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رللة البشائر االقتصادية

انعكاسات سياسات االستثمارات العمومية على النمو االقتصادي في الجزائر
دراسة تقييمية لبرامج االستثمارات العمومية م 1022-1002
أ .عامر حبيبة

جامعة برج بوعريريج  -الجزائر

الملخص
وضعت اجلزائر منذ مباشرة اإلصالحات االقتصادية سلططات تنموية هتدف يف رلملها إىل إنعاش االقتصاد
الوطين ،وإعادة وتًنة التنمية والنمو االقتصادي إىل ادلعدالت ادلقبولة وذلك إلجياد حلول مرضية للمشكالت
االقتصادية واالجتماعية احلادة اليت عرفتها وقد شرعت اجلزائر بوضع برامج استثمارات عمومية على طول الفرتة
 5102-5110وقد خصصت ذلا مبالغ ضخمة خاصة يف ظل الوفرة يف ادلداخيل الناْنة عن التحسن يف أسعار
احملروقات ،وتتمثل ىذه الربامج فيما يلي :سلطط دعم اإلنعاش االقتصادي ،الربنامج التكميلي لدعم النمو ،برنامج
التنمية اخلماسي.
الكلمات الدالة :االستثمارات العمومية ،النمو االقتصادي ،الناتج احمللي اخلام ،سياسات االنعاش ،سلطط دعم
االنعاش االقتصادي ،الربنامج التكميلي لدعم النمو ،برنامج التنمية اخلماسي.
Abstract
Put Algeria since the direct economic reforms schemes developmental aims in
its entirety to revive the national economy, and reset the pace of development and
economic growth to the rates accepted so as to find satisfactory solutions to the
problems of economic and social acute known to Algeria Algeria has initiated the
establishment of public investment programs on the length of the period 2001-2014
has allocated large sums of money, especially in light of abundance in income
resulting from the improvement in fuel prices, and these programs are as follows:
Support the economic recovery plan, supplementary program to support growth, the
five-year development program.
Key words: recovery policies, public investment, economic growth, gross domestic
product (GDP).
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مقدمة:

جاءت معظم اخلطط االقتصادية اليت جاءت هبا اجلزائر يف سلططات التنمية خالل السنوات األخًنة اليت هتدف
إىل إنعاش االقتصاد وٓنقيق النمو االقتصادي مركزة على القطاعات ذات األولوية كقطاع احمل ــروقات والقطاع الزراعي
والقطاع السياحي واخلدمايت وقطاع البناء واألشغال العمومية والقطاع الصناعي واحلريف ،وكرست لذلك الكثًن من
ادلوارد .حيث خصص لربنامج اإلنعاش االقتصادي األول ما يقارب  7مليار دوالر ،خصصت يف معظمها للهياكل
القاعدية والتشغيل والتنمية احمللية .ويف سلطط اإلنعاش االقتصادي الثاين خصص ما يقارب  01مليار دوالر
لإلنعاش االقتصادي يوجو يف معظمو إىل التنمية احمللية والنهوض بالتشغيل يف القطاعات الواعدة واالسرتاتيجية
كقطاع الب ــناء واألشغال العمومية والقطاع الفالحي من خالل سلطط دعم التنمية الفالحية والقطاع السياحي الذي
أحيط باىتمام كبًن يف ويف سلطط اإلنعاش الثالث خصص ما يقارب  580مليار دوالر لدعم التنمية والنمو
1
االقتصادي بالبالد.
ومن ىنا برزت االشكالية التالية :ماىي انعكاسات سياسات االستثمارات العمومية على النمو

االقتصادي في الجزائر؟

أىمية الدراسة :ان الدولة هتدف من خالل سياسة اإلنعاش االقتصادي إىل إشراك القطاعات األخـرى من غ ــًن
قطاع الطاقة ،والذي يعترب اسرتاتيجي لتطوير وتنمية االقتصاد الوطين وٓنقيق منو اقتصادي ،حيث أن تنويع مصادر
الدخل تعترب عامل أساسي لرفع تنافسية االقتصاد الوطين على ادلستوى العادلي.2والقطاعات اليت ٓنضي باألولوية يف
برنامج اإلنعاش االقتصادي واليت تعترب رلال خصب لالستثمار احمللي واألجنيب وىي قطاع ادلناجم وقطاع تكنولوجيا
احلديثة لإلعالم واالتصال ( ،)NTICقطاع اإللكرتونية ،القطاع ادلايل وادلصريف ،اذلياكل األساسية والتحتية،
وقطاع الصناعات الغذائية والقطاعات األخرى...
اىداف الدراسة :هتدف الدراسة اىل تقييم الربامج التنموية اىل أي مدى إعادة وتًنة التنمية والنمو اىل معدالت

مقبولة؛ ورفع تنافسية االقتصاد الوطين اىل مستوى عادلي .ويف ىذا البحث سنتناول بالدراسة انعكاسات سياسة
االستثمارات العمومية على النمو االقتصادي يف اجلزائر عرب العناصر التالية:
-Iاالطار النظري لالستثمار والنمو االقتصادي والعالقة بينهما.

