
  17-6. ص.  ص-تنمية الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائر  _______________________________________________________________________________________

  6

       
   

 

  جامعة ورقلة - وصاف سعيدي
s.ouassaf@caramail.com  

  
  

  

  
 

شهدت العقود الثالثة املنقضية اهتماما كبريا  : متهيد
 للتنمية يف ، كأداةباستراتيجية التصنيع من أجل التصدير

، بعد اإلختالالت اهليكلية اليت عانت الدول الناميةالعديد من 
منها موازين مدفوعاهتا، فاملتتبع ملوازين مدفوعات هذه الدول 
يالحظ تدهور هذه املوازين بشكل أثر على إمكانات النمو 
والتقدم اإلقتصادي هلذه الدول، وقد ترتب على تزايد عجز 

ول نتائج متعددة، نذكر منها على موازين مدفوعات هذه الد
سبيل املثال ال احلصر تعرض إقتصادياهتا لصدمة حادة نتيجة 
لتزايد اإلقتراض اخلارجي، وتفاقم أعباء الدين، تراخي الطلب 
العاملي على صادرات تلك الدول، تزايد حجم وقيمة 

لتعقد البيئة  املدفوعات عن الواردات هلذه الدول نتيجة

ملية، ونتناول فيما يلي موقع الصادرات يف االقتصادية العا
  .الفكر االقتصادي

 
  موقع الصادرات يف الفكر االقتصادي:أوال 

  
تضمن الفكر االقتصادي عرب السنوات الطويلة املاضية 
واحلديثة أفكارا تعكس أمهية إسهام التجارة اخلارجية يف حتقيق 

 املوارد اإلمناء االقتصادي، وذلك من خالل ما تؤديه من توزيع
اإلنتاجية بني دول العامل على وجه يكفل االستخدام 
االقتصادي األفضل، وما ينتج عن هذه التجارة من استغالل 
إمكانات اتساع السوق يف حتسني اإلنتاج وتطبيق مبدأ 

كما يشمل الفكر  .التخصص وتقسيم العمل الدويل
ر االقتصادي ذاته عددا من األفكار اليت رأت يف نشاط التصدي

أمهية بالغة واعتباره ركنا أساسيا يف عملية اإلمناء االقتصادي 
للدول املتقدمة والنامية على السواء، وال بد هنا من إعطاء حملة 
موجزة عن األفكار االقتصادية املختلفة قدميا وحديثا ونظرهتا 

 : 1إىل الصادرات وأمهيتها
  

I- أكد : الصادرات يف الفكر االقتصادي التجاري 
اريون على أن الوسيلة الفعالة لتحقيق القدر األكرب من التج

 كما  لألمة هي التجارة اخلارجية) الثروة(املعادن النفيسة 
دعوا إىل تسخري كل النشاطات االقتصادية األخرى لكي 
تكون يف خدمة التجارة اخلارجية، ومل تقتصر مطالبتهم 
ا بتدخل الدولة يف التجارة وإمنا طالبوا بضرورة تدخله

لضمان جناح التجارة، من أجل  املتكامل يف احلياة االقتصادية
حتقيق هدف مجع الثروة لألمة، كما طالبوا كذلك بتدخل 
الدولة من أجل تنظيم عالقتها التجارية مع الدول األخرى 
حبيث جتلب التجارة أكرب قدر من املغامن للدولة وحتد من 

وقد رأى  .رةاخلسائر اليت تنجم عن هذه التجا األضرار أو
التجاريون أن حتقيق قدر كبري من املعادن النفيسة يأيت من 

بعد بروز نتائج سيئة لبعض السياسات   :ملخص 
اليت كانت منتهجة يف بعض الدول النامية ويتعلق األمر

،ياسة اإلقراض اخلارجيبسياسة إحالل الواردات وس
 إىل تفاقم العجز يف امليزان التجاري وزيادةاحيث أدت

حجم املديونية اخلارجية وتزايد أعبائها وبالتايل ضعف
هذاألجل  ,القدرة على اإلستراد وتعثر جهود التنمية

يصبح قيام اقتصاد تصديري غري تقليدي من املهام األوىل
ونه يف األساسألجهزة التخطيط ورسم السياسات لك

حيث تعد تنمية الصادرات,عملية تنموية طويلة األجل
أحد ركائزه األساسية، واجلزائر كبقية الدول النامية

 من خالل طرح مجلة األحادية يف التصدير حتاول جتاوز
تصب جلها يف حتفيز املؤسسات الوطنية حنومن احلوافز 

 .اختراق األسواق الدولية
 

وافز التصدير، النمو االقتصادي، ح: الكلمات املفتاح
اختراق االسواق الدولية، القدرة التنافسية، السياسية

 .التجارية
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خالل امليزان التجاري الذي يكون يف صاحل الدولة، مما حيتم 
على الدولة أن تقلل من وارداهتا من الدول األخرى وأن تزيد 
من صادراهتا إىل تلك الدول، وبذلك فقد متثلت السياسة 

شجيع الصادرات وتقييد التجارية لديهم يف إنعاش وت
  .الواردات من اخلارج

  
واعترب التجاريون أن حتقيق وتكوين فائض مستمر يف 

املصدر الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية اليت  الصادرات هو
تستطيع الدولة من خالهلا احلصول على احتياجاهتا من 

 وقد متثلت سياسة تشجيع الصادرات لديهم من ،اخلارج
 :خالل التايل 

  
  .تشجيع الصادرات من السلع الصناعية بكافة الوسائل -
العمل بشكل مستمر على توسع وإجياد واكتساب  -

األسواق اخلارجية اجلديدة وخاصة يف البلدان املكتشفة 
  .حديثا

تقدمي الدعم واملعونة املالية لبعض الصناعات التصديرية  -
  .ملواجهة املنافسة اخلارجية

 سبق أن مت حتصيلها الضرائب اليت رد بعض الرسوم أو -
  .عند استرياد املواد اخلام هلا من اخلارج

ختفيض نفقات إنتاج السلع اليت تصدر إىل اخلارج من  -
  .خالل سياسة األجور املخفضة

  .إنشاء املستودعات الكبرية للسلع اجلاهزة للتصدير -
إنشاء املناطق احلرة واملوانئ اليت من شأهنا مساعدة  -

  .الصادرات على التطور
يع عمليات التصدير ودعمها من خالل اتباع نظام تشج -
  ".الدروباك"

  
 
-IIالصادرات يف الفكر االقتصادي الكالسيكي  :  

 
منذ مطلع القرن الثامن عشر بدأت تتراجع أفكار 
التجاريني، وبدأت أفكار الكالسيك اليت نادت باحلرية 
االقتصادية الكاملة يف جمال التجارة اخلارجية، وقامت بعرض 

رة احلرية االقتصادية اليت تعتمد على فكرة التوازن فك
االقتصادي التلقائي، وأصبح هناك مفاهيم جديدة ترى عدم 
تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية وهذا ما خيالف املطالبة 

  .للفكر التجاري بضرورة تدخل الدولة يف االقتصاد
  

 أبدى الكالسيك اهتماما بالغا يف نشاط التجارة اخلارجية
ولكن ليس باألسلوب الذي كان عليه التجاريون، فأحد رواد 

اهتم يف السوق واعتربها " آدم مسيث"الفكر الكالسيك وهو

االقتصادي حيث تزداد إمكانية تقسيم  احملدد األول للنمو
العمل مع كل اتساع يف حجم السوق، وقد أكد على أمهية 

ناعي، التجارة اخلارجية يف توزيع الفائض من اإلنتاج الص
 وكان اهتمامه هبذا النشاط مبعثه اهتمامه بالقوى احملددة لنمو

