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امللخص :يهدف هذا البحث إىل إبراز أهم احملاور واإلجراءات اليت جاء هبا منوذج النمو االقتصادي اجلديد من أجل إعادة

رسم إسرتاجتية جديدة لتحقيق تنويع مصادر النمو االقتصادي آفاق سنة  ،2030وذلك بعد عجز برامج اإلنعاش االقتصادي
يف حتقيق استقالل االقتصاد الوطين عن الريع النفطي .وقد اعتمد البحث بشكل أساسي على وثيقة منوذج النمو اجلديد
املكونة من  21صفحة واليت نشرت على موقع وزارة املالية.
توصل البحث جلملة من النتائج أبرزها أن أزمة تراجع أسعار النفط يف  2014وما خلفته كان هلا دافع قوي يف
اإلعالن عن النموذج اجلديد رغم أن مسودته األولية كانت يف  ،2012كما توصل البحث إىل أن تطبيق منوذج النمو اجلديد
مل حيقق أهدافه اليت كانت مقررة خالل الفرتة  2019-2016ابلشكل املرغوب ،ما جيعل ابقي األهداف املقررة على احملك.
الكلمات املفتاحية :منوذج النمو االقتصادي اجلديد؛ تنويع اقتصادي ،اإلنعاش االقتصادي ،سياسة امليزانية.
Abstract:This reserch aims to show the most important axes and procedures that the new economic
growth model came in order to redefine a new strategy to achieve diversification of sources of
economic growth prospects for the year 2030, after the inability of economic recovery programs to
reach the independence of the national economy from oil rents.The research was mainly based on the
model of new growth document under 21 pages which published on the Ministry of Finance website.
The research reached a set of results, importantly that the crisis of the decline in oil prices in 2014
and its successors had a strong motivation in announcing the new model despite its initial draft in 2012,
as the research also concluded that the application of the new growth model did not realize its goals
that were scheduled during the period 2016-2019 as desired,which puts the remaining goals at staks.
Keywords: New Economic Growth Model, Economic Diversification, Economic Recovery, Budget
Policy

مقدمة:

وضعت اجلزائر منذ مباشرة اإلصالحات االقتصادية برامج تنموية هتدف يف جمملها إعادة وترية النمو االقتصادي إىل
املعدالت املقبولة ،حيث يف بداية األلفية الثالثة مت تنفيذ أربعة برامج وهي :برانمج اإلنعاش االقتصادي (،)2004-2001
الربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ( ،)2009-2005برانمج دعم النمو االقتصادي ( )2014-2010وبرانمج
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توطيد النمو االقتصادي(  ،)2019-2015وتعتمد هذه الربامج كلها على خلق ديناميكية إقتصادية أساسها توليد طلب
داخلي قادر على إشراك القطاعات االقتصادية من غ ــري قطاع النفط ،لتطوير وتنمية االقتصاد الوطين.
ومع اخنفاض أسعار النفط عام  2014فرتة هناية برانمج دعم النمو االقتصادي ،وما شكل ذلك من حتدايت تعبئة
التمويل املناسب الستكمال اجلهود التنموية ،عملت اجلزائر بداية عام  2015يف ضبط أوضاع املالية العامة وشرعت يف
بعض اإلصالحات ملواجهة صدمة إخنفاض أسعار النفط ومعاجلة مواطن القصور يف السياسات التنموية املنتهجة ،وهو ما
شكل فرصة جديدة إلعادة تشكيل منوذج النمو االقتصادي اجلديد .ومن هذا املنطلق سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية
معاجلة اإلشكالية التالية :ما هي احملاور اليت جاء هبا منوذج النمو االقتصادي اجلديد يف سبيل تنويع مصادر النمو
االقتصادي ابجلزائر آفاق سنة  ،2030يف ظل عجز برامج االنعاش االقتصادي عن حتقيق ذلك ؟
منهج البحث :إعتمدان يف إعداد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي ،من أجل إبراز احملاور اليت جاء هبا منوذج النمو
االقتصادي اجلديد وحتليل بعض األرقام واالحصاءات اخلاصة ببعض املؤشرات االقتصادية.
أمهية البحث :أت يت أيمية البحث من خالل تقدهمه ألهم احملاور واإلجراءات اليت جاءت يف وثيقة منوذج النمو االقتصادي

اجلديد ،وإعطاء نظرة تقيمية ملا خلفته برامج االنعاش على النمو االقتصادي والتنمية يف اجلزائر.
حماور البحث:
سوف نعاجل إشكالية هذا البحث من خالل احملاور التالية:

احملور األول :أهم نتائج برامج اإلنعاش االقتصادي يف إحداث النمو االقتصادي بداية األلفية الثالثة.
احملور الثاين :ماهية منوذج النمو االقتصادي اجلديد.
احملور الثالث :مرتكزات منوذج النمو االقتصادي اجلديد يف اجلزائر خالل الفرتة .2030-2016
احملور األول :أهم نتائج برامج اإلنعاش االقتصادي يف إحداث النمو االقتصادي.
تندرج برانمج اإلنعاش االقتصادي يف إطار سياسة تشجيع الطلب والعرض الداخلي اليت متت مباشرهتا سنة 2001
وفقا للموارد اليت كانت متوفرة آنذاك .وابلتايل ما هي مسايمة هذه الربامج يف إحداث النمو االقتصادي؟
أوال :عرض برامج اإلنعاش االقتصادي ابجلزائر
 -1برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي )( 2001-2004

PSRE

أقرته السلطات اجلزائرية للفرتة  2004 – 2001وخصص له غالف مايل أويل مببلغ  525مليار دينار حوايل (7
ماليري دوالر أمريكي( ،موجها لدعم املؤسسات االقتصادية واألنشطة اإلنتاجية الزراعية ،وقطاع املوارد املائية ،والنقل ،واهلياكل
القاعدية ،والتنمية احمللية وتنمية وأتهيل املوارد البشرية.
 -2الربانمج التكميلي لدعم لنمو)( 2005-2009

PCSC

قدرت االعتمادات املالية األولية املخصصة لربانمج التكميلي لدعم النمو ما مقداره  8.705ماليري دينار أي 114
مليار دوالر ،مبا يف ذلك خمصصات إعادة تقييم الربانمج السابق ب  1.216مليار دينار وخمتلف الربامج اإلضافية اخلاصة،
السيما برانجمي اجلنوب واهلضاب العليا ،والربانمج التكميلي املوجه المتصاص السكن اهلش ،أما الغالف املايل اإلمجايل
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املرتبط هبذا الربانمج عند اختتامه يف هناية  2009فقد قدرِ ب  9.680مليار دينار أي حوايل  130مليار دوالر ،بعد
إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية وخمتلف التمويالت اإلضافية األخرى.1
 -3برانمج دعم النمو االقتصادي )( 2010 – 2014

