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امللخص:
يشهد القطاع اخلاص اجلزائري اهتماما بالغا يف االهمية على صعيد
السياسة ا القتصادية يف اجلزائر ،مرده يف ذلك إعطاء دفعة قوية ملساهمته الفعالة
يف تنشيط احلياة اإلقتصادية ومن ثم يف رفع معدالت النمو واحلد من البطالة و
فتح مناصب عمل .يناقش املقال واقع القطاع اخلاص يف اجلزائر ،يف سياق سياسة
التشغيل والتنمية ببالدنا ،وعلى اعتبار تناول القطاع اخلاص يعترب قضية جد هامة
من حيث خمرجاته االقتصادية و االجتماعية ،و اسرتاتيجياته التنظيمية و التنموية
اليت حتقق له االستمرارية و الفعالية و التطوير ،لتحقيق تنمية بشرية يستفيد منها
افراد اجملتمع ككل .
Abstract
Witness the Algerian privauté secteur keen interest in the importance
in terms of economic policy in Algeria, is due to give a strong boost
effective in stimulating the economic life of contribution and then in raising
growth rates and reducing unemployment and open positions of the work.
The article discusses the reality of the private sector in Algeria, in
the context of operating and development policy in our country, and to deal
with the private sector considered is a very important issue in terms of
economic output and social, and regulatory strategies and development that
achieve a continuity, efficiency and development, to achieve human

