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مقدمة :
ال تزال النتائج االقتصادية و االجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي تشكل موضوع جدل واسع لمختلؾ
االقتصاديين و المحللين و ذلك بالرؼم من مرور أكثرر مرن  4سرنوات علر نهايرة رتررل البرنرامج الرذم اعتمدتر
الجزائر ري أرريل من سنة  1994بسبب الظروؾ الداخلية و الخارجية الؽير مالئمة  .نقصد بالظروؾ الداخلية
هنا و بصورل عامة تزايد ضؽط المديونية الخارجية التي بلؽت خدماتها آنذاك مستويات حرجرة حيرت تجراوزت
 ٪80من الصادرات تردم مخت لؾ المؤشرات االقتصادية وتفاقم اإلختالالت ري التوازنرات الماليرة الكبررذ هرذا
باإلضارة إل الظروؾ األمنية الصعبة و عدم االستقرار السياسي التي مرت بها البالد  .أما العوامرل الخارجيرة
ريمكن اختصارها ري تراجع ررص االقتراض أمام الجزائر و عدم ثقة المتعاملين األجانب ري االقتصاد الوطني
و ذلك كنتيجة طبيعية لألوضاع الداخلية .
و إذا كرران بعررض االقتصرراديين يعتبرررون أن االقتصرراد الجزائرررم قررد حقررخ نتررائج إيجابيررة خاصررة عل ر
المسررتوذ الكلرري ررري ظررل البرنررامج الررذم تبنت ر الجزائررر برردعم مررن صررندوخ النقررد الرردولي أيررن تحسررنت معظررم
المؤشرات االقتصادية الكل ية و عاد النمو االقتصادم بعد رترل طويلة نسبيا من الركرود باإلضرارة إلر اسرترجاع
التوازنات المالية ،حيت أصبح االقتصاد الوطني أكثر استجابة للتحوالت و الصدمات الخارجية ،و إذا كان لكرل
دواء مضاعفات  ،رإن الدواء المقترح من طرؾ الصندوخ ال يخلو هو اآلخر من المضاعفات السلبية و إن كانت
ظررية و مؤقتة لنلتقي بذلك آراءهم مرع آراء خبرراء صرندوخ النقرد الردولي ريمرا يتعلرخ باآلثرار القاسرية للبرنرامج
عل الجانب االجتماعي .
إن البعض اآلخر ال ينظر للواقع االقتصادم الجديد الذم أررزه برنامج التصحيح الهيكلي بنفس المنظار
ذلك أن التوازن الد اخلي و الخارجي ري رأي ما هو إال أدال لتحقيخ أهداؾ قاعديرة و أساسرية يتمثرل عمومرا رري
تحقيخ معدالت نمو مرتفعة و مستديمة و توزيع عرادل للردخل .رهرل تحققرت تلرك األهرداؾ بحيرت هرذا الفريرخ
برالنفي ،برل و يؤكرد أن البرنرامج الرذم اعتمدتر الجزائرر قرد أدذ إلر تفراقم الوضرعية االجتماعيرة حيرت ارتفعررت
معردالت البطالررة و تراجررع المسرتوذ التعليمرري و الصررحي و ذلرك كنتيجررة للترردابير التقشرفية ،حيررت تزايررد الفقررر و
البرؤس و تضرراعفت الفرروارخ االجتماعيررة بررين مختلررؾ شرررائح المجتمررع كمررا يؤكررد تقريررر برنررامج األمررم المتحرردل
للتنميررة لسررنة  1999إذ يشررير أن  ٪20مررن أؼنر رئررات المجتمررع الجزائرررم تسررتحوذ علر مررا يقررارب  ٪50مررن
الدخل  .إن هذه النتائج كانت متوقعة بالنظر لتجارب البلردان المختلفرة التري سربقتنا رري هرذا المجرال باعتبرار أن
هررذه األخيرررل مسررتمدل أساسررا مررن تجررارب البلرردان المتطررورل و الترري تختلررؾ اختالرررا جررذريا عررن تجررارب البلرردان
المختلفة .
ل دراسررة األسررس العلميررة و النتررائج العمليررة ،أم الميدانيررة الترري يرتكررز عليهررا كررل رريررخ لتبريررر اتجاه ر
سنحاول من خالل هذه الورقة استعراض باإلضارة إل المقدمة و الخاتمة ،األسس النظريرة لبرنرامج التصرحيح
الهيكلرري لنعرررد بعرردها إلر الترردابير المنبثقررة عنهررا ،أم المكونررة للبرنررامج لنقررؾ ريمررا بعررد علر النتررائج الميدانيررة
للتجربة الجزائرية ري هذا المجال .

1ـ األسس النظرٌة لبرنامج التصحٌح الهٌكلً :
يستند خبراء صندوخ النقد الدولي ري تشرخيص وضرعية البلردان المتخلفرة واقترراح وصرفة العرالد علر
مقاربتين أساسيتين األول مستمدل من النظرية الكينزية و تعرؾ بمقاربة أو أسلوب االمتصاص إذ تؤكد أن
الفائض أو العجز ري الميزان التجارم ما هو إال الفرخ بين الدخل القومي و النفقات الكلية و بالتالي رإن العجرز
الذم تعاني من موازين مدروعات البلدان المتخلفة ما هو1إال نتيجة لزيادل االمتصراص ،أم زيرادل الطلرب الكلري
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ب ما ال يتناسب و إمكانيرات العررض رري التحليرل األخيرر أن أزمرة البلردان المختلفرة مرا هري رري الحقيقرة إال أزمرة
إرراط ري الطلب الكلي .
أما المقاربة الثانية رتستند باألساس عل النظرية النقدية التي نرجرع كرل عجرز رري المبرادالت الخارجيرة
إل إرراط ري اإلصردار النقردم و ترتكرز هرذه المقاربرة علر ررضريتين أساسريتين ،األولر و تعتبرر أن العررض
النقدم معط خارجي ،أم مرتبط بالسلطات النقدية ،ري حين أن الفرضية الثانية رتعتبر أن الطلرب علر النقرود
ثابتا .رالنقود ال ترتبط سوذ بحجم المعامالت و بالتالي يتناسب الطلب و جزء من الدخل االسمي لألعوان الذين
يرؼبررون االحتفرراظ ب ر ررري شرركل أرصرردل نقديررة .وبنرراءا علي ر رررإن كررل توسررع ررري السرريولة النقديررة الترري يرؼررب
المتعاملون االحتفاظ بها ري شكل أصول سائلة ستوج لشراء سلع أجنبية أو تستثمر رري الخرارد بسربب ضرعؾ
الهياكل االقتصادية للبلدان المتخلفة أو أن االقتصاد ري مرحلة التشؽيل الكامل .
خالصة ذلك أن العجز الخرارجي مرا هرو رري النهايرة إال نتيجرة للعجرز الرداخلي و ذلرك بسربب السياسرات
التوسعية التي تبنتها حكومات البلدان المتخلفة .
إذا كانت تلك هي األسس النظرية التي يرتكز عليها خبراء صندوخ النقد الدولي رما هي إذا اإلجراءات
أو التدابير العملية ( السياسات) المنبثقة عنها " .