PCCE

إمجايل القوامة املالية لربانمج دعم النمو االقتصادي  21.214مليار دينار (ما يعادل حوايل  286مليار دوالر).
ويهدف برانمج دعم النمو االقتصادي(  )2014-2010بصفة رئيسة إىل:
 استكمال املشاريع الكربى اجلاري إجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية. إطالق مشاريع جديدة غري تلك اليت مت إجنازها يف الربانمج السابق. تشجيع إنشاء مناصب الشغل من خالل اإلدماج املهين خلرجيي اجلامعات ومراكز التكوين املهين. تطوير إقتصاد املعرفة من خالل دعم البحث العلمي وتعميم التعليم ،واستعمال اإلعالم الآيل داخل املنظومة الوطنيةللتعليم ،ويف املرافق العمومية.
 -4برانمج توطيد النمو االقتصادي()2019-2015

PACE

جاء هذا الربانمج يف ظرف اقتصادي صعب نتيجة لرتاجع أسعار النفط األمر الذي أدى ابلسلطات العمومية إىل
تبين عدة إصالحات يف جمال املالية واحملاسبة العمومية أيمها غلق مجيع حساابت التخصيص اخلاص اليت مشلت الربامج

املذكورة سابقا وإدراجها يف احلساب رقم 145-302الذي عنوانه « حساب تسيري عمليات االستثمارات العمومية املسجلة
بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز» مبوجب قانون املالية لسنة  ،2017لذلك أقتصر هذا الربانمج فقط على سنة  2015وسنة
.2 2016
اثنيا :مسامهة برامج اإلنعاش االقتصادي يف النمو االقتصادي
لتقييم سياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر ،نبحث عن توفر شروط جناحها فيما يلي:
متيزت السنوات  2004-2001إبنعاش مكثف للتنمية االقتصادية رافقها استعادة األمن ،وجتسد هذا اإلنعاش من خالل
نتائج عديدة هامة نذكر منها على اخلصوص ما أي يت:3
 استثمار إمجايل حبوايل  46مليار دوالر ،منها حوايل  30مليار دوالر من اإلنفاق العمومي أي أكثر من أربعة أضعافالتكلفة األولية اليت كانت مقررة؛
 منو مستمر يساوي يف املتوسط  % 3,8طوال السنوات اخلمس ؛ تراجع معدل البطالة من  %29إىل %24؛ 1حممد مسعي ،سياسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثرها على النمو ،جملة الباحث ،العدد العاشر ،2012،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،ص .147
 2وايف انجم ،بالل بومجعة ،مسايمة برامج اإلنعاش االقتصادي يف جتسيد التنمية احمللية بوالية أدرار خالل الفرتة  ،2016-2001جملة البشائر االقتصادية ،العدد
الثالث ،سبتمرب  ،2017جامعة بشار ،ص .245
 3زرمان كرمي ،التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برانمج اإلنعاش االقتصادي  ،2009-2001جملة أحباث اقتصادية وإدارية ،العدد السابع ،2010 ،جامعة
بسكرة ،ص ص.205-204:

3

مجلة الحوار الفكري
مجلد15 :

ISSN: 1112-5144
عدد02 :

السنة 2020

EISSN :2600-6332

 إجناز العديد من الطرق واملنشات القاعدية و كذلك بناء و تسليم  700.000سكن؛كذلك حتسن املؤشرات االقتصادية الكلية،حيث حققت اجلزائر يف سنة  2003نسبة منو اقتصادي قدرها % 6,8
واحتياطات صرف قدرها  32,9مليار دوالر يف زايدة مستمرة ،وابملقابل فان ديون اجلزائر اخلارجية قد اخنفضت من 28,3

مليار دوالر سنة  1999إىل  21.82مليار دوالر سنة .12004
وعن نتائج الربانمج التكميلي لدعم لنمو ( )2009-2005نذكرها يف ما يلي:
إخنفاض الديون اخلارجية من  21.82مليار دوالر بنهاية برانمج اإلنعاش االقتصادي إىل  5.81مليار دوالر سنة
 ، 22009أي بنهاية مشروع الربانمج التكميلي لدعم النمو ،فيما خيص الديون الداخلية فقد اخنفضت من  1094.3مليار
دج سنة  2005إىل  808.2مليار دج سنة  ،2009الناتج احمللي اإلمجايل وصل إىل  10017.5مليار دج أي ما يعادل
 137.9مليار دوالر سنة  2009مقابل  6000مليار دج سنة  ،2005مع معدل تضخم وصل ابملتوسط إىل %5.7
.3
أما ام النتائج احملققة من برانمج دعم النمو االقتصادي : 2014-2010
 معدل منو متوسط بلغ .%3 معدل البطالة استقر يف حدود .%10 احتياطي صرف يف حدود 195مليار دوالر. إجناز الطريق السيار شرق غرب ومقطع هام من مرتو اجلزائر ،إضافة ملشاريع الرتامواي ( اجلزائر ،ورقلة ،وهران)..وانطالقا من الفكر الكينزي تؤدي الزايدة يف اإلنفاق العام إىل تنشيط الطلب الفعال وفق ما يصطلح عليه مبدأ
املضاعف الكينزي ،حيث أن الزايدة يف إحدى مكوانت الطلب الكلي (اإلنفاق احلكومي مثال) ،ينجم عنها زايدة مضاعفة
يف الدخل وهذا بسبب الدخول املتولدة عن عملية اإلنفاق.
ومن الناحية التطبيقية فإن مضاعف اإلنفاق العمومي يف للفرتة  2009 -2001ابجلزائر أعطى قيمة متوسطة
تساوي ) k=0.902 ) 0.90وهذا معناه أن كل دينار مت ضخه يف االقتصاد ضمن اإلنفاق العمومي خالل الفرتة املعنية
أدى يف املتوسط إىل آتكل الدخل احلقيقي العام حبويل  10سنتيمات من الدينار (  0.098دج)  ،وتفسري ذلك أن كل
زايدة يف االستهالك ابلنسبة للزايدة يف الدخل املتاح تقابلها يف املتوسط زايدة يف االسترياد تفوق ℅ 80متوسط امليل احلدي
لالسترياد( ) m = 0.807أي أنه من كل دينار إضايف لالستهالك يتسرب حوايل  80سنتيما منه للخارج السترياد السلع
واخلدمات والباقي ،أي حوايل 20سنتيما فقط ،يوظف لشراء السلع واخلدمات احمللية.4

1

Ministère des Finance, Direction Générale de la prévision et des politiques, Principaux Indicateurs Macroéconomie
financiers_DG_1990-2017.
2
Ibid.
3
Office Nationale des Statistiques (ONS), Principaux indicateurs économiques de l’Algérie 2009- 2010.

