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ملخص :

إن لتأثري االنفتاح والتجاري على العمالة تعترب صميم السياسة االقتصادية للتنمية يف السنوات األخرية  ،ومع ذلك يوجد عدد قليل من الدراسات
اليت تعىن بدراسة وحتليل آثار سياسة االنفتاح التجاري اليت ميكن أن تؤثر على العمالة و مستويات األجور يف البلدان النامية ويف اجلازارر  ،أأللبية األعما النررية

تصر على أن لسياسة االنفتاح التجاري آثار إجيابية على األجور والعمالة يف املدى الطويل على األقل  ،بيد أن بعض الدراسات التطبيقية تثبت العكس ،
أكثري من النماذج السابقة املستخدمة تصر على أن حترير التجارة اخلارجية على النحو الذي دعت إليه املؤسسات املالية الدولية اجتاه البلدان النامية  ،قد تؤثر
سلبا على سوق العمل.
الكلمات المفتاحية  :انفتاح جتاري  ،سوق العمل  ،عمالة  ،أجور  ،صادرات .
Abstract:
The impact of trade openness on employment constitutes recently the heart of the economic
development policy. However, there are only few studies that analyze the impact of trade policy
openness and their effects on the employment and wage levels in developing countries and Algeria.
The majority of theoretical work insists that the trade policy openness have positive effects on
wages and employment in the long term at least, However, some empirical evidence show the
opposite; many of the previous used models insist that the liberalization of foreign trade as put by
the international financial institutions for developing countries, may adversely affect the labor
market
Key words: trade openness, labor market, employment, wages, exports.

تمهيد :
شهدت اجلازارر السنوات العشرين املاضية حتوالت اقتصادية واجتماعية عميقة جعلتها تنتقل إىل حالة من التنمية االقتصادية
مماثلة لكثري من الدو النامية ،حيث اعتمدت احلكومة اجلازاررية سياسات التكيف اهليكلي يف إطار الرأمسالية الساردة من أجل استعادة
الرروف الالزمة للنمو على املدى الطويل للبلد ،و عليه اعتمدت الدولة حازمة من اإلصالحات اليت كانت هتدف إىل حماولة دمج
االقتصاد اجلازارري يف االقتصاد العاملي  ،الذي من شأنه تنشيط الصادرات كثيفة العمالة باالتفاق مع نررية ،Hecksher - Ohlin
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باعتبار أن عامل الوأرة ميثل أحد مميازات االقتصاد اجلازارري ،هذه الازيادة يف الصادرات من شأهنا أن تؤدي إىل املازيد من توأري أرص
العمل ،لكنه بالرلم من منو الصادرات ال سيما الطاقوية منها و زيادة حصة الصادرات يف الناتج احمللي اإلامجا ي عامة يف السنوات
األخرية ،مل نلمس تأثريا كبريا ومباشرا على سوق العمل يف اجلازارر على عكس اآلثار املتوقعة نتيجة النفتاح البالد يف الثالثني سنة املاضية.
هتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على مدى تأثري سياسة االنفتاح التجاري بشقها الصادرات على مستويات التشغيل واألجور
ونوعية العمالة ( املاهرة ولري املاهرة ) ،وذلك بالرتكياز على قطاع الصناعات االستخراجية باعتباره الركيازة األساسية يف اسرتاتيجية التصدير
اجلازاررية .1
توجد دراسات عدة تناولت موضوع سياسة االنفتاح التجاري وماهلا من انعكاسات على بعض املتغريات االقتصادية كالنمو
االقتصادي على سبيل املثا  ،ولكن قلما جند دراسات تسلط الضوء على العالقة بني االنفتاح التجاري وسوق العمل ،من هذا املنطلق
تأيت أمهية هذه الدراسة يف الدور الذي متارسه سياسة االنفتاح التجاري خاصة يف اجلازارر يف التأثري على أهم سوق العمل باعتباره احد
مرتكازات علم االقتصاد الكلي ،وما متارسه آثار هذه السياسة يف مكونات هذا السوق.
أوالا -الدراسات السابقة:

توجد دراسات أجابت على العالقة السببية بني سياسة االنفتاح التجاري والعمالة ومن أبرزاها جند:
 دراسة ) :2(Hoekman, B. and Winters, L. Alan,تعد هذه الدراسة من ابرز واحدث الدراسات اليتأكدت على وجود عالقة اجيابية بني العمل و االنفتاح التجاري على األقل يف املدى الطويل ،ملا توأره من آثار اجيابية على
سوق العمل ومن مث على األجراء ،حيث خلصت الدراسة أنه يتوقع من أن حترير التجارة سوف يؤدي إىل انكماش
لبعض القطاعات والتوسع يف قطاعات أخرى ،ولكن املشكلة تنبع من حقيقة أنه ميكن لعملية التوسع املضي قدما مبعد
أبطأ مقارنة مع عملية االنكماش.
 دراسة  :Feliciano, Zadia M3أجريت هذه الدراسة على عدد كبري من الدو املتقدمة ،وتوصلت إىل أن حتريرالتجارة يؤدي إىل احلد من البطالة و ارتفاع األجور احلقيقية يف البلدان املتقدمة ،وتستد هذه الدراسة حبجة أن الدو
املتقدمة تتمياز بوجود ختصص قوي يف اإلنتاج على عكس ما هو عليه يف كثري من الدو النامية.