وفيما بعد متكن  .اإلنتاج احلقيقي وليس املعدن النفيس
من إبراز دور التجارة اخلارجية وأمهيتها يف اإلمناء " ريكاردوا"

االقتصادي بشكل يفوق آدم مسيث وعلى أسس علمية 
دولية على أسس جديدة، وأوضح كيف أن قيام التجارة ال

اختالف النفقات النسبية والذي يتيح االستفادة من مبدأ 
التخصص وتقسيم العمل على النطاق الدويل، وذلك بضرورة 
توفر شروط احلرية االقتصادية بشكلها الكامل، فال تدخل من 
جانب الدولة على اإلطالق يف النشاطات االقتصادية، كما 

االقتصادي يف   تلحق بالنموبني األضرار الكبرية اليت ميكن أن
  .ظروف إعاقة حرية التجارة

  
ورأى الكالسيك أن تنمية التجارة اخلارجية على أساس 
الكفاءات النسبية ال يتعارض أبدا مع التنمية االقتصادية بل 
يساهم فيها بشكل فعال وكبري وهاجم الكالسيك بعنف 
السياسة احلمائية للتجاريني اليت تستهدف احلصول على 

ملعادن النفيسة من خالل إجياد الفائض يف امليزان التجاري، ا
أن ترك احلرية  وكان مربرهم يف الدفاع عن حرية التجارة هو

الكاملة للتجارة سيؤدي يف هناية املطاف بكل دولة إىل 
التخصص يف إنتاج السلعة اليت تتمتع بأكرب ميزة نسبية يف 

م العمل إنتاجها وأن التخصص الدويل أوما يسمى تقسي
الدويل من شأنه أن يعود بالفائدة على كل دولة وعلى العامل 

  .بأسره مما يزيد من الرفاهية االقتصادية لكافة الشعوب
  

مدرسة الكالسيك بيان دور الصادرات يف  وتناول مفكرو
توسيع القاعدة اإلنتاجية يف االقتصاد وحتقيق الغلة املتزايدة 

حلصول على أكرب كفاية وحتريك االستثمار على وجه يضمن ا
ممكنة من استخدامات املوارد احمللية إىل جانب اجتذاب 
رؤوس األموال اخلارجية لالستثمار يف ميدان إنتاج السلع 

أوضح الفكر الكالسيكي أثر التجارة فقد . التصديرية
اخلارجية على تراكم رأس املال عن طريق ما يترتب على 

من ارتفاع يف الدخل التخصص األكفأ للموارد االقتصادية 
احلقيقي وزيادة االدخار وتوفري حوافز االستثمار كنتيجة 
 .التساع إطار السوق واالستفادة من اقتصادات احلجم الكبري

ومن خالل ما سبق عرضه عن الفكر لدى الكالسيك فيما 
يتعلق بنظرهتم إىل التجارة اخلارجية وخاصة الصادرات بأهنا مل 

حتقيق التوزيع األمثل  صيص املوارد أوتكن جمرد أداة إلعادة خت
  .هلا، بل تعترب عندهم قوة حمركة للنمو
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III  -الصادرات يف الفكر االقتصادي احلديث:   
 

عندما جاء كيرت برز االهتمام البالغ يف حتليل أمهية دور 
الصادرات كأحد مكونات الدخل القومي حيث تسهم 

 بصورة الصادرات من خالل عمل املضاعف بزيادة الدخل
وظهر عدد من االقتصاديني الذين ، أكرب من قيمتها املباشرة

حيملون وجهة نظر مغايرة ملا سبقهم من االقتصاديني إزاء دور 
 ,Myrdal" الصادرات يف عملية التنمية االقتصادية، منهم 

Marx, Singer, Nurkse  ."  حيث أشار"Marx "
 يف اإلمناء إىل استحالة قيام التجارة اخلارجية بدور فاعل

االقتصادي للدول النامية يف ظل السيطرة الكبرية للدول 
العالقات االقتصادية الدولية وما متارسه هذه  الرأمسالية على

، )الضعيفة(الدول من استغالل وهنب لثروات الدول الفقرية 
باإلضافة إىل املنافسة الكبرية بني هذه الدول للسيطرة على 

 العامل وحتكمها يف رأس املال األسواق ومناطق النفوذ يف
فإنه يرى أن التجارة اخلارجية بني " Myrdal"أما  .العاملي

الدول النامية والدول املتقدمة تعمل على زيادة التفاوت القائم 
يف املستويات االقتصادية بني اجملموعتني، ويرى أن األسواق 

ل على الكبرية اليت ختلقها التجارة اخلارجية تعمل يف املقام األو
تعزيز وضع الدول املتقدمة اليت تتمتع أصال بصناعة قوية 
مقابل ضعفها يف الدول النامية، إىل جانب أن الطلب على 

أولية   وغالبا ما تكون مواد خام أو-صادرات الدول األخرية 
ويرى أن أي تقدم حيدث يف قطاع .  يتصف بعدم املرونة-

 أثره إىل الدول الصادرات يف الدول النامية غالبا ما يرجع
الصناعية املستوردة للمواد األولية، إضافة إىل عوائد 
استثماراهتا اليت اقتصرت على قطاعات معينة كإنتاج املواد 

 .األولية وتصديرها
 

إىل أن التجارة اخلارجية لن تؤدي " مريال" وبالتايل يشري 
عكس ما تسعى إليه التنمية  إىل الركود االقتصادي، وهو

أما  .ة من زيادة الدخل القومي ورفع مستوى املعيشةاالقتصادي
"Nurkse" فإنه يرى أن التجارة اخلارجية أداة النتشار 

االقتصادي فضال عن كوهنا وسيلة لتوزيع املوارد توزيعا  النمو
أكثر كفاء، وضرب مثاال على ذلك بالدور الذي لعبته 
ليا التجارة اخلارجية يف البلدان احلديثة مثل كندا واسترا

وجنوب إفريقيا واألرجنتني، كما أكد على ضرورة االهتمام 
هبذا اجلانب يف الدول النامية خاصة عندما تكون ظروف 
الطلب اخلارجي على مواد التصدير وسلعة غري مواتية، وإزاء 
ذلك بني تشاؤمه مبا يتعلق بإمكانية قيام التجارة اخلارجية 

ما تواجه صادراهتا إىل بدور إمنائي للدول النامية، وذلك نتيجة 
، هدا ما جيعل اللجؤ أسواق الدول املتقدمة من عقبات عديدة
  .اىل تنمية الصادرات أكثر من ضرورة

 
  
  مربرات اللجوء إىل تنمية الصادرات      : ثانيا 
 

تشري تقارير البنك الدويل عن التنمية يف العامل أن عجز 
 اجتاها متزايدا احلساب اجلاري جملموعة الدول النامية قد شهد

للعجز يف حني أن عقد الثمانينات قد شهد اخنفاضا يف العجز 
واجلدير بالذكر أن عجز احلساب . يف احلساب اجلاري

اجلاري يف السبعينات كان نتيجة اإلضطربات النقدية اليت 
شهدها هذا العقد وكنتيجة لتبين جمموعة الدول النامية برامج 

 املتاحة لتمويل -ها احملدودة تنمية طموحه بالنظر إىل موارد
 هذا باإلضافة إىل اإلرتفاع الشديد يف أسعار -تلك الربامج 

النفط، واهنيار نظام أسعار الصرف الثابتة واجتاه األسعار 
أما عقد . العاملية لواردات الدول النامية إىل اإلرتفاع

الثمانينات فقد شهد عوامل أخرى، كان من شأهنا اجتاه عجز 
اري للدول النامية إىل اإلخنفاض، من هذه العوامل احلساب اجل