développent bene fit membres of the community as a whole.
.
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مقدّمة:
يعد القطاع اخلاص من الركائز االساسية يف قيام النشاط اإلقتصادي،
انطالقا مما يتميز به من ر وح املبادرة وحتمل املخاطرة ،والتوجه حنو اإلبداع
واإلبتكار مبا يضمن له القدرة على املنافسة ،و التأثري إجيابا على عملية النمو
االقتصادي واحلد من البطالة بتوفري مناصب عمل ،إذ أنه ورغم ما شهده الفكر
اإلقتصادي من جدل كبري حول تعاظم هذا القطاع يف النشاط االقتصادي مع
تزايد مكانة وأهمية القطاع العام ،فإنه يبقى ذو تواجد حموري ورئيسي ال جيوز
احلد منه أو التقليص من تأثريه يف فعاليات النشاط اإلقتصادي.
وعلى هذا األساس فإن صانعي السياسات االقتصادية وما ارتبط بها من
تشريعات وأحكام قانونية يستهدفون بشكل رئيسي ودائم حتقيق أفضل القرارات،
ووضع أنسب اإلجراءات اليت تسمح بتطور أداء القطاع اخلاص يف النشاط
االقتصادي وما ينجر عنه من آثار اجتماعية إجيابية على معدالت النمو،حجم
العمالة ومستوى الدخل ،خصوصا أنه ويف ظل تعدد العراقيل اليت تواجه منو
القطاع اخلاص من جهة واإلخفاقات اليت متيز نشاطه من جهة أخرى ،فإن قدرة
القطاع اخلاص على التطور و الفعالية و االستمرارية ،تتطلب وضع اسرتاتيجية
متكاملة ومتناسقة مع كافة اجلوانب و القطاعات اليت من شأنها تفعيل دوره حنو
سياسة تشغيل هادفة ختدم التنمية البشرية يف اجلزائر .
و املتتبع لتطور القطاع اخلاص اجلزائري ،وان اختلفت طبيعة نشاطاته،
يتأكد لديه انه عايش وساير خمتلف املراحل التنموية اليت شهدها االقتصاد الوطين
منذ االستقالل ،هذه املراحل التنموية كانت وال تزال العامل املتحكم يف مسريته و
تطوره ،بل حتى أ نها كبلته وقيدته يف فرتة زمنية سابقة ،ثم حاولت اعادة بعثه
ضمن سياق حتوهلا حنو اقتصاد السوق ليكون بعد ذلك احد اطراف املعادلة
االقتصادية يف اجلزائر ،كنتيجة فرضها النهج االقتصادي اجلديد خالل السنوات
اآل خرية و اجملسد من خالل اخلطاب السياسي و النصوص القانونية الداعية
لالستثمار .
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ولعل البداية احملتشمة للقطاع اخلاص اجلزائري يف ظل االوضاع
االقتصادية و االجتماعية ،و السياسية اليت شهدتها اجلزائر منذ عقد تسعينيات
القرن املاضي ،كانت من بني األسباب اليت عرقلت نشاطه وجعلته يتميز سطحية
نشاطاته و ضعف االنتاج و قلة جودته ،باإلضافة إ ىل ضعف العالقات االنسانية و
االحكام املسبقة اجتاهه على انه فضاء لالستغالل على اساس انه ساد االعتقاد يف
السابق لدى املواطن و العامل اجلزائري على حد سواء ان القطاع اخلاص "يوكلك
حقك  ،يستغلك وما ميدلكش حقك ،ميصلك دمك باه تدي حقك " ،هذه الذهنية
ساهمت يف نفور املواطن اجلزائري من العمل لدى القطاع اخلاص .
ومع التحوالت االقتصادية اليت شهدتها اجلزائر نتيجة إرتفاع أسعار
البرتول خالل السنوات األوىل لعقد االلفينات ،انتعش نوعا ما القطاع اخلاص و
مبختلف نشاطاته اإلقتصادية و اإلجتماعية ليعايش بدوره فرتة مهمة ضمن
املراحل التنموية اليت شهدها االقتصاد الوطين ،بل أصبح ركيزة أساسية ضمن
السياسة اإلقتصادية و اإلجتماعية للسلطة السياسية يف البالد ،بل حتى أن قوانني
االستثمار الصادرة خالل هذه الفرتة تشجع على االستثمار وإنشاء املؤسسات
اخلاصة و بامتيازات هامة ،قصد إعطاء فعالية أكرب هلذا القطاع وإدماجه ضمن
تنويع مدخالت االقتصاد الوطين ،هذه السياسة املشجعة للقطاع اخلاص اجلزائري
قد ال تكون كافية لتطوير القطاع اخلاص ،من منطلق ان الواقع االقتصادي و
االجتماعي املعاش اليزال يتخبط وفق ما يدره الريع البرتولي ،الذي تكونت يف
ظله ذهنيات (عقليات) وسلوكات انتاجية واستهالكية ،قد ال تتماشى و فلسفة
اقتصاد السوق.
ويف ضوء ما تقدم جتدر االشارة اىل جانب أساسي وهو ما يتعلق بسياسة
التشغيل يف اجلزائر ،أين جند سعي الدولة و من خالل انشاء خمتلف االجهزة
التنظيمية و االدارية قصد تقليص نسبة البطالة ،غري أن الطلب املتزايد عن العمل
و ضعف العرض يف سوق العمل كان له التأثري السليب على فعالية االجهزة
املستحدثة الستقطاب اليد العاملة ،حيث بقي احلصول على منصب عمل املطلب
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الرئيسي و املتزايد للمواطن اجلزائري الباحث عن مصدر دخل يقيه من شراسة
سعيه حنو تلبية احتياجاته االساسية يف ظل النظام االقتصادي الرأمسالي املنتهج
بهذه الطريقة يف اجلزائر.
فأمام هذه التحوالت اإلقتصادية و اإلجتماعية املعاشة اليت تنعكس يف
جانب منها يف قضية التشغيل ،وكذا امام واقع القطاع اخلاص اجلزائري.
ميكن أ ن نطرح التساؤول الرئيسي االتي  :كيف ساهم القطاع اخلاص يف سياسة
التشغيل باجلزائر يف ظل تطوره و التحديات اليت تواجهه
يندرج يف ظل التساؤل الرئيسي اسئلة فرعية موضحة و مساعدة على
البحث يف موضوع هذه املقالة البحثية حيث ميكن ان نوردها يف االتي :
 ماهي اهم املراحل اليت شهدها القطاع اخلاص يف اجلزائر ؟
 ما مدى مساهمته يف سياسة التشغيل ؟
 كيف سيواجه القطاع اخلاص اجلزائ ري التحوالت االقتصادية الراهنة يف
اجلزائر ؟
 . 1قراءة حول مفهوم وتطور القطاع اخلاص اجلزائري
شكل القطاع اخلاص اجلزائري ومنذ سنوات خلت جماال خصبا
للدراسات العلمية ،خاصة الدراسات االقتصادية و االجتماعية ،ذلك من منطلق
االهمية و الدور االقتصادي و االجتماعي الذي يقوم به ،خاصة يف خضم
التحوالت االجتماعية و االقتصادية اليت تشهدها الساحة الوطنية ،فموضوع
القطاع اخلاص و دوره يف احلياة االجتماعية و التنمية االقتصادية اصبح من
أساسيات السياسة الوطنية املعلنة من طرف الدولة ،بل من الضرورات امللحة يف
ظل التحوالت الراهنة.
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أ  .تعريف القطاع اخلاص :
يعرف بأنه  ":ذلك اجلزء من االقتصاد غري اخلاضع للسيطرة احلكومية،
ويدار وفقا العتبارات الرحبية املالية( .)0وميكن تعريفه ايضا على أنه ":القطاع
اململوك للخواص وتتوىل اليات السوق توجيهه ،ويسعى اىل حتقيق اقصى ربح
ممكن (.)7
و تعرفه "سلوى شعراوي مجعة " يف مؤلفها " ادارة شؤون الدولة و اجملتمع "
على النحو االتي  " :جمموع املنظمات او اجلمعيات اليت يؤسسها رجال االعمال و
تستعمل اساليب خمتلفة و متنوعة حلماية مصاحلها اخلاصة ،و تتنوع مؤسسات هذا
القطاع حبسب النشاط الذي متارسه (.)3
تتفق جممل هذه التعاريف على ان القطاع اخلاص هو قطاع اعمال ميلكه
األفراد ،و يعتمد على اليات السوق احلرة ،ويسعى اىل حتقيق اقصى ربح ممكن،
كما نالحظ انها ركزت على قضية اساسية تتعدى امللكية اخلاصة و طبيعة االنتاج
و العمل وفق اليات اقتصاد السوق ،أال و هي قضية الربح املالي ،اليت وفقا هلذا
التصور ان القطاع اخلاص هو نشاط اقتصادي خاص يسعى اىل حتقيق الربح و منه
حتقيق املصلحة اخلاصة دون املصلحة العامة او املصلحة املشرتكة ،حيث يوحي لنا
ان القطاع اخلاص يف صورة املستغل اجلشع الباحث عن حتقيق األرباح املالية
فحسب ،فمعظم هذه التعاريف مل تشر اىل جانب انسنة القطاع اخلاص أو اإلشارة
إىل البعد االجتماعي لنشاطه.
و ميكن االقرار ان القطاع اخلاص هو ":القطاع املتكون من مؤسسات
انتاجية و خدماتية ،باختالف أنواعها و أحجامها تتجمع فيها املوارد البشرية و
املادية الالزمة لإلنتاج او تقديم اخلدمات ،و تتميز باالستعمال العقالني هلا ،و
تعود ملكيتها للخواص افرادا كانوا او مجاعات ".
و القطاع اخلاص اجلزائري ليس مبعزل عن هذه التعاريف السالفة،
فامللكية اخلاصة و انتهاج اساليب تنظيم و تسيري تتوافق مع اليات اقتصاد السوق
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هي من مساته ،غري أ ن ظروف تطوره جاءت يف خضم حتوالت اجتماعية و
اقتصادية شهدتها اجلزائر ،فهو ليس باحلديث يف اجملتمع اجلزائري ،و إمنا االعرتاف
به وزيادة االهتمام به من طرف صانعي القرار السياسي هي من اكسبه صفة
احلداثة ضمن املعادلة االقتصادية يف اجلزائر .
ب  .تعريف التشغيل و سياسة التشغيل
لقد كانت و مازالت معضلة التشغيل من بني القضايا االجتماعية و
االقتصادية املطروحة ضمن اهتمامات و سياسات الدول و احلكومات ،والباحثني
يف مجيع اجملاالت اجتماعية ،سياسة ،اقتصادية ،قانونية ...اخل ،و تتفق كل املواثيق
و الدساتري الدولية على احلق يف العمل و التشغيل الكامل ،حيث اكدت ذلك
نصوص كل من دستور منظمة العمل الدولية سنة  9191م و امليثاق العاملي
حلقوق االنسان سنة 9191م ،كما نص ت املادة ( )55من دستور اجلزائر لسنة
 2002على "ان لكل املواطنني احلق يف العمل " (.)4
ـ مفهوم التشغيل :
للتشغيل مفهومني ،مفهوم تقليدي وأخر حديث ،فاملفهوم التقليدي يعين
