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  أثر االنفتاح التجاري على أداء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر     
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  .جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - ناويس أسماء .أ    
  :الملخص

قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  أداءر االنفتاح التجاري على وتقدير أثذه الدراسة إىل حماولة قياس 8دف ه
وجمموع الصادرات كمؤشر عن األداء   القيمة املضافة اإلمجالية هلذا القطاع: باستخدام، )2014-2000(خالل الفرتة 

حيث اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على استخدام  ،لتجاريوالواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر عن االنفتاح ا
لتطبيق كافة األساليب اإلحصائية والقياسية، وكذلك تقدير النموذج  )EViews7(برنامج التحليل اإلحصائي القياسي 

، وقد النموذج على معطيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتشكيل متغريات ناعتمداكما  ،القياسي بصيغته النهائية
قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  تطور أداءأن مؤشر االنفتاح التجاري له أثر إجيايب ومعنوي على  توصلت الدراسة إىل

  .باجلزائر
 .قطاع اخلاص، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الالقيمة املضافةاالنفتاح التجاري، : الكلمات المفتاحية

 
Abstract 
This study aims to show and measure the impact of trade openness on the performances of small 

and medium-sized factories in Algeria during the period (2000-2014), using:  the total added 

value of this sector as an indicator of the performance and also the total of exports and imports 

to the Gross Domestic Product (GDP) ratio as an indicator of the trade openness. This study 

has been based especially on the statistical econometric analysis software (EViews) to apply the 

statistical and econometric methods, and also evaluate the econometric model by its final 

version. We adopted on the data of small and medium-sized factories ministry to compose the 

variables of the model. The study found that the trade openness indicator has a positive effect 

on the evolution of the small and medium-sized factories performances in Algeria. 

Keywords: trade openness, small and medium-sized factories, the added value, private sector. 
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  :قدمةم
إن التحول الذي عرفته السياسة االقتصادية يف اجلزائر بداية من العشرية األخرية من القرن املاضي أفرزت تغريات هامة      

يف مجيع القطاعات، ووجود منافسة هي يف  صغرية ومتوسطةخاصة يف هياكل االقتصاد الوطين، بداية ظهور مؤسسات 
سبتمرب  01عد الدخول يف عقد الشراكة مع االحتاد األوريب حيز التنفيذ منذ مراحلها األوىل واليت اشتدت حد8ا ب

تدعيمها  من منو اقتصادي واجتماعي وحاولت ، فأعطت الدولة أمهية بالغة هلذه املؤسسات بالنظر ملا حتققه2005
  .ةوترقيتها إىل مستويات جتعلها قادرة على مواجهة االنفتاح التجاري الذي تتبناه سياسة الدول

ولكن بالرغم من هذه اجلهود فإن ما تشهده اجلزائر حاليا من انفتاح كبري على العامل اخلارجي من خالل عّدة 
و الدولية باإلضافة إىل اإلصالحات اليت تقوم 8ا يف إطار مساعيها لالنضمام إىل املنظمة  اإلقليميةاالتفاقيات  -مداخل

وتأسيسا على ما سبق . حتقيق القيمة املضافةات الصغرية واملتوسطة يف قد يصّعب من مهمة املؤسس -العاملية للتجارة
  :التايل السؤال الرئيسيتتبادر إلينا إشكالية حبثنا اليت ميكن صياغتها يف 

  في تحقيق القيمة المضافة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنسبةمساهمة ما مدى تأثير االنفتاح التجاري على 
  بالجزائر؟

  :على ضوء ما سبق وضعنا الفرضية التالية لإلجابة على إشكالية البحث وتتمثل يف: بحثفرضية ال
 .حتقيق القيمة املضافةيوجد أثر إجيايب لالنفتاح التجاري على نسبة مسامهة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف   -

  :أهمية البحث
قطاع  أداءيت تناولت أثر االنفتاح التجاري على بسبب ندرة الدراسات ال تكمن أمهية هذه الدراسة يف حداثتها،  

املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املستوى العاملي وانعدامها متاما يف اجلزائر، حيث أن أغلب الدراسات السابقة كانت 
وعلى هذا . تتمحور حول تقييم أثر االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي أو على تنافسية االقتصاد بشكل عام

ألساس فسوف توفر هذه الدراسة معلومات مهمة تساعد اجلهات املعنية ومتخذي القرار يف تقدير اآلثار املرتتبة على ا
 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاععنها علىمسامهة  قرارا8م فيما خيص العالقات التجارية الدولية، وما سوف ينعكس

  .حتقيق القيمة املضافة
قطاع القيمة املضافة اإلمجالية لتقدير وتفسري العالقة بني االنفتاح التجاري و لبحث إلىيهدف هذا ا:هدف البحث

للخروج بنتيجة حمّددة لتكون قاعدة أساس يهتدى 8ا، وذلك من خالل النموذج القياسي  توسطة،املؤسسات الصغرية وامل
  ). 2014-2000( ية للفرتة الذي سيتم تطبيقه على االقتصاد اجلزائري لبيانات السالسل الزمنية السنو 

قمنا مبعاجلة إشكالية البحث باعتماد املنهجية املتعارف عليها يف العلوم االجتماعية، حيث مزجنا بني  :منهج البحث
ري من الدراسة خاصة فيما يتعلق بتحليل املنهج االستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل فيما يتعلق بتحليل اجلانب النظ

، كما اعتمدنا أيضا على املنهج رجية وتقييم األداء االقتصادي لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةتطور التجارة اخلا
من خالل قياس أثر االنفتاح  ،االستقرائي الكمي يف التعامل مع البيانات وكان ذلك يف اجلانب التطبيقي من الدراسة

 –2014-2000اناتسالسل زمنية سنوية للفرتة باستخدام بياملؤسسات الصغرية واملتوسطة  قطاعأداءعلى التجاري 
وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الديوان الوطين لإلحصائياتو  ، واليت أخذت من قاعدة بيانات-حسب توفر البيانات

  :كما يلي  حماور ثالثوسيتم تقسيم هذا البحث إلى
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    حتليل تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر؛ :المحور األول
  ؛سات الصغرية واملتوسطة باجلزائراملؤستقييم األداء االقتصادي لقطاع  :نيثالمحور الا

