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 والنمو االقتصادي يف مشال إفريقيا اإلصالحات
 تونس -املغرب -دراسة مقارنة بني اجلزائر  

 *حاكمي بوحفص/ د 
 اجلزائر- جامعة وهران

Résumé: 

        Cet article traite la problématique relative à la croissance 

économique dans la région de l'Afrique du nord à travers l'étude de 

trois pays étudiés, à savoir, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui sont 

considérés comme les pays les plus importants dans la région. 

       L'étude porte à la fois sur l'examen des secteurs promoteurs de 

croissance et leurs caractéristiques de chacune économie au cours de 

la période avant, pendant et après les réformes mise en place, que les 

relations avec les efforts visant à établir les règles de la deuxième 

génération, la stratégie de la banque mondiale avec ces pays. Elle 

tente également de mettre en évidence les résultats et les 

conséquences.                                                                                     

  
 : قدمةم
دف معرفة مصادره وأساليب حتقيقه  نال حيزا كبريا من االهتمام وضوع النمو إن م       

وقد تعزز هذا ، االقتصادية باإلصالحاتوعالقته ، والبيئة املدعمة لهواحمليط ، وكيفية استدامته

لسوق كبديل ا االجتاه بعد التخلي عن نظام التخطيط املركزي واإلعالن عن تبين نظام اقتصاد

كانت تركز  ألكثر من ثالثني عام امتدت، مسرية طويلة دبع، لتحقيق النمو القابل لالستمرار

من خالل وضع أرقام كمية مستهدفة ، الناتج والنمو ةة علي زيادفيه أنظمة التخطيط السابق

  .لإلنتاج دون اهتمام كبري بالتكاليف 
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اجتهت و ظل هذه األوضاعيف اءة واضحة للعيان ومبرور الوقت أصبحت جوانب عدم الكف

يف إطار  برامج وسياسات ، معظم اقتصاديات التخطيط املركزي حنو تبين آليات السوق

إن هذه السياسات والربامج . ضمن ما يعرف ببنود إمجاع واشنطن .اإلصالحات االقتصادية

وهي " ح االقتصادياإلصال"التصحيح اهليكلي "سياسات التكيف اهليكلي "عليها  حاصطل

من خالل إعالن املكسيك وبعض دول ، 1982سنة  ترتبط بتفجر أزمة الديون اخلارجية مند

  .وأفريقيا عن عدم قدرا على تسديد ديوا ةالتينيلاأمريكا 

ومنذ ذلك الوقت ومع التزايد املطرد يف عدد البلدان النامية اليت واجهت صعوبات يف        

اليت حصلت عليها من مصارف دول الشمال ومؤسسات بريتون   خدمة القروض الضخمة

أخذت املصارف تشترط اعتماد برامج التكيف اهليكلي لقاء املوافقة علي إعادة ، وودر

ني علي مواصلة ينوكانت احلجة يف ذلك أن هذه اإلصالحات ستضمن قدرة املد، اجلدولة

باإلضافة إيل جوانب أخرى هي  بكل هذه اجلوان، األجل القصري دسداد ديوم إىل ما بع

  .يف هده الورقة حمور دراستنا 

  :ةاآلتي يةملعاجلة يف هذا املوضوع وحتقيق أهدافه تطرح الدراسة اإلشكال إلشكالية ا

  ما مدي صحة التالزم بني اإلصالحات االقتصادية والنمو ؟ �

 إىل أي مدي جنحت برامج اإلصالحات االقتصادية يف حتقيق النمو ؟  �
حدث يف اجلزائر مقارنة بتونس واملغرب من نتائج يف جمال اثر اإلصالحات  هل ما �

 علي النمو هي حقيقية أم أا من قبيل املرض اهلولندي ؟

  :املوضوع تعتمد الدراسة علي الفرضيات اآلتية ملعاجلة: فرضيات الدراسة

  .تكاليف اإلصالحات يف حاالت الدراسة كانت أكرب من نتائجها احملققة �

الحات تعترب مضادة ومعطلة لنمو االقتصاد يف املدى القصري وحمفزة له يف اإلص �

  . املدى املتوسط والطويل

ولكن وحدها غري كافية إلنعاش  ةاإلصالحات االقتصادية يف حالة اجلزائر ضروري �

  .النمو

تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من مكانة وأمهية برامج وسياسات اإلصالحات   :أمهية الدراسة

 اتواملؤسسات الدولية الراعية  لقضية اإلصالح، اتمع الدويل واحلكومات املختلفةيف 

العلمي على اعتبار إن هذه الربامج تقوم على مجلة من اإلجراءات  كادمييوبعدها األ، والنمو

حمللى تظهر وىف بعدها ا، لتطبيق يف بيئات خمتلفةلوبالتايل قابليتها ، والسياسات االقتصادية
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بالتايل فان أمهية هذه الدراسة تكمن يف حماولتها لفهم سياسات  و ا كمخرج للتنمية،أمهيته

  .مببادرات ذاتية عديدة حماوالت بعد ، ومعرفة جدوى تطبيقها، اإلصالحات

  :تسعي الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف:الدراسةأهداف 

ت تأسيس مدخل تنموي منظم وخاص بسياسات وبرامج اإلصالحاحماولة  �

   .هايسمح بفهم أعمق لنتائجها وأثار ،وجدواها يف حتقيق التنمية

معرفة درجة تقدم البلدان املغاربية الثالثة اجلزائر وتونس واملغرب يف تطبيق اجليل  �

  .التقدم يف تطبيق اجليل الثاين واألول من اإلصالحات ونتائجه وانعكاساته 

 .مجاع  واشنطن إظهار العالقة بني اإلصالحات والعوملة مرورا بإ �

املنهج تعتمد الدراسة علي ، ملعاجلة املوضوع واإلجابة عن اإلشكال السابق :منهجية الدراسة

اإلطار العام للموضوع وتقسم ، الوصفي التحليلي باإلضافة إىل املنهج الكمي واملنهج املقارن

، ات االقتصاديةمفهوم اإلصالحووحندد من خالله املفاهيم النظرية للنمو االقتصادي وحمددته 

من خالل ما يسمي ، وبرامج وسياسات املؤسسات الدولية يف عالقتها بالنمو االقتصادي

  .بإمجاع واشنطن

  .، مقارنة بني البلدان املغاربية اجلزائر وتونس واملغرب يف جمال اإلصالحات وعالقته بالنموو

  :علي اخلطة التالية الدراسة نعتمد تمعاجلة املوضوع واإلجابة عن تساؤال :خطة الدراسة

  .اإلصالحات االقتصادية، النمو االقتصادي �

  . دروس من التجربة مع  اإلصالحات االقتصادية بعض  �

رب وأخريا النتائج دول املغاربية الثالثة اجلزائر وتونس واملغللدراسة مقارنة  �

 .واالستنتاجات

  اجلانب النظري والدراسات السابقة- أوال

ونبدأ اليت تناولت املوضوع اك العديد من الدراسات السابقة هن: الدراسات السابقة-  1

اليت صدرت عن اهليئات املالية الدولية اليت تناولت اإلجابة عن إشكالية النمو  تبتلك الدراسا

يف الوقت الذي ينبغي اإلشارة فيه إىل هناك  العديد ، االقتصادي يف ظل برامج اإلصالحات

وكذلك ، بصفة منفردة عن النمو ا علي البلدانحات وأثارهمن الدراسات اليت تناولت اإلصال

ونورد يف هذا ، هناك العديد من  الدراسات األخرى عن النمو االقتصادي يف بلدا ن عديدة

  .ل بعض الدراسات السابقة للموضوع اا
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 1991/ 1989خالل الفترة  "املالية يف أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية التطورات"دراسة  –

وبينت الدراسة انه مل حيدث سوى حتسن قليل يف املؤشرات ، بلد 23وقد مشلت هذه الدراسة 

وان األداء املايل كان خميب لآلمال وسبب ذلك يعزى إىل إن التغريات ، املالية الرئيسية

اهليكلية اليت ترسى أساس حتسني األداء املايل يف املستقبل مل تنعكس بصورة كاملة علي منو 

  .االقتصاد

  .1994صندوق النقد الدويل سنة  " اإلصالح االقتصادي "أخرى عن دراسة -

وبينت الدراسة إن ، وتتعلق بتأثري االستمارات اخلاصة علي النمو االقتصادي يف ظل اإلصالح

استجابة االستثمارات اخلاصة اليت يركز عليها صندوق النقد الدويل يف إحداث النمو كانت 

ي مت يف االخنفاض الكبري الذأن د اجلوانب اهلامة يف ذلك وكانت اح، ضعيفة وبطيئة

وكان له أثار عكسية علي ، يتإىل تقلص اإلنفاق علي البناء التح االستثمارات العمومية أدى

  .النمو االقتصادي وتراكم رأس املال اخلاص

 اإلصالحات"  التصحيح االقتصادي يف أفريقيا"دراسة أخري لصندوق النقد الدويل  -
بلد يف أفريقيا جنوب الصحراء  29و مشلت هذه الدراسة ، 1994مارس  تائج والتوقعاتالن