-IIبرامج االستثمارات العمومية في الجزائر خالل الفترة .1022-1002

-IIIانعكاسات سياسة االستثمارات العمومية على النمو االقتصادي في الجزائر .1022-1002
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-Iاالطار النظري لالستثمار والنمو االقتصادي والعالقة بينهما :

تظهر األمهية االقتصادية لعنصر االستثمار كمتغًن اقتصادي .من خالل الدور الذي يلعبو يف مسار النظام
االقتصادي ،وتطوره حركيا .والسيما وأنو وثيق االرتباط والصلة بصورة مباشرة أو غًن مباشرةّ ،نتغًنات االدخار
والدخل واالستهالك ،ومستوى التشغيل ،ومستوى النمو والتنمية االقتصادية.
لقد تعـددت التعاريف وادلفاىيم ادلتعلقة باالستثمار ،عند الكثًن مـن الكتاب واخلرباء االقتصاديٌن ،إال أن ىذه
التعاريف تتضمن الكثًن من التشابـو.فيقـوم "االستثمار على التضحية بإشباع رغبة استهالكية حاضرة ،وليس رلرد
تأجيلها فقط كما ىو احلال بالنسبة لالدخار ،وذلك أمالً يف احلصول على إشباع أكثر يف ادلستقبل ".3
وعموماً ديكن تعريف االستثمار على أنو ذلك اجلزء ادلقتطع من الدخل القومي ،وادلسمى باالدخار وادلوجو إىل
تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة ،من وسائل إنتاج ومكائن ومعدات رأمسالية ،من أجل خلق سلع وخدمات
جديدة ،وكذا احملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة وْنديدىا ،هبدف تلبية حاجيات ادلستهلكٌن .وطادلا أن
ادلستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية برغبتو االستهالكية احلاضرة ،يكون مستعداً أيضاً لتحمل درجة معينة من
ادلخاطرة.
.2المفهوم االقتصادي لالستثمار:
التعريف االقتصادي لالستثمار يتحدد حسب مفهوم ادلسًن ،فهذا األخًن "يعترب االستثمار ىو التضحية
بادلوارد اليت يستخدمها يف احلاضر ،على أمل احلصول يف ادلستقبل على إيرادات ،أو فوائد خالل فرتة زمنية معينة.
حيث أن العائد الكلي يكون أكرب من النفقات األولية لالستثمار".4
.2.2مجاالت االستثمار:
يراد ّنجاالت االستثمار ،ىو ذلك احمليط أو الرقعة االقتصادية اليت يريد مستثمر ما ،أن يستثمر أموالو فيها
هبدف ٓنقيق عوائد مالية .وتقسم رلاالت االستثمار بناء على ادلعيار اجلغرايف اىل:
أ .االستثمارات المحلية ":االستثمارات احمللية ىي مجيع الفرص ادلتاحة لالستثمار يف السوق احمللية ،بغض النظر

عن أداة االستثمار ادلستعملة ،مثل العقارات واألوراق ادلالية والذىب وادلشروعات التجارية …إخل".
على أساس ىذا التعريف يتبٌن لنا أن االستثمارات احمللية تتضمن مجيع الفرص ادلتاحة لكل أنواع االستثمارات
ادلذكورة سابقاً يف السوق احمللي أي داخل حدود الدولة الواحدة .بغض النظر عن أداة االستثمار ادلستخدمة ،وىل
ادلشروع الذي يستثمر فيو األموال يتبع القطاع اخلاص أو يتبع القطاع احلكومي.
ب .االستثمارات الخارجية" :االستثمارات اخلارجية ،ىي مجيع الفرص ادلتاحة لالستثمار يف األسواق األجنبية،
مهما كانت أدوات االستثمار ادلستعملة ،وتتم ىذه االستثمارات إما بشكل مباشر أو غًن مباشر".
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قبل ان نتناول العالقة بٌن النمو االقتصادي واالستثمار نتعرض إىل مفهوم النمو:

.1النمو االقتصادي:

.2.1مفهوم النمو االقتصادي  :يقصد بالنمو االقتصادي حدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي أو إمجايل الدخل

الوطين ّنا حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي ،5وبالتايل فإن النمو االقتصادي ال يعين فقط
حدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي بل البد وأن يرتتب عليو زيادة يف دخل الفرد احلقيقيّ ،نعىن أن معدل النمو
البد وأن يفوق معدل النمو السكاين ،وكثًناً ما يزيد إمجايل الناتج احمللي يف بلد ما ،إال أ ّن منو السكان ّنعدل أعلى
حيول دون زيادة متوسط دخل الفرد احلقيقي ،فعلى الرغم من زيادة الناتج احمللي يف ىذا البلد إال انو مل حيقق منواً
6
اقتصادياً.
كما يعرف النمو االقتصادي بأنو :الزيادة يف قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع االقتصادية لسكاهنا،
وتكون ىذه الزيادة ادلتنامية يف القدرة اإلنتاجية مبنية على التقدم التكنولوجي والتعديالت ادلؤسسية واإليديولوجية
اليت حيتاج األمر إليها.7
.1.1مراحل النمو االقتصادي :إن النمو يف أي رلتمع يسًن ّنوجب مراحل زلددة ومتتابعة صنفها "والت

روستو" ِنمسة مراحل وىي8:مرحلة المجتمع التقليدي :تتميز ىذه ادلرحلة بغلبة الطابع الزراعي البدائي على

احلياة االقتصادية ،سيطرة التقاليد واألعراف االجتماعية اليت تعمر طويالً ،غلبة النظرة البيئية الضيّقة النطاق ،اما
مرحلة التهيؤ لالنطالق ٕ :نثل مرحلة انتقالية للمجتمع للتخلص التدرجيي من مرحلتو التقليدية استعدادا الستقبال
مرحلة االنطالق ،مع توفر شروط اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة لتهيئة مرحلة التهيؤ؛ مرحلة االنطالق :يتعبأ