 -2التدابٌر العملٌة لبرنامج التصحٌح الهٌكلً :
قبل التعرض بالتحليل لهذه التردابير يجرب الترذكير أن هرذه األخيررل أصربحت جرزء ال يتجرزأ مرن الثقاررة
العامة لشرائح واسعة من مجتمعات البلدان المتخلفة بسبب آثارها االجتماعية السلبية  .وإذا كان خبراء صندوخ
النقد الدولي يقرون بقساول هذه اإلجراءات اجتماعيا رإنهم يعتبرونها بمثابة جرعة الدواء المرل التي تسبخ شرفاء
المريض ،أم أن هرذه اإلجرراءات ضررورية و حتميرة علر اعتبرار أن هرذه البلردان ال يمكرن لهرا أن تعري رروخ
طاقتهررا االسررتيعابية و أن أم تر خر ررري مب اشرررل التصررحيحات ررري وقتهررا المناسررب سرريجر حتمررا البلررد إلر إجررراء
تصحيحات مستقبال ب كثر تكلفة اقتصاديا ،اجتماعيا و سياسيا.
إن مجموعة التدابير المكونة لبرنامج التصحيح الهيكلي يمكن حصرها ريما يلي :
2ـ1ـ سٌاسة الموازنة :
بما أن خبراء صندوخ النقد الدولي يفسرون أزمة البلدان المتخلفة ب نها نتيجة لإلرراط ري الطلب الكلي كما سبخ
التذكير بذلك بسبب السياسات التوسعية المتبعة رإن سياسات الموازنة العامة ري إطرار برنرامج التصرحيح تهردؾ
إل التقليص أو القضاء عل العجز لخفرض معردالت التضرخم إلر مسرتويات مماثلرة لتلرك الموجرودل رري البلردان
المتطورل و عل هذا األساس و لتحقيخ ذلك المبتؽ  ،رإن البلد المتخلؾ مطالب بتطبيخ جملة من التدابير يمكن
تصنيفها إل محورين رئيسيين :
المحور األول  :الضؽط عل النفقات العامة  :و تتم هذه العملية من خالل :
ـ تخفيض اإلنفاخ العام االستهالكي و االستثمارم .
ـ ررع الدعم عن السلع ذات االستهالك الواسع .
ـ ررع الدعم عن منتجات الطاقة ( الوقود ) الكهرباء و ذلك بهدؾ ترشيد االستهالك .
ـ تقليص المساعدات الموجهة إل مؤسسات القطاع العام .
ـ تجميد الرواتب و األجور و الحد من التوظيؾ ري القطاع العمومي .
المحور الثاني  :زيادل اإليرادات العامة و ذلك 2من خالل :

ـ ررع أسعار سلع و خدمات القطاع العام.
ـ زيادل اإليرادات الضريبية من خالل توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أطرارا أخرذ من جهة و
مكارحة التهرب الضريبي مع اإلبقاء عل معدالت ضريبية منخفضة و يتم ذلك من خالل
إجراء إصالحات ضريبية شاملة.
ـ خوصصة مؤسسات القطاع العام .
و تكون عادل هذه التدابير مدعومة بتدابير نقدية صارمة تهدؾ إل الحد من كل توسع نقدم يمكن أن ينجز عن
عودل التضخم النقدم.
2ـ2ـ السٌاسة النقدٌة :
مجموعة التدابير النقدية يمكن اختصارها ري النقاط التالية :
ـ الحد من نمو الكتلة النقدية .
ـ وضع حدود قصوذ لالئتمان المصرري المسموح ب للحكومة و للقطاع العام .
زيادل سعر الفائدل الدائنة و المدينة للحد من القروض المصررية للقطاع العام من جهة و تشجيع
االدخار من جهة ثانية .
ـ إنشاء سوخ للنقد األجنبي ريما بين البنوك و الوسطاء المعتمدين.
2ـ3ـ سٌاسة التجارة الخارجٌة و مٌزان المدفوعات :
جملة هذه التدابير تهدؾ عموما لتقوية ميزان المدروعات و تحرير المعامالت الخارجية و يمكن عرض
هذه األخيرل بصورل عامة بشكل موجز كما يلي:
ـ تخفي ض سعر العملة الوطنية و ذلك لتقليص الواردات التي تصبح قيمتها أكبر بالعملة المحلية و
تشجيع الصادرات التي تكتسب قدرل تناسبية بفعل هذا اإلجراء حيت تصبح قيمتها بالعملة األجنبية
أقل .
 تحرير المعامالت األجنبية من كل العوائخ اإلدارية و الضريبية .ـ إلؽاء األساليب التميزية سواء بين القطاع العام و القطاع الخاص أو بين المستثمرين المحليين و
المستثمرين األجانب.
ـ منح المستثمرين مزايا ضريبية و جمركية.
ـ إعطاء الضمانات الكارية للمستثمرين األجانب و حرية تحويل أرباحهم .
إذا كان ت تلك هي مجموعة التدابير المكونة لوصفة العالد إلقتصاديات البلدان المتخلفة التي تعراني مرن
إختالالت داخلية و خارجية كبيرل .رما هي نتائج هذه الوصفة بالنسبة لإلقتصاد الجزائرم لعرالد أزمتر الخانقرة
التي مر بها.