اجتاه معدالت النمو إىل اإلخنفاض يف الثمانيات  نتيجة 
األزمات املالية اليت واجهت الدول النامية يف بداية هذا العقد 
مما حدا بالدول النامية إىل ضغط الواردات، فما أثر هذا 

  اإلخنفاض على مسار التنمية ؟ 
  

اض قد أدى يف حقيقة األمر  إىل تعثر مسار إن هذا اإلخنف
النمو وزيادة حالة الركود التضخمي  وإرتفاع األسعار مع  
تزايد حدة البطالة يف نفس الوقت،  وكان نتيجة تراكم هذه 
املشاكل زيادة حدة الضغوط وتدهور مستويات املعيشة يف 
عدد كبري من الدول النامية وخاصة منخفضة الدخل، مما قد 

هذا ويرجع تراكم عجز ،  بالنظم السياسية هلذه البلدانيعصف
موازين مدفوعات الدول النامية، منخفضة ومتوسطة الدخل 

   :2إىل جمموعة من اإلعتبارات نذكر منها
  

 -I اجتهت الدول الصناعية املتقدمة إىل : الرتعة احلمائية
زيادة الرتعة احلمائية أمام وارداهتا من كافة السلع األولية 

لصناعية، نتيجة لألزمات املالية اليت سادت يف عقد وا
الثمانينات، باإلضافة إىل فترات الركود العاملي الذي ساد 
معظم الدول الصناعية، هذا وقد اجتهت الدول الصناعية إىل 
تبين القيود احلمائية  غري التعريفية على أثر جناح اجلات يف 

ذه القيود ختفيض متوسط التعريفات اجلمركية وقد أثرت ه
تأثريا واضحا منذ منتصف السبعينات على صادرات الدول 

 .النامية
 

 ويرجع اإلجتاه املتزايد للرتعة احلمائية من جانب الدول 
الصناعية املتقدمة إىل الطبيعة الديناميكية للميزة النسبية، 
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فاملعروف أن الدول املتقدمة هي صاحبة السبق يف 
عها، غري أن هذه امليزة اإلختراعات احلديثة، بل هي منب

سرعان ما تنتقل إىل دولة أو دول أخرى قد تكون أقل تقدما، 
حيث يتم إنتاج السلعة فيها وتصديرها للخارج إسنادا إىل 
وفرة عوامل اإلنتاج يف تلك الدول، فتبدأ الدولة صاحبة 
اإلختراع يف مواجهة منافسة شديدة ليست فقط يف األسواق 

سواق الدولة صاحبة اإلختراع املر الذي العاملية بل أيضا يف أ
حيدوبالعديد من هذه الدول إىل البحث عن وسائل جديدة 

  .للحماية
  
 -II شهدت معدالت التبادل الدولية :  معدل التبادل

تدهورا يف غري صاحل الدول النامية، ويرجع ذلك بصفة 
أساسية إىل اجتاه أسعار السلع الصناعية اليت تصدرها الدول 

مة الصناعية، إىل الدول النامية، إىل اإلرتفاع الشديد، املتقد
مقابل اجتاه أسعار السلع الدولية، باستثناء البترول إىل 

ويرجع السبب وراء اإلخنفاض النسيب يف أسعار . االخنفاض
املواد األولية إىل تراخي الطلب العاملي على هذا النوع من 

الذي حققته هذه املنتجات نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي 
الدول الصناعية املتقدمة، مبا ساعدها على ختفيض نسبة املواد 

املستخدمة إلنتاج الوحدة من السلع ) املستوردة(األولية 
 .الصناعية

  
 - III لقد تزايدت أعباء الديون اخلارجية :الدين اخلارجي  

يف الفترة األخرية، فالديون اخلارجية هي نتيجة لتزايد العجز 
ازين املدفوعات، فتزايد عجز احلساب اجلاري تترتب يف مو

عليه ضرورة جلوء الدولة إىل اإلقتراض اخلارجي لتمويل هذا 
العجز، وحتقيق فائض ميزان العمليات الرأمسالية يترتب عليه 
زيادة أرقام املديونية اخلارجية، وبالتبعية تزداد أرقام املديونية 

وأعباء واجبة السداد بعد اخلارجية مما تترتب عليها إلتزامات 
فترة زمنية، األمر الذي ينعكس يف النهاية يف زيادة العجز يف 
احلساب اجلاري، هذا ويزداد األمر سواء نتيجة إلرتفاع 

وقد عانت الدول النامية . أسعار الفائدة على هذه القروض
غري البترولية يف األونة األخرية من أزمات مالية حادة نتيجة 

ن اخلارجية مما أثر على العجز اجلاري يف موازين لتراكم الديو
  .مدفوعات معظم الدول النامية

  
مما سبق يتضح لنا أن السبيل إىل مواجهة العجز املتراكم 
يف موازين مدفوعات هذه الدول هو اإلهتمام بالتصدير 
واستراتيجيات التسويق الدويل له، وال شك أن العامل اليوم 

تباين مستويات اإلنتاج واألداء ميوج بتغريات سريعة تعكس 
الصناعي للدول املختلفة األمر الذي يضفي املزيد من 

املسؤولية على عملية تطوير التصدير ومفاهيم وأساليب 
التسويق اخلارجي للدول النامية، وبالنسبة للجزائر يوضح 
اجلدول التايل بعض اإلختالالت اليت عاىن منها االقتصاد 

، مما أستلزم رسم (1988-1979)اجلزائري خالل فترة 
 دولأنظر اجل. استرياتيجة قوية لتنمة الصادرات غري النفطية

  )01(رقم 
 
العالقة السببية بني منو الصادرات والنمو االقتصادي : ثالثا 

نتناول يف هدا العنصر يف البداية الدراسات التطبيقية السابقة  :
 حناول حتليل للعالقة بني منو الصادرات والنمو االقتصادي، مث

  .العالقة بني التجارة اخلارجية اجلزائية والنمو االقتصادي
  

I - الدراسات التطبيقية السابقة : 
  
توصل الفكر االقتصادي كما توصلت العديد من       

السريع للصادرات يعجل  الدراسات التجريبية إىل أن النمو
نت وأثبتت جتارب الدول النامية اليت تب .االقتصادي بالنمو

سياسة تشجيع الصادرات كإحدى استراتيجيات التنمية 
االقتصادي  االقتصادية، أن تنمية الصادرات هتيئ وسائل النمو

 أو أسرع مما يتحقق يف ظل سياسة إحالل الواردات على حنو
ولقد تزايد اهتمام االقتصاديني بسياسة  .السياسات األخرى

ل تشجيع الصادرات، وتركزت جهودهم يف حبث وحتلي
االقتصادي، وتوضيح أسباب  الصادرات والنمو العالقة بني منو
وأجريت العديد من الدراسات التجريبية لبحث . هذه الظاهرة
اقتصاديات الدول النامية من  يف الصادرات على منو أثر النمو

  : 3جوانب متعددة، نذكر منها على سبيل املثال
 
 Michaelالصادرات على الدخل القومي أثر منو -1

Michaely (1977) ,2- الصادرات على كفاءة  أثر منو
رأس املال وإمكانية التغلب على األزمات االقتصادية اخلارجية 

Bela Balassa (1981) ,3-الصادرات على   أثر منو
 William G. Tylerآثار احلجم والوفرات  اخلارجية 

الصادرات على كفاءة ختصيص  أثر منو -4, (1981)
 ولقد توصلت هذه , Gershon Feder (1982)املوارد

االقتصادي  الصادرات يف حتقيق النمو الدراسات إىل فعالية منو
للدول النامية مع أخذ بعني االعتبار املتغريات االقتصادية 

وميكن عرض نتائج الدراسات  العاملية احلالية واملستقبلية،
وتبعا ملا سبق ذكره حناول ، )02(رقم السابقة وفق اجلدول 