فيها طاقات اجملتمع بزخم قوي ،ويشرتط "روستو" توفر شروط أساسية ذلذه ادلرحلة ،منها ارتفاع معدل االدخار

ومعدل االستثمار عند ادلواطنٌن بنسبة  %01- %2من صايف الدخل القومي ،مرحلة النضج :تتميز ىذه ادلرحلة
بزيادة نسبة االستثمار من  %51-%01من الدخل القومي ُنيث تصبح زيادة معدل اإلنتاج تفوق نسبة الزيادة
يف معدل منو السكان ،مث يبدأ االقتصاد يزدىر يف اجملال التجاري الدويل؛ مرحلة االستهالك الوفير :يف ىذه ادلرحلة

انتقال النشاط االقتصادي إىل قطاع اخلدمات وإنتاج السلع ادلعمرة كاألجهزة الكهربائية وصناعة التكنولوجيا ادلتقدمة
يف سلتلف اجملاالت يف ىذه ادلرحلة ارتفاع متوسط دخل الفرد.
.3االستثمار والنمو االقتصادي ()L’investissement et Croissance Economique
ويعتبـر النظام الكينزي أن االستثمـارات اإلنتاجيـة وغًن اإلنتاجيـة اخلاصـة ،واحلكومية بصفتها خالقة للدخـل،
تشكل أساس منـو الدخل القومـي يف ادلدى القصًن ،وأيضاً العامل الرئيسي ادلضاد لألزمـات .فاالستثمارات يف
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النماذج الكينزية للنمو تعترب ادلؤشر األساسي يف توسيع الطاقة اإلنتاجية ،والعامل الرئيسي يف رفع معدالت النمو يف
9
األجـل الطويل.
وباعتبار أن الدخل ىو جزء من قيمة اإلنتاج الكلي ومن مث فإن أي زيادة مستهدفة يف الدخل الكلي ال ديكن
أن تتحقق إال بزيادة قيمة اإلنتاج الكلي ،وىذا ال يتأتى إال بزيادة قيمة االستثمار العيين ،أي زيادة يف الطاقات
10
اإلنتاجية الالزمة لتحقيق التوسع يف قيمة وكمية اإلنتاج.
من ىنا ندرك األمهية البالغة لرقم االستثمار العيين باعتبار مفتاح ادلوقف يف ٓنقيق أي معدل سريع للنمو
االقتصادي.
ولقد بدأت زلاوالت تكييف نظرية كينز لتحليل مشكالت ْنديد اإلنتاج يف هناية الثالثينات ،متجسدة يف

منوذج روي ىارود  Ray Harrodبصياغة ادلبادئ األساسية للنظرية الديناميكية .وظهرت أعمال أكرب الكينزيٌن
األمريكيٌن "ىانسن" الذي اشتهر بتطوير نظرية الركود ،ويف نفس الوقت تقريباً ظهرت يف أوروبا مقاالت دومار
 DOMARيف ٓنليلو للنمو االقتصادي .كما توصل التحليل الكالسيكي اجلديد ()Néo -classique
لعوامل النمو االقتصادي ،بواسطة داالت اإلنتاج من مناذج كوب دوغالس .استنتاج بأن الدور احلاسم يف رفع

معدالت النمو يف الرأمسالية ادلعاصرة ،يرجع إىل التقدم التقين أو ارتفاع فعالية عوامل اإلنتاج .ولقد آثار
صولوا Solowيف ىذا الصدد باعتماده على دالة كوب دوغالس ،أن التكنولوجيا ادلتضمنة يف السلع الرأمسالية
ستؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ،وهبذا أعطى صولو ثقل لعنصر التكنولوجيا يف زيادة اإلنتاجية ،وبالتايل معدل النمو.
إن إدارة سياسات التنمية االقتصادية تتطلب صورة أساسية ٓنرير سوق رأس ادلال وتشجيع االستثمار احمللي
والسماح لالستثمارات األجنبية وتشجيعها يف إطار التنمية .وأثر االستثمار على التنمية خيتلف باختالف نوع
االستثمار ومصدره.

 -IIبرامج االستثمارات العمومية في الجزائر خالل الفترة : 1022-1002

شرعت اجلزائر ،منذ سنة ،5110يف انتهاج سياسة مالية توسعية وذلك من خالل ٔنصيص أموال ضخمة يف
ظل الوفرة يف ادلداخيل اخلارجية الناْنة عن التحسن ادلستمر نسبياً يف أسعار النفط ،وذلك عرب برامج االستثمارات
العمومية ادلنفذة أو اجلاري تنفيذىا وادلمتدة على طول الفرتة من  2001إىل2014.وقد ٕنثلت ىذه الربامج أساسا
فيما يلي:

-0مخطط دعم االنعاش االقتصاديProgramme de soutien à la relance économique – :

 :PSREان برنامج االنعاش االقتصادي الذي مت تطبيقو يف أفريل  5110خصص لو مبلغ  252مليار 11دج أي
ما يقرب  7مليار دوالر ،وديتد على طول الفرتة  ،5112-5110ويعترب اداة من أدوات السياسة ادلالية وادلتمثلة يف

