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حتاول هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على واقع العدالة االجتماعية و التنمية االقت�صادية
باجلزائر  ،و حتليل ت�أثري البيئة امل�ؤ�س�ساتية على التنمية امل�ستدامة باجلزائر .عموما فقد عرفت
اجلزائر يف ال�سنوات الأخرية حت�سنا ملحوظا يف عدد من م�ؤ�رشات التنمية االجتماعية  ،غري �أن
احلكومة اجلزائرية الزالت مطالبة مبجهودات �إ�ضافية لتعزيز الأثر التنموي لعائدات النفط  .يف
حني يبقى تردي م�ؤ�رشات البيئة امل�ؤ�س�ساتية يف اجلزائر �أكرب عائق يحول دون حتقق الأهداف
التنموية .ويف هذا ال�صدد� ،أظهرت النتائج التطبيقية �أن لوفرة املوارد �أثرا �سلبيا على الإدخار
الفعلي ال�صايف ،مما ي�ؤكد فر�ضية نقمة النعمة� .أما فيما يتعلق بت�أثري م�ؤ�رشات نوعية البيئة
حت�سن م�ؤ�رشات اال�ستقرار ال�سيا�سي ،مراقبة الف�ساد ،دور
امل�ؤ�س�ساتية فقد �أظهرت النتائج �أن ّ
القانون �سي�ؤدي �إىل الرفع من الإدخار الفعلي ال�صايف .الكلمات املفتاحية  :العدالة االجتماعية،
التنمية امل�ستدامة  ،نوعية امل�ؤ�س�سات  ،االدخار ال�صايف املعدل  ،الفروق العامة للعزوم.

Justice, sustainable development and the institutional environment in the oil-rich countries: Algeria Case Study
Sidi Mohamed Chekouri
Abderrahim Chibi
Abstract
This study attempts to shed light on the reality of social justice and economic
development in Algeria , and explores the impact of institutional environment on sustainable
development . Overall, Algeria continues to make progress on a number of social indicators
in the recent years. But ,more efforts need to be done by the Algerian authority to improve
good governance , and to enhance the developmental impact of oil revenues . Besides , the
deterioration of institutional environmental indicators in Algeria remain the major obstacle
which prevents the realization of the aims of development .The empirical results show that
the abundance of natural resources have a negative impact on the adjusted net saving which
confirms the resource curse hypothesis .Moreover , the results confirm that the improvement
of governance indicators especially , political stability ,control of corruption and the rule of
law , could increase the level of Algeria’s adjusted net saving .
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جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية

 .1املقدمة
	ال تختلف �أغلب الدرا�سات التي حاولت تف�سري �أ�سباب تفاوت الأداء
االقت�صادي بني بلدان العامل الغنية و الأكرث فقرا على �أهمية دور امل�ؤ�س�سات يف
التنمية االقت�صادية .و يف هذا ال�صدد يعترب  Northمن بني �أبرز االقت�صاديني
الذين تعر�ضوا لدور امل�ؤ�س�سات يف عملية التنمية االقت�صادية ،فهو يعترب �أن
وجود م�ؤ�س�سات جيدة من �ش�أنه �أن يح�سن من بنية الإنفاق احلكومي ،و
يحفز اال�ستثمار و النمو االقت�صادي .و ابتداء من منت�صف الت�سعينات �ساهمت
حتليالت  Northيف ظهور العديد من الدرا�سات التطبيقية التي تناولت دور
امل�ؤ�س�سات يف حتديد النمو االقت�صادي.
وقد كان لهذه الدرا�سات التطبيقية حول العالقة بني نوعية امل�ؤ�س�سات
والتنمية االقت�صادية ت�أثري وا�ضح يف �إ�سرتاتيجية التنمية لكل من البنك
و�صندوق النقد الدوليني لتخفي�ض عدد الفقراء يف العامل .فربنامج الأمم
املتحدة للتنمية حدد من بني �أهم �أهدافه ن�رش ممار�سات احلكم الرا�شد يف العامل
و خا�صة يف البلدان ال�سائرة يف طريق النمو ،كما �أن البنك الدويل جعل
من احلكم الرا�شد و حماربة الف�ساد معايري لتقييم نوعية الت�سيري االقت�صادي
يف البلدان الأع�ضاء فيه� .صندوق النقد الدويل من جانبه يفر�ض حزمة من
الإ�صالحات امل�ؤ�س�ساتية على البلدان التي ترغب يف اال�ستفادة من موارده.
�أما فيما يتعلق بالبلدان الغنية باملوارد الطبيعية ف�إن معظم الدرا�سات التطبيقية
ت�شري �إىل �أنه غالبا ما ت�ؤدي وفرة املوارد الطبيعية �إىل تف�شي ظاهرة الف�ساد
الذي يعترب �أحد �أهم امل�ؤ�رشات التي تدل على �ضعف فعالية امل�ؤ�س�سات ،وك�أن
هذه املوارد �أ�ضحت نقمة و لي�ست بنعمة .و من �أجل حتليل ت�أثري وفرة املوارد
الطبيعية على نوعية امل�ؤ�س�سات ،ي�ستعمل االقت�صاديون م�ؤ�رش م�ستوى الف�ساد
يف البلد للتعبري على نوعية امل�ؤ�س�سات.
و�إذا ما اعتربنا �أن الف�ساد هو جرمية ناجتة عن ظاهرة اجتماعية
تتمثل يف اال�ستخدام املغر�ض من قبل املوظف لأجهزة ال�سلطة و الإدارة
و �صالحياته الوظيفية بهدف الإغتناء الذاتي وب�شكل غري م�رشوع ،ف�إن
اجلزائر الغنية باملوارد الطبيعية �ستكون يف طليعة الدول التي تعاين من هذه
الظاهرة ،بحيث ال تكاد تخلو �أي جريدة يوميا من ذكر خرب يتعلق مبثل هذه
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الت�رصفات ،زد على ذلك املراتب املتدنية التي حتتلها اجلزائر يف ت�صنيف
ت�شوه
املنظمات التي تعنى بال�شفافية و ت�صنف املخاطر ال�سيا�سية ،ومدى ّ
البيئة التمويلية و االقت�صادية .وهذا على الرغم من جميع اجلهود التي تبدلها
الدولة للحد من الإختالالت يف التوازنات اجلهوية ومكافحة الفقر ومردودية
النظام الرتبوي ونظام ال�صحة العمومية واحل�صول على العمل وعلى امل�سكن
الالئق ،بالإ�ضافة �إىل �سن جمموعة من القوانني ملكافحة الف�ساد.
وبناء على ما �سبق ذكره ،ت�سعى هذه الورقة البحثية املتوا�ضعة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على واقع العدالة و التنمية الإجتماعية باجلزائر مع تو�صيف
البيئة امل�ؤ�س�ساتية بها ،وذلك من خالل حماولة الإجابة عن الت�سا�ؤل التايل:
ما هو واقع التنمية الإجتماعية  ،العدالة و البيئة امل�ؤ�س�ساتية يف اجلزائر؟ و ما
مدى ت�أثري البيئة امل�ؤ�س�ساتية على التنمية امل�ستدامة؟
تعتمد هذه الدرا�سة يف بياناتها على الإح�صاءات املن�شورة من قبل
املنظمات االقت�صادية الدولية ك�صندوق النقد الدويل ( )IFSو البنك العاملي
( ،)WDIو املنظمات التي ُتعنى بال�شفافية و ت�صنف املخاطر ال�سيا�سية،
ت�شوه البيئة التمويلية و االقت�صادية �أمثال Fraser Institute :و
ومدى ّ
.Freedom House
ي�ستند التحليل يف هذا اجلانب على �سل�سلة بيانات �سنوية لالقت�صاد
اجلزائري ممتدة على طول الفرتة ( ،)2007-1970و�سوف يتم االعتماد
على ا�ستخدام الأ�ساليب الو�صفية ،التحليلية و القيا�سية ،و نخ�ص بالذكر
طريقة الفروق العامة للعزوم ( )GMMالختبار مدى ت�أثري البيئة امل�ؤ�س�ساتية
على التنمية امل�ستدامة باجلزائر.
وعليه� ،سنقرتح تق�سيم هذه الدرا�سة �إىل ثمانية �أق�سام :يحتوي الق�سم
الثاين على و�صف لبع�ض معايري العدالة الإجتماعية� ،أما الق�سم الثالث
فيت�ضمن �رشحا لعالقة التنمية امل�ستدامة بنوعية امل�ؤ�س�سات .الق�سم الرابع
عبارة عن عر�ض لبع�ض الأدبيات التطبيقية للدرا�سة ،بينما ي�صف الق�سم
اخلام�س واقع العدالة و التنمية الإجتماعية باجلزائر� .أما الق�سم ال�ساد�س و
ال�سابع فقد خ�ص�صناهما للحديث عن ثروة النفط و البيئة امل�ؤ�س�ساتية يف اجلزائر
مع و�صف مل�ؤ�رشات احلوكمة يف هذه الأخرية و بلدان الربيع العربي .يف
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حني يت�ضمن الق�سم الثامن درا�سة تطبيقية تخترب مدى ت�أثري البيئة امل�ؤ�س�ساتية
على التنمية امل�ستدامة باجلزائر وذلك بعد و�صف متغريات النموذج ثم تقدير
النتائج .هذا ،وبالإ�ضافة �إىل تلخي�ص النتائج و �إقرتاح بع�ض التو�صيات
املتعلقة مب�ضامني ال�سيا�سات.

 .2دولة الرفاه و معايري العدالة االجتماعية
ميكن حتليل توزيع املداخيل من خالل حتديد وجهتني � :سواء من
		
جانب التوزيع الوظيفي �أو من جانب توزيع املداخيل ما بني الأفراد .وقد
�سمحت النظريات االقت�صادية العامة ب�إعطاء عدة حمددات لتوزيع املداخيل،
�سواء تعلق الأمر بالأ�س�س النظرية لأطروحات توزيع املداخيل� ،أو بتحديد
خمتلف �أنواع الدخل يف حد ذاته .وبالتايل ف�إن هذا التحليل النظري �ساهم
كثريا يف حتديد تدخل الدولة يف التوزيع عن طريق �سيا�سة املداخيل حماولة
منها ت�صحيح الإختالالت وتقلي�ص الالم�ساواة( .)1لكن هل ميكن اعتبار تعزيز
�سيا�سات التوزيع ك�رضورة ملوازنة عجز ال�سوق وما مدى ت�أثريها على النمو؟
تبني نظرية التطور العريق لالم�ساواة التي قدمها � Kuznetsأن
		
التقليل من الالم�ساواة قد يرافق بفرتات منو قوية� ،إذ ت�ؤدي �سيا�سات التوزيع
�إىل تن�شيط الطلب الفعلي الذي يتنا�سب �إيجابيا مع النمو ،و�إىل دوافع جيدة
للأجور مالئمة للرفع من الإنتاجية(. )2
يف هذا ال�سياق ،قام  )3()2005( Partridge.M.Dبدرا�سة مدى
ت�أثري توزيع املداخيل على منو االقت�صاد الأمريكي با�ستعماله لل�سال�سل
الزمنية ،وخل�ص �إىل �أن تهمي�ش الطبقة املتو�سطة وارتفاع الالم�ساواة له
ت�أثري على م�ستوى النمو يف املدى البعيد Caroli ، Aghion.و Cecilia
( )4()1999بدورهم يبينوا �أنه يف حالة ما تكون �أ�سواق ر�ؤو�س الأموال
غري منا�سبة� ،أين يتباين �سلوك الأعوان االقت�صادية مع وجود حمددات
لال�ستثمار ،ف�إن التوزيع غري العادل للرثوات قد يكون عائقا لنمو االقت�صاد.

10

�شكوري �سيدي حممد� ،شيبي عبدالرحيم

كما بينت دار�سة � )5()1998( Lane kenworthyأنه ب�إمكان �سيا�سات
التحويل النقدية وم�ستوى احلماية االجتماعية التخفيف من معدل الفقر� ،إذ
�أن الرفع من معدل التحويالت االجتماعية بن�سبة  %1من � GDPسي�ؤدي
�إىل تخفي�ض معدل الفقر بن�سبة .%0,75
نعود الآن لنت�ساءل عن مفهوم العدالة كي نحدد تدخل الدولة يف
		
التوزيع .فمن �أجل حتديد مفهوم العدالة ميكن للدولة اللجوء �إىل نوعني من
املعايري :املعايري املنفعية �أو �إىل �ضوابط فعالية العدالة االجتماعية(.)6
•  Jeremy Benthamرائد الراديكالية الفل�سفية حدد �ضوابط للعدالة
تعتمد على �إعادة توزيع الرثوات حل�ساب الفقراء .وقد اعتمدت
مالحظاته على املنفعة االجتماعية امل�ساوية �إىل جمموع املنافع
الفردية ،وبالتايل ميكن كتابة دالة املنفعة اجلماعية ( )FUCبال�صيغة
اجلربية التالية:
•  John Rawlsقام بتطوير معيار  Benthamللعدالة االجتماعية
يف نظريته للعدالة التي ارتكزت على البحث عن اتفاقية اجتماعية
حتت �ستار عفوي ،حتث على اختيار مبادئ �أخالقية �صائبة .هذه
النظرية تدافع عن م�صالح املحرومني حيث تعظم من املنفعة الدنيا
( ،)Maximinوتكتب دالة املنفعة اجلماعية بال�شكل التايل:

ميكن �أن جنمع كال من معيار  Rawslو  Benthanيف دالة منفعة جماعية
واحدة على ال�شكل التايل:

 �إذا كانت1=∝ :11
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� -إذا كانت∝ :

∞

• معيار  J.F.Nashيعظم من نتاج منافع �أو �أرباح الأ�شخا�ص
والدولة ،يف هذه احلالة ال نتحيز لأي �شخ�ص� ،أين تنتج العدالة فوائد
لكل �شخ�ص لكنها ال ت�صحح االنحرافات الأولية للمداخيل� .إذن احلل
معرف بـ دالة املنفعة
الذي ينبثق يحاول خلق حت�سني باريتي للإ�شباع ّ
اجلماعية التالية:

	�إن حلول  Nashو  Benthamميكن مزجها �إذا ما عو�ضنا دالة
املنفعة الأ�صلية  Uبدالة منفعة نظامية ( )Ordinaleوحيدة التغري يف
االجتاه نحو التزايد ( .)monotone croissanteوميكن كتابة ذلك
كما يلي:
•  Vilferdo Paretoيربز تدخل الدولة عن طريق معيار للفعالية،
فمثلوية باريتو تتحقق عندما ال ن�ستطيع حت�سني �أو�ضاع �أو منافع بع�ض
الأفراد بدون �إحلاق ال�رضر ب�أو�ضاع �أو منافع الآخرين .هذا املعيار
هو حم ّدد لتوزيع �أويل معلوم للرثوات وي�ستبعد �إمكانية �إعادة توزيع
املداخيل .وميكن كتابة دالة املنفعة اجلماعية بال�شكل التايل:
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• هناك مقاربة تخفيفية ( )Minimalisteلتدخل الدولة قدمها Nosick
تعتمد على نظرية العدالة لي�ست حمددة بدالة لتوزيع خا�ص للمداخيل،
و�إمنا على �أ�سا�س تدخل حكومي �أدنى قابل لتوليد املداخيل ،ب�شكل
ي�ضمن احلماية من التع�سف �أو التهرب �أو ال�رسقة .هذا احلد الأدنى
للدولة يعظم من منفعة الأفراد امل�سيطرة بالدفاع عن حقوقهم �ضد �أي
تع�سف .وبالتايل ميكن كتابة دالة املنفعة اجلماعية على ال�شكل التايل:
• �سنحاول الآن القيام مبقارنة بيانية ما بني معايري املنفعية والفعالية من
خالل ال�شكل التايل:
ال�شكل( : )1مقارنة بيانية ما بني معايري املنفعية والفعالية للعدالة

