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  اإلستثمار يف املؤسسات املصغرة و انعكاسه على التشغيل
  البشري عبدالكرمي. د

  ضيف امخد. أ
  جامعة الشلف

إن الدراسات امليدانية أظهرت أن العالقة كانت موجبة بينهما . االستثمارالتشغيل بإن اجلدل مازال قائما حول عالقة 
 مع تباطؤ النمو بعد ،لكن. عادة بناء أوربا وبالتكلفة املتدنية لليد العاملة وهي الفترة املميزة بإ73 إىل 50يف الفترة املمتدة من 

هذه الفترة أصبح من الصعب إثبات هذه العالقة املوجبة وأصبح االستثمار احلايل يشكل خطرا على توفري مناصب الشغل نظرا 
رفع من اإلنتاجية بدال ت يت الةاملتطورجهيزات الذي يعتمد على التللجوء أصحاب األعمال إىل االستثمار اإلحاليل واالستثمار 

لقد .  لتشغيله املزيد من العمال، كما يتطلب عالوة على ذلكمن االستثمار الذي يرفع الطاقة اإلنتاجية ويزيد من حجم املنشأة
شآت باإلضافة إىل التطور التقين املستثمرين على تعويض العمال بالتجهيزات املتطورة جدا اليت ترفع من تنافسية املنأجرب 

  .االستحواذ على أكرب حصة يف األسواق
يف هذه الورقة البحثية أحاول أن أقيم انعكاس االستثمار يف املؤسسات املصغرة على التشغيل عامة وتشغيل الشباب 

هي الفئة لقد قمت بدراسة سابقة حول خصائص البطالة يف اجلزائر وتوصلت إىل أن الفئة األكثر تضررا من البطالة . خاصة
 29.77 نقاط يف معدل البطالة الكلي الذي وصل إىل 9.08 سنة حيث سامهت برفع البطالة بـ 25 وأقل من -20العمرية 

 السابقة تبني الوضعية النتائجإن .  نقطة18 سنة سامهت بأكثر من 35 وأقل من -20أما الفئة العمرية . 2000يف فرباير 
من أجل دعم هذه .  سنة وخاصة أن املصدر األول للفقر هو البطالة35باب األقل من االجتماعية اخلطرية الذي يعيشها الش

الوكالة الفئة أنشئت برامج ووكاالت لدعم تشغيل الشباب من بينها برنامج األشغال ذات املنفعة العامة، عقود ما بعد التشغيل، 
ملعرفة فهل هذه الربامج آتت أكلها؟ . وما إىل ذلكاملؤسسة املصغرة والقرض املصغر الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق 

سياسة دعم االستثمار يف املؤسسات املصغرة باإلضافة إىل القرض املصغر بواسطة  فاعلية هذه الربامج سأركز يف حتليلي هذا على
  .جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

االستثمار يف املؤسسات املصغرة وانعكاسه على "يت عنواا لإلجابة على التساؤل أعاله قسمت هذه الورقة البحثية وال
يف ، وإىل ثالث مباحث، حيث يتناول املبحث األول عالقة التشغيل النظرية وامليدانية باالستثمار على املستوى الكلي" التشغيل

عرب عن تطوره، باإلضافة إىل املبحث الثاين سأتطرق إىل االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبعض املؤشرات اليت ت
سأحاول يف املبحث األخري أن أقيم فعالية االستثمار يف املؤسسة . أنواع االستثمارات يف املؤسسات املصغرة وطرق متويلها

  . باستخدام تقنية ترتكز على صيغة رياضية متطورة وبسيطة ملعدل البطالة34-20املصغرة يف تقليص بطالة الفئة العمرية 
  :باالستثمارالنظرية وامليدانية عالقة التشغيل  :ألولاملبحث ا

يطورون باستمرار مؤسساهتم عن طريق شراء أو استئجار التجهيزات اإلنتاجية اجلديدة ينشئون أو إن املستثمرين 
هم يف األسواق أو زيادة حصصعلى ومستلزماهتا ملواجهة املنافسة الشرسة أو على األقل االستمرار يف النشاط اإلنتاجي، احملافظة 

يلجئون إىل االستثمارات اإلنتاجية املتطورة اليت تعوض جزءا فإم لتحقيق األهداف السابقة .  اإلنتاجيةمطاقاهتباإلضافة إىل رفع 
. تكاليف اإلنتاج إىل أدىن مستوياهتا، والغرض من ذلك هو ختفيض من اليد العاملة املوجودة بدال من خلق مناصب جديدة

أن االستثمار والتشغيل ، فقد يبدو 1االستثمار اإلحاليلو على استثمار السعة أو احلجم ة على استثمار اإلنتاجياذ ونظرا الستحو
  :وعلى الرغم من ذلك، فال ميكن اجلزم أن استثمارات اإلنتاجية هي مدمرة ملناصب الشغل لعدة أسباب منها. شيئان متضادان

وقد بينت ذلك عدة دراسات ميدانية، فإذا كانت عناصر اإلنتاج إن اإلحالل بني عناصر اإلنتاج ضعيف جدا،  .1
  .متكاملة فإن االستثمار والتشغيل يسريان يف خطني متوازيني

إن االستثمار اإلنتاجي يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية اليت ترفع من هامش الربح للمنشآت، وهذا يساعد احلكومة يف رفع  .2
إن هذه اإليرادات اإلضافية تستخدم يف توفري وظائف عمومية . رفعهمواردها عن طريق تثبيت سعر الضريبة أو 

 .وخاصة يف القطاع اخلدمايت الذي أصبح يستحوذ على اكرب حصة من حجم العمالة الكلية
حصصها من السوق وهذا يؤدي إىل اخنفاض إذا أحجمت املؤسسات عن االستثمار فإا معرضة لفقدان تنافسيتها و .3

 . من تلك اليت كانت تفقد عن طريق التغري يف التكلفة النسبية لعناصر اإلنتاجفقدان مناصب شغل أكرب
 عالقة قوية بني هذه األخرية و النمو يوجدالعالقة الضعيفة املباشرة بني التشغيل و استثمارات اإلنتاجية، من رغم فعلى ال

جل، الرافعة وأثر املضاعف يشرح العالقة األوىل املعكل من إن أثر . االقتصادي من جهة وهذا األخري والتشغيل من جهة أخرى
 عكس  غري مباشرةها لكن،والتشغيلاإلنتاجية وقانون أوكيون يشرح العالقة الثانية، وعليه فإن العالقة تكون قوية بني استثمار 