 دراسة للبنك الدولي عام  : 40001تعترب هذه الدراسة من أشهر الدراسات اليت سلطت الضوء على العالقة بني االنفتاحالتجاري وسوق العمل ،حيث سلط التقرير الضوء على جتارب حقيقية يف بعض البلدان من آسيا وأأريقيا وأوروبا ،و
ويشار بوجه خاص إىل حاالت يف ماليازيا ولانا وبولندا  ،وقد أظهرت احلقارق االقتصادية بوضوح الصلة القوية القارمة بني
النمو االقتصادي املدأوع من القطاعات التصديرية وظروف العمل ،ودور النمو االقتصادي يف رأع أجور وتشجع العما
على السعي إىل حتسني وظارف مدأوعة األجر ومنتجة أكثر ،ولكنه يتطلب أيضا االستثمار يف رأس املا املادي والبشري
كجازء مهم جدا من إسرتاتيجية للتنمية من قبل السوق ،وتشجيع الشركات واألسر من االستثمار للمستقبل يف اإلنتاجية
والرحبية.

ثانيا -قياس االنفتاح التجاري في الجزائر:
يوجد يف األدبيات االقتصادية جمموعة من املؤشرات اليت تقيس درجة االنفتاح على التجارة الدولية ،أبعضها يقيس درجة
االنفتاح مبستوى احلواجاز اجلمركية ولري اجلمركية ،واخرى تعتمد على مدى حصو البلدان على املازيد من التكنولوجيا املتقدمة لتكون
قادرة على املناأسة ،أو إعادة ختصيص مواردها الستغال مازاياها النسبية ،وهناك مؤشرات اخرى تقيس درجة االنفتاح على أساس معايري
جغراأية ( متوقع البلد اجلغرايف خاصة على السواحل).و اشهر مؤشر لقياس درجة االنفتاح التجاري املعروف مبؤشر االنكشاف التجاري،
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و تربز أمهيته يف أنه يد على مدى مسامهة التجارة اخلارجية بشقيها (االسترياد والتصدير) يف تكوين الناتج احمللي اإلامجا ي  ،وبتعبري آخر
أإنه يوضح مدى اعتماد النشاط االقتصادي للبلد على الرروف الساردة يف أسواق التصدير واالسترياد هلذه الدولة.5
أما بالنسبة للجازارر  ،وعمال مبؤشر االنكشاف االقتصادي  ،أان االقتصاد اجلازارري اجلازارر بلد منفتح جتاريا بالنسبة لالقتصاد
ككل ،أخال أرتة الطفرة النفطية األوىل يف السبعينات كانت نسبة االنفتاح (الصادرات  +الواردات إىل الناتج احمللي اإلامجا ي) مرتفعة
وصلت إىل مستوى أعلى من  ، % 05مث اخنفضت إىل مستوى قياسي بلغ % 50من الناتج احمللي اإلامجا ي يف عام  6891عندما
اخنفضت أسعار النفط إىل  61دوالرا للربميل الواحد ،ما يعين أن اجلازارر كبلد مصدر للنفط ،أإن درجة انفتاحها ترتبط ارتباطا كبريا
بأسعار النفط  ،و على الرلم من سلسلة من التخفيضات يف عامي  6886و  ، 6881أان أداء الصادرات اجلازاررية مل يتحسن على
اإلطالق ،حيث تبلغ نسبة الصادرات لري النفطية يف حدود  55و% 51من الناتج احمللي اإلامجا ي ،وهو نفس املستوى املتوسط يف
السبعينات ،على العكس من ذلك منت الواردات مبعد أسرع من الصادرات ومن مث زيادة نسبة االنفتاح من % 60إىل متوسط قدره
% 15يف عام  ،6881مبعىن أن نسبة االنفتاح بقيت مرتفعة يف اجلازارر رلم تراجع أسعار النفط ،وما يفسر ارتفاع درجة االنفتاح يف هذه
الفرتة هو ازدياد نسبة االسترياد ،ومنذ عام  6888حتسنت الرروف اخلارجية املتمثلة يف ارتفاع أسعار النفط ،أساهم ذلك يف زيادة نسبة
االنفتاح إىل املستوى الذي مت التوصل إليه يف السبعينات ،و يف عام  5551بلغ جمموع الصادرات اجلازاررية والواردات السلعية بلغت
 19.6مليار دوالر نسبة إىل الناتج احمللي اإلامجا ي من  11مليار دوالر بنسبة انفتاح تقدر بـ ـ ـ  05يف املارة ،وكانت هذه النسبة من بني
أعلى املعدالت يف منطقة الشرق األوسط ( 6الشكل رقم (.)1
يتضح من خال الشكل رقم ( )5أن مستويات االنفتاح يف اجلازارر تتبع التغريات احلاصلة يف أسعار البرتو  ،أكلما كانت هذه
األخرية مرتفعة ،أإ ن ذلك يؤدي إىل زيادة الصادرات ،وبالتا ي زيادة درجة االنفتاح ،أعلى سبيل املثا بلغت درجة االنفتاح سنة 5551
أقصى درجة هلا (  ، )%08ويف نفس السنة بلغ سعر النفط  15دوالر ،وارتفاع نسبة الصادرات ب.%15
وبالرجوع إىل أحدث البيانات ،أإنه يتضح أن مالمح االنفتاح يف اجلازارر ما زالت مرتفعة ،حيث أنه تبني من تلك البيانات
املعطاة يف الشكل أسفله ،أن درجة االنفتاح التجاري مرتفعة يف اجلازارر ،إذ أن نسبة التجارة اخلارجية (صادرات  +واردات) إىل إامجا ي
الناتج احمللي بلغت حنو  %55يف عام  ،5558ويف سنة  5565بلغت  ،51مث اخنفضت يف  5561بـ ـ ـ  19بسبب اخنفاض اسعار
النفط ،و بالتا ي يد أن ارتفاع هذا املؤشر يؤكد أن اجلازارر أكثر انفتاحا جتاريا.
ثالث ا -هيكلة سوق العمل في الجزائر :التفاوت في مساهمة القطاعات

