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مشكلة التصنیع في الجزائرریع النفط و 

رایس فضیل. م.أ
الجزائر/ تبسهجامعة / علوم التسییرو االقتصادیةكلیة العلوم 

مستخلص البحث
اتجـة الجزائري خـالل السـنوات األخیـرة تـراكم كبیـر للمـوارد النقدیـة النالقتصادعرف ا

فـإن األمـر یتطلـب یعابیةاالسـتنظـرا لمحدودیـة القـدرة و أساسا من تصدیر المحروقـات، 
ــام باســتثمار امثــل لهــ ــة لهــذالصــناعة القطــاع دتعــو ا الریــع الناضــبذالقی ا ذو األولوی

ار األضـر و ،ه الدراسة إلى توضیح مـدى التـراكم فـي المـوارد النقدیـةذتهدف ه.الستثمارا
أن كیــف یمكــن لبــرامج التصــنیع الناجحــة و ،الــوطنيالقتصــادالتــي یمكــن أن یلحقهــا با

.متنوعاقتصادالوطني إلىاالقتصادتحویل و یع ا الر ذهاستغاللمن تمكن

المقدمة
نتیجـة ضـخامة إشكالیة التراكم المتواصل للسیولة النقدیـةثارفي الجزائر ت
حكومیـة خاصة في ظل غیـاب سیاسـة،التي تظل معطلةو یةاإلیرادات النفط
سـاعد ٢٠٠٠نـذ العـام ، فمالسـتیعابیةتوسیع قدرته او االقتصادواضحة لتنویع 

ارتفاع إیرادات المحروقات على تراكم متزاید في األصول الخارجیة لـدى بنـك 
فــيبالغــاً ولكونهــا مــن أهــم مقــابالت الكتلــة النقدیــة فقــد أثــرت تــأثیراً ،الجزائــر

. وانعكس ذلك على سیاسة وقرارات البنك في المجـال النقـدي،الوضع النقدي
غیــر مســتغلة لــدى و تمیــز بســیولة مفرطــة د یوالمالحــظ أن هــذا الوضــع الجدیــ

ــة بفــائض معتبــر األمــر وفــي المقابــل تتمتــع موازنــة ال،الجهــاز المصــرفي دول
ة لــدى بنــك الجزائــر المصــدر فیــه األصــول الخارجیــة الصــافیحالــذي تصــب

. لهذا الفائض النقديالرئیس
فر فـــائض نقـــدي غیـــر اعلـــى ماســـبق تتجســـد مشـــكلة البحـــث فـــي تـــو بنـــاءاً 

فــــي االقتصــــاد الــــوطني تتعلــــق بعملیــــة اخــــتالالتعــــن نــــاتج أساســــاً ســــتغل م
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المنتهجـةاالقتصادیةإلى عدم بلوغ السیاسة باإلضافة،اإلنتاج وتولید الدخل
مـــرلمـــوارد المتاحـــة، األلاألمثـــلســـتغاللاالالـــدور الـــالزم لتمویـــل االقتصـــاد و 

یكـــــللوضـــــع سیاســـــة مالئمـــــة قصـــــد تصـــــحیح هالـــــذي یبعـــــث علـــــى الســـــعي
وتحســین االقتصــادمشــاریع صــناعیة لتنویــع فــي ءمــن خــالل البــدصــاداالقت

.أحسن للموارد المتاحةاستغاللو االقتصادزیادة تنافسیة و ونوعاً اإلنتاج كماً 
والحــال هــذا، تلفــت طبیعــة الموضــوع إلــى أهمیــة معرفــة مصــادر الفــائض 

علـى لـةوالوقوف عند أهم مكوناته وتحدید أهم المؤشـرات الدا،النقدي الحالي
تمـــــاد علـــــى هـــــذه لإلشـــــارة یـــــتم االع، و االقتصـــــادتـــــراكم الســـــیولة النقدیـــــة فـــــي

المـداخل لزیـادة التصنیع أهمكونصناعیة ةإستراتیجیالمؤشرات في صیاغة 
.االقتصاديتحقیق النمو و االقتصادتنویع 

في الجانب البحثي تعرضت العدید من الدراسـات لهـذه الظـاهرة فـي خـارج 
دراسات حول ما دار حول الموضوع )١(ن الدراسات الغربیةمو .خل الوطنودا

كیــف تمكــن هــذا البلــد و ،األمثــل لإلیــرادات النفطیــةالســتغاللاتجربــة النــرویج فــي 
كانــت هنــاك العدیــد مــن أمــا فــي الــدول النامیــة. مــن بنــاء قاعــدة صــناعیة متطــورة

مـــوارد فـــي هـــذا المجـــال أجریـــت لتوضـــیح األثـــر الســـلبي لتـــراكم ال)٢(الدراســـات
یطلـــــق علــــى هــــذه الظـــــاهرة و ،النقدیــــة الناتجــــة عــــن تصـــــدیر المــــواد األولیــــة

تناولت كیفیة) ٣(في الوطن العربي فقد أنجزت عدة دراسات. تناقضات الوفرةب
توصــــلت فــــي و ،الــــنفطرإلیــــرادات الضــــخمة الناتجــــة عــــن تصــــدیااســــتغالل

. االقتصادلقیام ببرامج تصنیع لتنویع مجملها إلى ضرورة ا
تحلیـل هـذه قامـت العدیـد مـن الدراسـات لوصـف و على مستوى الوطن فقـدأما

نمــوذج التنمــوي الــذي ألل)٤(مــن أهمهــا مــاتعرضو ،الظــاهرة علــى فتــرات مختلفــة
نموذج الصــــناعات أالمعــــروف بــــالســــبعینات و عقــــدتبنتــــه الجزائــــر مــــع نهایــــة

االقتصــادي مجلــس الــوطني المصــنعة، وخــالل العشــر ســنوات األخیــرة قــدم ال
یشرح فیه أهم األسباب التي أدت إلى تراكم )٥(تقریراً ٢٠٠٥عاماالجتماعي و 
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الدراســة أن أهــم طریقــة للحــد مــن األثــر الســلبي لهــذه اقترحــتنقدیــة و الالمــوارد 
.هي تنویع اإلنتاجالقتصادافيالظاهرة 

ومــن الواضــح فــإن الهــدف مــن هــذه الدراســة المتمثــل فــي تحلیــل العوامــل 
هــذه الســتغاللالطریقــة المثلــى جــود هــذا الفــائض النقــدي و ســبب فــي و التــي تت

ذلـك ،عمـع طبیعـة الموضـو یـتالءمب معالجـة السیولة، یتحقق باستخدام أسلو 
أهـم العوامـل المسـببة للفـائض ،األولل، یتناو محورینإلىمن خالل تقسیمه

ناســــــبة فیخصــــــص لصــــــیاغة إســــــتراتیجیة تصــــــنیعیة م،النقـــــدي، أمــــــا الثــــــاني
.الوطني إنتاجیاً االقتصادتنویع السیولة و هذهالستغالل

)الریع النفطي(نقدیة في الجزائر تشكیل الفوائض ال-أوالً 
فـيكبیـراً ثر التغیـرات الخارجیـة تـأثیراً ؤ منفـتح علـى الخـارج تـاقتصادكأي

