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Abstract:

The issue of economic diversification has become very important in the priorities of the Arab countries due to the
shocks of their economies due to their association with a certain sector without other sectors as well as the
expansion of investment and the creation of new linkages between other sectors of the economy and reduce
dependence on a limited number of international markets to expand the revenue base Hence, it is necessary to
adopt a policy of economic diversification in both horizontal and vertical terms. Through horizontal
diversification, countries seek to create new products by supporting research and innovation while vertical
diversification seeks to develop products manufactured in a particular sector For the category of high value-added
products.
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امللخص

بقطاع ارتباطهااا من هزات عنيفة جراء اقتصاديكبرية يف أولويات البلدان العربية نتيجة ما تعانيه أمهيةحيتل قتصاديأصبح موضوع التنويع اال
على عدد حمدود االعتمادترابط جديدة بني قطاعات االقتصاد األخرى وتقليل وخلق أوجهستثماروكذا يف توسع االمعني دون القطاعات األخرى 

بشقيه األفقي والعمودي حيث قتصاديسياسة التنويع االانتهاجإىلمن هنا دعت الضرورة .دولية من أجل توسيع قاعدة اإليراداتالمن األسواق 
تطوير إىلطريق دعم عمليات البحث واالبتكار بينما التنويع العمودي يسعى خلق منتجات جديدة عن إىلتسعى الدول من خالل التنويع األفقي 

.منتجات مصنعة يف قطاع معني لتشكل فئة منتجات ذات قيمة مضافة عالية 

. ستثماراال-التنويع العمودي–التنويع األفقي –قتصاديالتنويع اال: الكلمات املفتاحية 

:مقدمة 
مورد واحد، خصوصا إذا ما كان ذلك املورد هو مورد ريعي أي يتم احلصول عليه دون أن تبذل جهود إن اعتماد اقتصاد ما على 

أي انه معرض ستقرارلصناعته وإنتاجه سوى جهود وتكاليف استخراجه كالنفط مثال، فان ذلك االعتماد جيعل ذلك االقتصاد غري متسم بصفة اال
ذلك البلد أو يف خارجه، للتقلبات اليت حتدث سواء يف داخل اقتصاد 

فالتنويع هو هدف ضروري تسعى لتحقيقه معظم الدول النفطية أو غري النفطية فهو يحصن االقتصاد ويعطيه املرونة للتكيف مع تغير الظروف، واألهم 
زيــادة إىلكما ويؤدي التنــويع من ذلك أنه خيلق فرص عمل متنوعة تستوعب األيدي العاملة الباحثة عن هذه الفرص، مما يقلص من البطالة،

القــيمة املضافة احمللية، وزيادة الناتج احمللي اإلمجايل من خالل إقامة املشاريع اجلديدة وعرب مسامهة املزيد من األيدي العاملة الوطنية يف إنتاج السلع 
.تتسم منافذها التمويلية بالدميومة حتقيق تنمية حقيقةإىلللوصول واخلدمات

:الورقة البحثية يف اجلوانب التالية أمهيةتتجلى : الورقة البحثية يةأمه
.حيزا كبريا يف أدبيات احلكومات ومتخذي القرارقتصادياحتالل موضوع التنويع اال1
.اجلديدة واملتنوعةألحباثهمهدفا جديدا أصبحني حنو موضوع التنويع حيث قتصاديوجهت الباحثني االمهيةهذه األ2
ني البحث عن قتصاديغري القار واملليء بالصدمات الداخلية واخلارجية جعل من االقتصاديالواقع االأنإالفكرة التنويع ليست جديدة أنمع3

.االقتصاد الوطين وجعله متناغما مع التغريات ومواجها للصدمات استقرارأسس 
تابع األزمات جعل من سوق النفط احد ضحاياه وبالتايل الدول الريعية أكثر املتأثرين العاملي نتيجة تقتصادياخللل الكبري الذي أثر يف النمو اال4

