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دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات

الملخص

تتناول هذه المقال أهمية ودور لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات لما لهذه األخيرة من
تأثير على اقتصاديات مختلف البلدان وبمختلف مستواها االقتصادي وتزداد أهمية الصادرات أكثر بالنسبة
للبلدان النامية نظرا الرتباط اقتصادياتها بما تصدره من مواد أولية كما تلقي هذه المقالة الضوء على
.المقدرة التصديرية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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المداخلة

هناك نوعين من المؤسسسسسسات م و ؤس مؤسسسسسسات توها إنتاهها إلى السسسوو المسلية و مؤسسسسسسات
توها إنتاهها كليا أو هزئيا نسو السسسسوو الدولية هذه األخيرة أتسسسبس نسسسسبة مسسسساهمتها في الصسسسادرات ما
يقارب % 30

) (1

في معظم الدول خاتة الدول المتقدمة.

إن المؤسسسسسسات م و ؤ عنصسسر فعال في السياة االقتصسساديةس ليط فقك بسدم عددها وتعدد نتسساطاتها ولدن
بسدم وهودها في هميع الميادينس ال يمدنها أن تنمو إال إذا تم تدعيمها من طرف السسسلطات العامة وخاتسسة
دخولها إلى األسسسسواو الدوليةس ألن دخول األسسسسواو الجديدة يتطل توفر مسيك قانوني و اقتصسسسادي يسسسسمح
بذلكس إن منتجات المؤسسسسسسسسات م و ؤ تمر عادة بعدة مرا ت تى تصسسست إلي األسسسسواو الدولية ومن هذه
المرا ت:
أ /التصسسسسدير مبا سسسسرةس وهذا في أالل الساالت لن يدون سسسسسهة بسدم القدرة التنافسسسسسية للمؤسسسسسسسسسسة
الصغيرة والمتوسطة.
ب /التصدير بطريقة الير مبا رة وهذا يعني أن المؤس سات م و ؤ تلجا إلى المؤس سات الخا تة
التي تسسمى مؤسسسسات التصسدير واالسستيراد لةسستعانة بها في تصسريف منتجاتها في السسوو الدولية وإيجاد
عمةء لها.
جـ  /المتسساركة بمنتجاتها في منتوآ رخر عن طريا التدامت مع مؤسسسسسسات كبرت وبالتالي تصسسدر
منتجاتها عن طريا هذه المؤسسسسسسات التي تتعامت معها مثت المؤسسسسسسات م و ؤ التي تنتا لصسسالح تسسناعة
السسسسسيارات أو األههزة ارلدترونية و اليرهاس فدبريات التسسسسركات األمريدية تتسسسستري ما يقارب  %56من
ا تياهاتها من مؤسسسسات تسغيرة ومتوسسطةس) (2وفي اليابان تنتا المؤسسسسات م و ؤ العديد من المنتجات
الصسسناعية التي يتم تصسسديرها فيما بعد أو تقدؤ خدمات للتسسركات الدبرت ذات القدرة التصسسديرية كاألههزة
االلدترونية وتسسسناعة ا الت بمختلف أنواعها) (1س ولتبيان دور المؤسسسسسسسسات م و ؤ في التصسسسدير تتناول
بالتسليت العناتر ا تية.
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أوال -لماذا االهتمام بالمقدرة التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن المقدرة التصسسسسسسديرية للمؤسسسسسسسسسسسسسسات م و ؤ تتسدد من خةل مقدرتها التنافسسسسسسسية وقيم مبيعاتها
واألسواو التي تتفاعت معها في الداخت ولدن هناك عوامت يج أن تأخذ في السسبان منها عوامت خارهية
وعوامت داخلية ).(2
أ -العوامل الخارجية :تتمثت هذه العوامت في المسيك الذي تعمت فيا المؤس سةس قد يدون هذا المسيك مسف ًزا
أو يدون منفرًا من التصسسسديرس والتسسسدت الموالي يوأسسسح أهم العوامت المؤثرة في اتخاذ قرار التصسسسدير من
طرف المؤسسة.
الشكل ( :)01العوامت الخارهية المؤثرة في قرار التصدير للمؤسسات م و ؤ.
مؤشرات األسواق
الخارجية المقصودة