يان وحتليل العالقة بني التجارة اخلارجية اجلزائرية والنمو تب
  .االقتصادي
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II – حتليل عالقة  التجارة اخلارجية  بالنمو االقتصادي  :
نتناول يف هدا العنصر تطور املبادالت التجارية للجزائر خالل 

، والعالقة بني منو الصادرات ومنو )1999-1989(الفترة 
 نستعرض هيكل الصادرات اجلزائرية الناتج احمللي اخلام، مث
  .والتوزيع اجلغرايف هلا

  
  
  
  

 تطـور املـيـزان التجـاري للجـزائر خالل الفترة -1
)1989-1999(  

  
الفترة نتناول تطور امليزان التجاري للجـزائر خـالل 

، والذي يوضح لنا نوع الرصيد احملقق، )1989-1999(
يوضح ) 03(وأسباب حتقق هذا الرصيد، واجلدول رقم 

  .ذلك
  

من خالل مالحظتنا للجدول أعاله جند فيما يتعلق 
بالرصيد احملقق خالل الفترة حمل الدراسة، أن هناك فائض 

 اليت سجل فيهما 1999 و1989طوال الفترة، ما عدا سنيت 
رصيد سالب نتيجة إلخنفاض أسعار النفط، أما فيما يتعلق 

نية الكلية بالصادرات فإننا نسجل إخنفاض الصادرات الوط
، ونسجل بلوغ 1999و1994ألدين مستوى هلا سنيت 

 1996الصادرات الوطنية ألعلى مستوى هلا سنيت 
، بسبب تسديد اجلزائر لديوهنا بتصدير منتجات، أما 1997و

 بسبب 1991بالنسبة للواردات فإن أدىن قيمة حتققت سنة 
إجراءات اإلستراد املتخذة من قبل احلكومة، يف حني سجلت 

  بشروع اجلزائر بتحرير 1995واردات أعلى قيمة هلا سنة ال
  .    جتارهتا اخلارجية

  
حتليل العالقة بني منو الصادرات ومنو الناتج احمللي -2

  :اخلـام 
  

سنحاول حتليل العالقة بني منو الصادرات ومنو الناتج 
احمللي اخلام باستخدام بعض املؤشرات اإلحصائية إنطالقا من 

  ).04(ردة يف اجلدول رقم املعطيات الوا
  

بعد استخدام املؤشرات اإلحصائية التالية يف حتليل 
يعرب عن منو  X1املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله، حيث 

يعرب عن منو الصادرات خارج  X2الصادرات اإلمجالية و

 فيعرب عن منو الناتج احمللي اخلام،  فقد Yاحملروقات، أما 
 :توصلنا ملا يلي 

  
 X1 X2 Y 

 11.054 40.383 13.544 اإلحنراف املعياري

 1.327 - 19.191 19.363- املتوسط احلسايب

 833.01 210.43 69.95%معامل اإلختالف 

26.300 -73.000 -34.000 - أقل قيمة

 11.700 58.000 7.000 أعلى قيمة

  
  :معامل االرتباط 

R(y,x1) = 55,81%  R(y,x2) = 20,69%  
يت خنلص إليها من خالل النتائج املتوصل هلا إن النتيجة ال 

أن هناك ارتباط موجب بني منو الصادرات اإلمجالية ومنو 
، وهناك أيضا إرتباط %55,81الناتج احمللي والذي يساوي 

موجب بني منو الصادرات خارج النفط ومنو الناتج احمللي 
، هذا ما جيعلنا نؤكد العالقة %20,69اخلام والذي يساوي 

ية بني التغريات السابقة الذكر، وهو ما يعين حسب الطرد
النظرية االقتصادية وانطالقا من الدراسات التطبيقية السابقة أن 
منو الصادرات سواء اإلمجالية أو غري النفطية يؤدي إىل منو 

 يؤكد معامل اإلختالف املتوصل إليه درجة ,الناتج احمللي اخلام
-1999)خالل فترة سة التقلب العنيف للمتغريات حمل الدرا

، وهو ما يفسر منو هذه املتغريات يف الفترة حمل (1989
  .الدراسة
  
 هيكل الصـادرات  اجلزائـر خـالل فترة  تـطور-

)1990-2000(  
  

يوضح اجلدول التايل هيكل الصادرات الوطنية والذي 
قمنا بتقسيمه إىل جزئي، جزء يتعلق بالصادرات النفطية وجزء 

  ).05(غري النفطية، أنظر اجلدول رقم يتعلق بالصادرات 
  

إن املتمعن يف هيكل وتطور الصادرات اجلزائرية خالل 
ما يوضحه اجلدول رقم ، وفق ) 2000-1990 (الفترة 

  :يستخلص ما يلي ) 05(
  

 من %95سيطرت صادرات احملروقات بأكثر من  -1
إمجايل الصادرات الوطنية،  يف حني الصادرات خارج النفط 

  .  %5ن مستوى مازلت دو
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 السنة الوحيدة  اليت وصلت فيها 1996 تعترب سنة -2
 من إمجايل % 7.08الصادرات خارج النفط نسبة 

،وهذا بدرجة ) مليون دوالر784.79(الصادرات الوطنية 
أساسية نتيجة تسديد اجلزائر جلزء من ديوهنا اجتاه روسيا 

ت  فإن الصادرات خارج النفط بلغ2000كبضائع، أما سنة 
 من إمجايل الصادرات % 3.18 مليون دوالر بنسبة 623
  .الوطنية

  
يتوزع اهليكل السلعي للصادرات خارج النفط لسنة  -3

كالزيوت، (، أساسا من السلع نصف التامة 2000
 من % 2.44 اليت متثل )ومشتقات نفطية، واحلديد والصلب

 مليون دوالر، 477احلجم اإلمجايل للصادرات مبا يعادل 
 47، بقيمة % 0.24عة بالتجهيزات الصناعية بنسبة متبو

  بنسبة) كالفوسفات ( مليون دوالر، إضافة إىل  املواد اخلام
مواد الغذائية ـا الـ مليون دوالر، أم42 ، مببلغ%  0.21

 مليون 30، أي ما قيمته % 0.15 فتمثل )التمورك(
  .دوالر
  

الل ـخ رايف لصادرات اجلزائرـوزيع اجلغـالت -4
 )1999-1996(رة تـف

  
نتناول يف هذا العنصر التوزيع اجلغرايف للصادرات الوطنية 

 رقم دولاإلمجالية عرب خمتلف اجملموعات االقتصادية، أنظر اجل
)06(  

  
بالنسبة ملنظمة التعاون االقتصادي جند أمريكا * 

يف حني جند إضافة ألمريكا اجلنوبية دول  الشمالية فقط،
  .أمريكا الوسطى

 
لصادرات اجلزائرية خارج احملروقات بني بعض تتوزع ا

وبعض بلدان املشرق العريب ) تونس، املغرب(البلدان املغاربية 
، وبعض بلدان مشال البحر األبيض املتوسط )األردن، العراق(
، وبدرجة أقل بعض البلدان )إسبانيا فرنسا، إيطاليا،(

 ، يف حني تتوزع الصادرات االمجالية أساسا حنواإلفريقية
 وبدرجة أقل دول أمريكا  ،%60االحتاد االوريب بأكثرمن 

، أما حجم الصادرات حنو الدول %7الالتينية بأكثر من 
 جمتمعة، كما  %3العربية، وكذا الدول االفريقية فال تتجاوز

 مؤسسة يف قطاع 500تعمل يف اجلزائر اآلن أكثر من 
  .التصدير
 
  