 ":متكني الشخص من احلصول على العمل و األشتغال به يف خمتلف األنشطة
االقتصادية بعد احلصول على قدر معني من التدريب و التأهيل و التكوين (.)5
ما يالحظ على هذا التعريف أنه مل يوضح ما هي الشروط الواجب
توافرها يف العامل و ماهي واجباته و مسؤولياته اجتاه اجلهة املستخدمة .أما املفهوم
احلديث فريى ان التشغيل ال يعين العمل فقط ،بل يشمل االستمرارية يف العمل،
و يعطي له احلق يف املشاركة و التمثيل يف خمتلف التنظيمات و احلق يف الضمان
االجتماعي ،و له احلق يف رفع مستوى مؤهالته عن طريق التكوين و التدريب و
التقاعد حسب الشروط القانونية لذلك.
تعريف منظمة العمل الدولية:تعرفه على أنه ":يكون الشخص قابل
للتشغيل عندما ميكنه احلصول على منصب شغل ،فيحافظ عليه و يتطور يف عمله
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و يتكيف مع التغيري ،ثم يتحصل على منصب عمل آخر إذا كان يرغب يف ذلك
أو مت تسرحيه (.)6
فالتشغيل يدخل ضمن مفهوم العمل و يتطابق كذلك مع التوظيف،
دون اخلوض يف حتديد العالقة بني هذه املفاهيم حناول الرتكيز على مفهوم التشغيل
و سياسة التشغيل .
ـ سياسة التشغيل
إ ن سياسة التشغيل تعكس ايديولوجية النظام االجتماعي و االقتصادي
القائم ،فهي االسلوب الذي تتبناه الدولة ازاء اجملتمع من أجل توفري مناصب عمل
للقوى العاملة وإعداد تكوين أفرادها و تنظيم عالقات العمل بني العمال و ارباب
العمل عن طريق القوانني املنظمة لذلك ،فسياسة التشغيل جتسد السياسة
االقتصادية املنتهجة من طرف الدولة اليت ال خترج عن االهداف الكربى وهي (.)2
ـ النمو االقت صادي ،ـ استقرار االسعار ،ـ التشغيل الكامل ،ـ التوازن العام
لالقتصاد الوطين .
 تعريف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  O.C.D.Eسياسة التشغيل علىانها  ":سياسة تغطي كامل السياسة االقتصادية و االجتماعية و تتمثل يف جممل
الوسائل املعتمدة من اجل اعطاء احلق يف ا لعمل لكل انسان ،و كذا تكييف اليد
العاملة مع احتياجات االنتاج (.)8
فسياسة التشغيل هي جمموعة التدابري و االجراءات اليت تضعها و تنفذها
خمتلف االجهزة احلكومية بالتعاون مع خمتلف منظمات القطاع اخلاص من اجل
زيادة فرص العمل أي زيادة معدل التشغيل من السكان يف سن العمل وذلك
للحد من البطالة.
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 2ـ تطور القطاع اخلاص اجلزائري
املتتبع لتطور القطاع اخلاص اجلزائري يتأكد لديه ان هناك حمطات و مراحل
شهدها يف مسريته ،اليت ارتبطت بالسياسة االقتصادية اليت انتهجتها اجلزائر بعد
االستقالل ،حيث ميكن تناول هذه املراحل على النحو اآلتي :
أـ مرحلة ما قبل :1891يف هذه الفرتة اعتمد عملية البناء االقتصادي و
االجتماعي على ما تستثمره الدولة أي أن عملية التنمية بكل جماالتها كانت على
عاتق الدولة اجلزائرية املالكة و املسرية و املخطط ملختلف األنشطة اإلقتصادية،
حتت لواء النهج االشرتاكي املعلن عنه منذ االستقالل ولو على مستوى املواثيق
السياسية الصادرة انذاك ،ليتم تطبيقه مع بداية السبعينات ،ليكون بذلك النظام
االشرتاكي هو املنهج املعتمد يف التنمية الوطنية وبرعاية القطاع العام أوما يسمى
باملؤسسات العمومية املوصوفة باحلجم الكبري و اليد العاملة الكثيفة ،و تكون
بداية تهميش القطاع اخلاص و عزله عن اسرتاتيجية العملية التنموية حيث " منع
توظيف األموال اخلاصة يف مزارع املعمرين ومصانعهم و متاجرهم ،وعليه فقضية
امالك املعمرين كانت أحسن العوامل اليت أدت إىل طرح قواعد التسيري
االقتصادي يف اجلزائر حبيث مسحت بتكوين ق اعدة مادية انطلق منها القطاع العام
و خيبت امال رأمسال اخلاص يف الرتاكم (.)9
إ ن تهميش القطاع اخلاص منذ االستقالل كان مرده جلملة من االعتبارات
االقتصادية و االجتماعية و السياسية ،قد تكون األوضاع االجتماعية و االقتصادية
اليت خلفها االستعمار دافعا لضرورة تدخل الدولة بصفة مباشرة يف احلياة
االقتصادية و االجتماعية ،غري أن اخللفية االيديولوجية و موقف القرار السياسي
يف اجلزائر من القطاع اخلاص هي القضية اجلوهرية يف عزله فاملوقف السياسي كان
يعتربه مبثابة شكل من اشكال االستعمار مادام أنه مسة متيز بها االستعمار
الفرنسي ،وكونه ينطوي على فكرة استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان ،هذا ما اكده
برنامج طرابلس  ،9192وميثاق اجلزائر  ،9199حيث استنكرا النمط الرأمسالي
يف التنمية الذي ميتاز باالمربيالية و االستغالل "اجلزائر لن تؤسس قاعدة صناعية
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لصاحل الربجوازية احمللية اليت على الدولة من جهة أخرى احلد من منوها و
سيطرتها ،للبدأ يف الثورة الدميقراطية الشعبية املكملة للثورة التحريرية و القيام
بالبناء و التشييد الوطنيني (.)01
و يعرب عن ذلك "جياللي ليابس" بقوله  ":القطاع اخلاص مل يشجع من
طرف الدولة كان مهمشا ،مما ادى إىل تأخر تشكل فئة املقاولني باملفهوم الدقيق
للمصطلح ،ومع ذلك متت هيكلة القطاع اخلاص ،وأخذ يتطور ،ولكن يف ظل
القطاع العام الذي كان سائدا و مهيمنا بقوة (.)00
فتبين وإ نتهاج النظام االشرتاكي كنظام اقتصادي واجتماعي ألغى دور
القطاع اخلاص ومساهمته يف العملية التنموية خالل هذه الفرتة ،مما شكل فلسفة
اجتماعية تقوم على "ابوية الدولة" ،األمر الذي جتسد يف السلوك االجتماعي
واالقتصادي ألفراد اجملتمع ،من خالل انتشار ثقافة االتكالية و إنعدام روح املبادرة
و االعتماد على ما تقدمه الدولة من خدمات يف الصحة و التعليم و فتح مناصب
عمل و غريها ،باإلضافة إىل هذا ـ كنتيجة هلذه الفلسفة ـ تشكلت ذهنية وأفكار
سلبية لدى املواطن ،صورة او اجتاه سليب حنو العمل أو ممارسة نشاط خارج اطار
القطاع العام .
بالرغم من تهميش القطاع اخلاص يف ظل توجه الدولة لالعتماد على
االقتصاد املوجه كانت هناك نشاطات للقطاع اخلاص على مستوى بعض
القطاعات غري اسرتاتيجية متثلت اساسا يف قطاع احلرف و الصناعات التقليدية ،و
النشاطات التجارية (جتارة التجزئة) ،هذه الوضعية النامجة عن تدخل الدولة من
خالل امللكية العامة و توجيه االقتصاد الوطين  ،و سياسة التصنيع ،و دعم خمتلف
السلع االستهالكية ،و متركز القرارات و املخططات التنموية يف يد السلطة
السياسية ،ميزات متيزت بها مرحلة ما قبل  ،9110مما انعكس على تكوين و
نشاط قطاع خاص يف تطوره ومساهمته يف العملية التنموية .
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ب ـ مرحلة ما بعد : 1891
يعترب عقد الثمانينات كفرتة زمنية من بني احملطات التارخيية يف تاريخ
اجلزائر ،ذلك من منطلق خمتلف التغيريات و التحوالت االجتماعية و االقتصادية
و السياسية اليت شهدتها اجلزائر ،بل هي مرحلة اسست للواقع االجتماعي و
االقتصادي الراهن ،فانهيار اسعار البرتول الذي كان وال يزال املورد الوحيد
للدخل الوطين ،عجل بانفجار اجتماعي (أحداث أكتوبر  ،)9111باإلضافة اىل
عجز مؤسسات القطاع العام على تغطية العجز الناتج عن انهيار اسعار البرتول،
وضعية اجتماعية و اقتصادية صعبة كان هلا انعكاس مباشر على احلياة
االجتماعية.
أ مام هذه الوضعية حاولت السلطة السياسية القيام جبملة من االصالحات
االقتصادية اليت من شأنها اعادة توازن اجملتمع من خالل اصالح املنظومة
االقتصادية مبا يتماشى و متطلبات التحوالت االقتصادية العاملية ،ومن بني
ماتضمنته االصالحات االقتصادية يف اجلزائر خالل هذه الفرتة هو أدراج القطاع
اخلاص بصورة فعلية ضمن املعادلة االقتصادية يف اجلزائر ـ حيث مت االقرار و يف
تشريعات تتعلق باالستثمار على ضرورة و أهمية تفعيل القطاع اخلاص اجلزائري
للمساهمة يف دفع العجلة التنموية.
إ ن دعوة القطاع اخلاص لالستثمار و يف تلك الظروف االقتصادية و
االجتماعية و حتى السياسية املتأزمة منذ  ،9110اعتقد أنها مل تكن مناسبة أو
مشجعة على االستثمار ،وهذا ما جعل القطاع اخلاص ان يرتيث ان صح القول أو
يتخوف من الولوج اىل ممارسة نشاطات استثمارية تساهم يف تنويع مداخيل
لالقتصاد الوطين ،فبالرغم من حالة الركود االقتصادي الذي اصاب القطاع العام،
و الذي أصبح من الضروري إعادة النظر يف هيكلته و آلياته ،وكذا طبيعة
االتفاقات املربمة مع اهليئات املالية الدولية اليت تفرض يف جل براجمها املوجهة
للدول النامية تطبيق سياسة اخلوصصة ،إال أن انطالقة القطاع اخلاص اجلزائري
كانت حمتشمة أ و ال ترقى اىل مستوى يؤهلله لتحمل مسؤوليته اجتاه االقتصاد
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الوطين .وهذا ما يوضحه اجلدول اآل تي الذي يبني تطور عدد املؤسسات اخلاصة
حسب احلجم .
جدول رقم ( : )09يبني تطور عدد املؤسسات اخلاصة حسب احلجم
احلجم
السنة