 -3نتائج برنامج التصحٌح الهٌكلً فً الجزائر :
حت يتسن لنا من الناحية العلمية تقييم بطريقرة موضروعية نترائج برنرامج التصرحيح الهيكلري و مقارنرة
النتائج الميدانية المحققة مع األهداؾ المتوقعرة أثنراء مباشررل الجزائرر للبرنرامج ،أم بعبرارل أخررذ تقيريم النترائج
عل ضوء هذه األخيرل أم األهداؾ .
ارت ينا قبل التطرخ للنتائج  ،اإلشارل و لو باختصار ري شكل نقاط إل األهرداؾ العامرة المتوقعرة و المعلنرة مرن
طرؾ خبراء صندوخ النقد الدولي .
استيعاب أكثر للقول العاملة و تخفيض معدالت البطالة
 1ـ ررع معدالت النمو االقتصادم بهدؾ
3
المرتفعة .
2ـ تخفيض معدالت التضخم إل المستويات السائدل ري البلدان المتطورل .
3ـ خفض التكاليؾ االنتقالية الناجمة عن البرنامج خاصة ري جانبها االجتماعي .

 4ـ استعادل قول ميزان المدروعات مع تحقيخ مستويات مالئمة من اإلحتياطات الدولية .
لتحقيخ هذه األهداؾ حددت الجزائر استراتيجية متوسطة األجل تتركز ري المحاور الثالثة أدناه:
ـ تعديل األسعار النسبية و إزالة القيود عل التجارل و المدروعات.
ـ إدارل الطلب الكلي و تحقيخ التوازن الداخلي و الخارجي و ذلك من خالل التفكير ري سياسة
اإلنفاخ العام و تشديد السياسة النقدية.
ـ إنشاء اآلليات المؤسساتية و السوقية الالزمة إلتمام عملية االنتقال إل القتصاد السوخ.
رما هي النتائج المحققة من هذه اإلستراتيجية
لإلجابة عل هذا السؤال ارت ينا تقسيم النتائج العملية إل صنفين :
الصنف األول  :المؤشرات االقتصادٌة الكلٌة :
يبرز الواقع االقتصادم الذم أررزه برنامج التصحيح الهيكلي من هذه الناحيرة أن هنراك تحسرنا واضرحا
ري معظم المؤشرات الكلية:
أوال  :بالنسبة للنمو االقتصادي :
إذا كان الهدؾ األساسي هو استعادل النمو عل أسس متينة رإن االقتصاد الوطني و بعد رترل من الركود
االقتصررادم الطويلررة نسرربيا ،قررد حقررخ معرردالت إيجابيررة و لررو أنهررا متواضررعة ررري بعررض األحيرران كمررا يتضررح مررن
البيانررات الكميررة ررري الجرردول رقررم (. )01إن هررذه األخيرررل أم البيانررات تؤكررد أن االقتصرراد الجزائرررم قررد حقررخ
معدالت نمو إيجابية خالل رترل البرنامج بعد مدل سبع سنوات من المعدالت السلبية .ؼير أن و بالتعمخ بالتحليل
إل النتائج ا لميدانية يتضح أن العوامرل الخارجيرة قرد لعبرت دورا حاسرما للوصرول إلر هرذه النترائج حيرت يمكرن
تلخيصها أم العوامل ري النقاط التالية :
ـر إعررادل الجدولررة ومررا تمخررض عنهررا مررن تحسررين ررري معرردالت خدمررة الرردين و سررخاء مصررادر اإلقررراض
األجنبية بعد اعتماد الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي حيت تشير البيانات المتاحة ري هرذا المجرال أن الجزائرر
اسررتفادت ب ر كثر مررن  22مليررار دوالر  17 ،مليررار دوالر منهررا ررري شرركل إعررادل جدولررة و  5.5مليررار دوالر مررن
المؤسسات المالية و النقدية الدولية و قروض ثنائية إلنجاح البرنامج(.)3
ـ االرتفاع المزدود من ناحية الكميات من ناحية األسرعار  ،بالنسربة للكميرات المنتجرة تجراوزت حصرة
الجزائر أكثر من  800ألؾ برميل يوميا سنة  1996بعدما كانت ال تتجاوز  767ألؾ برميل يوميا سنة 1995
( ) 2أما بالنسبة لألسعار رقد شهدت هي األخرذ ارتفاعا محسوسا ري األسواخ الدولية األمر الذم سمح للجزائر
بتحقيخ عوائد مالية هامة.
ـ الظروؾ المناخية المالئمة خاصة مع بداية رترل البرنامج ،حيرت سرمحت بتحسرن المرردود ألفالحري و
أتاحت بالتالي زيادل مساهمة هرذا القطراع رري النراتج المحلري اإلجمرالي حيرت تؤكرد البيانرات اإلحصرائية رري هرذا
المجال أن هذه المساهمة قد ارتفعت من  ٪ 15سنة  1995إلر ٪ 21.5سرنة  )7( 1996رؼرم التراجرع النسربي
خالل السنتين الالحقتين أما القطاع الصناعي رقد عان الكثير خالل رترل البرنامج بالرؼم مرن التحسرن الطفيرؾ
خرالل سررنة  ، 1998أيررن سررجل معردل نمررو إيجررابي 4
ألول مرررل يقرردر ب ٪4.6بعرد سلسررلة معرردالت النمررو السررابقة
المسجلة خالل الفترل 94ـ 97األمر الرذم انعكرس سرلبا علر التنميرة االقتصرادية و االجتماعيرة و ذلرك رؼرم كرل
التدابير المتخذل لتحسين أداءه و عودت إل النمو.
إن مجموعة العناصر السالفة الذكر تبين أن العوامل الخارجية ساهمت بقسط وارر ري النتائج المحققة و
هو االتجاه الذم تدعم بعض الدراسات ري هذا المجال إذ تؤكد أن متوسط معدل النمو للناتج المحلري اإلجمرالي
خارد قطاعي المحروقات و الزراعة ال يتجاوز  ٪1سنة . )8(1997