ترجــع هــذه التغیــرات فــي معظمهــا إلــى و . وضــع النقــدي المحلــي فــي الجزائــرال
كمــا أن . علــى قطــاع المحروقــاتلــذي یعتمــد كلیــاً طبیعــة االقتصــاد الــوطني ا

العدیــد مــن وتحولــه إلــى نظــام الســوق أفــرزائداً طبیعــة النظــام الــذي كــان ســ
التغیــرات ممــا اســتدعى صــیاغة سیاســات وقــوانین لمواكبــة هــذا التحــول أهمهــا 

.)٦(المتعلق بالجانب النقدي لالقتصاد١٠-٩٠قانون النقد والقرض 
التـي عــرف فیهـا االقتصــاد الجزائــري مــددمـن ال)٧(٢٠٠٨- ٢٠٠٠مــدةالدوتعـ

حیــث كانــت ،خاصــة علــى المســتوى الخــارجي،العدیــد مــن التحــوالت والتغیــرات
إلــى االرتفــاع منــذ نفطهنــاك العدیــد مــن األحــداث الدولیــة التــي دفعــت أســعار الــ

قــد أدى ذلــك إلــى ، و )٩(٢٠٠٧عــامالتــي وصــلت إلــى أقصــاها و ،)٨(٢٠٠٠عــام 
إیــرادات تصــدیر المحروقــات بشــكل كبیــر ارتفعــتإذ،ادیة ممیــزةوضــعیة اقتصــ

القیام ، فضًال عنمما ساعد على تشكیل وضعیة صلبة لالحتیاطیات األجنبیة
. بالتسدید المسبق للمدیونیة الخارجیة

تمكـــن بنـــك الجزائـــر مـــن تشـــكیل مســـتویات مرتفعـــة مـــن مـــدةخـــالل هـــذه ال
فــاع إیــرادات المحروقــات، ولكــون الموجــودات الخارجیــة والتــي نتجــت عــن ارت
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فقــد أدى ذلــك ،هــذه الموجــودات للبنــك مــن بــین أهــم المقــابالت للكتلــة النقدیــة
وجـود مدةإلى وضعیة ممیزة وقد أوضح تحلیل الوضعیة النقدیة خالل هذه ال

تغیــــــرات هیكلیــــــة فــــــي مقــــــابالت الكتلـــــــة النقدیــــــة نتیجــــــة التطــــــور الملحـــــــوظ 
یـرات مقابلـة فیمـا یتعلـق بمكونـات وحجـم للموجودات، مما أدى إلى حدوث تغ

.النتیجة في األخیر فوائض نقدیة كبیرةو )١٠(الكتلة النقدیة
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لموجــودات األجنبیـــة الصــافیة كمقابــل للكتلــة النقدیـــة القــد تضــاعف حجــم 
، فقد انتقلت قیمة المجمع مـن )٢٠٠٨-٢٠٠٠(مدةمرة خالل ال)١٢(أكثر من 



]٢٢٣[رایس فضیل. م.أ......ع ریع النفط ومشكلة التصنی

فـــي العــــامملیــــار دج )١٠٢٤٦.٩(إلـــى ٢٠٠٠فـــي العــــامملیـــار دج )٧٧٥.٩(
ــــر. ٢٠٠٨ ــــاریر بنــــك الجزائ ــــة تجــــاوزت )١١(وحســــب تق حــــول الوضــــعیة النقدی

مصـــــدر رئـــــیسونـــــه الموجـــــودات الخارجیـــــة الصـــــافیة لـــــدى بنـــــك الجزائـــــر، ك
ـــة النقدیـــة خاصـــة منـــذ ســـنلإلصـــدار مـــن جهـــة أخـــرى .٢٠٠٥ة النقـــدي الكتل

حدث تقلص كبیر لصافي الموجودات الداخلیـة هانفسمدةیالحظ أنه خالل ال
زینـة كمقابل للكتلة النقدیة، ویرجع ذلك إلى االنخفاض التدریجي لمدیونیـة الخ

ـــة واســـتمرار تـــراكم  مـــع تزایـــد المالیـــة مـــن طـــرف الخزینـــة، و االدخـــارالعمومی
الخزینـــة العمومیـــة دائنـــا صـــافیا دتعـــالمـــوارد لـــدى صـــندوق ضـــبط اإلیـــرادات 

هم كــــل هـــذا التــــراكم للمــــوارد یســـ، و ٢٠٠٤عــــام لمجمـــوع القطــــاع البنكـــي منــــذ 
ماسبق فإن مساهمة كـل فضًال عن. )١٢(النقدیة في رفع سیولة النظام البنكي

مثلــت ٢٠٠٠عــامنــوع مــن المقــابالت فــي الكتلــة النقدیــة كانــت متذبذبــة، ففــي 
(مـــن الكتلــة النقدیـــة وارتفعــت إلـــى٣٨.٦)%(یة الموجــودات الخارجیـــة الصــاف

إذ١٠٠)%(نســـبة ٢٠٠٥عـــاملتتجـــاوز ابتـــداء مـــن ٢٠٠٤عـــامفـــي٨٥.٥)%
ویعبـــر هـــذا الوضـــع عـــن وجـــود مشـــاكل . ١٤٧.٣%إلـــى ٢٠٠٨وصـــلت ســـنة 

ختالالت هیكلیة في الكتلة النقدیة حیـث أن  ٕ أسـعار المحروقـات أدى ارتفـاعوا
نعكـــس ذلـــك فـــي المســـاهمة الكبیـــرة لصـــافي إلـــى تـــراكم احتیاطـــات الصـــرف وا

هــذا النــوع دیعــ٢٠٠٥عــامللكتلــة النقدیــة، ومنــذ الموجــودات األجنبیــة كمقابــل
وبنــاءا علــى مــا ســبق فإنــه مـــع . مــن األصــول المقابــل الوحیــد للكتلــة النقدیــة

الصـــرف احتیاطـــاتالمالیـــة الخارجیـــة وتـــراكم االنتعـــاش المتواصـــل للوضـــعیة 
.النقديللفائضجیة الصافیة المصدر األساسالخار تعد الموجودات

مــن ناحیــة أخــرى یكشــف هیكــل الكتلــة النقدیــة عــن تحــول كبیــر فــي حجــم 
تضــاعفت الودائــع تحــت الطلــب )٢٠٠٨-٢٠٠٠(مــدةونــوع الودائــع، فخــالل ال

أن مسـاهمتها فـي تشـكیل إذأحد مكونات الكتلة النقدیة ستة مرات، اعتبارهاب
فــي عــاملــم تتجــاوز : تــيبــر الســنوات علــى النحــو اآلالكتلــة النقدیــة تغیــرت ع

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى . ٢٠٠٨عـــــامفـــــي٤٢.٦٢)%(وبلغـــــت٢٣,١١)%(٢٠٠٠
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ــــادة ملحوظــــة ــــى إجمــــالي الودائــــع زی ــــب إل ســــجلت نســــبة الودائــــع تحــــت الطل
علـــى ٢٠٠٨و٢٠٠٦،٢٠٠٧األعـــوامفـــي٥٧.٧)%(و ٥٦.٧)%(،٤٩.٨)%(

ـــو  ـــوالي ممـــا یـــدل علـــى ت وقـــد كـــان ارتفـــاع . لـــدى البنـــوكفر ســـیولة كبیـــرةاالت
المكونــات األخــرى وهــي العملــة فــي التــداول والودائــع ألجــل أقــل حــدة خــالل 