9111 /

اقل من  20اجري

90101

اكثر من  20اجري 110
اجملموع

99110

9111

9112

91099

91992

112

565

91190

20201

املصدر  :الديوان الوطين لإلحصائيات :اجمللة االحصائية رقم  21سنة ،9111ص90
ما يالحظ يف بيانات هذا اجلدول ان هناك بداية متعثرة للقطاع اخلاص
اجلزائري ،بالرغم من وجود مؤسسات خاصة توظف اقل من  20اجري املقدر
عدد ب  91992سنة  ،9112إال انها ضعيفة من حيث قدرتها و امكانياتها
املادية و التقنية نتيجة االوضاع االقتصادية و االجتماعية املعاشة ،باإلضافة إىل
تقلص حجم املؤسسات اخلاصة اليت توظف اكثر من  20أجري ،بعدما كان عددها
 112مؤسسة سنة  9111لينخفض إىل  595مؤسسة،وهذا ما يؤكد فرضية
التأثري السليب لألوضاع االجتماعية و االقتصادية و االمنية يف قيام و نشاط القطاع
اخلاص ،ومن جهة اخرى ضعف املوارد املالية ملساعدته.
كما جتدر االشارة يف هذا الصدد هو ان حجم التوظيف بهذه املؤسسات
يوحي بان طبيعة نشاطها كان عبارة عن صناعات خفيفة و استهالكية ال ترقى إىل
مستوى املنافسة العاملية والتصدير ،باإلضافة إىل متركز نشاطه يف قطاع البناء و
األشغال العمومية .
111