  .قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أداءالتحليل القياسي ألثر االنفتاح التجاري على  :ثالثالمحور ال
I. تحليل تطور التجارة الخارجية في الجزائر  

، بتطبيق برنامج صندوق النقد الدويل، سنحاول 1994يا سنة مبا أن حترير التجارة اخلارجية اجلزائرية بدأ فعل
كسنة أساس يف املقارنة بالنسبة لتحليل وضعية امليزان التجاري وكذا كل من التوزيع السلعي واجلغرايف   94اعتماد سنة 

  .للصادرات والواردات
I -1 .تحليل وضعية الميزان التجاري:  

وهو تاريخ بداية تطبيق برنامج صندوق النقد الدويل  95و 94يت عجزا يف سن اجلزائري امليزان التجاري عرف
 94لالستقرار الكلي والذي مدته سنتني والذي كان اهلدف منه استعادة التوازن مليزان املدفوعات، حيث بلغ العجز سنة 

مليون  299ليبلغ قيمة  95، ليخفض هذا العجز يف السنة املوالية %89.05مليون دوالر أي مبعدل  1025قيمة 
  .%97.22دوالر أمريكي مبعدل تغطية 

ويرجع سبب العجز إىل ارتفاع حصة الواردات من املواد األولية وسلع التجهيز الصناعي، نتيجة االنفتاح   
االقتصادي وختفيض الرسوم اجلمركية، وهو ما دفع بوجود مؤسسات االسترياد والتصدير التابعة للخواص إىل تكثيف 

،وهو ما أدى لرتاجع االستثمار مقارنة ح وباملقابل ال يوجد نشاط للتصديرالسترياد 8دف تعظيم األربا العمليات يف جمال ا
بالتجارة، إضافة إىل عامل آخر يتمثل يف تراجع أسعار النفط اخلام يف السوق الدويل، حيث قدرت نسبة الرتاجع يف 

 96امليزان التجاري حتسنا، حيث بلغ رصيده سنة عرف  1996إال أنه بعد سنة . %17عائدات النفط اجلزائرية بنحو 
قيمة الرصيد بلغت  2003مليار دوالر، ويف سنة  10.374بلغ  2000مليار دوالر أمريكي، ويف سنة 4.277قيمة 

ويرجع السبب يف ذلك إىل ارتفاع أسعار 2012 – 2003ولقد استمر يف االرتفاع طيلة الفرتة .مليار دوالر  10.828
ق الدويل بالدرجة األوىل، إضافة إىل تنظيم التجارة اخلارجية وتدعيمها بقوانني وتشريعات جديدة يف جمال النفط يف السو 

إذا ما  عمليات االسترياد والتصدير، وكذا تطوير نظام اجلمارك وحتديثه للتحكم أكثر يف عمليات التجارة اخلارجية، 
مليار دوالر، وذلك بسبب  5.9زان التجاري والذي تراجع إىل اليت عرفت تراجع كبري يف رصيد املي 2009استثنينا سنة 

انعكاسات األزمة االقتصادية العاملية على االقتصاد اجلزائري، مث عاود الرتاجع باستمرار خالل السنوات األخرية، حيث 
فاض باخن 2013مليار دوالر سنة  9.946إىل  2012مليار دوالر سنة  21.5تراجع فائض امليزان التجاري من 

مبعدل تغطية   %53.48باخنفاض قدره  2014مليار دوالر سنة  4.626إىل مث تراجع  %48.51قدره
على املستوى الدويل وتراجع حجم الصادرات وزيادة حجم  ،وهذا راجع إىل التدهور الكبري يف أسعار البرتول108%

  .الواردات
I -2 .التوزيع السلعي للصادرات والواردات:  

ئر ال تصدر سلعا مصنعة أو سلع زراعية بنسبة كبرية، ويغلب عليها منتوج واحد يف التصدير وهو النفط، مبا أن اجلزا     
بينما جند يف املقابل أUا تستورد بكميات كبرية املواد الغذائية واملواد اخلام والسلع النصف مصنعة وسلع التجهيز فإن دراسة 

  :يلاجتاه الصادرات والواردات يكون على النحو التا
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  :بالنسبة للصادرات. أ
بالنسبة للتوزيع السلعي للصادرات، نالحظ سيطرة شبه كلية لقطاع احملروقات على جممل الصادرات فنسبته ترتاوح ما بني 

وهو ما يعين بأن اجلزائر طيلة فرتة ، 2014سنة   %95.53و  2013سنة  %96.71إىل  1996سنة  93.11%
منتجا8ا الصناعية على اختالفها إىل مستوى التصدير، حبيث جند نسبتها من إمجايل  حترير التجارة اخلارجية مل ترقى

  .2014سنة  %4.46الصادرات ال تتعدى 
وهو ما يدل على أن االقتصاد اجلزائري مازال يعتمد على عائدات النفط دون مسامهة غريه من القطاعات 

شأنه أن يعرض االقتصاد الوطين ملخاطر عديدة يف حالة تدهور اإلنتاجية ملختلف السلع يف متويل االقتصاد، وهو ما من 
أسعار النفط يف السوق الدويل وهو ما نعيشه حاليا، وهنا يثور التساؤل حول جدوى اإلصالحات االقتصادية املتبعة يف 

بعد االنضمام  وعلى وجه اخلصوص املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائر، وما هو مصري املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
  للمنظمة العاملية للتجارة والشروع يف تطبيق خمتلف اتفاقيا8ا اإللزامية؟ 

  :بالنسبة للواردات. ب
بالنسبة للتوزيع السلعي للواردات، يتضح لنا أن هناك تطور مستمر يف نسبة استرياد سلع التجهيز الصناعي واليت   

، لتعرف  2003سنة %36.12ونسبة  1998 سنة %33.18ونسبة  1994سنة  %25.92تراوحت ما بني 
وهو ما يدل على وجود منو خمزون رأس املال ويأيت ذلك نتيجة اعتماد الدولة ، %32.4بنسبة  2014تراجعا طفيفا سنة 