ثانٌا  :المٌزانٌة العامة :
سجلت هي األخرذ تحسنا مستمرا خالل رترل البرنامج أو حت بعد ذلك حيت انخفض العجز من ٪8.7
سررنة  1993إلرر  ٪4.4سررنة  1994لتسررجل الميزانيررة رائضررا بلررػ  ٪2.4، ٪3.0و  ٪2.9مررن النرراتج المحلرري
اإلجمالي خالل السنوات الثالثة األخيرل أم  98،97،96عل التوالي  .إن هذا الفائض يرجرع برأينرا إلر زيرادل
رعالية التحصيل الضريبي و االنخفاض النسربي للنفقرات العامرة بسربب السياسرة التقشرفية المنتهجرة  ،حيرت تبررز
البيانات اإلحصائية أن اإليررادات ارتفعرت مرن  ٪27.6إلر  ٪33ثرم  ٪34مرن النراتج المحلري اإلجمرالي و ذلرك
خالل سنوات  93،97،96عل الترتيب ري حين أن النفقرات العامرة شرهدت رري المقابرل انخفاضرا واضرحا رؼرم
االرتفرراع الطفيررؾ لسررنة  1997حيررت بلؽررت علر الترروالي  ٪ 31 ، ٪29 ،٪33.6لسررنوات  95،96و  . 97أمررا
بالنسبة لمعدالت التضخم رقرد سرجلت تراجعرا هامرا و مسرتمر مرع نهايرة رتررل البرنرامج كمرا يتضرح مرن البيانرات
المدونة بالجدول رقم  01حيت انخفض المستوذ العام لألسعار حسرب مصرادر صرندوخ النقرد الردولي مرن ٪29
سنة  1994إل  "٪18.7سنة  96ثم  ٪5..ؾ  ٪5خالل سرنتي  97و  98علر التروالي ثرم  ٪3.5سرنة  99و
ذلك كنتيجة طبيعية لسياسة الميزانية العامة المتبعة و المدعومة بتدابير نقدية صارمة .
ثالثا  :مٌزان المدفوعات :
سجل هو اآلخر نتائج طيبة و ذلك كنتيجرة طبيعيرة النخفراض ضرؽط المديونيرة الخارجيرة و المسراعدات
األجنبية التي تلقتها الجزائر بعد إعادل جدولة ديونها الخارجية حيت تؤكد البيانات الجدول رقرم  01أن الحسراب
الجارم حقخ رائضا سنتي  97 ،96قدر ب  1.25مليار دوالر عل التوالي و ذلرك رؼرم العجرز المسرجل خرالل
السرنة المواليرة و المقردر ب  0.81مليررار دوالر و ذلرك نظررا النخفراض أسررعار المحروقرات مرن جهرة و الزيررادل
النسبية ري خدمة الدين الخارجي من جهة ثانية كما هو مبين أدناه.
1ـ خدمة الدين الخارجي :
إن المتتبع للتطور التاريخي لخدمة الدين الخارجي يالحظ االنخفاض المحسروس لمؤشرر خدمرة
الدين خالل الفترل المعنية بالدراسة و ذلك نظرا لألثر اإليجابي إلعادل الجدولة  ،رالمعطيات الكميرة رري الملحرخ
تبرررز أن خدمررة المديونيررة انخفضررت ألول مرررل إل ر حرردود  4مليررار دوالر سررنة  1994أم بنسرربة  ٪39تقريبررا،
بمعن أنها تقلصرت إلر أقرل مرن النصرؾ بعرد مرا كانرت تتجراوز  9مليرار دوالر خرالل الفتررل 90ـر 93أم نسربة
تقارب | ٪75ثم انخفضت السنة األول إل حدود  ٪30سنة  1997لنسجل ارتفاعا نسبي سنة  1998حيت بلػ
معدل خدمة الدين  ٪47و يرجع ذلرك حسرب رأينرا إلر عراملين أساسريين األول هرو انخفراض أسرعار البتررول و
الثاني ارتفاع أقساط الدين المستحقة الدرع إل أكثر من  3مليار دوالر بعرد مرا كانرت رري حردود  2و  2.5مليرار
دوالر و ذلك رؼم تراجع أقساط الفائدل سنة .1998
 2ـ مخزون الدين الخارجي :
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خالرا لخدمة الدين الخارجي سجل مخزون الدين الخارجي ارتفاعا مستمرا خالل رترل البرنامج
إذ تجاوز رصيد الدين  30مليار دوالر كما يتضح من البيانات المتاحة و المدونة بالجدول الملحرخ رقرم  02رقرد
انتقل من  25مليار دوالر سنة  1995إل أكثر من  33مليار دوالر سنة  1996ليشهد بعد ذلك تراجعا نسبي و
لكن بقي ري حدود  30مليار دوالر .و إذا كان الدين الخارجي ال يمثل ري حد ذات أزمة كما سبقت اإلشارل رري
إحدذ دراساتنا السابقة ألن األزمة تبدأ عندما تتجراوز معردالت خدمرة الردين الحردود المسرموح بهرا ،إال أن حجرم
معتبر و بهذا المستوذ للمديونية يعتبر سببا كامنا الندالع األزمة ري أية لحظة ري حالة البلردان المتخلفرة و ذلرك
بسبب عدم تحكمها ال ري أسعار صادراتها و ال ري أسعار وارداتها نظرا للميكانيزمات المتعددل التي تسرتخدمها