Source : Pondaven, C., (1994):idem. P:210.
و�ضعية باريتو من الرتبة الأوىل ، W:الو�ضعية الأدنى لـ � ،N: Nosickأعظمية ، R: Rawls
مثلوية معاك�سة ل ـN\: Rawls
ق�سمة متعادلة  ،E:الو�ضعية املنفعية B: Bentham
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�سن�أخذ بعني االعتبار تخ�صي�صات �أولية لرثوة �شخ�صني  1و  2وعلى
�أ�سا�سها نقوم بتحديد الو�ضعيات املمكنة ح�سب دالة املنفعة اجلماعية املختارة
واملح�صورة يف املنحنى  .TPال�شخ�ص  2ي�ستفيد من تخ�صي�صات تف�ضيلية
وهذا ما يعني وجود حدود ال متماثلة ل�صاحله.
الو�ضعية الأدنى لـ  Nosickهي معرفة عند النقطة  Nحيث تنتج توزيعا
غري عادل للرثوات مييل لفائدة ال�شخ�ص � .1إذن كل النقاط التي تقع على
ميني النقطة  Nت�ؤدي �إىل �إمكانية حت�سن باريتي با�ستطاعته الرفع من منفعة
ال�شخ�صني وهذا بالن�سبة للنقط الواقعة على القو�س � .NCإذا كانت هذه الو�ضعية
الدنيا باملقابل معرفة بالنقطة \ Nف�إنه ال ميكن ارتقاب �أي حت�سني باريتي.
النقطة  Eمتثل حل التق�سيم املت�ساوي ،لكن هذا احلل مينح منفعة �ضعيفة
بالن�سبة لل�شخ�صني مبا �أنه يقلل خمتلف م�ستويات املنفعة ما بني الفردين.
النقطة  Bمتثل م�ستوى العدالة االجتماعية ح�سب معيار،Bentham
وهي عبارة عن نقطة تقاطع املنحنى  TPمع خط م�ستقيم ذو ميل �سالب� .أما �إذا
طبقنا �سيا�سة التعظيم و التدنية معا ( )Maximinف�إن و�ضعية  Rawlsتر�سخ
املنفعية وت�صل �إىل املثلوية عند النقطة  Rنقطة تقاطع املنحنى  TPمع منحنى من
ال�شكل  Lيتمركز على املن�صف الأول لأجل تعظيم منفعة الأكرث حرمانا.
و�ضعية باريتو التي تف�ضل معيار الفعالية حمددة عند  Wالتي تعرب
عن تقاطع املنحنى  TPمع �أعلى منحنى للمنفعة اجلماعية ،عند هذه النقطة
تكون رفاهية ال�شخ�صني يف �أق�صى حد لها حيث ال ميكن حت�سني و�ضع �أحدها
دون الت�أثري على منفعة الآخر.
	�إذن كل النقاط الواقعة على املنحنى  TPتبقى مت�ساوية و الفرق الوحيد
بينها يكمن يف الأحكام التقوميية ح�سب خمتلف وجهات نظر �إعادة التوزيع.
ف�إذا افرت�ضنا مثال �أن الفرد � 2أغنى من الفرد  1ف�إنه ميكن و�ضع ترتيب
تفا�ضلي للعدالة ح�سب معيار عادل على ال�شكل التايلR<W<B<N'<N :
�إن هذه املقاربة البيانية ملختلف �ضوابط العدالة االجتماعية متنح لنا
منظرا �شامال وعري�ضا عن خمتلف الأدوار املمكنة للدولة ،بحيث جند �أن
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برامج الإنفاق احلكومي ذات اجلوانب االجتماعية تهتم ب�شكل وا�ضح ب�إعادة
توزيع الدخل يف �صالح الطبقات منخف�ضة الدخل ،وهذا �إما عن طريق منح
مداخيل �إ�ضافية ت�أخذ �صورة حتويالت حكومية� ،أو عن طريق خف�ض �رضائب
الطبقة ذات الدخل ال�ضعيف ورفع �رضائب الطبقة ذات الدخل املرتفع.

 .3التنمية امل�ستدامة و نوعية امل�ؤ�س�سات
 1.3التنمية امل�ستدامة و قيا�سها
بالرغم من �أن كلمة التنمية امل�ستدامة تعترب �شعارا عامليا م�شرتكا،
�إال �أنه �إىل غاية اللحظة ال يوجد توافق على تعريف �أو مفهوم واحد للتنمية
امل�ستدامة .و يعترب كل من ) Solow (1974و ) Hartwick (1977من �أوائل
االقت�صاديني املنظرين ملفهوم التنمية امل�ستدامة ،و هذا من خالل ما �أطلق عليه
قاعدة �سولو ـ هارتويك( ،)7حيث ترى هذه القاعدة �أنه لت�أمني منهج م�ستدام
للتنمية ينبغي �أن يتم ا�ستثمار ريع املوارد الطبيعية غري القابلة للتجديد للبلد يف
�أ�شكال �أخرى لر�أ�س املال� ،أي �أنه عند �أي نقطة من الزمن ينبغي ت�ساوي قيمة
اال�ستثمار مع قيمة الريع املح�صل من ا�ستخراج املوارد الطبيعية  ،و متثل هذه
القاعدة بالن�سبة لهذه البلدان و�صفة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وقد و�ضع التعريف الأكرث انت�شارا للتنمية امل�ستدامة يف تقرير جلنة
برنتالند  Brundtlandالذي ن�رش من طرف اللجنة العاملية للبيئة و التنمية
� WCEDسنة  ، 1987و يف هذا التقرير مت تعريف التنمية امل�ستدامة على
�أنها «التنمية التي حتقق حاجة الأجيال احلا�رضة دون امل�سا�س بقدرة الأجيال
القادمة على حتقيق حاجاتها” .
و يرى  Arrowو �آخرون )� (2004أنه حتى ميكن القول �أن االقت�صاد
يحقق م�ستوى تنمية م�ستدامة عند �أي فرتة معينة ،ينبغي �أن تكون الرفاهية
االجتماعية للأجيال ال تنخف�ض عند هذه الفرتة .و تعترب القاعدة الإنتاجية
لالقت�صاد من بني �أهم حمددات الرفاهية االجتماعية للأجيال ،و ت�شمل هذه
القاعدة الإنتاجية كل الأ�صول الر�أ�سمالية مبا يف ذلك الر�أ�سمال ال�صناعي،
()8
ر�أ�س املال الب�رشي ،ر�أ�س املال الطبيعي ،و قاعدة املعرفة ،و امل�ؤ�س�سات.
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�أما فيما يتعلق بقيا�س التنمية امل�ستدامة ،فيتفق معظم االقت�صاديني على
�أن الناجت املحلي الإجمايل بالن�سبة للفرد ال ميكن اعتباره معيارا جيدا للحكم
عن ما �إذا كانت التنمية م�ستدامة �أم ال .ومن هنا ظهرت احلاجة �إىل البحث
عن توافق حول مفهوم ا�ستدامة التنمية و هذا من خالل �إيجاد م�ؤ�رش عملي
ي�سمح مبعرفة ما �إذا كان �أي اقت�صاد ي�سري بطريقة �صحيحة.
يف ال�سنوات الأخرية و يف جمال البحث املتعلق بالتنمية امل�ستدامة،
و باالعتماد على عمل  Hamiltonو (9) (1999) clemensقام البنك العاملي
بتقدير م�ؤ�رش اقت�صادي كلي للتعبري عن التنمية امل�ستدامة و الذي يتمثل يف
االدخار ال�صايف املعدل ) Adgusted net savingوي�سمى كذلك باالدخار
الفعلي �أو احلقيقي  ،( Genuine Savingوالذي يعرب عن التغري يف الرثوة
الإجمالية  ،و ي�شمل هذا امل�ؤ�رش على تغريات كل من ر�أ�س املال االقت�صادي ،
ر�أ�س املال الب�رشي و ر�أ�س املال الطبيعي للبلد .فهو يقي�س االدخار مبفهومه
الوا�سع و ال يقت�رص فقط على ر�أ�س املال املادي بل يتعداه �إىل ر�أ�س املال
الب�رشي و الطبيعي و خمزون املعرفة و ر�أ�س املال االجتماعي.
و يتم ح�ساب االدخار ال�صايف املعدل من طرف البنك العاملي )(2003
وفق املعادلة التالية:
AAN=NNS+E-R-P
 : ANSاالدخار ال�صايف املعدل.
 : NNSاالدخار الوطني ال�صايف.
 : Eالنفقات اجلارية للتعليم.
 : Rاالنخفا�ض يف خمزون املوارد الطبيعية امل�ستهلكة.
 : Pالأ�رضار التي ي�سببها غاز ثاين �أوك�سيد الكاربون.
حيث �أن.NNS=GNS-CFC :
مع  :GNS :االدخار الوطني اخلام
� : CFCإ�ستهالك ر�أ�س املال الثابت.
فعند ح�ساب االدخار ال�صايف املعدل ُ ،ANSتعالج النفقات اجلارية
للتعليم مبا فيها الكتب و �أجور الأ�ساتذة و غريها من النفقات املتعلقة بالتعليم
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على �أ�سا�س �أنها �إدخار و لي�ست �إ�ستهالك لأنها ت�ساهم يف زيادة ر�أ�س املال
الب�رشي� .أ�رضار التلوث تعك�س الت�أثري ال�سلبي لتلوث البيئة على الرفاهية
و يعرب عنها بالأمرا�ض التي يتعر�ض لها الإن�سان� .أما ن�ضوب الطاقة فيتمثل
يف نفاد البرتول و الغاز الطبيعي والفحم  ،فيحني �أن ن�ضوب املعادن يتمثل
يف نفاد كل من البوك�سيت  ،Bauxiteالنحا�س ،احلديد ،الفو�سفات ،النيكل،
الزنك ،الذهب و الف�ضة.هذا و يعرب مقيا�س ن�ضوب الطاقة و املعادن عن
�إدارة املوارد الطبيعية.

 2.3نوعية امل�ؤ�س�سات و عالقتها بالتنمية امل�ستدامة
ميكن اعتبار امل�ؤ�س�سة على �أنها القواعد التي تو�ضع من قبل املجتمع �أو
املنظمة لت�سهيل عملية التن�سيق بني الأفراد ،و ذلك من خالل امل�ساعدة على
�صياغة التوقعات اخلا�صة ب�سلوك الفرد جتاه الأفراد الآخرين .فهي تعك�س
الإجماع العام �أو القبول الر�سمي املتعلق ب�سلوك الأفراد و اجلماعات جتاه
�أنف�سهم و جتاه �سلوك و �أفعال الآخرين ،علما ب�أن هذا الإجماع العام �أو
القبول الر�سمي يتطور ب�شكل تدريجي يف كافة املجتمعات(.)10
يف الأدبيات النظرية غالبا ما ي�ستمد تعريف امل�ؤ�س�سات من التعريف
الذي قدمه � )11()1994( Northإذ يعرف هذا الأخري امل�ؤ�س�سات على �أنها
معيار �أو جمموعة املعايري التي لها ت�أثري هام على �سلوك الأفراد .و بالتايل
فمفهوم امل�ؤ�س�سة ال يعني بال�رضورة �أن تكون منظمة �أو هي�أة حكومية �أو غري
حكومية .و تنق�سم هذه امل�ؤ�س�سات �إىل نوعني :
 امل�ؤ�س�سات الر�سمية  formal institutionالتي تعترب م�صنفة ب�شكلقانوين و ر�سمي ) كالقوانني  ،التنظيمات  ،الد�ساتري  ،(.. ،تخ�ضع
لقوانني و تنظيمات الدولة  ،و ت�ستمد �رشعيتها من الدولة .فطبيعة
هذه امل�ؤ�س�سات تتميز ب�أنها ت�صاغ و تتغري من طرف وا�ضعي القواعد
و الت�رشيعات.
 امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية  informal institutionهي تلك امل�ؤ�س�ساتغري امل�صنفة ر�سميا �سواء يف القوانني �أو يف د�ستور البلد ،و التي
تكون العادات ،التقاليد ،و كل
تتمثل يف القواعد غري الر�سمية التي ّ
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الرتتيبات التي يف الغالب ال تظهر ب�شكل وا�ضح مثل القواعد الر�سمية،
غري �أنها ت�ستعمل من قبل الأفراد كموجه يف حياتهم اليومية .و �أغلب
هذه امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية ت�ستند كليا على وجودها و فعاليتها و ال
متتلك مركزا يقود و ين�سق �أعمالها.
امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية لي�ست مرنة مثل امل�ؤ�س�سات الر�سمية،
و تغيري القواعد الر�سمية ال ي�ؤدي بال�رضورة �إىل تغيري طريقة عمل امل�ؤ�س�سات
غري الر�سمية .ف�إذا كان تغري القواعد غري الر�سمية ال ي�ساير �رسعة تغري
القواعد الر�سمية  ،ف�إن هذا �سي�ؤدي �إىل خلق ت�صادم بني هذين النوعني من
امل�ؤ�س�سات ،مما يرتتب عليه عدم توازن غري مرغوب فيه عندما ال ت�ستطيع
امل�ؤ�س�سات الر�سمية حتقيق �أهدافها �أو حتققها ب�أقل فعالية .و هذا ما يجعل عملية
التحول من و�ضعية �إىل و�ضعية �أخرى عملية �صعبة و بطيئة ،و �سبب هذا
هو قلة مرونة امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية التي يعود وجودها �إىل فرتة ما قبل
التحول .وهنا يظهر اجلزء ال�صعب يف عملية التنمية االقت�صادية،
بد�أ عملية
ّ
�إذ يكمن يف املهمة التنظيمية لإعادة الربط و التن�سيق ما بني ال�سلوك الإن�ساين
املتباين يف ظل القواعد اجلديدة ،بطريقة متكن الأفراد من م�ساعدة �أنف�سهم
و م�ساعدة بع�ضهم البع�ض على ا�ستحداث و ا�ستخدام التقنية الأكرث فعالية و
كفاءة يف املجتمعات احلديثة.
و كل هذا يجعل من امل�ؤ�س�سات عامل �رضوري من اجل تنمية م�ستدامة
و عادلة  ،فعندما تعمل هذه امل�ؤ�س�سات ب�شكل جيد فهي متكن الأفراد من العمل
معا من �أجل التخطيط مل�ستقبلهم و م�ستقبل جمتمعاتهم  ،لكن عندما تكون هذه
امل�ؤ�س�سات �ضعيفة و غري عادلة ف�إنها تقو�ض العمل امل�شرتك وتكون النتائج
غري �أكيدة.
يف تقريره ال�صادر �سنة  2006قدم البنك العاملي خ�صائ�ص كل منطقة
من مناطق العامل على �أ�سا�س االدخار ال�صايف املعدل للفرتة املمتدة من 1970
حتى  ،2003و يت�ضح من هذا التق�سيم املقدم يف ال�شكل )� (1أن منطقة ال�رشق
الأو�سط و �شمال �أفريقيا �سجلت معدالت �سلبية لالدخار الفعلي Genuine
 ،Savingحيث و�صل انخفا�ض  GSيف �سنوات ال�سبعينات �إىل حدود -%30
من الدخل الوطني اخلام ،وظل يرتاوح يف حدود  - %10خالل الفرتة
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املمتدة ما بني  1970و  ، 2003و قد �أثار هذا االنخفا�ض يف االدخار ال�صايف
املعدل لهذه املنطقة ت�سا�ؤالت العديد من االقت�صاديني  ،غري �أن البنك العاملي
يرى �أن ال�سبب يف هذا هو ارتباطها ال�شديد بالبرتول ،وتدعم وجهة النظر
هذه حقيقة االنخفا�ض يف االدخار ال�صايف املعدل يف معظم البلدان الغنية
باملوارد الطبيعية كما يت�ضح يف ال�شكل ).(2
ال�شكل ) :(2معدل االدخار الفعلي ح�سب مناطق العامل