  .    لقانون جديد لالستثمار فتح الباب واسعا أمام القطاع اخلاص
سنة  26.94، مث نسبة 1994سنة  %28.65بلغت وجند يف املرتبة الثانية السلع الغذائية، حيث أن نسبتها   

ونالحظ من خالل %18.87بنسبة  2014، لتعرف تراجعا طفيفا سنة 2003سنة  %19.97، لتصل إىل 1998
أن واردات السلع الغذائية يف تناقص مستمر، وهو راجع إىل حتسن األوضاع األمنية وعودة  1994النسب ومنذ سنة 

ومسامهة عامل ) P.N.D.A(إضافة إىل تطبيق الدولة للمخطط الوطين للتنمية الفالحة  الفالحني إىل القرى واألرياف،
  .1%16.0بنسبة  2003منوا سنة  ئم لذلك، حيث سجل القطاع الفالحياملناخ املال
مث بدأت يف التناقص  1994سنة %22.88ويف املرتبة الثالثة جند املواد نصف املصنعة واليت سجلت نسبة   

وهو ، 2014سنة  %21.84لتنتقل إىل  %19.95نسبة  2002ويف سنة  %18.31إىل نسبة  1998لتصل سنة 
يدل على النتائج السلبية اليت ترتبت عن حترير التجارة ودخول السلع األجنبية املنافسة للسلع الوطنية وما صاحبه من غلق 

كده كذلك واردات املواد اخلام واليت يف الغالب للمؤسسات اإلنتاجية العامة واخلاصة غري القادرة على املنافسة، وهو ما تؤ 
نسبة  1998وبلغت سنة  %6.29تقدر بـ 1994سنة : تدخل يف الصناعة حيث تراجعت نسبتها على النحو التايل

، بينما جند يف 2014سنة  %3.23و %3.35نسبة  2013، ويف سنة %4.61نسبة  2002ويف سنة  5.94%
ز الفالحي والطاقة واحملروقات فنسبها ضعيفة، وحنن يف تقريرنا هذا نرجعها إىل وجود املرتبة األخرية كل من سلع التجهي

  .صناعة حملية تليب احتياجات السوق الوطين من سلع التجهيز الفالحي، كذلك هو احلال بالنسبة للطاقة واحملروقات
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  2014التركيب السلعي للواردات خالل سنة ) : 1ٌ(الشكل رقم 

  
  .2014اعتمادا على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات  إعداد الباحثنيمن :المصدر

I -3 .التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات :  
للجزائر عالقات جتارية واقتصادية متنوعة خاصة بعد االنفتاح التجاري متتد إىل أغلب بلدان العامل، وسيتم توضيح ذلك 

  :اجلغرايف للصادرات والواردات اجلزائرية من خالل اجلدول التايلوفق البيانات العامة املتعلقة بالتوزيع 
  2014 - 2013تطور التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات الجزائرية خالل الفترة ): 1(الجدول رقم 

  )مليون دوالر أمريكي ( الصادرات   )مليون دوالر أمريكي ( الواردات   املناطق االقتصادية
 %التطور  2014  2013 %التطور  2014  2013

  1.83-  40520  41277  2.68  29494  28724  دول االحتاد األورويب
دول منظمة التعاون 

  والتنمية االقتصادية
6965  8443  21.22  12210  10482  -14.15  

  5.77-  49  52  26.96-  886  1213  الدول األوروبية األخرى
  6.42-  3005  3211  9.52  3796  3466  دول أمريكا اجلنوبية

  3.28  4851  4697  18.38  12576  10623  آسيا
  -  -  -  -  26  -  أوقيانوسيا

  9.54-  721  1958  18.89-  1958  2414  الدول العربية
  23.08  3248  2639  18.89-  711  1029  الدول املغاربية
  12.09-  80  91  25.93-  440  594  الدول اإلفريقية

  3.11-  62956  64974  6.00  58330  55028  ا4موع
              

 CNIS   املركز الوطين لإلعالم اآليل واإلحصاء التابع للجمارك :صدرالم
يتضح من خالل اجلدول السابق أن معظم جتارتنا اخلارجية التزال منحازة لشركائنا التقليدين، والواقع أن دول 

  .من صادراتنا%64.36من وارداتنا و  %50.56االحتاد األورويب نالت النصيب األكرب بـــ 
، حيث جند الصادرات اجلزائرية تتوزع على خمتلف املناطق اجلغرافية عرب )1(وفقا للجدول رقم : صادراتبالنسبة لل  . أ

 :العامل على النحو التايل
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  :دول االتحاد األوربي •
، وباملقارنة مع )2014سنة %64.36(ومتثل الشريك التجاري األول للجزائر، وهي حتتل املرتبة األوىل بنسبة   

، وجند يف %1.83مليار دوالر أمريكي أي بنسبة  757الصادرات اجلزائر إىل هذه البلدان بـ  اخنفضت 2013سنة 
  : 2مقدمة هذه الدول

  .     %10.71فرنسا بنسبة   –.   %13.29إيطاليا بنسبة  -.%15إسبانيا بنسبة  - 
 .ة بني اجلزائر وا4موعة األوربيةوهو راجع إىل التقارب اجلغرايف بني ضفيت املتوسط وإىل العالقات االقتصادية والتارخيي

  ):O.C.D.E(دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  •
،  مسجلة )2014سنة  %16.65(تأيت يف املرتبة الثانية حيث جند أن نسبة صادرات اجلزائر حنوها بلغت   

مليار دوالر  10.48إىل  2013مليار دوالر أمريكي سنة 12.21، حيث تراجعت قيمتها من  %14اخنفاض بنسبة 
ترتكز مع الواليات املتحدة األمريكية بنسبة ، كما نالحظ أن صادرات اجلزائر مع هذه املنطقة2014أمريكي سنة 

  .3%4.61مث تليها تركيا بنسبة 7,45%
إن مبادالت اجلزائر مع املناطق األخرى من العامل ال تزال تتسم بنسب منخفضة كما سيظهر : المناطق األخرى •

  :فيما يلي
مليون  52نالحظ من خالل اجلدول تراجع الصادرات اجلزائرية حنو هذه الدول من : البلدان األوربية األخرى •