العدد ............................................................................. :22مارس 7102
إن إ هم ما مييز هذه الفرتة بداية التأسيس لنموذج اقتصادي مغاير
للنموذج االشرتاكي ـ وان كان هذا نظريا و صعبا يف نفس الوقت ـ نظريا كون ان
تدخل الدولة وفق سياسة التخطيط و جمانية الصحة و التعليم بكل مستوياته و غري
ذلك ،ال يزال قائما منذ اكثر من  25سنة من االعالن عن بداية التأسيس لنموذج
اقتصادي جديد يوصف بأنه اقتصاد السوق ،و اعتقد ان هذا ساهم بدوره يف عدم
دفع القطاع اخلاص إ ىل حتمل جزء كبري من العملية التنموية نتيجة فلسفة
االشرتاكية غري معلنة ،اما صعبا فان ذهنية املواطن اجلزائري ال زالت مرتبطة مبا
تقدمه الدولة من خدمات و مناصب عمل و تعليم  ...حتى اصبح شائعا لدى
املواطن اجلزائري قوله "حقي من البرتول " ،ومنه غابت أو الغيت املبادرة الفردية و
االعتماد على الذات و انتشرت أفكار سلبية عن العمل و قيم العمل .
بالرغم من وجود حيثيات حتتاج للتحليل يف هذا اجملال إال ان قطاع
املؤسسات الصغرية و املتوسطة الذي قام منذ بداية عقد التسعينات بشكل صريح
و معلن سياسيا و اقتصاديا ،يعترب العمود الفقري للقطاع اخلاص يف اجلزائر حيث "
يف سنة  0990مثل حوالي  %1199من جممل الوحدات الصناعية و حسب فئات
احلج م جند ان املؤسسات الصناعية اليت توظف اقل من  01عمال هي كلها
خاصة ،و ميثل القطاع اخلاص  %99.9من جممل الوحدات الصناعية اليت توظف
بني  90و  91عامل ،و  % 99.4من املؤسسات اليت توظف بني  51و 099
عامل ،كما متثل نسبة % 995من املؤسسات اليت توظف اكثر من  200عامل ،يف
حني ال ميثل سوى  % 0910من املؤسسات اخلاصة اليت توظف أكثر من 500
عامل ،وعليه ميكن القول أن اغلب مؤسسات القطاع اخلاص هي مؤسسات
صغرية و متوسطة (.)07
ما يالحظ من هذا التعداد حلجم اليد العاملة املكونة للمؤسسات الصغرية
و املتوسطة ،و الذي يعد يف نفس الوقت تصنيف هلا هي اليت تشكل القطاع
اخلاص اجلزائري ،وهذا ما تقوم عليه اقتصاديات الدول املتقدمة ،أي أن
املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي قاعد أساسية يف نشاط خمتلف املؤسسات
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معظم دول العامل خاصة املتقدمة ،غري أن القضية ليست مرتبطة باحلجم اليد
العاملة أ و تعداد هذه املؤسسات ب قدر ما يرتبط بفعاليتها االقتصادية وارتباطها
كذلك مبحيطها االجتماعي ،هذا من جهة و من جهة اخرى جتدر االشارة يف هذا
الصدد إ ىل حمدودية االمكانيات املادية لدى املستثمر واعتماده على القروض
البنكية ،يف مقابل هذا كان القطاع العام حيتضر نتيجة سياسة االصالحات
االقت صادية املطبقة عليه مع نهاية عقد الثمانينات ،أين مت تسريح العمال وارتفع
مستوى حجم البطالة وتزايد معدالتها ،باإلضافة إىل األوضاع االجتماعية و
األ منية اليت صاحبت تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار ،فهذه املرحلة كانت
جد صعبة على اجلبهة االجتماعية و االقتصادية يف اجلزائر .و اجلدول اآلتي يبني
توزيع السكان اجلزائريني املشتغلني حسب القطاع القانوني و اجلنس سنة . 9111
جدول رقم (  )02يبني توزيع السكان اجلزائريني املشتغلني حسب القطاع القانوني و
اجلنس سنة 9111
اجلنس
القطاع
القانوني

الذكور
(بااللف)

النسبة

اإلناث
(بااللف)

%

النسبة  %اجملموع
(بااللف)

القطاع العام

290019000

%59

2199000

% 1191

295119000

القطاع
اخلاص

95509000

% 0199

009000

% 9099

995109000

القطاعات
االخرى

2519000

% 0992

29000

%099

2909000

اجملموع

99999000

% 900

0999000

%900

999029000
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ما يالحظ على بيانات هذا اجلدول هو استحواذ القطاع العام على حجم
اليد العاملة املشتغلة خاصة ان القطاع اخلاص خالل تلك الفرتة هو حديث على
مستوى النشاط االقتصادي ،و املالحظ كذلك أ ن نسبة اليد العاملة املشتغلة لدي
القطاع العام فيما يتعلق باإلناث نالحظ ان نسبة  % 1191هي نسبة كبرية جدا،و
قد يعود ذلك إىل مجلة من األسباب أهمها اخلصوصية الثقافية و االجتماعية
للمجتمع اجلزائري و مساهمتها يف اجتاه عمل املرأة لدى القطاع اخلاص.
 .3القطاع اخلاص و التشغيل خالل عقد التسعينات
بالرغم من االوضاع االجتماعية و االقتصادية ،السياسية و األمنية املعاشة
تتلك الفرتة ـ عقد التسعينيات ـ إال أن القطاع اخلاص من خالل مؤسساته
الصغرية و املتوسطة بدأ يف النشاط بدليل تطور حجم اليد العاملة لدية و كذا
تطور تعداد مؤسساته .حيث جند يف اجلدول املوالي البيانات اليت توضح ذلك .
جدول رقم ( : )00يوضح تطور املؤسسات الصناعية حسب التقسيم القانوني 9

اجلنس
القطاع القانوني

9112

9110

9119

9115

القطاع الوطين العام

921

921

921

921

القطاع الوطين احمللي

250

209

209

229

القطاع الوطين اخلاص (اكثر 9019

9001

9209

9991

9190

9919

9590

9910

من  90اجراء)
اجملموع
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ما توضحه بيانات هذا اجلدول ان هناك اخنفاض لتعداد املؤسسات التابعة
للقطاع اخلاص خالل سنوات  9110إىل  ،9115هذا االخنفاض تفسره مجلة من
األ سباب منها ما هو مرتبط باألوضاع الداخلية للجزائر ،ومنها ما هو مرتبط
باإلمكانيات املالية و املادية للمستثمر ،باإلضافة إىل هذا فان متركز نشاط القطاع
اخلاص ينحصر يف نشاطات او فروع تقليدية ،قد ال ترقى يف معظمها إىل مستوى
املنافسة ،حيث جنده حتى سنة  9119ينشط يف النشاطات التالية (.)03
 نشاطات الصناعات النسيجية  299مؤسسة بنسبة . %20959
 الصناعات الغذائية  915مؤسسة بنسبة .% 91905
 الصناعات املعدنية  902مؤسسة بنسبة .% 92919
 صناعة اخلشب و الفلني و الورق  929مؤسسة . % 92921
هذه الفروع متثل وحدها  ،%92915من جمموع النشاطات الصناعية،
وهذا ما يوضح ان سياسة شغل القطاع اخلاص لفروع حمددة ال تزال تصب يف
نفس االسرتاتيجية ،و يرجع ذلك اىل معرفته الطويلة بالسوق ،و إىل تلك
العالقات اليت اقامها مع خمتلف الفئات االجتماعية االخرى.
ظلت مساهمة القطاع اخلاص خالل فرتة التسعينات حتت تأثري االوضاع
الداخلية للجزائر ،غري ان نشاطه عرف زيادة على مستوى تعداد مؤسساته و
حجم اليد العاملة لديه ،وان كان نشاطه يتسم مبميزات مثل :طغيان اجلانب
التجاري (االسترياد خاصة) دون اجلانب االنتاجي أو استغالل املوارد املتاحة
وإنتاج سلع تنافسية ،إىل جانب هذه امليزة هناك ميزة أخرى تتمثل يف اخللفية
االجتماعية الصطحاب املؤسسات اخلاصة حيث نالحظ ان طبيعة تنظيم و تسيري
املؤسسة هي "مؤسسة عائلية "،مما يؤثر على تسيريها وإسرتاتيجيتها.
إن نشاط القطاع اخلاص يف هذه الفرتة عرف تطور ولو من حيث تعداد
مؤسساته و حجم اليد العاملة املستخدمة لديه نتيجة تشجيع الدولة هلذا القطاع
من خالل النصوص القانونية و التشريعات الصادرة يف جمال االستثمار ،ففي هذا
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اجملال مت استحداث هيئات ووكاالت وطنية تشجع على االستثمار و متابعته ،ففي
سنة  9111مثال تطور حجم املشاريع املعتمدة من طرف وكالة ترقية و متابعة
االستثمارات ( ) PSIكما يوضححه اجلدول التالي:
جدول رقم (  )01يبني توزيع مشاريع االستثمار املعتمدة حسب القطاعات القانونية يف
مارس سنة  9111م.
القطاعات عدد
القانونية املؤسسات
القطاع
العمومي
القطاع
الوطين
اخلاص
اجملموع

