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التجربة الجزائرية في دعم القدرة التنافسية
أ .د .عبد المجيد قدي*
أ .د .قادة أقـــــــــــــــاسم**
مستخلص:
تمثل التنافسية إحدى رهانات االقتصاد الجزائري وشرراا
ضرررور ا الندجا رررا فرررد االقتصرراد الارررالمد ل ررر ا سرررا
السلطات الاموجية إلر اتارام ججموعرة جرت الترداصير قصرد
تحسرريت األداء الكلررد لتقتصرراد واالصتارراد صررا عررت هيمنررة
المحروقررررات جررررع الامررررل علرررر تحسرررريت صي ررررة األعمررررا
السرررتبطاؤ ر وأل األجررروا لتسرررتثمار فرررد الجزائر .مرررا
حرص السلطات الاموجية عل تسرر ع وتيررة االنارما
إل المنظمة الاالمية للتجارة وتفايرل التجمارات االقليميرة
التد تاتبر الجزائر عاوا في ا.
ورغرررم هررر و الج رررود فرررائ جوقرررع الجزائرررر ضرررمت ج شرررر
التنافسية الاالمية صبد جتأخرا عت جر ز الاد رد جرت الردو
الناش ة جما ستدعد جواصرلة الامرل علر جحراور عد ردة
والحرص عل تحسريت جكانرة االقتصراد الجزائرري ضرمت
الم شرات االقتصاد ة الدولية األخرى.
الكلمات الدالة :التنافسية االندجاج الاالمد االستثمار
األ نبد االقتصاد الجزائري أداء االقتصاد الكلد.

Résumé :
Competitiveness represent one of the
Algerian economy guaranties ,and a
necessary condition for its integration into
the global economy, this situation pushed
public authorities to take some measures in
order to improve the overall performance of
the economy and move away from
hydrocarbons dominance, while working to
improve the business environment to
attract capital investment in Algeria. In
addition to this issue, accelerate the
integration of Algeria into the World Trade
Organization, and activate in the regional
groupings where Algeria is a member.
Despite these efforts, Algeria rank within
the Global Competitiveness Index remains
behind comparing to many emerging
countries, the situation push us to further
development on several themes and
continuous improvement of Algeria
economy status within international
economic indicators.
Key words: competitiveness, global
integration, foreign investment, the Algerian
economy, macroeconomic performance.

*  -أستام التاليم الاالد لية الالو االقتصاد ة الالو التجار ة وعلو التسيير – اجاة الجزائــر .3
**  -أستام التاليم الاالد لية الالو االقتصاد ة الالو التجار ة وعلو التسيير – اجاة الجزائر .3
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مدخل:
عررررال االقتصررراد الجزائرررري فرررد سرررايا لتنررردجاج فرررد االقتصررراد الارررالمد ججموعرررة جرررت
اإلصررتحات االقتصرراد ةض صاارر ا جرردعو جررت المنظمررات الدوليررة .وهرر ا صاررد أئ تاررر
لمجموعة جت ال رزات الاميبرة النا مرة عرت اعتمرادو المفررا علر الرنفل واالخرتت ال يكلرد
الاميررن نتيجررة لر لد .ولبررد أسررفرت هر و اإلصررتحات عررت وصررو االقتصرراد الجزائررري إلر
جستو ات جتبا نة جت الفاالية حسب ابياة المتغير االقتصادي.
أوال_ وضعية االقتصاد الجزائري:
مكت ف م وضاية وأداء االقتصاد الجزائري جت خت الم شرات التالية:
 - 0النمو االقتصادي:
تاررر االقتصرراد الجزائررري جن ر  4002إل ر جارردالت نمررو غيررر جسررتبرة حت ر وإئ ان ر
إ جاصية تراوح جا صيت % 04 - % 2,4ض و ان فد صاض السرنوات  4002جرثت أعلر جرت
جتوسل جاد النمو الاالمد إال أن ا فد سنوات أخرى انر أدنر جنرا صكثيرر .وهر ا صرالرغم
جت النمو الد ناجيكد ال ي عرفتا الدو الارصية وال ي ترراو جرا صريت  %00- %02حتر فرد
ظل األزجرة الماليرة الاالميرة لسرنة  .4002ولبرد اناكسر هر و الماردالت علر جسرتوى الحيراة
ال ي اتبر تحد ا بيرا للجزائر فد ظل ارتفاع جاردالت البطالرة الترد وصرل رغرم الج رود
المب ولة إل  %,,,1سنة  4002صند الجزائررض . 4002و بتارد ملرد ز رادة عردد الوظرائ
المو ررودة إلر غا ررة  4040علر األقررل صنسرربة  %42,2للمحافظررة علر جاررد البطالررة الحررالد
وجسررتوى النطرراا البررائم ) .(Belattaf;2009ولبررد أدى النمررو المرتكررز علر الررنفل إلر ظ ررور
صاض أعرا المر ال ولندي فد االقتصاد الجزائري فات عت اتسراجا صرباض وانرب
الاا ال يكلية ترا ع األهمية النسبية للبطاعات غير النفطية فرد النراتا المحلرد الارا إم
تصررل جسرراهمة البطرراع النفطررد إلر  %22سررنة  4002صنررد الجزائرررض . 4002وهر ا جررا ولررد
تباية بيرة للاارج اكس ا النمو المتزا د للواردات.
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الجدول رقم  20تطور الواردات الجزائرية ما بين 0202-0222
الوحدة :جليار دوالر
السنة
المبلغ

4002
,2,22

4002
,2,20

4000
40,02

4002
40,10

4002
12,22

4002
12.20

40,0
12.22

المصدر :صند الجزائرض التبر ر السنوي 4002ض ص .442
صند الجزائرض التبر ر السنوي 40,0ض ص .4,2