 4حممد مسعي ،مرجع سابق ،ص .156
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احملور الثاين :ماهية منوذج النمو االقتصادي اجلديد
أوال :ظروف تبين منوذج النمو االقتصادي اجلديد

إن االخنفاض الشديد يف أسعار البرتول يف السوق الدولية نتيجة لضعف الطلب الدويل على هذه املادة الطاقوية من

جهة وارتفاع اإلحتياطي األمريكي من البرتول من جهة أخرى ،حيث وصل سعر الربنت  Brentإىل أقل من  50دوالر
أمريكي للربميل منذ أكتوبر ،2015هذه الوضعية أثرت على اقتصادايت الدول املصدرة للبرتول ملنطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا ،كما كان هلا وقع خاص على االقتصاد الوطين من خالل تراجع املوارد املالية للجزائر وتقلص مدخراهتا حيث:
 سجل رصيد صندوق ضبط املوارد اخنفاض حاد ،حيث وصل إىل احلد األدىن القانوين ب  740مليار دينار ،يفهناية جوان  2016مقابل  2072.2مليار دينار هناية  2015و 4408.2مليار دينار هناية 12014؛
 اخنفاض احتياطي الصرف ملا يقارب  34.81مليار دينار بني  2014و2015؛ سجل امليزان التجاري للمرة األوىل منذ  1995عجزا ب  16.6مليار دوالر أمريكي يف ،2015 سجلت األرصدة األساسية مليزان املدفوعات يف هناية  2015عجزا بلغ  27.48-مليار دوالر أمريكي ابلنسبةللحساب اجلاري و  27.54-مليار دوالر أمريكي ابلنسبة للرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات؛
 بلغ عجز امليزانية  3172.3-مليار دينار يف هناية ديسمرب  ،2015مقابل  3186-مليار دينار خالل نفسالفرتة من سنة 2014؛
 ارتفاع املديونية العمومية الداخلية يف هناية  2015ب  141.8مليار دينار مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2014؛ بلغ جمموع نفقات امليزانية املسحوبة  7656.3مليار دينار يف هناية سنة 2015؛اثنيا :أهداف منوذج النمو االقتصادي اجلديد
تتمحور أهداف منوذج النمو اجلديد حول جانبان أساسيان ،األول يتعلق ابمليزانية والثاين يتعلق بتنويع االقتصاد
الوطين.
 -1يف جانب امليزانية
كان يهدف النموذج االقتصادي اجلديد يف جانبه املتعلق ابلسياسة امليزانية إىل ثالثة أهداف رئيسة أفاق 2019
تتعلق بتحسني إيرادات اجلباية العادية لتغطي على األقل نفقات التسيري ،تقليص معترب يف عجز امليزانية ،تعبئة املوارد اإلضافية
الضرورية من السوق املايل الداخلي.2
 1-1حتسني إيرادات اجلباية العادية لتغطي على األقل نفقات التسيري
يشمل مف هوم اجلباية على عدة عناصر منها اإلاتوة ،الرسم ،الضريبة ،فقد يتحصل األشخاص الطبيعيني على امتياز
بشكل منفرد ،فيدفعون مقابل هذا االمتياز إاتوة ،كما قد يدفع الفرد إىل الدولة مبلغا من النقود جربا مقابل انتفاعه خبدمة
معينة ،وهذا يطلق عليه الرسم ،ومع تطور وتغري وظائف الدولة تغريت طبيعة الرسم ومت إضافة الضريبة اليت تستعمل كمورد
1اجلمهورية اجلزائرية الدهمقراطية ،وزارة املالية ،مذكرة عرض مشروع قانون املالية لسنة  2017وتقديرات ، 2019-2018ص.04:
Ministère des Finances, le Nouveau modèle de Croissance (synthèse), Juillet 2016, P : 02.
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أساسي إليرادات الدولة ، 1فهي فريضة مالية يدفعها الفرد جربا إىل الدولة أو إحدى اهليئات العامة احمللية بصورة هنائية،
مسايمة منه يف التكاليف واألعباء العامة ،دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.2
فاجلباية العادية تشمل كل العناصر اليت تشكل اجلباية بصفة عامة ،ويتحملها األفراد والوحدات االقتصادية اليت ال
تنشط يف جمال احملروقات سواءاً من حيث االستكشاف أو االستغالل ،ونظرا لأليمية البالغة اليت تكتسيها اجلباية العادية
كمورد أساسي يف امليزانية العامة للدولة خاصة مع عدم استقرار اجلباية البرتولية ،فإن منوذج النمو االقتصادي اجلديد يويل هلا
أيمية ابلغة من أجل الرفع من مسايمتها يف تغطية نفقات امليزانية العامة للدولة خاصة نفقات التسيري اخلاصة بتسيري
املؤسسات واإلدارات العمومية وأجور املوظفني وذلك من خالل:3

-

إصالح نظام اجلباية لتدارك بعض النقائص اليت أدت يف كثري من األحيان إىل التهرب الضرييب؛

عصرنة اإلدارة اجلبائية من خالل تكوين املوارد البشرية وأتهيلها مبا يتماشى والتطورات احلاصلة يف جمال التسيري
واإلدارة؛
 االنتقال إىل التعامالت اإللكرتونية بني الدولة واألفراد واملؤسسات اخلاضعة للضريبة واليت ختص املتعاملنياالقتصاديني يف قطاعات التوزيع واخلدمات والصناعة ابخلصوص ،وهذا من أجل توفري اجلهد والوقت على املكلفني
ابلضريبة واحلد من التهرب الضرييب؛
 حتسني حتصيل الرسم على القيمة املضافة  TVAمن خالل الرفع من نسبتها على بعض املواد السيما املواد الكماليةومواد الرفاهية املستوردة ومراجعة اإلعفاءات اجلبائية؛
 تطوير اجلباية احمللية اليت تبقى مردوديتها أقل من املستوى املأمول من خالل تطوير الضريبة العقارية.لكن يالحظ أن هذا اهلدف مل يتحقق وحنن يف ،2020حيث مل يتم تغطية نفقات التسيري ابملوارد العادية بل أن موارد

امليزانية تعتمد بشكل أكرب على اجلباية البرتولية وستشهد امليزانية زايدة يف العجز خاصة يف ظل استمرار اخنفاض أسعار
البرتول حيث سجلت وألول مرة يف التاريخ العقود الآجلة للخام االمريكي سعر سليب شهر أفريل ، 2020كما نسجل
أتخر كبري يف جمال عصرنة ورقمنة اإلدارة اجلبائية ،وهذا ما يضع أهداف النموذج على احملك.
 2-1تقليص معترب يف عجز امليزانية

يعد عجز امليزانية العامة من أقدم وأخطر املشاكل املالية اليت تواجه كافة دول العامل وبصفة خاصة الدول النامية،
وهمكن النظر إىل عجز امليزانية ابعتباره أحد أهم احملاور الرئيسية اليت تقع يف دائرة النشاط املايل للدولة ،فعجز امليزانية هو

 1سوزي عديل انشد ،الوجيز يف املالية العامة ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،سنة  ،2000ص.115 :
 2حممود عباس حمرزي ،اقتصادايت اجلباية والضرائب ،الطبعة الرابعة ،دار هومة ،اجلزائر ،2008،ص.14:
3
Ministère des Finances (2016), op-cit, PP 09,10.
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إحدى الظواهر األساسية للمالية العامة ويقصد به زايدة اإلنفاق احلكومي عن اإليرادات احلكومية ،أي عدم توازن امليزانية
العامة ،1كما همكن اعتباره على أنه رصيد ميزاين سالب تكون فيه نفقات الدولة أعلى من إيراداهتا.2
ولذلك كان اهلدف تقليص يف عجز امليزانية العامة للدولة وجعلها متوازنة على طول الفرتة  ،2019-2016عن
طريق ترشيد والتحكم يف حجم اإلنفاق احلكومي دون التخلي عن الطابع االجتماعي للدولة املتمثل يف سياسة الدعم املوجه
للطبقا ت الفقرية مع البحث عن الآليات الكفيلة لتوجيه هذا الدعم ملستحقيه الفعليني (إحصاء الفئات الفقرية ،وضع
بطاقات ،ختصيص أسواق ،)...كما يتم تقليص العجز يف امليزانية من خالل وضع اإلجراءات اليت تزيد من حجم املوارد العامة
للدولة كالزايدة األفقية للضرائب وفرض ضرائب جديدة كالضريبة املفروضة على املواد الطاقوية من أجل تقليص حجم
االستهالك الداخلي للطاقة وتوفري الفائض منها هبدف التصدير.
جدول رقم ( :)01رصيد امليزاية خالل الفرتة 2019-2016
السنة