النسبة

عدد
الوظائف

النسبة

التكلفة
باملليون
(دج)

النسبة
%

90

%09

2010

%01

9991

% 01

119

%11

21192

%12

50555

%12

119

%900

09002

%900

51029

% 900

%

المصدر :انور مقراني  :احلكم الرشيد و التنمية بالقطاع الوطين اخلاص ،مداخلة ضمن
فعالية امللتقى الدولي حول  :احلكم الرشيد واسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي  ،يومي
 01ـ 01افريل  2001جبامعة فرحات عباس سطيف ،ص . 019
ما ميكن مالحظته و قراءته لبيانات هذا اجلدول هو دور الدولة يف تشجيع
القطاع اخلاص حنو االستثمار ،و هو دور جديد للدولة على الصعيد االقتصادي
بالدرجة األوىل ،حيث نالحظ نسبة  %12من اإلستثمارات املعتمدة هي من
نصيب القطاع الوطين اخلاص ،باإلضافة إىل تزايد تعداد الوظائف التابعة له ،مما
يوحي و يؤكد يف نفس الوقت توجه الدولة حنو اقتصاد السوق املعتمد على اشراك
القطاع اخلاص بدرجة كبرية ضمن املنظومة االقتصادية يف اجلزائر .
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 . 5القطاع اخلاص اجلزائري خالل عقد االلفينات بني الطموح و التحديات
من خالل عرضنا السابق لتطور القطاع اخلاص اجلزائري و اإلشارة إىل
ظروف تطوره ،و مدى مساهمته خالل العقود املاضية يف النشاط االقتصادي و
االجتماعي من حيث دوره يف تشغيل اليد العاملة ومنه تقليص نسب البطالة،
معلنا بذلك عن أ هميته و ضرورة إسناد او توليه ألدوار جديد تسمح له
باالستقرار و االستمرارية و التوسع كذلك ،فعقد االلفينات يعترب مرحلة
االنطالق الفعلي لنشاط القطاع اخلاص اجلزائري ،خاصة مع استقرار االوضاع
األمنية و السياسية يف البالد مع مطلع سنة  2000م.
وكذا بداية إرتفاع أسعار البرتول كمصدر أساسي لتمويل خمتلف
االستثمارات و منه انطالق مشاريع تنموية يساهم فيها القطاع اخلاص من جهة و
من جهة اخرى حتسني االوضاع االجتماعية للسكان من خالل توفري مناصب
عمل حيث جتدر االشارة يف هذا الصدد أن نسبة البطالة بلغت سنة 2009
( )%2190نسبة تعرب عن الوضعية االجتماعية و االقتصادية املعاشة خالل
السنوات املاضية.
و بالرجوع اىل طبيعة املؤسسات اخلاصة اجلزائرية يتضح لنا انها حتمل
طبيعة املؤسسات املصغرة والصغرية و املتوسطة ،انطالقا من حجم تعداد اليد
العاملة و كذا حجم راس ماهلا ،و اجلدول اآلتي يوضح لنا تصنيف املؤسسات
اجلزائرية اخلاصة حسب عدد عماهلا خالل 9111م و 2009م .
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جدول رقم ( :)15يوضح لنا تصنيف املؤسسات اجلزائرية اخلاصة حسب عدد عماهلا
خالل 9111م و 2009م
9111

السنة
نوع املؤسسة

2009

عدد
املؤسسات

مؤسسات خاصة مصغرة (991125 - 9

النسبة
%

عدد
املؤسسات

170258 % 1092

النسبة
%
% 94

 )1اجري
مؤسسات خاصة صغرية (1900 -90

 )91اجري
مؤسسات

خاصةمتوسطة(50ـ250
)اجري

8363 % 5.72
1272 % 1.08

9912

% 4.64
% 0.72

المصدر :تقرير المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي : CNESمن اجل سياسة تنمية
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،فيفري  ،2113الجزائر ،ص 19

ما يالحظ من بيانات اجلدول السابق يؤكد لنا توجه الدول حنو دفع
القطاع اخلاص من خالل مؤسساته الصغرية و املتوسطة لالستثمار بشكل يسمح
للتأسيس الفعلي القتصاد السوق بعد سنوات من تردي األوضاع االجتماعية و
االقتصادية ،فنالحظ أن هناك زيادة على مستوى املؤسسات املصغرة اليت تضم (9
ـ ) 01اجري بنسبة ، % 19يف حني ان تعداد املؤسسات الصغرية تراجع اىل
، % 9999اما املؤسسات املتوسطة تقلص تعدادها اىل حد . % 0912
و لعل القراءة األولية هلذا الرتاجع مرده هو التخوف من االستثمار لدى
القطاع اخلاص اجلزائر نتيجة عدم وضوح الرؤية االقتصادية بعد األزمة
االجتماعية و االقتصادية اليت مرت بها اجلزائر هذا من جهة و من جهة أخرى هو
ضعف املوارد املادية و نقص اخلربة لدى املستثمرين اجلزائريني ،باإلضافة إىل
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ضعف الدفع القانوني الذي حيمي االستثمارات اخلاصة.فالقطاع اخلاص اجلزائري
و خالل عقد االلفينات عرف تطرأ على مستوى تعداد مؤسساته و نسب اليد
العاملة اليت يشغلها ،و اجلدول اآلتي يوضح لنا تطور وترية إنشاء املؤسسات
اخلاصة يف اجلزائر .
جدول رقم ( :)16يوضح تطور وترية إنشاء املؤسسات اخلاصة يف اجلزائر
السنوات

9111

2009

2002

2002

2002

2002

2002

2002

الشكل
القانوني
املؤسسات
اخلاصة
الصناعات
التقليدية
و احلرفية

1585

1015

19855

10

52

2

-

-

01523

210858

08951

22555

25595

26891

8

2

6

96032

86102

11622

283856

116350

2

املصدر :وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعات التقليدية ،نشرة  2009ـ 2001من املوقع
االلكرتوني www.pmeart-dz.com