وال تتوق ه و التباية عند حدود االعتماد عل الاارج جت خت الحجم المتزا د للواردات
وإنما أ اا جت خت التر ز الجغرافد ل و الواردات جت دو قليلة دو االتحاد األورصدض
جما جال االقتصاد الجزائري تح اائلة الت د د صانتبا عدوى األزجات التد تتار ل ا
ه و الدو صاعتبار التجارة الاار ية إحدى قنوات انتبا األزجات.
ولبد أدى ارتباا االقتصاد الجزائري صارتفاع عائدات النفل –شأنا فد ملد شأئ
االقتصاد ات الارصية النفطية -التد تمثل جا ز د عت  %22جت إ مالد الصادرات إل صروز
اآلثار السلبية عل االقتصاد عند ترا ع أساار النفل جثلما وقع فد سنة  ,220وإصائ األزجة
المالية الاالمية لـــ.4002
 -0مستوى التنمية البشرية:
لبد قاج سياسات اإلصت االقتصادي فد الجزائر عل الفصل صيت جا هو اقتصادي وجا
هو غير ملدض وهو أساأل غير سليم .وه ا جا أدى إل عد التكفل –أحيانا -صاآلثار
اال تماعية النا مة عت التحو االقتصادي ,واعتماد جنطن النمو االقتصادي وحدوض وهو جا
رتبة الجزائر ضمت ج شر التنمية
اناكس عل جستوى التنمية البطر ة ,فلبد تدحر
البطر ة الاالمد جت  ,00سنة  4000إل الرتبة  ,02رغم التحست فد الم شرات االقتصاد ة
عبد هللاض . 4002إال أئ الجزائر استدر صاض ملد جت خت اهتماج ا
الكلية
صتحسيت صاض الجوانب جثل الجانب الصحد جما سمح صرفع الامر المتوقع لدى الميتد إل
 22,2وترا ع جاد الوفيات لدى الميتد صاإلضافة إل الجانب التاليمد وهو جا قاد إل
ترا ع جستوى األجية لدى الكبار.
تاكس ج شرات التنمية البطر ة نوعية الحياة وجدى جحور ة اإلنسائ فد الاملية االقتصاد ة
و ونا هدف ا.
تصن الجزائر ضمت الدو الارصية مات جستو ات التنمية البطر ة المتوسطةض و بع ترتيب ا
سنة  4002فد الدر ة  ,02قبل األراضد الفلسطينية المحتلة تبر ر التنمية اإلنسانية
الارصيةض  . 4002والدو الارصية المنتمية للدو مات المستوى المتوسل جت التنمية البطر ة
هد :األردئ لبنائ تونس والجزائر.
 -3وضعية االستثمار األجنبي المباشر:
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عمل السلطات الجزائر ة عل تطجيع االستثمار األ نبد المباشر بد ل للتمو ل صالمد ونية
التد وصل خدجات ا إل  %20,2جت الصادرات سنة  ,224وه ا صست قوانيت وتطر اات
تكرأل حر ة االستثمار وتوفير ججموعة جت الحوافز الار بية والمالية جع تبسيل إ راءات
االستثمار وتبليل ا قديض . 4004
وتازز ه ا االتجاو صالاد د جت التداصير الراجية إل تحسيت المناخ االستثماري جما ساعد فد
تطور تدفبات االستثمار الوافدة.
الجدول رقم :20تطور تدفقات االستثمار إلى االقتصاد الجزائري 0202 -0222
الوحدة :جليار دوالر
السنة
المبلغ

4002
,,02

4000
,,222

4002
,,004

4002
4,22 0

4002
4,020

40,0
4,020

المصدر :ال ي ة الارصية لامائ االستثمارض جناخ االستثمار فد الدو الارصية 4002ض ص.02
ال ي ة الارصية لامائ االستثمارض جناخ االستثمار فد الدو الارصية 40,0ض ص.420

مثل جبلغ االستثمارات لسنة  4002نسبة  %4,22جت االستثمارات الوافدة إل الدو الارصية
صماد نمو قدرو  %22,4,عت سنة .4002
آثارها عل
إال أئ اإل راءات الماتمدة فد قانوئ المالية التكميلد لسنة  4002تر
االستثمار األ نبد المباشرض حيث ترجد ه و اإل راءات إل إلزا المستثمر ت األ انب
صاشراك الجزائر يت فد حدود  %2,عل األقل جع اعتماد ججموعة جت التداصير األخرى
جن ا األجر : 0,-02
 خاوع االستثمار األ نبد المباشر قبل االنجاز إلالوانية لتطو ر االستثمارض

تصر ح صاالستثمار لدى الو الة

 عد إجكانية جمارسة أنططة االستيراد صغر إعادة صيع الواردات عل حال ا جت ارالاأل انب إال فد إاار شرا ة تساوي في ا المساهمة الوانية المبيمة عل األقل %10ض
 تمتع الدولة والم سسات الاموجية االقتصاد ة صحن الطفاة عل التنازالت عت حصصالمساهميت األ انب أو لفائدة المساهميت.
لبد اءت ه و اإل راءات للحد جت آثار األزجة المالية الاالمية والحد جت التحو ل الماا س
للمواردض ألنا لوحظ أئ التحو تت المرتبطة صدخل الاواجل جا فت تزداد جت سنة ألخرى
وأصبح تتجاوز حجم التدفبات السنو ة جت االستثمار األ نبد.
الجدول رقم  : 23تطور دخل العوامل نحو الخارج من الجزائر ما بين 0202 - 0222
السنة
إ مالد دخل الاواجل
شر اء
حصة
سونطراك

4002
1,10-

4002
2,20-

4000
0,,2-

4002
2,2,-

4002
0,42-

1,,4-

2,22-

2,42-

1,20-

2,20-

00

4002
2.221.24-

40,0
2.221.21-
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0,,2-

0,00-

0,22-
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,,2,-

,,24-

,.22-

0.24-

المصدر :صند الجزائر التبر ر السنوي  4002ص .44,
صند الجزائرض التبر ر السنوي 4002ض ص .4,2
لسنة 40,0

وه و اإل راءات هد التد ال الجزائر تترا ع فد ج شر س ولة األعما
صدر تيت حيث انتبل جت الرتبة  ,12دوليا سنة  4002إل الرتبة  ,10تبر ر جناخ
االستثمار  4002وفد مات الوق أثرت ه و اإل راءات عل نمو تدفن االستثمارات
األ نبية سنة  4002فلم تكت الز ادة إال افيفة صماد  %0,,1جع توقع صالترا ع فد .40,0
 - 2االستقرار االقتصادي:
شكل جادالت التاام جت رقميت إحدى المطكتت التد عرقل وتيرة النمو االقتصادي
واجتص ثمار ود التنمية )(Nashashibi 1998ض فلبد تراوح فد الفترة  ,220 -,220جا
صيت .%1,,2- %,0,0
اتبر التاام ج شرا عل و ود اختت لد فد االقتصاد جال جاتل السياسات
االقتصاد ة الماتمدة جوضع ات ا و اين جاتل الج ود الراجية إل حفز النمو االقتصادي
فات عما حدثا جت تطو ا للماطيات االقتصاد ة ,ولبد ائ لإلصتحات المدعوجة جت قبل
المنظمات الدولية أثرها فد ضرورة اعتماد خفض وجرا اة صنية اإلنفاق الاا صاإلضافة إل
تبند سياسة نبد ة تبييد ة لم كت جمكنا تنفي ها جت دوئ إعطاء االستبتلية للسلطة النبد ةض
وه ا جا سمح صا البانوئ  ,0-20المتالن صالنبد والبر ال ي فر قيودا عل التسبيبات
الممنوحة للاز نة الاموجية حيث حدد المبالغ البصوى ل ا صـ  %,0جت اإل رادات الااد ة
للسنة المالية الماضية عل أئ تم تسد دها فد أ ل أقصاو  420وجا البانوئ  . ,0-20وه ا
جا سمح صتبليص التمو ل النبدي للنفبات الاموجية والفصل صيت دائرة االئتمائ والدائرة
النبد ة .ولبد سمح االستبتلية لبند الجزائر صالتحكم فد نمو عر الكتلة النبد ة جما
ساهم فد الوصو إل جادالت التاام جباسة صم شر أساار االست تك إل المستو ات
التالية:
الجدول رقم  :22تطور مؤشر أسعار االستهالك في الجزائر في الفترة 0202-0223
السنة
نسبة
التغير