.حاليا 

متني ومرن ومتنوع حيمي اقتصادهي إمكانيات التنويع املمكنة خللق ما: حناول يف هذا املقال معاجلة اإلشكالية التالية :مشكلة الورقة البحثية
عاملي متقلب ؟ اقتصادينظام اجلزائر من الصدمات اخلارجية يف ظل 
:إىلولإلجابة عن هذه اإلشكالية مت التطرق 
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هأهدافومربراته وقتصاديمفهوم التنويع اال-1
مؤشرات التنويع ودرجة قياسه-2
يف اجلزائرقتصاديواقع التنويع اال-3
:منها أهدافبلوغ عدة إىلنسعى :الورقة البحثية أهداف

.واهلدف منها قتصاديائري من خالل ظاهرة التنويع االالوقوف على واقع االقتصاد اجلز1
.املتاحة يف اجلزائر قتصاديالتنويع االإمكانياتتبيان 2
.املتبع يف اجلزائرقتصاديعرض وتقييم عملية التنويع اال3
.على املدى القصري قتصاديلعملية التنويع االأوليةحماولة تقدمي وصفة 4

:ومؤشراتهقتصاديتنويع االمفهوم ال:األولاملبحث 
تنويع هيكل اإلنتاج وخلق قطاعات جديدة موِلدة للدخل حبيث ينخفض االعتماد الكلي إىلعملية دف "على أنه قتصادييعرف التنويع اال

ادرة على توفري فرص عمل أكثر فتح جماالت جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وقإىلعلى إيرادات القطاع الرئيس يف االقتصاد، إذ ستؤدي هذه العملية 
1".رفع معدالت النمو يف األجل الطويلإىلإنتاجية لأليدي العامل الوطنية وهذا ما سيؤدي 

ة، ورفع القيمة املضافة، وحتسني مستوى الدخل، وذلك عن طريق قتصاديالتقليل من نسبة املخاطر االإىلهو سياسة تنموية دف قتصاديفالتنويع اال
تصاد حنو قطاعات أو أسواق متنوعة أو جديدة ومبعىن آخر يقصد به تنويع مصادر الناتج احمللي اإلمجايل، أو تنويع مصادر اإليرادات يف توجيه االق

2.املوازنة العامة، أو تنويع األسواق اخلارجية

وحيدة استثمارعلى أكثر من أداة استثماريةيف حمفظة ويف شقه املايل يقصد بالتنويع كأحد السياسات إلدارة املخاطر ويعين توزيع األموال املستثمرة
3وحىت النقد واملعادن والسلع األساسيةستثماركاألسهم والسندات وصناديق اال

4قتصاديمربرات اعتماد سياسة التنويع اال:األولالفرع 

لرئيسي من ناحية اإلنتاج أو التصدير أو التشغيل، تتميز العديد من دول العامل بتوفرها على مورد طبيعي مهم، والذي غالبا يشكل القطاع ا·
.ريعيةاقتصاديااعلى هذا املورد جعل الكثري من الدول تصبح االعتمادوهذا 

اقتصادية بديلة كافية لضمان حتقيق منو اقتصاديعلى مصادر االعتمادكان والبد من بأنه مورد طبيعي غري كاف، ومن مثيتصف النفط ·
.مستدام

.ة على إجياد تدفقات داخلية متجددةقتصاديخمزون رأس املال بينما يعتمد تنويع القاعدة االاسترتافراج النفط نوعا من يعد استخ·
تقلبات مهمة يف حصيلة الصادرات النفطية واإليرادات احلكومية، واألنفاق إىلأسعار النفط وتذبذب الطلب العاملي عليه استقراريعد عدم ·

.الناتج اإلمجايل ومعدالت منوهمستوىمثالعام، ومن 
وفرص العمل وسوق العمل، ستثماريف مستويات االستقرارالدخل القومي الناجم من تذبذب اإليرادات النفطية، االمنتجاتيعوق تقلب ·

. مصادر متويلية ثابتة ومستقرةإىلاليت حتتاج واالجتماعيةة قتصادييعرقل تنفيذ خطط التنمية االومن مث
:قتصاديالتنويع االأهداف: لثاين الفرع ا