.مدةنفس ال
وتعبر هذه التغیرات على أن هناك تذبذب في الطلب على النقود ویتضح 

وبالتـــالي علـــى البنـــك ،ذلـــك فـــي التغیـــر الكبیـــر لحجـــم الودائـــع تحـــت الطلـــب
غــم ر .بهــامكــن التنبـؤ ع األقـل تذبــذبا والتـي یمجــامیالمركـزي االهتمــام أكثـر بال

مـدةللكتلة النقدیة لم تكن متذبذبة خالل اول كمكون أساسأن العملة في التد
مبـــالغ ضـــخمة دإال أنهـــا تعـــ،الحـــال للودائـــع تحـــت الطلـــبيالدراســـة كمـــا هـــ

هــــذه وغیــــر مســــتغلة كــــدلیل علــــى ضــــعف النظــــام المصــــرفي فــــي اســــتقطاب 
ویعبـــر هـــذا الوضـــع علـــى أن هنـــاك . منـــتجاســـتثمارلـــىاألمـــوال وتحویلهـــا إ

ـــة ضـــخمة بكـــل المعـــاییر نتجـــت عـــنفـــوائض  فـــي االقتصـــاد اخـــتالالتنقدی
تمثـــل عائقـــا أمـــام هنفســـهم فـــي تولیـــد هـــذه الســـیولة وفـــي الوقـــتالـــوطني تســـ

.استغاللها

سیر السیاسة النقدیةفيأثار فائض السیولة -ثانیاً 
تجــاوزت منــذإذالیــة لــدى البنــوك وضــعا ممیــزا لقــد أفــرز تــراكم المــوارد الم

ــــة(قــــروض الداخلیــــة ال٢٠٠١عــــام ،)قــــروض لالقتصــــادو حقــــوق علــــى الدول
ع ومـــ. ویشـــهد هـــذا األمـــر علـــى الطـــابع الهیكلـــي للســـیولة فـــي الســـوق النقدیـــة

یبقــــى تطــــور القــــروض خاصــــة للقطــــاع وجــــود هــــذا الفــــائض النقــــدي الكبیــــر
اســتغالل(دون الهــدف المتــوخى ) وســطةالمتالمؤسســات الصــغیرة و (اإلنتــاجي 

مختلــف التــدابیر المتخــذة مــن طــرف الســلطات عبــر) كامــل المــوارد المتاحــة
نـتج عــن هـذا الوضـع تـراكم نقــدي وقـد . العمومیـة قصـد تسـهیل هــذه القـروض

)١٣(فــي شــكل ودائــع وبالمقابــل هنــاك حركــة بطیئــة فــي مــنح القــروضضــخم
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عنــه بــالموارد التــي تتلقاهــا البنــوك معبــراً .)٢(مثلمــا هــو موضــح فــي الجــدول 
.كاستخدامات لهذه المواردCوما تمنحه من قروض Dفي شكل ودائع 

أن هنـاك فـوائض فـي الودائـع علـى مـدى نفسهیالحظ من بیانات الجدول
وهو مایفسر تراجع السوق النقدیة عن إعادة التمویل لدى ٢٠٠٨-٢٠٠٠مدةال

زائــر فــإن الســوق النقدیــة أصــبحت بنــك الج)١٤(وحســب محــافظ. بنــك الجزائــر
عـامسنة أساس یكون الرقم القیاسي للسیولة ل٢٠٠٣تمادوباع. خارج السیطرة

ضـــعف الجهـــاز المصـــرفي وعـــدم ویرجـــع كـــل ذلـــك إلـــى٤٦٥.٦٣)%(٢٠٠٨
غیـاب سـوق مالیـة تسـاعد علـى فضًال عـن،قدرته على استغالل هذه الموارد

.  ذلك
فــيلكامــل والحــد مــن اآلثــار الســلبیة فــائض الســیولة بااحتــواءومــن أجــل 

ثــالث وســائل للسیاســة ٢٠٠٦العــامالتضــخم، كثــف بنــك الجزائــر ابتــداء مــن
وسـبعةأشـهرمـدة ثالثـةالسیولة لاسترجاعسیاسة ) ١٥(التي تتمثل فيالنقدیة و 

الدائمــــة الخاصــــة بالودیعــــة المغلــــة للفائــــدةهیلةالتســــ). وســــیلتي الســــوق(أیــــام 
. االحتیاطي اإلجباريثم سیاسة) ٢٠٠٥عامفيأدخلت هذه األداة (

الموجودات الخارجیـة : لإلشارة فإن العوامل األساسیة المسببة للسیولة هي
، فضــًال عــنبنــك الجزائــرىودائــع الخزینــة لــدو ، الصــافیة لــدى بنــك الجزائــر
وباختصار یثبت التغیر في حجـم السـیولة وكـذا . التداول النقدي خارج البنوك

بنــك الجزائــر مــع هــذا الوضــع عــدم قــدرة السیاســة النقدیــة علــى طریقــة تعامــل 
تحقیق األهداف المسطرة لها من خـالل قـانون النقـد والقـرض وأهـم هـدف هـو 

.تنویع االقتصاد الوطني

الفوائض النقدیة الستیعابالتصنیع كمدخل -ثالثاً 
انتهــاجحققــت الجزائــر أهــم قفــزة صــناعیة مــع نهایــة الســبعینات، عنــدما تــم 

قـوم علـى الـذي ی، و )١٦("الصـناعات المصـنعة"نموذج المعروف في ذاك الوقت ألإ
ــــة و  ــــوم علــــى قاعــــدة صــــناعیةفكــــرة أن تحقیــــق التنمی ــــة أوالً التقــــدم یق فــــي متمثل
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قـات خـالل الصناعات الثقیلة، إال أنه لم یستمر بسـبب تـدهور أسـعار المحرو 
ــة إلــى إعــادة النظــضــأســنوات الثمانینــات ممــا  بیعــة النظــام ر فــي ططر الدول

االسـتقرارالـوطني صـاداالقتبالكامل، ومنذ ذلك الحـین لـم یعـرف القتصاديا
عقـدمما زاد في تفـاقم الوضـع األحـداث التـي عرفتهـا الـبالد خـالل المنشود، و 
، كمـا االقتصـادیةالسلبیة علـى مختلـف منـاحي الحیـاة انعكاساتهاو التسعینات 

ـــةمـــدةتمیـــزت هـــذه ال ـــي للدول فـــي المجـــال االســـتثمارى علـــأیضـــا بتراجـــع كل
صــدار قــانون الخو و الصــناعي، ٕ تطبیـــق فضــًال عــن،)١٧(١٩٩٦ســنة صصــةا

التـي ١٩٩٨-١٩٩٤مـدةخالل ال)١٨(الدولة لبرنامجي التثبیت والتعدیل الهیكلي
بحلـول سـنة ، و االقتصـادالتـي یعرفهـا الخـتالالتن الهـدف منهـا هـو إزالـة اكـا

ة لهــا خصوصــیات مختلفــة عــن الــوطني مرحلــة جدیــداالقتصــاددخــل ١٩٩٩
ممــا ســاعد علــى باالرتفــاعكــل المراحــل الســابقة، فأســعار المحروقــات بــدأت 