وارجع ، ودون مستوي التوقعات ااألداء االقتصادي للمنطقة كان ضعيف أنوانتهت إىل 

إىل خطا  دوان الفشل ال يعو، صندوق النقد الدويل ذلك إىل قصور تنفيذ سياسات اإلصالح

رغم أمهيته وضرورته فهو غري كايف لتحقيق ، إىل ان اإلصالحوانتهت ، ذاااإلصالحات 

منها االستثمار يف رأس ، النمو واستدامته واستمراره وقد يتوقف ذلك علي مجلة من العناصر

  .املال البشري والبناء التحي واإلدارة السليمة واملؤسسات الفاعلة

يف  انمو االقتصادي كافيهل كان ال"دراسة "ويف دراسة أخري لصندوق النقد الدويل   –
الدراسة تناولت سبعة "  هذه الدول عند تطبيق سياسات اإلصالح اليت يدعمها الصندوق

منوا  تحقق، ت برامج التصحيح بثبات واستمرارالبلدان اليت نفذ أنبلدان افريقية وقد أكدت 

ن إو، الفقر إلحداث اثر فعال للتخفيف من حدة، يف جمموعه اجيابيا لكن هذا النمو غري كايف

  . هشا لاالنتعاش ما يزا

انطالقا من دراسة مسح نظري : يف النظرية االقتصاديةواإلصالحات تفسري النمو   -2

مصادر النمو  أهم أنوتفسريه يف النظرية االقتصادية  تبني لنا  دبيات النمو االقتصاديأحول 

  :1 كاآليتوحمدداته تلخص 

االقتصادي ميكن القول أن االجتاه املتعلق  من خالل السياق النظري لنظريات النمو �

واكتمل بظهور نظريات ومناذج   بدراسة النمو ظهر جليا على يد املفكرين النيوكالسك
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حيث أن املدرسة النيوكالسيكية يف جمال النمو اليت بنيت على أساس ، النمو من الداخل

ه نوأ، النمو قصري األجل منوذج سولو أكدت علي دور االدخار والتراكم الرامساىل يف إحداث
ميكن حدوث النمو طويل األجل إال إذا حدثت عوامل خارجية مثل معدل منو السكان  ال

ومعدل التقدم التقين اليت تؤدي إىل عدم اخنفاض اإلنتاجية احلدية لراس املال مع زيادة 

 أنكما ، يلوبالتايل تزداد معدالت النمو االقتصادي يف االرتفاع يف املدى الطو، االستثمار

من النمو بالعوامل اخلارجية اليت ال ميكن التحكم فيها بواسطة النظام  االنظرية تفسر جزء كبري

ولكن إخفاق هذه النظرية يف حتديد مصادر النمو طويل األجل أدي إىل ظهور ، االقتصادي

 .مدخل جديد للنمو والتنمية متثل يف نظريات النمو من الداخل

يف األدب  النموذج النيوكالسيكي يف تفسري النمو ومصداقيتهعلي الرغم من أمهية ا �

االقتصادي للتنمية إىل إن منهجيات التقومي يف الوقت احلايل لألداء النمو يف املدى الطويل 

مث النماذج احلديثة ، ولويس، وشنريى، ميد، تركز على مناذج كثرية نذكر منها منوذج سولو

ياقها النظري ورغم النجاح املالحظ يف ظل تطور من خالل هذه الدراسة وسو، يف النمو

إىل إن هناك قصور يف ، نظريات ومناذج النمو السابقة اتفاقها يف عدد من الفرضيات

املقترحات النظرية اليت طورت يف ظل التقليد العلمي الذي قاد جمتمع علماء التنمية يف 

املقترحات علي عملية النمو ويتمثل ذلك يف تركيز هذه  20من ق األربعينيات واخلمسينات 

االقتصادي علي أا هدف ائي وغاية يف حد ذاا دون اإلشارة إيل انه وسيلة لتحقيق 

وسيلة فعالة لتحقيق أهداف حيوية مثل التمتع حبياة  نأهداف أخري  وانه أحيانا ال يكو

ولذلك تعرضت   ،أفضل والقدرة علي القراءة والكتابة واملشاركة النشطة يف نشاطات اتمع

وتركيزها املفرط علي  ينقد من جهة ضعف حمتواها التطبيقمناذج النمو من اجليل األول إيل ال

املستندة علي  ةوايل اآلن بقدر كبري من الواقعي 1970ومتيز اجليل الثاين مند  ،راس املال العيين

عقد التنمية وتلخصت الفكرة الرئيسية إيل إن ت، األسس النظرية للمدرسة النيوكالسكية

لذلك فان االهتمام األول جيب إن يتجه إيل  نمو يرجع إيل التفاوت يف السياسات،وضعف ال

به اجليل األول من اقتصاد التنمية ميثل علما  لوعلي عكس ما قا، األسواق واحلوافز واألسعار

 .سيكيةقال معظم رواد اجليل الثاين بعاملية النظرية النيوكال دفرعيا خاصا من علم االقتصا

، للنظرية النيوكالسيكية يالتنمية فرعا من االقتصاد التطبيق ومن مث أصبحت قضية        

حول العديد من  إجابة كافيةم ن النظريات احلديثة يف النمو تقدتبني من خالل هذه الدراسة أ

واستحدثت هيكال نظريا ، األسئلة املطروحة وحتاول إعطاء رؤية جديدة لنمو االقتصاد

وقد ساعد هذه النظريات ما استفادت ، امال وخمتلفا يقابل هيكل النموذج النيوكالسيكيمتك
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األدب  إىلوقدمت إضافة ، به من خالل التطورات اليت حدثت يف النظرية االقتصادية

االقتصادي يف جمال النمو والتنمية ومتكنت من التخلص من بعض الفروض النيوكالسيكية 

يالحظ يف و ، سبقت اإلشارة إليها تله من انتقادا تم ما تعرضاجلامدة وغري الواقعية رغ

   :ما تتركز علي مايايت ةالنمو عادأن أسباب ومصادر  النظرية االقتصادية  حتليل
  االقتصادي معدالت املسامهة يف النشاط) سكانتزيد عدد ال(العمل  تخالمدتزيد  �

تؤدي  )زيادة يف رأس املالال، خمزون رأس املال البشري( حتسني نوعية مدخل العمل  �

  .التقدم التقين التكنولوجياحتسني ، إيل زيادة اإلنتاجية

  . اقتصاد احلجم  كلما زاد حجم االقتصاد وحجم املؤسسة ينمو االقتصاد �

خالل السنوات األخرية الكثري من  االقتصادظهرت يف أدبيات  لقد اإلصالحاتأما يف جمال 

 اتهج وعوامل الفكر الدويل يف مسألة اإلصالحاملصطلحات واليت حتاول تعريف منا

  : أحيانا تتطابق منهاوهناك الكثري من التعابري واملفاهيم اليت تتقاطع يف هذا اال و، ةاالقتصادي

التصحيح اهليكلي وإعادة اهليكلة والتكييف اهليكلي والتقومي اهليكلي والتعديل اهليكلي 

ورغم ، توي العديد من املسميات واملصطلحاتوالقاموس ال يزال حي، واإلصالح اهليكلي

   .فأا تشري إيل نفس املعين 2اختالف هذه املصطلحات واستعماالا من بلد إىل آخر

ويف عرف املؤسسات املالية ، 3يف االجتاه املرغوب فيه هو التعديلف ياملفهوم الرئيسأما         

 ةاالقتصادي اتأما اإلصالح، دماتالدولية هو عمل يتوجب القيام به إزاء ما يسمي بالص

حتوي على تصور كمي وقيمي وهو عبارة عن إجراءات تتخذها احلكومة وتساهم يف تف

وميكن أن تتراوح هذه ، تشكيل السلوك االقتصادي علي أساس آليات السوق احلرة

يف اإلجراءات بني حترير األسعار يف قطاع معني وسلعة معينة إيل بيع وحدات القطاع العام  و

 إا orthodoxإصالح تقليدي  أاعلي  ةاالقتصادي اتاإلصالح إيل بعض احلاالت يشار

  :وعادة ما يشري مصطلح اإلصالحات االقتصادية إيل املعاين التالية ، نتاج إمجاع واشنطن

 "التعديل يف االجتاه املرغوب". عن تعديل مفردات النسق االقتصادي يف اجتاه مرغوب" 
تعديل يف السياسات اخلاطئة املتبعة " القيام به إزاء ما يسمي بالصدمات  عن عمل يتوجب "

جون وليمسون ( إمجاع واشنطن هي جمموعة إجراءات ناجتة عن" إيل سياسات أفضل

  :4تتضمن ما يلي أساسية بنود وهي عشرة) 1989

  . سياسة صرف تؤدي إيل منو الصادرات •

  .املاليةحترير السياسات  •

 .الترشيد املايل •
  .الضرييبإلصالح ا •
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  .التجارةحترير  •