 . %5.77، أي بنسبة اخنفاض تقدر بـ2014مليون دوالر أمريكي سنة  49إىل  2013دوالر أمريكي سنة 
مليار 4.69حيث انتقلت من  نالحظ أن صادرات اجلزائر حنو هذه الدول عرفت ارتفاعا طفيفا :بلدان آسيا •

 .%3.28بنسبة ارتفاع تقدر بـ 2014مليار دوالر أمريكي سنة  4.85إىل  2013دوالر أمريكي سنة 
مليار دوالر أمريكي سنة  3.21عرفت الصادرات اجلزائرية حنو هذه الدول تراجعا طفيفا من  :أمريكا الجنوبية •

  . %6.42خنفاض تقدربـ بنسبة ا 2014مليار دوالر أمريكي سنة  3إىل  2013
نالحظ حتسن ملحوظ يف الصادرات اجلزائرية حنو دول املغرب العريب، حيث انتقلت  :بلدان المغرب العربي •

بنسبة منو قدرت  2014مليار دوالر أمريكي سنة  3.25إىل  2013مليار دوالر أمريكي سنة  2.64من 
لنظر إىل وجود اتفاقية إلقامة تكتل اقتصادي ، ومع ذلك فهي مل ترقى إىل املستوى املطلوب با%23.08بـ 

  .)U.M.A(مغاريب
مليار 1.95عرفت الصادرات اجلزائرية حنو الدول العربية تدهورا كبريا خالل هذه الفرتة من  :البلدان العربية •

، وهو ما ميثل أقل من نصف الصادرات املسجلة سنة 2014مليار دوالر سنة  0.72إىل  2013دوالر سنة 
، رغم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة العربية الكربى %63.07هذه الدول، بنسبة اخنفاض  حنو 2013

AFTA إال أن التجارة البينية العربية تبقى ضعيفة ودون املستوى.  
 .وتبقى باقي األقاليم وإفريقيا ال تستقبل الصادرات اجلزائرية إال بنسب ضعيفة جدا: باقي دول العالم •

  .2014 - 2013 يوضح تطور الصادرات اجلزائرية حنو مناطق العامل خالل الفرتة والشكل املوايل 
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  2014-2013تطور الصادرات الجزائرية حسب المناطق االقتصادية خالل الفترة ):02(الشكل رقم 

  
  )1(اعتمادا على معطيات اجلدول رقم من إعداد الباحثني  :المصدر

  
  :بالنسبة للواردات. ب

  :جند أن الواردات اجلزائرية ختطوا نفس خطوات الصادرات، حيث تتوزع جغرافيا على النحو التايل) 1(رقم وفقا للجدول 
  :دول االتحاد األوربي •

مسجلة ارتفاع بنسبة ) 2014سنة  %50.56(وهي الشريك التجاري رقم واحد بالنسبة للواردات بنسبة 
مليار دوالر  29.49الر خالل هذه السنة إىل مليار دو  28.72، حيث انتقلت من 2013مقارنة بسنة 2.68%

  :4موزعة على النحو التايل 2014أمريكي سنة 
أملانيا  - %08.54إسبانيا بنسبة  –.    %08.54إيطاليا بنسبة  –.        %10.87فرنسا بنسبة  - 

6.47%.  
  :دول آسيا •

مبلغ  2013سنة (قيمة الواردات منها  وتأيت جمموعة الدول اآلسيوية يف املرتبة الثانية كمورد للجزائر، حيث بلغت
مببلغ 5، وجند على رأس هذه الدول الصني2014مليار دوالر سنة  12.57، وارتفعت إىل )مليار دوالر 10.62
مليار دوالر، حيث تعترب الصني ممون للجزائر خاصة يف جمال السلع اإللكرتونية واأللبسة واألحذية وبعض  8.197

  .التجهيزات الصناعية
  ):O.C.D.E(منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دول  •

تأيت هذه ا4موعة يف املرتبة الثالثة كممون للجزائر، وقد عرفت واردات اجلزائر من هذه الدول حتسنا ملحوظا حيث 
مسجلة ارتفاعا  2014مليار دوالر أمريكي سنة  8.44إىل  2013مليار دوالر أمريكي سنة  6.96ارتفعت من 

 %3.64، و  %4.9أ وتركيا بنسبة .م.، كما نالحظ أن واردات اجلزائر من هذه املنطقة تأيت من الو %21.22بنسبة 
 .على التوايل
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  :باقي دول العالم
، حيث انتقلت من %26.96عرفت واردات اجلزائر من هذه الدول تدهورا كبريا بنسبة : باقي الدول األوربية •

 .2014مليار دوالر سنة  0.88إىل  2013مليار دوالر أمريكي سنة 1.21
مليار دوالر  3.46عرفت واردات اجلزائر من هذه الدول حتسنا طفيفا حيث انتقلت من : دول أمريكا الالتينية •

 .2014مليار دوالر سنة  3.79إىل  2013سنة 
 1.03ال تزال واردات اجلزائر من الدول املغاربية تعرف تراجعا مستمرا حيث انتقلت من : الدول المغاربية •

وهذا  %18.89، مسجلة نسبة اخنفاض بـ2014مليار دوالر سنة  0.71إىل  2013مليار دوالر سنة 
 .راجع إىل تشابه البنية اإلنتاجية يف هذه الدول

مليار دوالر  2.41حيث انتقلت من  %18.89عرفت هي األخرى تراجعا ملحوظا بنسبة : الدول العربية •
 : وللتوضيح أكثر نورد الشكلني التاليني. 2014مليار دوالر سنة  1.96إىل  2013سنة 
  2014- 2013تطور الواردات الجزائرية حسب المناطق االقتصادية خالل الفترة ): 03(الشكل رقم

  
  )1(اعتمادا على معطيات اجلدول رقم من إعداد الباحثني :المصدر

  
ضح لنا أن اجلزائر تابعة شبه كليا لالحتاد من خالل البيانات اإلحصائية السابقة واألشكال البيانية ا4سدة هلا يت