يف ضوء بيانات هذا اجلدول نالحظ التطور احلاصل على مستوى تعداد
املؤسسات اخلاصة ،نتيجة احلركة االقتصادية النشطة اليت شهده االقتصاد الوطين
بعد ارتفاع اسعار البرتول ،مما مسح للدولة بزيادة التشجيع للقطاع اخلاص و
تفعيل خمتلف االليات و االجهزة املدعمة لتشغيل الشباب ،هذه الوضعية
االقتصادية املرحية خالل املنتصف االول لع قد االلفينات انعكست على الصعيد
املؤسسات اخلاصة و على الصعيد االجتماعي ،فعلى صعيد املؤسسات اخلاصة
الحظنا تطور على مستوى تعدادها و تنوع نشاطاتها ،بل زادت يف طاقاتها
االنتاجية مما مسح هلا بالتوسع على املستوى اجلغرايف الوطين ،أما على الصعيد
االجتماعي و يف جانب التشغيل بصفة خاصة نالحظ ان هناك مساهمة جد معترب
للقطاع اخلاص فيها ،فبعدما كانت نسبة البطالة تتجاوز  % 21سنة 2009
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لترتاجع اىل حدود  %99سنة  2092و اىل حدود  % 90سنة  ،2099و الشكل
اآلتي يوضح تراجع نسب البطالة يف اجلزائر .
شكل رقم ( : )9يوضح تراجع نسب البطالة يف اجلزائر

املصدر  :اعداد شخصي استنادا اىل قراءات احصائية حول البطالة و التشغيل يف اجلزائر
من املوقع االلكرتوني :
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Donnees_Stat_Emploi_2014_Final_1_1_.pdf

إن تفسري هذا الرتاجع يف نسب البطالة مع زيادة نسب التشغيل اليت بلغت
 % 0195سنة  2099هو راجع يف االساس إىل إرتفاع أسعار البرتول ،مما ساعد
على انتعاش االقتصاد الوطين الذي مسح بانطالق مشاريع اقتصادية و اجتماعية
ساهمت يف استقطاب اليد العاملة ،باإلضافة إىل دفع وترية انشاء مؤسسات خاصة
من خالل األ جهزة و الوكاالت الوطنية للتشغيل و االستثمار ،فهذه الوضعية
االقتصادية املرحية كان هلا الدور االساسي يف تقلص نسب البطالة ،و مما الشك فيه
أ ن مساهمة القطاع اخلاص كان كذلك واضحا و اجلدول االتي يوضح مساهمة
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القطاع اخلاص يف التشغيل خالل الفرتة  2000ـ  2005يف عدة قطاعات ،مقارنة
مع القطاع العام .
جدول رقم ( )19يوضح مساهمة القطاع اخلاص يف التشغيل خالل الفرتة  2000ـ 2005
الوحدة (الف عامل)
البيان