البلدان الرأسمالية المتطورل أسعار الصرؾ ارتفاع أسعار الفائدل ري األسواخ الدولية  ...األمر الذم ينرتج عنر
آثار سلبية و بنسب مختلفة عل اقتصاديات البلدان المتخلفة.
و إذا كان صندوخ النقد الدولي يفترض تورير المناخ االستثمارم المالئم لجلب و تشرجيع االسرتثمارات األجنبيرة
المباشرل التري تشركل حجرر الزاويرة رري البرنرامج بردال مرن قيرام البلرد براالقتراض األجنبري إال أن نترائج التجربرة
الجزائريررة بسرربب الظررروؾ األمنيررة كانررت هزيلررة مقارنررة مررع المؽرررب و تررونس حيررت لررم تتجرراوز االسررتثمارات
األجنبية المباشرل  270و  280مليون دوالر سنتي  97و  98عل التوالي و ذلك رؼم الحروارز و المزايرا التري
يمنحها قانون االستثمار الجديد ( ) 6و ري ظل هذا الوضع رإن السؤال األساسي الذم يطفو إلر السرطح هرو :مرا
هررو حصرراد المؤسسررات الوطنيررة ( عموميررة و محليررة ) عل ر ضرروء البرنررامج المعتمررد و عل ر ضرروء التؽيرررات
الجذرية الت ي عررتها هاتر المؤسسرات و محيطهرا العرام و لمعرررة هرذه النترائج ررإن البيانرات الرقميرة تؤكرد أن
مساهمة القطاع الصناعي خالل رترل البرنامج كما سبخ التذكير كانت سلبية إذ انتقلرت مسراهمة هرذا القطراع رري
الناتج المحلي اإلجمالي من  ٪ 14سنة  1993إل  ٪11.5خالل السنة األول .من البرنامج أم سنة  94ثم إل
 ٪10.6ررري السررنة المواليررة ؾ  ٪8.6و  ٪ 8.5خررالل سررنتي  96و  97علرر الترروالي أمررا بررالقيم رررإن اإلنترراد
الصناعي انتقل خالل نفس الفترل و باألسعار الجارية من  133.2مليار دينار سنة  1993إلر  169مليرار سرنة
 1994ؾ  208مليار دينار ري السرنة المواليرة ثرم  222.3و  235.9مليرار دينرار خرالل سرنتي  96و  97علر
الترتيب  ،أما بالنسربة لألسرعار الثانيرة ( دينرار سرنة  )89ررإن المعطيرات الكميرة للمجلرس الروطني االقتصرادم و
االجتماعي تؤكد تراجع كبير ري اإلنتاد الصناعي رالمؤشر العام لإلنتراد الصرناعي قرد بلرػ ٪78.5بعرد مرا كران
 ٪88..سنة  1994أم أن تراجع ب كثر من  10نقاط و ترزداد الصرورل قتامرة بالنسربة لرنفس المؤشرر دون أخرذ
بعين االعتبار قطاع المحروقرات حيرت ترنخفض النسربة السرالفة إلر  ٪69.3و تؤكرد نفرس المصرادر أن الفرروع
الصناعية األكثر تضررا هي صناعة الجلود و األحذية ب (  ) ٪23.7و صناعة الخشرب و الفلرين و الرورخ ب
(  )٪47.3ثررم النسرريج و صررناعة األلبسررة ب  ٪49.1و يرجررع ذلررك إل ر شرردل المنارسررة ررري هررذه القطاعررات بعررد
عمليات تحرير التجارل و عوامل تنظيمية و بيئية ناجمة عن عملية إعادل هيكلة المؤسسات الوطنية و مع تراجع
معدالت اإلنتاد و الصعوبات الكثيرل و المتعددل التي تعاني منها مختلؾ المؤسسات الوطنية يزداد الضؽط عل
سوخ العمل جراء ضعؾ معدالت التشرؽيل و عمليرات التسرريح الكبيرر للعمرال كمرا سرنرذ بشريء مرن التفصريل
الحقا.
رابعا  :اإلحتٌاطات الدولٌة :
لقد عررت اإلحتياطات الدولية تحسنا ؼير مسبوخ و ذلك نظرا للعوامرل للعوامرل الخارجيرة المسراعدل ،
رإعادل الجدولة و تحسن أسعار المحروقات ري السواخ الدولية حيت تجاوز متوسط سعر البرميرل أكثرر مرن 19
دوالر خالل سنتي  96و  97ممرا سرمح بتحقيرخ ررائض رري الميرزان التجرارم كمرا سربخ الرذكر األمرر الرذم أثرر
بشكل إيجابي عل ميزان المدروعات ممرا سرمح للجزائرر برررع إحتياطاتهرا الدوليرة حيرت انتقلرت مرن  2.6مليرار
دوالر سنة  1994إل  4.52مليار دوالر سنة  1996ثم لتبلرػ الرذرول سرنة  1997ب  8.00مليرار دوالر رؼرم
التراجررع النسرربي خررالل سررنة  1998ب  6.08مليررار دوالر و ذلررك بسرربب تراجررع أسررعار المحروقررات حيررت بلررػ
متوسط سعر البرميل خالل السنة  13دوالر من جهة و ارتفاع خدمات الدين الخارجي من جهة ثانية .
نسررتخلص عل ر ضرروء مررا سرربخ أن نتررائج برنر6رامج التصررحيح الهيكلرري كانررت ررري مجملهررا إيجابيررة رؼررم
المساهمة السلبية للقطاع الصناعي ري الناتج المحلي اإلجمرالي بسربب الصرعوبات التري يعررهرا القطراع رري ظرل
اإلصالحات الهيكلية التي يشهدها إال أن النتائج اإليجابية لم تتحقخ دون تكلفة اجتماعية مرتفعة.
الصنف الثانً  :أثر البرنامج على الجانب االجتماعً
نحاول من خالل هذا الجزء التركيز عل مجموعة من المؤشرات األساسرية كالبطالرة ،تطرور الخردمات
التعليمية و الصحية باإلضارة إل نصب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لما لهذه المؤشرات من أهمية قصوذ
من الناحية االجتماعية .رالظاهرل األول  ،أم البطالة ،كظاهرل اجتماعية و اقتصادية ري آن واحد إذ تتيح معررة
قرردرل االقتصرراد الرروطني علرر التشررؽيل و تبرررز طاقترر علرر اسررتيعاب اليررد العاملررة العاطلررة و ذلررك ررري ظررل