األوريب سواء يف جمال الصادرات أو الواردات، ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل العالقات التارخيية املوجودة بني ضفيت 
املتوسط الشمالية واجلنوبية، وكذا لقرب املسافة، حيث تعترب مصاريف النقل حمدد رئيسي الجتاه املبادالت التجارية 
الدولية، وكذلك يف نظرنا لعامل آخر وهو التوقيع على اتفاق الشراكة األورو جزائرية، والذي مت فعال ودخل حيز التنفيذ يف 

  .2005سبتمرب  01
II.تقييم األداء االقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر  

صغرية واملتوسطة من حيث مسامهتها من خالل هذا املطلب سوف نقوم باستعراض الدور االقتصادي للمؤسسات ال
  .فيالقيمة املضافة و يف الناتج احمللي اإلمجايل وكذلك من حيث مسامهتها يف التصدير ويف توفري مناسب الشغل

II -1 .المساهمة في القيمة المضافة:  
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ر سنوات فرتة الدراسة،  ساهم قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الرفع من القيمة املضافة يف خمتـلف األنشطة وعلى م
من إمجايل  القيمة املضافة اليت تولدها جممل  %90أصبح هذا القطاع يساهم مبا يعادل  2012وحسب إحصائيات 

  .القطاعات االقتصادية خارج قطاع احملروقات، واجلدول املوايل يوضح هذه الزيادات املستمرة
  )مليار دينار(  2012 - 1994رة والمتوسطة خالل الفترة تطور القيمة المضافة للمؤسسات الصغي): 2(لجدول رقم ا
  القطاع القانوني

  
1994  1996  1999  

 %  القيمة %  القيمة %  القيمة
  48  1240  54  1112  54  618  القطاع الخاص
  52  1335  46  936  46  538  القطاع العام
  100  2575  100  2048  100  1156  المجموع

  2004  2003  2002  2001  القطاع القانوني
 - %  القيمة %  القيمة %  القيمة

 -  83.59  1783.71  84.68  1585.21  84.56  1473.74  القطاع الخاص
 -  16.41  350.08  15.32  286.79  15.44  268.98  القطاع العام

 2038.84  100  2133.79  100  1872  100  1742.72  المجموع

  القطاع القانوني
  

2005  2006  2007  2008  
 % القيمة %  لقيمةا %  القيمة %  القيمة

 89.27 3383.57  87.65  2986.07  86.55  2587.681  85.9  2364.5  القطاع الخاص
 10.73 406.85  12.35  420.86  13.45  401.86  14.1  651  القطاع العام
 100 3790.42  100  3406.93  100  2989.54  100  3015.5  المجموع

  القطاع القانوني
  

2009  2010  2011  2012  
 % القيمة % القيمة %  يمةالق %  القيمة

  القطاع الخاص
  3954,5  90.15  4450.76  92.89  4895.64 90.26 5553.31  90.42  

  9.58  588.44 9.74 528.51  7.11  340.56  9.85  432.03  القطاع العام
  100  6141.75 100 5424.15  100  4791.32  100  4386.53  المجموع

  .2002ؤسسات الصغرية واملتوسطة، بيان املعطيات االقتصادية، وزارة امل1999-1994بالنسبة للفرتة  -:المصدر
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تطور القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاع القانوني خالل الفترة ) : 4(الشكل رقم 
1994-2012  

  
  ).2(من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول رقم  :المصدر 

والشكل البياين املرافق له بأن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ساهم يف ) 2(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
الرفع من القيمة املضافة بصفة مستمرة على طول فرتة الدراسة وإن كان بنسب متفاوتة حيث انتقلت هذه املسامهة من 

و قدرت بـــــــــ حمققا بذلك نسبة من 2012مليار دينار سنة  6141.75إىل  1994مليار دينار سنة  1156
مليار دينار سنة  618، وجتدر اإلشارة أن هذه الزيادة إمنا تعود إىل مسامهة القطاع اخلاص واليت انتقلت من 431.29%

ـــــ  2012مليار دينار سنة  5553.31إىل  1994   .%798.59بنسبة منو قدرت بـ

II -2 .المساهمة في التصدير:  

من إمجايل الصادرات الوطنية، يف حني مل تتجاوز الصادرات %95من سيطرت صادرات احملروقات بأكثر لقد 
سنة   %879.1، وعلى الرغم من الزيادة امللحوظة يف الصادرات خارج احملروقات واليت  بلغت 6%5خارج احملروقات 

 من إمجايل%4.46، إال أن نسبتها ال تزال هامشية إىل حد اآلن إذ متثل فقط نسبة 1994مقارنة بسنة  2014
، وهذا مايشكل خطر دائمعلى االقتصاد اجلزائري، 2014مليار دوالر سنة  2.81الصادرات الوطنية بقيمة تقدر بـ 

لذلك فقد قامت السلطات العمومية بتشجيع الصادرات خارج احملروقات، وذلك من خالل تدعيم قطاع املؤسسات 
من جمموع املؤسسات يف %99ادية، باعتبارها متثل الصغرية واملتوسطة وتشجيعها للعمل يف خمتلف  األنشطة االقتص

  .7اجلزائر

، 2014من خالل اجلدول املوايل سوف حناول عرض أهم املنتجات خارج احملروقات واملصدرة خالل السداسي األول    
  :8واليت تتكون أساسا من
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مليار  1.123يمة من القيمة اإلمجالية للصادرات، وذلك بق%3.34منتوجات نصف مصنعة واليت متثل نسبة  - 
 .دوالر أمريكي

 .مليون دوالر أمريكي 179أي بقيمة تقدر ب%0.53السلع الغذائية بنسبة  - 
 .مليون دوالر أمريكي 56أي بقيمة تقدر ب %0.17املنتوجات اخلام بنسبة  - 
  .%0.02وأخريا سلع التجهيزات الصناعية وسلع االستهالك غري الغذائية بنسبة  - 

  2013مقارنة بالسداسي األول  2014ة المنتجات المصدرة خالل السداسي األول تطور قيم): 3(الجدول رقم 

  .49، ص2014، نوفمرب 25نشرية املعلومات اإلحصائية رقم :المصدر

  :للتوضيح أكثر ندرج التمثيل البياين التايل

  )أمريكي$الوحدة مليون(2013مقارنة بالسداسي األول  2014تطور الصادرات الجزائرية خالل السداسي األول ): 5(لشكل رقم ا