4001

4002

4002

4000

4002

4002

4002

40,0

04,0

01,2

0,,0

04,21

01,24

02,20

2.22

1.2,

المصدر :صند الجزائر :التبر ر السنوي 4002ض
صند الجزائرض التبر ر السنوي 40,0ض ص .402

ورغم ه و المستو ات المابولة جت التاام تحظ أئ هناك ضغواا تاامية قو ة تبرز
عبر صاض السنوات نا مة عت االرتفاع فد أساار المنتجات المستوردة .وتزداد خطورة
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ه و الاغوا عندجا تكوئ المبارنة صيت جادالت التاام فد الجزائر وجثيتت ا فد دو
جنطبة اليورو -صاعتبارها أهم جتااجل تجاري جع الجزائر -لغير صالح الجزائر.
الجدول رقم  :22تطور معدالت التضخم في دول منطقة اليورو
السنة

4001

4002

الماد

04,,

04,4

40,0 4002 4002 4002 4000 4002
04,4

04,4

04,,

01,1

0.1

,.0

المصدر :صندوق النبد الارصدض التبر ر االقتصادي الارصد الموحد  40,0ص.1,1

وال اود التاام فد الجزائر إل الاواجل الاار ية فبل صل هناك عواجل داخلية لد
جن ا الاجز المسجل عل جستوى الميزانية الاموجية ال ي صدأ فد التفاقم جن  4000إل أئ
وصل سنة  4002إل  %42,2جت الناتا المحلد الاا فد الوق ال ي تحدد فيا جاا ير
التبارؤ األورصد الاجز المببو صـ .%01
و اتبر إاتق البرناجا الاماسد لتستثمار الاموجد  40,2 -40,0صمبلغ  420جليار دوالر
وجرا اة أ ور الااجليت فد البطاع الاموجد والوظيفة الااجة صدءا جت نا ر  4002صالتزاجت
جع االتجاو التزا دي للوردات إحدى المصادر األساسية لتوليد جز د جت الاغوا التاامية.
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 - 2المديونية الخارجية:
عرف الجزائر تجرصة خاصة فد ججا تسيير المد ونية الاار ية فلبد ان
ضمت الدو جرتفاة المد ونية.

تاتبر جت

الجدول رقم  :26تطور مخزون المديونية وخدماتها في الجزائر بين 0991-0992
الوحدة :جليار دوالر
السنة
حجم الد ت
خدجة الد ت
جاد خدجة الد ت%

,220
42,2
02,2
00

,22,
42,2
02,2
22

,224
40,2
02,1
20,2

,221
42,2
02,0
24,4

,222
42,2
02,2
22,4

,222
1,,0
02,1
12,2

,220
11,0
02,1
10,2

,222
1,,4
02,2
10,1

المصدر :قدي عبد المجيد االقتصاد الجزائري والطرا ة األ نبية خارج قطاع المحروقات فد:
Revue d'économie et de statistique appliquées, N° 2 Année 2003, p13.

نتحظ أئ خدجات الد ت جا فت فد االرتفاع جن  ,220إل أئ وصل سنة  ,221إل
جستوى  %24,4جت الصادرات .و ائ ه ا االرتفاع عل حساؤ التنمية االقتصاد ة
الرتباا ا صالواردات جت سلع التج يز والمدختت الصناعية فد الوق ال ي تكرأل فيا
عوائد الصادرات جت الاملة األ نبية وثمار التنمية االقتصاد ة للتكفل صأعباء المد ونية
وصالتالد لادجة االقتصاد ات األخرى .تاود ور المد ونية فد الجزائر إل االنافا
الحاد ألساار البترو فد السوق الاالمية سنة  ,220حيث صدأ ثبل المد ونية طر جطكتت
للسلطات إل الحد ال ي ال الجزائر فد وضاية شبا توق عت الدفع سنة ,221ض جما
دفا ا إل التفاو جع نادي صار س إلعادة دولة الد وئ جباصل التزاج ا صبراجا إصت
اقتصادي جدعو ائ آخرها اتفاق التس يل الموسع .,222-,222
لبد نجح إعادة الجدولة واإلصتحات االقتصاد ة فد تسيير المد ونية صطكل صار ـ تم
تاز زو صلجوء الجزائر فد السنوات  4000 -4002إل التسد د المسبن للمد ونية نتيجة تحست
الوضاية المالية إم وصل االحتياايات جت الاملة األ نبية سنة  4000إل جستوى 22,2
جليار دوالرض وهو جا جكت جت الوصو إل النتائا التالية:
الجدول رقم  :21تطور مخزون المديونية وخدماتها في الجزائر بين 0202-0991
الوحدة :جليار دوالر
السنة
,222
,222
4000
400,
4004

جاد خدجة الد ت%
12,0
12,0
,2,2
44,1
40,2

حجم الد ت
10,40
42,,2
42,00
44,20
44,02
02
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4002
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4000
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41,12
4,,24
,2,,2
02,0,
02,00
2,22
2,02
2,20
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,0,1
,0,,
,,,0
44,1
04,,
0,,2
4,,
,,,

المصدر - :صند الجزائرض التبر ر السنوي 40,0ض
صندوق النبد الارصدض التبر ر االقتصادي الارصد الموحد سبتمبر .40,0