  .األجنيبتشجيع االستثمار  •

  .العامةختصيص املشاريع  •

  .القواننيإعادة تكييف  •

  .العامةمراقبة النفقات  •

  . ضمان حقوق امللكية •

التعديل (ميكن التمييز بني سياسات التكييف اهليكلي  ةاالقتصادي اتيف مفهوم اإلصالح

وبني تلك السياسات اليت ، لنقد الدويل والبنك العامليليت يقوم عليها صندوق اا 5)اهليكلي

 ي،البنك للتكييف واإلصالح االقتصاداملدخل املستقل عن الصندوق و"ميكن أن يطلق عليها 

، 6يشري إىل عملية توجيه ومواءمة لالقتصاد الوطينوهو أو التكييف االقتصادي بصورة عامة 
أو جتنب اإلثارة السلبية املتولدة عن طبيعة وفقا ألهداف مستجدة أو موضوعة سلفا لتخفيف 

ولكن بعد األزمات املالية ، وتشمل على أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، االقتصاد الدويل

ومع تباطؤ ، تبني ما تتطلبه هذه اإلصالحات وتأثري ذلك على السوق واالقتصاد العامليني

بدأ احلديث يدور حول التعديل ، اوانعكاسا عملية اإلصالح وتناقض نتائجها وسلبياا

اليت و هامن هوة بني الدول وعواقب تطبيق تملا أبان، 7توصيات العشرهذه الواالحنراف عن 

مت تطوير وإعادة النظر يف إمجاع واشنطن األول بناءا علي ما مت مالحظته و ،دد االستقرار

اغتناء األقلية ، )روسيا، رقيةارويا الش(عدم جناح اإلصالحات   من حيث التجربة العمليةمن 

املطبقة يف العديد من الدول اليت طبقت هذه  وإفقار األكثرية من خالل برامج اإلصالحات

 .الربامج 
، بزعامة املؤسسات الدولية جناح دول شرق أسيا بعد أن ختلت عن بنود اإلصالحات       

النقدية واملالية واإلضرار  اقتصار أوجه التحسن الذي حدث يف اجليل األول علي اجلوانب و

 اجليل الثاين من  هذه الربامج تأخذها جيب أن  اليت اإلبعادوبالتايل فان ، باجلوانب االجتماعية

  :بعني االعتبار هي
تفكيك البنية التسلطية للدولة وإضفاء الطابع الدميقراطي ، السياسي واملؤسسيح اإلصال  •

وكان اهلدف ، سيادة القانون اإلصالح القانوين، تدعيم مؤسسات وهيئات املشاركة والرقابة

تالالت ميزان املدفوعات وذلك اخ ظم البلدان وخاصةعالج للمشاكل اليت تعاين منها مع هو

، الصعبة ختفيض الواردات جذب العملة، خالل إجراءات من شاا زيادة الصادراتمن 

 .تقليص عجز امليزانية
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جمموعة  بد أن تشملال إلصالحاتمهما تعددت أوجه النظر حول اعلي كل و  •

  األهداف
  ،االجرءات تقليل القيود و ،تشجيع القطاع اخلاصو الدولة إعادة النظر يف دور

 .تدعيم اإلطار املؤسسايت والقانوين

من نوع تشمل اإلصالحات االقتصادية  :لإلصالحات االقتصادية برامج اجليل األول -  أ

يصممها ، قصرية األجلقروض ، استقرار( إدارة الطلب برامج :أساسني برناجمنياجليل األول 

يصممها ويتبعها البنك ، يلتعد، تكييف ( العرضبرامج إدارة ) صندوق النقد الدويلويتبعها 

يف  دف إيل إحداث تغريات هيكليةكما ، تتصدي ملشاكل النمو طويل األجلو )الدويل

 .)املؤسسات، التجارة األنظمة، اإلنتاج( جماالت عديدة 

إن إشكالية  الفساد وغياب الرشادة يف احلكم ال يعترب حتديا  :برامج اجليل الثاين -ب 

يكمل ويعزز  ةاالقتصادي اتبل هو جدول أعمال لإلصالح، منفصال يعاجل علي طريقة خاصة

ال ميثل وال يضمن سياسة  هوعلي أن، جهود اجليل األول وخاصة يف جمال االستثمار والتجارة

لتفادي استمرار السياسات الرديئة ويضمن  عنها إال انه يشكل محاية الغين، اليةاقتصادية مث

وترتبط ، أن السياسات اجليدة املطلوبة لتحقيق النمو حتظي بشرعية وتنفد بسرعة وإخالص

من خالل إصالح  ، بهارتباطا كبريا بقضايا احلكم والسياسات املرتبطة  اتبرامج اإلصالح

وقد استخدم هدا املفهوم يف ، أو احلكم الراشد مةاكاحلطريق ما يسمي األنظمة التقليدية عن 

وقد شاع يف أدبيات اإلدارة العامة والسياسات العامة واحلكومات ، 20ق مثانينياتة اي

يعكس األول فكر البنك العاملي الذي يتبىن  ،ا املفهوم يف طياته بعدين رئيسنيذوحيمل ه

أما البعد الثاين فيتعلق باجلانب السياسي للمفهوم ، لمفهوماجلوانب اإلدارية واالقتصادية ل

ة إىل اجليل يعاالد من األسباب و، 8ويشمل باإلضافة إيل اإلصالح الكفاءة والتمييز اإلداري

 اقتصار اجليل علي حتسني اجلوانب النقدية واملالية، حمدودية نتائج اجليل األول نذكر الثاين

ظهرت احلاجة إىل  األسبابهذه من ، فذرية العميقة للنموجلإغفال اجليل األول للعوائق او

اإلطار ، ممارسة السلطة واملساءلة، حماربة الفسادو احلكم إدارةنظومة ة مباجليل الثاين املتعلق

  .املؤسسايت وكفاءة اإلدارة

فان احلكم الراشد هو عبارة عن ممارسة " حسب الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة        

ة االقتصادية والسياسية إلدارة شؤون الدولة علي كافة املستويات من خالل آليات السلط

  .9وعمليات ومؤسسات تبيح لإلفراد واجلماعات حتقيق مصاحلها



 بوحفص حاكمي  /د                                    إفريقيا    االقتصادي يف مشالالنمو  و اإلصالحات

 السابع العدد -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا      9

يف منشورات وتقارير البنك الدويل عن كيفية حتقيق التنمية  1989ا املفهوم سنة ذقد ظهر هو

بنك الدويل املوجهة إيل أفريقيا جنوب وخاصة يف برامج اإلصالح لل، وحماربة الفساد

 ،حيث مت اشتراط الربط بني الكفاءة اإلدارية احلكومية ومشكل النمو االقتصادي ،الصحراء

إن تكفل ، ي إن تكون فعالة فقط بل البد هلاووفقا لدلك فان السياسات االقتصادية ال ينبغ

ة خالل العقود القليلة املاضية بعد والناشئ10يف الدول املتقدمة  وقد تطور، العدالة واملساواة

وقد ازداد االهتمام ذا املفهوم ومتطلباته بعد ، وف نوضحها الحقااألزمات املعاصرة اليت س

ومن ، االختالالت املتتالية اليت عرفها االقتصاد األمريكي وخاصة يف اجلوانب املالية واحملاسبية

ي احلايل حنو النظم االقتصادية الرأمسالية ا االهتمام بسب التوجه العاملذجهة أخري انتشر ه

واتساع ، اليت تعتمد علي املؤسسات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة يف النمو االقتصادي

 .رقعة انسياب األموال عرب احلدود

    : اإلصالحات والنمو دراسة مقارنة بني اجلزائر تونس واملغرب -3

أت بصفة مبكرة يف تونس واملغرب وبطريقة اإلصالحات االقتصادية يف املنطقة بد        

واسعة النطاق لضبط األوضاع االقتصادية الكلية يف إطار برامج يدعمها صندوق النقد 

حيث عقد ، ا شوطا أطول مقارنة باجلزائرالبلدان يف وقت مبكر نسبيا وقطع فقد بدء  ،الدويل

بينما عقدت ، 1993إيل  1980 الفترة املغرب تسع اتفاقيات مع الصندوق يف كل سنة خالل

وعلي الرغم من ، وتاله اتفاق ملدة أربع سنوات 1986تونس اتفاق االستعداد االئتماين سنة 

حماوالت  بعد(1994حيث انطلقت اإلصالحات بصفة علنية وسريعة يف تأخر اجلزائر 

تلف يف خم هاأن البلدان اليت تبنت والتأمل فيها  اإلصالحاتجتربة من خالل تبني  ،)سابقة

املشاكل عبارة عن نتائج فعلية  وان هده ظهرت عاجزة عن التغلب عن مشاكلهاأا  املناطق 

، اقتصاد السوق كحل سحري للمشاكل اليت تعرفها البلدان املختلفة إيللعملية االنتقال 

يف ان النجاح واحملققة النتائج  املناخ املناسب يف تفسري و، أمهية السياسات املالئمةبسبب 

  .11وعلي النهج النيولبريايل، قتصر علي وصفات املؤسسات املاليةيال يق نتائج اجيابية حتق
ومن املتفق عليه انطالقا من هذه التجربة لدى الكثري من االقتصاديني أن هذه الربامج         