  
  )3(إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول رقم  من: المصدر

  المنتجات
 2014السداسي األول من سنة  2013السداسي األول من سنة 

معدل التطور 
القيمة   )بالمائة (

  بالمليون دوالر
القيمة بالمليون   بالمائة

  دوالر
  بالمائة

 28.97-  0.53 179  0.74 252  السلع الغذائية

 2.30- 95.92  32218 96.60  32978  الطاقة

 9.68- 0.17 56 0.18 62  المنتوجات الخام

 37.45 3.34 1123 2.39 817  منتجات نصف مصنعة
 - -  - -  -  سلع التجهيز الفالحي
 61.11- 0.02 7 0.05 18  سلع التجهيز الصناعي

 45.45- 0.02 6 0.03 11  سلع االستهالك غير الغذائية
 1.61- 100 33589 100 34138  لكليالمجموع ا
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II -4 .المساهمة في خلق مناصب الشغل:  

على خلق مناصب شغل جديدة  2014أدى تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل السداسي األول من سنة  
الذي يعترب أحد انشغاالت مبعدل معترب، وخصوصا أن اهلدف األساسي من إنشاء مثل هذا النوع من املؤسسات و 

احلكومة حاليا، هو ختفيض نسبة البطالة، واجلدول املوايل يوضح تطور مناصب الشغل املصرح 8ا حسب الفئات 
  .2014للسداسي األول من سنة 

 مقارنة بالسداسي األول 2014تطور مناصب الشغل المصرح بها حسب الفئات خالل السداسي األول من سنة ): 4(الجدول رقم 
2013  

  

  نوعية المؤسسات ص و م

  2013السياسي األول من عام 
السداسي األول من عام 

  الزيادة  2014

  بالمئة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد

المؤسسات 
  الخاصة

  8,24  58,32 1214481  58,57  1121976  األجراء

  9,85  39,42  820738  39,02  747387  أرباب المؤسسات

  8,88  97,74  2035219  97,59  1869363  المجموع الجزئي

  2,07  2,26  47085  2,41  46132  المؤسسات ص م  العمومية

  8,72  100  2082304  100  1915495  المجموع

  .13، ص2014، نوفمرب 25نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم :المصدر

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل اجلدول نالحظ أن عدد مناصب الشغل املنشأة يف قطاع ا
منصب  1915495مقابل  2014منصب عند Uاية السداسي األول من سنة  2082304قدر بـ 

مقارنة مع السداسي  %8.72حمققا بذلك معدل تطور قدر بـ  U2013اية السداسي األول من سنة 
ملؤسسات الصغرية وجتدر اإلشارة بأن املساهم األكرب يف هذه الزيادة هو ا. 2013األول من سنة 

  .%9.85وأرباب املؤسسات بـــ %8.24واملتوسطة اخلاصة حيث سجل عدد األجراء نسبة منو بـــ 

 :ولتوضيح هذا التطور أكثر ندرج التمثيل البياين التايل
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  2013مقارنة بالسداسي األول  2014تطور مناصب الشغل حسب الفئات خالل السداسي األول ): 6(الشكل رقم 

  
  ).4(من إعدادالباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : رالمصد

III.  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداءالتحليل القياسي ألثر االنفتاح التجاري على:  
III -1.   النموذج القياسي والتعريف بمتغيراته 

قطاع املؤسسات  تطور أداءى مت صياغة منوذج احندار خطي متعدد لتقدير وتقييم أثر االنفتاح التجاري عل  
  :كما يليالصغرية واملتوسطة باجلزائر  

2  ………………..(1) 

  :حيث

  اللوغريتم الطبيعي إلمجايل القيمة املضافة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة باألسعار اجلارية؛: 

  الثابت يف املعادلة؛: 
    ؛)i = 1,2(معلمات النموذج ا4هولة، حيث أن : 

  اخلطأ العشوائي؛: 

 .وتشري إىل اللوغريتم الطبيعي لدرجة االنفتاح التجاري :
  :  ( Smith, 2005 )يف الكيفية اآلتية )(وسيتم حساب درجة االنفتاح التجاري 

 
  :حيث 

  تشري إىل صادرات اجلزائر الكلية باألسعار اجلارية؛: 
  لجزائر باألسعار اجلارية؛الواردات الكلية ل تشري إىل: 
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  الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر باألسعار اجلارية؛: 
  .ةالكلية فوب باألسعار اجلاري الوارداتاللوغريتم الطبيعي لقيمة : 

  :المتغير التابع - أ

يف إمجايل القيمة املضافة كمؤشر أداء لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ) 1(يتمّثل املتغري التابع يف النموذج   
إمجايل القيمة املضافة وقيمة اإلنتاج كمؤشرات لقطاع الصناعة التحويلية، Cobbold (2003)وقد تناولت دراسة 

إمجايل القيمة املضافة والذي ال حيتوي على السلع الوسيطة واليت تستخدم كمدخالت  وتفرق هذه الدراسة بني مؤشر
ومتثل مسامهة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ما يقارب  .إنتاج، أما قيمة اإلنتاج فهي حتتوي على تلك السلع الوسيطة

ارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لسنة من الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر، كما تشري إىل ذلك إحصائيات وز  % 41
وهو ما يعين أن قياس منو هذا القطاع احليوي ميثل قياس للنمو االقتصادي يف ). مليار دينار  6606.404( 2012
   ).حوايل نصف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر( اجلزائر 

  :المتغيرات المستقلة - ب

  :آلتيةحتتوي هذه الدراسة على املتغريات املستقلة ا

حبسب النظرية االقتصادية فإن زيادة االنفتاح التجاري ستؤدي إىل زيادة منو قطاع املؤسسات : درجة االنفتاح التجاري-
الصغرية واملتوسطة، إذ أن االنفتاح على العامل اخلارجي من شأنه أن يوفر أسواق ملنتجات هذا القطاع، وتوفري املوارد اليت 

، درجة االنفتاح التجاري يف اجلزائر مت (Feenstra, 2002)ر عمل ورأمسال ومواد خام يتطلبها هذا القطاع من عنص
حسا8ا من خالل إجياد جمموع الصادرات والواردات الكلية باألسعار اجلارية وقسمته على الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار 