لبد أدى ه ا التسيير للمد ونية وتحست الوضاية المالية إل صروز فائض فد حساؤ رأسما
جيزائ المدفوعات ساعد عل قاصلية استمرار جيزائ المدفوعات صند الجزائرض 4002
تح ضغل االرتفاع فد جستوى االستثمارات األ نبية والتحو تت المرتبطة ص ا.
ثانيا_ تحديات االقتصاد الجزائري:
وا ا االقتصاد الجزائري فد سايا لتندجاج فد االقتصاد الاالمد وتحسيت أدائا ججموعة
جت الصاوصات التد سا إل جاالجت اض جت أصرزها:
 - 0السعي لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة:
صدأت الجزائر اتصاالت ا قبل تأسيس المنظمة الاالمية للتجارة صما ائ ارال صالغات سنة
 .,222ولبد ان حاضرة فد ا تماع جرا ش  ,222ال ي أعلت نطأة المنظمة الاالمية
للتجارة إال أن ا لم توقع اتفاقية التأسيس .واصتداء جت  ,220دخل الجزائر فد جرحلة اتصا
د دة جع المنظمة صاعتن ا الرغبة فد االناما إلي ا .وتباا ل لد تم إصتغ المنظمة صم رة
جع
حو سير االقتصاد الجزائري وأدائا .وأنطأت المنظمة ججموعات عمل للتفاو
الجزائر صدأت أشغال ا سنة  ,222صاد إ اصة الجزائر عت ججموعة األس لة المو ة إلي ا جت
الدو األعااء .وشرع الجزائر صالتوازي جع ملد صتكيي سياسات ا االقتصاد ة جع
جبادئ المنظمة.
يقتضي انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
 فتح األسواق الجزائر ة أجا المنتجات األ نبيةض تكيي قوانيت الجزائر جع أحكا وجبادئ المنظمة.لبد أدر الجزائر ضرورة اناماج ا للمنظمة الاالمية للتجارة لكوئ أ ثر جت  %22جت
التجارة الاالمية تتم صيت دو تنتمد للمنظمة ججلس األجةض  4001وأئ  ,21دولة جت أصل
 ,24دولة عاو فد جنظمة األجم المتحدة ) (www.un.org/2010هد عاو فد المنظمة
الاالمية للتجارة.
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طر اناما الجزائر إل المنظمة الاالمية للتجارة أجاج ا رهانات عد دةض أهم ا:
 ضا جساهمة الجزائر فد التجارة الاالمية عل أساأل أئ جا ز د عت  %22جتصادرات ا جت المحروقات فد حيت أئ المحروقات ال زال صايدة عت جفاوضات
المنظمةض
 التنافس صيت الدو الراغبة فد االناما إل المنظمةض خاصة تلد التد ترغب فدتاجيل جفاوضات ا قصد االناما ض وهو جا طر أجا الجزائر جطكلة التنازالت
الكثيرة فد المفاوضاتض
الاوائد جت الارائب عل التجارة الاار يةض وهد جورد أساسد جت
 انافاجوارد الميزانية الاموجية فد ظل ضا الارائب الااد ة الداخلية خارج
المحروقاتض
 تزاجت ساد الجزائر لتناما إل المنظمة الاالمية للتجارة جع ساي ا إلاالناما إل صاض التكتتت االقتصاد ة الج و ةض
 جطكلة تحد د األساار الداخلية للطاقةالمنظمة دعما خفيا للمنتجات الجزائر ةض

غاز وصترو

التد تاتبرها صاض دو

 عد اعتياد الم سسات الجزائر ة عل التااجل فد جحيل تنافسد نتيجة سنواتاالقتصاد الماطل التد عاشت ا قبل االنفتا خت فترة السباينيات والثمانينيات جت
البرئ الاطر ت.
لال ه و االعتبارات هد التد ال الموق السياسد للجزائر جت المنظمة تميز صالترددض
ففد فترات تنطل االتصاالت صالمنظمة وفد فترات أخرى تتبااأ أو تنبطع .فا تماعات
جع الجزائر لم تابد ا تماعات ا صاد اال تماع األو فد -44
أفواج الامل المكلفة صالتفاو
 41أفر ل  ,222إال صاد أرصع سنوات أي فد 4004ض لكت فد ه و السنة نجد وتيرة
اال تماعات جرتفاة إم صلغ ثتث جرات صاتال سنتد  4001و 4002اللتيت لم تارفا إال
ا تماعا واحدا فد ل جن ما لترتفع الوتيرة ججددا فد سنة  4002صا تماعيت لتنبطع
والتردد هو ال ي
اال تماعات إل غا ة  .(www.wto.org/2010) 4002وه ا الغمو
ال جدة انتظار االناما تجاوز األرصاة عطر عاجا جت دوئ أفن واضح لتنت اء جت
المفاوضات.
 - 2االنضمام إلى اتفاقية الشراكة األورومتوسطية:
أصبح التو ا نحو إقاجة تكتتت اقتصاد ة إقليمية سمة غالبة عل الاتقات االقتصاد ة
الدولية التد جا فت فد الز ادة جن صدا ات التساينيات جت البرئ الاطر تض إم إل غا ة
01

/

التجربة الجزائرية في دعم القدرة التنافسية
أقـاسم

أ .د .عبد المجيد قدي وأ .د .قادة

 1,و لية  40,0تم إشاار المنظمة الاالمية للتجارة ؤ  222اتفاقية تجار ة إقليمية دخل
 421جن ا حيز التطبين ).(www.wto.org/2010
وإدرا ا جت االتحاد األورصد ألهمية ه و االتفاقيات فد التجارة الاالمية قاج دولا صابد
ج تمر فد صرشلونة سنة  ,222توج صاعتئ رجد إل إقاجة جنطبة للتباد الحر جع دو
نوؤ المتوسل قد آفاق  40,4فد إاار شرا ة أورو جتوسطية قصد قديض : 4002
 توسيع نفومها الاالمد فد إاار التنافس جع البوى االقتصاد ة الكبرى خاصة الوال اتالمتحدةض
 توسيع نطاق سوق جنتجات ا لتستفادة جت جزا ا وفورات الحجمض الحد جت ال جرة السر ة تجاو دو شما المتوسل والامل عل تبليص اناكاسات ا السلبية.سا دو الجنوؤ -وجن ا الجزائر -إل االناراا فد ه و الطرا ة للتافي جت اآلثار
السلبية الناما دو شرق أورصا إل جااهدة جاستر ا  .ول لد دخل فد جفاوضات ثنائية
صتوقيع اتفاقيات شرا ة جن ا دو المغرؤ الارصد فلبد وقا
جع االتحاد األورصد تو
تونس االتفاقية فد  ,2و لية  ,222والتد دخل حيز التطبين فد جارأل  .,222ووقع
المغرؤ االتفاقية فد فيفري  ,220لتدخل قيد التنفي فد جارأل  .4000وتاثرت الجزائر فد
جفاوضات ا جع االتحاد األورصد جما أخر توقيا ا عل اتفاقية الطرا ة إل غا ة  .4004و ائ
ه ا التاثر نتيجة تمسد الجزائر صـ:
-

االنفتا التدر جد نظرا لاصوصية االقتصاد الجزائري غير المتنوع والمرتكز
أساسا عل النفلض
توسيع ججاالت التااوئ وعد اقتصارها عل المجا التجاريض
رفض إلغاء جبدأ الحما ة الصناعية جرة واحدةض
رفض اإللغاء المستمر للحوا ز الجمر ية والامل صمبدأ المرا اة الدور ة للتار فة
ل ثتث أو خمس سنوات قصد حما ة وتأهيل البطاع الصناعد.