عانت من قصور شديد يرجع أساسا إىل هذه الربامج يف ذاا اليت حاولت التعايش مع أنظمة 

دية عرفتها البلدان النامية ميزها التوجه اإلداري والتخطيط املركزي وهذه األنظمة تتميز اقتصا

السمات اليت الزمت القطاع العام  هذه  وكل، وانتشار الفساد وعدم الكفاءة، بغياب احلوافز

يف هذه البلدان طيلة فترة التجربة مع أنظمة التخطيط جتعل من الصعوبة حتقيق أهداف برامج 

وقد تبني إن املنافع املرتبطة ده الربامج ال ، ح اقتصادي يف ظل هذه املواءمة والتعايشإصال
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فقد بقيت النتائج يف حاالت كثرية مرهونة بالسياسات ، تتم مبجرد تطبيق هده الوصفات

 .املناسب خواملنا، املالئمة
يف ظل  ايلهوتأج ةاالقتصاديات نه ليس من احلكمة تفادي اإلصالحأتبني كذلك         

حيث يؤدي ذلك يف ، القصور اهليكلي وتفاقم األزمات هوأوج، تراكم االختالالت املالية

تبني من خالل هذه و، ويرهن مستقبل االقتصاد النامي، املستقبل إيل زيادة تكاليف اإلصالح

وايل جانب األوضاع ، هي السبب والدافع لإلصالحات_االختالل _الدراسة إن األزمة

البعد السياسي مكانته حبيث يتبلور املطلب األساسي املؤدي إيل التغيري  دخة يأاالقتصادي

لنجاح  القصوىكما تبني انطالقا من جتربة اإلصالح يف الدول النامية أن األمهية ، واإلصالح

اقتصادية وخاصة السياسات -هذه السياسات مرتبطة باالختيار اجليد للسياسات املاكرو

 .تجارة اخلارجيةال، املالية، النقدية
مر الفئات اليت حتملت اكرب األعباء من جراء ذلقد أدت اإلصالحات االقتصادية إيل ت       

تقيم  بوهو ما يتطل امنخفض اوخاصة يف احلاالت اليت عرفت منو اتتكاليف اإلصالح

أسباب هده النتائج واختاذ االجرءات الالزمة لصياغة السياسات الداعمة للنمو االقتصادي 

تؤكد التجربة أن حتقيق االنضباط عن طريق زيادة اإليرادات العامة فقط دون ضغط اإلنفاق و

من يتحمل عبء اإلصالح  الدخل على اعتبار أا وحدهاللفئات حمدودة  االعام يعترب عقاب

يف الوقت الذي تترك الدولة يف إسرافها دون ضوابط ويؤدي ذلك إىل فقدان اجلماهري ، املايل

 .تأييدهم لإلصالحمحاسهم و
جمال اإلصالحات االقتصادية  كل تأخر يف تنفيذ األهداف املسطرة يف أنتبني كذلك        

من بني كذلك و، كما سيتضح يف حالة اجلزائر ؤدي إىل ارتفاع تكاليف اإلصالحاتي الكلية

الدروس املستخلصة من جتارب الدول النامية يف جمال اإلصالحات أن التوقيت اجليد 

ملناسب يعترب بالغ األمهية يف جناح الربامج كما أن النجاح يف هذه التجربة تبني أنه متوقف وا

 تعلى قدرة السلطات املختصة يف توفري املنافسة بني مشروعات األعمال ومقاومة السلوكيا

 .االحتكارية
لة من بني الدروس املكتسية يف جمال اإلصالحات وضرورة حتديد العالقة بني الدو       

والنشاط االقتصادي القول بأن دور الدولة ليس املقصور على إقامة نوع من التوازن بني 

وأن البحث عن الدور ، القطاع العام واخلاص على النحو الذي نعرفه يف اقتصاد خمتلط

املناسب للدولة ال يعين بالضرورة البحث عن ضرورة اقتصادية تؤديها الدولة إمنا اهلدف هو 

وجيب التأكد ، اقتصادية-الدول املتعلقة باختيار وتوجيه السياسات املاكرو دوارأ على التعرف

 .يف األدوار الرقابية والتوزيعية
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أن اإلصالحات يترتب عليها ضعف يف النتائج مقارنة حبجم التكاليف اليت  كما       

تحول إىل نتائج يت تعرف بأا إجيابية سرعان ما توأن النتائج احملققة وال، يتكبدها االقتصاد

ذلك إىل مجود اهلياكل االقتصادية وضعفها وبالتايل ال ويرجع ، عكسية يف حاالت كثرية

باإلضافة إيل جتاهل هده ، تستطيع االستجابة للتغريات اليت حتدث على قوى الطلب العاملي

 تسامث عدم اعتراف املؤس، الربامج لدور العوامل اخلارجية والتركيز علي العوامل الداخلية

الدولية بطبيعة االختالالت الدولية يف االقتصاديات املطبقة لإلصالح و اليت تتطلب وقتا أطول 

الح رغم جهود صندوق زيادة على اتساع اآلثار السلبية لربامج اإلص ،وموارد مالية كبرية

 .النقد الدويل
لحوافز وخاصة كذلك يتبني مدى حاجة البلدان املطبقة لإلصالحات إىل نظام متكامل ل      

دف تعزيز قدرة البلد على التصدير ومن مث نقل االقتصاد ومن مث النمو إىل قطاع التصدير 

 .بدال من إحالل حمل الواردات
الدول تعرضت لظاهرة ما  أنإىل  تبنيمن خالل جتربة اإلصالحات االقتصادية اجلارية        

 اتتها عرقلة جهود اإلصالحبطريقة يتم بواسط Soft- Stateيسمى بالدولة اهلشة 

حيث نشأت سلطات شرعية غري قادرة على اختاذ القرارات االقتصادية واليت ال  ةاالقتصادي

وتضخم السلطات غري الرمسية واليت هي مؤسسات وهيئات ، تنسجم مع السلطات العليا

وكل هذا ينعكس على عدم االستقرار ، ومتعارضة االختصاصات هدافاألمتشاة 

باإلضافة إىل كل هذه الدروس أظهرا ، اتدي واالجتماعي الضروري لإلصالحاالقتصا

التأييد ، التجربة دروس أخرى ال تقل أمهية يف جناح أي برنامج مثل االستقرار السياسي

كما إن للظروف املبدئية دور كبري ، اتاحتواء املقاومات اليت تنمو يف وجه اإلصالح، الشعيب

، ت اجلذرية تشكل من خالل التجربة كان أكثر احلاالت جناحااإلصالحا نوا، يف النجاح

 اتكما تبني إن االختالف يف معدالت النمو يعود إيل اختالف الظروف املبدئية لإلصالح

وان احد الدروس اهلامة من هده التجربة إن ، البيئة األقل تشوها، مثل حالة اهلياكل القاعدية

مي البلدان املتكاملة عامليا من الصدمات ليت حتا هي اقق اهلدف منهاليت حت اتاإلصالح

  .اخلارجية احلتمية

ثناء أ تقييم برامج اجليل األول بناءا علي طريقة قبل و الدراسة علييف هذه  عتمدنو     

 :خصائص البلدان الثالثة بعضوقبل ذلك البد من ذكر  ،وبعد
 بلدان منخفضة الدخل نمية املتبعةتشابه مناذج الت، حضور الدولة، أمهية القطاع الزراعي      

وبالتايل  )ميثل االحتاد ثلث التجارة املغاربية(  االقتصاد حمصور يف املبادالت مع االحتاد االرويب

مكشوفة إزاء الصدمات وتقلبات األسعار  ورهينة تطورات التجارة وبالتايل اقتصاديات تبادل 
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  االعتماد علي اخلارج، حديات اليت تواجههاتشابه الت ، فقر تنوعها يف التجارة إيلمما يؤدي 

البد من إلقاء نظرة ولتكتمل الصورة حول املوضوع ، ومن مث تشترك  يف التحديات احمليطة

 . حول االقتصاديات الثالثة قبل الشروع يف تطبيق اإلصالحات

  :اإلصالحات  قبل فترة ما- 1-3

عدم  تقليص الطلب العاملي( ارجيعدم استقرار ختبني أن االقتصاد عرف   :تونسحالة يف 

النمو عرف ، اخنفاض أسعار  املنتجات املعدة للتصدير )الظروف املناخية ( استقرار داخلي

مث الركود   1985- 1983يف الفترة  بعد الركود انتعش النموفمعدالت مرتفعة وسريعة نسبيا 

  . باملائة 2,4ب   1986يف فترة  والتباطو

عدة مستويات كشفت عن صعوبات هيكلية  أثرت سلبا علي  وجود مشاكل ظرفية علي -

اخنفاض أسعار  :تتجلي يف عوامل ذلك  و.1986سنة االقتصاد التونسي وصلت أقصاها 

لسياسات غري الرشيدة يف ا، مشاكل داخلية نقص االدخار، تراجع حجم املبادالت، النفط

  .التجارة

ايل مطبوع بطابع االقتصاد املختلط ذو ليرب ذو توجه  قتصاداال فقد كان :املغربيف حالة 