بدایة تنفیـذ برنـامج مهـم فضًال عنالخارجیة، االحتیاطیاتصید ر إعادة بناء 
یقـوم علـى إنفـاق الدولـة فـي برنـامج هـو ، و )١٩(٢٠٠١سـنة االقتصـاديلإلنعاش 

نشاء هیاكل البنیة التو تطویر  ٕ منه فـي النهایـة هـو زیـادة الذي كان الهدف حتیة و ا
ببرنـامج إنعـاش النمـو، ٢٠٠٥هذا البرنامج سنة التشغیل، ثم تم تدعیمالطلب و 

عــن توســع فــي النفقــات العامــة الناتجــة عــن ةكــل مــن البرنــامجین كــان عبــار و 
بالمقابــل خــالل . إنتــاجياســتثمارلــم یكـن و كم المــوارد النقدیــة للمحروقــات، تـرا
هیكلیــة تمیــز الخــتالالتكانــت هنــاك ن آنفــاً تطبیــق البرنــامجین المــذكوریمـدة

ـــو إذاالقتصـــاديالوضـــع  ـــات المت ـــین المعطی ـــياتب ـــل الهیكل للنـــاتج فرة أن الخل
الصـناعة ید و ذلك بتهمیش كـل مـن الزراعـة و متزاالمحلي اإلجمالي مستمر و 
االحتیاجات لخارج في تأمینعلى اكلیاً العتماداو في تكوین الدخل الوطني، 

:الي یوضح ذلكتالجدول ال، و لالقتصاد)٢٠(الغذائیة و الصناعیة

)ملیون دوالر()٢٠٠٨- ٢٠٠٠(للمدة المیزان التجاري للسلع الغذائیة والصناعیة : )٣(جدول
٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨
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المــــــــــــــــواد 
الغذائیة

-٨٤٨٤-٨٤١٦-٦٦٣١-٤٦٢٥-٢٥٣٧-٢٣١٦-٢٣٢٦-

١٠٠٧٠

-

١٥١٩٩

المــــــــــــــــواد 
نصــــــــــــــــف 

مصنعةال

-٧٦٣٧-٦١١٧-٤١٠٦-٣٤٣٢-٢٩٩٠-٢٣٦٧-١٧٨٣-١٣٣٤-١٢٤٣

ــــزات  التجهی
الصناعیة

-٧٧٢٩-٤٨٦٢-٣٧٢٧-٣٥٢٠-٣٣١٩-٢٤٦٩-٤٠٩٦-٢٣٥١-٢٧٢٩

لمیـــــــــــــــزان 
التجـــــــــــاري 

الكلي

١٢٣٠٩٦١٠٦٧٠٠١١١٤

٠

١٤٢٧

٠

٢٦٤٧

٠

٣٤٠٦

٠

٣٤٢٤

٠

٤٠٦٠

٠

.على تقاریر مختلفة لبنك الجزائرباالعتمادداد الجدول من قبل الباحث عتم إ: رلمصدا

:متمثل فياالقتصادبالمقابل هناك فائض مالي ضخم داخل 
عــدم قــدرة هــذا الجهــاز علــى یــر للســیولة لــدى الجهــاز المصــرفي و تــراكم كب-

.منتجاستثمارتحویل هذه الموارد إلى 
أصــبحت الخزینــة دائنــا صــافیا ذإ،فــائض مــالي ضــخم فــي موازنــة الدولــة-

.لمجمل النظام المصرفي
المتمثلــــة فــــي اإلنفــــاق المتزایــــد أمــــام هــــذا الوضــــع فــــإن بــــرامج الحكومــــة

یتمثــل فــي االقتصــادفــي، ســیكون لهــا أثــر وصصــةفــي بــرامج الخاالســتمرارو 
یاســة أن تــؤدي مــن شــأن هــذه السالطلــب، دون مراعــاة جانــب العــرض و زیــادة
الضـــغوط التضـــخمیة فــــي زیـــادةء للمـــوارد المالیـــة و فغیـــر كـــاســـتخدامإلـــى 

الطلـــب لتفـــادي أي ي یجـــب التوفیـــق بـــین جـــانبي العـــرض و بالتـــال، و االقتصـــاد
.لالقتصادتدهور 

الــــوطني ضــــعیف جــــدا ومختــــل االقتصــــادي فــــي إن جانــــب العــــرض الكلــــ
الخــدمات بكــل أنواعهــا، فنجــد أن قطــاع هیكلیــا، ویضــم هــذا العــرض الســلع و 

جهـــة نالقطـــاع المهـــیمن علـــى الصـــناعة هـــذا مـــن جهـــة ومـــالمحروقـــات هـــو 
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ــــي المجــــال  الصــــناعي مــــازال و )٢١(لفالحــــياأخــــرى فــــرغم المــــوارد المتاحــــة ف
.الوطني یعاني تبعیة  نحو الخارج في هذا المجالاالقتصاد

)%(محلي اإلجمالي مساهمة الصناعة و الفالحة في الناتج ال): ٤(جدول 

٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨

٣٩,٤٣٣,٩٣٢,٧٣٥,٦٣٧,٧٤٤,٣٤٥,٦٤٣,٥٤٥,٣المحروقات

٨,٤٧,٣٧,٥٦,٨٦,٤٥,٦٥,٢٥,١٤,٧الصناعة

٧,٢٩,٧٩,٢٩,٨٩,٤٧,٧٧,٥٧,٥٦,٤الفالحة

على تقاریر مختلفة لبنك الجزائرباالعتمادالجدول من قبل الباحث إعدادتم : المصدر

اقتصــادیةلتغییــر هــذا الوضــع الصــعب یتطلــب األمــر صــیاغة إســتراتیجیة 
تهــتم بجانــب العــرض وتنمیتــه كمــا ، )٢٢(وطنیــة للنهــوض بالتنمیــة مــن الــداخل

یر المعطیـــات تشـــإذالنقدیـــة المتـــوفرة، ضعلـــى الفـــوائباالعتمـــادهـــذا ونوعـــا و 
فـــــي تزایـــــد عبـــــر الســـــنوات لـــــذا مـــــن )٢٣(االقتصـــــادفرة إلـــــى أن ســـــیولة االمتـــــو 

. الضروري التعجیل في توظیف هذه السیولة بشكل منتج
)٢٤(االقتصادمعدل سیولة : )٥(جدول 

٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

معدل سیولة 
)%(االقتصاد

٤٩.٣٥٨.٠٥٦٤.٠١٦٣.٦٩٦١٥٥.٤٥٦.٧٦٣.٧٦٣٧٠.٨

.على معطیات بنك الجزائرباالعتمادالجدول من قبل الباحث إعدادتم : المصدر
محاور اإلستراتیجیة المطلوبة -رابعاً 

أساســـیة لتغییـــر الوضـــع، ئراتیجیة المطلوبـــة علـــى أربـــع مبـــادتقـــوم اإلســـت
نقــاط القــوة، المبــدأ تحدیــد : تحدیــد نقــاط الضــعف، المبــدأ الثــاني: المبــدأ األول
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تحدید دور الدولة فـي المرحلـة : تحدید الرؤیة المستقبلیة، المبدأ الرابع: الثالث
.القادمة

عــدم وجــود قاعــدة صــناعیة متینــة : أهمهــابالنســبة لنقــاط الضــعف كثیــرة و 
عـــدم قدرتــــه علــــى و لمصــــرفي تخلــــف كبیــــر للجهـــاز اعـــنفضــــًال ، لالنطـــالق