سعر الصرف

سياسة تنمية
الصادرات للبلد

الميزة المقارنة للبلد

المقدرة التصديرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

المصدرS. Tamer Gavusgil: op. cit. p 65 :
من التدت يمدننا توأيح العناتر ا تية:
 الميزة المقارنة :إن القوة االقتصسسسسسسادية للبلد تمدنا من تسديد إمدانيات التصسسسسسسديرس الموارد المتا ةسالتداليف واليرهاس هذه العوامت تجعت من المؤسسسسسسسسات م و ؤ تتميز بميزة تصسسسديرية وفقا لةقتصسسساد
الذي تنتمي إليا.
 س ياس ة التص دير :وترتبك بسسسسسياسسسسسة البلد تجاه التصسسسسديرس خاتسسسسة ارمدانيات المختلفة التي تقدؤللمصسسسسدرينس المسسسسساعدة على التصسسسسديرس الخدمات التسسسسسويقية التي يقدمها للمتعاملين االقتصسسسساديين في
الخارآ والتعريف بمنتجات المؤسسات الوطنية.
 س عر الص ر  :يتعلا بالقدرة التسسسسسرائية لعملة البلدس فالتغيرات التي تطرأ على العملة تعطي قدرةتنافسسسية للصسسادرات أو تقلت منهاس فاالرتفاع الذي عرفتا خةل عدة سسسنوات عملة األورو أثرت بتسسدت
كبير على تادرات دول ارتساد األوروبي مقابت تادرات الواليات المتسدة األمريدية.
 مؤش رات اقس واي الخارجية :إن الدخول إلى األسسسسسواو الخارهية يتطل من المصسسسسدر أن يعرفالدثير من المؤ راتس أذواو المستهلدينس الطل على السلعة...الخ.
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ب -العوامل الداخلية :معظم األبساث والدراسسسسسسات توتسسسسسل إلى أن هناك عوامت داخلية أسسسسسساسسسسسسية تسدد
المقدرة التصديرية للمؤسسات وخاتة الصغيرة منهاس والتدت الموالي يوأح ذلك.
شكل ( :)02العوامت الداخلية المؤثرة في قرار التصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تهيئة المؤسسة للتصدير
للتصدير

تهيئة المنتوج

المقدرة التصديرية للمؤسسة

المصدرS. Tamer Gavusgil: op. cit, p 66 :
من التسسسدت يمدننا أن نسسسستنتا أن هناك عوامت داخلية تؤثر على قرار المؤسسسسسسسسة في التصسسسديرس ومن هذه
العوامت تهيئة المؤسسةس وتعني مقدرة مسيريها و وافزهم على الخوض في مجال التصدير والعوامت التي
تجعلهم يفدرون في تصسسسسدير منتجاتهم إلى األسسسسسواو الخارهيةس الطاقة ارنتاهية وتتعلا بالمعدات وا الت
المستخدمة والتي يتم تخصيصها لتلبية الطل الخارهيس بسيث تدون الطاقة ارنتاهية للمؤسسة كافية لتلبية
الطل على منتجاتها .
 تنظيم المؤسسة :وهذا يرتبك بالوق المخصص لمعالجة القضايا المرتبطة بالتصدير. الموارد المالية :وهي الموارد المالية التي تتطلبها عملية التسسسسسسويا الدولي من دعايةس إعةنس النقتسالرسسسسوؤ المفروأسسسة على الصسسسادرات و المقدرة التقنية والتسسسسويقيةس فالمؤسسسسسسسسات التي تمتلك قدرات
بتسسسسرية قادرة على التأقلم عند دخول المؤسسسسسسسسسسة عالم التصسسسسدير تدون مقدرتها التصسسسسديرية أكثر من
المؤسسات التي ال تمتلك هذه المؤهةت.
 تهيئة المنتوج  :إن هودة المنتوآ تتسدد أكثر في السسسسسسسوو المسليةس إذا كان هذا المنتوآ عليا طلبابالداخت يمدن أن يسقا نفط الطل أو على األقت بتدت نسبي في السوو الدولية.
تعمت الدول اليا على مسسسساعدة هذه المؤسسسسسسسسات لدخول األسسسسواو الدولية عن طريا هيئات ومؤسسسسسسسسات
متخ ص صة في ذلك)(1س يث تقدؤ لها الدرا سات عن األ سواو ومستوت التدنولوهيا ودرهة المنافسةس كما
نقدؤ الدول لمؤسساتها م و ؤ وافز مالية لتتجيعها على التصديرس كما تنظم المعارض والملتقيات التي
تسسسسمح بتةقي المصسسسدرين والمسسسستوردينس كما تتعرف المؤسسسسسسسسات م و ؤ على منافسسسسيها وبالمسسسستوت
التدنولوهي للمنتجات واألسعار واليرهاس وتعتبر المعارض بداية التصدير في كت دول العالم.
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ثانيا -صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تجارب بعض دول العالم.
لقد قاؤ مركز التجارة العالمي التابع لمؤتمر األمم المتسدة للتجارة والتنمية ( )CNUCEDبدرا سة
المقدرة التصديرية للمؤسسات م و ؤ في بعض دول العاؤس توتل هذه الدراسة إلى النتائا ا تية