عرف سوق العمل اجلازارري عدة تقلبات وأزمات قبل وبعد توجهها حنوى االنفتاح اخلارجي ،أفي أرتة الثمانينات وعلى اثر

اهنيار أسعار احملروقات سنة  ، 6891اهنار معه سوق العمل وأصبح عاجازا على توأري مناصب شغل ،وارتفعت بذالك معدالت البطالة
حيث بلغ عدد البطالني بني سنة  6898-6891إىل أكثر من مليون بطا  ،أما يف أرتة التسعينات جلأت الدولة إىل عدة إصالحات
اقتصادية لغرض التحكم يف هذه الراهرة املتفشية منها  :أتح السوق على االستثمار األجنيب املباشر وخوصصة املؤسسات العامة وتقليص
وإلغاء الدعم وحتديد األسعار ...اخل.
ولقد طبقت جمموعة من السياسات واإلجراءات اليت جنحت نسبيا يف اسرتجاع التوازنات االقتصادية واملالية ،إال أن األوضاع
اخلاصة بالتشغيل ازدادت تدهورا ،أنتيجة هلذه اإلصالحات اضطرت بعض املؤسسات إىل للق أبواهبا والتسريح املكثف للعما  ،كل هذه
العوامل ساعدت على تفاقم البطالة ،إىل أن وصلت يف حدود  6888إىل  %58بعدما كانت  %8.5يف سنة  ،6890ويف هذه
الفرتة عاش االقتصاد اجلازارري زمن املتناقضات ،من جهة هناك أزمة اقتصادية واجتماعية (البطالة ،الفقر ،التضخم ...اخل) ويف نفس
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الوقت هناك وأرة يف عناصر اإلنتاج ومصادر ريع ،والسؤا الذي ميكن طرحه ماهي األسباب احلقيقية اليت أدت إىل تدهور سوق العمل
يف اجلازارر ؟