ة أكثـر هـي ر المـؤثة الضـعف األخـرى و للمـوارد المالیـة، ونقطـءتخصیص كـف
الـــــتخلص مـــــن التبعیـــــة لریـــــع و االقتصـــــادإرادة سیاســـــیة لتغییـــــر عـــــدم وجـــــود
فـائض مـالي امـتالك: ساسـا فـيبالمقابل فـإن نقـاط القـوة تتمثـل أ. المحروقات

المهـم بالنسـبة لهـذا الفـائض هـو أنـه مملـوك للدولـة ممـا ضخم وغیر مسـتغل و 
طبیعیـة اإلضـافة إلـى تـوفر مـوارد إنفاقه، بیساعد على تماسك السیاسات عند

خارجیـة واعـدة ممـا المهم األخر هو وجـود سـوق محلیـة و الجانب وبشریة متنوعة، و 
اقتصـادفتتمثـل فـي بنـاء لرؤیـة المسـتقبلیةاأمـا . أي إنتـاجامتصـاصیساعد على 

التــي ســوف تتــاح و نقدیــة المتاحــةمنــتج للمــوارد الو كفــؤاســتغاللطنــي متنــوع مــع و 
أمــا فــي مـــا. الصــناعيو شـــبه ذاتــي فــي المجــال الغـــذائي اكتفــاءوصــول إلــى الو 

بــــدل ســــتراتیجیة فهــــو دور تنمــــوي منــــتج، و یتعلــــق بــــدور الدولــــة فــــي هــــذه اإل
المؤسســات مومیــة، یجــب تــأمیم هــذه فــي خوصصــة المؤسســات العاالســتمرار

المقابـل یمكـن وباإلنتاجیـة، و ع مراعـاة الكفـاءةالحمایة لهذه األخیرة موتقدیم الدعم و 
بإصـدار قـوانین ذلـك و خوصصـة، لقطـاع خـاص مـن دوناقتصاديإیجاد مناخ 

توفیر الحوافز التمویل و تشریعات تساهم في بناء كیانات خاصة مع تسهیلو 
.لهذه األخیرة لممارسة دورها التنموي

، )٢٥(لالنطـــالقإن قیـــام الدولـــة باإلنتـــاج هـــو الحـــل لبنـــاء قاعـــدة صـــناعیة 
دحیــث فــي حالــة الجزائــر الدولــة هــي المالــك الوحیــد للریــع النفطــي الــذي یعـــ

هــذا الفــائض یجــب ةمتراكمــفــي االســتمراربــدل ، و االســتثمارینتظــر رأســماالً 
لفــــرص المتاحــــة لإلنتــــاج لتفــــادي اســــتغاللال)٢٦(اقتصــــادیةصــــیاغة سیاســــة 

.كل التدریجي لهذه الثروة النقدیة بسبب التضخمآالت
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والبــــد مــــن)٢٧(لتنویــــع اإلنتــــاج یتمثــــل فــــي التصــــنیعاألســــاسإن المــــدخل 
تســاهم الشــروع فــي مجموعــة مــن الصــناعات الجریئــة علــى المســتوى العــالمي

التركیـز علـى الصـناعات ذات بالحسـبانتنویـع الـدخل، مـع األخـذ في زیـادة و 
فـي هـذاو نسـبیة تنافسـیة، زیـةالتي تمتلك فیهـا الجزائـر مة و القیمة المضافة العالی

الصـــناعات التـــي المجـــال فـــإن أول نـــوع مـــن الصـــناعات المناســـب للجزائـــر هـــو
إلـى منتجـات )٢٨(الطاقیـةتحویل المـواد فضًال عنتعتمد على الطاقة بكثافة، 

تامـــــة الصـــــنع بـــــدل تصـــــدیرها علـــــى شـــــكلها الخـــــام كـــــأن یـــــتم التركیـــــز علـــــى 
یسـاعد ذلـك علـى إضـفاء قیمـة مضـافةإذالناعمة، ویات المتخصصة و الكیما

ة التوظیــف، وهنــا تبــرز صــناعة جدیـدة علــى المنتجــات ممــا یســاعد علـى زیــاد
صــناعة إســتراتیجیة علــى األقــل فــي المــدى المتوســط ونهــا اویــات كیكیمالبتــر
فبینمــــا تطــــویر هــــذه الصــــناعة،جزائــــر تمتلــــك كــــل المــــؤهالت لقیــــام و الكــــون

ل، دوالر للبرمیـــ)٣(تضـــیف صـــناعة التكریـــر للنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي نحـــو 
ـــى فـــإن القیمـــة المضـــافة لصـــناعة البتـــر ـــع إل ـــات ترتف ر فـــي دوال)٢٦(كیماوی

لـــى البـــروبیلین، و یثیلین و ألمرحلـــة المنتجـــات األساســـیة كـــا ٕ دوالر فـــي )١٣٢(ا
دوالر إذا حــول برمیــل مــن البتــرول )٢٦٠٠(أكثــر مــن المنتجــات الوســیطة، و 

فرة اولیــة متــو فــالمواد األ. )٢٩(المباشــرلالســتهالكإلــى منتجــات مصــنعة معــدة 
.التخصیصبانتظارفر فائض نقدي ضخم اتو فضًال عن
ــــك وكــــون ضــــخمة مــــن الغــــاز حتیاطــــاتاالجزائــــر مــــن الــــدول التــــي تمتل
للطاقة، وهذا األخیر یساعد على قیام العدید مهممصدر د الذي یعالطبیعي و 

االسـتفادةالمیـاه، وتكـون تحلیهو صناعة تولید الكهرباء، : ات مثلمن الصناع
الغــــاز أكثــــر كلمــــا أمكــــن نقــــل هــــذه الصــــناعات إلــــى مصــــدر الغــــاز و لــــیس مــــن

االســـتخدامهـــي الصـــناعات كثیفـــة لنجـــاح هـــذا النـــوع مـــن الصـــناعة و و ،)٣٠(العكـــس
.التقنیةو ت مرافقة وهي القدرات اإلداریة والتجاریة للطاقة، یجب تنمیة قدرا

از التوســـع فـــي صـــناعة الغـــیســـاعد قیـــام هـــذا النـــوع مـــن الصـــناعات علـــى
االســـــــتیعابیةیزیـــــــد مـــــــن القـــــــدرة تشـــــــغیل أكثـــــــر للیـــــــد العاملـــــــة و و الطبیعـــــــي 
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متكاملـة، و علـى قیـام صـناعات جدیـدة مترابطـة ، كما أن ذلك یساعد)٣١(لالقتصاد
علــى تغییــر واألهــم مــن ذلــك كلــه هــو أن نجــاح هــذا النــوع مــن المشــاریع یســاعد

.)٣٢(منتجةاستثماریةالسائدة إلى عقلیة ةالربیعیالعقلیة 
علـى الغـاز الطبیعـي باالعتمـادقیام هـذا النـوع مـن الصـناعات فضًال عن

ســوائل الغــاز المكثفــات، فصــل اســتخالص: مثــلعــدة،اســتخداماتالــذي لــه
یثــــین تصــــدیرها مقارنــــة بالغــــازات الخفیفــــة، فصــــل اإلالتــــي یســــهل تخزینهــــا و 