Source : world bank , 2006, p.41

تعترب عائدات املوارد الطبيعية �أهم م�صدر لتمويل التنمية ،لكن
امل�س�ألة بالن�سبة للبلدان الغنية باملوارد هل ت�ستهلك ريع هذه املوارد مقابل
احل�صول على ثروة و رفاه اقت�صادي يف احلا�رض و على ح�ساب م�ستقبل
الأجيال القادمة� ،أم ت�ستثمر هذا الريع يف �أ�صول ر�أ�سمالية �أخرى .يت�ضح
من خالل ال�شكل ) (2ب�أنه كلما ارتفع ريع املوارد الطبيعية كن�سبة مئوية من
الدخل الوطني ال�صايف كلما اجته معدل االدخار الفعلي نحو االنخفا�ض،
و هذا يبني �أن ن�سبة كبرية من ريع املوارد الطبيعية توجه لال�ستهالك بدال
من اال�ستثمار يف �أ�صول منتجة ،و هذه هي القاعدة يف معظم البلدان الغنية
باملوارد الطبيعية.
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من جهته �أي�ضا ،يدعم  )2010( Van der Ploegفكرة انخفا�ض االدخار
ال�صايف املعدل يف معظم البلدان الغنية باملوارد الطبيعية ،و يبني �أن ا�ستثمار
ريع املوارد الطبيعية �سوف يكون �أقل كلما كانت التوقعات ت�شري �إىل ارتفاع
�أ�سعار املوارد يف امل�ستقبل و ارتفاع يف �أ�سعار الفائدة على الأ�صول الأجنبية
�أو انخفا�ض تكاليف ا�ستخراج هذه املوارد .كما يعترب �أن نوعية م�ؤ�س�سات غري
جيدة و حماية حلقوق ملكية خا�صة �ضعيفة ،ميكنها �أن تف�رس امل�ستوى املنخف�ض
لالدخار ال�صايف املعدل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و �شمال �أفريقيا.
ال�شكل ) :(3االدخار الفعلي و وفرة املوارد الطبيعية

Source : world bank , 2006, p.43

 .4الأدبيات التطبيقية للدرا�سة
 1.4نوعية امل�ؤ�س�سات و النمو القت�صادي
لقد �أثبتت خمتلف البحوث االقت�صادية التي �أجريت يف ال�سنوات
الأخرية �أن للم�ؤ�س�سات �أهمية بالغة وحيوية يف عملية التنمية و النمو
االقت�صادي للبلدان .و قد وجد االقت�صاديون �أن اختالف ن�صيب الفرد من
الناجت الداخلي اخلام حول العامل يرتبط ب�شكل وثيق بالإختالف يف نوعية
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امل�ؤ�س�سات .فالبلدان التي متتلك م�ؤ�س�سات جيدة ت�شجع على اال�ستثمار يف
ر�أ�س املال املادي و ر�أ�س املال الب�رشي ويف التكنولوجيا العالية ،ت�ستطيع
حت�سني �أداء �إقت�صادها و توفري الرفاه ل�سكانها .و يعترب كل من Mauro
) (1995و  (1995) Knack &Keeferمن بني �أوائل االقت�صاديني الذين
ا�ستعملوا م�ؤ�رشات مالئمة لقيا�س نوعية امل�ؤ�س�سات من �أجل تبيان �أن البلدان
التي متتلك م�ؤ�س�سات جيدة هي تلك التي ت�سجل �أعلى معدالت منو اقت�صادي،
و قد تلت هذه الدرا�سات درا�سات تطبيقية �أخرى تو�صلت �أن امل�ؤ�س�سات
اجليدة ت�ساهم يف زيادة ن�صيب الفرد من الدخل.
ح�سب  Vieiraو �آخرون ()2011
�ضمن ثالث مقاربات :

()12

ميكن ت�صنيف الأدبيات التطبيقية

ت�ستند املقاربة الأوىل على فر�ضية هبة اجلغرافيا (geography/
()13
 )endowmentو التي تبنتها درا�سات  Sachsو )1995( Warner
( Bloom ،)14()1997و  .)16()2003( Sach ،)15()1998( Sachsوتقر
هذه الدرا�سات بوجود ت�أثري مبا�رش للمدار ( ،)tropicsالأ�صول (،)germs
و املحا�صيل ( )cropsعلى التنمية االقت�صادية .فالدول التي تواجه حتديات
كالأمرا�ض اال�ستوائية� ،صعوبة الو�صول �إىل املوانئ البحرية ،و�أرا�ضي
غري منا�سبة للزراعة ،احتمال النجاح االقت�صادي فيها يكون �ضعيفا.
ت�ستند املقاربة الثانية على فر�ضية امل�ؤ�س�ساتية ()institutionsو التي تبنتها درا�سات  Hallو Acemoglu ،)17()1999( Jones
و �آخرون (� .)18()2001إذ تقر هذه الدرا�سات بوجود ت�أثري غري مبا�رش
للمدار ،الأ�صول ،و املحا�صيل على التنمية االقت�صادية من خالل
امل�ؤ�س�سات .وت�ست�شهد هذه املقاربة عادة بامل�ؤ�س�سات اال�ستعمارية التي
عملت على دعم ا�ستنزاف الرثوات و املوارد الطبيعية� ،أو زراعة
املحا�صيل النقدية كال�سكر و التبغ با�ستغالل عمل العبيد ،والتي كان
لها دور يف الرفع من النمو االقت�صادي يف البلدان امل�ستعمرة عن
طريق عملية الت�صنيع.
تندرج املجموعة الثالثة �ضمن املقاربة ال�سيا�سية التي تعتمد على�سيا�سات اقت�صادية كلية �صحيحة ،انفتاح على التجارة اخلارجية،
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غياب الرقابة على ح�سابات ر�أ�س املال ،وتعتربها ك�سيا�سات م�شجعة
للنمو االقت�صادي قد ترفع من ح�صة الفرد من الدخل .ومن بني
الدرا�سات التي تبنت هذه املقاربة جند درا�سة  Frankelو Romer
(.)19()1999
وي�شري )2003( Daron Acemoglu
ثالثة خ�صائ�ص رئي�سية:

()20

�أن للم�ؤ�س�سات اجليدة

 .1توفري حقوق امللكية بالن�سبة لفئة كبرية من املجتمع متكنهم من اال�ستثمار
و امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية.
 .2و�ضع قيود على �أعمال النخبة و ال�سيا�سيني و جماعات امل�صالح،
بحيث ال ي�ستطيعون ا�ستعمال �سلطتهم يف انتزاع مداخيل و ا�ستثمارات
الآخرين.
 .3توفري مناخ تت�ساوى فيه الفر�ص �أمام كل قطاعات املجتمع،
بحيث ي�ستطيع كل الأفراد اال�ستثمار وامل�ساهمة يف خمتلف الأن�شطة
االقت�صادية و االجتماعية املنتجة .
ويف درا�سة حديثة قام بها Dani Rodrik & Arvind Subramania
) )21((2003حول �أهم املحددات التي ميكن �أن تف�رس و ب�صورة وافية الفروق
الوا�سعة يف م�ستويات الدخل بني البلدان ،وجدا �أنه من بني هذه املحددات:
اجلغرافيا :حتدد املناخ و هبات املوارد الطبيعية و التي ت�ؤكد دور العوامل
الطبيعية باعتبارها �أهم عامل يف اختالف الدخول و م�ستويات املعي�شة بني
البلدان الغنية و الفقرية يف العامل .
دور التجارة بني البلدان :باعتبارها تعطي للم�شاركة يف االقت�صاد
العاملي و التقارب االقت�صادي بني املناطق الغنية و الفقرية يف العامل دورا
مهما يف الت�أثري على الإنتاجية و منو ن�صيب الفرد من الدخل و ي�سمي هذان
االقت�صاديان وجهة النظر هذه بالتكاملية .
امل�ؤ�س�سات :و وفقا لوجهة النظر هذه ف�إن البلدان التي متتلك م�ؤ�س�سات
و خا�صة تلك التي حتمي حقوق امللكية جلميع الأفراد و تكر�س �سيادة القانون
و تفر�ض رقابة على امل�س�ؤولني ت�ستطيع حتقيق الرفاه ل�سكانها .و يبدو هذا
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وا�ضحا لأن معظم البلدان الغنية يف العامل هي بلدان متتلك م�ؤ�س�سات قوية.
�إذ تعترب امل�ؤ�س�سات اجليدة و احلماية الأكرب حلقوق امللكية و �سيادة القانون من
�أهم العوامل التي تعزز اال�ستثمار و تزيد من م�ستوى دخل الأفراد.
وبا�ستخدام عالقات الإنحدار بني هذه املتغريات الثالثة و م�ستوى الدخل
وجدا �أن نوعية امل�ؤ�س�سات هي املحدد االيجابي الوحيد و املهم مل�ستويات الدخل
و �أن للجغرافيا �أو هبات املوارد الطبيعية ت�أثريا مبا�رشا �ضعيفا على م�ستوى
الدخل غري �أنها (اجلغرافيا) تعترب حمددا مهما لنوعية امل�ؤ�س�سات ،فيحني �أن
التكامل لي�س له ت�أثري مبا�رشا على الدخل و �إمنا الت�أثري الإيجابي للتجارة يكون
على نوعية امل�ؤ�س�سات ،و يعتقد د.رودريك و �أ�.سوبرامانيان (� )2003أن
حت�سن نوعية امل�ؤ�س�سات ميكن �أن حتقق زيادة كبرية يف دخل الأفراد ،و �أنه
لو ا�ستطاعت دولة مثل بوليفيا �أن حت�صل على م�ؤ�س�سات جيدة كتلك التي توجد
يف كوريا ،ف�إن ناجتها الداخلي اخلام بالن�سبة للفرد ميكن �أن يرتفع من م�ستواه
احلايل و املقدر بـ  2700دوالر� ،إىل حوايل  18000دوالر.
ومن �ضمن الكثري من الدرا�سات التي تعر�ضت للدور املهم الذي
تلعبه امل�ؤ�س�سات يف تف�سري الإختالفات بني م�ستويات الدخل يف بلدان العامل،
جند البحث الذي قدمه  ،)22( (2003) Hali Edisonوالذي قام ب�إختبار ما
مدى قوة االرتباط بني كل من نوعية امل�ؤ�س�سات و ال�سيا�سات من جهة ،و
معدل منو ن�صيب الفرد من الناجت الداخلي الإجمايل احلقيقي يف جمموعة
من البلدان ( �أفريقيا جنوب ال�صحراء  ،ال�رشق الأو�سط و تركيا  ،البلدان
الأ�سيوية النامية  ،و �أمريكا الالتينية و الكاريبي ) .وقد خلُ�ص الباحث �إىل
�أن للم�ؤ�س�سات �أثرا �إح�صائيا كبريا على الأداء االقت�صادي ،و �أنها ترفع من
م�ستوى ن�صيب الفرد من الدخل .كما بينت نتائج هذا البحث �أنه لو ا�ستطاعت
دول �أفريقيا جنوب ال�صحراء �أن حت�سن من نوعية م�ؤ�س�ساتها �إىل متو�سط
نوعية امل�ؤ�س�سات يف بلدان �آ�سيا النامية ،ف�إنها ميكن �أن حتقق زيادة تبلغ %80
يف دخل الفرد� ،أي ارتفاع من  800دوالر �إىل �أكرث من  1400دوالر.
كما �أن حت�سن نوعية امل�ؤ�س�سات يف بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء ميكنه
�أن ي�ساهم يف زيادة دخلها مبعدل مرتني و ن�صف املرة لت�صل �إىل املتو�سط
اخلا�ص بجميع البلدان.
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	�أما فيما يتعلق بت�أثري ال�سيا�سات على م�ستوى الدخل ،فريى ه�.إدي�سون
)� (2003أن ت�أثريها �أ�ضعف من ت�أثري امل�ؤ�س�سات .و ي�ضيف �أن هذا ال يعني
ب�أن امل�ؤ�س�سات غري مهمة ،و لكن ت�أثريها على الأداء االقت�صادي لأي بلد
حتجبه فعال قوة و ت�أثري امل�ؤ�س�سات.
ويت�ضح من خالل هذا التحليل مدى �أهمية نوعية امل�ؤ�س�سات و ت�أثريها
االيجابي على م�سار التنمية االقت�صادية و الرخاء االقت�صادي لل�شعوب،
و ارتباطها االيجابي بالنمو االقت�صادي .و لهذا جند �أن عددا كبريا من
االقت�صاديني ( )، Dani Rodrik & Arvind Subramanian (2003
) )..، )2003( Daron Acemoglu ، Hali Edison (2003ير�شح
فر�ضية امل�ؤ�س�سات باعتبارها من بني �أهم العوامل املر�شحة لتف�سري الأ�سباب
الرئي�سية لأوجه االختالف يف املداخيل و م�ستويات املعي�شة والرخاء
االقت�صادي بني البلدان الغنية و الفقرية ،بالنظر لدور امل�ؤ�س�سات اجليدة يف
خلق مناخ تتكاف�أ فيه الفر�ص بني اجلميع ،و توفر �إطار للعمل تكون �أهم
ركائزه �سيادة القانون و �إ�ستقالل الق�ضاء ودعم لل�سيا�سات القائمة على �أ�سا�س
امل�شاركة و التوزيع العادل للدخل بني الأفراد و املجموعات.
	�أما فيما يتعلق بالبلدان الغنية باملوارد الطبيعية ف�إن معظم الدرا�سات
التطبيقية ت�شري �إىل �أنه غالبا ما ت�ؤدي وفرة املوارد الطبيعية �إىل تف�شي ظاهرة
الف�ساد الذي يعترب �أحد �أهم امل�ؤ�رشات التي تدل على �ضعف فعالية امل�ؤ�س�سات.
ومن �أجل حتليل ت�أثري وفرة املوارد الطبيعية على نوعية امل�ؤ�س�سات،
ي�ستعمل االقت�صاديون م�ؤ�رش م�ستوى الف�ساد يف البلد للتعبري على نوعية امل�ؤ�س�سات.
يف هذا ال�صدد ،يعترب  (1995) Sachs &Warnerمن بني �أبرز
االقت�صاديني الذين كتبوا عن نقمة املوارد الطبيعية� ،إذ اهتما بتحليل ت�أثري
وفرة املوارد الطبيعية على نوعية امل�ؤ�س�سات .و حول هذه النقطة كتب
جيفري زاك�س ( )23( )2003قائال « :ت�ؤكد الأبحاث الأخرية �أن امل�ؤ�س�سات
تف�رس كل �شيء تقريبا يتعلق مب�ستوى بلد من التنمية االقت�صادية ،و �أن قيود
املوارد و اجلغرافيا الطبيعية و ال�سيا�سات االقت�صادية واجلغرافيا ال�سيا�سية
و اجلوانب الأخرى للهيكل االجتماعي الداخلي  ،..،لها ت�أثري قليل �أو لي�س
لها ت�أثري على الإطالق» ،م�ستندا يف كالمه على �أبحاث اقت�صاديني ذو باع
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يف هذا املو�ضوع �أمثال :دارون �أ�سيموجلون� ،ساميون جون�سون ،جيم�س
روبن�سون  ،داين رودريك� ،أرفيند �سوبرامانني ،فران�سي�سكو تريبي،
ويليام اي�سرتيل و رو�س ليقني.
ومن خالل اطالعنا على �أهم الدرا�سات التي تناولت الأداء
االقت�صادي للبلدان الغنية باملوارد ( خا�صة درا�سات Sachs &Warner
) ،)(1995الحظنا �أن هناك بع�ض هذه البلدان من كان �أدا�ؤه االقت�صادي
طيبا على غرار �إندوني�سيا ،بوت�سوانا ،ماليزيا ،ال�شيلي ،و تايلندا .فهل
كان لإختالف نوعية امل�ؤ�س�سات بني هذه البلدان و الأخرى التي كان �أدا�ؤها
�ضعيفا دورا يف هذا ؟
يف هذا ال�سياق يرى كل من ج.روبن�سون  ،ر.تورفيك و ت.فارديي
(� )24( )2006أن دوال مثل بوت�سوانا� ،شيلي ،ماليزيا ،و تايلندا و�ضعت
�سيا�سات �سمحت لها بتجنب نقمة املوارد ،لكن بلدان �أخرى مثل اجلزائر،
الإكوادور ،املك�سيك ،نيجرييا ،العربية ال�سعودية ،فنزويال ،و زامبيا مل
ت�ستطع .وعزى الباحثون هذه الو�ضعية �إىل �أنه عند حدوث انتعا�ش للموارد
يف تلك الدول ،تتاح للمجموعات احلاكمة عدة خيارات من ال�سيا�سات ترتبط
بنوعية امل�ؤ�س�سات ،و يف احلالة التي يفتقد فيها البلد لنوعية م�ؤ�س�سات جيدة ف�إن
هذا �سوف يف�سح املجال �أمام ال�سيا�سات الرديئة التي متكن جمموعات معينة
من ا�ستغاللها يف �إعادة توزيع الريع لأغرا�ض غري اقت�صادية ،مما ي�ؤثر
�سلبا على النمو االقت�صادي ،و هكذا ف�إن نوعية امل�ؤ�س�سات حتدد هل ب�إمكان
البلد جتنب نقمة املوارد �أم ال .وقد بينت معطيات م�ؤ�رش نوعية امل�ؤ�س�سات
�أن جمموعة البلدان التي ت�ضم كل من بوت�سوانا� ،شيلي ،ماليزيا ،و تايلندا
حتتل مراتب عليا فيما يتعلق بنوعية م�ؤ�س�ساتها مقارنة ببلدان �أخرى مثل
اجلزائر ،الإكوادور ،املك�سيك ،نيجرييا ،فنزويال ،وزامبيا ،و اال�ستثناء
الوحيد كان �إندوني�سيا و التي رغم �أنها متتلك نوعية م�ؤ�س�سات رديئة �إال �أن
�أداءها االقت�صادي كان مقبوال.
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جدول رقم ( :)1م�ؤ�رش نوعية امل�ؤ�س�سات يف بع�ض البلدان الغنية باملوارد
البلدان
بوت�سوانا
ماليزيا
�شيلي
تايلندا
فنزويال
الإكوادور
املك�سيك
اجلزائر
زامبيا
�إندوني�سيا
نيجرييا
مايل