اإلصالحات الهيكلية التي يعررها االقتصاد الوطني كما يسمح لنا هذا المؤشر بالتطرخ إل بعض اآلثار السرلبية
الناتجة عن هذه الظاهرل كتدني مستويات المعيشة و ظهور بعض األمراض التي لها عالقة وثيقرة بهرذا الوضرع
إذ تعرؾ ب مراض الفقراء كالسل و األنيميا  ...و التي صرررت الدولرة رري رتررات سرابقة أمرواال طائلرة للتقلريص
منها أو القضاء عليها رضال عن تزايد الظواهر االجتماعية السلبية التري تعتبرر البطالرة مهردا طبيعيرا لهرا خاصرة
بين أوساط الشباب كالمخدرات و اإلجرام . ...
أما ريما يتعلخ باإلنفاخ العام عل التعليم و الصحة ريسمح لنا بمعررة مدذ مسايرل النفقات العامة لهذين
القطاعين للنمو الديموؼراري ري ظل التدابير التقشفية للبرنامج ألتصحيحي هذا باإلضارة إلر أن ذك يتريح لنرا و
لو جزئيا الوقوؾ عل تطور مستوذ المعيشة للسكان باعتبار أن هذين القطاعين ال ؼن عنهما ري أم أمة مرن
األمم راألول يمدها ب القول العاملة المؤهلة باعتبرار أن أطفرال اليروم هرم رجرال الؽرد أمرا الثراني أم قطراع الصرحة
ريتعلخ بوجود اإلنسان ذات ري حين أن المؤشر الثالت و الذم ل عالقة بالمؤشرين السالفي الرذكر رررؼم عجرزه
عل توضيح كيفية توزيع الدخل بين مختلؾ الشرائح االجتماعيرة إال أنر يبرين لنرا مسرتوذ التطرور الرذم عررر
المجتمع خالل رترل زمنية معينة.
أوال ـ البطالة :
ربالنسبة إل ظاهرل البطالرة رقرد عرررت تزايرد مسرتمرا خرالل سرنوات البرنرامج بسربب عمليرات
التسريح الجماعي التي مست شريحة واسعة من العمال نظرا إلجراءات إعادل الهيكلة الصناعية من جهة و رري
هذا اإلطار تؤكد إحدذ الدراسرات المتعلقرة بانعكاسرات البرنرامج التصرحيحي رري المؽررب علر سروخ العمرل أن
عمليات التسريح الكبيرل للعمال من المؤسسات المؽربية نتيجة للخوصصة و إعادل الهيكلة تعتبرر العامرل الثراني
المفسر لظاهرل البطالرة رري المؽررب ( )10و مرن جهرة ثانيرة الطرالبين أو البراحثين عرن العمرل و المقردر عرددهم
سنويا ما بين 250و  300ألؾ األمر الذم أدذ إل زيادل تفاقم هذه الظاهرل .
إن البيانات اإلحصائية تبرز بوضوح االرتفاع المستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من  ٪23سنة  1993إل أكثر
من  ٪ 29سنة  1997ثم  ٪ 29.2سنة  1999و يعود هذا االرتفاع إل عاملين أساسيين هما (: )12
 1ـ ارتفاع معدالت النمو الديموؼراري التي عررتها الجزائر ري رترل ما قبل التسعينات حيت تجاوز رري
المتوسط  ٪2.8سنويا و هذا ما أدذ إل تزايد و تسارع ري حجرم القرول العاملرة التري ارتفعرت مرن  5.85مليرون
سنة  1990إل ما يزيد عن  7.8مليون سنة  1996ثم ما يقارب  8.25مليون سنة .)13( 1998
 2ـ التسريح الكبير للعمال نتيجرة حرل و خوصصرة العديرد مرن المؤسسرات العموميرة بحرت عرن النجاعرة
االقتصادية و تقليص دور الدولرة بمرا ينسرجم و المرحلرة الجديردل حيرت تؤكرد المعطيرات الكميرة المتاحرة أن عردد
العمال المسرحين قد تجراوز  500ألرؾ خرالل الفتررل 94ـر 97نتيجرة تصرفية و خوصصرة حروالي  633مؤسسرة
محلية و  268مؤسسة عمومية و  85مؤسسة خاصة ،أم بمجموع  986مؤسسة ت تي ري مقدمة ذلك من ناحية
القطاعررات اإلقتصررادية مؤسسررات البنرراء و األشررؽال العموميررة ب  ٪61.59تليهررا مؤسسررات القطرراع الخرردمي ب
 ٪21.07ثررم المؤسسررات الصررناعية ب  ٪15.81و إن كانررت هررذه األخيرررل تحتررل المرتبررة الثانيررة إذا اسررتثنينا
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العموميرة لقطراع البنراء و األشرؽال العموميرة التري تحترل المرتبرة
المؤسسات المحلية ب  21.15بعرد المؤسسرات
األول ب  ٪59.89التي تعتبر األكثر تضررا لتحل مؤسسات القطراع الخردمي رري المرتبرة الثالثرة ب ٪17.55
أما القطاع الزراعي رهو القطاع األقل تضررا من ناحية التشؽيل ب ٪1.42األمر الذم يزيد رري تعقيرد وضرعية
البطالة ري الجزائر المعقدل أصرال .رالبيانرات اإلحصرائية للرديوان الروطني لإلحصراء تبررز أن عردد البطرالين رري
الجزائر لسنة  1997قد تجراوز  2.3مليرون بطرال ليصرل سرنة  2001إلر  2.5مليرون بطرال مقابرل  2.4مليرون
لسنة  2000و هذا العدد قابل لالرتفاع حسب رأينا و ذلك لألسباب التالية :
ـ استمرار عمليات التسريح الطوعي.
ـ اعتماد العقود المؤقتة بعد إلؽاء ري الكثير من المجاالت العمل المضمون.
ـ حاالت الت مين عل البطالة رهذا اإلجراء هو إجراء مؤقت ظهر ك حد أساليب الحماية االجتماعية المؤقتة
للتخفيؾ من آثار برنامج التصحيح الهيكلي حيت ال تتجاوز رترل االستفادل من منحة الصندوخ الوطني
للت مين عل البطالة كحد أقص الثالت السنوات للعمال المسرحين للضرورل االقتصادية و بنهاية هذه
الفترل يجد العامل نفس مجددا ضمن تشكيلة الباحثين عن العمل.
ـ زيادل معدالت النمو الديموؼراري :رفي الوقت الذم تشير ري التقديرات الرسمية أن حوالي  8إل ٪10