 -0مساهمة القطاعات االقتصادية في التشغيل:
تربز أمهية التشغيل حسب القطاع كوهنا تعطي دالالت ومؤشرات عن مدى مسامهة القطاعات االقتصادية املختلفة يف عملية
التشغيل والتوظيف يف االقتصاد ،وبالتا ي مدى تأثريها يف حتسني مستويات املعيشة والتخفيف من الفقر ،وترهر مسامهة القطاعات
االقتصادية يف التشغيل حسب قطاعات اإلنتاج ( الازراعة  ،الصناعة  ،اخلدمات ) وحسب التصنيف القانوين للقطاع ( اخلاص والعام).
يعترب هذا املقياس أو املؤشر أهم املؤشرات لقياس حجم العمالة و حتديد نسبة البطالة ،إال أن هذا املؤشر يطرح مشكل توزيع
اليد العاملة بني القطاعات حسب التوظيف يف الريف و املدن ،أمثال جند القطاع الازراعي يستقطب يد عاملة مهمة يف الريف على
حساب القطاع الصناعي ،و حيدث العكس يف املدن إىل جانب القطاع التجاري.
يف اجلازارر تساهم قطاعات اإلنتاج بصفة متفاوتة يف إحداث مواطن الشغل ،من ذلك أن استأثر قطاع اخلدمات خبمسني باملارة
من امجلة إحداث الشغل خال الفرتة ( ،)5561-5555أما يف سنة  5561أتوزع العاملون على قطاعات اإلنتاج (اجلدو رقم
(.)56
إن قطاع اخلدمات ما يازا يستوعب النسبة العرمى من املشتغلني يف االقتصاد ،وهي يف تازايد خال السنوات الثالث املاضية
حيث شكلت مسامهة قطاع اخلدمات يف عملية التوظيف حوا ي  % 00.1من إامجا ي املشتغلني يف االقتصاد عام  ،5555لتصل
 5559إىل  % 01.1ومبتوسط منو سنوي بنسبة  ،%2.4مث ترتاجع اىل  %19.1سنة  ،5561ويأيت يف املرتبة الثانية من حيث
نسبة استيعاب التشغيل قطاع الازراعة ،هذا األخري ميتص من قوة العمل ما بني  %51و ،%51وهي نسبة متوسطة نسبيا إذا قورنت مع
دو عربية .ان نسبة التشغيل يف قطاع الازراعة متذبذبة يف أرتات الدراسة ،ولعل أكرب نسبة مسجلة كانت يف سنة  5555و 5561على
التوا ي (  ،)%51.8 ،%51.1ويرجع سبب استيعاب القطاع الازراعي للنسبة املتواضعة من حجم العمالة يف االقتصاد الوطين إىل
جمموعة من األسباب وأمهها:7
 إن الريف اجلازارري والذي يعتمد يف األساس على الازراعة كنشاط أساسي ورريسي ما يازا ميثل حوا ي  % 10من إامجا يالسكان وأقا آلخر بيانات إحصاءات السكان 5561؛
 أن نسبة كبرية من املشتغلني يف القطاع الازراعي هم من العاملني بدون أجر (أصحاب األراضي وذويهم) وبالذات منالنساء ،األمر الذي ينعكس يف ارتفاع عدد العاملني أيه ومن مث نسبتهم إىل إامجا ي املشتغلني؛
 تتسم القوى العاملة يف اجلازارر بتدين مستوى مهاراهتا وضعف تأهيلها ،وبالتا ي أإن القطاع الازراعي هو املستوعب األكربهلا ،كون احتياجاته من العمالة لري املاهرة أكرب بكثري من احتياجات القطاعات األخرى.
ويأيت يف املرتبة األخرية من حيث استيعاب اليد العاملة قطاع الصناعة ،ألم تتعدى مسامهته يف إامجا ي القوة العاملة  %56كحد
أقصى ،و رلم أن القطاع الصناعي اجلازارري يشتمل على حنو  6151مؤسسة عمومية اقتصادية ،إال أهنا ال تساهم بنسبة أعالة يف
امتصاص البطالة ،كما أنه وبفعل حترير التجارة اخلارجية واإلصالحات االقتصادية املطبقة على القطاع منذ مطلع التسعينات ،وكذا املناأسة
األجنبية اليت أثرت على تطور اإلنتاج والتشغيل يف القطاع الصناعي اجلازارري الذي أصبح يفقد باستمرار مناصب الشغل ،عوض أن يعمل
على خلقها للمسامهة يف القضاء على البطالة ،حيث كان القطاع يشغل يف سنة  5555ما نسبته  %55.6لتنخفض يف السنة املوالية
ب ـ ـ ـ ، %61.51مث تبدأ يف االرتفاع انطالقا من هذه السنة لتصل إىل  %69سنة  ، 5551مث تعاود االخنفاض يف السنة املوالية
( ،)%65وحسب تقرير اجمللس الوطين االجتماعي واالقتصادي ( )CNESسنة  5551أن كل من أرع الازراعة الغذارية ،النسيج
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واجللود وأرع اخلشب والورق هي األكثر أقدانا ملناصب الشغل ،وذلك لكون هذه الفروع تواجه مناأسة حادة من القطاع اخلاص الوطين،
وكذا الواردات من السلع األجنبية ووجود السوق لري الرمسية ،ومن املنترر أن تتفاقم هذه املشاكل بعد دخو اتفاق الشراكة األورو جازاررية
حياز التنفيذ ،وكذلك بعد انضمام اجلازارر للمنرمة العاملية للتجارة ،وذلك نتيجة التفكيك اجلمركي املستمر.8
وقد أكد الدليل املنهجي حو إعادة اهليكلة وتأهيل املؤسسات الذي أعدته وزارة الصناعة بالتعاون مع منرمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية يف جانفي  ، 5551أن املشاكل املرتبطة بالتسيري والتنريم تعد من بني األسباب األوىل اليت تكبح التشغيل التقين اجليد
للمؤسسة بشكل عام.9
رابع ا -سياسة االنفتاح التجاري ومستوى العمالة  :تأثير الصادرات:
كما رأينا يف السابق أن إسرتاتيجية التصدير تعتمد بالدرجة األوىل على الصادرات النفطية اليت متثل أكثر من  %85من إامجا ي
الصادرات  ،وهذه األخرية مصدرها األو الصناعات االستخراجية من النفط والغاز بالدرجة األوىل  ،وعليه سترتكاز دراستنا على آثار
سياسة االنفتاح التجاري على مستويات التشغيل يف اجلازارر من خال معرأة مدى مسامهة الصناعات االستخراجية يف خلق مناصب
الشغل ونصيب الفرد من هذه الصادرات.

 -0أهمية قطاع الصناعة االستخراجية الموجهة للتصدير في الجزائر:

انطلقت اجلازارر يف مسريهتا التصنيعية من العدم ،وبذلت جهودا معتربة لبناء قاعدة صناعية حقيقية من خال األولوية اليت أولتها
للصناعة الثقيلة اليت تسمح برأع اإلنتاجية يف القطاعات األخرى وتؤدي إىل تنميتها وتازويدها باملدخالت الضرورية ،حيث قدرت
االستثمارات الصناعية خال الفرتة ( )6855-6815بنحو  05.581مليار دينار جازارري ،10لرتتفع مع هناية املخطط اخلماسي الثاين
إىل  651.5مليار دينار جازارري ،ومنذ البداية مت توجيه الصناعة أساسا حنو تلبية احتياجات السوق الداخلي ،وخلق مناصب الشغل
وتوأري منتجات بأقل تكلفة ممكنة دون اللجوء إىل االسترياد ،أي أهنا كانت إسرتاتيجية التوجه الداخلي.
ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج اجلازارر اقتصاد السوق بد االقتصاد املخطط ،وبعد تطبيق برنامج التعديل اهليكلي الذي أدى
إىل هدم الكثري من املؤسسات االقتصادية العمومية اليت أصبح ميئوس من حالتها للتكيف مع اقتصاد السوق ،بعد تطبيق عدة إجراءات
صارمة وإعادة هيكلتها بغطاء االستغاللية وتصفية ديوهنا مع اخلازينة العمومية ودراسة حاالهتا املختلفة ،إما عن طريق خوصصتها أو
تصفيتها أو إجراء تعديالت من أجل استعادة قدرهتا اإلنتاجية ،وهو ما اصطلح على تسميته باإلصالحات االقتصادية.
وباعتبار أن القطاع الصناعي يف اجلازارر يتشكل أساسا من الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية ،جند أن صادرات الصناعة
االستخراجية ما تازا متثل النسبة األكرب يف عاردات الصادرات للجازارر بصفتها من الدو املنتجة واملصدرة للنفط والغاز.
يتضح من خال اجلدو رقم ( )5األمهية االقتصادية اليت حيتلها قطاع الصناعة االستخراجية املوجهة للتصدير :
تشري البيانات املتوأرة إىل سيطرة قطاع الصناعة االستخراجية على القطاع الصناعي عامة ال من حيث القيمة املضاأة وال من حيث
نسبتها إىل الناتج الداخلي اخلام ،وإىل ارتفاع طفيف يف القيمة املضاأة اإلامجالية للصناعة التحويلية يف كل السنوات ،وذلك ابتدءا من سنة
 5555حيث بلغت ( )%15.9لتصل يف سنة  5559إىل  ،% 10.0كما ازدادت القيمة املضاأة للصناعة االستخراجية يف اجلازارر
خال املدة  ،5559-5555لكن املالحظ انه خال السنوات االخرية ،سجلت الصناعات التحويلية اخنفاضا خال 5565
و 5561ب ـ ـ ـ  %10و % 50على التوا ي ،لكن هذا االخنفاض مل يكن لصاحل الصناعات االستخراجية اليت ظلت ترتاوح نسبتها من
االنتاج الداخلي اخلام ما بني %1و  ،%55لكن خال سنة  5558بدات ترتفع مسامهة الصناعات االستخراجية يف اجلازارر ،إذ بلغت
 %1.5بقيمة مضاأة قدرها .16.981
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على الرلم من ارتفاع القيمة املضاأة للصناعة االستخراجية ،اخنفضت نسبة مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج اإلامجا ي ،حيث
عرأت أدىن نسبة هلا من الناتج الداخلي اخلام سنة  5559بـ ـ ـ ـ  %1.9بعدما كانت  %5.5سنة  ،5555ما يفسر ضعف لياب
الربامج اإلصالحية هلذا القطاع والتهميش الكبري الذي يعانيه.

 -6واقع التشغيل في القطاعات التصديرية:

تقدر العمالة يف قطاع الصناعة عام  5560بنحو  6.1مليون عامل يف كاأة النشاطات الصناعية  ،أي ما يعاد ،% 61
مقارنة مع قطاع التجارة واخلدمات الذي بلغ  1.0مليون عام  ، 115560وتعترب سنة  5561احسن سنة حقق أيها قطاع الصناعة
 6.1مليون عامل ،مما يعين تدين معد منو العمالة الصناعية بشكل عام ،وهي ظاهرة تكررت خال السنوات املاضية ،ويعازى ذلك إىل
اهتمام احلكومة اجلازاررية بإقامة الصناعات ذات الكثاأة الرأمسالية ،بدال من الكثاأة العمالية ،وتراجع توسع القطاع العام واخنفاض مستوى
التوظيف أيه دون أن يقابل ذلك توسع مالرم يف االستثمارات واملشاريع الصناعية اخلاصة ،إذ تنمو أيها العمالة نتيجة لازيادة إيراداهتا
النفطية واستثمار جازء منها يف تطوير القطاع الصناعي ،ويف قطاع اإلنشاءات ،األمر الذي يؤدي بدوره إىل زيادة العمالة يف صناعات
أخرى لري نفطية.
وإذا أردنا اإلشارة إىل حجم العمالة يف القطاعات التصديرية (الصادرات االستخراجية) ،يتنب أن مسامهة هذا األخري ضعيفة
جدا نررا لضعف مسامهة القطاع الصناعي يف القوى العاملة عامة.
تعترب الصادرات الصناعية املوجهة حنو التصدير من الصناعات كثيفة االستخدام للتقنية ،لكنها متواضعة يف توليد أرص العمل
املباشرة ،إذ نالحظ من خال الشكل البياين(الشكل رقم  ،)30أن نسبة العمالة يف هذه القطاعات مل تتجاوز  105ألف عامل أي
مبعد  %51من إامجا ي العمالة يف القطاع الصناعي سنة  5560كاقصى تقدير ، 12ويرجع السبب يف اخنفاض مستوى العمالة يف
قطاعات التصدير يف اجلازارر بالدرجة األوىل إىل أن هذا النوع من هذه الصناعات يتمياز مبيازة نسبية كثيفة رأس املا ونادرة من حيث
العمالة ،و تتطلب هذه الصناعات مثل صناعة استخراج النفط والغاز واستخراج اخلامات املعدنية ،خربات مهنية وهندسية وكوادر خدمية
ذات تأهيل متخصص ،وعليه جند نسبة كبرية يف الشركات املتخصصة يف التصدير مثل شركة سونطراك ونفطا .13
ويف املقابل تشكل الصناعة التحويلية أهم أروع القطاع الصناعي من حيث مسامهتها يف استيعاب األيدي العاملة ،حيث بلغت
مسامهة الصناعة التحويلية يف التشغيل لعام  5555حنو  %50من إامجا ي حجم العاملني يف القطاع الصناعي ،ومن املهم اإلشارة هنا إىل
أن زيادة مسامهة الصناعة التحويلية يف التشغيل ترجع إىل الازيادة يف أعداد املؤسسات العاملة يف هذا اجملا  ،إذ سجلت هذه املؤسسات
زيادات مستمرة بنسبة  ،%1.8وقد بقيت مسامهة الصناعة التحويلية يف التشغيل يف هذا املدى خال األعوام  5555و 5559لتساهم
بنسبة يف املتوسط قدرها . %90