وفد سبيل إنجا اتفاقية الطرا ة األورو جتوسطية وضا الدو األوروصية صراجا جساعدة
جالية لدو الجنوؤ قصد دعم اإلصتحات االقتصاد ة وتأهيل الم سسات وإعادة هيكلتا.
واستفادت الدو جت ه و البراجا صدر ات جتفاوتةض و ان حصة الجزائر جت أخفض
الحصص فلم تتجاوز فد البرناجا األو  MEDA1نسبة  %02جت المبلغ الماصص.

جت الفرص التد تتيح ا اتفاقية الطرا ة األورو جتوسطية للجزائر:
 إجكانية ز ادة حجم االست تك الاائلد نتيجة انافاساعد عل توسيع وعاء الارائب عل االست تكض

تكلفة الواردات وهو جا

 إجكانية ز ادة المنافسة صيت المتااجليت االقتصاد يت المحلييت نتيجة انافاالمدختت.
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ورغم ه و الفرص فائ تبييم الطرا ة صاد خمسة عطر عاجا جت إعتئ صرشلونة لم كت
إ جاصيا ) .(Radwani,Reiffer;2005و مكت أئ نسجل صالنسبة للجزائر جا لد:
 عد تحست تنافسية الم سسات جما لم سمح صز ادة صادرات الجزائر جت غيرالمحروقات إل دو االتحاد األورصدض فحصة أورصا جت صادرات الجزائر سنة
 4002هد  %22,2وحصة أورصا جت واردات الجزائر (CNUCED;2009) %22,4
ض
 -ضا

تدفبات االستثمار األورصية تجاو الجزائرض

 -ضا

المساعدات المبدجة فد اتجاو نبل التكنولو يا إل الجزائرض

 الرغبة فد اإلصباء عل االقتصاد الجزائري ججرد سوق للمنتجات األورصيةوعرقلة اناما الجزائر إل المنظمة الاالمية للتجارة جت خت حجم األس لة
والمطالبات األورصية صتاد ل البوانيت فد اتجاو إصباء الجزائر سوقا للمنتجات
األورصية وشرايا لل جرة السر ة نحو الطما .
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 - 3االنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
صادق الجزائر عل اتفاقية تس يل وتنمية المبادالت التجار ة صيت الدو الارصية الموقاة
صتونس فد  42فيفري  ,22,صمو ب المرسو الرئاسد الصادر فد  01أوت 4002ض إال أن ا
لم تدخل حيز التطبين إال فد سنة  .4002وص ا تاتبر الجزائر جت آخر الدو اناماجا إل
جنطبة التجارة الحرة الارصية الكبرى.
نظر إل ه و المنطبة احدى صدائل التكاجل االقتصادي اإلقليمد المتاحة أجا الجزائرض
األجر ال ي حتم علي ا تنمية المبادالت جع الدو األعااء في ا .ملد أئ جبادالت الجزائر
جا ا ضايفة فلبد سجل الميزائ التجاري الجزائري جا ا رصيدا جبدارو  0,,,جليار دوالر
سنة  4002جباصل  0,1جليار سنة  .4002و مثل ه ا الرصيد  4,2جت الرصيد اإل مالد
للجزائر ).(ANPCE;2009
مكت تفسير ه ا الرصيد صكوئ الصادرات الجزائر ة صلغ  04,4جليار دوالر جن ا %20
نفل وواردات الجزائر جت الدو الارصية ان  0,جليار دوالر وهو جا مثل  %04,2جت

الواردات اإل مالية للجزائر لنفس السنة.
تاتبر التجارة الارصية البينية ضايفة صالرغم جت و ود اتفاقية تس يل وتنمية المبادالت ف د
تتراو جا صيت  %,,,2 - %02,1التبر ر االقتصادي الارصد الموحدض . 4002
وأجا نتائا األزجة المالية الاالمية  4002وجرا اة الكثير جت الدو األورصية لسياسات ا
خصوصا جع ظ ور أزجات فد ه و الدو ض فائ الرهائ الجد د صالنسبة لتقتصاد الجزائري
هو دعم التباد جع دو جنطبة التجارة الحرة الارصية الكبرى.
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ثالثا_ موقع الجزائر من مؤشر التنافسية العالمية:
أصبح تنافسية االقتصاد ات واألجم أساسية لامائ اندجا ا فد االقتصاد الاالمد .و اتبر
جف و التنافسية جف وجا جابدا تم تناولا جت ثير جت المفكر ت والمنظمات التد وضا
ج شرات عد دة لبياس ا.
تارال جنظمة التااوئ والتنمية االقتصاد ة التنافسية الدولية لتقتصاد صأن ا":المدى ال ي جت
ختلا تنتا الدولة وفد ظل شروا السوق الحرة والاادلة جنتجات وخدجات تنافس فد
األسواق الاالمية وفد نفس الوق تم تحبين ز ادة الدخل الحبيبد ألفرادها فد المدى
الطو ل" نو رض د.ت .
تبتاد التنافسية حسب  Porterاالعتبارات التالية ):(Belattaf;2009
-

أئ الم سسات هد التد تتنافس وليس الدو ض
أئ تنافسية أجة فد صناعة جت الصناعات نسبيةض
تنبع التنافسية جت الحر ية وليس جت جزا ا التكالي فد المدى البصيرض
تكوئ تنافسية أجة فد الاادة جمر زة غرافياض
تم صناء تنافسية أجة عبر فترة زجنية جاتبرةض
التبا نات – وليس التماثتت -هد التد تصنع التنافسيةض
تاتبر المحافظة عل التنافسية أجرا شاقا صالنسبة لألفراد والم سسات.

