضرييب منخالل تسهيل عمليات التحصيل وختفيف الضغط الضرييب لتجنب التهرب الضرييب من أجل عدم الوقوع يف
عجز موازنايت؛
 تفعيل النظام املصريف لالستغالل األمثل لفائض السيولة من خال إعطاء حرية أكرب للبنوك يف إدارة التعامالتاملالية ملختلف النشاطات االقتصادية.
32
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 3.3.4آثار وإنعكاسات إنخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة في الجزائر:
بدأت آثار اخنفاض أسعار النفط تؤثر سلبا على املوازنة العامة للدولة من خالل تزايد الرصيد السليب الناتج عن
إخنفاض اإليرادات اجلبائية اليت تصل نسبتها إىل  %15من إمجايل اإليرادات العامة للدولة ،كما أن مؤشر رصيد
املوازنة العامة خارج احملروقات ال يعكس وضعية مرحية كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)2
من خالل اجلدول رقم ( )2يتبني لنا أن نسبة اجلباية البرتولية إىل إمجايل اإليرادات العامة يف اخنفاض مستمر
من سنة ألخرى حبوايل  %5كما أن رصيد املوازنة العامة خارج احملروقات من الناتج احمللي خارج احملروقات يسجل
اخنفاضا متتاليا من سنة ألخرى ،وهذا ما يفسر عجز املوازنة العامة يف تزايد مستمر نظرا لدور جباية احملروقات يف
متويل هذه األخرية .كما أن رصيد املوازنة العامة من الناتج احمللي هو اآلخر يسجل اخنفاضا متتاليا وهذا نظرا
الخنفاض العائدات النفطية يف ظل حمدودية املداخيل خارج اجلباية البرتولية.
 .5الخالصة:

بالرغم من الدور الذي يلعبه البرتول يف اجلزائر والذي ال ميكن جتاهله وذلك من خالل مسامهة العوائد النفطية

يف متويل االقتصاد اجلزائري ،إال أنه وبالنظر إىل املفارقات اليت يلعبها هذا املورد وخاصة من خالل االعتماد املفرط
عليه يف تكوين االقتصاد الوطين أحادي اجلانب أدى إىل تكوين اقتصاد ضعيف وعرضة للصدمات اخلارجية ،حيث
أصبح االقتصاد اجلزائري يتصف باالقتصاد البرتويل الشيء الذي يتسبب يف ضعف تنمية اجلانب اآلخر وهو األهم
للدولة.
لذلك وحىت يتحقق توازن املوازنة العامة والذي يعترب من أهم جوانب استقرار االقتصاد الكلي وجب االهتمام
بإجياد طرق ووسائل للتنويع االقتصادي من خالل إعطاء األولوية للقطاع اخلاص واالستثمار يف اجملال الصناعي
والزراعي وضرورة تنويع الصادرات خارج احملروقات كوسيلة لتنويع موارد املوازنة العامة بعيدا على املوارد النفطية اليت
بدأت يف النضوب.
كما أنه جتدر اإلشارة إىل ضرورة النهوض جبملة من القاطعات ذات األولية يف التنويع االقتصادي:
 عصرنة قطاع النقل والبىن التحتية؛ النهوض بقطاع السياحة كقطاع واعد ميكنه أن يدر مداخيل معتربة يف املدى املتوسط والطويل؛ االستثمار يف العامل البشرى (تكوين يد عاملة متخصصة ومؤهلة يف شىت اجملاالت) باعتبار أنه هو مصدرتطور األمم املتقدمة؛
 جيب التفكري يف استغالل املوارد السطحية مثل قطاع الزراعة قبل البحث عن استغالل املوارد الباطنية مثلالغاز الصخري؛
 يف مرحلة تشهد قطاع موازي غري معلن وبنسبة معتربة متلي ضرورة أن تبسط الدول يدها على كافة األنشطةاالقتصادية هبدف التوجيه واملراقبة والتحكم يف املعطيات اإلقتصادية.
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.6المراجع:
 1بن عزة حممد وشليل عبد اللطيف ،تنامي قطاع النفط وتأثيره على معادلة التنويـع االقتصـادي ،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى
الوطىن حول :البيئة املؤسساتية ،سياسات اإلصالح والتنويع االقتصادي يف اجلزائر ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان52 ،و 52نوفمرب
 ،5222ص.5،3 :
2عماد الدين حممد املزيين ،العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار النفط العالمية ( ،)0202 -0222جملة جامعة األزهر بغزة،

سلسلة العلوم اإلنسانية ،3102 ،اجمللد  ،01العدد  ،0ص ص .231 -223

 3سهام حسني ومسرية فوزي ،مخاطر وإشكاليات إنخفاض أسعار النفط في إعداد الموازنة العامة للعراق ،جملة كلية بغداد للعلوم

االقتصادية ،العدد السادس والثالثون ،بغداد ،5223 ،ص.1 ،2:
 4نفس املرجع السابق ،ص.1 :
 5نفس املرجع السابق ،ص.9 ،1 :

 6رشيد بنعياش ،التوازن المالي ،صحيفة احلوار املتمدن ،العدد ،5222/23/29 ،5239 :ص.5:

 7داود سعد اهلل ،أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر  ،2212-2222مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري
يف العلوم االقتصادية ختصص التحليل االقتصادي ،جامعة اجلزائر،3اجلزائر ،5225/5222 ،ص.231 :

 8عاطف اليف مرزوك ،التنويع االقتصادي في بلدان الخليج العربي مقاربة للقواعد والدالئل ،جملة االقتصادي اخلليجي ،جامعة

البصرة ،العراق ،العدد ،5223 ،52 :ص.1،9 :
 9بن عزة حممد وشليل عبد اللطيف ،مرجع سابق ،ص.2،22 :

 10بن عزة حممد وشليل عبد اللطيف ،مساهمة موارد قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة ،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل

حول :تقييم اسرتاتيجيات وسياسات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف أفاق األلفية الثالثة يف اجلزائر،
جامعة املسيلة59 ،و 52أكتوبر  ،5222ص.1 ،1 :
 11تقرير :انحدار أسعار النفط يهدد مستقبل االقتصاد الجزائري ،متاح على املوقع

االلكرتوين http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200241/124317 :تاريخ االطالع على املوقع.5222/22/52 :
 12إميانويل نوبيسي نغانكام ،اجلزائر :هل حانت أخيرا لحظة التنويع؟ ،متاح على املوقع االلكرتوين:
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