م�ؤ�رش نوعية امل�ؤ�س�سات

ن�سبة ر�أ�س املال الطبيعي �إىل الرثوة الوطنية

7.00
6.90
6.33
6.26
5.56
5.42
5.41
4.40
4.14
3.70
3.08
3.00

6.3
8.6
9.8
6.5
18.9
17.0
5.9
37.8
12.4
41

Source: Sachs & Warner (1997b):“sources of slow growth in African
economies “, Journal of African Economies, Volume 6, Number 3, p: Data
Appendix. Source: World Bank (2000), P 171.

ولغر�ض تف�سري �أ�سباب االختالف يف الأداء االقت�صادي بني الدول
الغنية باملوارد قام  Halvor Mehlumو�آخرون ( (25))2006يف مرحلة
�أوىل بدرا�سة عالقة الإنحدار بني متو�سط النمو االقت�صادي ( ) 1990-1965
و وفرة املوارد الطبيعية لـ  42بلدا التي تتجاوز �صادراتها من املوارد �أكرث
من  % 10من الناجت الداخلي اخلام .و تو�صلوا �إىل وجود عالقة ارتباط
عك�سية بني النمو االقت�صادي و ن�سبة ال�صادرات �إىل  GDPيف هذه البلدان
( R2=0.11معنوية عند  ، ) 6.15-و هذه النتاج ت�ؤكد فر�ضية تعر�ض هذه
البلدان للعنة املوارد.
	�أما يف املرحلة الثانية فتم تق�سيم عينة البلدان هذه �إىل جمموعتني و هذا
ح�سب نوعية امل�ؤ�س�سات يف كل منها فوجدوا �أن جمموعة البلدان التي متتلك
م�ؤ�س�سات جيدة هي تلك التي كان �أداء اقت�صادها طيبا و بالتايل مل تتعر�ض
لنقمة املوارد � ،أما املجموعة الثانية التي لها م�ؤ�س�سات ذات نوعية منخف�ضة
فهي تلك التي كان �أداء اقت�صادها �سيئا.
وتبني هذه الدرا�سة �أي�ضا �أن تفاوت �أداء النمو االقت�صادي يف الدول
الغنية باملوارد يعود بالدرجة الأوىل �إىل اختالف يف نوعية امل�ؤ�س�سات ،و يف
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هذا ال�سياق مييز ه�ؤالء االقت�صاديون بني نوعني من امل�ؤ�س�سات يف البلدان
الغنية باملوارد:
 امل�ؤ�س�سات ال�صديقة املنتجة «Producer Friendly Institution« �أين يكون التكامل بني كل من �أن�شطة �سلوك البحث عن الريع و
الأن�شطة الإنتاجية ،و امل�ؤ�س�سات ال�صديقة املهيمنة «Grabber
� «Friendly Institutionأين يكون التناف�س بني �أن�شطة البحث عن
الريع و الن�شاط املنتج.
 امل�ؤ�س�سات ال�صديقة املهيمنة ت�شجع على تو�سع الأن�شطة امل�ؤثرة غري املنتجةب�سبب �ضعف القانون يف حماية الأ�شخا�ص و امللكية و غياب ا�ستقالل
و كفاءة الق�ضاء و انت�شار البريوقراطية والف�ساد و الر�شوة ،مما يجعل
لهذا النوع من امل�ؤ�س�سات تداعيات �سيئة على النمو خا�صة عندما حتفز
وفرة املوارد امل�رشوعات على العمل خارج الأن�شطة الإنتاجية.
وباملقابل ف�إن امل�ؤ�س�سات ال�صديقة املنتجة ميكن �أن تعزز النمو االقت�صادي
عندما جتذب وفرة املوارد امل�رشوعات نحو جماالت الإنتاج.
وتت�أكد فر�ضية نوعية امل�ؤ�س�سات يف تف�سري اختالف الأداء االقت�صادي
من خالل مالحظة �أداء اقت�صاديات العديد من البلدان الغنية باملوارد ،فمثال
بوت�سوانا التي متثل فيها �صادرات الأملا�س �أكرث من  %40من  GDPحققت
�أح�سن معدل منو اقت�صادي يف العامل منذ  ،1965و يعزي  A.Tornellو
 (1999) P. Laneو  Acemogluو �آخرون ) (2002هذا التح�سن يف �أداء
هذا البلد �إىل نوعية م�ؤ�س�ساته اجليدة� .أما البلد الآخر فهو الرنويج الذي كان
من �أفقر دول �أوروبا يف القرن  19لكنه الآن من بني �أغنى بلدانها ،و قد
حقق هذا النمو اجليد بف�ضل مواردها الطبيعية من اخل�شب و البرتول و الغاز
الطبيعي ،و لكن هذا كان يف ظل توفرها على م�ؤ�س�سات ذات نوعية جيدة
جعلتها من بني الدول الأقل ف�سادا يف العامل و الأكرث ا�ستقرارا �سيا�سيا و �أمنيا.
�أما  (2006 , 2008) Dalgaard &Olssonفقد ادخال فر�ضية عدم
اخلطية يف العالقة بني وفرة املوارد الطبيعية و نوعية امل�ؤ�س�سات ) مت التعبري
عن نوعية امل�ؤ�س�سات مب�ستوى الف�ساد( من خالل عينة تتكون من  116بلدا
متطور و �سائر يف طريق النمو ،و قد تو�صال �إىل �أن زيادة املوارد الطبيعية
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ت�ؤدي �إىل زيادة م�ستوى الف�ساد عند نقطة معينة و التي عندها ف�إن كل زيادة
يف املوارد الطبيعية يرافقها انخفا�ض يف م�ستوى الف�ساد.
�إن كل هذه النتائج تعزز �أهمية امل�ؤ�س�سات يف تف�سري �أ�سباب �ضعف الأداء
االقت�صادي لبع�ض الدول الغنية باملوارد ،و ميكن للكثري من هذه البلدان �أن
حت�سن كثريا من نتائجها االقت�صادية �إذا ما ح�سنت من نوعية م�ؤ�س�ساتها.

 2.4نوعية امل�ؤ�س�سات و التنمية امل�ستدامة
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره من درا�سات ت�ؤكد �أهمية نوعية امل�ؤ�س�سات
يف دعم النمو االقت�صادي ،توجد درا�سات �أخرى تربط نوعية امل�ؤ�س�سات
بالتنمية امل�ستدامة .و ترجع �سبب �إخفاق معظم البلدان الغنية باملوارد الطبيعية
يف حتقيق تنمية م�ستدامة �إىل �ضعف م�ؤ�س�ساتها ،و ت�ستخدم هذه الدرا�سات
االدخار ال�صايف املعدل � ANSأو االدخار الفعلي  GSكم�ؤ�رش لقيا�س التنمية
امل�ستدامة.و من بني هذه الدرا�سات تلك التي �أجراها البنك العاملي ،حيث قام
هذا الأخري بتقدير االدخار ال�صايف املعدل  ANSلـ  145دولة خالل الفرتة
املمتدة من  1970حتى  ،2001و من بني �أهم ما تو�صل �إليه هو �أن معظم
البلدان الغنية باملوارد الطبيعية تتميز بانخفا�ض م�ستويات االدخار ال�صايف
املعدل� ،إذ �أن معظم البلدان التي متثل فيها �صادرات املوارد الطبيعية �أكرث
من  % 60من �إجمايل �صادراتها كان فيها االدخار ال�صايف املعدل �سالبا� .أما
معظم البلدان فقرية املوارد الطبيعية و التي متثل فيها �صادرات املوارد ن�سبة
�أقل من  % 20من �صادراتها الكلية كان فيها االدخار ال�صايف املعدل موجبا.
هذه النتائج تبني مدى ف�شل معظم البلدان الغنية باملوارد الطبيعية يف ا�ستثمار
ن�سبة كافية من ريع مواردها يف الأ�شكال الأخرى لر�أ�س املال و هذا ما يعيق
حتقيقي تنمية م�ستدامة فيها.
ويف درا�سة لـ  Dietzو �آخرون ( )26( )2007و من �أجل درا�سة
عالقة نوعية امل�ؤ�س�سات بالتنمية امل�ستدامة يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية،
قام الباحثون بتقدير عالقة االنحدار بني نوعية امل�ؤ�س�سات املعرب عنها بثالثة
م�ؤ�رشات متثلت يف الف�ساد ،النوعية البريوقراطية و دور القانون ،من جهة،
و التنمية امل�ستدامة التي مت قيا�سها باالدخار الفعلي  .Genuine savingو
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تو�صلوا �إىل �أن خلف�ض م�ستوى الف�ساد ت�أثري �إيجابي على االدخار الفعلي،
�أي �أنه ينخف�ض الت�أثري ال�سلبي لوفرة املوارد الطبيعية على االدخار الفعلي
بانخفا�ض م�ستوى الف�ساد ،ولهذا و حتى ت�ستطيع البلدان الغنية باملوارد
الطبيعية حتقيقي تنمية م�ستدامة ينبغي عليها حت�سني نوعية م�ؤ�س�ساتها.
ويف نف�س هذا ال�سياق ،تو�صل � (27) (2009) Toke S. Aidtإىل
وجود عالقة ارتباط �سلبية قوية بني منو االدخار الفعلي بالن�سبة للفرد
)و الذي ميثل مقيا�س مبا�رش للتنمية امل�ستدامة ( و الف�ساد )الذي يعترب م�ؤ�رشا
لنوعية امل�ؤ�س�سات( .
يف درا�سة لـ  Atkinsonو  )28( (2003) Hamiltonحول درا�سة
عالقة وفرة املوارد الطبيعية باالدخار ال�صايف املعدل  ANSلعينة تتكون
من  91بلدا خالل الفرتة املمتدة من  1980حتى  ،1995تو�صل �إىل �أن نقمة
املوارد الطبيعية ترافقها م�ستويات منخف�ضة لالدخار ال�صايف املعدل.
�أما  )29()2004( Neumayerفقد قام بدرا�سة العالقة بني نقمة
املوارد الطبيعية الدخل الفعلي لعينة تتكون من  20بلدا غنيا باملوارد الطبيعية
خالل الفرتة من  1970حتى  ،1998فتو�صل �إىل �أنه من بني �أ�سباب تعر�ض
البلدان لنقمة املوارد هو عدم كفاية اال�ستثمارات يف هذه البلدان.