  .استثمار السعة
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 جتعل املنشآت تقدم على األسباب اليتن املنطقي أن نبحث عن ممبا أن عالقة التشغيل باالستثمار عالقة طردية، ف
 Effet (املعجلأثر  عن طريق االستثمارات إن الطلب املتوقع هو الذي حيدد حجم ،بالنسبة للكرتينيفاالستثمار؟ 

accélérateur(هذه .، أما الكالسيكيون فيعتقدون أن توقعات رجال األعمال للرحبية هي اليت حتدد خمططات االستثمار 
 دودية املالية الرحبية أو ما تسمى باملر

)Rentabilité financière(  تتأثر مببدأ أثر الرافعة)Effet de levier(  
يؤثر بدوره يف معدل النمو عن هو  يتأثر حجم االستثمار بكل من أثر املعجل وأثر الرافعة و:أثر املعجل وأثر الرافعة: 1-1

  .طريق املضاعف
وقد التوسع يف رصيد رأس املال،      ، ويترتب على ذلك      على زيادة االستثمار   إن منو الطلب الكلي حيفز املنشآت     : مبدأ املعجل  -أ

تصحيح هذا الرصيد حسب الطلب املتوقع الصادر من قطاع العائالت، األعمـال، احلكومـة والعـامل                إىل  ن  واملستثمريضطر  
ون الطاقـة اإلنتاجيـة مـستغلة       فإذا كان هذا التوقع متفائال فإن اإلنفاق االستثماري يزداد مستقبال بشرط أن تك            . اخلارجي

 )Y(يكون متناسبا مع مستوى الناتج )K (حجم التراكمإن فحسب النظرية الكيرتية، . بالكامل، وإال فإنه سيتوقف أو يتقلص
فكل زيادة يف االستثمار ملواءمة الزيادة يف الطلـب         . وأن رصيد رأس املال للمؤسسات اإلنتاجية يتواءم بسرعة مع هذا املستوى          

والـذي  ) w(إن هذه الزيادة يف االستثمار تتوقف على قيمة املعجل          .  أقوى من هذا األخري و هذا ما يعرف مببدأ املعجل          تكون
  :2احملقق ذا الرصيد، وميكن التعبري عنه رياضيا كاآليتيقاس بنسبة رصيد رأس املال إىل مستوى اإلنتاج 

( )1 ...YwIYwKYwK
Y
Kw ∆×=⇒∆×=∆⇒×=⇒=  

يتناسب طرديا مع التغري يف مستوى الناتج وإذا ) I:  الصايفأي االستثمار(تغري يف رصيد رأس املال إن العالقة األخرية تعين أن ال
الكلي إن مستوى الطلب (أكرب من الواحد فإن اإلنفاق االستثماري يكون أقوى من التغري يف مستوى الطلب ) w(كان املعجل 

، أما إذا كان أقل من الواحد فإن التغري يف التراكم يكون )رتيةعند التوازن حسب النظرية الكيالكلي يساوي مستوى اإلنتاج 
  :ميكن كتابة العالقة السابقة بشكل تفصيلي كاآليت. أقل من التغري يف مستوى الناتج

( )2...1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++
=

×
=

∆
⇒∆×=

y
III

wyw
I

y
yYwI EGM  

ستثمار الذي معدل االأنه يتوقف على من الدخل الكلي أي الصايف إن معدل النمو يتوقف على قيمة املعجل وحصة االستثمار 
والقطاع اخلارجي ) IG: احلكومة(القطاع العام ، )IM: العائالت(يتوقف بدوره على معدالت االستثمار لكل من القطاع اخلاص 

 ).IE: االستثمار األجنيب املباشر أو بالشراكة مع اجلزائريني(
  )عطيات اإلحصائية اليت اعتمدنا عليها يف البيانأنظر إىل امللحق ملعرفة امل(:  العالقة امليدانية لرصيد رأس املال بالناتج-ب

الشكل رقم 1: عالقة نمو الناتج  الحقيقي بنمو اإلستثمار الحقيقي
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إن منو الناتج يتناسب طرديا مع منو . إن العالقة امليدانية بني معدل منو االستثمار ومعدل منو الناتج واضحة يف الرسم
نتاج كان متزامنا مع اخنفاض االستثمار يف سنة إن اخنفاض اإل. االستثمار، هذا التناسب يكون آنيا أحيانا ومتأخرا تارة أخرى

املالحظة اهلامة الثانية اليت نستنتجها من هذا  و.  كان متأخرا عن اخنفاض االستثمار98، أما اخنفاض اإلنتاج يف سنة 93
ة الطلب الكلي الشكل هي الذبذبات احلادة والسريعة لالستثمار، وبالفعل فإن االقتصاديني قد أثبتوا أن االستثمار هو مكون

األكثر تقلبا يف املدى القصري، وعليه فإن ذبذبات اإلنتاج هي نتيجة تقلبات مستويات االستثمار بالدرجة األوىل ومكونات 
 .الطلب األخرى بدرجة ثانية

  : مبدأ أثر الرافعة-ج
دية االقتصادية سعر إن املنشآت ال تقدم على القروض الستخدامها يف متويل االستثمارات إال إذا جتاوزت املردو

 املالية عن طريق االقتراض ويسمى امردوديتهيف هذه احلالة يكون االستثمار اإلنتاجي جمديا وميكن للمؤسسة أن ترفع . الفائدة
 يصبح مضرا ويسمى االستثمار لتمويل طلب القروضأما يف حالة العكس فإن ). Effet de levier(هذا األثر بأثر الرافعة 

 لرأس املال حماسبيا بقسمة الفائض )Re(تقاس املردودية االقتصادية ).Effet boomerang(ثر الرجعي هذا األثر باأل
  :اإلمجايل لالستغالل على املخزون اإلمجايل لرأس املال
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EBE :اإلعانات وهو يقيس الفائض اإلمجايل لالستغالل ويساوي القيمة املضافة مطروحا منها األجور والضرائب الصافية من 
  .الربح اإلمجايل الذي حتققه املؤسسة

k : القيمة اإلمجالية ملخزون رأس املال و تتكون من األموال اخلاصة)Kp ( واألموال املقترضة)Ke (هااليت ميكن احلصول علي 
حتول إىل جتهيزات لغرض سواء كانت خاصة أو مقترضة األموال إن . القروض البنكيةطلب إما بإصدار السندات أو األسهم أو 
تساوي كمية رأس املال مضروبا يف الرقم القياسي ألسعار التجهيزات قيمة هذه التجهيزات استعماهلا يف العملية اإلنتاجية و

)k*Pe.( أما املردودية املالية)Rf (فتساوي:  
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r : معدل التضخممطروح منه االمسيعبارة عن معدل الفائدة احلقيقي ويساوي معدل الفائدة .  

p
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K
K : عبارة عن رافعة االقتراض)Levier d’endettement(  