2016

2017

2018

2019

رصيد امليزانية (مليار دينار)

2343.7-

1590.3-

2110.1-

1664.3-

املصدر:

www.mf.gov.dz

الشكل رقم (:)01تطور رصيد امليزانيةخالل ( 2019-2016مليار دينار)
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املصدر :من إعداد الباحثان بناءا على اجلدول رقم ()01

من خالل اجلدول رقم ( )01والشكل املوضح له نالحظ أن امليزانية ال تزال تعاين من العجز خالل الفرتة -2016
 ،2019رغم اخنفاض مقداره مقارنة بسنة  2016ما يدل على أن تلك اإلجراءات املتخذة يف سبيل ختفيض عجز امليزانية ال
تزال انقصة وحتتاج املزيد من اإلجراءات اإلضافية ،يف مقدمتها االعتماد على الشراكة مع القطاع اخلاص يف إجناز وإدارة البنية
التحتية اليت تتميز ابرتفاع تكاليفها.

 1عبد الطيف ماجد ،مامون دقامسة ،الدين العام الداخلي وعجز املوازنة العامة للدولة ،جملة آفاق اقتصادية ،جملد  ،22العدد  ،87اإلمارات العربية ،2001 ،ص
.52
Jean-Yves Capul, Olivier Garnier, dictionnaire D’économie et de sciences sociales, Hatier Scolairen, Paris ,2002, P26.
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 3-1تعبئة املوارد اإلضافية الضرورية من السوق املايل الداخلي

السوق املايل هو املكان أو الوسيلة املنظمة اليت يتم مبوجبها اجلمع بني الطلب والعرض على األموال ،سواءاً كان ذلك
ابالتصال املباشر أو غري املباشر ،واجلزائر ستعتمد يف جمال تعبئة املوارد اإلضافية لتجسيد منوذجها االقتصادي اجلديد عن

طريق السوق املايل الداخلي ،من خالل اللجوء إىل االستدانة الداخلية بدل اخلارجية وهذا لتجربتها املريرة مع القروض
اخلارجية اليت استفادت منها من املؤسسات املالية الدولية عند مباشرهتا لإلصالحات اهليكلية وبرامج التثبت خالل
التسعينيات ،ويف هذا اإلطار فقد أصدرت اخلزينة العامة اجلزائرية القرض السندي يف سنة  2016يف شكل سندات أمسية أو
سندات حلاملها حسب اختيار املكتتب ملدة  3سنوات و 5سنوات بقيمة 50000دج لكل واحدة ،وتكون نسبة الفائدة
على هذه سندات  %5سنواي ملدة  3سنوات و %5.75سنواي ملدة  5سنوات ،حبيث يتم دفع الفوائد النامجة عن هذه
السندات سنواي يف اتريخ يوافق اتريخ اإلكتتاب وتكون معفاة من الضرائب،1كما مت اللجوء إىل التمويل غري التقليدي وهلذا
مت تعديل قانون النقد والقرض احلايل يف املادة  45منه اليت متنع بنك اجلزائر من شراء السندات اليت تصدرها اخلزينة العمومية
أو اجلماعات احمللية ،واستبداهلا ابملادة  45مكرر اليت تسمح لبنك اجلزائر ابلشراء املباشر لسندات اخلزينة ،على أن يتم تنفيذه
بصفة استثنائية خلمس ( ) 05سنوات كحد أقصى تتمكن اخلزينة العامة من االقرتاض املباشر من بنك اجلزائر ،من أجل متويل
عجز امليزانية ،وحتويل بعض الديون املتعاقد عليها لدى البنوك واملؤسسات العمومية ،ومتويل الصندوق الوطين لالستثمار
لتمكينه من املسايمة يف التنمية االقتصادية .غري أنه ويف ظل األحدات السياسة اليت عرفتها اجلزائر سنة  2019فقد مت
التخلي عن التمويل غري التقليدي من طرف حكومة عبد العزيز جراد.
 -2يف جانب تنويع االقتصاد الوطين آفاق 2030
يف سياق تنويع االقتصاد الوطين والتحول اهليكلي أقرا منوذج النمو االقتصادي اجلديد األهداف التالية:
 1-2مسار متنوع يف النمو

تتفق جممل الدراسات واألحباث املتعلقة ابلنمو يف اجلزائر على أن قطاع احملروقات هو الذي حيرك ابقي القطاعات
األخرى ،فقطاع البناء واألشغال العمومية إضافة إىل قطاع اخلدمات يستمدان معدالت منويما من التدخل الكبري للحكومة

من خالل برامج السكن وبرامج األشغال العمومية الكربى ،إضافة إىل تزايد عدد املرافق احلكومية وموظفي القطاع احلكومي
وأجورهم ،وهذا االعتماد املفرط على احملروقات كمصدر لنمو الناتج احمللي جيعل من استدامته أمرا صعبا جدا خاصة يف ظل
تراجع أسعار النفط ،ولذلك يسعى منوذج النمو االقتصادي اجلديد إىل تنويع مصدر النمو االقتصادي يف اجلزائر خاصة يف
قطاع الفالحة ،والطاقات املتجددة ،والصناعة التحويلية والتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ويف هذا السياق يسعى
منوذج النمو على اخلصوص:
 ضمان نسبة منو منتظمة للناتج احمللي اخلام يف مستوى  %6.5خالل الفرتة  2030-2020والرفع من مستوى الناتجاحمللي اخلام الفردي ومضاعفته ب  2,3مرة؛
 1وزارة املالية ،قرار رقم  21مؤرخ يف  19مجادى الثانية 1437،املوافق 28مارس سنة  ، 2016املتعلق ابلكيفيات والشروط اليت تصدر وفقه اخلزينة العامة ،سندات
القرض الوطين للنمو االقتصادي.
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 رفع نسبة القيمة املضافة للقطاع الصناعي يف الناتج احمللي اخلام إىل  %10بعدما كانت  %5.3يف سنة 2015؛ 2-2عصرنة القطاع الفالحي لتحقيق األمن الغذائي والتصدير

يعترب قطاع الفالحة من أهم القطاعات احملركة لألنشطة االقتصادية ،حيث يستطيع مبا يوفره من منتجات متنوعة أن