) (1

أ -في البلدان النامية:
في بعض البلدان األسسسيوية مثت باكسسستان وتايةند بلغ

صسسة المؤسسسسسسات م و ؤ في الصسسادرات

الدلية لهذه البلدان  %30و %35على التواليس أما في الهند ففي سنة  1982بلغ

صة المؤسسات م و

ؤ في الصسسادرات ارهمالية والي % 46س أما في السسسنوات التي تل سسسنة  1983فقد ارتفع هذه النسسسبة
إلى  %93منها  %45منتجات تسسسناعيةس أما في كوريا الجنوبية فقد وتسسسل هذه النسسسسبة إلى  %39سسسسنة
 1983وسنغافورة التي وتل

صة المؤسسات م و ؤ إلى  %40من إهمالي الصادرات الدلية). (2

إن تنمية الصسسسسسسادرات يعد قضسسسسسسية هامة في الدول الناميةس فمعظم هذه الدول ولسد اليوؤ تسسسسسسادراتها من
المنتجات الصسسناعية والخدمات ال يتعدت  % 1والباقي هو تسسادرات من المواد األولية لذا من الضسسروري
بالنسسسسسبة لهذه البلدان دعم وتنمية قطاع المؤسسسسسسسسسسات م و ؤ والتي يمدن أن تؤدي دورا مسوريا في تنويع
تادراتها وذلك على النسو ا تي:
أ -التطور التدنولوهي في السسدول المتقسسدمسسة أدت إلى اختفسساء الدثير من المنتجسسات ذات الطسسابع التقليسسدي
وبالتالي يمدن للمؤسسات الصغيرة المتخصصة في بعض الصناعات التقليدية الدخول إلى هذه األسواو.
ب -المؤسسات م و ؤ تستخدؤ فنون إنتاهية كثيفة العمت وهو العنصر المتوفر في الدول النامية مما يجعت
تدلفة إنتاهها منخفضة مما يمدنها من الدخول إلى األسواو الدولية.
ج  -إذا ما تم ربك المؤسسات الدبرت بالمؤسسات م و ؤ من خةل التعاقد يمدن لهذه األخيرة من إيجاد
مدانا في السوو الدولية وعليا تساهم في التصدير بطريقة الير مبا رة.
إن صسسسة المؤسسسسسسسسات م و ؤ في تسسسادرات الدول النامية أسسسعيفة نسسسسبيا فأاللبية هذه المؤسسسسسسسسات تبيع
منتجاتها في السسسوو المسلي و ال تسسستطيع التوها إلى التصسسدير ألن طاقتها ارنتاهية ال تسسستطيع أن تتسمت
ارنتاآ للسسسسسسسوو الدوليةس ك ما أن الموارد المالية المتا ة أسسسسسسعيفة ال تسسسسسسسمح بتسمت التداليف المرتبطة
بالتصسسسديرس ثم إن القدرة التنافسسسسية لمنتجات هذه المؤسسسسسسسسات أسسسعيفة سسسسوا ًء من نا ية الجودة أو التدلفةس
بارأسسافة إلى نقص المعلومات ول السسسوو الدوليةس فة توهد مؤسسسسسسات متخصسسصسسة تقدؤ لها المعلومات
الدافية عن األسسواو الدوليةس مع الياب تدفت تاؤ من طرف السسلطات العمومية بهذه المؤسسسسات خاتسة في
مجال االمتيازات المرتبطة بالتصسسسسسديرس إن أالل المؤسسسسسسسسسسسسات م و ؤ في البلدان النامية ال تملك طاقات
بترية قادرة على التدفت بالمتدةت التي تواها هذه المؤسسات إذا ما قررت الدخول إلى األسواو الدولية.
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لقد أتسسسسبح لدت المسسسسسيرين وتسسسسناع القرار في الدول النامية التسسسسعور بضسسسسرورة تقديم كت المسسسسساعدات
واالمتيازات للمؤسسسسسسات م و ؤ لةنتقال من السسسوو المسلي إلى السسسوو الدوليس كذلك التسسعور بأن هناك
طاقات مادية وبتسسرية إذا ما تم تتسسجيعها تجعت من هذه المؤسسسسسسات مؤسسسسسسات مصسسدرةس لدن يوهد اليا
العديد من الدول النامية تسسسعى لتأهيت مؤسسسسسساتها تى تدون في مسسستوت التغيرات والتسديات التي يعرفها
العالمس وخاتة أن معظم هذه الدول تتطلع لةنضماؤ للمنظمة العالمية للتجارة والتدتةت ارقليمية.
 -3في البلدان المتقدمة:
في هذه البلدان على الرالم من أن صسسة المؤسسسسسسات م و ؤ في التصسسدير أسسعيفة مقارنة بسصسسة
المؤسسات الدبرتس إال أن ار صائيات المتوفرة تتير إلى أن المؤسسات الصغيرة هي األكثر مساهمة في
التصسسدير ويفسسسر ذلك على أسسسال أن المؤسسسسسسات الصسسغيرة تتةءؤ مع معطيات و سسروط السسسوو الدولية
بسسالعمسست على إنتسساآ منتجسسات ذات هودة دون أن تستسساآ إلى إهراء تعسسديةت تنظيميسسة تدون مدلفسسة لهسساس
بارأسسافة إلى أن المؤسسسسسسات الصسسغيرة اسسستفادت كثيرا من تدنولوهيا المعلومات واالتصسساالت الجديدة مما
أدت إلى تخفيض الدثير من التداليف المرتبطة بالتصدير).(1
تتميز المؤسسات م و ؤ في كندا بأنها األكثر تصديراس بسيث وتل تادرات المؤسسات الصغيرة (أقت
من  50عامة) إلي  %30,9من قيمة الصادرات الدنديةس والجدول الموالي يوأح ذلك.
جدول ( :)01تادرات المؤسسات م و ؤ الدندية للفترة (.)1993-2006
طبيعة المؤسسة