19

العدد الثاين (ديسمرب)5102

رللة البشائر االقتصادية

سياسة اإلنفاق العام ،وتدور إجراءاتو حول دعم ادلؤسسات ،ودعم األنشطة االنتاجية والفالحية وغًنىا ،وتعزيز
اخلدمات العمومية يف سلتلف القطاعات ،ويهدف ىذا الربنامج أساسا إىل دفع عجلة النمو يف اجلزائر مركزا على
12
ادلشاريع القاعدية والداعمة للعمليات االنتاجية .وْنسد ذلك يف اصلازات عديدة نذكر منها ما يلي:
أوال :األنشطة اإلنتاجية والفالحية:

أ-الفالحة :يندرج ىذا الربنامج يف إطار ادلخطط الوطين للتنمية الفالحي ويتمحور حول الربامج ادلرتبطة بـ
) (PNDAعلى سبيل ادلثال نذكر:

_ تكثيف اإلنتاج الفالحي خاصة ادلواد واسعة االستهالك وترقية الصادرات من ادلنتجات الفالحية.

 مكافحة الفقر والتهميش ،السيما عن طريق مشاريع ْنريبية للتنمية اجلماعية ومعاجلة ديون الفالحٌن.وقد قدرت تكلفة ىذا الربنامج بـ  65مليار دج.

ب– الصيد والموارد المائية :.إن اصلاز ىذا الربنامج يتطلب إجراءات تأسيسية وىيكلية مرفقة جيب التكفل هبا،
يف إطار قانون ادلالية  2001وبواسطة آليات أخرى مناسبة .ادلبلغ اإلمجايل لتمويل ىذا الربنامج يقدر 2.9مليار .

ثانيا :التنمية المحلية والبشرية:

أ-التنمية المحليو:إن الربنامج ادلقرتح حيدد نشاط الدولة يف التكفل باالنشغاالت احمللية على عدة مستويات،
التدخل فيما خيص التحسٌن النوعي وادلستدام لإلطار ادلعيشي للمواطنٌن .موجهة أغلبيتها لتشجيع – )(PCD
إن الربنامج يتضمن اصلاز سلططات بلدية التنمية والتوزيع التوازين للتجهيزات واألنشطة على كل الرتاب الوطين.

ب– التشغيل والحماية االجتماعية :يتطلب غالف مايل قدر بـ  16مليار دج .فهو خيص برامج األشغال ذات
الكثافة العالية وادلتعلقة بالواليات احملرومة ). (TUP - HUMOلليد العاملة إن ىذه الربامج من شأهنا أن
تسمح بعرض إضايف لـ  70.000منصب شغل دائم ينل تلك الفرتة.

ثالثا:تعزيز الخدمات العامة وتحسي إطار المعيشي:يف إطار األشغال الكربى للتجهيز والتهيئة العمرانية قدر
الغالف ادلايل بـ 5. 210مليار دج .ىذا الربنامج يشكل من ثالثة جوانب :التجهيزات اذليكلية للعمران ،إعادة
إحياء الفضاءات الريفية يف اجلبال ،اذلضاب العليا والواحات والسكن والعمران.
أ-التجهيزات الهيكلية للعمران:هتدف إىل ٓنسٌن إطار معيشة حياة سكان ادلراكز احلضرية الكربى حيث يتمركز

الفقر والعزلة .مت تقدير ىذا الربنامج بـ 9.142مليار دج.
ب-إحياء الفضاءات الريفية باجلبال ،اذلضاب العليا والواحات.

رابعا:تنمية الموارد البشرية :تقدر تكلفة الربنامج بـ0.91مليار دج .مت اختيار ادلشاريع وفقاً النعكاسها ادلباشر
على حاجيات السكان ،وكذلك لتقييم اإلمكانيات والقدرات ادلوجودة( منشآت الصحة والرتبية
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-1البرنامج التكميلي لدعم النمو Programme complémentaire de soutien :1002-1002

 à la croissance – PCSCوىو برنامج مكمل لسياسة االنعاش االقتصادي ورصد ذلذا الربنامج غالفا ماليا
13
قدر بـ  7.2515مليار دج أي ما يعادل  01مليار دوالر بغية ٓنقيق مخسة أىداف رئيسية ىي:
 ٓنسٌن ظروف معيشة السكان وخصص لو مبلغ قدر بـ  0.918،2مليار دج بنسبة  % 22،2منها السكنات،اجلامعات ،الصحة العمومية ،التكوين ادلهين .................
 تطوير ادلنشآت األساسية وخصص لو مبلغ قدر بـ  0.710،0مليار دج بنسبة  % 21،2منها قطاع النقل،14
األشغال العمومية ،ادلاء وهتيئة اإلقليم.
 دعم التنمية االقتصادية خصص ذلا مبلغ قدر بـ  007،5مليار دج بنسبة  % 8منها ترقية االستثمار ،الفالحةوالتنمية الريفية ،ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة والصناعة التقليدية ،الصناعة ،الصيد البحري ،السياحة
 تطوير اخلدمة العمومية وٓنديثها خصص ذلا مبلغ قدر ب ـ  510،9مليار دج أي بنسبة  %28منها العدالة،الداخلية ،ادلالية ،التجارة والربيد والتكنولوجيا اجلديدة لالتصال  21مليار دج بنسبة .% 0،0

-3برنامج التنمية الخماسيProgramme de consolidation de la croissance :