حيرك خمتلف القطاعات االقتصادية األخرى من صناعة ،جتارة وخدمات ،واجلزائر تتوفر على مؤهالت فالحيه هامة سواءً يف
اجملال الزراعي (موارد مائية متنوعة،أراضي زراعية شاسعة ،مناخ متنوع ) أو يف جمال تربية احليواانت ( ثروة حيوانية متنوعة،
أراضي رعوية ،شريط حبري كبري) ،وينتظر من هذا القطاع أن حيقق االكتفاء الذا يت من الغذاء ويساهم بدرجة كبرية يف تركيبة
الصادرات اجلزائرية آفاق  2030وذلك ابالعتماد على:1
 االستثمار اخلاص كقوة دافعة جديدة يف اإلنتاج الفالحي؛ التكامل القطاعي لبناء سلسلة تساهم يف رفع القيمة املضافة للقطاع الفالحي؛ االبتكار كمفتاح للتحديث والتنمية الزراعية والصيد البحري؛ الري لزايدة مستدامة يف اإلنتاجية؛ الشمولية لضمان املشاركة الفعالة جلميع جهات الوطن. 3-2حتقيق االنتقال الطاقوي
من خالل إدماج الطاقات املتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية الذي همثل حتداي كبريا من أجل احلفاظ على املوارد
2
األحفورية ،وتنويع فروع إنتاج الكهرابء واملسايمة يف التنمية املستدامة  ،كما أن االنتقال الطاقوي الذي شرع فيه عاملياً
حتسباً لبدء تطبيق ميثاق الطاقة األورويب  2050الذي يعين سلوكاً طاقوي "صفر كربون" .واجلزائر يف
يتطلّب املزج الطاقوي ّ
موقع تنافسي قوي يف جانب الطاقة الشمسية وإىل حد ما طاقة الرايح يف اهلضاب العليا وطاقة املياه (ساحل بـ 1400كلم)
 .3واألمر يتطلب تفعيل الربانمج الوطين للطاقات املتجددة الذي رصد له مبلغ  120مليار دوالر من أجل بلوغ نسبة %27
من مصادر الطاقة املتجددة ،ووضع آليات تسمح ابالستهالك األمثل للطاقة ووضع تسعرية مبنية على أساس التكلفة،
لتخفيض االستهالك احمللي للطاقة إىل نصف ما مت استهالكه سنة  2015اليت بلغت فيها نسبة االستهالك  %6على أن
تنخفض إىل  %3يف السنة آفاق  ،2030وعدم استخراج من ابطن األرض إال الكميات الضرورية للتنمية.4

 4-2تنويع الصادرات اليت تسمح بدعم متويل النمو االقتصادي املتسارع

توصل الفكر االقتصادي كما توصلت العديد من الدراسات التجريبية إىل أن النمو السريع للصادرات يعجل ابلنمو
االقتصادي ،وأثبتت جتارب الدول النامية اليت تبنت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية ،أن

1

Ministère de la Agriculture et Développement Rurale et de Pèche, Objectifs de développement des filières stratégiques de l
Agriculture, 2016, P 03.
2
الوكالة الوطنية لالستثمار على املوقع http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
3

حممد ابو عبد هللا ،جريدة العريب اجلديد ،بشري مصيطفى :اجلزائر متتلك مصادر متنوعة إلدارة اقتصادها ،اجلزائر 07 ،سبتمرب  .2015على املوقع

https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/9/6/
Ministère des Finances (2016), op-cit, P 02.
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تنمية الصادرات هتيئ وسائل النمو االقتصادي على حنو أسرع مما يتحقق يف ظل سياسة إحالل الواردات أو السياسات
األخرى.1
واجلزائر متلك كل املؤهالت اليت تسمح هلا بتنويع صادراهتا خاصة يف جمال الفالحة ،السياحة والصناعة البرتوكمياوية،
كما أن موقعها اجلغرايف همكنها من اكتساح األسواق األوربية واإلفريقية ،ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف البد من القيام
بـ ـ ـ ـ:
 -حتديد إسرتاجتية واضحة املعامل للعملية التصديرية وحتديد األسواق املستهدفة؛

 مراجعة نظام احلوافز جلذب االستثمارات األجنبية وتوطني االستثمارات احمللية؛ -تطوير البنية التحتية اخلاصة ابلتصدير؛

 جعل املنظومة املالية والبنكية يف خدمة املصدريني داخليا وخارجيا؛ -مواكبة التكنولوجيات احلديثة يف جمال التصدير؛

 -االهتمام بكل اجلوانب املتعلقة ابملنتج حمل التصدير وجعله مطابق للموصفات املطلوبة دوليا.

اثلثا:اإلصالحات املتخذة يف إطار السياسة امليزانية

 -1أتطري امليزانية العامة للدولة خالل الفرتة 2019-2016
بقصد التمهيد واالنطالق اجليد يف جتسيد منوذج النمو االقتصادي اجلديد ،قامت احلكومة اجلزائرية يف سنة 2016
ابختاذ تدابري صارمة متثلت أساسا يف تسقيف املدفوعات واعتماد خمطط للخزينة وخمطط لاللتزامات لضبط مستوى ووترية
النفقات.2
حيث يتم إعداد خمطط شهري على مستوى اخلزينة لتسديد خمتلف النفقات املستحقة على الدولة من قبل
مؤسسات اإل جناز ،فيما يتعلق بنفقات التجهيز ،واألجور ومصاريف تسيري املصاحل ابلنسبة لنفقات التسيري ،دون أن يؤثر
ذلك على النفقات غري قابلة للتخفيض (نفقات املستخدمني ،التعويضات ،التحويالت االجتماعية) ،كما مت جتميد بعض
مشاريع االستثمار العمومي اليت مل تنطلق أو اليت ليس هلا أولوية أو َّ
أن منفعتها االقتصادية واالجتماعية غري جمدية يف املدى
القصري ،وجتميد عمليات التوظيف يف القطاع العمومي ابستثناء بعض القطاعات كالرتبية ،التعليم العايل ،التكوين املهين
والصحة.
كما مت إدراج أتطري امليزانية متوسط املدى إبتدءا من السنة املالية  2017والذي حيدد تقديرات اإليرادات والنفقات
للسنة املقبلة مع اإلشارة إىل السنتني املواليتني اللتان همكن أن تكوان موضوع تعديل أثناء حتضري مشروع قانون املالية للسنة
املعنية ،وهبدف التحكم يف املوارد املالية للدولة سوف يتم تطهري احلساابت اخلاصة للخزينة وضم بعضها مع البعض الآخر،
كما هو احلال ابلنسبة لتسيري عمليات االستثمارات العمومية املسجلة يف ميزانية التجهيز اليت مت جتميعها يف حساب واحد
 1وصاف سعيدي ،تنمية الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائر ،الواقع والتحدايت ،جملة الباحث ،العدد األول ،2002،ص .09
2

Ministère des Finances (2016), op-cit, P: 07.
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من أجل متويل جمموع برامج االستثمارات العمومية ،1وهو ما مت مبوجب املادة  120من قانون املالية لسنة  ،2017ومن
أجل تسيري جيد لالعتمادات املالية والتقليل من الدين العام الداخلي فقد مت تفعيل االلتزام القانوين وااللتزام احملاسيب الذي ال
يسمح لآلمرين ابلصرف االلتزام برخص الربامج إال يف حدود اإلعتمادات املالية املتوفرة.2
 -2اإلصالحات والتدابري املتخذة يف إطار منوذج النمو االقتصادي اجلديد

تسعى اجلزائر يف آفاق عام  2030لتصبح بلد انشئ من خالل الشروع يف حتول قطاعي يسمح بتنويع اقتصادها
خاصة يف جمال الصناعة التحويلية ورفع حصتها من القيمة املضافة ،وتطوير القطاع الفالحي بغرض حتقيق األمن الغذائي،
مع االهتمام بقطاع الطاقة والتحول الطاقوي عن طريق تنمية الطاقات املتجددة.