 -3سياسة االنفتاح التجاري و تأثيرها على مكونات سوق العمل في الجزائر:

ان تطوير املهارات من أجل احلفاظ على منو اإلنتاجية والعمالة يف اجلازارر وتطوير املهارات مهم يف مكاأحة الفقر ويف احلفاظ على القدرة
على املناأسة والقابلية لالستخدام ،ويعازز التعليم والتدريب والتعلم املتواصل حلقة محيدة تشمل زيادة اإلنتاجية والعمالة اجليدة والدخل
والنمو والتنمية.
 -سياسة االنفتاح التجاري و نوعية العمالة في الجزائر:

إذا متعنا يف هيكل سوق العمل اجلازارري جند أن قطاعات اإلنتاج تساهم بصفة متفاوتة يف إحداث مواطن الشغل ،من ذلك أن
استأثر قطاع اخلدمات بأكثر من  %03من امجلة إحداث الشغل طوا سنوات الدراسة.
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يتسم وضع التشغيل يف اجلازارر مبفارقة تتمثل يف أن أكثر القطاعات إحداثا ملواطن العمل هي األقل تشغيال لليد العاملة املهرة،
أقطاعات الفالحة والبناء واألشغا العمومية والتجارة واخلدمات ،ولئن مثلت أكثر القطاعات إحداثا ملواطن الشغل ،أهي أكثر
القطاعات اعتمادا على اليد العاملة الرخيصة ولري املتخصصة وأقلها تشغيال لليد العاملة املهرة ،14وباملقابل يتمياز قطاع الصناعات املعملية
وقطاع احملروقات بتحقيق نسبة متدنية من احداثات الشغل وبتشغيل اليد العاملة املهرة يف ذات احلني ،ومن أهم هذه القطاعات املشغلة
لليد العاملة املهرة نذكر قطاع الصناعات الكهربارية وامليكانيكية وقطاع النقل واالتصاالت.
أما الفالحة واخلدمات ،ألئن أسهمتا بأكثر من  %03من إحداث الشغل خال أرتة الدراسة ( )2015-5555أأهنما تعدان من
القطاعات التقليدية اليت تسجل أضعف نسبة من إنتاجية العمل(واحلا كذلك بالنسبة لقطاع البناء) ،ويتعرض هذان القطاعان إىل ضغط
مضاعف يتمثل األو يف ضرورة السيطرة على عجاز ميازانية الدولة ،واليت متثل األجور وخدمة الدين اخلارجي أهم نسبة من نفقاته وم ا
ينجر عن ذلك من ضغط على االنتداب يف اإلدارة  ،أما الثاين أيتمثل يف ضرورة االستثمار يف القطاعات عالية اإلنتاجية لكسب رهان
املناأسة والتصدير على حساب إحداث مواطن الشغل يف قطاع الفالحة.
من ناحية نوعية العمالة يف القطاعات املصنعة املوجهة للتصدير اليت ال تتجاوز نسبتها  %1.0من إامجا ي الصادرات ،أيمكن
القو أن اجلازارر ما زالت تصدر منتجات كثيفة املوارد و العمالة  ،معتمدة بشكل كبري على ما يتوأر لديها من عمالة رخيصة وقليلة املهارة
يف املناأسة إذا قورنت مع بعض الدو املصدرة لنفس املنتجات ،وال يبدو أن اجلازارر قادرة عل ى تقييم عالقة ديناميكية بني الصادرات
النفطية ومنو الدخل ،مبا يسمح هلا من أن تسد الفجوة بني الدخل مع الدو املناأسة ،ورلم أن اجلازارر حتقق توسعا كبريا يف التجارة ،أإهنا
يف احلقيقة ال حتصل على دخل يكاأئ هذا التوسع ،وإذا أخذنا مببدأ التقسيم العملي وأقا لنموذج السببية الذي يقوم بتقسيم السلع
الصناعية حمل التجارة حسب قيمتها االمسية ،أيتبني لنا أن مسامهتها يف القيمة املضاأة حتدد بتكلفة العامل األقل قدرة واألضعف خاصة
عنصر العمل لري املؤهل  ،بينما حيصل األجانب املالكون لرأس املا واإلدارة واملعرأة العوارد اليت حتصل عليها هذه العناصر النادرة ،ومن مث
أان ما يتم تصديره هو العمل نفسه وليس منتج العمل.
من ناحية نوعية العمالة يف قطاع الصناعة االستخراجية املوجهة حنو التصدير ،أان الشركات املتخصصة يف هذا اجملا وعلى
رأسها شركة سونطراك ،ووأقا للمناأسة الكبرية اليت يشهدها القطاع ،احتل التكوين والتعليم مكانة رريسية يف نشاطها ،حيث عملت
الشركة على إجراء دورات تدريبية لعماهلا األقل مهرة الدارمني ،وتربصات علمية عالية املستوى يف اخلارج لكوادرها ،كما تركازت برامج