économique – PCCEبرنامج االستثمارات العمومية الذي وضع للفرتة ادلمتدة من 5102-5101خصص
15
لو مبلغ قدر بـ  50.502مليار دج أي ما يعادل  580مليار دوالر وىو يشمل شقٌن اثنٌن مها:
 استكمال ادلشاريع الكربى اجلاري اصلازىا على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية والطرق وادلياه ّنبلغ 9.711مليار دج أو ما يعادل  001مليار دوالر.
 إطالق مشاريع جديدة ّنبلغ  00.202مليار دج أو ما يعادل  020مليار دوالر .خيصص الربنامج أكثر من % 21من موارده لتحسٌن التنمية البشرية وذلك على اخلصوص من خالل:
ما يقارب  5000منشأة للرتبية الوطنية؛ أكثر من  1500منشأة قاعدية صحية؛ مليوين )(02وحدة سكنية منها 1.2مليون وحدة سيتم تسليمها خالل الفرتة اخلماسية على أن يتم الشروع يف أشغال اجلزء ادلتبقي قبل هناية سنة
.2014
 توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  220.000سكن ريفي بالكهرباء؛ ٓنسٌن التزويد بادلاءالشروب على اخلصوص من خالل إصلاز  35سد أو 25منظومة لتحويل ادلياه وإهناء األشغال َنميع زلطات ٓنلية
مياه البحر اجلاري إصلازىا ،ىذا وخيصص برنامج االستثمارات العمومية ىذا ما يقارب من 40 %من موارده دلواصلة
تطوير ،ادلنشآت القاعدية األساسية وٓنسٌن اخلدمة العمومية وذلك على اخلصوص:
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 أكثر من  3.100مليار دج موجهة لقطاع األشغال العمومية دلواصلة توسيع وٓنديث شبكة الطرقات وزيادةقدرات ادلوانئ
 أكثر من  2.800مليار دج سلصصة لقطاع النقل من أجل ٓنديث ومد شبكة السكك احلديدية وٓنسٌن النقلاحلضري(
 ما يقارب  500مليار دج لتهيئة اإلقليم والبيئة. وما يقارب  1.800مليار دج لتحسٌن إمكانيات وخدمات اجلماعات احمللية وقطاع العدالة وإدارات الضرائب.وعالوة على حجم النشاطات اليت سيفيد هبا أداة اإلصلاز الوطنية خيصص ىذا الربنامج أكثر من  1.500مليار دج
لدعم تنمية االقتصاد الوطين على اخلصوص من خالل:
 أكثر من  1.000مليار دج يتم رصدىا لدعم التنمية الفالحية والريفية. وما يقارب  150مليار دج لرتقية ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة من خالل إنشاء مناطق صناعية والدعم العموميللتأىيل وتيسًن القروض البنكية اليت قد تصل إىل  300مليار دج لنفس الغرض .ستعبئ التنمية الصناعية ىي
األخرى أكثر من  2.000مليار دج من القروض البنكية ادليسرة من قبل الدولة من أجل اصلاز زلطات جديدة
لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة البرتوكيمياوية وٓنديث ادلؤسسات العمومية .أما تشجيع إنشاء مناصب الشغل
فيستفيد من  350مليار دج من الربنامج اخلماسي دلرافقة اإلدماج ادلهين خلرجيي اجلامعات ومراكز التكوين ادلهين
ودعم إنشاء ادلؤسسات ادلصغرة وٕنويل آليات إنشاء مناصب انتظار التشغيل .وعلى صعيد آخر خيصص الربنامج
مبلغ  250مليار دج لتطوير اقتصاد ادلعرفة من خالل دعم البحث العلمي وتعميم التعليم واستعمال وسيلة اإلعالم
اآليل داخال دلنظومة الوطنية للتعليم كلها ويف ادلرافق العمومية.
 -IIIانعكاسات سياسات االستثمارات العمومية على النمو االقتصادي في الجزائر1022-1002

يعترب رفع معدالت النمو االقتصادي اذلدف النهائي لربامج االستثمارات العمومية سنحاول ٓنليل أثر
ىذه الربامج على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة .5102-5110

 .2أثر مخطط دعم االنعاش االقتصادي على النمو االقتصادي خالل الفترة :1002-1002
ان الرفع من معدالت النمو االقتصادي من بٌن اىم اىداف ىذا ادلخطط حيث بلغ متوسط معدل النمو خالل
الفرتة ادلعنية حوايل  %2.8وىو اعلى شلا قد ٓنقق يف الفرتة  5111-0992الذي بلغ % 0.5واجلدول ادلوايل
يبٌن تطور معدالت النمو االقتصادي خالل ىذه الفرتة.
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الجدول رقم  :2تطور معدالت النمو االقتصادي  1002-1002الوحدة%
1001

1003

1002

السنوات 1002

معدل النمو

معدل النمو خارج المحروقات

2.1

2.5

2.9

0.5

معدل النمو في قطاع المحروقات

0.0-

0.7

8.8

0.0

معدل النمو الناتج المحلي الحقيقي

5.0

2.7

0.9

2.5

ادلصدر :الديوان الوطين لإلحصاء()WWW.ons.dz
نالحظ ان معدالت النمو االقتصادي شهدت ٓنسن ملحوظ خالل الفرتة  5112-5110وصلت اىل
اعلى نسبة ذلا سنة  5110قدرت  % 0.9تراجعت سنة  5112إىل % 2.5راجع التحسن إىل الزيادة يف
معدالت منو قطاع احملروقات  5110-5110وسبب االخنفاض راجع إىل اخنفاض معدالت منو قطاع احملروقات يف
حٌن ان معدالت النمو خارج احملروقات عرفت ٓنسننا متواضعاً طول الفرتة  5112-5110قدرت ب ،%0.5
ان مسامهة سلتلف القطاعات االقتصادية يف ٓنقيق معدالت النمو خالل الفرتة يوضحو اجلدول ادلوايل.
الجدول رقم  :1التقسيم القطاعي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  1002-1002الوحدة.%
1001