 ا،اقتصاد غري نفطي تشكل له فاتورة النفط عبء  كبري ، و هونزعة  للحماية والتدخل

العوامل املؤثرة  ، و منتغطي االحتياجات  الضروريةال  موارده املتأتية من تصدير الفوسفات
، تجه حنو التصنيع ببطء شديدياقتصادا فالحيا معدنيا منوذج التنمية جعل املغرب ( :لكديف 

قام بوظيفة  مضادة ) التسيري اإلداري(التبذير متعدد اإلشكال ، ضعف االستثمار العمومي

وعرف طابع متقلب مع ميل واضح   1983- 1981باملائة خالل  2,5للنمو الذي وصل إيل 

 .ي الكبريالطلب الداخل، املعاكسة الظروف املناخية، ضعف القطاع الزراعيو، االخنفاض حنو

ومن حيث  ،اقتصاد عرف مراحل عديدة :وخالل فترة ماقبل اإلصالحات اجلزائريف حالة 

عن   األخرىبإنشاء قاعدة  مادية كثيفة  متتد إيل القطاعات  االنمو مرتبطالنمو فقد كان 

وجود  معدالت عالية من  ايردات  احملروقات  ترتب عنهإطريق االعتماد املطلق على 

إن ، ليتذبذب بعدها 1986قبل  %7إيل  معدالت اجيابية وصلت النمو عرف  و، االستثمار

أدت إيل اختالالت خارجية وبطابع الدولة املسرية  ترتبطاسائدة اليت كانت األطروحات 

كانت علي  ه املرحلةده لاجلزائري خالخصائص االقتصاد تبني أن  بعد ذلك ظهرت 

  : الشكل األيت

  ) ريعي( أحادي التصدير جشديد التبعية للخارو  اقتصاد قائم علي الثنائية •
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 تدهور شروط التبادل الدويلوتغري احمليط الدويل  يتعرض الفرزات سلبية بسبب •

 . تقلب أسعار النفطو

  :اإلصالحات  أثناءفترة - 2-3

، يف التوازنات  الكربى احتكم تونس سجلت  1986بداية اإلصالحات   : تونسحالة *

-1987 يف الفترة  %4.77مث ، 1986-1962 يف الفترة  % 2.4 :النمو حيث بلغ معدل

لدلك  وحتكم يف منو السكان  و تقليص البطالة و حتسن دخل الفرد دي ذلك إيل أو 1988

 .استمر طويال اواستقرار احققت منوحيث متميزة تعترب جتربة تونس 

، 1983سنة  حاتمغاريب يشرع يف  تطبيق اإلصالبلد املغرب أول  : املغرب يف حالة *

النتائج كانت متأرجحة مع قليل من االجيابية  ، يف التوازنات املالية الكربى استطاع التحكم

  .20ق تسعيناتيف املتوسط يف   % 4صل النمو إيل و و% 0,6بلغ  1983سنة  النمو

بعد  ،1995وتسارعت سنة  1986تبلورت جهود اإلصالحات سنة  اجلزائر  يف حالة  *

مرحلة السلبية يف النمو استطاعت اإلصالحات حتقيق استقرار التوازنات الكلية وعودة النمو 

 ومبتوسط،  %1,4بلغ  1998- 1962معدل النمو منذ ، 1998سنة  %3,2االجيايب حمققا 

إال أن اجلانب السليب يتعلق بتدهور اجلوانب ، اإلصالحات فترة خالل% 1,14 بلغ

 .اجلوانب النقدية مقابل حتسن االجتماعية

 : اإلصالحاتبعد ما فترة   3-3

 .اإلصالحاتيف جمال  جنح التجاربأمن تونس جتربة تعترب  :تونسيف حالة *
  .2000-1995خالل %  5النمو وصل إيل . خلق اقتصاد ذو توجه خارجي استطاعت •

%  5,5 هات واظهر قدرة كبرية علي  التكييف حمققا منو قدره  اعرف كيف يقاوم االكر• 

 . تراجع الفقر واتساع الطبقة الوسطى ادت اىلنتائج اجيابية  وهي، 2008سنة 

 خالل% 6,2إيل  %1 النمو احملقق انتقل من :اإلصالحاتبعد فترة من تطبيق املغرب *

لتحسني ) خطة  مخاسية (عاد املغرب إيل صيغة  العمل بالتخطيط وقد  .2008إيل  1999

% 6إيل معدل منو   علي اخلطة بإستراتيجية للوصولالبنك الدويل رد، االقتصاد وإنعاش النمو

 .2008 سنة إيلمتتد 

   :بعد فترة من تطبيق اإلصالحاتاجلزائر *
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مستقر من حيث إطار االقتصاد  ،)%4( 2008إىل  1995استدام النمو االجيايب منذ •   

 .1986 توفر مقاومة اكرب للصدمات وجتنب اختالال ،االقتصاد الكلي
استراتيجيه النمو تعتمد علي دعم النمو من خارج  و،  إن النتائج هلا عالقة بأسعار النفط•   

 .) اخلطتني اخلماسني(امليزانية 
 الثالثة ميزا هذه األوضاع قبل الشروع يف اإلصالحات تاالقتصاديا أنقد تبني إذن ف •  

وقادته إيل  القتصاد التونسياأثرت بشكل سليب علي ، حيث االختالالت الداخلية واخلارجية

 اقتصاد خمتلط عرف مشاكل عديدة منذ فهووان االقتصاد املغريب رغم تنوعه ، اإلصالحات

أما اجلزائر فقد عرفت صعوبات عديدة وصلت إيل ، قادته إيل اإلصالحات 1983سنة 

   .  ة اإلصالحات كما سنوضح ذلك الحقاوأدت إيل بلور 1986أقصاها سنة 

  : يف البلدان الثالثة د اجليل الثاينإرساء قواع4-

اهليكلية وتطبيقاا علي البلدان اليت  اإلصالحاتلدراسة بنود ومؤشرات اجليل الثاين من 

 ،كومةفعالية احلب :الستة املتعلقة مؤشرات  دانيال كوفماتمشلتها الدراسة نعتمد علي 
 .تنظيم النوعية، الرشوةسياسة ، تطبيق القانون، احملسوبية
بنود للجيل الثاين من  اآلنومؤشراته واليت هي  ن آليات احلكم  هذهأميكن القول       

اهلادفة لتحقيق االقتصادية  لتعزيز السياسات اخلطوات األويل تعترب من االقتصادية اإلصالحات

  .اليت تشكل  أدوات املناخ املالئم  واحلوافز لتحقيق منو اقتصادي فعالالنمو و

  .ملؤشرات ماتزال اجلزائر بعيدة عن تطبيق هذه املؤشراتانطالقا من هذه ا •

 ، دراسة البنك الدويل صنفت اجلزائر يف مؤخرة الترتيب يف تطبيق احلكم الراشد •

، مل يتحسن  ترتيبهاو  1990الترتيب منذ سنة   أواخرفي مؤشر الرشوة صنفت اجلزائر يف ف

تصل إيل  حيث ة يف  العقود والصفقات حتتل املرتبة الثانية مغربيا يف مؤشر الرشوة خاصكما 

  .من  كلفة املشروع  % 6

حتتل اجلزائر املراتب األخرية يف االستقرار ومراقبة الفساد وإبرام الصفقات  والفعالية  •

لدراسة  حتقيق النمو ميكن  للبلدان املغاربية اليت تناولتها ا أخريا ال، احلكومية وسيادة القانون

قيام جبهد الولكن البد من  ،تغيري يف سياستها احداث ات جاهزة وفد تطبيق وصراملنشود مبج

  .جودة احلكم علي مجيع املستويات لتحسني القدرات واحلوافز ملؤسسات أكثر فعالية لتحسني

نشوء البطالة  و ضعفت قدرة االقتصاد علي خلق فرص العملهذه العوامل الثالثة    •

تراجع إيل  مما أدىت هلذه الصدمات بسبب صدمات النفط وطريقة استجابة السياسا

  .الصادرات غري النفطية وعدم قدرا علي املنافسة
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بسبب  االستثمار يف اجلزائر خاصة خارج احملروقات عزوف املستثمرين علي •

خروج العمالت األجنبية خوفا من تدين قيمتها ، اخنفاض العائد املنظر وارتفاع تكلفة اإلنتاج

عن ظهور ما يسمي بالداء اهلولندي  لةواملسئوهذه العوامل الثالثة هي ، مقارنة بالعملة احمللية

 .حالة املغرب وتونس ساجلزائر عكوظهور بوادره يف حالة 

  : إفريقيااحلالية للنمو االقتصادي يف مشال  اإلستراتيجية - 5 

 إطاريف  احلالية لدعم النمو يف البلدان الثالثة اليت مشلتها هذه الدراسة اإلستراتيجيةتندرج 