 .5واقع التنمية و العدالة االجتماعية يف اجلزائر
ترتبط التنمية االجتماعية يف اجلزائر مببد�أ العدالة االجتماعية،
ويعني ذلك جهود احلد من الإختالالت يف التوازنات اجلهوية ومكافحة الفقر
ومردودية النظام الرتبوي ونظام ال�صحة العمومية واحل�صول على العمل
وعلى امل�سكن الالئق:
 يف هذا ال�صدد� ،سجلت ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايلدوالرا يف عام � 1999إىل  3971يف عام 2007
ارتفاعا من 1623
ً
ً
مما ميثل زيادة تقدر بنحو  % 12كمعدل �سنوي خالل هذه الفرتة.
ونتيجة للتطور الذي �شهده دخل الأ�رسة ف�إن معدل اال�ستهالك ارتفع
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حم�سو�سا وبلغ  3.7%خالل الفرتة املمتدة بني  1999و.2007
ارتفاعا
ً
ً
كما ت�ضاعف الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون خالل نف�س الفرتة من
�شهريا �إىل  18000دينار يف ال�شهر .هذا وقد �سمح التقدم
 6000دينار
ً
امل�سجل فيما يخ�ص منو الن�شاطات بخف�ض ن�سبة البطالة من %29,3
عام � 1999إىل  %15,3عام  2005ثم �إىل  %10عام  . 2010كما
مت التحكم يف الت�ضخم يف متو�سط �سنوي يقدر بحدود  %2,5يف الفرتة
بني  2007 -1999بعد �أن بلغ يف الت�سعينيات حدود . %30
 من جهة �أخرى ،اعترب ت�أمني و�ضع �صحي جيد لل�سكان هدفا�أ�سمى للجهود املبذولة خالل الفرتة بني  2008 - 1999لتوفري
�رشوط تقنية وتنظيمية من �أجل حت�سني �صحة الأمومة� ،صحة
الأطفال وال�شباب ،وتعزيز اال�ستفادة من برنامج تنظيم الأ�رسة.
فبتاريخ � 16أبريل  2008بلغ عدد �سكان اجلزائر املقيمني 34,8
مليون ن�سمة ،ومنذ عام  1999بلغت ن�سبة النمو ال�سكاين % 1,72
وهو ما يعني زيادة �سكانية �سنوية قدرها � 500ألف ن�سمة .وبناء على
امل�ؤ�رشات الدميوغرافية ف�إن املرحلة املمتدة من � 1999إىل 2007قد
متيزت ب�شكل رئي�سي مبا يلي :
 ا�ستمرار انخفا�ض ن�سبة الوفيات العامة من  4,72لكل�ألف ن�سمة �سنة � 1999إىل  4,32لكل �ألف ن�سمة �سنة 2008.
 زيادة ن�سبية يف ن�سبة الوالدات التي انتقلت من  19,82لكل�ألف ن�سمة �سنة � 1999إىل  22,98لكل �ألف ن�سمة �سنة 2007.
 انخفا�ض ن�سبة الوفيات عند الأطفال ب�شكل ن�سبي مقبول من 39,4لكل �ألف والدة حية �سنة � 1999إىل  26,2لكل �ألف �سنة 2007.
كما تراجعت ن�سبة الوفيات بالن�سبة للأطفال و املراهقني بن�سبة
 11.59باملائة ،يف حني �سجل تراجع حمدود يف وفيات الأمهات
يف نف�س الفرتة ،و زيادة حم�سو�سة يف معدل احلياة عند الوالدة
مرورا من � 72سنة يف عام � 1999إىل  75,7يف عام 2007.
ً

 تو�سيع �شبكة املياه ال�صاحلة لل�رشب التي عرفت ارتفاعا حم�سو�ساحيث و�صلت �إىل %79من امل�ساكن عام  %94( 2002يف املناطق
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احل�رضية) بينما كانت ت�شمل من امل�ساكن � %57.8سنة . 1987
 فيما يخ�ص جمال الرتبية والتعليم ،لوحظ حت�سن كبري يف هذا املجالخا�صة فيما يتعلق ب�إجبارية التعليم بالن�سبة للأطفال الذين يبلغون �سن
�ست �سنوات يقابلها يف ذلك توفر هياكل التعليم من مدار�س ،وكذا
اجلماعات واملعاهد وجامعات التكوين املتوا�صل.غري �أن هذا ال يعك�س
فعال اجلهود املبذولة يف جمال الق�ضاء على الأمية� ،إذ �أنها بلغت �أكرث
من  28باملائة ،وت�شكل الن�ساء الن�سبة الكبرية من الن�سبة الوطنية للأمية بـ
 52باملائة� ،إذ يقدر الفرق يف ن�سبة الأمية ما بني اجلن�سني ب  17نقطة.
كما لوحظت ظاهرة جديدة يف النظام التعليمي اجلزائري حيث �سجل
ارتفاعا متزايدا لن�سبة الت�رسب املدر�سي لدى فئة الذكور مقارنة بالإناث.
 وفيما يخ�ص ح�ضور املر�أة يف املجتمع ،فقد �أ�صبح الن�ساء ميثلن قطاعاوا�سعا من النخبة املثقفة يف اجلزائر� ،إذ ي�شكلن  61باملائة من احلا�صلني
على �شهادات التعليم العايل ح�سب الإح�صائيات الأخرية املتوفرة لدى
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،ومتثل الن�ساء �أي�ضا  37باملائة يف �سلك
الق�ضاء و 50باملائة من قطاع الرتبية و 53باملائة يف القطاع ال�صحي
و 32باملائة يتولني م�س�ؤوليات �سامية يف الدولة ،كما ا�ستفادت الن�ساء
من حماية خا�صة من خالل تر�سانة القوانني التي حتميهن من العنف.
 �أما فيما يتعلق بقطاع العمران و ال�سكن ،فيندرج برنامج العملالذي بادر به قطاع ال�سكن والعمران �ضمن مكافحة الفقر و التهمي�ش،
وتتمثل النتائج املنتظرة من تنفيذ هذا الربنامج ،يف ت�سهيل احل�صول
على �سكن وحت�سني �رشوط حياة ال�سكان يف مناطق خمتلفة من الوطن،
ويتوزع برنامج ال�سكنات امل�سجلة كما ي�أتي:
الربنامج اخلما�سـي  1,034 : 2009 /2005مليون وحدة .الربامج التكميلية :وهي موجهة لال�ستجابة الحتياجات الفئاتال�سكانية املختلفة ،ال�سيما الفقرية منها ،ويتم توزيع برنامج ال�سكنات
ح�سبالطلب،كماي�أتي :بالن�سبةلوالياتاجلنوبال�صحراويالكبري:
"� 62ألف وحدة ،بالن�سبة لواليات اله�ضاب العليا� 98:ألف وحدة،
بالن�سبة المت�صا�ص ال�سكن اله�ش� 194:ألف وحدة ،بالن�سبة للربامج
املختلفة الأخرى� 69:ألف وحدة.
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		 هذا وقد بلغت قيمة التمويل الذي منحته الدولة يف �إطار كافة الربامج
 1,020مليار دينار جزائري  ،منها 675 :مليار دينار (ما يعادل  )% 62قيمة
الغالف املايل ل�صالح ال�سكن العمومي الإيجاري345 ،مليار دينار (ما يعادل
" )% 38قيمة امليزانية املوجهة لتمويل الإعانات املقدمة من طرف الدولة .
وفيما يتعلق بكيفيات احل�صول على �سكن ،و�ضعت ال�سلطات العمومية يف �إطار
عمل احلكومة يف جمال ال�شفافية وامل�ساواة قواعد تنظيمية ت�ؤ�س�س لنظام �صارم
النتقاء امل�ستفيدين من �سكنات �إيجارية ي�سمح ب�ضمان العدالة وت�ساوي احلظوظ
بني الطالبني .كما مت منذ عام  2001و�ضع قاعدة بيانات وطنية للم�ستفيدين من
ال�سكنات االجتماعية وم�ساعدات الدولة لتفادي الت�رصفات التمييزية يف جمال
تقدمي م�ساعدات الدولة اخلا�صة بال�سكن ومبا يتعلق مبنح ال�سكن.
و نظرا للأ�رضار االجتماعية التي خلفها تطبيق خمطط التعديلالهيكلي ،ان�صب اهتمام الدولة باجلانب االجتماعي خا�صة قطاع
الت�ضامن و احلماية االجتماعية � ،إذ ميكن تو�ضيح تطور النفقات
االجتماعية خالل هذه الفرتة عن طريق اجلدول التايل:
من خالل اجلدول �أدناه ،يتبني �أن النفقات االجتماعية يف هذه الفرتة
		
احتلت مكانة هامة يف ميزانية الدولة �سواء تعلق الأمر مبيزانية الت�سيري �أو
مبيزانية التجهيز .وقد قدر احلجم املخ�ص�ص للمجال االجتماعي من خالل
النفقات االجتماعية للفرتة  1999-1993بـ 190مليار دج كمتو�سط �سنوي،
وهذا مبعدل  % 31يف املتو�سط من امليزانية العامة للدولة .وقد انتقلت هذه
النفقات من  122,9مليار دج �سنة � 1993إىل  298,4مليار دج �سنة 1999
بارتفاع متو�سط قدره  % 15,9يف ال�سنة� .أما عن ن�سبة هذه النفقات من الناجت
الإجمايل اخلام ،فقد قدرت بـ  % 8,3يف املتو�سط خالل هذه الفرتة .
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جدول رقم ( :)2تطور التحويالت االجتماعية للدولة يف اجلزائر من 2000-1993

(  6 10دج )

1999

1993

1994

1995

1996

1997

1998

الن�شاط الرتبوي والثقايف

5822

6570

7376

8394

9514

17728 13823 11816

دعم طلبة ثانويني وتالميذ

4288

5820

6626

7194

8114

8816

13728 10823

بناء �أحياء ومطاعم جامعية

1000

750

750

1200

1400

3000

4000

نفقات امل�ساعدة والت�ضامن

91248 87896 91218 81028 70821 64876 62217 47805

الدعم للح�صول على العالج

33236 31445 28781 27993 25537 21278 18418 15246
7900

3000

2000

الدعم للح�صول على ال�شغل

2000

2200

2550

ال�سكن

4421

6560

70568 59919 57800 23217 21143 8692

الدعم للح�صول على ال�سكن و�إعادة الإدماج

700

1500

18500 16000 20000 16000 14500 5450

الدعم للح�صول على ال�سكن االجتماعي

3721

5060

3242

6643

7217

52068 43919 37800

الدعم الفالحي

6730 12330

4240

9200

6200

6700

11200 17200

3350

4000

5430

4800

5900

6000

6310

4500

3180

5460

7329

5213

8086

8189

14178 13900

2500

3000

3800

6250

الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز
التكلفة امليزانية للإعفاء من الر�سم على القيمة امل�ضافة
للمنتجات الأ�سا�سية
املجموع

250558 236743 214304 164938 147608 1E+05 112155 94154

معا�شات املجاهدين

50800 61701 52462 43092 32622 27245 10749 10816

الناجت املحلي اخلام (ماليري دج)

3721.8 3187 2781.6 2762.4 2473.7 1975 1474.7 1181.7

التحويالت االجتماعية/الناجت املحلي اخلام%
التحويالت املت�أتية من امليزانية (ماليري دج)
التحويالت املت�أتية من امليزانية/الناجت املحلي اخلام %

7.97

7.61

6.17

5.97

5.97

7.7

7.43

6.73

301358 298444 266766 208030 180230 1E+05 122904 104970
8.88

8.33

7.55

7.29

7.53

9.59

9.36

8.19

امل�صدر:وزارة املالية ،م�رشوع قانون املالية ل�سنة  ،2001تقرير تقدميي� ،أكتوبر2000.

وقد توزعت هذه النفقات على كل من قطاعات الت�ضامن و احلماية
االجتماعية و قطاع ال�صحة ،هذه القطاعات التي عرفت تطورا قدر بـ % 10,6
و % 11,3على التوايل كمتو�سط �سنوي خالل الفرتة  .1999-1993يف حني
عرفت النفقات املخ�ص�صة لدعم احل�صول على ال�سكن ارتفاعا حم�سو�سا �أي�ضا،
�إذ مرت من  4,4مليار دج �سنة � 1993إىل  59,9مليار دج �سنة  ،1999وهذا
بارتفاع قدره  % 51كمتو�سط �سنوي للفرتة  ،1997-1993وبارتفاع قدره
()30
 %149ما بني �سنتي  1997و .1998
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يف �سنة  2003ارتفع حجم الإنفاق نتيجة ارتفاع نفقات الت�سيري،ويعزى ذلك �إىل ارتفاع املبالغ املوجهة �إىل كل من الرواتب و
الأجور ،معا�شات املجاهدين و املنح العائلية خالل الثالثي الأخري
لهذه ال�سنة ،وكذلك زيادة املبالغ املوجهة للدعم ( 38,4+ملياردج )
خا�صة �إدارة امل�ست�شفيات (.) %20,6 +
ويف �سياق الربامج الإجتماعية املوجهة نحو الفئات ال�سكانية املحرومة،و التي تهدف �إىل حت�سني الظروف املعي�شية للأفراد و اجلماعات مت
ا�ستحداث وكالة التنمية الإجتماعية� ،إذ ت�ساهم هذه الأخرية يف �إدماج
الفئات ال�سكانية التي تعي�ش حالة ه�شا�شة و عدم �إ�ستقرار على م�ستوى
الن�سيج الإجتماعي ،و هذا عن طريق القيام بن�شاطات الإدماج
الإجتماعي و التنمية اجلماعية ،و كذا تعزيز املن�ش�آت القاعدية الرامية
ملكافحة الفقر و الإق�صاء الإجتماعي.
اجلدول ( : )3م�شاريـع التنميـة اجلمـاعيـة املنجزة خالل �سنـة 2006
عدد امل�شاريع
املنجزة

الن�سبة
املئوية

تزويد باملـياه ال�صاحلـة لل�رشب

45

%27

663 115 236

التطهـري

47

%28

054 138 581

املجمـوع اجلزئي

92

%56

717 253 817

الكهربـاء

57

%35

117 135 996

ال�صحـة

6

%04

000 16 230

الأ�شغـال العموميـة

4

%02

619 10 694

�إنتاجـي

3

%02

696 3 983

الرتبيـة

1

%01

241 3 211

�إجتمـاعي – ثقافـي

1

%01

620 568

طرقـات ال�شبكـات املختلفـة

1

%01

400 3 767

165

100%

410 428 269

قطاعـات الن�شاط
الـري

املجمــوع

امل�صدر :املوقع الإلكرتوين لوكالة التنمية الإجتماعية

()31

34

الكلفـة الإجمالية
للإجنازات
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جدول رقم ( : )4توزيع التخ�صي�صات املالية لربامج وكالة التنمية االجتماعية ل�سنة 7002

امل�صدر :املوقع الإلكرتوين لوكالة التنمية الإجتماعية.
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�أما فيما يخ�ص دور ال�سيا�سة اجلبائية يف توزيع املداخيل باجلزائر،فنجد �أنها تفتقر نوعا ما �إىل معيار العدالة االجتماعية.وميكن ا�ستقراء
ذلك من خالل اجلدول الب�سيط التايل:
جدول رقم ( :)5توزيع الأعباء اجلبائية لفئات املجتمع %
1997
احل�صة من الدخل
الوطني املتاح

احل�صة من
ال�رضائب

2001
احل�صة من الدخل
الوطني املتاح

احل�صة من
ال�رضائب

�أ�صحاب قوة
العمل

48,71

78,81

44,68

71,24

�أ�صحاب امللكية

42,98

21,18

43,81

28,75

امل�صدر :كمال رزيق و بوعالم رحمون (»:)2004تقييم ال�سيا�سة اجلبائية يف اجلزائر».ملتقى
ال�سيا�سات االقت�صادية.جامعة �أبو بكر بلقايد تلم�سان�.ص.13:

نالحظ من اجلدول (� )4أعاله �أن العمال يدفعون حوايل  % 78,81من
ال�رضائب على الدخل �سنة  1997و � % 71,24سنة  ، 2001رغم �أن ح�صتهم
من الدخل الوطني املتاح هي بحدود  % 48,71و  % 44,68على التوايل.
باملقابل ف�إن ن�صيب الأغنياء من �رضائب الدخل تعادل � % 21,18سنة 1997
و � % 28,75سنة  ،2001نظري امتالكهم ما ن�سبته  % 42,98و  %43,80من
الدخل الوطني املتاح .وهذا يدل على التوزيع املجحف لل�رضائب بني العمال
و الأغنياء ،وبالتايل انعدام ن�سبي لعدالة توزيع املداخيل و عدم توزيع العبء
ال�رضيبي بني الفئتني .كما �أن ن�سبة ال�رضائب على الأجور متثل �أكرث من %60
من ال�رضائب املبا�رشة � ،أما �رضائب �أرباح ال�رشكات فهي متثل فقط ،%10
مما يدل على �أن الذي يتحمل العبء اجلبائي هي الطبقة ذات الدخل املنخف�ض
على ح�ساب املنتجني و �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات.وميكن ا�ستنتاج نف�س املالحظة من
خالل تفح�ص ال�شكل (� )4أدناه الذي يبني �أن ال�ضغط اجلبائي على امل�ؤ�س�سات
يف اجلزائر هو كبري نوعا ما �إذا ما قارناه مع بع�ض الدول العربية و مثيالتها
النفطية ،كما يت�ضح �أي�ضا �أن ال�رضائب التي تدفعها اليد العاملة الب�سيطة (باللون
الأحمر) تفوق تلك التي تدفعها امل�ؤ�س�سات على �أرباحها (باللون الأ�صفر).
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ال�شكل ( :)4ال�ضغط اجلبائي الكلي على امل�ؤ�س�سات �سنة 2010

Source : rapport du FMI n0 11/39. Mars 2011.