1003

1002

القطاعات

السنوات 1002

المحروقات

0.0-

0.7

8.8

0.0

الفالحة

00.5

0.0-

09.7

0.0

المناجم

5.8-

0.0

1.0

0.1-

الطاقة والمياه

2.1

2.0

0.0

2.8

صناعة مصنعة

0.1-

0.1-

0.2

0.0-

صناعة القطاع الخاص

0.1

0.0

5.9

5.2

بناء وأشغال عمومية

5.8

8.5

2.2

8

خدمات خارج اإلدارات العمومية

0،8

2.0

2.5

7.7

خدمات اإلدارات العمومية

5.1

0.1

2.2

2.1

ادلصدر :بنك اجلزائر ،التقرير السنوي  ،5110أكتوبر  ،5117ص .097

من خالل اجلدول وما جاء بو سلطط االنعاش :قطاع الفالحة :حصل على مبلغ نقدي قدر ب 2.2مليار

دينار جزائري من سلططات االنعاش وقدر حقق ىذا القطاع خالل الفرتة معدالت منو متذبذبة راجع إىل الظروف
ادلناخية ،حيث سجل اخنفاض سنة  5111قدر ب  %0.0-وارتفع إىل % 09،7سنة  5110راجع إىل ٓنسن
الظروف ادلناخية باألساس وإىل زيادة الدعم الفالحي لكن شهد اخنفاض إىل % 0.0سنة .5112
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قطاع البناء واالشغال العمومية :حصل ىذا القطاع على أكرب سلصصات الربنامج وىو ما انعكس اجيابا على منو
ىذا القطاع حيث انتقل معدل منوه من % 5.8سنة  5110إىل  %8.5سنة  5115ىذه الزيادة ناْنة عن
ارتفاع النفقات يف ىذا القطاع ،اذ بلغت الزيادة يف الناتج احمللي خالل الفرتة ادلعنية  511مليار دينار جزائري
يعكس التطور الكبًن الذي شهده القطاع.

قطاع الصناعة :سجل ىذا منو متدين قدر متوسط منو القطاع  %5.0ويرجع إىل مسامهة القطاع اخلاص يف ظل
اىتمام الدولة بقطاع الصناعة العمومية حيث عرف ادلؤشر العام للقطاع الصناعي خارج احملروقات ثباتا على العموم
مل يتغًن إال ُنوايل  ،%1.2-راجع إىل عدم استفادة ادلؤسسات الصناعية العمومية من دعم معترب من ىذا
ادلخطط .أما قطاعات الطاقة وادلاء والقطاعات االستخراجية وماد البناء عرفت ارتفاع يف ادلتوسط قدر على التوايل
ب %5،5 ،%0 ،%2.2 :مقارنة بالقطاعات األخرى.
قطاع الخدمات :ساىم بدور كبًن يف النمو االقتصادي خالل الفرتة من خالل ادلعدالت ادلوجبة واحملققة سواء يف
اإلدارات العامة أو خارجها ويرجع باألساس إىل ما جاء بو ادلخطط من تنشيط قطاع النقل واالتصاالت.
وشلا سبق ديكن القول ان سلطط دعم االنعاش مل يؤثر على منو الناتج احمللي احلقيقي اال من خالل سلصصاتو لقطاع
االشغال العمومية واذلياكل القاعدية بشكل رئيسي ،حيث ساىم بشكل مباشر يف توليدا دخول يف االقتصاد
الوطين ،ادت إىل الزيادة يف الناتج احمللي ،اما قطاع الفالحة والصيد ساىم بشكل صئيل يف الناتج احمللي ألنو يتأثر
بالظروف ادلناخية ،ويبقى أكرب مساىم يف الناتج احمللي ىو قطاع احملروقات.

-1أثر البرنامج التكميلي لدعم النمو 1002-1002
ش هدت معدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة اخنفاضا راجع إىل تراجع معدالت النمو يف قطاع احملروقات بسبب
اخنفاض اسعار النفط الناْنة عن اخنفاض الطلب على البرتول بسبب أزمة  5118باإلضافة إىل اخنفاض حصة
اجلزائر من يف حٌن ان معدالت النمو خارج احملروقات شهدت ٓنسنا ملحوظا بلغت ذروتو سنة  5119قدرت ب
 %01.2راجع إىل األثر االجيايب ذلذا الربنامج باخلصوص يف قطاعي اخلدمات والبناء واالشغال العمومية.
الجدول رقم  :3تطور معدالت النمو االقتصادي خالل الفترة  1002-1002الوحدة.%
1002