إن املردودية االقتصادية هتم كل املتعاملني االقتصاديني وخاصة البنوك والدولة، أما املردودية املالية فتهم املسامهني 
ادية من جهة وسعر الفائدة من جهة أخرى ولكل منهما حمدداهتم اخلاصة م وتتوقف هذه األخرية على املردودية االقتص. فقط

  .3واليت ال ميكن التطرق هلما يف هذا البحث
  
 :املضاعف: 1-2
إن أثر املضاعف هو األثر التوسعي للدخل الناتج من زيادة اإلنفاق، سواء كان هذا اإلنفاق استهالكيا، :  مفهوم املضاعف-أ

إن الذي يهمنا يف هذا املقام هو زيادة الدخل الناتج من زيادة . و من بقية العامل اخلارجي على السلع احملليةاستثماريا، حكوميا أ
  :اإلنفاق االستثماري ونعرف املضاعف االستثماري كاآليت

( )5...
I
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∆
=  

ستثمار، فإذا كان هذا األخري ال بد أن أشري هنا أن انعكاس االستثمار على التشغيل يكون خمتلفا حسب نوع هذا اال
توسعيا أي اهلدف منه زيادة حجم املؤسسة فإن تأثريه يكون مضاعفا على اإلنتاج وبالتايل على النمو الذي يؤدي بدوره إىل 

ل أما إذا كان االستثمار إنتاجيا فإن انعكاسه على التشغيل يف املدى القصري يكون سلبيا نتيجة إحالل رأس املا. زيادة التشغيل
) خاصة الترفيهية(حمل العمالة، أما يف املدى الطويل فيكون تأثريه على سوق العمالة إجيابيا نتيجة زيادة الطلب على اخلدمات 

وذلك راجع إىل حتسن القدرة الشرائية املرتبطة طرديا باإلنتاجية من جهة وضعف اإلنتاجية يف القطاع اخلدمايت من جهة أخرى 
  : لدينافحسب عالقة فورستيي يكون
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EPMP(وقد يترتب على االستثمار اإلنتاجي زيادة معدل منو إنتاجية العمل            يف ) &Y(بوترية أسرع من زيادة وترية اإلنتـاج        ) &
تاجية العمل مضافا إليها منو عدد سـاعات العمـل      املدى القصري، أما يف املدى الطويل فإن اإلنتاج ينمو بوترية أسرع من منو إن             

  :لسببني) &H(باملتوسط 
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ينمو القطاع اخلدمايت بشكل أسرع نتيجة زيادة الطلب على خمرجات هذا القطاع من جهة وضعف اإلنتاجية يف هذا                 .1
 .القطاع من جهة أخرى

  .االجتاه العام حنو تقليل عدد ساعات العمل عرب الزمن .2
 إن األثر املضاعف لإلنفاق على الدخل يكون بشكل مباشر إذا كان االستثمار توسعيا، فالزيادة               :كيف يعمل املضاعف؟   -ب

األوىل يف اإلنفاق االستثماري ترفع الدخل بنفس املقدار، وعليه فإن اإلنفاق االستهالكي يرتفع بدوره مع مستوى االدخار ألن                  
تتكرر هذه العمليـة إىل غايـة        . 4كون مقدار االستهالك مرتبطا بامليل احلدي لالستهالك      الدخل اإلضايف ال يستهلك كله وي     

ويف حالة ما إذا كان االستثمار اإلضايف إنتاجيا فإن أثر املضاعف على            . تساوي االدخار اإلضايف مع الزيادة األوىل يف االستثمار       
يجة الزيادة يف اإلنتاجية ويترتب على ذلك ارتفاع القدرة الشرائية          إن األجور احلقيقية ترتفع نت    . اإلنتاج يكون بشكل غري مباشر    

اليت حتول إىل إنفاق إضايف على مجيع السلع وخاصة اخلدمات الترفيهية، وعليه فإن الدخل يرتفع نتيجة انتعاش القطاع اخلدمايت                   
تساوي االستثمار اإلضايف مع    (ضاعف  ومن مث يؤثر على اإلنفاق االستهالكي مرة أخرى وهكذا دواليك حىت ينتهي مفعول امل             

  ).االدخار اإلضايف
  
 يف اية املطاف بعد انتهاء مفعول املضاعف، يزداد اإلنتاج بزيادة االستثمار مهما كانت طبيعة               :عالقة أوكيون باملضاعف  -ج

  :هذا األخري، ويترتب على ذلك زيادة التشغيل وهذا ما تبينه عالقة أوكيون التالية
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يتناسب عكسيا مع احنراف معـدل البطالـة الفعلـي    ) Yp (5إن العالقة أعاله تعين أن معدل منو الناتج بالنسبة للناتج الطبيعي      
)TC ( عن معدل البطالة الطبيعي)TCn(   ونظرا لصعوبة تقدير اإلنتاج املمكن ومعدل البطالة الطبيعي ميكن استبدال عالقـة

  :ة الواقعية التاليةأوكيون السابقة بالعالق
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وقبل االنتقال إىل عالقة أوكيون امليدانية اخلاصة باالقتصاد اجلزائري، ال بد أن أشري إىل أن القطاعات اليت ينتعش فيها 
 قطاع إنتاج ففي حالة زيادة استثمار احلجم فإن التشغيل ينتعش بالدرجة األوىل يف. التشغيل ختتلف حسب نوعية االستثمار

السلع املادية سواء كانت فالحية أو صناعية، أما الزيادة يف استثمار اإلنتاجية تؤدي إىل انتعاش التشغيل يف قطاع اخلدمات عن 
إىل القطاعات ذات ) القطاعات ذات أساليب اإلنتاج كثيفة رأس املال(طريق انتقال العمالة من القطاعات ذات اإلنتاجية العالية 

وميكن ). Déversement(وهذا ما يسميه ألفراد سويف بـ التفريغ أو السيالن ) على العموم اخلدمات(ة الضعيفة اإلنتاجي
، فنحصل على العالقة اجلديدة اليت تربط بني املضاعف )8(والعالقة ) 5(الربط بني عالقة أوكيون واملضاعف باستخدام العالقة 

  :6والبطالة كاآليت
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فلكي نصل إىل التشغيل . إن العالقة أعاله تبني أن البطالة تتناسب عكسيا مع املضاعف ومع حصة االستثمار اإلضايف من الدخل
الكامل أي ختفيض البطالة إىل أدىن مستوى هلا وهي البطالة الطبيعية، نقوم برفع كل من املضاعف وحصة التغري يف االستثمار 