وسا الاد د جت الج ات إل صناء ج شرات لبياأل تنافسية األجم جت صين ا المنتدى
االقتصادي الاالمد ال ي صن ج شرا تباا لمتحظة جراحل التنمية االقتصاد ة النطرة
الفصلية لامائ االستثمارض الفصل األو  40,0والتد مكت إصرازها التالد:
 جرحلة االعتماد عل عواجل اإلنتاج والموارد الطبياية المتاحةض ولتحبين التنافسيةفد ه و المرحلة الصد جت و ود الم سسات الااجة والااصة البنية التحتية
استبرار االقتصاد الكلد الرعا ة الصحية والتاليم األساسدض
 جرحلة االعتماد عل الكفاءة فد تطو ر عمليات اإلنتاج ورفع ودة المنتا ,وه ا جابتاد التدر ب والتاليم الاالد فاءة سوق السلع فاءة سوق الامل عمن
وناا سوق الما الجاهز ة الرقمية وحجم السوقض
 جرحلة البدرة عل إنتاج جنتجات د دة صاستادا عمليات إنتاج جابدة صاالعتمادعل االصتكار والتبد التبندض و بتاد ه ا تبد عمليات اإلنتاج البدرة عل
االصتكار.
عرال ه ا الم شر تطورا فد جن جية وفلسفة صنائا ففد سنة  4000ائ المنتدى بو صبناء
ج شر ت .األو ج شر تنافسية النمو اعتمادا عل نظر ة النمو االقتصادي والثاند ج شر
00
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تنافسية األعما اعتمادا عل عواجل االقتصاد الجزئد التد تدفع إل
النطرة الفصلية صامائ االستثمار الفصل األو . 4002

تحبين االزدهار

وفد سنة  4002تم تطو ر الم شر اإل مالد للتنافسية الاالمية صاالستناد إل الاواجل
االقتصاد ة مات الاتقة صالتنافسية عل المستوى الكلد والجزئد .وتم فد سنة  4002تطو ر
جن جية حساؤ الم شر.
ش د جوقع الجزائر ضمت ج شر التنافسية الاالمية تطورات صارض ا عل النحو التالد:
الجدول رقم  :21تطور موقع الجزائر ضمن مؤشر التنافسية العالمية ما بين 0202 -0222
4002
22
,04

السنة
الرتبة
عدد الدو فد الم شر

4000
20
,42

4002
24
,,2

4002
22
,42

4002
22
,12

4002
2,
,1,

40,0
21
,11

المصدر :أعداد جاتلفة لتبار ر جناخ االستثمار فد الدو الارصية.

نتحظ أئ جوقع الجزائر فد الم شر قد تدحرج سنة  4002جت  22إل  24صثماند در ات
جبارنة صــ  .4002و ازى زء جت ه ا التدهور إل دخو  ,2دولة د دة ضمت الم شر.
وصالرغم جت اناما ثماند دو إل الم شر فد  4000تحسن وضاية الجزائر صاالنتبا
إل الرتبة  20لتترا ع صرتبة واحدة سنة  4002جع دخو ثتث دو د دة فد الم شر.
و مكت ف م تطور جوقع الجزائر ضمت ه ا الم شر صتفكيد جر زها ضمت المكونات الثتثة
للم شر.
الجدول رقم  :29تطور موقع الجزائر ضمن مكونات مؤشر التنافسية ما بين 0202 -0221
السنة

4002

4002

4002

40,0

4002

4002

4002

40,0

4002

4002

4002

جكونات الم شر

جاززات الكفاءة

40,0

المتطلبات األساسية

عواجل االصتكار والتبد الالمد

الرتبة

22

22

0,

0,

24

22

,,1

,,2

24

,04

,40

,44

المصدر :أعداد جاتلفة جت النطرة الفصلية لامائ االستثمار

اود الترا ع جا صيت  4002و 4002أساسا إل تدهور فد ل جكونات ج شر التنافسية خاصة
عواجل االصتكار والتبد الالمد تلي ا المتطلبات األساسية .أجا التحست ال ي عرفا جر ز
الجزائر سنة  40,0فياود إل تحست فد عواجل االصتكار والتبد الالمد صالرغم جت ترا ع
فد جاززات الكفاءة .وتبب الجزائر جت الدو الارصية ضايفة التنافسية .و اود ملد إل :
الجدول رقم  :10عوامل ضعف التنافسية في الجزائر
الااجل
صاوصة النفام إل التمو ل
ارتفاع حدة البيروقرااية
انتطار الفساد

األهمية %
,1,0
02,4
02,2

الااجل
البيود عل صرال الاملة
عد استبرار السياسات
ضا أختقيات جكائ الامل
00

األهمية %
00,2
00,1
00,,
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ارتفاع جستوى الارائب
تابد البوانيت الار بية
ضا البنية التحتية
ضا التكو ت المتئم

02,2
02,2
02,2
00,2

العدد- 1 :

02,2
02,2
02,1
01,,

ارتفاع حدة التاام
لوائح عمالة جبيدة
عد استبرار الحكوجة
حدة الجرائم والسرقة

المصدر :جنتدى االقتصاد الاالمدض تبر ر التنافسية الارصية  /4002الملاص التنفي يض ص.,4

رابعا_ مساعي الجزائر لتحسين التنافسية العالمية
إدرا ا جت الجزائر ألهمية الامل عل
اإل راءات والتداصير فد ه ا االتجاو جن ا:

تحسيت تنافسيت ا الاالمية قاج

صمجموعة جت

 -0اعتماد إستراتيجية صناعية:
تبو الحا ة إل اعتماد إستراتيجية صناعية فد الجزائر عل ضرورة المحافظة عل نتائا
الج ود الساصبة فد ججا التصنيع وتحبين ججموعة جت األهداالض أصرزها:
 تنو ع هيكل االقتصاد الجزائريض استغت اإلجكانات الطاقو ة والمواد األولية البائمةض الساد إل االندجاج فد االقتصاد الاالمد نتيجة عولمة اإلنتاج.تسا اإلستراتيجية الصناعية فد الجزائر إل تحبين ):(MPPI;2007
 تنمية الصناعات البائمة عل تحو ل المواد األولية صترو يمياء أسمدة صناعةجادنية جواد البناء ض
 إعادة النظر فد الصناعات األجاجية انطتقا جت إنتاج السلع الن ائية الصناعاتالك رصائية الصناعات الصيدالنية الصناعات الغ ائية الصناعات الميكانيكية ض
 تنمية صناعات د دة صناعة السيارات تكنولو يا اإلعت واالتصا صناعاتالطاقات المتجددة .
وفد سبيل تحبين ملد تم تسطير صرناجا لتأهيل الم سسات قصد إعطائ ا قدرة تنافسية وه ا
صدعم ا صالابرة التبنية التجار ة واإلدار ةض تزو دها صاالستطارات والنصائحض تمكين ا جت
الوصو إل جصادر التمو ل صوضع آليات د دة للبر ض تزو دها صاالستطارات المتالبة
صتنظيم المالوجاتض تبد م الدعم للحصو عل تكنولو يا اإلعت واالتصا ووضع قيد
الامل قدرات البحث والتطو ر جع إقاجة نظا لنطر اإلصداع.
ولتحبين مات الغر تامل الحكوجة عل إقاجة نظا لل اء االقتصادي جحورو تحصيل
استغت ونطر المالوجات الارور ة التاام البرار وإدارة الم سساتض وه ا صانطاء قواعد
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جاطيات الكترونية وأنظمة لليبظة البي ية .و دخل ضمت تجسيد اإلستراتجية الصناعية ترقية
االستثمار الصناعد صتأسيس جناان للتنمية الصناعية المندججة .وهد عبارة عت جناخ
جصغر لألعما والتنافسية وه ا صاالستل ا جت تجارؤ صاض الدو  .وتم اختيار ه و
المناان عل أساأل:
 توفر البنية التحتيةض و ود البي ة المحفزة صبرص ا جت الجاجاات ووحدات البحثض توفر الادجات الجماعية للجودة.وتم تصني