:5فيما يليقتصاديالرئيسة للتنويع االهدافميكن تلخيص األ
üية كالبترول األولة واملقدرة على التعامل مع األزمات والصدمات اخلارجية مثل تقلبات أسعار املواد قتصاديالتقليل من نسبة املخاطر اال...
ü خالل تطوير قطاعات متعددة ومتنوعة كمصدر للدخل وللنقد األجنيب ولعائدات امليزانية العامة وترية التنمية مناستمرارحتسني وضمان

.فيهاستثمارورقع قيمتها املضافة يف الناتج احمللي اإلمجايل وتشجيع اال
ü وتوفري االستهالكيةالسلع ادرياستعلى اخلارج يف االعتمادالذايت من السلع واخلدمات، وزيادة الصادرات، والتقليل من االكتفاءحتقيق ،

.فرص الشغل وبالتايل حتسني مستوى املعيشة
üة وتقليص دور الدولة والسلطات العموميةقتصاديمتكني القطاع اخلاص من لعب دور مهم وأكرب يف عملية التنمية اال.

:6حسب األفق الزمينقتصاديالتنويع االأهدافمن جهة أخرى، ميكن التمييز بني 
، وبالتايل زيادة نصيب هذا القطاع يف كل من )البترول مثال(القصري، قد يكون اهلدف هو التوسيع وتعزيز القطاع الرئيسي فعلى املدى ·

الناتج احمللي اإلمجايل والعائدات التصديرية
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ة مرتكزة على التنويع دياقتصاالعوائد املكتسبة عن القطاع الرئيسي يف إحداث تنمية استخدامأما على املدى الطويل فاهلدف املنشود هو ·
.يف قطاعات أخرىستثماروالتوجه حنو اال

قتصاديأهم املؤشرات الدالة على التنويع اال: املبحث الثاين 
:7هناك عدة مؤشرات منها

ـي معـدل ودرجـة التغـري اهليكلـي،كمـا تـدل عليهمـا النـسبة املئويـة إلسـهام القطاعــات املختلفــة يف النــاتج احمللـ      -1
ومـن املفيـد أيـضا قيــاس معــدالت النمـو     . زيـادة أو اخنفـاض إسـهام هـذه القطاعـات مـع الـزمنإىلإضـافة. اإلمجـايل

.حـــسب القطـــاع، حيثمـــا تـــوفرت لنـــا البيانـــات اخلاصـــة بـــذلكاحلقيقيـــة للنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل
ومـن املفهـوم أن التنويـع يفترض فيه أن حيد من. سـعر الـنفطاستقراربعـدم الناتج احمللي اإلمجـايل، وعالقتهـا استقراردرجة عدم -2

.هذا مع مرور الزمنستقرارعدم اال
التنويـع هـو تقليـل االعتماد على أهدافتطـور إيـرادات الـنفط والغـاز كنـسبة مـن جممـوع إيـرادات احلكومـة، ألن أحـد      -3

.إيرادات النفط 
جمموع الصادرات، والعناصر املكونة للصادرات للصادرات غري النفطية  وبصفة عامة يدا االرتفـاع املـضطرد   إىلغري النفطية  نسبة الصادرات  -4

.قتصاديالتنويع االازديادللصادرات غري النفطية على 
.التكوين القطاعي للناتج احمللي اإلمجايلتطور إمجايل العمالة مبجملها القطاعي، ومن الواضح أن هذا املقياس ينبغي أن يعكس ويعزز تغريات-5
يعين ضمنيا إسهام القطـاع      قتصاديتغيري ما للقطاع العام واخلاص من إسهام نسيب يف الناتج احمللي اإلمجايل ، وهذا املؤشر هام الن التنويع اال                   -6

.اإلمجايلقتصادياخلاص يف النشاط اال
:صاديقتمؤشرات قياس درجة التنويع اال:األولالفرع 