رقط من طالبي العمل الجدد ينجحون بالظفر بوظيفة.
ـ تراجع األهمية النسبية للقطاع العام ري االقتصاد الوطني سبب اإلصالحات الهيكلية التي يعررها حيت تم
تصفية و خوصصة الكثير من المؤسسات العمومية كما سبخ التنبي بذلك .
ـ ضعؾ معدالت التشؽيل و الركود الكبير الذم يعرر القطاع الصناعي.
إن هذا الكم الهائل السالؾ الذكر سيضاؾ إل عدد الباحثين عن العمل و الذم يقدر سنويا ما برين 250
و  300ألؾ ليزيد األمور تعفنا ،حيت تؤكد بعض الدراسات المتخصصة أن و للقضاء عل البطالة يجب تورير
ما بين  700و  750ألؾ منصرب عمرل سرنويا لمردل ثالثرة سرنوات متتاليرة رري حرين أنر وللحفراظ علر المسرتوذ
الحالي يتطلب خلخ أكثر من  250ألؾ منصب عمل سنوم (. )3
إن بلوغ معدالت البطالة مستوذ  ٪29سيزيد حتمرا مرن مخراطر انتشرار األمرراض السرلبية خاصرة برين
أوساط الشرباب كالمخردرات و اإلجررام و ينرذر بتفكرك النسريج االجتمراعي .رري ظرل هرذا الوضرع المر زوم و مرع
االرتفاع المهول ألسعار مختلؾ السلع و الخدمات بسبب تحريرر األسرعار وانخفراض العملرة الوطنيرة " الردينار"
ب كثر من  ٪50ري الوقت الذم بقت ري األجور ثابتة ( مجمدل ) قد عجل بتدحرد الطبقرة المتوسرطة لترنظم إلر
الطبقات الفقيرل األمر الذم أدذ إل زيادل حدل الفوارخ االجتماعية كما يؤكد تقرير برنامج األمم المتحدل لسرنة
 1999حيت يحصل عل المعدل  ٪20من أؼن رئات المجتمع عل  ٪50مرن المرداخيل ريمرا ال يتحصرل ٪20
من الفئات الفقيرل إال عل أقل ٪7من المداخيل و الباقي موزع عل الفئات األخرذ .
ثانٌاـ تطور اإلنفاق العام على قطاعً التربٌة و الصحة :
قبل التطرخ للتطور الحاصل ري هذه النفقات يجب اإلشارل إل أن خبراء صندوخ النقرد الردولي يقررون
ب ن البلدان المتخلفة التي اعتمدت برامج للتصحيح الهيكلي و جدت نفسها منجررل نحرو الزيرادل رري اإلنفراخ علر
القطاعين المعنيين رهل ذلك ينطبخ رعال عل حالة الجزائر .
إن المعطيات الكمية المتاحة عن حالة الجزائر ( الجردول رقرم  3برالملحخ) .و إن كانرت تقرر مرن ناحيرة
األرقام المطلقة و باألسعار الجارية بصحة يلك الفرضية ري قطاع التربية الوطنية  ،إال أنها وكنسربة مرن النراتج
المحلي اإلجمالي يالحظ أن يؤخذ االتجراه المعراكس ،أم االنخفراض ربالنسربة لميزانيرة التسريير للقطراع منسروبة
إلي الناتج المحلي اإلجمالي رقد انخفضرت مرن  ٪ 4.73سرنة  1994إلر  ٪ 4.02سرنة  1999أم مرن ٪ 21.5
إل  ٪ 15.66من ميزانية الدولة و لنفس الفترل  ،و إن دل هذا عل شيء إنما يدل عل تراجع األهمية النسربية
لقطاع التربية الوطنية لصالح قطاعات أخرذ أما ميزانية التجهيز لنفس القطاع طبعا رلم تكن أحسرن مرن ذلرك
إذا انخفضت هي األخرذ و كنسبة من الناتج المحلي اإلجمرالي مرن  ٪0.70سرنة ، 1994أم للسرنة األولر مرن
اعتماد البرنامج ،إل  ٪0.55سنة .1999
8
و مع اقتران تقلرص النفقرات العامرة المخصصرة لقطراع التربيرة باالرتفراع الفراح رري أسرعار األدوات و الكترب
المدرسية ري ظل التراجع الكبير لدخل األسر الجزائرية قد أدذ إل آثار سلبية للؽاية إل حد أن بعض األسر و
خاصة ري األرياؾ حسب تحقيخ للمركز الروطني للدراسرات و التحليرل الخاصرة برالتخطيط  CENEAPأصربح
يفضل عدم تعليم أبنائهم نظرا الرتفاع تكاليؾ التمدرس.
أما النفقات العامة لقطاع الص حة العمومية رلم تكن هي األخررذ ب حسرن مرن القطراع األول حيرت تبررز البيانرات
اإلحصائية أن ورؼرم تضراعؾ المبرالػ المخصصرة باألسرعار الجاريرة تقريبرا خرالل الفتررل 93ـر 2000لميزانيرة
التجهيز إال أنها كنسبة مرن النفقرات العامرة لميزانيرة الدولرة قرد انخفضرت مرن ٪5.5إلر  ، )18( ٪3.51أم مرن
 ٪1.34إل  ٪0.99من النراتج المحلري اإلجمرالي ( الجردول رقرم  ) 3ممرا أدذ إلر تردهور كبيرر رري الخردمات
المقدمة من طرؾ هياكل هذا القطاع الضررورم الرذم يتعلرخ بحيرال ووجرود الشرخص ذاتر  ،حيرت تؤكرد بيانرات
رقمية أخرذ مستقال من تقرير المجلس الروطني االقتصرادم االجتمراعي هرذا االتجراه رنصريب الفررد الواحرد مرن
النفقات العامة لقطاع الصحة تراجع خالل الفترل 93ـ 97من  620دد إل  508دد (. )9
ثالثاـ نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً :

لقد شهد هذا المؤشر هو اآلخر تراجعا هاما حيت انخفض من  1822.8دوالر سرنة  1993إلر 1596
دوالر سررنة  97ثررم إل ر  1500دوالر سررنة ) 19( 1999و هررو مررا يؤكررد الصررعوبات الكبيرررل الترري يعرراني منهررا
االقتصاد الوطني.

الخاتمة :
تؤكد النتائج الميدانية لبرنامج التصحيح الهيكلي ري الجزائر عرن تحسرن المؤشررات االقتصرادية الكليرة،
ؼير أن هذا التحسن يرجع إل عوامل خارجية متعددل أكثرر مرن الفعاليرة االقتصرادية التري يفتقرد إليهرا االقتصراد
الوطني ،أما بالنسبة للنتائج االجتماعية ركانت بمثابة الفراتورل الباهضرة للتحسرن االقتصرادم حيرت تبرين مختلرؾ
البيانات الكمية لمختلؾ المصادر بما ريها صندوخ النقد الدولي و البك العالمي علر تردهور كبيرر رري مسرتويات
المعيشة أكثر من  17مليون جزائرم تحرت مسرتوذ الفقرر حسرب إحصرائيات حديثرة للرديوان الروطني لإلحصراء
( )20و ارتفاع معدالت البطالة إل مستوذ  ٪30و تراجع ؼير مسبوخ عل المستوذ التعليمي و الصحي.