توجهات حملية تتعلق بدعم النمو من خالل خمططات تنموية خارج ميزانية الدولة وبالتايل 

ايل صيغة العمل باملخطط االقتصادي علي غرار ما كان سائدا يف  الثالثةرجوع البلدان 

ج النمو كذلك يف توجهات ركما يند، اليت عرفتها سابقا يف التخطيط املركزي األنظمة

  .البنك الدويلالتعاون مع  إستراتيجيةملالية من خالل املؤسسات ا

  :احملليةالنمو  إستراتيجية- 1-5

نمو االقتصادي يف اجلزائر حاليا إستراتيجية ال إن  :دعم النمو يف اجلزائر ةإستراتيجي -أ

تندرج علي املستوي الداخلي يف الدعم الذي توليه الدولة هلذه العملية من خالل الربامج 

ي إيل دعم النمو خارج وهي برامج تسعبرنامج اإلنعاش وبرنامج دعم النمو  ،الطموحة

وبعد سنتني من انتهاء ، يف إطار إستراتيجية النمو االقتصادي خارج امليزانية العامةو، امليزانية

برامج اإلصالحات اهليكلية اليت وعدت بتحقيق اإلنعاش يف إطار برامج اجليل األول عادت 

إيل صيغة العمل ) تونس واملغرب(كبقية الدول اليت تناولتها الدراسة اجلزائر من جديد 

مث برنامج دعم النمو  2004- 2001بالتخطيط من خالل برنامج اإلنعاش الوطين خالل 

وبرنامج اإلنعاش هو عبارة عن دعم يقدم إيل االقتصاد دف تدعيم النمو ، 2005-2009

حكومي ذو طبيعة اقتصادية يعمل علي دعم وبالتايل فهو عبارة عن مشروع ، االقتصادي

ومية وتدعيم اخلدمات العم، النشاطات املنتجة للثروة والقيمة املضافة واملوفرة ملناصب العمل

ومن مث فان هذا الربنامج يعمل ، ت القاعدية وحتقيق التنمية احملليةيف جمال الري والنقل واملنشآ

وايل ختفيف تكلفة ، ات من األزمةعلي تدارك التأخر املسجل علي مدار عشرة سنو

دفع جديد لالقتصاد واستدامة النتائج احملققة علي  عطاءواملسامهة يف إ، اإلصالحات املنجزة

ومن مث فان اهلدف هو إعادة تنشيط الطلب الكلي الذي تراجع ، مستوى التوازنات الكلية

   .األوضاع االقتصادية واالجتماعية بفعل عدة سنوات متتالية من تردي
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تونس يف السنوات القادمة وخاصة  لكما تعم:حالة تونس ،دعم النمو إستراتيجية -  ب

وهو خمطط تقوم بتنفيذه حاليا يف سنوات مالئمة  2016/ 2007فترة املخطط احلادي عشر 

وبالتايل تسريع نسق النمو لالستجابة ، من تكريس االندماج االقتصادي ضمن احمليط العاملي

 .12لتحديات التشغيل 

متكنت السياسات املتخذة يف حالة تونس من حتقيق نتائج اجيابية انعكست علي منو         

االقتصاد وخاصة خالل العشرية األخرية معتمدة علي االنفتاح االقتصادي واحملافظة علي 

السيطرة السياسية مفادها  13االقتصادية واالجتماعية واعتمدت علي معادلة تالتوازنا
 ةوقد أعطت هذه القناعقتصادي املتواصل يساوى االستقرار االقتصادي املطلقة والنمو اال

  .لبات الظرفية الداخلية واخلارجيةرغم الصعوبات والتق، نتائجها حىت اآلن

، إن معامل هذا التحول اتضحت من خالل إرساء قواعد السوق واالنفتاح على اخلارج       

ا علي اإلصالحات اهليكلية الواسعة والعميقة وبالتايل أسست لتنوع االقتصاد وتأهيله اعتمد

كما أن اجرءات تنمية االقتصاد جاءت ضمن رؤية اقتصادية اختارت االعتماد من جديد 

علي جمموعة من اخلطط التنموية وعلي مراحل كان أخرها املخطط العاشر الذي يغطى الفترة 

الفترة من احملافظة على يف تونس خالل هذه  ةوقد متكنت السياسة االقتصادي، 2000/2006

وحتسني القدرة التنافسية وعززت دور قطاع ، نسق منو مرتفع بتجديد العناية بقطاع الفالحة

كما أعطت عدة حوافز جلعل ، اخلدمات يف جماالت تكنولوجيا االتصال والسياحة والنقل

ققة خالل وهو يسمح لنا بالقول أن معدالت النمو احمل، تونس مركزا استراتيجيا لالستثمار

ايل 1962خالل  % 2.2فمن معدل  ا،متزايد اعرفت طابعاملاضية  سنة اخلمسة والعشرين

  .2008سنة  % 6.2انتقل النمو ايل  1986

وقد ، االجتاه حنو االرتفاع يف معدل منو االقتصاد يف تونسالدراسة يتضح من خالل        

وحتسني مناخ ، االستثمارحتققت هذه النتائج يف ظل الظروف املتسمة بتكثيف جهود 

رغم ، حتسني القدرة التنافسية لالقتصاديف األعمال بفضل االجرءات املتخذة اليت سامهت 

انتهاء العمل باالتفاق ، سعار النفطارتفاع أ(عدة علي املستوى الدويل سااملغري الظروف 

 .)متعدد األلياف

مع برامج اإلصالحات من نوع بعد جتربة املغرب  :دعم النمو حالة املغرب إستراتيجية-ج 

ي واقتصار أوجه التحسن علي إطار االقتصاد الكل ااجليل األول بكل نتائجها وانعكاسا

خطة  صيغة العمل بالتخطيط باعتماده حمور الدراسة إيل عادت املغرب مثل البلدان األخرى

وتعترب ، بعد أن ختلت عن هذا األسلوب ملدة عقد كامل 2000/2004مخاسية تغطى الفترة 
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لدعم منو االقتصاد وإقامة  توقد جاء، هذه ثامن خطة يعتمدها املغرب مند االستقالل

حتقيق مجلة من  ودف هذه اخلطة إىل، املواليةمشاريع تنموية خالل السنوات اخلمس 

لتحسني مستوى معيشة األفراد بنسبة  % 5عن  لاألهداف منها حتقيق معدل منو ال يق

إضافة إىل رفع معدل االدخار إىل ، خالل العقد املاضي ةباملائ 01ال من يف املتوسط بد 2.4%

العمل علي رفع ، % 28من الناتج الوطين ومعدل االستثمار مبعدل  % 23.3مقابل  % 27.2

كما دف اخلطة ، دوالر وقت إعداد اخلطة 1300دوالر بدال من  1600الدخل الفردي إيل 

مليار دوالر  1.4ب وجذ، الف منصب عمل70لق بتوفري إىل حتقيق العديد من األهداف تتع

 15( مليار درهم  150يف شكل استثمار  وعلي الرغم من أمهية هذه اخلطة اليت رصد هلا 

القبول املطلوب من طرف البنك  اال أا مل تلقلتحسني االقتصاد وإنعاش النمو ) مليار دوالر 

حىت  ةباملائ) 8-6(ىل منو اقتصادي يتراوح من الدويل الذي أكد آن االقتصاد املغريب حيتاج إ

، وخاصة على املستوى االجتماعي ،يستطيع االقتصاد املغريب جتاوز الصعوبات واالختالالت

ال  % 1.9واعترب معدل النمو االقتصادي احملقق طوال العشرية السابقة والذي بقى يف حدود 

يف الوقت الذي تعرف فيه ، ت الضعيفةعالية تستفيد منها الفئا وعلى حتقيق وترية من ديساع

وقد أكدت ، امما جيعل من صاىف النمو االقتصادي احملقق ضعيف، % 1.8زيادة السكان نسبة 

أخرى انه إذا بقيت معدالت النمو يف حدودها احلالية فان ذلك سيكون له أثار   14دراسة

  .2009سنة  ةئباملا 13.2علي اجلانب االجتماعي وخاصة البطالة اليت سترتفع إىل 

  البنك الدويل يف املنطقةالتعاون مع  إستراتيجية -ثانيا     

يف هذا اال تركز  ، ولتعاون مع البنك الدويلل إستراتيجيةباجلزائر  ترتبط :اجلزائرحالة-1

بري جديدة لعائدات ااملايل للموازنة من خالل تد رجماالت وهي حتقيق االستقرا ةعلي ثالث

ت اوحتسني استفاد، األعمال واالستثمار ومشاركة القطاع اخلاص وحتسني مناخ، النفط

اعتمد  2003ومند سنة ، مبا ميكن من املشاركة يف اقتصاد السوق السكان من اخلدمات

بشان اجلزائر دف تشجيع النمو االقتصادي خالل الفترة  15البنك الدويل علي خطة عمل

حملروقات لالستفادة من قوة العمل توفري مناصب العمل خارج ا نمبا يضم 2004/2006

إن هذه اإلستراتيجية دف إيل التعاون بني اجلزائر ، وتفادى التوترات االجتماعية، يدةااملتز