   :هيكل حوافز التصدير يف اجلزائر :رابعا 
 

إن اجلزائر حبكم أهنا من الدول املصدرة للنفط تتأثر 
بتقلبات األسعار، وهذا ما انعكس سلبا على مداخيل البلد، 

وبالتايل تعطل  وانفجار مشكلة املديونية مع بداية التسعينات،
وألجل معاجلة ذلك قامت . حركية االقتصاد الوطين ككل

إستراتيجية السلطات العمومية مع هناية الثمانينات، برسم 
شاملة لتنمية الصادرات خارج احملروقات  تستهدف الوصول 

 2 إىل 2000بالصادرات الوطنية خارج النفط يف آفاق 
مليار دوالر، من خالل تدعيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
خصوصا واملؤسسات الوطنية ككل، مبا جيعلها قادرة على 

ن اإلجراءات اقتحام األسواق الدولية، حيث بدأ طرح عدد م
  .مبراحل تصب جلها يف بناء اقتصاد خارج النفط

  
 قامت السلطات االقتصادية :  سياسة سعر الصرف-1

 ،1994العمومية بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية يف أبريل 
مما يؤدي إىل زيادة الطلب اخلارجي على اإلنتاج الوطين من 

ونة طلب السلع واخلدمات القابلة للتصدير بافتراض وجود مر
  .  سعرية
  

 فبعدما كانت تتم عن طريق : 4 تأمني وضمان الصادرات-2
 الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة (شركات تأمني غري متخصصة 

، مت إنشاء نظام )والشركة اجلزائرية للتأمينات الشاملة ،  التأمني
 تديره 1996جديد لتأمني وضمان الصادرات مع بداية 

، ) CAGEX (أمني وضمان الصادرات الشركة اجلزائرية لت
حيث يتم مبوجب هذا النظام تأمني الشركات املصدرة من 
األخطار التجارية وغري التجارية وأخطار الكوارث الطبيعية، 
إضافة للمشاركة يف املعارض الدولية واستكشاف أسواق 

  .  جديدة
  

  :  ويتم من خالل متويل الصادرات-3
بة يف التصدير سواء  تقدمي قروض للمؤسسات الراغ-

 السترياد املواد األولية الداخلة يف املنتجات املعدة للتصدير، أو
بإنشاء الشباك الوحيد على  أو أثناء العملية التصديرية،

  .مستوى البنوك لتسهيل العمليات املالية للمصدرين
  
 ادراتـية الصـاص بتنمـم إنشاء الصندوق اخلـت -

) FSPE (، )يقوم  ،)1996ة لسنة قتضى قانون املاليمب
هذا الصندوق مبساعدة املؤسسات الراغبة يف املشاركة يف 
املعارض الدولية املسجلة يف برنامج وزارة التجارة، وكذا 
بعض املعارض الدولية األخرى،إضافة إىل تغطية تكاليف 
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 عند القيام بالعرض، فضال )ترانزيتال( النقل وعبور العينات
 بالنسبة % 80 (بالتظاهراتعن مصاريف اإلشهار اخلاصة 

للمشاركة يف املعارض املسجلة يف برنامج وزارة التجارة، 
 بالنسبة للمشاركة يف املعارض غري املسجلة يف برنامج 50%

وتفعيال أكثر لدور هذا الصندوق صدر . )وزارة التجارة 
  حيدد 2000 مارس 26 يف 10قرار وزاري مشترك رقم 

لدولة انطالقا  من هذا شروط االستفادة من مساعدة  ا
الصندوق، وإعفاء عمليات التصدير من الرسوم على رقم 

  .إىل غري ذلك… األعمال،والضرائب املباشرة
  

 مت إنشاء الغرفة اجلزائرية للتجارة :  اإلطار املؤسسايت-4
، والشركة اجلزائرية لألسواق واملعارض (CACI)والصناعة 

(SAFEX)وكذا   رجية،، واملرصد الوطين لألسواق اخلا
مث حتوال بعد ذلك إىل  املركز الوطين للوثائق االقتصادية،

 ) PROMEX ( الديوان اجلزائري للتنمية التجارة اخلارجية
، ليقوم بدعم املتعاملني اجلزائريني يف 1996 يف أكتوبر

استكشاف األسواق اخلارجية، وربط العالقات مع املتعاملني 
 هتم وتثمني صفقات التصديرإضافة إىل تنمية منتجا األجانب،

  .)1996 أكتوبر 01 ليوم96/327مرسوم تنفيذي رقم (
  

  :  5وتتمثل يف إجراءات أخرى،  -5
  
اجلريدة الرمسية (إنشاء شهادة املصدر لبعض املنتجات -
، حيث أصبحت اجلمارك 1999 ماي 02 ليوم 32رقم 

اجلزائرية تشترط احلصول على هذه الشهادة من وزارة 
التمور، اجللود اخلامة، نفايات احلديد (تصدير التجارة ل

، محاية  لسمعة اإلنتاج الوطين يف )والصلب، الفلني اخلام
اخلارج بعد التالعب املالحظ يف كيفية  تقدمي هذه املنتجات 

  .يف األسواق الدولية من حيث التغليف والتعبئة واألسعار
  
رسم إنشاء جملس أعلى لتنمية الصادرات مهمته القيام ب -

االستراتيجية الكلية لتنمية الصادرات الوطنية، ومتابعة 
  .تنفيذها
 إىل إنشاء الشركات التجارية املتخصصة يف  الدعوة-

التصدير هبدف التغلب على مشكلة ضعف كفاءة وإمكانيات 
الشركات الصغرية واملتوسطة، وأيضا لالستفادة من 

صصة يف التسهيالت االئتمانية اليت متنح  للمؤسسات املتخ
  .التصدير، وبالتايل متكنها من املسامهة يف تنمية الصادرات

 ) FINADEX (إنشاء ملف وطين للمصدرين -
على مستوى الديوان اجلزائري لتنمية التجارة اخلارجية، مهمته 

 يعترب مصدر (إحصاء مجيع املتعاملني االقتصاديني املصدرين

ات ما كل مقيم باجلزائر ويكون قد صدر خالل ثالث سنو
، حيث يستفيد جمانا )على األقل  مليون دينار01يعادل مبلغ

ودوريا من مجيع املعلومات املتعلقة باألسواق اخلارجية حمل 
 PROMEX االهتمام، املتوفر سواء على مستوى

، االستفادة اخلاصة من CACI LA أوSAFEXأو
إجراءات الصرف، وكذا املعاجلة االستثنائية يف حالة طلب 

  .من الصندوق اخلاص بتنمية الصادراتاملعونة 
إنشاء مستودع للتصدير على مستوى اجلمارك،حيث تقوم  -

املؤسسات املصدرة على ختزين املنتجات املعدة للتصدير قبل 
  .شحنها اجتاه البلد املصدرة إليه

إنشاء ممثلني جتاريني على مستوى بعض سفاراتنا باخلارج  -
  .ستثمار املوجودة باجلزائرلتعريف باملنتوج الوطين وفرص اال

تنظيم جتارة املقايضة على مستوى احلدود اجلنوبية مع  -
  .الدول اجملاورة يف بعض السلع

عصرنة إدارة اجلمارك  على مستوى آليات العمل مبا  -
يتناسب مع التحوالت االقتصادية الدولية، وتسهيل 
  .اإلجراءات اجلمركية للمؤسسات العاملة يف قطاع التصدير

 إصدار اجلزائر لقانون توجيهي حول ترقية املؤسسات -
الصغرية واملتوسطة، يكون مرجعا لربامج وتدابري املساعدة 

  .والدعم لصاحل هذه املؤسسات
  

  :مشاكل التصدير يف اجلزائر : خامسا 
  

إن التأكيد على الطابع االستراتيجي الذي متثله الصادرات 
ائري يهدف أساسا إىل خارج احملروقات بالنسبة لالقتصاد اجلز