إن منوذج النمو االقتصادي اجلديد يسعى إىل مسار منو اقتصادي خارج احملروقات متحكم فيه خالل الفرتة -2020
 2030ولذلك ينص على مجلة من االقرتاحات تتمحور حول اإلصالحات يف إطار السياسة امليزانية تتمثل يف:3
 1-2اإلصالح اجلبائي واملؤسسايت
ويتم ذلك عن طريق:
 إصالح طريقة سري صندوق ضبط املوارد وضبط واضح لالستخدام متاحاته؛ ضمان املالءة و القدرة على تسديد الديون العمومية وأتطريها يف مستوى يضمن ترشيد امليزانية؛ تغطية تدرجيية على املدى املتوسط للنفقات اجلارية إبيرادات اجلباية العادية؛ اإلسراع من وترية اإلصالحات املتعلقة ابمليزانية لدعم التسيري املتعدد السنوات للميزانية كما مت إرسائها من خاللقانون املالية لسنة 2016؛
 رسم سياسة ميزانية ترتكز على الفعالية واملردودية واألداء يف إطار احلوكمة االقتصادية ،إبدخال يف امليزانية أساليبوطرق التقييم اليت تستند على معايري التكلفة والع ائد للحد من اإلعفاءات اجلبائية والآليات املتعلقة ابحلوافز اليت تثقل
كاهل ميزانية الدولة.
 إعادة توجيه نفقات امليزانية لفائدة القطاعات اليت تستهدف النمو االقتصادي من خالل برانمج استثمار متعددالسنوات تعطي فيه األولوية للمشاريع واالستثمارات اليت تتطابق مع التكنولوجيات املتقدمة والكفيلة بتحفيز ودفع
اإلنتاجية يف القطاعات ذات األولوية.
 إصدار سريع لقانون عضوي حول قوانني املالية ،وهو ما مت من خالل إصدار القانون  15-18املؤرخ يف 02سبتمرب .2018

 1وزارة املالية ،مذكرة عرض املشروع التمهيدي لقانون املالية وميزانية الدولة لسنة  30 ،2018مارس  ،2017ص.02:
2

Ministère des Finances, Instruction N°02 du 06 février 2017, P : 01.
Ministère des Finances (2016), ibid, P: 09.
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 2-2عقلنة وترشيد النفقات العمومية

ترشيد النفقات العامة يتضمن ضبط النفقات العامة وإحكام الرقابة عليها والوصول ابلتبذير واإلسراف إىل احلد
األدىن ،وتفادي النفقات غري الضرورية ،وحماولة االستفادة القصوى من املوارد االقتصادية والبشرية املتاحة.1

ويسعى منوذج النمو االقتصادي اجلديد إىل ترشيد النفقات العمومية خاصة تلك اليت ختص الدعم واإلعفاءات
اجلبائية الضمنية أو املباشرة اليت تستفيد منها املؤسسات واألسر وتدفعها احلكومة وذلك عن طريق جمموعة من اإلجراءات
أيمها :2
 تقييم مدى فعالية خمتلف سياسات التحفيز والتشجيع املقدمة للمؤسسات لتقليصها مستقبال ابستثناء تلك اليتتساهم فعال بنتائج إجيابية يف خمرجاهتا لفائدة االقتصاد واجملتمع.
 عدم اعتماد أي مشروع تشريعي أو نظام ينشئ سياسة متس ميزانية الدولة صراحة أو ضمنيا إذا مل تكن مدعومةآبليات لرصد وتقييم هذه السياسة.
 حتديد رزانمة تبني املدى الزمين اخلاص ابلتصحيح التدرجيي لسياسة إعادة التوزيع لفائدة الفئات املعوزة لضمانعدالة اجتماعية أكرب.
احملور الثالث :مرتكزات منوذج النمو االقتصادي اجلديد يف اجلزائر خالل الفرتة 2030-2016
من أجل حتقيق الرؤية اجلديدة لالقتصاد الوطين آفاق عام  2030قدم منوذج النمو االقتصادي اجلديد ستة ()06
حماور هي:
أوال :تنشيط وتشجيع خلق املؤسسات:
عن طريق حتسني بيئة األعمال ودعم التنافسية وإنشاء جملس وطين للتنافسية لدعم كل اإلصالحات اليت من شاهنا أن
تشجع على توفري مناخ األعمال اجليد خللق املؤسسات وجذب االستثمار األجنيب املباشر ،وتشجيع خلق املؤسسات املهتمة
ابقتصاد املعرفة والتكنولوجية احلديثة وخلق شراكة بينها وبني املؤسسات العمومية.3
ونعتقد أن هذا حيتاج نية وإرادة سياسية قوية ومتابعة من أعلى املستوايت ،والرتكيز على القطاعات اليت تسمح خبلق
ديناميكية للتحول من أٌحادية التصدير إىل تنويع التصدير ،وإضفاء الطابع املؤسسا يت على جلنة ممارسة األعمال وتوسيعها
لتشمل ابإلضافة إىل ممثلي احلكومة والقطاع اخلاص الباحثني واخلرباء لإلعطاء نظرة شاملة على التنمية االقتصادية ،كما جيب
تبسيط اإلجراءات اإلدارية واالنتقال إىل اإلدارة االلكرتونية لتسريع وترية إنشاء املؤسسات ،كما يتعني االهتمام أكثر
ابملؤسسات الناشئة ومرافقتها من خالل حاضنات األعمال ،ونرى أن استحداث وزارة منتدبة يف حكومة "عبد العزيز
جراد"خاصة حباضنات األعمال لألول مرة يف اجلزائر دليل على أيميتها يف االقتصاد الوطين ومدى وعي احلكومة أبيميتها.
اثنيا :متويل االستثمار
1حممد شاكر عصفورة ،أصول املوازنة العامة ،دار املسرية ،عمان ،2008 ،ص.399
2

(Programme d’appui budgétaire à la compétitivité

Ministère des Finances (2016), op-cit, P: 10.
Ministère des Finances, Lettre de politique de développement
industrielle et énergétique), P:06
3
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من أجل بلوغ رؤية االقتصاد الوطين آفاق  2030يتطلب ذلك حتول سريع يف االستثمار اخلاص خارج قطاع
احملروقات وذلك من خالل تطوير النظام الوطين لالستثمار يف التجهيزات العمومية ،إصالح النظام البنكي وتطوير سوق
رؤوس األموال.
 -1تطوير النظام الوطين لالستثمار يف التجهيزات العمومية

ويتم هذا من خالل حتسني فعالية االستثمارات العمومية ونوعية البنية التحتية ،وتنويع مصادر متويل االستثمارات
العمومية ابالعتماد على الشراكة مابني القطاع العام واخلاص و وضعها يف إطار تنظيمي كسن قوانني منظمة لعملية الشراكة،
وتفضيل التمويل القائم على إصدار السندات خاصة يف مشاريع البنية التحتية اليت تتطلب الكثري من األموال ،مع إقامة