ودعم  16ورفع معدل النمو االقتصادي، والبنك الدويل للوصول إيل أداء أحسن لالقتصاد

علي التحديات اإلمنائية اليت  هذه اإلستراتيجية جاءت للرد و، ته التنافسية واملؤسساتيةاقدر

جل أفهو يعمل علي التعاون واملساعدة يف وضع وتنفيذ إستراتيجية حمسنة من ، تواجه اجلزائر

التنمية ، واخلدمات البيئة، اإلسكان، اإلمداد باملياه( تقدمي اخلدمات يف جماالت عديدة 



 بوحفص حاكمي  /د                                    إفريقيا    االقتصادي يف مشالالنمو  و اإلصالحات

 السابع العدد -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا      18

من خالل هذه  كما يعمل البنك الدويل، السكان تدف الوفاء باحتياجا) البشرية

اإلستراتيجية علي إزالة العقبات اليت تقف يف سبيل حتقيق النمو االقتصادي الذي يقوده 

واملؤسسات الصغرية ، بعقبات بيئة األعمال التجارية لالقطاع اخلاص وخاصة ما يتص

وتدعيم البنية األساسية لالقتصاد اجلزائري وكلها عوامل ضرورية ، واملتوسطة والقطاع املايل

تكميل هذه املساعدة يف التمويل الدولية التابعة للبنك على  وتعمل مؤسسة، نمو االقتصادل

، وبالتايل دف هذه اإلستراتيجية إيل دعم أداء االقتصاد، جمال تطوير القطاعات السابقة

  .ورفع معدالت النمو االقتصادي
ة الكثري من أوجه كل هذه العوامل جيب تدعيمها يف املستقبل وستساعد على إزال       

ستند التصورات يف هذا اال على نظرية ورؤية اقتصادية واضحة تالقصور احلالية وينبغي أن 

وال تغفل البنية اهليكلية لالقتصاد ، تأخذ بعني االعتبار التحديات الداخلية واخلارجية

  .اجلزائري

لتحقيق  17يذ إستراتيجيةالبنك الدويل املساعدة للحكومة التونسية لتنفيقدم  :تونس حالة -2

النمو ورفع التحديات اليت يعرفها االقتصاد التونسي من خالل سلسلة من األنشطة مثل نقل 

ويتسق ذلك مع إستراتيجية قطرية خاصة بتونس وتؤكد علي ، املعرفة واخلدمات االفتراضية

وهي ، ا احلكومةاليت اعتمد ةالقدرة التنافسية على املستوى الدويل وتعكس األهداف الرئيسي

 2008قدرة الصادرات علي املنافسة من اجل تشجيع النمو االقتصادي وامتدت  إىل غاية 

شئة مركزة علي ثالث أهداف وقامت علي  دعم تونس واإلعداد ملوجهة التحديات النا

  :رئيسية
وذلك من خالل تنمية املوارد البشرية وإدارة املوارد  دعم التنمية على املدى الطويل �

 يجية تركز علي أمهية االستثمار يفونظرا ألمهية البنية التحتية يف تونس فان اإلسترات، طبيعيةال

واهلدف من ذلك  ،دعم اإلصالحات االقتصادية، التعليم والصحة وموارد املياه والتنمية الريفية

وتقليص ، ودعم قدرته على التوظيف، هو تدعيم وتعزيز قدرة االقتصاد على املنافسة

وتطوير مناخ األعمال ، على أمهية اإلصالح املايل وتركز، ليف االنتقالية لعملية التحولالتكا

، وحيتل دمج االقتصاد التونسي يف احمليط العاملي مكانة خاصة، وتدعيم أداء القطاع اخلاص

دعم املؤسسات احمللية والعمل على تعبئة متويل خارجي من مصادر عامة وخاصة يف جمال و

وحتسني اخلدمات االجتماعية ، ات واالتصاالت واملعلومات والتعليم عن بعدتنمية الصادر

  .18ة اجليدة يلالقتصاد التونسي من منظور احلاكم
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من مكاسب فان تونس تتطلع إيل ترسيخ مقومات اقتصاد صاعد  ققورغم ما حت �

قواعد واللحاق مبصاف الدول املتقدمة من خالل التركيز علي مجلة من العناصر منها إرساء 

  .حتقيق أهداف التنمية االقتصادية جمتمع املعرفة باعتباره توجها حنو

حتسني مستوي الدخل لالقتراب من مستويات الدول املتقدمة مع تعزيز دور الطبقة  �

االندماج يف االقتصاد العاملي وتشجيع املبادرة و، املتوسطة والقضاء علي اإلقصاء والتهميش

إعداد االقتصاد التونسي لتحديات العوملة و ، ن االقتصادينيوحتسني كفاءة األعوا، اخلاصة

نتائج اليت حققها الويف األخري ميكن القول أن ، يلالماداوتشجيع االخنراط يف االقتصاد 

 دخاصة بعد انتعاش االقتصاد يف فترة ما بع ،االقتصاد التونسي تبدو مرضية علي املدى القصري

مبدي تعزيز مسار حتول االقتصاد  الطويل يبقي مرهوناإلصالحات ولكن التحدي يف املدى ا

ويات لتحقيق وحتسني اإلنتاجية وتوفري مناخ مالئم لالستثمار اخلاص الذي يبقي احد األول

  .نسبة عالية من النمو

إن املعطيات املتوفرة لنا من خالل هذه الدراسة أعطت القناعة للباحث بالقول انه  �

ن هناك ة إليها إال أاملوجه اتداقتنؤسسات الدولية واالرغم أوجه القصور يف سياسات امل

أثبتت هذه التجربة التعاطي  ومن جهة أخرى، قصص أخري للنجاح متثل ذلك حالة تونس

للسلطات العامة مع امللف التنموي بطريقة مكنت هذا البلد الصغري حمدود اإلمكانيات من 

وتؤكد املعطيات وتربز عناصر هذا ، مات اليت عرفتها دول أخري جماورةجتنب اهلزات والصد

ة النمو علي وارتفاع نسب، ئرة الطبقة الوسطيواتساع دا، النجاح من حيث تراجع الفقر

  .النحو الذي ذكرناه

جيه النمو املعتمدة من طرف املغرب يوىف هذا اإلطار وردا علي استرات :حالة املغرب -3

من خالل جمموعة  % 6إىل معدل منو يفوق اقترح البنك العاملي إستراتيجية للوصول باملغرب 

مراجعة و ، صلة اإلصالحات االقتصادية وتسريع وترية حترير التجارةاومب من االجرءات تتعلق

األسواق  لسعر الصرف الذي يتسبب ارتفاعه يف تراجع القدرة التنافسية للسلع املغربية داخ

حجم الصادرات مع حتسني اجلودة  زيادةو، األوربية بعد اخنفاض سعر االورو مقابل الدوالر

  .احمللية من خالل اندماج اكرب يف التجارة الدولية

فان البنك الدويل يتعاون مع املغرب يف إطار إستراتيجية متتد إىل سنة  2005ومند        

وإجياد املزيد من فرص العمل يف القطاع اخلاص  ، دف إىل تعزيز النمو االقتصادي 2009

ة علي حتقيق أربعة معتمد، ستراتيجية مع حتقيق حماور التنمية يف املغرباإل وتتماشي هذه

  ،أهداف هي تعزيز هدف النمو االقتصادي من خالل العالقة بني نتائج الفقر ومناصب العمل
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ويف هذا اإلطار جيب التركيز علي استقرار االقتصاد الكلي اهلادف لتحقيق النمو االقتصادي 

ويف ، بأنشطة تكنولوجيا املعلومات لقطاع اخلدمات وخاصة ما يتص ومساندة تنمية املستدام

وتغيري الزراعية  زهذه اإلستراتيجية حتتل برامج اإلصالحات الواسعة النطاق املرتبطة باحلواف

  .بيئة األعمال نفس األمهية

، استخدام مورد املياه بشكل استراتيجي وفعالو، تعزيز التنمية البشريةباإلضافة إيل       

سني اإلدارة العامة وحتسني استفادة الفقراء والفئات الضعيفة من اخلدمات األساسية ذات حتو

وتشمل اإلدارة ، على املدى الطويل ةدف ضمان استدامة االجرءات التنموية السابق، اجلودة

ة من القضايا من الالمركزية إيل إدارة امليزانية وإصالح اخلدمة املدني ااحلاكمة نطاقا واسع

ميكن القول بان االقتصاد املغريب يبقى  قوعلي الرغم من كل ما سب، وتدعيم اتمع املدين

بعيدا عن الوصول إىل حتقيق هدف توظيف مجيع إمكانياته خالل اخلمسني سنة املاضية  

وبضعف تطور الدخل الفردي بسب ارتكاز ، 1956حيث اتسم النمو االقتصاد بالفتور مند 

أما القطاعات األخرى فلم تستطيع ، الحة اليت تبقى رهن التقلبات املناخيةاالقتصاد علي الف

اكرو اقتصادي ملدة طويلة املستقرار االويرجع ذلك إىل عدم  ،حتقيق مستوى كاف من النمو