المالحق :
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النسبة )٪( :

الجدول رقم ( . )1تطور بعض المؤشرات االقتصادٌة األساسٌة لالقتصاد الوطنً
السنوات
البيان

88

89

90

92 91

94

93

95

96

97

98

معدل النمو ()1( )٪

2 0.1 2.9 2.8

2.2 2.0

0.9

3.9

4.5

4

4.7

تطور المستوذ العام لألسعار ()2( )٪

5.7 18.7 29.8 29.0 2.05
تطرررور الحسررراب الجرررارم (مليرررار دوالر)
()3

1.9 1.85 0.36

5

0.81 3.21 1.25

المصرردر ـ() 1ررـ كررريم النشاشرريبي و آخرررون ـ الجزائررر تحقيررخ االسررتقرار و التحررول إل ر إقتصرراد السرروخ  -ص.ن.د-
. 1998
(1) Conjoncture N° 52 –Fev 99 , pour l'année 98.
 ()2ـ كريم النشاشيبي و آخرون ـ مرجع سابخ للفترل 93ـ.97(2) CNES – projet de rapport sur la situation économique 2eme semestre 98 – mai 99.
- (3) Conjoncture N° 41/42 du Fev-Mars 98.
(3) Conjoncture N° 52 Fev 1999 .

الجدول رقم (: )2

النسبة  :مليار دوالر

تطور مؤشرات الدٌن الخارجً و االحتٌاطٌات الدولٌة

السنوات
البيان

90

91

تطررور رصرريد
الرررررررررررررررررررررردين 27.8 28.37
الخارجي

92

93

94

95

96

97

98

30.473 31.222 33.651 31.573 29.486 25.724 26.678

()1
تطرررور خدمرررة
الرررررررررررررررررررررردين
الخررررررررررارجي)
()2
معرررردل خدمررررة
الررررررررررردين ()٪
()2
تطرررررررررررررررررررررور
اإلحتياطرررررررات
الدولية
()3
تطرررررررررررررررررررررور
اإلحتياطرررررررات
الدوليررررررررررررررررررة
( باإلشررررررررهر)
()3
()3

9.050

4.244

4.244

4.281

4.465

5.180

9.278 9.506 8.891

66.4

73.9

76.5

82.2

38.8

38.8

30.9

30.3

47.5

ـ

ـ

ـ

1.5

2.6

2.1

4.2

8

6.8

ـ

ـ

1.75

1.81

2.9

2.3

4.52

8.92

7.09

(1) Conjoncture N° 53 Mars-Avril 1999
(2) Conjoncture N° 53 Mars-Avril 1999
كريم النشاشبي و آخرون ـ الجزائر تحقيخ اإلستقرار و التحول إل إقتصاد السوخ ص.ن.د .1998
(3)C.N.E.S projet de rapport sur la situation economique 2eme semestre 1998 Mai 99.
(3) Conjoncture N° 41-42 Fev-Mars 98.

الجدول رقم 3:

تطور نفقات قطاعً التعلٌم و الصحة خالل الفترة 99-94

النسبة ) ٪ (:

السنوات

94

البيان

ميزانية التسيير /الناتج .م.اإلجمالي 4.73
ميزانية التجهيز خ التربية /الناتج .م.اإلجمالي
0.70
ميزانية التجهيز لقطاع الصحة  /الناتج .م.اإلجمالي 1.34

95

96

4.15 4.43
0.61 0.62
1.13 1.080

97

98

99

4.03
0.65
1.05

4.47
0.71
1.06

4.02
0.55
0.99

المصدر  /1:علي همال و روابح عبد البراقي – آثرار برنرامج التصرحيح الهيكلري علر قطراع التربيرة الوطنيرة – المراتق
الرردولي حررول آثررار برنررامج التصررحيح الهيكلرري علر قطرراعي التعلرريم و الصررحة – جامعررة باتنررة الجزائررر أيررام 21/20و22
نورمبر 2000
 /2 :محسوبة من طرؾ الباحت عل أساس بيانات موجودل بقانون المالية لسرنوات  99-94و أخررذ مرن مجلرة:
conjoncture N° 41/42 Fev- mars 98 et le N° 52 Fev 99

الجدول رقم 4 :

النسبة () ٪

تطور بعض المؤشرات االجتماعٌة للفترة 99ـ97

السنوات

91

البيان
نسبة البطالة(21 )٪

93 92
ـ

94

24.36 29.25

95

96

97

98

99

26.99

27.99

29.2

28.0

29.2

المصدر / 1:روابح عبد الباقي و علري همرال ـ أثرر إعرادل الهيكلرة علر سروخ العمرل رري الجزائرر .الملتقر الردولي حرول
برامج التصحيح الهيكلي و المس لة اإلجتماعية ـ جامعة قسنطينة يومي 29ـ30مام  2000للفترل 91ـ. 97

/2:إحدادن توريخ ـ سياسات التشؽيل و أثرها عل سوخ العمل 90ـ 99يوم دراسي حول تطور تسريح العمال
خالل الفترل 94ـ . 97جامعة ررحات عباس سطيؾ  28جوان  2000لسنتي  98و . 99

تطور تسرٌح العمال خالل الفترة 99-94

الجدول رقم 5 :
السنوات

96

97

البيان

94

95

عدد المؤسسات التي تم حلها
عدد العمال المسرحين

20
20908

985
503
162
300
519881 162175 100498 236300

المجموع

Source: Maatouk Bellataf – Algérie Quelques effets socio-économiques colloque
P.A.S Et perspectives de l'économie algérienne audru-cread Alger 1998.

الجدول رقرم 6 :
( )٪
قطاعات النشاط اإلقتصادم
مؤسسات عمومية
مؤسسات محلية
المجموع

مناصبب العمبل المفقبودة حسبب مؤسسبات النشباط اإلقتصبادي
الزراعة
1.42
1.62
1.52

الصناعة
21.5
8.15
15.81

ب.أ.عمومية
59.89
64.04
61.59

الخدمات
17.55
26.13
21.07

النسربة
المجموع
٪ 100
٪ 100
٪100

Source : Mr Said mussette et nacer eddine hamouda-Element de refflexion pour une evaluation
des effets du P.A.S et prespectives de l'économie algerienne -ANDRU-cread alger
1998.
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