إظهار ثقل وعبء الصادرات خارج احملروقات ومدى تأثريها 
فاملرحلة الطويلة . على التبادل اخلارجي للجزائر وإعاقتها له

من االستقرار اليت ميزت هذا القطاع، رغم حيويته يف 
اقتصاديات كل بلد، أدى إىل االعتقاد بأن الفشل قدر حمتوم 

ا ظهر من خالل سلوك وتصرفات مت االستسالم له، هذا م
األعوان االقتصاديني، مما أدى باالقتصاد اجلزائري إىل تسجيل 

هدا ما جيعلنا نتناول , نتائج ضعيفة جدا يف جمال التصدير
 : 6مشاكل التصدير يف اجلزائر انطالقا من زوايا عدة

  
  : املشاكل على املستوى اجلزئي -1
  
ومعلنة ومعروفة غياب سياسة حمددة األهداف وواضحة  -

  من طرف كل الدوائر واملستويات واملصاحل واألفراد؛
 تطبيق عشوائي وغري منتظم إلجراءات العمل املنصوص -

عليها يف نظام اجلودة، باإلضافة إىل غياب نظام قادر على 
 القياس املبين على األساليب اإلحصائية لتحديد االختالف؛
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ال حتديد وتصميم  عدم األخذ بأسلوب نظام اجلودة يف جم-
 املنتجات؛

 عدم توافر نظام للمعلومات يتضمن كافة البيانات -
واإلحصائيات اليت تربط بالعملية اإلنتاجية وموقع السلعة يف 

 السوق؛
 غياب التحفيز املادي واملعنوي داخل املؤسسة الذي قضى -

على كل فرص اإلبداع واالبتكار كأسلوب عملي ميكن 
 حتضري املنتوج الذي يتالءم ومتطلبات املؤسسة اجلزائرية من

 الوضع احلايل؛
 هياكل تنظيمية ميكانيكية ال تستجيب للتغريات احلالية اليت -

منها حترير ) البيئة اخلارجية(حتدث خارج حدود املؤسسة 
 التجارية، التطور التكنولوجي واإلعالم واالتصال تاملتبادال

ى مواجهة أدى إىل ضعف صناعة املؤسسات اجلزائرية عل
اهلزات القوية اليت متارسها املؤسسات االقتصادية العاملية 

 .مبباركة وبدعم من منظمات سليلة املنظمة العاملية للتجارة
 كل هذه التراكمات السلبية جمتمعة أدت إىل تقليص القدرة -

التنافسية لدى بعض املؤسسات اجلزائرية بشكل وثيق بتدين 
هذا تضاعف نسبة الواردات جودة منتجاهتا، والشاهد على 

األجنبية إىل اجلزائر تدرجييا يف مقابل نقص كمية الصادرات 
اجلزائرية، باإلضافة إىل ما سبق، هناك مواطن ضعف كثرية 

) العمومية واخلاصة(أخرى تشرح اختالل املؤسسة اجلزائرية 
  :يف جمال التصدير، وتتمثل يف 

. ير داخل املؤسسةانعدام اهلياكل اليت تتكفل بوظيفة التصد -
يالحظ غياب كلي يف بعض املؤسسات هياكل تتكفل بوظيفة 

...) التسويق الدويل، املصلحة القانونية املختصة،(التصدير 
متتد جذور ضعف هذه الوظيفة إىل ضعف مصاحل البيع يف 
السوق الوطنية، وهذا ما يفسر لنا ما كان عليه الوضع يف 

) اقتصاد الندرة(لعرض السابق، حيث كان الطلب أكرب من ا
مما أدى إىل غياب ضرورة تطوير مصاحل بيع فعالة أو باألحرى 
اهتمام بوضع مصلحة للتسويق تعمل على دراسة السوق 
وسلوك املستهلك وكذا وضع حيز التنفيذ سياسة ملنتج 
وسياسة للسعر وسياسة للتوزيع وكذا استعمال تقنيات 

  . الوقت احلاضراالتصال التجاري واليت أصبحت ضرورة يف
 انعدام قنوات التوزيع ذات الطابع اخلصوصي واخلدمات ما -

حيث كان هناك غياب شبه كلي لقنوات التوزيع : بعد البيع
خاصة ترتكز على اجلانب التصديري، كما تسجل انعدام 

وعليه فالصادرات من منتجات . خدمات ما بعد البيع
ن حتقيقها دون االستهالك اجلاري أو السلع الصناعية ال ميك

وضع حيز التنفيذ، مصلحة خلدمات ما بعد البيع تقدم من قبل 
إن اخلدمة ما بعد . املؤسسة املصدرة  أومن خارج املؤسسة

البيع ميكن أن تكون منظمة بطريقة فعالة أو غري فعالة، وذلك 

يتوقف على درجة وجود أو عدم وجود ضعف وقوة املنافسة 
 .اليت تسود السوق الوطنية

  
ا سبق يتبني لنا أن اجلهاز اإلنتاجي لالقتصاد اجلزائري مم

 الدولية ةمبختلف مكوناته يفتقد للكفاءة التنافسية أو التنافسي
اليت تؤهله ألن يتنافس ويكتسب مكانة دائمة يف األسواق 
احمللية واألجنبية، هذا ما يفسر ضعف مسامهة القطاع 

 احملروقات  خارجتالصناعي وحىت الزراعي يف حصة الصادرا
وباملقابل، االرتفاع املستمر نسبيا حصة الواردات اجلزائرية من 

  .املنتجات الصناعية والغذائية إىل اإلنتاج الوطين
  
  : املشاكل املرتبطة باحمليط االقتصادي -2

 غياب استراتيجية حمددة املعامل للتصدير أو على األقل تغطية -
ء ضروري لتنمية احلاجيات احمللية والذي يفترض أهنا  جز

وتوزيع الصادرات وحتقيق تنافسية، تعطي االعتبار للجانب 
االقتصادي  واالجتماعي والتشابك والتداخل احلاصل بني 

  . األسواق الوطنية واألجنبية
،  اجلزائريني غياب ثقافة التصدير لدى املتعاملني االقتصاديني-

لربح وميلهم ملمارسة عملية االسترياد بسبب ارتفاع نسبة ا
 . والتقليل من املخاطر النامجة عن التصدير

 انعدام اخلربة لدى املصدرين اجلزائريني واليت حتول دون -
هذه الوضعية جتلت . متوقعهم يف األسواق األجنبية ملدة أطول

من خالل االنعكاسات والتأثريات السلبية من جراء حترير 
 . التبادالت التجارية للنظام اإلنتاجي الوطين

وء استخدام  التكنولوجيا حال دون تقدمي منتجات  س-
. مطابقة للمواصفات الدولية سواء من حيث التصميم، تغليف

باإلضافة إىل غياب اإلبداع واالبتكار التقين والتكنولوجي 
 .سبب ضعف ميزانية البحث والتطوير وأمناط اإلدارة املتسلطة

 املعايري  عدم توافق املنتجات الوطنية املوجهة للتصدير مع-
الدولية من حيث اجلودة والنظافة، ومل ترق لدرجة تصديرها 
ال من حيث الكمية وال من حيث اجلودة وارتفاع تكاليف 
اإلنتاج بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية والتضخم 
والتذبذبات النقدية العاملية من جهة، وعدم حتقيق فائض 

عد من والتقدير امل. إنتاجي بشكل منتظم من جهة أخرى
 اخلاص جبودة ونظافة 1986طرف وزارة التجارة سنة 