ونظرا لتنوع االقتصاد املغريب مقارنة باجلزائر فهو مضطر لتحسني ، رغم اإلصالحات املتخذة

الواعدة بالنمو وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة وضرورة تعزيز  إدارة قطاعاته الرئيسية

والرهان علي كسب االستثمار  ،صادرات الفوسفات وحتسني حجم عامليه يف اخلارج

وىف األخري ولتحقيق النمو االقتصادي القابل لالستمرار يبقى االقتصاد يف املغرب ، االجنىب

بارتفاع  قجهة املستجدات خاصة ما تعلاة ومومطالب بإجياد املوارد لتغطية عجز املوازن

وأحدثت الكثري من االختالالت يف  ،فاتورة النفط  اليت أثرت كثريا علي االقتصاد يف املغرب

من تفكيك العائدات اجلمركية  عنه بزيادة على حترير االقتصاد وما ترت، السنوات األخرية

عويض هذا العجز عن طريق مصادر سلبيا على االقتصاد ويدفع إىل ضرورة ت روهو ما يؤث

صة وان املغرب ميلك مؤهالت وفرص كثرية وهامة يف خا، متويل جديدة مثل حالة اجلزائر

  .جمال االستثمار

   :الدراسة املقارنة -

 ميكن القول من خالل هذه الدراسة املتعلقة مبقارنة النمو احملقق بني البلدان الثالثة �

  . مل يستطيع احتواء البطالة والفقر  النمو احملقق يف حالة اجلزائر أن

النمو احملقق يف حالة اجلزائر حيركه القطاع العمومي ومستفيد من الطفرة النفطية  �

 ).الصادرات ، االستثمار، االستهالك(بدون العوامل األخرى 
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االقتصاد اجلزائري ليس له القدرة علي التوظيف قليل ، وتونس عكس املغرب �

النمو إال أن القطاعات الرئيسية عرفت  ةن أن االقتصاد عرف عودلى الرغم مع، االستيعاب

االنكماش  يف الوقت الذي يتحول فيه االقتصاد يف املغرب وتونس إيل اقتصاد إنتاجي متنوع 

زانية خاضعة لتقلبات جيعل املي يالقتصاد اجلزائراالعتبار النفط يف  ظراون، عكس اجلزائر

الوحيد لتقليل التوترات والذي الغين عنه حلل تناقضات دائما املصدر  عتبارهاألسعار و ا

لة عن عرقلة وأن الطفرة النفطية هي املسؤ تبني من هذه الدراسة كما، واكراهات االقتصاد

 % 97 و ،من امليزانية %52ميثل (علي النفط يف متويل امليزانية  النمو وبالتايل فان االعتماد

قارنة طورة ويوقع اجلزائر يف طائلة املرض اهلولندي مأمر يف غاية اخل) من ايردات الصادرات

  .حبالة املغرب وتونس

عتماد علي جلزائر واملغرب وتونس تبني لنا االانطالقا من هذه الدراسة املقارنة بني ا �

ارتفاع قيمة و ،يف حالة اجلزائر مورد طبيعي واحد وبالتايل طغيان النفط يف هيكل الصادرات

    .القطاعات الرئيسية ضعف، الصرفالعملة وسعر 

 اخلامتة

  :عندهاروس جيب التوقف دجمموعة من ال أن هناك تبني من خالل الدراسة

أن اإلصالحات ، تبني أن هناك عالقة سببية يف اجتاهني بني اإلصالحات وأداء النمو •

عند تنفيذها ضمن سياسات داعمة مثل استراتيجيه النمو   لاالقتصادية المناص عنها وال بدي

متثل عنصر رئيسي يف إمكانية النمو رغم  ،التوجه التصديري اليت يقودها القطاع اخلاص ذات

غري أن معارضي هذه ، وأا ستؤدي إيل منو يف املدى الطويل، قصرية األجل  ةاآلثار السلبي

الربامج يرون أن وصفاا غري متطابقة من الناحية النظرية وتؤدي يف اية األمر إيل اندماج 

تتوقف هذه العالقة علي عوامل كثرية داخلية ، للبلدان كمستهلكني وليس كمنتجنيسليب 

  ...التأييد الشعيب املناسب، استجابة السياسات االقتصادية، احلالة االقتصادية واملالية(وخارجية

تكلفة ( ، اإلصالحات رغم أمهيتها تبدو غري مالئمة  وضارة بالنمو علي املدى القصري •

 .... )االجتماعية  وانبتدهور اجل، انكماش القطاعات، ودية النتائجحمد، اإلصالحات

  ....  )استدامة النمو ( وتعترب حمفزة للنمو يف املدى الطويل 

التنموية مل تتحقق يف املنافع أن  حات املتفقة مع إمجاع واشنطن إالرغم تنفيذ اإلصال  •

 ت  اإلصالحات صعبة ومكلفةالوقت الذي ماتزال هذه البلدان تعاين من الصعوبات وأصبح

ولعل بعض الدول ، ومل يؤثر التأخر يف حالة اجلزائر يف أدائها مقارنة مبا حققته املغرب وتونس
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قد تأثرت سلبيا من جراء االنفتاح الكبري الناتج عن اإلصالحات االقتصادية وعدم قدرا 

 .يف املنسوجاتعلي املنافسة كما مت توضيحه يف حالة منافسة الصني واهلند لتونس 
ولعل أوجه النجاح يف حالة اجلزائر ترتبط مبؤشرات كثرية منها وصول حجم        

وحتسن مؤشرات الدين حىت ، مخسة أشهر من الواردات لاألجنبية إيل ما يعاد تاالحتياطيا

الرتباط حملققة حدثت  بفعل تطورات النفط وان كانت جتربة اجلزائر خمتلفة كون النتائج ا

اد مبادة واحدة  وهو ما جيعل التحليل أكثر صعوبة يف حالة اجلزائر يف كون هذه االقتص

التحدي اكرب يف  لالنتائج غري صلبة وإمنا هي ظاهرة فيما يسمي باملرض اهلولندي وهو ما جيع

وتشجيع اإلنتاج الوطين وإعادة بعثه من جديد يف قطاع ، تنويع الصادرات خارج احملروقات

  .ة بفعل الوفرة النفطية دف تقليص الواردات الغذائيةالصناعة  املتضرر

 قوان ما حتق، النتائج احملققة يف جمال النمو يف حالة اجلزائر جتعل التحليل أكثر صعوبة        

من  ةباملائ )2.5(يف ظل اإلصالحات يف املنطقة يتناقض مع إمكانية املوارد الطبيعية املتوفرة 

من الفوسفات   ةباملائ 50وأكثر من ، الغاز تمن احتياطيا ةئباملا 4و، النفط تاحتياطيا

  .باإلضافة إيل اإلمكانيات الزراعية اهلامة 

البلدان الثالثة مل تستطيع خلق شروط التنمية املستدامة بسبب االختيارات االقتصادية اليت  •

بإيعاز من إيل تبين ج التقومي اهليكلي  20ق مثانيناتبنتها قبل اإلصالحات لتنتهي يف ت

أا أدت إيل تعميق تبعيتها التقنية  صالحات رغم أمهيتها إالوتبني أن اإل، املؤسسات املالية

والتجارية  زيادة إيل أن هذه االختيارات أدت إيل منطق تغليب املصاحل القطرية علي حساب 

، نبيةاألهداف الكربى للمنطقة  مؤدية إيل وجود قطاعات تقوم بدور الوكيل للشركات األج

رس وهذا ال ميكن بلدان املنطقة من بناء اقتصاد ذايت ومتطور وتكوين سوق داخلية ويك

  .يةالتبعية للعوامل اخلارج

ستفيد بصورة كافية من ميزة تومل ، وبالتايل النتائج غري صلبة الرتباط اجلزائر بالنفط        

التأخر يف اإلصالحات يرهن ليس هناك ما يثبت أن ، ياملورد الطبيعي يف دعم النمو القطاع

االقتصاد وان التقدم جيلب املنافع بسبب ما تعانيه  تونس مثال من منافسة جراء عملية 

  .نفتاح نتيجة منافسة اهلند والصنياال

أن البلدان الثالثة حباجة إيل البحث عن  كن القول انطالقا من هذه الدراسةمي        

 والسبب يف ذلك يعود إيل ،الوقت الراهن وية يفمقاربات جديدة لصياغة السياسات التنم

عنها تطبيق نوعية معينة من السياسات اليت تستند أيل إمجاع واشنطن الذي  النتائج اليت أسفر

وأن العالقة بني هذه اإلصالحات ، جسد الليربالية يف برامج حمددة لإلصالحات االقتصادية

داخلية وخارجية كان هلا دور كبري يف   والنمو االقتصادي  تبدو تتوقف علي عوامل كثرية
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، إحداث النمو واستدامته نذكر منها الظروف االقتصادية واملالية للبلد املعين باإلصالحات

وقدرة السياسات االقتصادية علي توفري املزيج والتسلسل املناسب يف إطار إجراءات 

 .اإلصالح
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