1002

1002

القطاعات

السنوات 1002 1002

معدل النمو خارج المحروقات

2.7

2.0

0.0

0.0

01.2

معدل النمو في قطاع المحروقات

2.8

5.2-

1.9-

5.0-

معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي

2.0

5.1

0.1

5.2

المصدر :الديوان الوطني لإلحصائياتwww.ons.dz
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نالحظ ان معدل منو الناتج احمللي شهد تراجع سنة  5110مقارنة بـ  5112ىذا راجع الخنفاض يف معدل
منو احملروقات ،مث عاود االنتعاش رلددا لكن بشكل بطيء نتيجة تراجع يف معدالت منو احملروقات رغم بقائو سالبا
وكذا ارتفاع معدل النمو خارج احملروقات لكنو عاود االخنفاض بسبب تدىور معدل منو احملروقات.
ىذا التدىور ناتج عن تدىور معدالت منو قطاع احملروقات رغم ٓنسن معدالت منو خارج احملروقات نتيجة تطبيق

ىذا الربنامج .الجدول رقم  :2التقسيم القطاعي لنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي .1002-1002
القطاعات

السنوات

1002

1002

1002 1002

1002

الفالحة

0.9

2.9

2.1

2.0-

_

صناعات عمومية

2.2-

5.5-

0.9-

0.9

0.2

صناعات قطاع خاص

0.7

5.0

0.5

0.8

2.5

بناء وأشغال عمومية

7.0

00.0

9.2

9.8

9.9

خدمات خارج اإلدارات العمومية

0.1

0.2

0.8

7.8

7.2

خدمات اإلدارات

3.0

1.2

2.2

2.2

2.2

المصدر :الديوان الوطني لإلحصاء.
من اجلدول نالحظ:

القطاع الفالحي :ساىم ىذا الربنامج يف رفع معدالت منو الناتج احمللي بٌن ( )5118-5117ما يقارب %0.0

لكنو اخنفض بشكل حاد يف  5118وىذا راجع إىل الظروف ادلناخية اليت تؤثر على العملية االنتاجية ،ذلذا القطاع
رغم دعم القطاع الفالحي.
القطاع الصناعي :حقق القطاع الصناعي اخلاص معدالت منو بلغت  %0.5تبقى ضعيفة حيث بلغت كأدىن حد

 %5.0اما القطاع الصناعي العام معدالت منو سالبة راجع إىل اخنفاض ادلؤشرات اإلنتاجية خالل الفرتة ادلعنية.

قطاع البناء واالشغال العمومية :يعترب اىم قطاع ساىم يف النمو االقتصادي عموما ومنو الناتج احمللي خصوصا

حيث بلغ متوسط معدل منو الناتج يف القطاع حوايل  %9.2خالل الفرتة  5118-5112نتيجة ادلبالغ الضخمة
اليت وجهت ذلذا القطاع.
قطاع الخدمات :يعترب ىذا القطاع صاحب احلصة األكرب يف تكوين الناتج احمللي ويعترب من بٌن أىم دوافع ارتفاع
معدالت منو قطاع احملروقات إىل جانب قطاع األشغال العمومية ،بلغ متوسط الناتج يف اإلدارات العامة
%2.5و %0.7خارجها.
.3تقييم برامج االنفاق العام في الجزائر .1002-1002

سامهت يف ٓنقيق متوسط معدل منو خارج احملروقات بـ %.0؛ ساىم الربامج يف دفع عجلة النمو االقتصادي.25
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ديكن ان نربز اجيابيات وسلبيات الربامج فيما يلي:
 سامهت الربامج لالستثمارات العمومية بتحقيق متوسط معدل منو قدر بـ %2.2خارج احملروقات و%2.8متوسط معدل منو الناتج احمللي وىذا يربز حجم اإلنعاش االقتصادي الذي ولدتو ادلخططات مقارنة بالسنوات
السابقة ،يف حٌن إن الربامج سامهت يف ٓنقيق معدل منو خارج احملروقات بـ  %0.0وىذا يؤكد استمرارية ٓنسن
النشاط االقتصادي.شهد تطبيق الربامج ارتفاع حجم التكاليف ُنجم كبًن أكرب شلا خصص ذلا يف ادليزانية.

.2أثر وتوقعات لبرنامج التنمية الخماسيProgramme de consolidation de la croissance :