املنتجات يثري الوضعية القلقة يف هذا اجملال والذي تطلب 
معاجلة هذه الظاهرة بصورة مستعجلة حىت ال تنعكس سلبا 

 . على صحة املستهلك
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  : املشاكل املرتبطة باحمليط املؤسسايت والتشريعي -3
  

تشريعي للصادرات خارج يتميز احمليط املؤسسايت ال
  :احملروقات باخلصائص التالية 

  
 هليئات واهلياكل املدعمة ة التداخل يف املهام املوكلك التشاب-

لترقية الصادرات خارج احملروقات بينت الديوان الوطين ترقية 
والغرفة الوطنية للتجارة ) PROMEX (ةالتجارة اخلارجي

مما أدى ) SAFEX ( والتصديرضوالشركة الوطنية للمعار
إىل غياب التنسيق والتضارب يف األرقام املقدمة مما أدى إىل 
صعوبة تقييم الوضعية وصعوبة حتقيق األهداف املسطرة، 
خاصة من طرف الديوان الوطين لترقية التجارة اخلارجية 

)PROMEX ( باعتباره هيئة أصبحت توجه استراتيجيات
وهو الوسيط أين خمتلف األعوان االقتصاديني يف جما التصدير 

تتقاطع فيه إنشغاالت أهم مراكز التأثري والقرارات يف جمال 
التجارة اخلارجية وفشله حلد اآلن يف إنشاء شبكة معلومات 
وطنية متكن من توفري املعلومات القانونية والتشريعية الدقيقة 
واملوحدة عن اهليئات واملؤسسات االقتصادية لتصبح إحدى 

جمال اختاذ قرارات ختص ترقية الصادرات  يف ةاألدوات الرئيسي
  .خارج احملروقات

 غياب أدىن تنظيم للتواجد التجاري يف األسواق اخلارجية -
 . مبا خيدم الصادرات خارج احملروقات

فهذا النقص ال يسمح بتعزيز جمهودات املؤسسات املهتمة 
بالتصدير الستغالل الفرص العديدة اليت ميكن أن تتواجد على 

 .ألسواق اخلارجيةمستوى ا
 وجود تنظيم وتنسيق غري كافيني بني املصدرين اجلزائريني -

 .سواء على املستوى الوطين أو اخلارجي
 سوء استخدام وتوجيه املوارد املالية للصندوق اخلاص لترقية -

 .الصادرات خارج احملروقات
 ارتفاع تكاليف النقل الدويل وعجز خدمات دعم التصدير -

 واليت تعترب أداة أساسية وضرورية لتطوير املخصصة لذلك،
نشاطات التصدير ألن ارتفاع تكاليف النقل يترتب عيه 
ارتفاع التكاليف التسويقية وبالتايل اخنفاض هامش الربح 

بسبب عدم انتظام برامج (املمكن حتقيقه من عملية التصدير 
توجيه الرحالت ونقص اخلطوط املوجهة التصدير وعدم 

 ).فة املواين للعمليات التصديرية فقطختصيص بعض أرص
 عدم االهتمام بوظيفة التسويق الدويل وما ميكن أن تقدمه -

من معلومات للمؤسسات حبيث أصبح احلصول على 
املعلومات عن األسواق اخلارجية من أهم املشكالت اليت 
تواجه املصدر اجلزائري نظرا لنقص خربته بالدراسات 

 .التسويقية

فاملؤسسة اليت تريد : درة التصديرية للمؤسسة عدم قياس الق-
التصدير تعترضها عمليا إشكالية كبرية ذات طابع استراتيجي،  

جيب التأكد . قبل القيام بتحديد الوسائل ووضعها حيز التطبيق
من موارد املؤسسة املالية، معرفة األسواق اخلارجية، اختيار 

ييم املعرفة الفنية املنتجات، حتليل وتكييف القدرة اإلنتاجية، تق
فلكي تتحكم املؤسسة يف توسعها الدويل . وخربهتا التصديرية

تلجأ إىل االختيار والنقد الذايت الشامل واملعمق، ومن خالل 
املالحظة امليدانية للمؤسسات نستنتج أن املؤسسة الناجحة 
على مستوى السوق الوطنية هي املؤسسة اليت بإمكاهنا أن 

جاح املؤسسة يف اخلارج يتوقف يف كثري فن. تنجح يف التصدير
من األحيان على جناحها يف الداخل ومنه فدفع املؤسسات إىل 
التصدير وزيادة أدائها التصديري بالنسبة للمؤسسات اليت 
دخلت ميدان التصدير، يعترب عنصرا أساسيا يف سياسة التجارة 
 ألي بلد، هلذا هناك حماوالت لقياس القدرة التصديرية ملؤسسة

من خالل التشخيص التصديري، إال أنه عند قياس الوضعية 
املالية لقوة أو ضعف مؤسسة، أي العوامل الداخلية، فال جيب 
إغفال عوامل احمليط والبيئة اليت تعمل فيهما املؤسسة، إن 
خصائص املنتجات، القدرة التنافسية، جودة قوة البيع ال ميكن 

تنافسي معني، فالتصدير إدراكها إال بعد مواجهة بيئة أو حميط 
يتطلب التنسيق بني ثالثة جمموعات أساسية هي وسائل 
املؤسسة، خصائص السوق اخلارجية وكذا أهداف سياسة 

  .التصدير
 
   :الصة اخل
، يقتضي رفع  يف اجلزائرسياسة تشجيع الصادرات جناح إن -

الكفاءة االقتصادية خبلق مزيد من مناخ التنافس بني 
دية داخل البلد على اعتبار أن السوق احمللي املؤسسات االقتصا
واقامة حتالفات فيما بني , منفتحا على العامل ااآلن أصبح سوق

 يف قطاعات هامة،املؤسسات، فاجلزائر متتلك ميزة نسبية 
الصناعات اإلستيخراجية، الصناعة التقليدية،  كالفالحة،
دا ممكنا جالصادرات الوطنية مما جيعل أمر ترقية  السياحة،

لبناء اقتصاد غري بتضافر جهود اجلميع ضمن إستراتيجية وطنية 
  .نفطي

 رغم اجملهودات املبذولة من السلطات  االقتصادية العمومية -
يف تفعيل  عالقة املؤسسة اجلزائرية بالتصدير إال أن النتائج 

 ويبدو أن األمور ستتعقد أكثر بقيت دون مستوى اآلمال،
العاملية للتجارة وإنشاء منطقة التبادل بانضمام اجلزائر للمنظمة 

احلر األورومتوسطية، لكون عملية تأهيل اإلقتصاد الوطين ما 
  .زالت تراوح مكاهنا
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  :داول  اجل-
  

  )01( رقم جدول
  )1988-9197(خالل فترة  لجزائرلاالختالالت اهليكلية  يوضح

 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنوات
147.95117.98106.87125.33124.76130.4485.13116.67110.66 140 %معدل التغطية

معدل خدمة الدين 
%  

27.6227.48 26.66 30.97 33.76 37.06 35.97 59.2555.97 77.08 

 … 21.4 … 9.7 8.7 13.1 16.3 … … … %معدل البطالة
 5.88 12.577.28 10.24 8.50 5.52 6.62 14.29 … … %معدل التضخم 

  .من إعداد الباحث إنطالقا من مصادر وطنية ودولية :املصدر 
  املعطيات غري متوفرة    …

  
  