أن غـــاز المیثـــین فضـــًال عـــنكیماویـــات، منـــه فـــي صـــناعة البتـــرواالســـتفادة
ـــه فـــي حالتـــه الغازیـــة ویســـتفاد منـــه فـــي صـــناعة األســـمدة  النـــاتج یصـــعب نقل

مكــن أن یســتخدم بــدیالً صــناعة اإلســمنت كمــا یو الصــلب و صــناعة الحدیــدو 
المیاه وتحلیهالنفط الخام في توفیر وقود محطات تولید الكهرباءعن الدیزل و 

ممـا سـبق . كلها صناعات إستراتیجیة، من حیث أنهـا تـدعم البنیـة األساسـیةو 
فعــال فــي حجــم اإلنتــاج مــؤثر بشــكل مباشــر و دیتضــح أن الغــاز الطبیعــي یعــ

.تنوعهو اإلجماليمساهما في نمو الناتج المحليو الصناعي 
مـــن الصـــناعات األخـــرى التـــي تمتلـــك فیهـــا الجزائـــر میـــزة نســـبیة صـــناعة 

فضـًال عـنفرة، االمؤهالت الالزمة لقیام هذه الصناعة متـو مزیةالزجاج، فكل
ق إلقامــة هــذا النــوع مــن الصــناعة، فــیمكن إقامــة ائــأن هنــاك العدیــد مــن الطر 

فران، أو امصدر الطاقـة متـو المادة األولیة و حیثهذه الصناعة في الصحراء 
بشـــكل ســـتفادةلالى إقامـــة هـــذه الصـــناعة داخـــل مجمـــع یضـــم صـــناعات أخـــر 

.مشترك من الطاقة
فرة فــــإن اإلســــتراتیجیة اتــــو بمــــا أن الدولــــة هــــي المالكــــة للقــــوة الشــــرائیة المو 

مــن التطــور الــذي وصــلت إلیــه الشــركات العالمیــة فــي االســتفادةاألنســب هــي 
الطریقــة المتبعــة فــي هــذه الحالــة هــي شــراء حصــة معتبــرة مــن هــذا المجــال، و 

یــه نشــاط للــتمكن مــن توج)٣٣(أســهم هــذه الشــركة فــي األســواق المالیــة الدولیــة
التطــویر فــي الــداخل ز مركــز للبحــث و هــذه الشــركة إلــى الــداخل والقیــام بإنجــا

التي تم تحصیلها تكون الفوائض النقدیة المتراكمةبذلكو ،)٣٤(قنیةالتوامتالك
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بالمقابــل و فــي الخــارج قــد تــم إنفاقهــا فــي الخــارج، بحیــث خرجــت مــادة أولیــة
یـؤدي و معرفـة تقنیـة، و رأس مـال مـادي، : دخول رؤوس أمـوال إنتاجیـة تضـم

. من ریع المحروقاتستفادةاالذلك كله إلى تعظیم 
یجــــب التفكیــــر فیــــه الــــوطني و لالقتصــــادالصــــناعات مهــــم خــــر مــــنآنـــوع 

دفهــــي تعــــ)٣٥(ئض النقدیــــة المتاحــــة، صــــناعة اإللكترونیــــاتاالفــــو الســــتغالل
صــــناعة مــــؤثرة نظــــرا لضــــخامة حجــــم الطلــــب واإلنتــــاج و تنامیهمــــا الســــریع، 

نتاجیة فاعلیة و فيؤثر أن هذه الصناعة تفضًال عنضخامة الید العاملة، و  ٕ ا
.فرةابالتالي فكل المؤهالت متو القطاعات األخرى، و 

أن )٣٦(هــذه األمــوال یجــب علــى الدولــةالســتثمارولضــمان حمایــة حقیقیــة 
تتــدخل لحمایــة هــذه الصــناعات مــن المنافســة األجنبیــة، وتتخــذ الحمایــة عــدة 

صادرات للسعر الصرف تكون مشجعة ، سیاسة )٣٧(الحمایة الجمركیة: أشكال
، تقــــــدیم )٣٩(المراقــــــبو ، تقــــــدیم الــــــدعم المــــــالي المنــــــتج )٣٨(ســــــتیراداتمخفضــــــة لالو 

ك نـوع مـن لكي یكـون هنـاأو مدن صناعیة)٤٠(التحفیزات كان یتم بناء مجمعات
جامعة حكومیة للقیـام تسهل مراقبتها، تمویل مشروع الترابط بین الصناعات و 

مكــن القــول األخیــر یفــيو . اعةالبحــوث المتخصصــة لــدعم الصــنبالدراســات و 
ن كانت طموحة فهي واقعیة أن هذه اإلستراتیجیة و  ٕ .قابلة للتحقیقو ا
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Abstract
During the recent years, economy of Algeria had faced  a huge

accumulation of monetary resources made basically from exporting
burnings. Due the limitation of capacity and this needs to have an
excellent investment for such short-life incoming and industry is being
considered the prime sector for this investment.

This study tries to explain the scope of accumulation in monetary
resources and damages in which the national economy might cause
and how successful programs of industrialization be able to exploit
this incomings and transforming the national economy into varied
economy.

الهوامش والمصادر
لإلطالع أكثر یمكن الرجوع إلى)١(

، إدارة الثـــروة النفطیـــة، التمویـــل والتنمیـــة، صـــندوق النقـــد آخـــرونبـــن إیفـــرت و -
.٢٠٠٣مارس / الدولي، واشنطن، آذار
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حــدیات فیمــا یتعلــق االقتصــادي الكلــي والت-مایكــل هــوبكنز، الســیاق االجتمــاعي-
ــة قطــر و لهیــدر ابــإدارة المــواد  كربونیــة بفعالیــة، االجتمــاع الرفیــع المســتوى لدول

وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي ولجنـــة األمـــم المتحـــدة االقتصـــادیة ألفریقیـــا 
كندیــة للتنمیــة الدولیــة بشــأن اســتخراج وبرنــامج األمــم المتحــدة للبیئــة والوكالــة ال

تبــادل الخبــرات والــدروس المســتفادة فــي إطــار التعــاون فیمــا بــین : الــنفط والغــاز
.٢٠٠٧أغسطس /آب١١بلدان الجنوب، 

لإلطالع أكثر یمكن الرجوع إلى )٢(
- Shachs, J., and A. Warner. Natural Resource Abundance and Economic

Growth. Development Discussion Paper ٥١٧a. Harvard Institute for

International Development, Cambridge, MA.

http://www.cid.harvard.edu/ciddata/warner_files/natresf٥.pdf

- Lange G.-M, and M. Wright, Subtainable Development in Mineral Economies:

the Example of Botswana, Environment and Development Economics ٩ (٤):

٥٠٥-٤٨٥.

pdf.sustain_botswana/dispapers/za.co.ceepa.www://http

سیاسات أفضـل إلدارة المـوارد : عد المستقبلو لیزلي لیبشیتز، بین هبة الحاضر و -
دیســــــمبر/ كــــــانون األول١٥بیعیــــــة، مدونــــــة صــــــندوق النقــــــد الــــــدولي، الط

٢٠١٠ .-leslie/bloggers/org.imf.imfdirect-blog://http

lipschitz

من بین أهم هذه الدراسات )٣(
النـدوة، ومناقشـاتالعربـي، بحـوثالعـالمفـيوالتصـنیعفططـه، الـنعبـدالعلیمطـه-