 .6ثروة النفط و البيئة امل�ؤ�س�ساتية يف اجلزائر
لقد بينت جتارب الكثري من البلدان النامية التي طبقت فيها �سيا�سات
�إ�صالح اقت�صادية حتت رعاية البنك و �صندوق النقد الدويل� ،أن هذه
الإ�صالحات مل حتقق النتائج املتوقعة .فتدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
للبلدان النامية و ال�سائرة يف طريق النمو تعترب منخف�ضة مقارنة بالبلدان
ال�صناعية ،كما �أن اجلانب الكبري من اال�ستثمارات املتدفقة للبلدان النامية
خا�صة تلك الغنية باملوارد يرتكز يف قطاعات املوارد الطبيعية على غرار
البرتول .كذلك ف�إن عمليات اخلو�ص�صة يف هذه البلدان �أخفقت يف حتقيق
�أداء جيد.
و يف هذا ال�سياق ،يرى العديد من املحللني االقت�صاديني �أن �سيا�سات
الإ�صالح االقت�صادي املنفذة حتت �إ�رشاف امل�ؤ�س�سات الدولية كانت ت�ستند
على ت�صحيح املتغريات االقت�صادية الأ�سا�سية مثل �أنظمة ال�رصف ،معدالت
الفائدة� ،سيا�سات الأ�سعار ،.. ،و النتيجة كانت �أن العديد من هذه البلدان
التي تبنت هذه الإ�صالحات ف�شلت يف حتقيق الأهداف امل�سطرة يف �سيا�سات
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الإ�صالح .و اجلزائر تعترب من بني هذه البلدان التي ف�شلت فيها معظم
�سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي يف تنويع اقت�صادها و زيادة حجم �صادراتها
خارج املحروقات.
ويف تقرير للبنك العاملي � 2002أكد على �أن جناح �سيا�سات التنمية يف
البلدان النامية يتطلب �أن ترافق �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي �إ�صالحات يف
امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،كما �أن امل�شاكل املرتبطة بقيود امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية
مثل الف�ساد ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حالة مرتفعة من عدم الت�أكد و �إىل ارتفاع يف
تكلفة املبادالت بالن�سبة للأعوان االقت�صاديني ،مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف
�أداء الأعمال و منو اقت�صادي منخف�ض(.)32
وت�ؤكد مقاربة املدر�سة االقت�صادية امل�ؤ�س�ساتية اجلديدة (the New
 )Institutional Economic schoolهي الأخرى على قوة ت�أثري النظام
امل�ؤ�س�ساتي على تكلفة املبادالت و حالة عدم الت�أكد ،و هذا يعني �أن جناح
�سيا�سات التنمية و الإ�صالح االقت�صادي يتطلب توفر بيئة م�ؤ�س�ساتية منا�سبة.
�أما يف اجلزائر و على خالف التحوالت االقت�صادية التي عرفها البلد و التي
متثلت يف التحول من نظام االقت�صاد املوجه �إىل نظام االقت�صاد احلر ،و ما
ترتب عليه من تغريات متثلت خا�صة يف حترير التجارة اخلارجية ،حترير
الأ�سعار� ،إ�صالحات يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية و النظام امل�رصيف و نظام
�سعر ال�رصف ،و غريها ،ف�إن البيئة امل�ؤ�س�ساتية لقيت �إهتماما قليال من قبل
�صانعي ال�سيا�سات يف اجلزائر ،وحتى اجلوانب امل�ؤ�س�ساتية التي مت الرتكيز
عليها مل تكن �أكرث من تلك املتعارف عليها كتغيري القوانني و التنظيمات
الر�سمية حتى تتما�شى مع اقت�صاد ال�سوق� ،أما �أنواع امل�ؤ�س�سات الأخرى مثل
القواعد غري الر�سمية فقد �أهملت.
لقد �أدت الرتاكمات و العادات و ال�سلوكيات املوروثة عن النظام
اال�شرتاكي ال�سابق �إىل عرقلة �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي و عملية
التحول �إىل اقت�صاد ال�سوق .فربامج الإ�صالح التي طبقتها اجلزائر بعد1990
حتت �إ�رشاف امل�ؤ�س�سات الدولية تطلبت �إحداث تغيريات جذرية با�ستنادها
على النهج الليربايل ،فيحني �أن اجلزائر كانت بلدا ت�سريه الأيديولوجية
اال�شرتاكية �سواء يف الربامج ال�سيا�سية �أو االقت�صادية .و بناء على هذا ف�إن
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جناح هذا التحول كان يتطلب توفر جمموعة �رشوط ،من بينها هو �أن يقبل
الفاعلني وامل�شاركني يف م�سار التحول عملية التغيري ،ف�إذا قاومت امل�ؤ�س�سات
غري الر�سمية ) العادات و الت�رصفات (.. ،يف اجلزائر هذا التغيري ،و مل
ت�ساير التغريات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية  ،فمن املتوقع �أن ال حتقق جهود
الإ�صالح والتحول �أهدافها املخططة  ،و كان هذا هو احلال يف اجلزائر.
فحتى �سنة  2010ال تزال �صادرات البرتول متثل �أكرث من  % 95من �إجمايل
ال�صادرات يف اجلزائر ،و هي نف�س خ�صائ�ص االقت�صاد اجلزائري املوروثة
عن النظام اال�ستعماري و عن النظام اال�شرتاكي.
وعلى الرغم من امل�ؤ�رشات الإيجابية للتنمية ال�سالف ذكرها� ،إال
�أن كال من الف�ساد ،املح�سوبية� ،سلوك البحث عن الريع و اجلهوية تعترب
من �أهم خ�صائ�ص امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية يف اجلزائر ،و التي مل تتغري
حلد ال�ساعة� ،إذ تتعار�ض ب�شكل كبري مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية التي عرفت
تغريا.وتكمن �أهم �أوجه الف�ساد الظاهر يف اجلزائر يف املح�سوبيةCronyism
و الت�أثريات � ، Influencesإذ �أنها تنت�رش ب�شكل كبري يف االقت�صاد و ال�سيا�سة
خا�صة و متثل �أهم عامل م�ؤثر فيهما ،كذلك العالقات بني الأفراد تعترب جد
ح�سا�سة ل�شبكة العالقات اخلا�صة و التي ي�ستخدمها الأفراد بطريقة �سيئة،
�إذ �أن للعالقات اخلا�صة �أثر �سلبي كبري على �شفافية و م�صداقية امل�ؤ�س�سات
الر�سمية لدى �أفراد املجتمع و ن�شاط الأعمال .و ب�صفة عامة ميكن القول
�أن هذه الأنواع من القيود غري الر�سمية ت�ؤثر �سلبا على الثقة يف امل�ؤ�س�سات ،
و تقلل بذلك من حجم التبادالت يف االقت�صاد مما يخف�ض من منو االقت�صاد.

 .7م�ؤ�شرات احلوكمة و التنمية امل�ستدامة يف اجلزائر و بلدان الربيع العربي
يف اجلزائر يعترب الف�ساد ظاهرة قدمية كانت موجودة حتى قبل
اكت�شاف املوارد البرتولية ،حيث بينت الدرا�سات التاريخية كيف �أن
االقت�صاد اال�ستعماري الذي بد�أ مب�صادرة الأرا�ضي من الأهايل و منحها
للمعمرين الأوروبيني قد �أ�س�س على ريع الأرا�ضي  ،كما �أن الإدارة
اال�ستعمارية الفرن�سية يف اجلزائر هي الأخرى كانت تتميز بانت�شار كبري
للف�ساد فيها و هذا ما كانت تتكلم عنه و تدينه ال�صحف الفرن�سية يف تلك الفرتة،
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و النظام اال�ستعماري ب�صفة عامة كان نظاما ع�سكريا م�ستبدا و فا�سدا ،و
غري دميقراطي ،قام بتهمي�ش و �إق�صاء ال�سواد الأعظم من اجلزائريني عن
�إدارة ال�ش�ؤون العامة.
يـبيـن م�ؤ�رش �إدراك الف�ساد Corruption Perception Index
ّ
 CPIالذي تن�رشه �سنويا املنظمة غري احلكومية ملكافحة الف�ساد )ال�شفافية
الدولية(� ،أن تون�س حتتل املرتبة  73بنقطة � 3.8سنة  2011و تعترب تون�س يف
و�ضعية �أح�سن مقارنة باجلزائر و م�رص و ليبيا� .أما تنقيط اجلزائر فقد انخف�ض
من � 3.2إىل  2.9من  ،10و من املرتبة � 92سنة � 2008إىل املرتبة � 112سنة
 ،2011و هذا �إىل جانب م�رص التي حتتل نف�س الرتبة مع اجلزائر بنقطة تقدر
بـ � 2.9سنة � .2011أما ليبيا فتنقيطها الأكرث انخفا�ضا مقارنة باجلزائر و م�رص
و تون�س� ،إذ حتتل الرتبة  168بنقطة قدرها � 2.0سنة  .2011و يرى حمللي
خماطر الف�ساد واخلرباء يف مناخ الأعمال �أن نقطة �أقل من  3من  10تعني
م�ستوى جد مرتفع للف�ساد ،و تقريبا هذا هو واقع معظم هذه البلدان العربية
حمل الدرا�سة و هذا يدعم واقع تدهور نوعية امل�ؤ�س�سات فيها.
يف اجلزائر و من �أجل حماربة هذه الظاهرة قررت ال�سلطات
اجلزائرية يف  20فرباير �سنة � 2006إن�شاء الهيئة الوطنية للوقاية من الف�ساد
و مكافحته  ،و التي تعترب �سلطة �إدارية م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية املعنوية و
اال�ستقالل املايل  ،و التي تتمثل مهامها خ�صو�صا يف اقرتاح �سيا�سة �شاملة
للوقاية من الف�ساد جت�سد مبادئ دولة القانون و تعك�س النزاهة و ال�شفافية و
امل�س�ؤولية يف ت�سيري ال�ش�ؤون و الأموال العمومية ،تقدمي توجيهات تخ�ص
الوقاية من الف�ساد  ،و �إعداد برامج ت�سمح بتوعية و حت�سي�س املواطنني بالآثار
()33
ال�ضارة الناجمة عن الف�ساد.
كما �أن ا�ستطالع البنك العاملي املتعلق بن�شاط امل�ؤ�س�سات املحلية ،والذي
يطرح جمموعة �أ�سئلة على م�سريي الأن�شطة االقت�صادية للم�ؤ�س�سات املحلية يف
حوايل  100دولة� ،إذ تتمحور هذه الأ�سئلة حول �أهم العقبات التي يواجهونها
و املرتبطة بن�شاط م�ؤ�س�ساتهم� ،أظهر �أن الف�ساد و البريوقراطية تعترب من بني
�أهم العقبات التي ت�ؤثر �سلبا على الأداء االقت�صادي و النمو االقت�صادي .و
فيما يتعلق باجلزائر فقد بني هذا اال�ستطالع �أن  % 41من امل�ؤ�س�سات املحلية يف
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اجلزائر قدمت ر�شاوى من �أجل ت�أمني ح�صولها على عقود حكومية ،بينما ال
تتجاوز هذه الن�سبة مثال يف دول  OCDEن�سبة  .% 16كما بني هذا اال�ستطالع
كذلك �أن حوايل  % 35من امل�ؤ�س�سات يف اجلزائر قدمت ر�شاوى من �أجل
احل�صول على رخ�ص اال�سترياد بينما ال تتجاوز هذه الن�سبة مثال  % 17يف
املتو�سط لبلدان العامل .و تقريبا ف�إن الأمر ال يختلف كثريا يف بلدان الربيع
العربي ،بل هو يف بع�ض احلاالت �أ�سوء من اجلزائر .ففي م�رص مثال بني
هذا اال�ستطالع �أن  % 92من امل�ؤ�س�سات املحلية قدمت ر�شاوى من �أجل ت�أمني
ح�صولها على عقود حكومية ،و و�صلت هذه الن�سبة �إىل  % 76يف موريتانيا.
�أما بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التي قدمت ر�شاوى من �أجل احل�صول على رخ�ص
اال�سترياد ،فقد و�صلت ن�سبتها يف م�رص �إىل  % 10بينما و�صلت يف موريتانيا
�إىل  .%33وتدل هذه النتائج على مدى انت�شار ظاهرة الف�ساد يف هذه البلدان
العربية ،و هذا ب�شهادة البنك العاملي و خرباء االقت�صاد .
ال�شكل ) : (5قيود الف�ساد على ن�شاط امل�ؤ�س�سات املحلية

Soure : Rina Bhattacharya and Hirut Wolde (2010) :”Constraints on
Growth in the MENA Region”, Working Paper 10/30 , International
Monetary Fund , February 2010, P:17.