ه و المناان عل النحو التالد:

 جناان نطاا جتنوعة :الجزائر البليدة وهرائ وعناصةض جناان نطاا تبنية :تكنولو يا اإلعت  :سيدي عبد هللا صناعات غ ائية :صجا ةالكترونيات :سيدي صلاباأل ض
 جناان جتاصصة جحروقات جع إجكانية التاصص الحبا فد قطاعات أخرىسياحة صيد زراعة.....إلخ .
تستند اإلستراتيجية الصناعية إل فلسفة اقتصاد ة جامون ا التدخل الليبرالد للحكوجة جع
البحث عت توازئ د د صيت الحكوجة والسوق جال جت الحكوجة داعما أساسيا للتنافسيةض
دوئ إحت الحكوجة جكائ السوق.
و تطلب صالمباصل تنفي اإلستراتيجية تطو ر جحيل األعما صادخا الاناصر الغائبة .وجت
أصرزها:
 إقاجة سوق رأسما نتيجة جحدود ة دور البورصة وغياؤ صنوك االستثمار وه ا جا املعل تس يل الوصو إل قرو االستثمارض
 تأسيس سوق عباري شااع لتبليص الماارصة فد الابارض إنطاء سوق للسلع والادجات الفاالة.وتامل الحكوجة عل تجسيد ل ه و الاناصر صتاميت آليات د دة فد السياسات
االقتصاد ة المنت جة لتطبين صرناجا دعم النمو االقتصادي  4002-4002وصاد ملد صرناجا
دعم االستثمار الاموجد .40,2-40,0
 -0االنخراط في اقتصاد المعرفة:
اتبر اقتصاد المارفة ظاهرة اقتصاد ة حد ثة تتميز صتغير سير االقتصاد ات جت حيث النمو
وتنظيم النطاا االقتصادي .ف و بو عل المارفة صاعتبارها عنصر اإلنتاج األساسد
والمساهم األ بر فد خلن البيمة الماافة وتاتبر تكنولو يا اإلعت واالتصا السند
األساسد ل ا االقتصاد.
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فد ظل اقتصاد المارفة تتحدد تنافسية الم سسة صمدى قدرت ا عل رسملة الماارال وإعادة
نطر الكفاءات فد مات الوق ال ي اتبر فيا اندجاج الم سسة فد اقتصاد المارفة ضرور ا
لتحسيت تنافسيت ا.
اتبر تاميم استادا تكنولو يا اإلعت واالتصا وشبكات المالوجات جع السما صالنفام
إل التدفن الاالد للمالوجات شراا ضرور ا لبيا اقتصاد المارفة ,وه ا جا جال جت
البحث الالمد والتطو ر التكنولو د إحدى رافاات النمو االقتصادي.
وشاورا ص لد قاج السلطات الاموجية فد الجزائر صتطايص اناكاسات تكنولو يا اإلعت
واالتصا عل النسيا الصناعد فكان النتيجة أئ اآلثار جحدودةض وعليا قاج صاقرار
قانوئ تو ي د للبحث الالمد وصرناججا خماسيا للبحث الالمد أقر األولو ات التالية فد
ججا دعم وتنمية اقتصاد المارفة البانوئ : ,,-22
 تكنولو يا المالوجاتض االتصاالتض الالو األساسيةض التكنولو يا الصناعية.وتطبيبا ل ا البرناجا تم اعتماد  022جابر صحث صالم سسات الجاجاية إنطاء  01و االت
 02وحدات  ,0جرا ز للبحث الالمد صالتوازي جع إاتق جطروع الجزائر االلكترونية فد
آفاق  . 40,1إال أنا رغم ه و الج ود فت زال الجزائر تحتل المراتب التالية جت صيت ,12
دولة ضمت دليل اقتصاد المارفة الاالمد:
الجدول رقم  :00ترتيب الدول العربية ضمن دليل اقتصاد المعرفة
الدولة

الحوافز
االقتصاد ة والنظا
الم سساتد

نظا
اإلصداع

التاليم والموارد
البطر ة

تكنولو يا
المالوجات
واالتصاالت

دليل اقتصاد
المارفة

الفجوة صيت أدن
جرتكز وأعل
جرتكز

الجزائر
البحر ت
يبوتد
جصر
الاراق
األردئ
الكو
لبنائ
ليبيا
جور تانيا
المغرؤ

,02
22
,41
2,
,12
22
21
02
,40
21
22

2,
20
,12
2,
22
22
00
02
21
,42
22

22
21
,14
20
,00
22
00
24
20
,42
,02

22
12
,,2
21
22
21
10
04
,00
,,2
22

20
22
,14
21
,02
04
22
02
21
,,0
24

,2
12
,0
44
22
,2
10
,0
02
20
1,
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عمائ
قطر
الساود ة
السودائ
سور ا
تونس
اإلجارات
اليمت

12
24
0,
,1,
,,2
02
22
,,0

02
22
20
,44
22
02
21
,40

/

22
0,
2,
,40
,00
22
22
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00
21
22
20
22
02
24
,,0

01
22
02
,40
,02
24
21
,44

20
,2
41
12
42
41
12
,4

المصدر :صرناجا األجم المتحدة اإلنمائد ج سسة جحمد صت راشد آ جكتو تبر ر المارفة الارصد 4002
ص .412