  . اجلارية

وقد . كلية فوب مستثىن منها مستوردات اجلهات غري املقيمةميكن تعريف هذا املتغري على أنه املستوردات ال: رداتاو ال-
  .استقت الدراسة بيانا8ا من قاعدة بيانات البنك الدويل

ردات تستخدم ألغراض استثمارية ورأمسالية، فسوف تؤثر على أداء او على طبيعتها، فإذا كانت هذه الردات يعتمد او أثر ال  
ردات ألغراض استهالكية، أو كانت ذات كفاءة او أما إذا استخدمت هذه ال جيابا،قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة إ

عالية وقدرة تنافسية مرتفعة مع وجود منتجات حملية ال تقوى على املنافسة، فهذا سوف يؤثر سلبا على أداء القطاع 
 .( Bhattacharva, 1988 )الصناعي
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III -2 .اختبار االستقرارية والتكامل المتزامن:  

دراسة االستقرارية مت إثبات أن كل السالسل الزمنية للمتغريات املدروسة مستقرة عند الفروق من الدرجة  من خالل
، أي أن هذه املتغريات تنمو بنفس وترية االجتاه على املدى I(1)متكاملة من الدرجة األوىل أUا  ، وهو ما يعيناألوىل
تغريات املستقرة من نفس الدرجة واردة، وهذا ما دفعنا إىل اختبار وبالتايل إمكانية وجود تكامل متزامن بني امل. الطويل

مث اختبار (Lag Optimal)املثلى املتزامن جلوUاسن، هذا األخري الذي يقوم عل حتديد درجة التأخريالتكامل 
  .التكامل املتزامن

لتكامل املتزامن جلوهانسن، حيث  اجلدول مباشرة اختبار ا أجريناوجدنا أن درجة التأخري املثلى هي الدرجة األوىل، و عليه 
  :التايل سيلخص نتائجه

  نتائج اختبار التكامل المتزامن لجوهانسن): 5(الجدول رقم 

H0 H1  
Trace test  Max-eigenvalue  test  

  القيمة احملسوبة
 القيمة احلرجة

  القيمة احملسوبة  االحتمال 5%
 القيمة احلرجة

  االحتمال 5%

r= 0  r=1  23.69 29.79  0.21  15.23  21.13  0.27  
r≤ 1  r= 2  8.46  15.49  0.41  5.73  14.26  0.64  
r≤ 2  r= 3  2.72  3.84  0.09  2.72  3.84  0.09  

  EVIEWS 7باالعتماد على مخرجات من إعداد الباحثين: المصدر

ذاحسب وه%5يشري اجلدول أعاله إىل قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود تكامل متزامن عند املستوى
احملسوبة اليت كانت أصغر من القيمة احلرجة يف احلالة األوىل،مما يدل على عدم وجود عالقة تكامل Trace testقيمة

النسبة االحتمالية (Max-eigenvalue ر و نفس األمر بالنسبة الختبا. ني املتغريات الداخلة يف النموذجمتزامن ب
طر األول الدالة على عدم وجود متجه للتكامل املتزامن، وبالتايل هذا يعين  فقد مت قبول الفرضية الصفرية يف الش) العظمى

ويؤكد على عدم وجود عالقة تكامل متزامن بني املتغريات الداخلة يف النموذج، وعليه نّتجهنحو تشكيل منوذج احندار 
  .خطي متعدد والذي سيتم تقديره يف اخلطوة التالية

III -3 .اختبار مالءة النموذجو  االنحداريةتقدير العالقة:  

من خالل هذا املطلب سنحاول تقدير العالقة االحندارية بني القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة واملتغريات املستقلة املتمثلة يف درجة االنفتاح التجاري  واملستوردات الكلية فوب، مث اختبار مالءة النموذج من 

  .نس التباين واختبار طبيعة البواقيخالل اختبار جتا
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  تقدير العالقة االنحدارية: أ

  :1بعد إجراء عملية التقدير حصلنا على النتائج التالية

 

  

  :من خالل  النموذج املقدر يتبني أن

  ؛ %5معنوي إحصائياعند مستوى معنوية  Cالثابت -

القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع املؤسسات الصغرية  وجود تأثري طردي معنوي إحصائيا لدرجة االنفتاح التجاري على -
تتغري القيمة املضافة لقطاع  %1، حيث أنه كلما تغريت درجة االنفتاح التجاري بـــ%5واملتوسطة عند مستوى معنوية 
واليت تقول بأن  ويوافق النظرية االقتصادية اقتصاديافينفس االجتاه، وهذا مقبول % 0.32املؤسسات الصغرية واملتوسطة بـــــــ

زيادة االنفتاح التجاري ستؤدي إىل زيادة منو قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذ أن االنفتاح على العامل اخلارجي من 
شأنه أن يوفر أسواق ملنتجات هذا القطاع، وتوفري املوارد اليت يتطلبها هذا القطاع من عنصر عمل ورأمسال ومواد خام 

(Feenstra, 2002).  

وجود تأثري طردي معنوي إحصائيا للمستوردات اإلمجالية على القيمة املضافة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة عند  -
تتغري القيمة املضافة لقطاع املؤسسات الصغرية  %1، حيث أنه كلما تغريت قيمة املستوردات بـــــــ ـ%5مستوى معنوية 

وهذا مقبول اقتصاديا أيضا حيث أن أثر املستوردات يعتمد على طبيعتها، و مبا أن . فينفس االجتاه%0.23واملتوسطة بــــــــ
تأثريها على أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة كان إجيايب، فهذا يعنيأن هذه املستوردات تستخدم ألغراض 

  .استثمارية ورأمسالية أكثر من استخدامها ألغراض استهالكية

) فرتات  3العوامل األخرى متأخرة بـــــ ( للبواقي  %1إحصائيا عند مستوى معنوية  وجود تأثري عكسي معنوي -
تغريت القيمة %1على القيمة املضافة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث أنه كلما تغريت العوامل األخرى بـــ 