وقد �ساهم �سلوك البحث عن الريع ب�شكل كبري يف ا�ست�رشاء �أوجه
الف�ساد هذه ،مما جعل الأفراد ي�ستعملون عالقاتهم اخلا�صة و معارفهم
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مع �صناع القرار من �أجل احل�صول على االمتيازات التي �أوجدتها هذه
ال�سلوكيات يف معامالتهم و تبادالتهم ،و هذا ما �أوجد لدى املجتمع حالة من
عدم الثقة وغياب العدالة ،و �أدى �إىل عدم امل�ساواة يف الفر�ص املتاحة �أمام
املتعاملني االقت�صاديني التي من املفرو�ض �أن توفرها امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،و
التي �أ�صبحت تفتقر للفعالية ب�سبب مقاومة امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية للتغيري.
و و�ضعية مثل هذه �سوف تزيد من تكلفة املبادالت التي يتحملها املتعاملون،
فت�صبح بيئة الأعمال منا�سبة �أكرث بالن�سبة للأفراد الذين ميتلكون �شبة عالقات
خا�صة كبرية ،فينق�سم بذلك املتعاملون االقت�صاديون �إىل متعاملني ن�شطني
ميتلكون �شبكة عالقات خا�صة �ضخمة ،ومتعاملني غري ن�شطني لديهم �شبكة
عالقات خا�صة �ضيقة .و ح�سب درا�سة البنك العاملي( )34من املفرو�ض �أن
ي�ؤدي هذا النوع من النظام �إىل ارتفاع تكلفة املبادالت التي تتحملها امل�ؤ�س�سات
التي ال ت�ستفيد من العالقات اخلا�صة مقارنة بتلك التي ت�ستفيد منها من جانب
احل�صول على فر�ص الأعمال  ،وهذا الو�ضع ي�شبه كثريا احلالة التي يخلقها
االحتكار ،مما �سوف ي�ؤدي �إىل ف�شل التحول �إىل اقت�صاد ال�سوق.
وبالإ�ضافة �إىل انت�شار ظاهرة الف�ساد ب�شكل كبري يف م�رص ،تون�س،
ليبيا و اجلزائر  ،فم�ؤ�رشات احلوكمة و التي تعترب مقيا�سا لنوعية امل�ؤ�س�سات
هي الأخرى كانت بالن�سبة ملعظم هذه البلدان حتت امل�ستوى املتو�سط ملنطقة
ال�رشق الأو�سط و �شمال �أفريقيا ،و هذا يدل على ه�شا�شة البيئة امل�ؤ�س�ساتية
مبجملها يف اجلزائر و بلدان الربيع العربي.
يبني اجلدول � 6أدناه �أن نوعية كل م�ؤ�رشات احلوكمة ) الت�صويت و
امل�س�ؤولية ،اال�ستقرار ال�سيا�سي ،الفعالية احلكومية ،النوعية التنظيمية ،دور
القانون و مراقبة الف�ساد ( يف اجلزائر ،م�رص ،تون�س و ليبيا هي منخف�ضة
و يف الكثري من الأحيان ت�أخذ قيما �سالبة مقارنة بدولة مثل فرن�سا ،حيث
�أن النقاط املرتبطة مب�ؤ�رشات احلوكمة يف هذه البلدان هي الأكرث انخفا�ضا
) النقاط ترتاوح بني  2.5و  ،2.5 -و كلما اقرتبت نقطة �أي م�ؤ�رش من
 2.5يكون ذا نوعية جيدة ( ،با�ستثناء تون�س التي �أخذ فيها م�ؤ�رشا اال�ستقرار
ال�سيا�سي و الفعالية احلكومية نقاطا موجبة ،بينما كانت امل�ؤ�رشات الأخرى
�سالبة على غرار م�رص ،ليبيا و اجلزائر.
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 .8الدرا�سة التطبيقية
 1.8و�صف متغريات و منوذج الدرا�سة
لقد مت يف الفقرات ال�سابقة تو�صيف و�ضع البيئة امل�ؤ�س�ساتية وحتديد
خ�صائ�صها وبنيتها .لكن ال�س�ؤال الثاين احلرج الذي �سنحاول الإجابة عنه
هو� :إنطالق ًا من تلك البنية واخل�صائ�ص ،ما طبيعة ت�أثري البيئة امل�ؤ�س�ساتية على
التنمية امل�ستدامة  ،ومبعنى �آخر ما هي املتغريات االقت�صادية و امل�ؤ�س�ساتية التي
من خاللها يتحدد حجم االدخار الفعلي الذي يعرب عن التنمية امل�ستدامة ؟ �إن
اجلواب على هذا ال�س�ؤال يتطلب معرفة الآليات والقوى التي حتفز من االدخار
الفعلي ،وترجمتها �إىل منوذج كمي يعك�س التداخالت بني مكوناته ،وميكن
ا�ستخدامه يف عملية اال�ست�رشاف امل�ستقبلي و تقييم البدائل املتاحة ل�صناع القرار.
وبعد تتبع الأدبيات املتعلقة مبحددات الإدخار الفعلي (�أنظر مثال:
 Dayal-Gulati ،)35()1996( Edwardsو ،)36()1997( Thimann
 Loayzaو�آخرون ( Dietz ،)38()2000( Samwick ،)37()2000و�آخرون
( ،) )40()2011( Adrian Boos ،)39()2007ميكننا ح�رص هذه الأخرية فيما
يلي:
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جدول رقم ) : (6مقارنة م�ؤ�رشات احلوكمة بني اجلزائر  ،م�رص  ،تون�س و ليبيا مع
فرن�سا 2010 -1996
1996

1998

2000

2002

2005

2010

اجلزائر
الت�صويت و امل�س�ؤولية Voice and accountability
Political Stability
اال�ستقرار ال�سيا�سي
Government Effectiveness
الفعالية احلكومية
Regulatory Quality
النوعية التنظيمية
Rule of Law
دور القانون
مراقبة الف�ساد

Contrôle of corruption

ليبيا

الت�صويت و امل�س�ؤولية Voice and accountability
Political Stability
اال�ستقرار ال�سيا�سي
Government Effectiveness
الفعالية احلكومية
Regulatory Quality
النوعية التنظيمية
Rule of Law
دور القانون
Contrôle of corruption
مراقبة الف�ساد
تون�س

الت�صويت و امل�س�ؤولية Voice and accountability
Political Stability
اال�ستقرار ال�سيا�سي
Government Effectiveness
الفعالية احلكومية
Regulatory Quality
النوعية التنظيمية
Rule of Law
دور القانون
Contrôle of corruption
مراقبة الف�ساد
م�رص
الت�صويت و امل�س�ؤولية Voice and accountability
Political Stability
اال�ستقرار ال�سيا�سي
Government Effectiveness
الفعالية احلكومية
Regulatory Quality
النوعية التنظيمية
Rule of Law
دور القانون
Contrôle of corruption
مراقبة الف�ساد
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1.112.480.700.65-

1.482.650.951.20-

1.311.700.750.80-

0.961.540.590.54-

0.590.31-

0.790.70-

0.790.65-

0.540.70 -

0.74-0.99
-0.42
-0.43
-0.71
-0.42

1.01-1.25
-0.56
-1.15
-0.76
-0.48

-1.43
-1.04
-0.86
-1.81
-0.95
-0.78

-1.62
-0.93
-0.93
-1.95
-0.89
-0.86

-1.62
-0.43
-1.10
-1.80
-0.76
-0.74

-1.80
-0.18
-0.99
-1.63
-0.96
-0.95

-1.88
+0.38
-1.07
-1.45
-0.87
-0.88

-1.91
-0.06
-1.21
-1.15
-0.98
-1.26

-0.53
+0.10
+0.41
+0.03
-0.14
-0.22

-0.77
+0.11
+0.55
-0.07
-0.08
-0.03

-0.71
+0.21
+0.52
-0.05
-0.11
-0.03

-0.95
+0.05
+0.64
-0.15
+0.00
+0.55

-1.01
+0.03
+0.43
-0.10
+0.10
-0.09

-1.34
+0.10
+0.19
-0.02
+0.11
-0.13

-0.74
-0.64
-0.15
+0.01
+0.08
-0.07

-0.85
-0.11
-0.17
-0.34
-0.01
-0.25

-0.82
-0.07
-0.21
-0.35
-0.01
-0.39

-0.82
-0.07
-0.21
-0.35
-0.01
-0.39

-0.96
-0.75
-0.43
-0.41
+0.03
-0.52

-1.20
-0.91
-0.43
-0.18
-0.11
-0.56
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يتبع .......
1996

1998

2000

2002

2005

2010

فرن�سا
1.43+ Voice and accountability
الت�صويت و امل�س�ؤولية
1+
Political Stability
اال�ستقرار ال�سيا�سي
1.41+ Government Effectiveness
الفعالية احلكومية
0.98+ Regulatory Quality
النوعية التنظيمية
1.56+ Rule of Law
دور القانون
1.30+ Contrôle of corruption
مراقبة الف�ساد

1.09 +
0.79 +
1.64 +
0.97+
1.44 +
1.75+

1.07+
1.16+
1.45 +
0.77 +
1.49 +
1.46+

1.29 +
0.73+
1.67 +
1.25 +
1.33 +
1.45 +

+1.46
+0.39
+1.71
+1.22
+1.40
+1.37

+1.23
+0.70
+1.44
+1.34
+1.52
+1.39

Source: Daniel Kaufmann , Aart Kraay , Massimo Mastruzzi , Governance Matters III:
Governance Indicators for 1996-2002 , World Bank; the 2002 Governance Research
Indicators dataset. all scores lie between -2.5 and 2.5, with higher scores corresponding to
better the government quality.

أ املتغريات املراقبة ( )Control variablesو هي: :Yلوغريتم ح�صة الفرد من الدخل الوطني الإجمايل (GNI per
ويتوقع ب�أن يكون له �أثر �إيجابي على الإدخار الفعلي.
ُ ، )capita
 :Growth t-1منو الناجت املحلي الإجمايل بفرتة �إبطاء زمنية واحدة ق�صد
ويتوقع ب�أن يكون
تثبيت التحيز الداخلي ( )endogeneityاملحتملُ ،
له �أثر �إيجابي على الإدخار الفعلي.
 :Ageن�سبة �سن التبعية ( )age-dependency ratioوهي ن�سبة الأفراد
الذين يقل �سنهم عن � 15سنة و الذين يفوق �سنهم � 64سنة من جمموع
الأفراد البالغني ل�سن العمل (الذين تنح�رص �أعمارهم بني  15و 64
ويتوقع ب�أن يكون له �أثر �سلبي على الإدخار الفعلي.
�سنة) ُ ،
 :Urbanن�سبة التم ّدن (ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون يف املناطق
ويتوقع ب�أن يكون له �أثر �إيجابي على الإدخار الفعلي.
احل�رضية)ُ ،
 باملتغريات الرئي�سية اجلديرة بالإهتمام وهي: :Rsوفرة املوارد التي �سنعرب عنها ب�صادرات النفط اخلام باعتبارها
ت�شكل حوايل  % 98من جمموع ال�صادرات� ،إذ ُيتوقع ب�أن يكون له
�أثر �سلبي على الإدخار الفعلي.
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 :Instم�ؤ�رش نوعية البيئة امل�ؤ�س�ساتية و الذي ُيتوقع ب�أن يكون له �أثر
�إيجابي على الإدخار الفعلي .و �سيت�ضمن هذا امل�ؤ�رش املقايي�س التالية:
م�ؤ�رشات احلوكمة :و يحتوي على كل من الت�صويت و امل�س�ؤولية ،اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،مراقبة الف�ساد ،دور القانون ،النوعية التنظيمية ،و الفعالية
احلكومية.
م�ؤ�رش الدميقراطية :و يقي�س نوعية امل�ؤ�س�سات الدميقراطية يف البلد ،من
م�ساهمة املواطنني يف العملية ال�سيا�سية مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت ،املناف�سة
على الرت�شح للمنا�صب الر�سمية ،واالختيار من خالل العملية االنتخابية
للم�سئولني ال�سيا�سيني الذين لديهم ال�سلطة احلقيقية يف اختيار ال�سيا�سات
االقت�صادية .تنح�رص قيمة م�ؤ�رش الدميقراطية بني الواحد و ال�سبعة� ،إذ �أن
قيمة منخف�ضة لهذا امل�ؤ�رش تدل على وجود م�ؤ�س�سات دكتاتورية يف البلد.
عب عن هذا امل�ؤ�رش مب�ؤ�رش رديف هو م�ؤ�رش احلرية ال�سيا�سية
وعادة ما ُي رَّ
 Political rights indexالذي م�صدره .Freedom House
م�ؤ�رش م�ؤ�س�سات حماية حقوق امللكية اخلا�صة  :و يقي�س درجة احرتام دولة
القانون ،ا�ستقاللية نظام الق�ضاء و حماية امللكيات اخلا�صة من قبل الدولة.
و تنح�رص قيم هذا امل�ؤ�رش بني الواحد و ع�رشة� ،إذ �أن قيمة مرتفعة لهذا
امل�ؤ�رش تدل على وجود م�ؤ�س�سات ذات نوعية جيدة ،مبعنى م�ؤ�س�سات
ت�ضمن حماية جيدة حلقوق امللكية اخلا�صة ،و تنظيمات مواتية للتبادالت
االقت�صادية واملالية داخل البلد و بني البلد و اخلارج .ويتم ح�ساب هذا
امل�ؤ�رش عن طريق .Fraser Institute
• و من باب الأمانة العلمية ،ال ب�أ�س ب�أن ن�شري �إىل �أن بع�ض الدرا�سات
قد �أدرجت متغريات مف�رسة �أخرى� ،إال �أننا مل ندرجها يف الدرا�سة
نظرا لالعتبارات الثالث التالية:
بع�ض املتغريات مل يكن لها �أي �أثر معنوي يف كل الدرا�سات ال�سابقة،
ويتعلق الأمر ببع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية الكلية كمعدل الفائدة و التجارة
اخلارجية التي تعترب يف حد ذاتها كمتغريات مراقبة للنمو االقت�صادي الذي
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ت�ضمنه منوذجنا� .إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك بع�ض املتغريات لديها قاعدة بيانات
زمنية جد حمدودة ال ت�سمح بدجمها يف النموذج ،ويتعلق الأمر ببع�ض
م�ؤ�رشات التحرير املايل ،نظم احلماية الإجتماعية و تفاوت املداخيل.من
جهة �أخرى ،بع�ض املتغريات تندرج �ضمن مكونات الإدخار الفعلي نف�سه،
ويتعلق الأمر مبتغريات ال�سيا�سة املالية ك�إ�ستهالك احلكومات و فوائ�ض
املوازنة.
	�إذن ،من خالل االعتبارات النظرية و التجريبية املذكورة �أعاله،
�سوف ي�أخذ منوذجنا ملعادلة حمددات الإدخار الفعلي ال�شكل التايل:
(GS=f)GSt1,Y,Growtht1,Age,Urban,Inst,Rs
(GS=a1Y,+a2Growtht1+a3Ag+a4Urban+a5Inst+a6Rs+a7GSt1+ε .....)1

 : εيعرب عن حد اخلط�أ الذي ي�شمل كل املتغريات التي مل تدمج يف النموذج و
التي لها ت�أثري على الإدخار الفعلي.
2.8