 - 3االنخراط في برنامج للخوصصة:
إدرا ا جت الحكوجة لاا تنافسية البطاع الاا فد صي ة تتسم صاالنفتا واالندجاج فد
االقتصاد الاالمد عمل عل تحو ل ج سسات البطاع الاا إل البطاع الااصض حت وإئ
ائ الباض رى صأئ الاوصصة فد الجزائر اعتمدت عل هد المو ود واستحداث البد ل
جت هد البد م عبد هللاض  . 4002وج ما ائ الموق جت الاوصصة فائ المرور جت
وضاية اقتصاد ة حمائية إل اقتصاد السوق هو عملية شاقة وصابة ألئ ملد جرتبل صتغيير
ال هنيات والممارسات.
لبد جرت الاوصصة فد الجزائر جرحلتيت هاجتيتض عل النحو التالد:
مرحلة ما قبل  :0220لما تم اإلعتئ عت ار  22ج سسة عموجية للاوصصةض تم سحب
 200جل صماد فوق  00جلفات عت ل وحدة جاروضة للاوصصة .إال أئ التفاو جع
الج ات المانية لم فض إل نتيجة .و اود ملد إل ضا الابرة لدى الج ات المانية
صالتفاو وإل صاض المطكتت المرتبطة صالم سسات المطروحة للبيع ملكيت ا لألصو
غير المنبولة أراضد وصناءات صاإلضافة إل جباوجة النباصات و ماعات الاغل للاملية
طرودض . 4002وتم فد ه و الفترة ار  %40جت أس م ثتث شر ات للبيع عت ار ن
السوق المالد.
مرحلة ما بعد  :0220وتأتد غداة صدور قانوئ د د للاوصصة وأسفرت ه و الفترة عت
الامليات التالية:
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الجدول رقم  :00حصيلة عمليات الخوصصة في الجزائر ما بين 0221 -0223
نمل الاوصصة
خوصصة لية
خوصصة زئية> %20
خوصصة زئية< %20
استر اع جت الاما
شرا ة جاتلطة
التناز عت األصو لمباوليت
خواص
المجموع

الثتثد األو 4002
,2
0,
04
00
0,

4002 4000 4002 4002 4001
02
04
20
02
02
02
,4
,,
04
0,
00
0,
0,
01
00
00
02
42
41
02
02
04
02
,0
02

400
12
,1
22
10

04

,1

,2

10

40

00

22

40

22

,,1

,,0

,,0

10

222

المجموع

المصدر :طرود صطيرض إنجا خوصصة ج سسة عموجية لصالح عمال ا:دراسة انتباد ة جع وضع نمومج
تصحيحد أاروحة د توراو دولة اجاة الجزائرض  4002ص.,24

 -4العمل على تحسين المناخ االستثماري:
ابر المناخ االستثماري عت ججمل األوضاع السياسية االقتصاد ة اال تماعية والبانونية
الم ثرة عل تو ات حر ة ر وأل األجوا ض ألئ رأسالما حساأل دا للمااار .و اتبر
المناخ االستثماري إحدى المحددات األساسية لتدفن االستثمار ألئ المناخ االستثماري هو
الم شر عما إما ان صي ة األعما جتئمة أ ال .و ساعد ل تحست فد ه ا المناخ عل
تافيض تكلفة جمارسة األعما .
وقصد استبطاؤ االستثمارات األ نبية وحفز ر وأل األجوا المحلية تسا الجزائر إل
التأثير إ جاصيا عل الاواجل المكونة للمناخ االستثماري صاعتبار الموقع غير المطجع للجزائر
ضمت ججموعة جت الم شرات .جت صيت ه و الم شرات:

الجدول رقم  :03موقع الجزائر من بعض المؤشرات االقتصادية
رتبة الجزائر فد الم شر
,1,
,,,
,10
,,2
,02

نوع الم شر
ج شر الحر ة االقتصاد ة
ج شر الفساد المدرك
ج شر س ولة األعما
ج شر توظي وتسر ح
الامالة
ج شر اهز ة البنية الرقمية
01

السنة
4002
4002
4002

عدد الدو فد الم شر
,2,
,20
,21

4002

,2,

4002

,20
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المصدر :أعداد جاتلفة جت النطرة الفصلية لامائ االستثمار

صحيح أئ االقتصاد الجزائري تميز صبرصا جت األسواق ال اجة االتحاد األورصد أفر بيا
نوؤ الصحراء دو الطرق األوسل وشما إفر بيا وصتوفرو عل جوارد ااقو ة بيرةض
إال أنا حتاج إل الامل لتحسيت الكثير جت الجوانب جن ا:
-

إصت الج از الباائد صتافي اإل راءات وضمائ ثبة المتااجليتض
ز ادة تبسيل وتافي النظا الار بد وضمائ استبراروض
ترقية االستثمار المحلد الااص صاعتبارو عنصر ؤ لتستثمار األ نبدض
تحفيز البحث الالمد لدى البطاع الااصض
تس يل الوصو إل التمو تت جع تنو ع وتطو ر المنتجات الماليةض
تحسيت البدرة الطرائية للفرد صاعتبارها المكوئ األساسد للطلب الفالد.

الخاتمة:
تاتبر التنافسية رهانا ليس جت الس ولة تحبيبا وليس جت اليسير المحافظة عليا .وه ا جا
تطلب اإلصت الدائم والتحسيت المستمر ألداء السياسة االقتصاد ة.
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المراجع
 صرناجا األجم المتحدة اإلنمائد تبر ر التنمية اإلنسانية الارصية للاا .4002 صرناجا األجم المتحدة اإلنمائد ج سسة جحمد صت راشد آ جكتو تبر ر المارفة الارصد.4002
 صند الجزائرض التبر ر السنوي .4002 صند الجزائرض التبر ر السنوي .40,0 الجم ور ة الجزائر ةض األجر  0,-02المتامت قانوئ المالية التكميلد لسنة  4002الم رخفد  44و لية .4002
الم رخ فد
 الجم ور ة الجزائر ةض البانوئ  ,0-20المتالن صالنبد والبر ,2أفر ل .,220
 الجم ور ة الجزائر ةض البانوئ  ,,-22المتامت البانوئ التو ي د والبرناجا الاماسدحو البحث الالمد والتطو ر التكنولو د الماد والمتمم.
 الجم ور ة الجزائر ةض المرسو  441-02المتامت التصد ن عل اتفاقية تس يل وتنميةالتبادالت التجار ة صيت الدو الارصية الم رخ فد  41أوت .4002
 صندوق النبد الارصدض التبر ر االقتصادي الارصد الموحدض سبتمبر .4002 صندوق النبد الارصدض التبر ر االقتصادي الارصد الموحد سبتمبر .40,0 عبد هللا علد دور الحكوجة فد تدعيم البدرة التنافسية للم سسات الوانية ججلة الباحثالادد .4002/00
 قدي عبد المجيد االصتحات االقتصاد ة فد الجزائر :جحاولة تبو مية فدRevue de CREAD, N° 61/03, 2002.

 قدي عبد المجيد االقتصاد الجزائري والطرا ة األ نبية خارج قطاع المحروقات فدRevue d'économie et de statistique appliquées, N° 2 Année 2003.
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