ما هي العوامل املؤثرة يف املضاعف؟ سأجيب على هذا التساؤل : لذي يلي هذا التحليل هوإن السؤال امللح ا. من الدخل
  .بنقيضه، فإذا عرفنا حدود عمل املضاعف سنعرف ال حمالة العوامل املؤثرة فيه

  :حدود أثر املضاعف -د
 .العامإن أثر املضاعف يكون ضعيفا يف حالة ما يكون امليل لالدخار قويا بالنسبة للقطاع اخلاص و .1
إذا كان امليل الستهالك السلع األجنبية أقوى بالنسبة للمتعاملني االقتصاديني، فإن ذلك حيد من استهالك السلع احمللية  .2

 .مما يضعف من اثر املضاعف
إذا كانت األسعار مرنة بشكل تام، فإن زيادة الطلب تؤدي إىل ارتفاع األسعار، وحيدث التضخم يف االقتصاد بدال  .3

 .من النمو
لزيادة طاقاهتا اإلنتاجية، فإن كل من أثر ) الرحبية(إذا كان االقتصاد عند التشغيل الكامل وال يوجد حمفز للمنشآت  .4

  .املعجل وأثر املضاعف يفقد فعاليته
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 لقد حاولنا رسم نقاط االنتشار اخلاصة بعالقة أوكيون بأخذ املشاهدات اخلاصة مبعـدل النمـو                : عالقة أوكيون امليدانية   -ه
لتغري يف معدل البطالة يف نفس الفترة، لكن العالقة العكسية مل تكن واضحة، فاستبدلنا دليل الزمن للتغري يف معـدل البطالـة                      وا

)(بزمن الفترة الالحقة     )tt
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tt TCTC
Y

YY
−+=

−
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−
1

1 βα .(           وقد أظهر البيان بعد هذا التعديل العالقة العكـسية بـني

 :يمعدل النمو والتغري يف معدل البطالة بشكل جل

الشكل رقم 2:  العالقة بين معدل النمو ومعدل البطالة
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إن معدل النمو يؤثر بشكل متأخر يف معدل البطالـة، هـذه            . إن الشكل يعكس العالقة العكسية بني النمو والبطالة       

الظاهرة توحي أن السببية تنتقل من النمو إىل التشغيل وحنن نعلم أن حجم العمالة هو املتغرية املستقلة ودالة اإلنتاج هي تابعـة                      
فكيف نفسر هذا اللغز احملري؟ فحسب اعتقادي، إن التطور التقين ساهم بشكل كبري يف ارتفاع اإلنتاجيـة الـيت          . م العمالة حلج

هـذه  ). 7نتيجة أثـر الـدخل  (أدت إىل ارتفاع القدرة الشرائية لألفراد من جهة وتقليص عدد ساعات العمل من جهة أخرى         
دمات من ناحية وزيادة مداخيل الدولة من ناحية أخرى، وترتب علـى ذلـك         الظاهرة أدت إىل زيادة الطلب وخاصة على اخل       

من التحليل السابق نستنتج أن السياسة الناجعة للتشغيل ليست فقط تدعيم القطاعات            . زيادة التشغيل يف القطاع العام واخلاص     
  .ذات األساليب كثيفة العمالة وإمنا أيضا تدعيم القطاعات ذات اإلنتاجية العالية

 إن هذا املخطط يلخص األثر الكمي لالستثمار على اإلنتاج ومن مث التشغيل يف              :خمطط ملخص لعالقة االستثمار باإلنتاج     -و
  :املدى الطويل والقصري ويبني أثر كل من املعجل، الرافعة واملضاعف

  
 املصدر: من اجتهاد الباحث

  
  )ANSEJ(ملؤسسات املصغرة االستثمار يف ا: املبحث الثاين

  أثر المعجل
I = ∆Y 

  أثر الرافعة
Re>i 

 االستثمار

 االستثمار اإلحاللي

 استثمار الحجم

 استثمار اإلنتاجية

 الطلب على الخدمات األجور الحقيقية

أثر 

 المضاعف

 اإلنتاج
 عالقة أثر المعجل والرافعة بأثر المضاعف:3كل رقمالش
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سأتكلم يف هذا املبحث على أشكال االستثمار وطرق متويله يف املؤسسات املصغرة من وجهة نظر الوكالة الوطنيـة                    
وقد حاولنا االجتهاد قـدر     . لدعم تشغيل الشباب، كما أستعني ببعض املؤشرات اخلاصة بتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة           

 وأدخلنا مؤشرات جديدة، لعلها تكون أدوات إضافية لتزويد املعنيني سواء كـانوا مـوظفني يف وزارة                 املستطاع يف هذا الباب   
من بني هذه املؤشرات، نتطرق إىل معدل اإلنـشاء، معـدل           . املؤسسات الصغرية أو املتوسطة أو باحثني أو أصحاب املشاريع        

 املال باإلضافة إىل بعض املؤشرات املتداولة كمعـدل منـو           التوقف، معدل إعادة النشاط، تطور كثافة املؤسسات و كثافة رأس         
  .املؤسسات، حصة بعض أصناف املؤسسات من العدد الكلي، اخل

  
 إن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تـصنف االسـتثمار يف            :أشكال االستثمار والتمويل يف املؤسسات املصغرة     : 2-1

يتعلق األول بإنشاء مؤسسة صغرية جديدة من الشاب أو         . استثمار التوسيع  و ءاستثمار اإلنشا : املؤسسات املصغرة إىل صنفني   
الشباب أصحاب املشاريع املؤهلني لذلك، أما استثمار التوسيع فيتعلق باالستثمارات املنجزة من طرف املؤسسة بعـد انتـهاء                  

  .مرحلة االستغالل
يل يف جذب الشباب العاطل وحتفيز روح املبـادرة         وقد أدركت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ما ألمهية التمو         

وقد مـر   . لديه يف االستثمار يف املؤسسات املصغرة عن طريق تسهيل التمويل إلجناز املشاريع اجلديدة وتطوير املشاريع القدمية               
 املردودية االقتصادية أكرب    علينا سابقا مبدأ الرافعة الذي أوضح لنا أن رحبية املنشأة تزداد عن طريق التمويل باالقتراض إذا كانت                

من سعر الفائدة، وعليه فإن ختفيض سعر الفائدة وتسهيل عملية االقتراض يؤدي إىل ارتفاع املردودية املالية اليت تكون حمفزا قويا                    
ـ          . للشباب العاطل على اإلقدام إلنشاء املؤسسات املصغرة       ذه وبالفعل، قد طبقت الوكالة هذا املبدأ ووفرت صيغتني لتمويل ه