شراكة مع الدول اليت هلا خربة وجتربة يف جمال متويل البنية التحتية.
 -2إصالح النظام البنكي

من خالل توفري جو منافسة حقيقية ما بني البنوك لصاحل االستثمار ،وحتديث وحتسني اخلدمات البنكية وانتشارها

على كامل الرتاب الوطين ،مع احلرص لالستجابة ملعايري الرقابة االحرتازية وتعزيز الرقابة على األخطار البنكية ،خاصة تلك
املتعلقة ابلقروض وسعر الصرف ،مع إجياد احللول املناسبة الستقطاب األموال من السوق املوازي وإدخال الصريفة اإلسالمية،
وتعد خطوة جيدة يف استحداث النظام  02-20املؤرخ يف  15مارس  2020الذي حيدد العمليات البنكية املتعلقة ابلصريفة
اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية والذي نص على  08منتوجات مالية إسالمية كما نص على
استحداث اهليئة الشرعية لإلفتاء للصناعة املالية اإلسالمية ،وألغى النظام  02-18املؤرخ يف  04نوفمرب  2018املتعلق
بقواعد ممارسة العمليات املصرفية املتعلقة ابلصريفة التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات.
 -3تطوير سوق رؤوس األموال
يعترب السوق املايل اجليد والفعال من العوامل اليت تؤدي إىل جذب وخلق االستثمارات ،ولذلك يتعني على اجلزائر
تذليل مجيع العقبات اليت تقف يف طريق تطور بورصة اجلزائر ،إ ْذ مل تعرف هذه األخرية تطور معترب منذ إنشائها يف  25ماي
 1997مقارنة ببورصات البلدان اجملاورة (تونس واملغرب) .ويف هذا السياق من املهم التعجيل بتحسني اإلطار التنظيمي
وتبسيط اإلجراءات اإلدارية خالل عمليات االكتتاب العام وإصدار السندات من قبل الشركات العامة أو اخلاصة.1

اثلثا:السياسة الصناعية والتنويع

السياسة الصناعية هي منظومة من األدوات واإلجراءات وأشكال من التدخل املباشر يف النشاط االقتصادي حبيث

تستطيع الدولة من خالهلا تشجيع وتطوير نشاطات اقتصادية حمددة .وعليه فإن السياسة الصناعية وإن اختلفت مفاهيمها يف
التوسع أو التضييق ،فإهنا مبثابة وسيلة لتحقيق اهلدف التنموي ،وعموما فإن السياسة الصناعية تعتمد على جمموعة من
األدوات منها:2
1

Ministère des Finances (2016), ibid , P: 15.

 2مدحت كاظم القريشي ،السياسة الصناعية يف البلدان النامية (بني املؤيدين واملعارضني) ،شبكة االقتصاديني العراقيني ،نشر يف  ،2014/12/30ص  .05على
املوقع http://iraqieconomists.net/ar/2014/12/30
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 إقامة الصناعات اإلسرتاتيجية األساسية وغريها من قبل احلكومة مباشرة؛ أتسيس أو تشجيع إقامة التجمعات الصناعية ،ويعين إحتاد عدد من الصناعات مع بعضها يف مؤسسة واحدة؛ استخدام وسائل احلماية املختلفة لتشجيع االستثمار الصناعي؛ تقدمي احلوافز الضريبية واملالية يف جماالت استثمارية معينة؛ توفري التمويل امليسر قصري ومتوسط وطويل األجل لالستثمار الصناعي؛ أتسيس البنية التحتية وتقدمي خمتلف اخلدمات اليت حتتاجها الصناعة مبا فيها إقامة ما يعرف ابلعناقيد الصناعية؛وتسعى اجلزائر من خالل سياستها الصناعية اجلديدة إىل التحول من بلد يصدر مواد أولية يف شكلها اخلام إىل بلد
يصدر مواد مصنعة حمليا أو م ا يسمى بسياسة إحالل الواردات ورفع نسبة مسايمة الصناعة يف الناتج الداخلي اخلام ،ومن
أجل حتقيق ذلك فقد قامت إبعادة هيكلة القطاع الصناعي وتنظيمه يف  13جممع صناعي ،تضم هذه اجملمعات اليت أنشئت
انطالقا من  14شركة لتسيري مسايمات الدولة سبعة ( )7جممعات جديدة و مخسة ( )5كانت موجودة من قبل .وختص
اجملمعات السبعة اجلديدة قطاعات الصناعات الغذائية ،الصناعات الكيماوية ،التجهيزات الكهرابئية والكهرومنزلية
واإللكرتونيك ،الصناعات احمللية ،امليكانيك ،صناعات التعدين واحلديد والصلب ،النسيج واجللود .أما اجملمعات اخلمسة
األخرى اليت كانت موجودة من قبل فيتعلق األمر ابلشركة الوطنية للسيارات الصناعية ،اجملمع الصناعي لإلمسنت ،جممع
الصناعات الصيدالنية (صيدال) ،الشركة الوطنية للتبغ والكربيت ،جممع مناجم اجلزائر. 1
وقد أوصت وثيقة منوذج النمو االقتصادي اجلديد على التعجيل ابلتحول اهليكلي من خالل تيسري تنقل عوامل
اإلنتاج عن طريق إصدار قانون عمل مبين على إسرتاجتية تشغيل حقيقية لتوزيع القوة العاملة وتعزيز محايتها مع مراجعة برامج
التشغيل احلالية ،واالهتمام ابلتكوين والتدريب وجعله موائم مع متطلبات سوق العمل.
كما تقتضي اإلسرتاجتية الصناعية دعم القطاعات اليت متلك فيها اجلزائر مؤهالت طبيعية ودجمها ابألنشطة الصناعية
من أجل احلصول على أكرب قيمة مضافة ،مثل الطاقات املتجددة والصناعات الغذائية واخلدمات إضافة إىل االقتصاد الرقمي
واملعرفة والصناعات املتعلقة ابحملروقات واملناجم ،وتشجيع املؤسسات والشركات الناشطة يف عملية التصدير.
رابعا :إضفاء الطابع اإلقليمي على التنمية الصناعية
يقتضي انتشار التنمية الصناعية على كامل الرتاب الوطين توفري العقار الصناعي الذي يعد أحد أكرب املشاكل اليت
يعاين منها قطاع الصناعة واالستثمار عموما يف اجلزائر ،رغم اجملهودات اليت بذلتها الدولة وال تزال تبدهلا من أجل االستجابة
إىل كل الطلبات على العقار هبدف االستثمار ،كما متَّ خالل برامج اإلنعاش االقتصادي إنشاء وتوسيع وإعادة االعتبار