بدقـة، وذلـك لتــشتت  قتصاديدرجـة التنويـع االيف الدولـة، إال أا ال تعطينـاقتصاديإن املؤشرات السابقة تدل على مدى التنويع اال
قتـصادي فيمـا خيـص مـدى التنويـع االوإلجـراء عمليـات املقارنـة. واخـتالف املؤشـرات املـستعملة يف معرفـة مـدى التنويـع

مؤشـر وحيـد يقـيس مـدى ء بـني الـدول املختلفـة أو يف نفـس الدولـة خـالل فـترات خمتلفـة، جيـب االعتمـاد علـىسـوا
هــو  األولاملقيــاس  . قتـصادي هنـاك مقياسـني رئيـسني مـن خالهلمـا ميكـن معرفـة درجـة التنويـع اال. قتصاديالتنويـع اال

Gini Indexواملقياس الثاين هو جيين Herfindal Hirshmanهريمشـان ،-مقيـاس هريفنـدل

Herfindal- Hirshman):هريشـمان-هريفنـدل:األولاملقيـاس -أ

على قياس وتركيب ونسبة املتغري ومدى تنوعه ويستخدم لقياس التنويع يف ظاهرة ما، وإلبراز التغريات اهليكلية هريمشـان-يعتمد مقياس هريفنـدل
قتصادياليت طرأت على مكوناا، ويطبق بصورة واسعة لقياس التنويع اال

: حيث
H.H :كـل القطاعـات مــسامهة يف (ال عنـدما يكـون هنـاك تنوعـا كـام)0(هيـشمان، يأخـذ القيمـة-مؤشـر هريفنـدل

النمــو
عنـدما يكـون مقـدار التنـوع صـفرا، وهـي ) 1(القيمـة ويأخـذ) بــنفس النسبة يف املتغــري املــدروس كــامال قتصادياال

.احلالـة الـيت يكـون فيهـا الناتج متمركزا يف قطاع واحد فقط
xi :الناتج احمللي اإلمجايل يف القطاع.i
x:الناتج احمللي اإلمجايل.PI

 :n عدد القطاعات اليت يتكون منها التر كيب اهليكلي املدروس(عدد مكونات الناتج(.
Gini Index9مؤشر جيين : املقياس الثاين -ب
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من أفصل Gini Indexيستعمل هذا املعامل يف قياس مدى تركز الظاهرة املدروسة وعدم توزيعها بشكل عادل أو متساوي ويعترب مؤشر جيين 
، ويقاس مؤشر جيين باملساحة احملصورة بني منحىن لوريرت lorenz curveمقاييس التركز وأبسطها، ويعتمد على هذا املؤشر على منحىن لوريرت 

ووتر املثلث إلمجايل مساحة املثلث

:وهناك عدة صيغ  حلساب ملؤشر جيين منها 

ميثل احملور األفقي ) احلصة القطاعية من الناتج احمللي اإلمجايل (للمتغري الكلي النسيب التصاعديألتجمعيالتكرار xKحيث 
YK عدد القطاعات(النسيب التصاعدي ألتجمعيالتكرار(

nهو عدد القطاعات.
)واة التامة الذي ميثل املسا(والواحد الصحيح ) الذي ميثل املساواة التامة يف توزيع الظاهرة(تتراوح قيمة مؤشر جيين بني الصفر 

وتكون عدم املساواة عالية جدا إذا زادت قيمة املؤشر عن 
قتصاديأنواع التنويع اال: الفرع الثاين 

:10ية أكثر ومها ستقرارنوعني من التنويع الذي يسمح لالقتصاد باالقتصادييتضمن  التنويع اال
بعض ااالت اجلديدة إىلالذي يسمح بالدخول قتصاديمن النشاط االيقصد به ظهور قطاع جديد :األفقيالتنويع األفقي أو التكامل -1

. غري مترابطة بقطاع النفط أواليت قد تكون مترابطة –
تطوير املنتج وزيادة القيمة املضافة إىليقصد به توسيع جمموعة املنتجات املصنعة يف قطاع معني الذي يهدف : التنويع الرأسي أو العمودي -2