، ففي األول يساهم كل من الشاب أو الشباب أصحاب املـشاريع بـاألموال              التمويل الثالثي  و التمويل الثنائي االستثمارات،  
املسامهة الشخـصية   : اخلاصة ومسامهة الوكالة بقرض بدون فائدة، أما يف احلالة الثانية يوجد ثالث أطراف مسامهة يف التمويل               

فهل هـذه التـسهيالت آتـت    . لوكالة، وقرض بنكي بفوائد خمفضة من طرف الوكالةللشاب، قرض بدون فائدة من طرف ا    
أكلها؟ ملعرفة ذلك نلجأ إىل بعض املؤشرات اخلاصة باالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة عامة واملصغرة بـصفة                  

  : واجلدول التايل يوضح ذلكخاصة، وخاصة وحنن نعلم أن املؤسسات املصغرة تشكل حصة األسد من املؤسسات الكلية
  

  2002 إىل 2001تطور أصناف املؤسسات حسب عدد األجراء ونسبها من : 1اجلدول رقم

  عدد املؤسسات ونسبتها من العدد الكلي
2001  2002  2003  

صنف املؤسسة حسب عدد 
  األجراء

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
1-09  17025894.64%17773394.26%  180188 95.06%  

10-49  8363 4.65%  9429 5.00%  8042 4.24%  
50-250  1272 0.71%  1402 0.74%  1322 0.70%  

%179893100 اموع  188564100%  189552 100%  
   وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أما النسب فهي من إعداد الباحث:املصدر

ة تستحوذ على الغالبية العظمى من املؤسسات، حبيث أا تشكل أكثـر مـن              بناء على النتائج أعاله، فإن املؤسسات املصغر      
 من جمموع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومن هنا ندرك أن حتليل بعض املؤشرات اخلاصة باالستثمار واملتعلقة ذه املؤسسات                  94%

  .يعكس بالدرجة األوىل حالة املؤسسات املصغرة
  :تثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةبعض املؤشرات اخلاصة باالس: 2-2
  معدل اإلنشاء، إعادة اإلنشاء والتوقف-أ

  :2004تطور معدل اإلنشاء، إعادة اإلنشاء والتوقف عن النشاط بالنسبة للمؤسسات اخلاصة سنة : 2اجلدول رقم 
 2004 املعدالت 2004 نوعية اإلنشاء
%8.42 معدل اإلنشاء 18987 اإلنشاء  

%0.85 معدل إعادة النشاط 1920 إعادة النشاط  
%1.51 معدل التوقف 3407 التوقف  

%7.76 اموع225449 العدد اإلمجايل  

   وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أما املعدالت فهي من إعداد الباحث:املصدر
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الـيت أعيـد    ، أما تلك    % 8.42ن حصة املؤسسات اجلديدة اليت أضيفت إىل رصيد املؤسسات املوجودة تشكل            إ
من % 1.51 استمرار نشاطها فكانت تشكل     ، أما املؤسسات اليت وجدت صعوبة يف      %0.85نشاطها بعد توقفها املؤقت هي      

ونأسف لعـدم وجـود     %. 7.76اموع وبالتايل فإن نسبة املؤسسات اليت دخلت النشاط سواء كانت قدمية أو جديدة هي               
أنه ويف األخري ال بد أن أشري       . بيانات السالسل الزمنية ملعرفة تطورات هذه املعدالت وهلذا اقتصرنا على البيانات املقطعية فقط            

ما دام معدل إعادة النشاط أقل من معدل التوقف فإن هناك مؤسسات مل تتمكن من املنافسة أو مل تستطع أن تتواءم مع الظرف                       
االقتصادي، وعليه فإن على املسؤولني النظر يف العوائق اليت جعلت هذه املؤسسات تغادر السوق وخاصة أا حتملت تكـاليف                   

  .اإلنشاء والتجهيز
  

  :ؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة اخلاصة والعامة تطور امل-ب
  :تطور املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة اخلاصة والعامة: 3اجلدول رقم 

معدل النمو   2002 2003 2004
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 03/04

  طبيعة املؤسسات

8.42% 72.06% 225449 72.06% 207 949 72.39% 189 552   املؤسسات اخلاصة

-1.27% 0.25% 778 0.27% 788 0.30%   املؤسسات العامة 788

8.49% 27.69% 86632 27.67% 79 850 27.31%   احلرفيني 523 71
8.45% 100% 312959 100% 288 587 100% 261 863  

  باحث وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أما النسب واملعدالت فهي من إعداد ال:املصدر
إن حصة املؤسسات اخلاصة تشكل النسبة الكربى من املؤسسات، أما املؤسسات العامة فال تشكل إال نسبة ضئيلة 

، كما أن هذه النسبة يف تناقص مستمر وهذا يوحي أن اخلصخصة يف 2004 سنة %0.25جدا ، حبيث أا مل تتجاوز 
إن تطور معدل منو أصناف . ك جل املؤسسات الصغرية واملتوسطةاجلزائر قد قطعت شوطا كبريا، وقد أصبح القطاع اخلاص ميل

. املؤسسات عرب الزمن يدل على أن التوقعات اخلاصة بانتعاش القطاع احلريف والقطاع اخلاص متفائلة على عكس القطاع العام
زيادة حقيقية ألننا مل نأخذ بعني فعلى الرغم من الزيادة اهلائلة يف عدد املؤسسات اخلاصة واحلرفيني، إال أا ال تعكس بالفعل 

للوصول إىل هذا . فحىت نكون واقعيني، ال بد من مقارنة معدل منو املؤسسات مبعدل منو السكان. االعتبار تطور السكان
اهلدف، قمت حبساب مؤشر جديد وهو مؤشر كثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والذي يبني عدد املؤسسات لكل ألف 

  .ساكن
  :ثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطور ك-ج

  :تطور كثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة: 4اجلدول رقم 
03/04معدل النمو 2004 2003 2002 السنوات  

 %8.45 312959 288587 261863 عدد املؤسسات

 %0.79 32100 31848 31357 حجم السكان

كثافة املؤسسات)  PME/PT) 8.35 9.06 9.75 7.62% 
   وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والديوان الوطين لإلحصائيات، أما الكثافة واملعدل فهي من إعداد الباحث:املصدر

ألن معدل % 8.45بدال من % 7.62 كان 2004 إىل سنة 2003إن معدل النمو احلقيقي للمؤسسات من سنة 
م أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر باالعتماد على مؤشر النمو احلقيقي، ميكن اجلز%. 0.79منو السكان كان 

 كان يساوي 2004 ساكن يف سنة 1000أصبحت تنمو بوترية جيدة ومعقولة وخاصة أن عدد املؤسسات اإلضافية لكل 
  .تقريبا مؤسسة واحدة باملتوسط