  
  )02( رقم جــدول

  االقتصادي يبني نتائج الدراسات التطبيقية للعالقة بني الصادرات وبني النمو

  الدراسة  البيانات املستخدمة  النموذج االقتصادي املتغيــرات األخـرى  النتـائـــج

النتائج تؤكد على أمهية 
إستراتيجية تنمية 

  الصادرات
-  

اختبار االرتباط بني متوسط 
دخل الفرد من الناتج القومي 

  الصادرات اإلمجايل وبني منو

بيانات إحدى وأربعني دولة 
-1950خالل الفترة 

1973  

Michaely 
1977 
  

النتائج تؤكد أمهية 
استراتيجية تنمية 

  الصادرات

قوة العمل  معدل منو
واالستثمارات احمللية 

بالنسبة للناتج 
واالستثمارات األجنبية 

  بالنسبة للناتج

الصادرات  تأثري معدل منو
 احلقيقي على معدل منو
  الناتج القومي احلقيقي

بيانات إحدى عشرة دول 
-60خالل فترتني زمنيتني 

   1973-67 و1966

Balassa 
1981  

النتائج تؤكد أمهية 
مية استراتيجية تن
  الصادرات

االستثمارات املباشرة 
  ورأس املال األجنيب

تأثري التغري يف الصادرات 
على التغري يف الناتج احمللي 

  اإلمجايل

سالسل زمنية متثل بيانات 
- 60 دولة خالل الفترة 33

1974  

William 
1978  

النتائج تؤكد أمهية 
استراتيجية تنمية 

  الصادرات
-  

 الصادرات على منو تأثري منو
  لناتجا

 دولة خالل 31بيانات 
  1973- 64الفترة 

Feder 
1983  

احلالة املصرية، رسالة دكتوراه، كلية : حممد يونس عبده عبد احلليم، فعالية السياسات االقتصادية يف إنعاش الطاقة التصديرية: املصدر 
  .330-329ص .ص،  1998التجارة بنني، جامعة األزهر  
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  )03( رقم جدول
  مليون دوالر :  القيمة - )1999-1989(خالل فترة  لجزائرلادالت التجارية يوضح تطور املب

  1999  1998 1997 1996 1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات

 8948.96 10055 13820 13204 10532 8639.65 10097.70 11123.65 9263.03 10818.87  8969.72  الصادرات

 9187.48  8545  8130  9090 10393 9570.30  8761.10  8539.75 6672.93  9654.48  9209.58  الواردات

 (238.52)  1510  5690  4114  139  979.3  1336.6  1583.9  2590.3  1164.39  (239.86)  الرصيد

 معدل التغطية 
%  

0.97 1.12 1.38 1.30 1.15 0.89 1.01 1.45 1.69 1.17 0.97 

  .تجارة اخلارجية اجلزائري، اجلمارك اجلزائريةمن إعداد الباحث إنطالقا من إحصائيات ال :املصدر 
  

  
  )04( رقم جدول
  مليون دوالر : القيمة  - (1989-1999)خالل فترة  لجزائرليوضح تطور الصادرات والناتج احمللي اخلام 

 1999 1998 1997 1996 19941995 1993 1992 1991 1990 1989  السنوات
 31- 28- 7+ 2+ 18- 34- 22- 14- 28- 16- 31-  ج. منوص

 41+ 17+ 58+2.11+ 41+ 23- 46+ 73- 1- 46+ 57+ م.منوص خ

 1.1+ 1.1-2.2+  9.3+ 1.5- 15.5- 4+ 4.7+26.3-11.7+ 6.2-  خ.م.منون

  . هي سنة األساس1985سنة . من إعداد الباحث إنطالقا من منشورات صندوق النقد العريب، وإحصائيات اجلمارك اجلزائرية :املصدر 
نسبة منو الصادرات خارج = م .خ.منو صالصادرات خارج احملروقات،  = م.خ.ص، نسبة منو الصادرات اإلمجالية = ج.صمنو 

  .نسبة منو الناتج احمللي اخلام = خ.م.منوناحملروقات، 
  )05( رقم جدول

  مليون دوالر: الوحدة  - )2000-1990(  هيكل الصادرات  اجلزائر خالل فترةيوضح تطور
الصادرات غير النفطية اإلجماليةالصادرات   الصادرات النفطية

%النسبة %النسبة القيمة %النسبة القيمة السنوات القيمة

100 11304 3.27 369 96.73 10934 1990
100 12100 2.07 250 97.93 11850 1991 
100 10838 2.96 321 97.04 10516 1992 
100 10092 4.74 480.03 92.89 9374 1993 
100 8639.65 3.4 297.42 97.65 8144 1994 
100 9362 3.79 355 96.21 9008 1995 
100 11088.06 7.08 784.79 92.92 10303.27 1996 
100 13490.78 2.89 398.98 97.11 13100.8 1997 
100 9655.4 3.06 294.99 96.94 9360.41 1998 
100 11363.95 3.14 357.2 96.13 10924.5 1999 
100 19570 3.18 623 96.82 18947 2000 

  ،  اجلمارك اجلزائرية2000 -  1990 إعداد الباحث من خالل إحصائيات التجارة اخلارجية اجلزائرية لفترة :املصدر 
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  )06( رقم دولج
  مليون دوالر : القيمة  - )1999-1996(خالل فترة  يوضح التوزيع اجلغرايف لصادرات اجلزائر

  السنــوات                         1999  1998  1997  *1996
 %النسبة   القيمة %النسبة   القيمة %النسبة   القيمة %النسبة   القيمة  البلــدان

  67,81  7720  65,04  6643  64,02 8847,5  60 7922,4  االحتاد األورويب 

  دول منظمة التعاون االقتصادي
  ما عدى دول االحتاد األورويب

2508,7 19,0  3482,6 25,20  2538  24,85  2585  22,71  

  1,00  114  1,07  109  1,12  154,8  11,4 1505,2  دول أوروبية أخرى

  6,78  772  7,11  726  5,97  825  5,5  726,2  أمريكا اجلنوبية 

  0,38  43  0,33  34  1,88  260  2,0 264,08  آسيا

دول عربية ما عدا دول املغرب 
  العريب

13,2  0,1  20,7  0,15  22  0,22  23  0,20  

  1,10  125  1,33  136  1,55  214,2  1,9  250,9  غرب العريبدول امل

  0,05  3  0,05  5  0,11  15,2  0,1  13,2  دول إفريقية أخرى

  100 11385  100 10213  100  13820  100  13204  إمجايل الصادرات

  .من إعداد الباحث إنطالقا من إحصائيات التجارة اخلارجية، اجلمارك اجلزائرية :املصدر 
  
 

  :االت املعتمدة املصادر واإلح
  

حممد مسلم محود اجملايل،  الصادرات الوطنية ودورها يف التنمية االقتصادية يف األردن،  أطروحة دكتوراه،  معهد البحوث . 1
  .17 – 10،  ص1999والدراسات العربية،  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  القاهرة،  

 .21-15،  ص )1996القاهرة،  مكتبة عني مشس، (لصدير وتأمني إئتمان الصادرات هتامي حممد أبو القاسم،  أخطار ا. 2
،  يناير 416 و415القاهرة، جملة مصر املعاصرة،  العددان "القطاع اخلاص وتنمية الصادرات الصناعية " جنوى علي خشبة . 3

 .123-122،  ص 1989وأبريل 
دراسة حتليلية لبعض التجارب الدولية، مع :  القرض عند التصدير وصاف سعيدي نظام تأمني: ملزيد من التوضيح أنظر . 4

 .1997اإلشارة حلالة اجلزائر،  رسالة ماجيسري يف العلوم االقتصادية،  جامعة اجلزائر،  ماي 
5. Ministere du commerce, Dossier exportation hors hydrocarbure, juillet 2000. 

 ،  NCAات التصديرية يف إطار تسيري اجلودة الشاملة،  دراسة حالة املعمل اجلزائري اجلديد يوسف بومدين،  تأهيل املنتج. 6
  .136-127،  ص 2001رسالة ماجيستري،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،  جامعة اجلزائر،  

 