للكثري من املناطق الصناعية ومناطق النشاط ،إضافة إىل االنطالق يف إنشاء  50منطقة صناعية جديدة عرب  39والية يف
سنة  2017بواسطة القروض الطويلة األجل اليت رصدها الصندوق الوطين لالستثمار ،ومنحها للمستثمرين يف إطار
االمتياز.2
 1الوكالة الوطنية لالستثمار ،إنشاء جممعات عمومية لإلنعاش القطاع الصناعي ،على املوقع  www.andi.dzاتريخ االطالع .2017/10/26
 2خمطط عمل احلكومة ،مرجع سابق ،ص .22
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كما يتطلب توزيع التنمية الصناعية إعداد خارطة إقليمية لفرص االستثمار من أجل االستفادة من املزااي اليت يتسم
هبا كل إقليم واالبتعاد عن تركيز االستثمارات يف جهات معينة ،كما أن إعداد هذه اخلارطة ينبغي أن يكون حمل عمل مشرتك
مابني احلكومة والفاعلني يف اإلقليم من جهات إدارية خمتصة ومنظمات أرابب العمل ومجعيات مهنية.
خامسا :ضمان أتمني وتنويع مصادر الطاقة

وال يتأتى هذا إال بنجاح برانمج التحول الطاقوي الذي سيكون أيضا وسيلة لتنويع الصناعة الوطنية ،وهذا ابقرتان
الربانمج الوطين للفعالية الطاقوية مع برانمج صناعي وتكنولوجي لتنمية الطاقات املتجددة.
فبالنسبة لربانمج الفعالية الطاقوية يركز على القطاعات االستهالكية اليت هلا طلب كبري على الطاقة واملتمثلة يف البناء،

النقل والصناعة ،إذ يهدف الربانمج إىل تشجيع تنفيذ االخرتاعات والتكنولوجيات املبتكرة حول العزل احلراري للمباين القائمة
واجلديدة ،وتشجيع اخرتاع املعدات واألجهزة املنزلية يف السوق احمللية ،مبا يف ذلك سخاانت املياه الشمسية واملصابيح،1
وتعزيز استخدام أنواع الوقود غري ملوثة وختفيض استخدام مادة املازوت .وينتظر منه حتقيق سنة :2030
 إقتصاد أكثر من  1500ميغاواط ؛ ختفيض  200مليون طن من غاز اثين أكسيد الكربون؛ خلق أكثر من  180ألف منصب شغل جديد.أما فيما يتعلق بتنمية الطاقات املتجددة فيجب إجراء حتديد دقيق ملؤهالت اجلزائر من الطاقات املتجددة ،خاصة يف
جمال الرايح والطاقة الشمسية ،والبحث يف السبل الكفيلة بتخفيض تكلفة صناعة األلواح الشمسية ومولدات الطاقة
ابستخدام املروحات اهلوائية ،ويف هذا اإلطار فقد شرعت اجلزائر يف بناء حمطات طاقات متجددة ومنها احملطة اهلجينة حاسي
رمل ( 150ميغاواط) اليت دخلت حيز اخلدمة يف  ،2011وكذا مزرعة الرايح أبدرار ( 10ميغاواط) وكذا احملطة الشمسية
التجريبية بغرداية ( 1.1ميغاواط) واليت دخلتا اخلدمة يف جويلية  ،2014وهي قدرات إنتاج متواضعة جدا مقارنة مع حمطة
ورزازات جنوب املغرب.2
سادسا:حوكمة النموذج االقتصادي اجلديد
إن جناح الرؤية اجلديدة للنمو االقتصادي يف اجلزائر ال تتمثل يف إظهار القطاعات ذات األولوية للنمو فحسب بل
جيب إجياد نظام حوكمة جلميع تلك السياسات املتخذة يشمل جمموعة من التدابري واإلجراءات اليت تساعد على حتقيق ذلك
همكن حتديدها فيما يلي:3
 التنسيق بني احلكومة واملؤسسات االقتصادية من أجل جتسيد النموذج اجلديد على أرض الواقع وذلك يف إطارمؤسسا يت يهدف تدليل الصعوابت وتشجيع االبتكارات والبحث عن أسواق جديدة للتصدير؛
 إعادة صياغة منوذج جديد لالستثمارات العمومية يتضمن على اخلصوص تدنية تكلفة املشاريع العمومية ،ومدةإجنازها وتعظيم األثر االجيايب على النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية؛
1

www.energy.gov.dz/francais/uploads/2016/Programme-National/Programme-National-Efficacite-Energetique.pdf
www.aljazairalyoum.com
3
Ministère des Finances(2016), op-cit, PP: 20 -t 21
2
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 صياغة نظام وطين جديد للمعلومات اإلحصائية ،همكن من توفري إحصائيات دقيقة على جممل املؤشرات االقتصاديةواالجتماعية؛
 تقييم السياسات العمومية ألهنا مل تكن موجهة حنو حتقيق األهداف ،إذ أن تسيري املؤسسات العمومية بصفة عامةيعرب عن تسيري مهام ال تسيري أهداف ،ولذلك من الضروري تقيمها وجعلها تتماشى واألثر االجيايب على اجلانب
االقتصادي واالجتماعي؛
 من أجل ضمان جناح اإلصالحات االقتصادية من الضروري وجود إدارة اقتصادية إبمكاهنا تنفيذها بطريقة انجعة.خامتة:
من خالل معاجلتنا يف هذا البحث للمحاور اليت جاء هبا منوذج النمو االقتصادي اجلديد الذي أعلنت عنه احلكومة
اجلزائرية سنة  ،2016نستخلص النتائج التالية:
 أن برامج اإلنعاش االقتصادي مل تنجح يف تنويع االقتصاد الوطين رغم دورها يف حتسني بعض املؤشرات التنموية ،لذلكجاء منوذج النمو االقتصادي اجلديد إلعادة توجيه السياسة االقتصادية واالجتماعية من االعتماد على النفط كمصدر
أساسي للثروة إىل مصادر متنوعة للثروة أساسها اإلنتاج احلقيقي بناءا على مرتكزات وإسرتاجتية حمددة.
 أن األزمة النفطية لسنة  2014سايمت بشكل مباشر يف تسريع صياغة واإلعالن عن النموذج االقتصادي اجلديدالذي يهدف إىل فك االرتباط ابلريع البرتويل ،رغم أن مسودته األولية كانت يف سنة  ،2012وكان من املقرر الشروع يف
تنفيذه منذ . 2013
 أن تنفيذ منوذج النمو االقتصادي اجلديد يصطدم بعدة معوقات أيمها صعوبة االنتقال الطاقوي ،وحتسني مناخاألعمال.
 أن بعض األهداف اليت كانت مقررة للفرتة  2019-2016مل تتحقق ابلشكل املأمول.ولكي يتم جتسيد هذا النموذج اجلديد للنمو االقتصادي بفعالية فإننا نوصي ب:
 ضرورة االعتماد على املعرفة العلمية وخمرجات اجلامعة من أحباث وكفاءات ،واالهتمام ابلبحث العلمي كدعامةلإلقالع االقتصادي.
 ضرورة إشراك مجيع الفعاليات االقتصادية واالجتماعية (مجعيات مهنية ،أرابب العمل،مجعيات اجملتمع املدين) كل منجهته يف هتيئة الظروف املثلى لتنفيذ وجناح منوذج النمو االقتصادي اجلديد.
 ضرورة االهتمام أكثر ابملؤسسات االقتصادية ومرافقتها خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتشجيعها علىاالبتكار.
 -جيب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية مرافقة لعملية جتسيد النموذج االقتصادي اجلديد.
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