  )ANSEJجهاز ( تطور كثافة رأس املال يف املؤسسات املصغرة -د
  :2004 سنة )ANSEJجهاز (والعمل للمؤسسات املصغرة) معامل رأس املال(املال تطور كثافة رأس : 5اجلدول رقم 

عدد املناصب  عدد املشاريع  قطاعات النشاط
  )E/K(كثافة العمل  )K/E(كثافة رأس املال   تكلفة االستثمار  املتوقعة

 6-10*1.91 522808.085 21899907876 41889 14854 اخلدمات

 6-10*1.43 697337.631 20897814125 29968 11967 نقل املسافرين
 6-10*1.08 927238.264 18593908909 20053 9705 نقل البضائع
 6-10*2.06 486464.002 14485438582 29777 8012 احلرف
 6-10*1.56 642014.005 12438379339 19374 7567 الفالحة
 6-10*1.70 589959.896 6139122682 10406 2797 الصناعة

شغال العموميةالبناء واال  1900 7907 3804641087 481173.781 2.08*10-6 
   98259212600 159374 56802 اموع

   الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أما كثافة رأس املال واملعدل فهي من إعداد الباحث:املصدر
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اإلنتاجية كثيفـة العمالـة مـن       إن مؤشر كثافة رأس املال مهم جدا، فهو يبني القطاعات اليت تستخدم األساليب              
األساليب اإلنتاجية كثيفة رأس املال، فإذا كان هدف احلكومة احلد من البطالة فما عليها إال تدعيم القطاعات ذات األسـاليب                    

 يليه  إن اجلدول أعاله يبني أن قطاع املؤسسات املصغرة األكثر استخداما للعمالة هو البناء واألشغال العمومية مث               . كثيفة العمالة 
 عمال، ونفس املبلـغ     208إن استثمار مليون دينار يف قطاع األشغال العمومية يؤدي إىل توظيف            . القطاع احلريف مث اخلدمات   

ملواجهة عرض العمالة الفائض، يكفي على أصـحاب القـرار تـدعيم            .  عمال فقط يف نقل البضائع     108يؤدي إىل توظيف    
ونظرا لعدم توفر املعطيات اخلاصة باإلنتاج والعمالـة يف كـل           . اتب األوىل يف التشغيل   القطاعات الثالث السابقة اليت حتتل املر     

قطاع، مل نتمكن من معرفة القطاعات األكثر إنتاجية واليت جيب دعمها من طرف أصحاب القرار ألا توفر العمالة عن طريق                    
  .ما يسمى بالتفريغ كما رأينا سابقا

  :ة الوطنية والقرض املصغر بالنسبة للتشغيلتقييم جهاز الوكال: املبحث الثالث
سأتناول بالتحليل جهاز الوكالة الوطنية . إن اهلدف من هذا املبحث هو تقييم بعض األجهزة املوجهة لتشغيل الشباب

فهل . منهما موجه إلنشاء املؤسسات املصغرة من طرف الشباب العاطللدعم تشغيل الشباب وجهاز القرض املصغر، فكل 
 اليت 35-19ار يف املؤسسات املصغرة من طرف هؤالء الشباب بدعم من اجلهازين أدى إىل تقليص بطالة الفئة العمرية االستثم

 اليت استفادت من اجلهاز الثاين؟ قبل اإلجابة على هذا السؤال احملوري، سأعرف بشكل 50-53استفادت من اجلهاز األول و 
  .موجز اجلهازين السابقني واهلدف من تأسيسهما

  :والقرض املصغر) ANSEJ( جهاز 3-1
 لقد أنشأت برامج عديدة قبل إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، من بينها برنامج الوظائف ):ANSEJ(جهاز  -أ

 املأجورة مببادرة حملية، برنامج األشغال ذات املنفعة العمومية وذات االستعمال املكثف لليد العاملة وبرنامج عقود ما بعد
 1997وعليه فقد انشأ سنة . وقد وجهت انتقادات هلذه الربامج ألا ترتكز على املساعدة وتنمية روح االتكال. التشغيل

 هدفه تنمية روح املبادرة )ANSEJ(باملوازاة مع الربامج السابقة جهاز جديد تسريه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
يتضمن هذا الربنامج إنشاء . مصغرة تتماشى وأهداف االنتقال إىل اقتصاد السوقلدى الشباب ودفعهم إىل إنشاء مؤسسات 

 سنة، يسامهون يف متويل مشروعهم بنسبة معينة حسب 35 و19مؤسسات مصغرة مببادرة متعاملني شبان تتراوح أعمارهم بني 
سب كلفة كل مشروع، وذلك مبنح قرض من طبيعة املشروع، أما اجلزء الباقي فتتكفل املساعدة املالية للدولة بتمويله وذلك ح

  .اخلزينة العمومية بدون فائدة، وكذا البنوك مبنح قروض بنسبة فائدة خمفضة
يكون الفرد مؤهال إلنشاء مؤسسة مصغرة عن طريق جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إذا كان بطاال وسنه    

أهيل والكفاءة املهنية الضرورية ملمارسة النـشاط املختـار ومـسامهته            سنة باإلضافة إىل توفره على الت      35 و   19يتراوح بني   
  .الشخصية يف متويل املشروع بنسبة معينة حسب مبلغ املشروع

 ويتمثل يف 17/05/99 و 11/07/98إن القرض املصغر تأسس يف جمالس مابني الوزارات يف  :القرض املصغر جهاز -ب
 دينار موجه لشراء التجهيزات الصغرية وقابل للتسديد يف 350000 و 50000قرض من احلجم الصغري والذي يتراوح بني 

  ومينح وفقا لبعض الشروط املالئمة لالحتياجات و العوائق اخلاصة ببعض النشاطات والسكان املعنيني بذلك . فترة قصرية األجل
ليدوية وهو يدخل يف إطار هذا القرض موجه لترقية العمل احلر، العمل يف البيت، احلرف الصغرية واحلرف اإن 

وقد طلب من . وهو وسيلة حملاربة البطالة والفقر. األنشطة اإلنتاجية ابتداء من اخلدمات إىل أنشطة أقل من املؤسسات الصغرية
  .البنك الوطين اجلزائري متويل هذه املنظومة قبل تعميمها على البنوك األخرى أو تأسيس هيأة خاصة

%) 8سعر الفائدة املخفض ( اخلاصة بامتيازات القرض املصغر DGT و ADSثالثية بني وقد مت إمضاء االتفاقية ال
 وكالة تابعة لشبكة 28وقد مت تعيني . 99، كما مت إمضاء ونشر القانون الداخلي لتثبيت هذا اجلهاز يف أكتوبر 99يف جويلية 