منهجية الدرا�سة

ما ميكن مالحظته يف املعادلة ( )1هو �أنها تعك�س منوذجا ديناميكيا
يظهر فيه ت�أخر املتغري التابع كمتغري مف�رس .وعليه �سوف لن ت�سمح طريقة
املربعات ال�صغرى باحل�صول على مقدرات فعالة ملثل هذه النماذج ب�سبب
وجود املتغري التابع املت�أخر يف ميني املعادلة.
وحتى يتم احل�صول على قيم مقدرة مت�سقة وذات كفاءة ملعامالت
انحدار النماذج املذكورةُ ،يقرتح عادة ا�ستخدام �أ�سلوب املتغريات امل�ساعدة
من خالل النموذج الديناميكي لبيانات ال�سال�سل الزمنية ،و املتمثل يف طريقة
الفروق العامة للعزوم The Generalized Method of Moments
) (GMMاملقرتحة من قبل  .(1991) Arellano and Bondوقد مت اختيار
طريقة  GMMلتقدير هذا النموذج لتمتع هذه الأخرية بالعديد من املزايا لعل
من �أهمها  :معاجلة م�شاكل التحيز الناجت عن �إهمال بع�ض املتغريات امل�ستقلة،
معاجلة م�شكلة احتمال �أن تكون هذه املتغريات متغريات داخلية Endogenity
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 ،وجتنب �آثار جذر الوحدة يف كل من اختيار املتغريات امل�ساعدة ،وا�ستخدام
متغريات تابعة مبط�أة (.)Nkurunziza and Bates, 2003: 11كما ت�سمح
هذه الطريقة كذلك مبعاجلة ال�سببية العك�سية .وح�سب Alberto F. Cavallo
و  )41()2010( Eduardo A. Cavalloتقدر طريقة  GMMاملعادلة عند
امل�ستوى (� )level equationأو بالفروق الأوىل با�ستعمال ت�أخر املتغري التابع
و الفروق �أو الفروق املت�أخرة ( )lagged differencesللمتغريات املف�رسة
كمتغريات م�ساعدة (.)42()instruments

 3.8النتائج التطبيقية
تعتمد درا�ستنا التطبيقية يف بياناتها على الإح�صاءات املن�شورة من
قبل املنظمات االقت�صادية الدولية ك�صندوق النقد الدويل (WEO ,IFS,
 )GDFو البنك العاملي ( )WDIو �أي�ضا بع�ض الإح�صاءات املن�شورة من
قبل الهيئات الدولية املعنية بق�ضايا البيئة امل�ؤ�س�ساتية مثلFraser Institute :
و  .Freedom Houseوي�ستند التحليل من اجلانب التطبيقي على �سل�سلة
بيانات �سنوية لالقت�صاد اجلزائري (� ،)2007-1970إذ �سيتم االعتماد على
ا�ستخدام الأ�ساليب الكمية القيا�سية للتعرف على حمددات الإدخار الفعلي
ال�صايف (رديف التنمية امل�ستدامة) باالقت�صاد اجلزائري.
وباالعتماد على برنامج  ،Eveiws 6مت تقدير منوذج الإنحدار
يف املعادلة ( )1با�ستخدام طريقة الفروق العامة للعزوم � ،GMMإذ �سنتبنى
يف كل مرة واحدا فقط من م�ؤ�رشات نوعية البيئة امل�ؤ�س�ساتية .وقد جاءت
نتائج التقدير على نحو ما يو�ضح اجلدول التايل:
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جدول رقم ( :)7نتائج تقدير منوذج الإنحدار ( GSهو املتغري التابع)
الت�صويت اال�ستقرار
و امل�س�ؤولية ال�سيا�سي

0.81
*)(3.50

GSt-1

0.89
*)(7.32

0.85
*)(6.04

1.18
**)(4.60

0.85
*)(6.35

0.356
)(1.47

0.39
**)(2.44

Age

-0.12
-0.17
-0.18
0.04
)(4.60)** (2.40)*** (-2.13)*** (1.05

-0.18
**)(2.83

0.05
)(0.9

0.049
)(1.17

0.04
)(1.2

4.13
*)(31.41

4.45
*)(11.90

3.96
*)(5.45

1.279
)(1.31

0.75
)(0.74

Urban
Rs

0.45
**)(2.81

مراقبة
الف�ساد

دور القانون

النوعية
التنظيمية

الفعالية
احلكومية

م�ؤ�رش
م�ؤ�رش
م�ؤ�س�سات
الدميقراطية �أو
حماية حقوق
احلرية ال�سيا�سية
امللكية اخلا�صة

4.85
3.73
*)(13.67)* (12.04

6.92
*)(18.0

-4.25E-05 -3.03E-05 -5.22E-05 -2.63E-05 -3.35E-05
*)(-7.28)* (-8.56)* (-50.8)* (-2.99)** (-11.07

Y

3.90
*)(10.70

Inst

0.19
)(0.15

3.73
*)(7.02

8.39
*)(7.43

4.59
*)(13.74

5.60
*)(5.84

4.13
*)(4.67

1.013
)(0.63

0.90
)(1.05

2.48
3.56
4.11
***)(2.20)*** (3.18)** (2.3

6.85
)(1.45

1.02
)(0.33

0.414
)(0.27

1.75
)(1.38

1.32
**)(3.86

0.93
*)(5.89

0.02
)(0.50

0.03
)(0.79

0.87

0.93

0.308

0.37

1.00
0.56
0.56
0.94
Growth t-1
**)(7.68)* (2.49)*** (3.06)** (3.97
R2

0.92

-4.23E-05 -3.45E-05
*)(-1.96)*** (-10.51

-5.01E-05
*)(-7.68

0.93

0.92

0.95

* Significant at 1%, ** significant at 5%, *** significant at %10

فيما يخ�ص املتغريات املراقبة ،يبني اجلدول �أعاله �أن للنمو االقت�صادي
و ح�صة الفرد من الدخل الوطني الإجمايل ت�أثريا معنويا �إيجابيا على الإدخار
الفعلي ال�صايف يف معظم النماذج با�ستثناء منوذجي م�ؤ�رشي احلرية ال�سيا�سية
و حماية حقوق امللكية اللذان كانت معامالتهما غري معنوية �إح�صائيا ،وهذا
ما قد يتوافق مع املنظور االقت�صادي� .أما ت�أثري ن�سبة �سن التبعية فقد تباين ما
بني الأثر ال�سلبي و الإيجابي غري �أن املالحظ هو عدم الداللة املعنوية للت�أثري
الإيجابي .هذا و قد كان لن�سبة التمدن ت�أثريا �إيجابيا معنويا على الإدخار الفعلي
ال�صايف يف معظم النماذج با�ستثناء منوذجي م�ؤ�رشي احلرية ال�سيا�سية و حماية
حقوق امللكية اللذان كانت معامالتهما غري معنوية �إح�صائيا �أي�ضا .من جهة
�أخرى� ،أظهرت النتائج �أن لوفرة املوارد �أثرا �سلبيا على الإدخار الفعلي
ال�صايف يف جميع احلاالت و مبعامالت �صغرية لكنها بداللة �إح�صائية معنوية
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كبرية مما ي�ؤكد فر�ضية نقمة النعمة� ،إذ مل ي�ستثمر ريع هذه املوارد يف �أ�صول
ر�أ�سمالية بل مت ا�ستهالكه مقابل احل�صول على ثروة و رفاه اقت�صادي يف
احلا�رض على ح�ساب م�ستقبل الأجيال القادمة� .أما فيما يتعلق بت�أثري م�ؤ�رشات
حت�سن م�ؤ�رشات اال�ستقرار
نوعية البيئة امل�ؤ�س�ساتية فقد �أظهرت النتائج �أن ّ
ال�سيا�سي ،مراقبة الف�ساد ،دور القانون بنقطة واحدة �سي�ؤدي �إىل الرفع من
الإدخار الفعلي ال�صايف مبقدار 3.56 ،4.11 :و  2.48على التوايل ،فيحني
كان ت�أثري بقية م�ؤ�رشات نوعية البيئة امل�ؤ�س�ساتية غري معنوي �إح�صائيا.

 .9خـامتـة
تعترب امل�ؤ�س�سات عامال �رضوريا للنمو و التنمية االقت�صادية� ،سواء
كانت م�ؤ�س�سات ذات طبيعة �سيا�سية �أو اقت�صادية .ويف هذا ال�صدد حاولنا
ت�سليط ال�ضوء على واقع العدالة و التنمية الإجتماعية باجلزائر مع تو�صيف
البيئة امل�ؤ�س�ساتية بها ،مع حتليل ت�أثري هذه الأخرية على التنمية امل�ستدامة
باجلزائر بناء على بيانات �سنوية ممتدة من � 1970إىل  ،2007با�ستخدام
طريقة الفروق العامة للعزوم .GMM
وقد ات�ضحت من خالل هذه الدرا�سة اجلهود التي تبدلها الدولة اجلزائرية
لتح�سني التنمية االجتماعية و احلد من الإختالالت يف التوازنات اجلهوية،
ومكافحة الفقر ،ومردودية النظام الرتبوي ونظام ال�صحة العمومية،
واحل�صول على العمل وعلى امل�سكن الالئق (يعترب حت�سن م�ؤ�رش التنمية
الب�رشية يف ال�سنوات الأخرية باجلزائر خري دليل على هذه التوجهات).
وهذا من خالل برامج الإنفاق احلكومي ذات اجلوانب االجتماعية التي تهتم
ب�شكل وا�ضح ب�إعادة توزيع الدخل ل�صالح الطبقات منخف�ضة الدخل ،وهذا
�إما عن طريق منح مداخيل �إ�ضافية ت�أخذ �صورة حتويالت حكومية� ،أو عن
طريق خف�ض �رضائب الطبقة ذات الدخل ال�ضعيف ورفع �رضائب الطبقة
ذات الدخل املرتفع .غري �أننا نلم�س يف هذا اجلانب وجود عدالة ن�سبية يف
توزيع املداخيل و عدم توزيع العبء ال�رضيبي بالعدل ما بني الفئتني� ،إذ
�أن الذي يتحمل العبء اجلبائي الكبري هي الطبقة ذات الدخل املنخف�ض على
ح�ساب املنتجني و �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات.
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وعلى الرغم من كل تلك اجلهود التي تذكر فت�شكر ،يبقى تردي
م�ؤ�رشات البيئة امل�ؤ�س�ساتية �أكرب عائق يحول دون حتقق الأهداف التنموية،
�إذ �أن �سلوك البحث عن الريع النفطي �ساهم ب�شكل كبري يف ا�ست�رشاء �أوجه
الف�ساد ،و هذا ما �أوجد لدى املجتمع حالة من عدم الثقة وغياب العدالة ،و
�أدى �إىل عدم امل�ساواة يف الفر�ص املتاحة �أمام املتعاملني االقت�صاديني التي
من املفرو�ض �أن توفرها امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،و التي �أ�صبحت تفتقر للفعالية
ب�سبب مقاومة امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية للتغيري.
�أما عن نتائج الدرا�سة التطبيقية حول حمددات التنمية امل�ستدامة
التي مت التعبري عنها باالدخار ال�صايف املعدل ،فقد بينت النتائج �أن للنمو
االقت�صادي و ح�صة الفرد من الدخل الوطني الإجمايل ت�أثريا معنويا �إيجابيا
على الإدخار الفعلي ال�صايف يف معظم النماذج با�ستثناء منوذجي م�ؤ�رشي
احلرية ال�سيا�سية و حماية حقوق امللكية اللذان كانت معامالتهما غري معنوية
�إح�صائيا� .أما ت�أثري ن�سبة �سن التبعية فقد تباين ما بني الأثر ال�سلبي و الإيجابي
غري �أن املالحظ هو عدم الداللة املعنوية للت�أثري الإيجابي .هذا و قد كان لن�سبة
التمدن ت�أثريا �إيجابيا معنويا على الإدخار الفعلي ال�صايف يف معظم النماذج
با�ستثناء منوذجي م�ؤ�رشي احلرية ال�سيا�سية و حماية حقوق امللكية اللذان
كانت معامالتهما غري معنوية �إح�صائيا �أي�ضا .من جهة �أخرى� ،أظهرت
النتائج �أن لوفرة املوارد �أثرا �سلبيا على الإدخار الفعلي ال�صايف يف جميع
احلاالت ومبعامالت �صغرية لكنها بداللة �إح�صائية معنوية كبرية مما ي�ؤكد
فر�ضية نقمة النعمة� ،إذ مل ي�ستثمر ريع هذه املوارد يف �أ�صول ر�أ�سمالية بل
مت ا�ستهالكه مقابل احل�صول على ثروة و رفاه اقت�صادي يف احلا�رض على
ح�ساب م�ستقبل الأجيال القادمة� .أما فيما يتعلق بت�أثري م�ؤ�رشات نوعية البيئة
حت�سن م�ؤ�رشات اال�ستقرار ال�سيا�سي،
امل�ؤ�س�ساتية فقد �أظهرت النتائج �أن ّ
مراقبة الف�ساد ،دور القانون بنقطة واحدة �سي�ؤدي �إىل الرفع من الإدخار
الفعلي ال�صايف مبقدار 3.56 ،4.11 :و  2.48على التوايل ،فيحني كان ت�أثري
بقية م�ؤ�رشات نوعية البيئة امل�ؤ�س�ساتية غري معنوي �إح�صائيا.
انطالقا من هذه النتائج يت�ضح مدى قدرة البيئة امل�ؤ�س�ساتية على حت�سني
التنمية امل�ستدامة باجلزائر .و لهذا على ال�سلطات يف اجلزائر �أن تعمل عل
تغيري هذه القواعد غري الر�سمية التي ال زالت تعرقل تقدم الإ�صالحات
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والتحول نحو اقت�صاد ال�سوق ،و هذا لي�س بالأمر الهني ،فهو يتطلب وقتا
و جمهودات كبرية لأن مثل هذه العوامل من�صهرة يف عادات و �سلوكيات
املجتمع .كما ينبغي عليها حماربة الف�ساد بكل �أنواعه من حم�سوبية و جهوية،
�إذا ما �أرادت الدولة �إعادة بناء الثقة بني ال�سلطات الر�سمية و املواطنني ،فالثقة
تعترب عن�رص �أ�سا�سي من �أجل خف�ض قيود امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية ،و هذا ما
�سوف يزيد من تدفق اال�ستثمارات املنتجة و يخف�ض من تكلفة التبادالت بني
املتعاملني االقت�صاديني.
ومن بني الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية التي نو�صي بها و التي من �ش�أنها �أن
تدعم الإ�صالحات املنهجية الأعم و حت�سن من الو�ضعية التنموية ما يلي:
ا�ستغالل الراحة املالية التي يوفرها الريع النفطي يف الربامجو امل�شاريع اال�ستثمارية التي من �ش�أنها �أن حت�سن من م�ؤ�رشات التنمية
على الأجيال احلالية و امل�ستقبلية .
عدم التمييز و احلر�ص على امل�ساواة يف كافة احلقوق ،وو�ضعالفقراء والفئات املهم�شة يف ب�ؤرة اهتمام اال�سرتاتيجيات اخلا�صة
بال�سيا�سة والتنمية.
الإ�صالحات الق�ضائية لكفالة النزاهة و اال�ستقالل ،وبناء القدرات.حتديث م�ؤ�س�سات الدولة و زيادة كفاءتها ،و �إ�صالح اخلدمة املدنيةبتقليل تكاليفها ،و الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية الأخرى لتح�سني تدفق
املعلومات ،وزيادة حوافز الأمانة و ح�سن الأداء يف الوقت الذي
تثبط فيه عدم الأمانة.
تب�سيط نظم ال�رضائب و القواعد التنظيمية.ا�ستخدام املزادات و خمططات العطاء التناف�سية ،والآليات التنظيميةامل�ستندة �إىل ال�سوق حيثما �أمكن لتقليل اال�ستن�ساب البريوقراطي.
تدعيم قوانني متويل احلمالت و الأحكام اخلا�صة بت�ضارب امل�صالح.تدعيم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبا يف ذلك و�سائط الإعالم ،و املنظماتغري احلكومية و �إ�رشاكها يف �صنع القرار ،وم�سائلة م�ؤ�س�سات الدولة
لأجل �سد فجوة الدميقراطية.
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