2000

2009
مج

قطاع عام

قطاع
عام

قطاع
خاص

الفالحة

50

75 0407 0360

الصناعة

2005
قطاع
خاص

مج

قطاع عام

78 0602 0597

0381 0357

31
4

511

814

345

205

االشغال ع 82

203

811

011

868

التجارة و 77
اخلدمات
06

4393 0939 7454 4053 0945 7718 3668 0457

76
58

8144 5181 7964 2298 5071 7628 6684 4176

و البناء

اجملموع

395 0161

قطاع
خاص

مج

968

82

664

0159

0707 0075

المصدر  :الديوان الوطني لالحصائيات ،نشرة  ،2110الجزائر ،ص 23

من خالل قراءة بيانات هذا اجلدول ،يتأكد لنا ان القطاع اخلاص يشغل
اكثر من مخسة ( )05ماليني عامل ،فهو يساهم نسبة كبرية يف التشغيل مقارنة مع
القطاع العام ،و بالتالي يعترب جمال او منشأ ملناصب الشغل ،و مما الشك فيه كذلك
ان هذه االحصائيات توضح لنا توجه الدولة من خالل سياستها االقتصادية و
االجتماعية حنو الرتكيز على القطاع اخلاص كطرف أساسي ضمن معادلة
االقتصاد الوطين ،حتى أن هناك اقرار من طرف اجلهات الرمسية املسؤولة عن
قطاع التشغيل ففي تصريح لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي "حممد بن
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األساسي لسوق التشغيل أي بنسبة 1ر51
"
مرادي "ان " القطاع اخلاص يعد "املمول
()04
باملئة من إمجالي مناصب الشغل املستحدثة .
و يف تصريح اخر للسيد املدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل "حممد الطاهر
شعالل أن " سوق التشغيل يف اجلزائر تسري وفق منحى تصاعدي منذ أربع سنوات،
"
حيث سجلت الوكالة خالل  2095اكثر من  091الف تنصيب من بينها 99
الف تنصيب يف اطار االدماج املهين و البقية يف اطار الوساطة ،و بذلك نسجل
ارتفاع يف نسبة التشغيل ب  % 91مقارنة بالعام املاضي (.)05
كما أوضح نفس املصدر يف تصريح اخر لالذاعة الوطنية أن " الوترية
املتصاعدة اليت يسري وفقها سوق الشغل يف اجلزائر دليل على جناح االقتصاد
الوطين يف خلق الثروات و مناصب عمل ،خاصة فيما تعلق بالقطاع اخلاص،
حيث  %10من املستخدمني املنصبني للعمال يف اطار الوكالة ينتمون اىل القطاع
اخلاص(.)06
إن هذه التصرحيات و النسب املعلن عنها من طرف اجلهات املسؤولة
على قطاع التشغيل تؤكد امرين اثنني هما :
 ان القطاع اخلاص بدا يأخذ مكانة اساسية يف اجملتمع من حيث انتشار
مؤسساته و كذا توسع نشاطاته اليت تتطلب اليد العاملة ،خاصة اليد
العاملة اليت متتلك مؤهالت علمية و مهنية ،باإلضافة إىل هذا فإن
االجهزة و اآلليات اليت وضعتها الدولة مثل الوكالة الوطنية للتشغيل و
غريها أ صبحت تتعامل مع القطاع اخلاص على أنه شريك اجتماعي
واقتصادي جيب أن يساهم يف احلد من البطالة .
 إن اجتاه افراد اجملتمع حنو القطاع اخلاص تغريت من اجتاه سليب اىل اجتاه
ميكن أن يكون اجيابي أي مبعنى ان موقف افراد اجملتمع من القطاع اخلاص
يف الثمانينات كانت اكثرها سلبية كونه استغاللي أما اآلن فهو ضرورة و
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شريك اجتماعي واقتصادي ،حتى ان ادائه و انتاجه املادي و الالمادي
اصبح يلقى قبول اجتماعي.
.5القطاع اخلاص و التحديات الراهنة
إ ن الرتاجع الكبري لسعر النفط خالل النصف الثاني من سنة (2095
تقريبا) ،كان له األ ثر الكبري على الساحة الوطنية بكل جوانبها ،فعلى الصعيد
االقتصادي و االجتماعي تهاوت مداخيل االقتصاد الوطين ومدخراتها كذلك
،ومت االعالن عن سياسة التقشف ،و منه اصبح اجملتمع يتساءل عن مصري كثري من
القضايا منها مثال :األسعار و ما حتمله من زيادات ،اخلوف من فقدان مناصب
العمل ،البطالة ،األجور...اخل،خوف اجتماعي ان صح القول ،أنها وضعية مالية
و اقتصادية صعبة قد حتمل يف طياتها اضطرابات اجتماعية تع صف مبا حتقق مع
بداية االلفينات من استقرار اجتماعي و اقتصادي .
أ مام هذه الوضعية االقتصادية اليت جنمت عن الرتاجع الكبري ألسعار
النفط ،قامت الدولة بالتخطيط جلملة من االجراءات و االعالن عنها يف نفس
الوقت و اليت بدأ يف تطبيقها مع قانون املالية لسنة  ،2099زادت من دعوتها
للقطاع اخلاص للقيام بدوره و بصفة فعلية وجادة للمساهمة يف تنويع مداخيل
االقتصاد الوطين .ففي تقرير للمجلس الوطين االقتصادي و االجتماعي حول
الظرف االقتصادي واالجتماعي السداسي األول من سنة  2095جاء ما يلي  :ان
"سوق العمل سجل يف السداسي االول من سنة  ،2095بلغت نسبة البطالة
مستوى يفوق تلك املسجل يف سبتمرب  2099أي نسبة  %9009وسجلت توقعات
الصندوق النقدي الدولي نسبة  %9001يف سنة  2095و %9900يف سنة 2099
(.)02
وإ ن تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة فورد مايلي " :تظهر
اإلحصاءات اليت قدمتها وزارة القطاع املعين وجود  100000مؤسسة صغرية
ومتوسطة يف خمتلف القطاعات من بينها  95000منشأة جديدة خالل النصف
األول من سنة  ،2095مع استحداث  959000منصب شغل خالل الفرتة
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املمتدة من النصف األول من  2099إىل نهاية النصف األول من سنة 2095
(.)08
و يف نفس التقرير كذلك فيما خيص االستثمارات املسجلة على مستوى
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ورد ما يلي :
" لقد مت تسجيل  91مشروعا استثماريا كبريا خالل النصف األول من
سنة  2095مقابل  91مشروعا خالل نفس الفرتة من سنة  .2099وهو ما
سيسمح بإنشاء  99000منصب شغل مع تسجيل آثار هيكلية حمسوسة على
صعيد الصناعة الوطنية على املديني القصري واملتوسط (.)91
إ ن هذه املعطيات االحصائية تؤكد لنا ان هناك استمرارية يف تطوير
وتقديم الدعم املناسب على مستوى انشاء و تطوير استثمارات القطاع اخلاص من
خالل مؤسساته الصغرية و املتوسطة ،مما يسمح باحلفاظ على مناصب العمل
احمل ققة خالل الفرتات املاضية و استحداث مناصب عمل جديدة من خالل
االستثمارات املعلن عنها لصاحل القطاع اخلاص ضمن قانون املالية لسنة . 2099
بغض النظر عن هذه املعطيات االحصائية احاول تقديم حماولة لقراءة
سوسيولوجية لتحديات القطاع اخلاص يف خضم هذه االزمة اليت قد تتشعب و
تتعدد أبعادها ،فعلى مستوى اجلبهة االجتماعية هناك ختوف كبري من مصري
املواطن و العامل و قدرته على حتمل اعباء الزيادات يف اسعار خمتلف املنتجات و
اخلدمات يف مقابل ضعف الدخل او االجر الذي يتقاضاه ،أو حتى ختوفه من
فقدان منصب عمله ،أمام هذا اخلوف االجتماعي و الوضعية االقتصادية هل
سيجد البطال منصب عمل ؟ و هل يستطيع القطاع اخلاص احلفاظ على مناصب
العمال ،أو فتح مناصب عمل جديدة؟
إن االجابة عن هذه االسئلة و اليت تعترب خامتة هذه املقالة البحثية  ،تقود
اىل طرح مفاده :إ ن االهتمام بالقطاع اخلاص و تشجيعه ليس فقط من صياغة
قوانني االستثمار و تصاعد الدعوات بضرورة مساهمته (ما شهدناه مؤخرا عرب
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وسائل االعالم) ،أ و تقديم احصائيات تتعلق بتطور انشاء املؤسسات اخلاصة
فقط ،بل ان متطلبات املرحلة احلالية حتتاج اىل تظافر خمتلف اجلهود (دولة،
مؤسسات القطاع اخلاص ،مؤسسات اجملتمع املدني ،عمال  )...لتحقيق هدف
تنويع مداخيل االقتصاد الوطين و منه حتقيق االستقرار االجتماعي و االقتصادي
هذا من جهة ومن جهة اخرى ضرورة العمل اجلاد و الفعالية يف كل جزء يتعلق
بتنظيم و تسيري مؤسسات القطاع اخلاص مع اشراك طرف غيب او مغيب منذ
تطور القطاع اخلاص يف اجلزائر أال وهو البحث العلمي.
و املعنى هنا هو ضرورة اقامة شراكة بني خمتلف القطاعات اليت ينشط يف
ظلها القطاع اخلاص مع مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي و خمابر و
املراكز التابع له ،إ ن هذه الشراكة تتيح للجامعة بتطوير براجمها التكوينية مبا
يتماشى واحتياجات القطاع اخلاص ،كما تتيح هذه الشراكة اىل حتقيق غاية تنموية
تتعلق باالستثمار و تنمية املوارد البشرية اجلزائرية الباحثة عن التفاتة إلثبات
قدراتها و مهارتها ،مما قد يساعد على تغيري ذهنيات و سلوكات سلبية اجتاه
العمل ،و ثقافة العمل ،واخلروج من فلسفة االتكالية اىل فلسفة االعتماد على
الذات.
فمطالبة القطاع اخلاص مبساهمته يف تنويع مداخيل االقتصاد الوطين و
تطوير نشاطاته للحفاظ على مناصب العمل و زيادة نسب التشغيل ال تتحقق
بوجود منظومة قوانني استثمار فحسب ،بل بضرورة مراعاة احمليط االجتماعي و
الثقايف للمجتمع اجلزائري و العمل وفق خصوصياته .
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