 400000 تقرر رفع احلد األقصى إىل 2004سنة وأبتداءا من  .99البنك الوطين اجلزائري للتكفل ذا اجلهاز يف ديسمرب 
دج ومدة التسديد إىل سبع سنوات وهو موجه باخلصوص حنو الفئات اليت تعاين من البطالة وتلك اليت ليست مؤهلة لالستفادة 

ق  كل الفئات اليت تتوفر على قدرات خللاحتياجاتوهذا قصد تغطية ) 50-35الفئة العمرية (من جهاز املؤسسة املصغرة 
  .نشاط حلساا اخلاص

  :تقييم اجلهازين: 3-2
 و 35-19، فإين سأحاول حساب مسامهة الفئتني العمريتني 2000مبا أن اجلهازين كانا ساريا املفعولني قبل سنة 

ملعرفة أي الفئات العمرية أكثر .  وأقارن بينهما خالل الفترتني2004 مث 2000 يف معدل البطالة الكلي يف سنة 35-50
  :ا يف معدل البطالة اإلمجايل، أستخدم مقياسا أكثر دقة ملعدل البطالة والذي صيغته الرياضية على الشكل التايلتأثري
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TC :معدل البطالة اإلمجايل.  
iα : موعةوزن اi.  

TCi : معدل البطالة للمجموعةi.  
n :عدد الفئات.  
  

حنصل على على القانون أعاله بطريقة بسيطة، فلو فرضنا أن الفئات حمل الدراسة هي فئات السن، ميكن الربهان   
  :العالقة أعاله كاآليت
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Ui : عدد السكان العاطلني للفئةi.  
PAi : عدد السكان النشطني للفئةi.  

كلما . طالة الكلي يتوقف على عنصرين، الثقل أو الوزن ومعدل البطالة الفئويمن القانون أعاله ندرك أن معدل الب  
كان حجم الفئة كبريا بالنسبة إىل اموع الكلي للفئات كلما كان تأثريه كبريا، وكلما وجدت الفئة صعوبة أكرب يف إجياد 

 مسامهة كل فئة عمرية يف معدل البطالة إن اجلدول أسفله يبني. منصب عمل كلما سامهت يف تضخيم معدل البطالة بقدر أكرب
  :اإلمجايل

  توزيع نقاط البطالة على فئات السن املختلفة توزيع السكان النشطني حسب السن، : 6اجلدول رقم 
  2000سنة يف فيفري 

i  النسبة حجم السكان النشطني فئات السن)iα( iTC% iα% iTCi⋅α)104( 
2  15-19 850457 10.43 62.87 10.43 6.557341 
3  20-24 1506528 18.48 49.11 18.48 9.075528 
4  25-29 1435668 17.61 37.57 17.61 6.616077 
5  30-34 1138705 13.97 23.33 13.97 3.259201 
6  35-39 873207 10.71 15.04 10.71 1.610784 
7  40-44 737945 9.05 10.18 9.05 0.92129 
8  45-49 646432 7.93 10.07 7.93 0.798551 
9  50-54 361029 4.43 10.27 4.43 0.454961 

10  55-59 321339 3.94 12.32 3.94 0.485408 
 29.77.9141 96.55 29.77 100 8153646 اموع  

 .Données Statistiques « Activité, emploi et chômage », n°308, 1er trimestre 2000, ONS, p2 املصدر :

   لقد مت حساب مسامهة كل فئة يف معدل البطالة الكلي من طرف الباحث-
 25 و 20إن معدل البطالة الكلي، تتقامسه الفئات املختلفة بشكل غري عادل، حيث يتحمل األفراد الذين يتراوح سنهم بني 

بالدرجة األوىل وإىل صعوبة حتوهلم من ) يشكلون أكرب وزن(جع لثقل وزم يف القوى العاملة  نقاط وهذا را9سنة أكثر من 
 فرد ال يوفّقون 100 فرد من بني 49ما يؤكد ذلك هو وجود تقريبا . حالة البحث عن العمل إىل حالة العمل بالدرجة الثانية

 نقطة 6.5 فتساهم بأكثر من 29-25أما فئة السن . ه الفئةيف إجياد وظيفة، هذا الرقم يعكس املشكل اخلطري اليت تعانيه هذ
 والسبب ال 19-15تأيت يف املرتبة الثالثة الفئة األوىل أي فئة السن . وهذا راجع كذلك إىل وزا ومعدل بطالتها املرتفعني
  .يرجع إىل ثقلها وإمنا إىل صعوبة اندماجها يف احلياة املهنية

، فإذا مجعنا نقاط 34-30 و 29-25، 24-20هو مسامهة الفئات العمرية الثالث إن الذي يهمنا يف هذا املقام   
. 3.33 تساوي 49-45 و 44-40، 39-35أما جمموع النقاط للفئات العمرية . 18.95البطالة هلذه الفئات حنصل على 

  :قاط الفئات املعنيةنستعني باجلدول أسفله حلساب ن. 2004وبنفس الطريقة حنسب نقاط البطالة هلذه الفئات يف سنة 
سنة توزيع نقاط البطالة على فئات السن املختلفة يف فيفري توزيع السكان النشطني حسب السن،  : 23-4جدول 

2000  
i  النسبة  حجم السكان النشطني فئات السن)iα(  iTC% iTCi⋅α)104( 
2  15-19 726445 0.0767 35.36 2.712 
3  20-24 1629172 0.1720 31.02 5.337 
4  25-29 1738308 0.1836 26.61 4.885 
5  30-34 1364079 0.1440 15.13 2.179 
6  35-39 1159276 0.1224 9 1.102 
7  40-44 938912 0.0991 6.21 0.616 
8  45-49 746424 0.0788 5.57 0.439 
9  50-54 586873 0.0620 4.19 0.260 

10  55-59 580453 0.0613 3.50 0.215 
 17.65 17.65 1.0000 9469942 اموع  

  .Données Statistiques « Activité, emploi et chômage », n°411, 3ème trimestre 2004, ONS, p3 :املصدر 
 لقد مت حساب مسامهة كل فئة يف معدل البطالة الكلي من طرف الباحث -

  : يف معدل البطالة الكلي تساوي35-20 نالحظ أن مسامهة الفئة العمرية من خالل اجلدول  
  .2.16 فهي تساوي 50-35أما جمموع النقاط للفئة العمرية . 12.40
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 اخنفضت 35-20 جند أن نقاط البطالة للفئة العمرية 2004 و 2000مبقارنة نقاط البطالة للفئات املعنية بني سنيت        
% 35 أي بنسبة    1.17 حيث اخنفضت بـ     50-35 الشيء بالنسبة للفئة العمرية      و نفس % 35 أي بنسبة    6.55بـ  