الت حملية أو مستوردةمدخاستخدامب
اجلزائرياالقتصادواقع التنويع يف : املبحث الثالث 

ة فيه وكذلك قتصاديإلدراك واقع التنويع يف اقتصاد اجلزائر البد من حتليل الناتج الداخلي اخلام وكذلك دراسة مكوناته ومقدار مسامهة النشاطات اال
.تعدد مصادر الدخل وسوف نقوم بتحليل بعض األشكال ملعرفة الوضع احلايل للجزائرمثخمرجاته ومدى مسامهتها يف تركيبة الصادرات ومن 

2016-2010للفترة املمتدة من ) 01(وهذا ما يوضحه الشكل رقم : تطور الناتج الداخلي اخلام :األولالفرع 
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2016و 2010ة العربية املوحدة لسنيت قتصاديالتقارير اال: املصدر 
سعر رتفعأأين 2014ملحوظ سنة ارتفاعوجود تذبذب كبري يف تطور الناتج الداخلي اخلام حيث سجل ) 01(م نالحظ من الشكل رق

دوالر هذا  يدل على أن قطاع احملروقات يساهم بنسبة 52.97حني بلغ سعر الربميل 2015ا يف سنة ضفااخنالربميل البترول ومن مث سجل 
.معتربة يف الناتج الداخلي اخلام

:املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام اإلنتاجيةاملكونات : الثاين الفرع
2015و2010يوضح مكونات الناتج الداخلي اخلام لسنيت ) 02(الشكل 

2015و2010ة العربية املوحدة لسنوات قتصاديللتقارير االاإلحصائيةاملالحق : املصدر 
من الناتج الداخلي اخلام كمتوسط للفترة املدروسة يف حني ال متثل الصناعة % 33نسبة ستخراجية تشكلحظ من خالل الشكل أن الصناعة االنال

.وهذا ما يدل على وجود اختالل كبري يف الناتج ألن مسامهة القطاعات األخرى تبقى ضعيفة % 5التحويلية غري 



            Science Reflection (SR)  Vol2, No2, April, 2017

            www.sciencereflection.com                                 Global Journal of Economic and Business

 | P a g e
w w w . S c i e n c e R e f l e c t i o n . c o m
80

فإن مسامهته سوى 2015مليون دوالر سنة 50اليت بلغت اداالستريفاتورة ضته يف توفري األمن الغذائي وختفيفمثال قطاع الزراعة، ورغم أمهي
من إمجايل املساحة الكلية ورغم اجلهود الكبرية املسخرة % 3.1يف الناتج الداخلي اخلام رغم اهلكتارات الكبرية الصاحلة للزراعة اليت متثل % 10

.للفالحني إال أن املسامهة ضئيلة جدااألراضي وتوفري املياه لسقي والدعم املادي استصالحلنهوض ذا القطاع من 
:مسامهة القطاعات املكونة للناتج الداخلي اخلام يف تكوين الصادرات : الفرع الثالث 

2015و2010حيث يوضح مسامهة الصناعات النفطية وغري النفطية يف بنية الصادرات لسنيت ) 03(وهذا ما يعرب عنه الشكل 

.2015ارجية للجزائر لسنةإحصائيات التجارة اخل: املصدر 
كمتوسط للفترة املدروسة بينما تبقى الصادرات % 98نالحظ من الشكل السابق، هيمنة الصادرات النفطية على إمجايل الصادرات إذا بلغت نسبتها 

افسيتها بالنسبة للدول يف أحسن حاالا وهذا راجع لنقص املنتجات املصدرة وكذلك لعدم تن% 5خارج احملروقات ضئيلة جدا ال تتعدى نسبة 
.2013األخرى وهذا حسب اإلحصائيات التنافسية لسنة

يالتنويع يف اإليرادات احلكومية : الفرع الرابع 
املوايل نصيب جباية البترولية من إمجايل إيرادات الدولة ) 04(مثل الشكل 