القـوميالتخطـیطمعهـد،إبـراهیمحسـنأحمـدحسـن، عبدالرسـولرجـاء: تحریر
-١١االجتماعیـة، و االقتصـادیةللتنمیـةالعربیـةوالمراكـزالمعاهـدبالقـاهرة ورابطـة

.١٩٨٧ینایر / يكانون الثان، ١٢
هــل تــؤدي إلــى تســریع ...المرتفعــةت الــنفط محمــد ســالم ســرور الصــبان، عائــدا-

، ٣٠التعــاون العربــي، المجلــد ، مجلــة الــنفط و ؟الخلیجیــةاالقتصــادیةاإلصــالحات 
.٢٠٠٤، ١١١العدد 
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أم ضــیاع لفــرص التنمیــة؟ مركــز دراســات !، تنمیــة للضــیاععلــي خلیفــة الكــواري-
.١٩٩٦الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

لفوائض المالیة العربیة بـین الهجـرة والتـوطین، مراجعـة ، اآخرونحسین عبداهللا و -
.٢٠٠٧منذر الشرع، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : وتقدیم

إدارة الثــروة النفطیــة، : أرال ویلیــامز، المملكــة العربیــة الســعودیةكــالوس إنــدرز و -
.٢٠٠٨سبتمبر / أیلول١٩، نشرة صندوق النقد الدولي

www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/٢٠٠٨/car٠٩١٩٠٨aa.pdf

لإلطالع أكثر یمكن الرجوع إلى)٤(
 -M. E. Benissad, Essaies d’analyse Monétaire, office des publications

universitaires, ALGER, ALGERIE, ١٩٧٤.

-Mourad goumiri, l'offre de monnaie en Alger, collection économie,

ENAG/EDITION, Alger, ١٩٩٣.

ـــوطني )٥( ـــس ال ـــر، المجل ـــة فـــي الجزائ االجتمـــاعي،و االقتصـــادينظـــرة عـــن السیاســـة النقدی
).٢٠٠٥الجزائر، (

، الـدینار والجهـاز المصـرفي لمـاناشـریف محمـد ال: لإلطالع أكثر یمكن الرجوع إلى) ٦(
، بحــث مقــدم إلــى النــدوة الفكریــة التــي نظمهــا المركــز الــوطني االنتقــالفــي مرحلــة 

الخاصـة بـالتخطیط، الجزائـر، مركـز دراسـات الوحـدة االقتصـادیةللدراسـات والتحالیـل 
.٤٣٢-٤٢٠، ص ص٢٠٠٥ربیة، الطبعة الثانیة، الع

لــدكتور محمـد لكصاســي، أمــام المجلــس الشــعبي الــوطني تـدخل محــافظ بنــك الجزائــر ا)٧(
:فر على الموقعامتو . ٢٠٠٨تطورات الوضعیة لمالیة والنقدیة في الجزائر، أكتوبر 

http://www.Bank-of-algeria.dz/communicat.htm

.نفس المرجع السابق)٨(
(٩) RAPPORTS ٢٠٠٨, ٢٠٠٧, ٢٠٠٦, ٢٠٠٥, ٢٠٠٤, EVOLUTION ECONOMIQUE

ET MONETAIRE EN ALGERIE, Bank of Algeria. Cite ;

http://www.bank-of- algeria.dz/rapport.htm.

(١٠) RAPPORTS ٢٠٠٨, ٢٠٠٧, ٢٠٠٦, ٢٠٠٥, EVOLUTION ECONOMIQUE

ET MONETAIRE EN ALGERIE, Bank of Algeria.

http://www.Bank-of-algeria.dz/communicat.htm
http://www.bank-of-
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(١١) RAPPORTS ٢٠٠٦, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN

ALGERIE, Bank of Algeria.

، والتقریر السنوي لبنـك الجزائـر لسـنة ٢٠٠٩النشرة اإلحصائیة الثالثیة، سبتمبر )١٢(
٢٠٠٣.

(١٣) RAPPORTS ٢٠٠٨, ٢٠٠٧, ٢٠٠٦, ٢٠٠٥, ٢٠٠٤, EVOLUTION

ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, Bank of Algeria.

(١٤) RAPPORTS ٢٠٠١, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN

ALGERIE, Bank of Algeria.

(١٥) RAPPORTS ٢٠٠٣, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN

ALGERIE, Bank of Algeria.

هــذا المصــطلح أتــى بــه أســتاذ جامعــة غرونوبــل وهــو جیــراردي بــرنیس وقــد أثــرت )١٦(
إلى البدایة وهو من الداعین . ر من نخب البلدان النامیةكثیفيإلى حد بعید أرائه

. تصــنیعیة ناجحــةانطالقــةالكثیفــة الرأســمال مــن أجــل تــأمین بالصــناعات الثقیلــة و 
ــودة : راجــع ــرم، التنمیــة المفق ــي األزمــة الحضــاریة والتنمویــة (جــورج ق دراســات ف

.١٤-١٣: ، ص ص١٩٨١، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، )العربیة
-٨٨القـانون رقـم : لمزید من التفصیل حول قانون الخوصصة في الجزائر أنظر)١٧(

ـــي ٢٥ ـــة ١٢المـــؤرخ ف ـــه االســـتثمارات االقتصـــادیة ١٩٨٨جویلی ـــق بتوجی المتعل
.الوطنیة الخاصة

شـكالیة التشـغیل : یمكن الرجوع إلى)١٨( ٕ عبدالعزیز شرابي، برامج التصحیح الهیكلـي وا
نظمهـا المركـز الـوطني دم إلـى النـدوة الفكریـة التـيفي البلدان المغاربیة، بحث مقـ

مركز دراسات الوحـدة (الخاصة بالتخطیط، الجزائر، االقتصادیةالتحالیل للدراسات و 
.٧٠-٦٧ص ص،)٢٠٠٥بیة، الطبعة الثانیة، العر 

).ملیار دج٥٢٠(ملیار دوالر، ٧حوالي : تم رصد مبلغ)١٩(
الـنفط وتصـنیع منتجاتـه یقتضـي اسـتیراد سـلع أبسط مثال على ذلـك أن اسـتخراج )٢٠(

.ما من عائداتههمتسلب الدولة المنتجة له جانبا رأسمالیة
.موضوع بحث مستقلمن الغذائي في الجزائرالفوائض النقدیة واأل)٢١(
ــاجي)٢٢( ــي خــالق لتشــكیل الهیكــل اإلنت ــداخل بأنهــا جهــد محل ــة مــن ال . تعــرف التنمی

:لىلإلطالع أكثر یمكن الرجوع إ
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Sunkel. D, Development from Within: Toward a Neo structuralist

Approach , for Latin America, Lyme Rinner Publishers, Boulder and

London, ١٩٩٣, p ٤٦.