التكوين والتعليم على احملاور واألهداف التالية: 15
 تأهيل وتكييف الكفاءات على مستويات التناأسية واالنفتاح؛ تنفيذ برامج التكوين حسب احتياجات أنشطة القطاع.أفي شركة سونطراك مثال مت تكوين حوا ي  05555عامل أي ما يقارب  %15من إامجا ي العما سنة  ،5551وقد كلف
هذا املشروع  5.0مليار دينار جازارري ،كما عملت وزارة املناجم والطاقة على عقد اتفاقيات مع العديد من اجلامعات ومراكاز البحث
بغرض تكوين عماهلا وإطاراهتا ،عموما ميكن القو أنه بالرلم من أن اجلازارر حققت اندماجا قويا يف نرام التجارة العاملي ،إال أن صادرهتا
ما زالت ترتكاز على استغال املوارد الطبيعية والعمالة لري املاهرة ( يف القطاعات الصناعية لري الطاقوية) ،وتفتقد هذه املنتجات إىل
الديناميكية يف األسواق العاملية  ،وتشري البيانات إىل التوسع الكبري يف صادرات اجلازارر من السلع كثيفة املوارد قليلة العمالة لري املاهرة
وذات القيمة املتواضعة  ،لذا أان التوسع يف االنفتاح مل تضاهيه زيادة يف القيمة املضاأة وال يف املداخيل ،مبعىن آخر أن االنفتاح التجاري يف
اجلازارر حقق توسعا كبريا من جتارة السلع الصناعية كثيفة املهارة والتكنولوجيا بشكل كبري من التجارة يف السلع كثيفة العمالة.
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 سياسة االنفتاح التجاري و متوسط أجر العامل في القطاعات التصديرية:ما تازا يف اجلازارر مسالة األجور تثري جد بني النقابات والسلطات احلكومية ، 16حيث أن األجور الوطنية مازالت توجيهية
أي مرتبطة باحلد األدىن ،وموضع مفاوضات يف اجتماعات الثالثية ( النقابة ،أرباب العمل ،احلكومة ) ، 17ويف كل اجتماع يرتقب زيادة
يف األجور الوطنية  ،واألجور يف القطاعات التصديرية شأهنا شأن أي قطاع تتحدد وأقا لنتارج اجتماع الثالثية ،مبا أهنا مملوكة كلها تقريبا
للدولة ،وقد جاء يف آخر تقرير لألجور العاملي 18أن نسبة تطور األجور يف اجلازارر ما بني الفرتة  5555-5556مل تتجاوز ، %0.11
وأن مستوى احلد األدىن لألجور بلغ سنة  5555ما يقارب  555دوال أمريكي.
يتضح من الشكل رقم ( )30ان االجور يف اجلازارر متيل لصاحل القطاعات التصديرية اململوكة من قبل الدولة املمثلة يف الصناعات
االستخراجية ،حيث جتاوزت يف كل سنوات الدراسة االجور يف القطاعات التصديرية اململوكة للقطاع اخلاص ،اذ يالحظ أن تطور االجور
يف القطاع التصديري اخلاص بطيئ جدا ( زيادة ب ـ ـ ـ  1055دج ما بني  )5560-5558ومل تتجاوز عتبىة  50555دج على عكس
القطاع التصديري العام الذي يعرف تطورا ملحوظا ،حيث أاقت االجور عتبة  95555دج يف سنة  ،5560بعدما كانت يف حدود
 55555سنة  ،5558وختتلف األسباب الكامنة وراء اخنفاض األجور احلقيقية يف يف القطاع اخلاص اجلازارر ،ومن هذه األسباب :تدين
املهارات واملستويات التعليمية والتدريبية للقوى العاملة ،وتدين اإلنتاجية ،وعموما الزالت نسبة أجور القطاع العام التصديري يف اجلازارر إىل
الناتج احمللي اإلامجا ي هي األكرب ،باملقارنة مع نسبة أجور القطاع الصناعي اخلاص ،وبذلك يكون الوضع يف اجلازارر على نقيض األوضاع
يف دو أخرى حيث تفوق األمهية النسبية ألجور القطاع اخلاص أجور القطاع احلكومي.
وجتدر اإلشارة إىل أنه بالرلم من أن األجور يف القطاع العام قد اخنفضت يف الفرتة األخرية عن مستوى األجور يف القطاع
اخلاص  ،إال أنه عند أخذ املازايا األخرى بعني االعتبار  ،أإن األجور يف القطاع العام ترل أعلى مبا يرتاوح ما بني  20و  40يف املارة عما
هي عليه يف القطاع اخلاص بالنسبة للموظف احلكومي العادي.
 -سياسة االنفتاح التجاري و البطالة:

ترجع أسباب مشكلة البطالة يف اجلازء األكرب منها إىل أسباب هيكلية تعود إىل طبيعة منو االقتصاد اجلازارري كاقتصاد نامي يعاين
من اختال هيكلية داخلية وخارجية تتمثل يف االختال يف ميازان املدأوعات واالختال يف املوازنة العامة للدولة ،إىل جانب وجود أجوة
كبرية بني كل من االدخار واالستثمار وبالتا ي اإلنتاج واالستهالك.19
للبطالة يف اجلازارر أسباب كثرية منها ما يتعلق بالعوامل الداخلية النابعة عن اجتاهات احلكومة كالسياسة التعليمة املتبعة وطبيعة
قوانني العمل ،ومنها العوامل اخلارجية اخلارجة عن إرادة احلكومة كاالنفجار السكاين واألزمات املالية العاملية واهنيار االقتصاديات الكبرية.
ومبا أننا نناقش يف دراستنا هذه مدى تأثري سياسة االنفتاح التجاري على سوق العمل يف اجلازارر ،سنكتفي أقط بتأثري العوامل اخلارجية
املؤثرة على منط البطالة يف اجلازارر.20
تعتمد اجلازارر يف تنميتها االقتصادية على الريع النفطي وعوارد احملروقات بصفة عامة ،وإذا تتبعنا مسرية االقتصاد اجلازارري
نكتشف أن معدالت التشغيل والبطالة تتماشى جنبا إىل جنب مع ارتفاع أو اخنفاض أسعار احملروقات ،أخال الفرتة املمتدة بني
 ،6895-6851واليت أطلق عليها بعصر النفط حققت اجلازارر منو اقتصاديا ال بأس به ،حيث زادت معدالت االستثمار والتوظيف
وقفاز االستهالك بشقيه العارلي واحلكومي إىل مستويات مرتفعة ،وزادت معدالت منو الناتج الداخلي اخلام و اخنفضت معدالت البطالة
لكن هذا النمو كان هشا ولري مستقرا ،ألنه يستند إىل عوامل خارجية يصعب التحكم أيها مثل أسعار وعوارد النفط والتحويالت
اخلارجية ...اخل ،وهلذا إذا تعرضت هذه العوامل للتدهور كما حدث يف الثمانينات ما لبت أن أثرت يف أحواهلا االقتصادية واالجتماعية ويف
القلب منها.
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يف سنوات اهنيار أسعار النفط سواء يف الثمانينات أو يف التسعينات أو حىت يف السنوات األخرية  ،كان لذلك تأثري سليب قوي
يف أحوا التشغيل والعمالة يف اجلازارر ،أاخنفضت على أثرها حجم دخلها بسبب تدهور املوارد الطبيعية اليت تشكل املصدر الرريسي هلذا
الدخل ،وواكب ذلك بالتبعية اخنفاض معدالت منو اإلنفاق احلكومي االستثماري  ،وبالذات يف البنية األساسية اليت كانت قد قاربت على
االستكما عند هناية الثمانينات ،كما اهنارت مشاريع استثمارية كبرية مثل مشاريع البناء والتعمري ،وهذا النوع من املشاريع يعتمد على
كثاأة عمالية كبرية ،ونتيجة تراجع عوارد النفط تراجعت معها مصادر متويل هذه املشاريع ،مما اضطر إىل توقيفها وتسريح اآلالف من
العما  ،وعليه ارتفعت معدالت البطالة من جديد.
نستنتج من خال ما سبق ان معدالت البطالة يف اجلازارر تقرتن مباشرة بأسعار املنتجات التصديرية املمثلة أساسا يف صادرات النفط
والغاز.
يوضح الشكل رقم  50مدى ترابط معدالت البطالة بأسعار احملروقات يف اجلازارر :
21

يالحظ من خال الشكل البياين أن معدالت البطالة تتماشى عكسيا مع أسعار البرتو  ،مبعىن أنه كلما ارتفعت أسعار البرتو
اخنفضت معدالت البطالة والعكس صحيح ،أبني سنوات  5555-5551عرأت اجلازارر معدالت بطالة منخفضة وهي نفس الفرتة اليت
ارتفعت أيها أسعار البرتو  ،وعليه ميكن القو أن أسعار البرتو وعوارده تلعب دورا كبريا يف التأثري على البطالة يف اجلازارر.
وقد تساهم عوامل خارجية أخرى مثل اخنفاض معدالت النمو االقتصادي يف الدو الصناعية الكربى  ،مما يؤدي إىل تناقص
واردات هذه الدو من الدو النامية ومنها اجلازارر ،وبالتا ي أان ظاهرة الركود االقتصادي العاملي يكون له األثر على مستوى الدخل ومن
مث على مستوى قطاع التشغيل خاصة يف قطاعات التصدير .22
خالصة:
لقد حاولنا يف هذا البحث حتديد خمتلف اآلثار االجيابية والسلبية على سوق العمل يف اجلازارر من خال تبين سياسة حترير
التجارة .يف الواقع أان حترير التجارة سيكون له نتارج اجيابية على العمالة واألجور يف قطاعات التصدير يف املدى البعيد ،كما أن االخنفاض
يف اإلنتاج يؤدي إىل اخنفاض يف العما لة واألجور ،ويف تقديرنا وجدنا أن العمالة واألجور قد زادت نتيجة لتحرير التجارة.
وعموما  ،جند أن سياسة حترير التجارة قد تكون مالرمة جدا لتطوير أسواق العمل يف الدو النامية ويف اجلازارر على حد سواء ،وذلك
بفضل اجلهود اليت تبدهلا الدولة إلعداد اقتصادياهتا حنو االنفتاح ،وقد أسفرت هذه اجلهود يف تطوير املؤسسات واخلدمات ،وحتسني نوعية
البنية األساسية ،واملهارات الالزمة للتكيف مع احتياجات أصحاب العمل ،هذا وقد تؤدي يف هناية املطاف إىل زيادة االستثمارات احمللية
واألجنبية اليت تعترب عوامل اجيابية جدا خللق أرص العمل.
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