مما سبق نستنتج أن كال من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والقرض املصغر كانا فعالني وقد سـامها                   . كذلك
  .بشكل معترب يف تقليص نقاط البطالة للفئات العمرية السابقة وبالتايل للبطالة الكلية

  :امتةاخل
من التحليل النظري لعالقة التشغيل باالستثمار، توصلنا إىل انعكاس االستثمار على التشغيل يكون خمتلفا حسب نوع 
هذا االستثمار، فإذا كان هذا األخري توسعيا أي اهلدف منه زيادة حجم املؤسسة فإن تأثريه يكون مضاعفا على اإلنتاج وبالتايل 

أما إذا كان االستثمار إنتاجيا فإن انعكاسه على التشغيل يف املدى القصري . ىل زيادة التشغيلعلى النمو الذي يؤدي بدوره إ
يكون سلبيا نتيجة إحالل رأس املال حمل العمالة، أما يف املدى الطويل فيكون تأثريه على سوق العمالة إجيابيا نتيجة زيادة الطلب 

 القدرة الشرائية املرتبطة طرديا باإلنتاجية من جهة وضعف اإلنتاجية يف وذلك راجع إىل حتسن) خاصة الترفيهية(على اخلدمات 
  .القطاع اخلدمايت من جهة أخرى

  
  :وقد توصلنا إىل عالقة هامة تربط التشغيل باملضاعف وهي على الشكل التايل

( )1tt
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فلكي نصل إىل التشغيل .  االستثمار اإلضايف من الدخلإن العالقة أعاله تبني أن البطالة تتناسب عكسيا مع املضاعف ومع حصة          
الكامل أي ختفيض البطالة إىل أدىن مستوى هلا وهي البطالة الطبيعية، نقوم برفع كل من املضاعف وحصة التغري يف االسـتثمار                     

ه الظاهرة يف أن معـدل      تتمثل هذ . كما ال يفوتين أن أشري إىل اكتشاف لغز حمري عند حتليل عالقة أوكيون ميدانيا             . من الدخل 
النمو يؤثر بشكل متأخر يف معدل البطالة، هذه الظاهرة توحي أن السببية تنتقل من النمو إىل التشغيل وحنن نعلـم أن حجـم                       

فكيف نفسر هذا اللغز احملري؟ فحسب اعتقادي، إن التطـور          . العمالة هو املتغرية املستقلة ودالة اإلنتاج هي تابعة حلجم العمالة         
 ساهم بشكل كبري يف ارتفاع اإلنتاجية اليت أدت إىل ارتفاع القدرة الشرائية لألفراد من جهة وتقليص عدد ساعات العمل                    التقين

هذه الظاهرة أدت إىل زيادة الطلب وخاصة على اخلدمات من ناحية وزيـادة مـداخيل               ). 8نتيجة أثر الدخل  (من جهة أخرى    
من التحليل السابق نـستنتج أن الـسياسة        .  التشغيل يف القطاع العام واخلاص     الدولة من ناحية أخرى، وترتب على ذلك زيادة       

  .الناجعة للتشغيل ليست فقط تدعيم القطاعات ذات األساليب كثيفة العمالة وإمنا أيضا تدعيم القطاعات ذات اإلنتاجية العالية
طاع يف هذا الباب وأدخلنا مؤشرات جديدة،       عند تطرقنا إىل االستثمار يف املؤسسات املصغرة، حاولنا االجتهاد قدر املست          

لعلها تكون أدوات إضافية لتزويد املعنيني سواء كانوا موظفني يف وزارة املؤسسات الصغرية أو املتوسطة أو باحثني أو أصحاب                   
سات و كثافة   معدل اإلنشاء، معدل التوقف، معدل إعادة النشاط، تطور كثافة املؤس         : من بني هذه املؤشرات، تناولنا    . املشاريع

  .رأس املال باإلضافة إىل بعض املؤشرات املتداولة كمعدل منو املؤسسات، حصة بعض أصناف املؤسسات من العدد الكلي، اخل
مبقارنة نقاط البطالة للفئات املعنية بني      عند تقييمنا جلهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز القرض املصغر، قمنا             

و نفـس   % 35 أي بنسبة    6.55 اخنفضت بـ    35-20 لقد وجدنا أن نقاط البطالة للفئة العمرية         .2004 و   2000سنيت  
مما سبق نستنتج أن كال من جهاز       . كذلك% 35 أي بنسبة    1.17 حيث اخنفضت بـ     50-35الشيء بالنسبة للفئة العمرية     

ل معترب يف تقليص نقـاط البطالـة للفئـات    الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والقرض املصغر كانا فعالني وقد سامها بشك   
  .العمرية السابقة وبالتايل للبطالة الكلية
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  الملحق
  2003 إلى 89تطور من الناتج الحقيقي، اإلستثمار الصافي الحقيقي والتغير في معدالت البطالة من سنة 

t IPC PIBn(106) ABFF(106) CFF Inette INréel% PIBr % TC ∆TC 

89 100 355184 114828,1 30196,4 84631,7     
90 117,9 464000 145300 37331 107969 8,21% 10,80% 19,7 1,4 
91 148,4 697500 207367 52138,8 155228,2 14,22% 19,43% 21,1 2,7 
92 195,4 914900 283802 54179,8 229622,2 12,34% -0,38% 23,8 -0,65 
93 235,5 1007800 324100 95395,9 228704,1 -17,36% -8,60% 23,15 1,25 
94 303,9 1273900 407500 116046,4 291453,6 -1,25% -2,05% 24,4 3,7 
95 394,4 1741424,2 541826 137670,4 404155,6 6,85% 5,33% 28,1 -0,12 
96 468,1 2251489,4 639447,1 188145,3 451301,8 -5,92% 8,93% 27,98 -1,57 
97 494,93 2423600 638100 179528,3 458571,7 -3,90% 1,81% 26,41 1,61 
98 519,44 2417700 728754,1 208854,9 519899,2 8,02% -4,95% 28,02 0,87 
99 532,2 2783400 789798,6 256574,1 533224,5 0,10% 12,37% 28,89 -1,59 

2000 533,8 3698700 852628,7 257183,3 595445,4 11,33% 32,49% 27,3 -9,6 
2001 557,5 3788600 965462,5 289508 675954,5 8,69% -1,92% 17,7  
2002 565,49 4038600 1111309,3 299686 811623,3 18,37% 5,09%   
2003 580,11 4711028,2 1265164,5 346881,9 918282,6 8,21% 13,71%   

  من الديوان الوطني لإلحصائيات أما المتغيرات الحقيقية، معدالت النمو والتغيرات من إعداد الباحث المعطيات الخام :المصدر