إال أنــه مــن الخطــأ االقتصــادهــذه النســبة والتــي تــدل علــى درجــة نقدیــة ارتفــاعرغم البــ)٢٣(
.لها بمعزل عن تحلیل هیكل الكتلة النقدیة وكذا هیكل الناتج المحلي الخامتحلی

البحـث عـن الســیطرة علـى الكتلــة النقدیـة یترافـق عــادة مـع مراقبــة معـدل الســیولة )٢٤(
كــون البســط عبــارة عــن مجمــع هــذا المعــدل هــو عبــارة عــن نســبة حیــث ی. النقدیــة

ـــا مـــااقتصـــاديفـــي المقـــام یكـــون مجمـــع نقـــدي، و  ـــيیكـــون النـــاتج ال، غالب محل
االقتصـادمح بدراسة تطـور سـیوالت اإلجمالي، هذه العالقة مهمة تحدیدا ألنها تس

الســائل إلــى االدخــارتحویــل احتمــالتقــدیر المخــاطر التضــخمیة التــي ترجــع إلــى و 
.أموال جاهزة نقدیة

كهـاالمتال مثال على ذلك بعض الـدول الخلیجیـة حیـث تقـوم الدولـة باإلنتـاج نظـرا )٢٥(
.الموارد المالیة

الكلیـة مـن التركیـز علـى التثبیـت المـالي االقتصـادیةالسیاسـات اهتمامیتعین نقل )٢٦(
: ویطلـــق علـــى هـــذا المـــنهجوالعمـــلواالســـتثماراالقتصـــاديإلـــى تشـــجیع النمـــو

بــین مــاهو مجــرد واضــحاً هــذا یتطلــب تمییــزاً و قتصــادات الكلیــة لصــالح التنمیــة، اإل
:للمزید یمكن الرجوع إلى. ن تولید قدرة إنتاجیة إضافیةبیو اقتصاديإنعاش 

French- Davies, R, The need for home grown development strategies.

International poverty centre, in Focus, UNDP, Brasilia, Brazil, ٢٠٠٥, p:

٠٧.

عـرف بقـوانین النمـو یلیـة تإن الصلة بین نمو الناتج ونمو قطـاع الصـناعات التحو )٢٧(
:تستند حجته في أن التصنیع هو محرك النمو إلىلدى كالدور، و 

نمو اإلنتاج الصناعي بخطى سریعة یعمل علـى تسـارع معـدل نمـو إنتاجیـة الیـد -
.العاملة داخل الصناعات التحویلیة

النمو الكبیر في قطاع التصنیع یعمل على تسریع معـدل النمـو فـي إنتاجیـة الیـد-
.العاملة خارج قطاع الصناعة

التنمیــة، تقریــر أقــل و مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة : ىللمزیــد یمكــن الرجــوع إلــ
جنیـــف، تاجیـــة، األمـــم المتحـــدة، نیویـــورك و البلـــدان نمـــوا، تطـــویر القـــدرات اإلن

. ٢٠٩-٢٠٨، ص ص ٢٠٠٦
.دوالرنتریلیو)١,٧(بلغ٢٠٠١لمیة لهذه المنتجات سنة حجم السوق العا)٢٨(



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة  مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٢٣٨[

: تقـدیمبـین الهجـرة والتـوطین، مراجعـة و ، الفوائض المالیة العربیةآخرونحسین عبداهللا و )٢٩(
.٥٢، ص ٢٠٠٧النشر، المؤسسة العربیة للدراسات و منذر الشرع،

هـذا بسـبب ل الصـناعات إلـى حیـث یوجـد الفحـم و المثال التاریخي على ذلك هو نق)٣٠(
.الطاقةتكالیف نقل ارتفاع

اسـتیعابعلـى االقتصـادقـدرة هـذا : علـى أنهـالالقتصـاداالسـتیعابیةتعرف القـدرة )٣١(
ة تعــرف علــى أنهــا قــدرة هــذا البلــد علــى نفطیــولدولــة . مثمــرااســتیعابارأس المــال 

لإلطــالع أكثــر یمكــن . الـتخلص مــن العائــد النفطــي بحیــث ینعــدم تكــوین أي فــائض
الطلـــب علـــى العائـــد و تیعابیةاالســـصـــالح الـــدین الصـــیرفي، الطاقـــة : الرجـــوع إلـــى

، ٠٢، العــدد ٠٧التعــاون العربــي، الكویــت، المجلــد و وعــرض الــنفط، مجلــة الــنفط  
.٨٢-٦١، ص ص ١٩٨١

سـتیفن بارنـت، : تعتبر تجربة النرویج تجربة رائـدة فـي هـذا المجـال، یمكـن الرجـوع إلـى)٣٢(
فط أن تحـافظ علـى لماذا ینبغـي للـدول المنتجـة للـن(روالندو أوسووسكي، مالذي یرتفع

بـن إیفـرت . ٢٠٠٣التنمیة، صندوق النقد الدولي، واشنطن، مـارس و مواردها، التمویل 
.٢٠٠٣مارس / آذارالتنمیة، و، إدارة الثروة النفطیة، التمویل وآخرون

أصـبحت سـابك المنـتج ، و DSMمع شركة باالندماجقامت شركة سابك السعودیة )٣٣(
.PE٨PP: لمنتجرقم واحد 

عــادل : تســعى المملكــة العربیــة الســعودیة لتنفیــذ هــذه اإلســتراتیجیة حالیــا، أنظــر)٣٤(
فــي المملكــة، نــدوة االقتصــادیةمحمــد فقیــه، العناصــر األساســیة لتنویــع القاعــدة 

.٢٠٠٢أكتوبر ٢٣-١٩السعودي، لالقتصادالرؤیة المستقبلیة 
.حلي اإلجماليمن الناتج الم١٢%عن مسئولةشركة نوكیا وحدها : فنلندا)٣٥(

.ملیار دوالر١٨٠بلغت ٢٠٠١صادرات الیابان سنة -
.ملیار دوالر٦٠بلغت ٢٠٠٠صادرات مالیزیا سنة -

تحقیــق هــدف التصــنیع، :  علــىاالقتصــادیةتقــوم اإلســتراتیجیة الیابانیــة للتنمیــة )٣٦(
ج السـوق مسـألة تحتـاقتصاداومة دورا نشطا في تعزیز التنمیة، تعزیز تلعب الحك
.٤١٣، صنفسهالمرجع : ینظر. إلى وقت

الفرنســیون فــي بدایــة الثمانینــات عــدة خطــوات لحمایــة صــناعة أجهــزة الفیــدیو أتخــذ)٣٧(
كمـــا أن كـــل الـــدول المتقدمـــة ،الیابانیـــة الرخیصـــةســـتیراداتلـــدیهم ضـــد هجـــوم اإل

ا خـالل مراحـل سـابقة مـن مراحـل تنمیتهـواسـعاً اسـتخداماً الحمایة والدعم استخدمت



]٢٣٩[رایس فضیل. م.أ......ع ریع النفط ومشكلة التصنی

مـؤتمر األمـم المتحـدة للتجـارة والتنمیـة، تقریـر :للمزید یمكن الرجـوع إلـى. الصناعیة
.٢٠٠٦، األمم المتحدة، نیویورك وجنیف، ٢٠٠٦التجارة والتنمیة 

لزیـادة يكـیالمتمثلة في تخفیض عملتها مقابل الـدوالر األمر سیاسة الصین حالیاً )٣٨(
.تنافسیة صادراتها

بفضـل هـذا و ال التدخل الحكومي لحمایتهـا السعودیة أن تفلس لو الصافو كادت شركة )٣٩(
.دولة)٢٠(تصدر منتجاتها إلىاآلنهي و انة في السوق الدعم وجدت لنفسها مك

.ربنغال و و السیلكونوادي : تتشكل الصناعات الناجحة غالبا على هیئة تجمعات مثل)٤٠(