سطة يتأثر بعوامل أخرى خارجية ولعّل أمهها فقطاع املؤسسات الصغرية واملتو . يف االجتاه املعاكس %0.99املضافة بــــــ 
  .األزمات املالية وتقلبات أسعار املشتقات النفطية

                                                           
  )01(أنظر الملحق رقم  -1

 %5 مستوى معنویة 
 %1مستوى معنویة 
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للقيمة املضافة لقطاع املؤسسات الصغرية  %5وجود تأثري عكسي معنوي إحصائياعند مستوى معنوية  -
تغريت القيمة  %1بـ  tلسنة ، حيث أنه كلما تغريت القيمة املضافة ل)متأخرة بثالث سنوات( واملتوسطة على نفسها 

يف االجتاه املعاكس ـوهذا رمبا يعود إىل طبيعة املخصصات املالية املوجهة هلذا القطاع يف %0.46بــــــ t+3املضافة للسنة 
 .2014-2000إطار الربامج التنموية املطّبقة خالل الفرتة 

  :عّدة اختبارات أّمهها يتم التأكد من مالءة النموذج من خالل: 2اختبار مالءة النموذج: ب

  

  

   

وهي %95.03املتغريات املستقلة تؤثر يف القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسبة   -
  فتعود إىل عوامل أخرى خارج النموذج؛ %4.97درجة تأثري قوية جدا، أما القيمة الباقية 

  وية احصائية؛مجيع معلمات النموذج ذات معن -

وهو أصغر من ) 0.0004(من خالل اختبار فيشر تتضح املعنوية الكلية ملعلمات النموذج نظرا ألن احتماهلا يساوي  -
  .%5مستوى معنوية 

يف جمال )2.25( تثبت عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء نظرا لوقوع قيمته اإلحصائيةواتسون -إحصائية دربني -
  ألخطاءاستقاللية ا

وهو أكرب من مستوى  0.963يساوي البواقي عبارة عن تشويش أبيض ألن احتمال إحصائية  -
  .%5معنوية 

وهو أكرب من مستوى  0.09يساوي البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ألن احتمال إحصائية  -
  .%5معنوية 

 ألن احتمال اإلحصائية وجود ارتباط داخلي من الدرجة يثبت عدم اختبار -
  .%5وهو أكرب من مستوى معنوية  0.065يساوي 

  .%5وهو أكرب من مستوى معنوية 0.93يقدر بــ إحصائية  احتمالتباين البواقي متجانس ألن  -

  .صائيا واقتصاديابناءا على ما سبق نقول أّن النموذج مقبول إح

                                                           
 .)02(أنظر الملحق رقم 2
  .القیم بین قوسین تعبر عن قیم االحتماالت *
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  :الخاتمة
  :نتائج الدراسة: أوال

كان اهلدف من هذه الورقة البحثية هو حماولة قياس وتقدير أثر االنفتاح التجاري على أداء قطاع املؤسسات 
نت عبارة الصغرية واملتوسطة من خالل حتليل اقتصادي قياسي هلذه العالقة، حيث أننا توصلنا إىل بعض النتائج اليت كا

  :نوجزها فيما يلي عن استخالصات تصّب يف صلب اإلشكال املطروح
من خالل حتليل تطور املبادالت التجارية يتضح لنا أن اجلزائر تابعة شبه كليا لالحتاد األوريب سواء يف جمال  - 

ئرية، والذي مت الصادرات أو الواردات، ويف تقريرنا هذا نرجع ذلك إىل التوقيع على اتفاق الشراكة األورو جزا
 .2005سبتمرب  01فعال ودخل حيز التنفيذ يف 

القيمة : يؤدي قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف االقتصاد الوطين حيث ساهم يف الرفع من - 
املضافة، الناتج احمللي اإلمجايل، مناصب الشغل املنشأة والصادرات خارج احملروقات بصفة مستمرة على طول 

دراسة وإن كان بنسب متفاوتة، وجتدر اإلشارة أن هذه الزيادة إمنا تعود إىل املسامهة الفعالة للقطاع فرتة ال
  .اخلاص

وجود تأثري طردي لدرجة االنفتاح التجاري على القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  - 
 القيمة املضافة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتغري %1حيث أنه كلما تغريت درجة االنفتاح التجاري بـــ

يف نفس االجتاه، وهذا مقبول اقتصاديا ويوافق النظرية االقتصادية واليت تقول بأن زيادة االنفتاح  %0.32بـــــــ
نه التجاري ستؤدي إىل زيادة منو قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذ أن االنفتاح على العامل اخلارجي من شأ

أن يوفر أسواق ملنتجات هذا القطاع، وتوفري املوارد اليت يتطلبها هذا القطاع من عنصر عمل ورأمسال ومواد خام 
.  

وجود تأثري طردي للواردات اإلمجالية على القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث  - 
 %0.23 القيمة املضافة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بــــــــتتغري %1أنه كلما تغريت قيمة الواردات بـــــــ ـ

وهذا مقبول اقتصاديا أيضا، حيث أن أثر الواردات يعتمد على طبيعتها، و مبا أن تأثريها على . يف نفس االجتاه
استثمارية أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة كان إجيايب، فهذا يعين أن هذه الواردات تستخدم ألغراض 

  .ورأمسالية أكثر من استخدامها ألغراض استهالكية

  التوصيات: ثانيا

دخول املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف حتالفات مع الشركات التنافسية قصد حتقيق قيمة مضافة  - 
 .الدولية ألنشطتها وحتقيق املزيد من التعلم املتبادل بني الطرفني إىل أقصى درجة واالستفادة من اخلربات

حتديد ا4االت اليت يستطيع قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة التمّيز فيها وتدعيمها بكل الوسائل اليت جتعلها  - 
 .أكثر تنافسية يف السوق العاملي

مراقبة املنتجات الصناعية املستوردة من طرف اجلزائر من حيث سياسا8ا اإلغراقية وعلى وجه اخلصوص  - 
مثيل حملي مثل بعض الصناعات الكهربائية والصناعات الكيمياوية والتنّبه للتوقيت املناسب الواردات اليت هلا 

 .لتحرير تلك الواردات ومراجعة الرسوم اجلمركية بصفة مستمرة
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