: économique – PCCEأن العالقة بٌن قطاع احملروقات وإمجايل موارد ونفقات ادليزانية واضحة جداُ ،نيث
وصلت يف سبتمرب 2011نسبة اجلباية البرتولية إىل إمجايل ادلوارد إىل 69.2%كما صلد أن مستوى ميزانية التجهيز
خاضع كلية دلستوى اجلباية البرتولية .كما نعلم أن العجز اإلمجايل للخزينة ،شلول كلية بصندوق ضبط ادلوارد ،والذي
مصدره يرجع إىل الفارق بٌن التحصيل احلقيقي للجباية البرتولية ،وتوقعات قانون ادلالية.
كما نالحظ أن التوازنات اخلارجية ٓندىا بنسبة عالية ادلوارد احملصلة من صادرات احملروقات .ففي سنة 2011
مثال ،بلغت نسبة صادرات احملروقات يف الصادرات اإلمجالية للسلع. %97.0األمر الذي يفرز ميزانا ْناريا موجبا
28.6مليار دوالر يف  ،2011على عكس ميزان اخلدمات الذي يظهر عجزا ىيكليا  - 8.1مليار دوالر
يف .5100فإعادة توازن أرصدة ميزان ادلدفوعات منذ سنة  5111يفسره بنسبة كبًنة مستوى مداخيل البرتول
الذي مكن من تراكم احتياطات الصرف ،واليت بلغت يف هناية سنة 2011مستوى قياسي ) 182.2مليار
دوالر) .كما أن اجلزائر ٕنكنت من تقليص بصفة جد معتربة مستوى ادلديونية اخلارجية بفضل مداخيل احملروقات.
وتعدت آثار احملروقات التوازنات الداخلية واخلارجية ،لنجدىا على مستوى الكتلة النقدية ،حيث ان التوسع النقدي
ناتج عن قطاع احملروقات.فيما خيص تركيبة الناتج احمللي اخلام ،فمن السهل مالحظة أن قطاع احملروقات قد ساىم
سنة  2010بنسبة %37يف تكوين الثروة الداخلية .كما ديكن اإلشارة إىل أن منذ وضع ادلخططات التنموية
األخًنة)(2014-2010 ،2009-2005 ،2004-2001فإن النمو االقتصادي مستند بشكل كبًن على
الطلب وبصفة خاصة على االستثمار الذي ديثل سنة 2010حوايل %26.1من الناتج احمللي اخلام.وتبٌن جليا
اإلحصاءات ادلتوفرة لسنة2010أن إمجايل االستثمار قد قدر ُنوايل 4350.9مليار دينار ،منها 1215مليار
دينار يف قطاع احملروقات ،بينما بلغت استثمارات اإلدارة العمومية 1838شلولة كلية من طرف اجلباية البرتولية،
وعليو 70%من االستثمار اإلمجايل شلول بطريقة مباشرة من طرف احملروقات .كتوقعات قد ٓنقق اجلزائر يف هناية
سنة 2014أىداف التنمية اليت ستسمح ذلا بأن تكون الرائدة يف ادلنطقة العربية وإفريقيا ،وىذه األىداف متنوعة
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ومنسقة بعضها ببعض منها التنمية ادلستدامة ،وتقليص البطالة ،والرفع من ادلستوى ادلعيشي لألسر ،والتكثيف من
البنية التحتية مع الرفع من اإلنتاجية اإلمجالية للعوامل .... ،اخل.
وال ديكن أن ننكر أن الكثًن من ىذه األىداف قد حققت فعليا ،رغم أن ادلشوار ال يزال طويال الستدراك التأخر
الذي عرفتو بعض القطاعات ،خاصة من جانب البنية التحتية ،فيمكن أن نذكر على سبيل ادلثال أن معدل البطالة
أصبح يف حدود %10بعدما كان يف سنة 2000يقارب .%01
ىذا وديكن التذكًن بضخامة ادلخطط اخلماسي الذي جيسده اإلنفاق العمومي ،حيث قل ما صلد بلدا من حجم
اجلزائر يعتمد ىذا ادلستوى من اإلنفاق ،إن ىذا اإلنفاق لو تأثًن إجيايب على النمو االقتصادي عن طريق توسيع
الطلب االستثماري )بفعل العامل ادلضاعف) ،كما لو تأثًن إجيايب على النمو االقتصادي من ناحية العرض حيث
يسمح برفع اإلنتاجية اإلمجالية للعوامل ،ما يسمح للمؤسسة من تعزيز منافستها ومردوديتها.ومن ادلهم التذكًن أن
االقتصاد اجلزائري يعاين نوعا ما من قدرتو على امتصاص ىذا الكم اذلائل من االستثمار ،حيث تشًن اإلحصاءات
ادلتوفرة إىل أن معدل ٓنقيق نفقات التجهيز يدور حويل ،80%وىو معدل مقبول ومشرف مقارنة مع حجم اإلنفاق
االستثماري ادلعتمد.

خاتمة:

من خالل ٓنليلنا النعكاسات برامج االستثمارات العامة يف اجلزائر على النمو االقتصادي يربز لنا مدى
ىشاشة القطاع الصناعي اخلاص والعام ،حيث مل يستفد من ادلخصصات الضخمة اليت وجهت لو وبقاء قطاع
احملروقات ادلساىم االكرب يف الناتج احمللي ويف النمو االقتصادي وديكن ان نستنتج ما يلي:
 غياب اسرتاتيجية قطاعية واضحة وفق اولويات قطاعية؛ التأثًن االجيايب لكال ادلخططٌن على كل من قطاع البناء واالشغال العمومية واخلدمات وىذا راجع إىلادلخصصات الكربى اليت اوالىا الربنامج؛
 يبقى قطاع احملروقات ىو ادلساىم االكرب يف دفع عجلة النمو االقتصادي يف اجلزائر رغم اجلهود ادلبذولة من طرفاجلزائر للنهوض بباقي القطاعات خارج احملروقات ودعمها بالربامج التنموية ؤنصيص مبالغ ضخمة ذلا واخرىا
ادلخطط اخلماسي االخًن الذي طور االصلاز واذلادف إىل إكمال برنارلي اإلنعاش ودعم النمو.
 النتائج احملققة من ىذه االستثمارات العمومية متواضعة نسبيا مقارنة ُنجم التكاليف الضخمة ويبقى قطاعاحملروقات أكرب مساىم يف الناتج الداخلي اخلام رغم وجود ٓنسن نسيب يف مسامهة قطاع خارج احملروقات
التأثًن اإلجيايب دلخططات التنمية على كل من قطاع البناء واألشغال العمومية وقطاع اخلدمات وذلك راجع إىلادلبالغ الضخمة اليت خصصت ذلا من أجل تطوير البىن التحتية واذلياكل القاعدية.
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