.2015العريب املوحد لسنة قتصاديصندوق النقد العريب ، التقرير اال: املصدر 
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اجلزائر مرهون لتقلبات اقتصادمن اجلباية البترولية يف تسيري موازنتها العامة وهذا جيعل % 55يتضح من خالل الشكل أن الدولة تعتمد على نسبة 
.أسعار البترول يف حني أن اجلباية العادية تبقى نسبتها ضئيلة رغم كل اإلصالحات اجلبائية املعتمدة

ة اقتصاديسياسة انتهاجيف اجلزائر مازال بعيد املدى حيث أن بقاء الدولة يف وضع حلول واهية دون قتصاديلتنويع االمن خالل ما سبق يتضح أن ا
حمددة إلعادة هيكلة قطاعات املنتجة، ففي الوقت الراهن ومع هذا التقلب يف أسعار النفط ونقص اإليرادات فإنه يتوجب على الدولة تنويع هيكل 

من خالل تطوير املنتجات وحماولة زيادة قيمتها االقتصادالتنويع العمودي يف حماولة إلنعاش اعتمادادر دخل جديدة من خالل وإنشاء مصاالقتصاد
أكرب عدد من الصناعات التحويلية  ما يكفي استخراجاآلالت جديدة وحماولة استحداثية موجودة فيجب إعادة األولاملضافة خصوصا أن املادة 

.  الذايت من مصادر الطاقةاالكتفاءت أو حتقيق إلحالل الواردا

اخلامتة
احللقة املفقودة يف االقتصاد اجلزائري الذي ال يزال رهني التقلبات يف أسعار البترول، فهي هل لعنة البترول؟قتصادييعد التنويع اال

ومتزن يف زائر على كل املستويات لن تنجح إن مل تكن مرفوقة بتنوع ناعماجلزائر؟ إن اجلهود املبذولة يف اجليفة املنتهجة قتصاديأم لعنة السياسات اال
، قتصاديالنشاط اال

:سبق اممميكن اخلروج بالنتائج التالية من خالل 
.االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي يعتمد على الصناعات االستخراجية بصورة كبرية ·
.الدول املتقدمة اقتصادياتعايف النفط ومدى تأسعارهذا االعتماد جعله رهني تقلبات ·
.البترول واجلباية البترولية أيضاجل موارد احلكومة مرتبط هو ·
جيب تعديل بنية االقتصاد للتكيف مع املتغريات إذمازالت سطحية اإلصالحاتأنتلوح غري بدأتقتصاديبوادر التوجه حنو التنويع اال·

.اجلديدة
.قتصاديل واحلكومات للخروج من التركيز االهو هدف لكل الدوقتصاديالتنويع اال·

:يتطلب جمموعة من الشروط والتوصيات  منهاقتصاديفتجاوز عتبة التركيز اال
.التركيز على تنويع النشاط بدل من القطاع-
مندعم برامج البحث والتطوير واكتساب املهارات من خالل جلب اخلرباء للتدريب حمليا بدال من استرياد التكنولوجيا -

.جاخلار
.توفري البين التحتية الالزمة للقطاع املنتج من توفري الطاقة وشبكة املواصالت ومدن صناعية ومناطق جتارة حرة-
.تطهري االقتصاد من الفساد على أشكاله املختلفة-
.قتصادييف قيادة النشاط االأمهيةالقطاع اخلاص إعطاء-

: الوصفة املقترحة
الصناعة البترولية البتروكيمياء :ودي يشمل قطاع النفط واستعمال خمرجاته كمدخل لصناعات متعددة على املدى القصري تنويع عم�

:الن ...  البالستيك النسيج
üبديل عن الصناعة اثر الصناعة يف الناتج قوي وبالتايل ال.
üاإلفريقيالسوق أوي لالصناعي وحىت يف حالة عدم منافسته  يوجه للطلب الداخاإلنتاج.
üات والتكوين وغريهاستثماروحىت تدفق االاحملروقاتية االقتصاد مبنية على بن.
üوجود خمزون هام من الغاز الصخري..

.، تنافسية القطاعات يف خلق الثروةاألفقيعلى املدى املتوسط والطويل حتريك االقتصاد حنو التنويع احلقيقي �
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