 %من عدد المصدرين

 %من قيمة الصادرات

 200عامت وأكثر

6,3

43,7

 99-100عامت

8,2

10,5

 55-50عامت

12,6

14,9

أقت من  50عامت

72,9

30,9

المص درStatistiques Canada: Profil des exportateurs Canadiens de 1993 à 2006, :
Catalogue N° 65-506X, Octobre 2008, p 9.
لقد بلغ نسسسسبة تسسسادرات المؤسسسسسسسسات م و ؤ في فرنسسسسا بالنسسسسبة للصسسسادرات الدلية  %49مقابت %51
للمؤسسات الدبرتس ومن يث طبيعة المؤسسات فقد بلغ

صة المؤسسات الصغيرة  %26والمصغرة

%11س أما المتوسطة فسصتها ال تتجاوز  %10وهذا في سنة 2000س والتدت الموالي يوأح ذلك
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شكل ( :)03مساهمة المؤسسات م و ؤ في الصادرات الفرنسية ()2000
المؤسسات المصغرة %13

المؤسسات الصغيرة
%26

المؤسسات الكبرى %50

المؤسسات المتوسطة %11

المصدرPlace des PME dans les exportations Françaises, Disponible sur le site: :
(http/www.Finances.gouv.fr/notes-bleues/nbb/239-PME.HTM).
أما في دول االتساد األوروبيس فعدد المؤ س سات ال صغيرة الم صدرة و تت إلى والي  %45,5من العدد
ارهمالي للمؤسسات المصدرة في بعض النتاطات مثت المواد المصنعةس والجدول الموالي يبين ذلك.
جدول ( :)02نسبة المؤسسات م و ؤ المصدرة في االتساد األوروبي للفترة .2006 – 1993
المواد المصنعة

%45,5

البناء

%8,7

تجارة الجملة

%37,3

تجارة التجزئة

%16,2

الفنادو و المطاعم

%1,3

الصيانة

%11,1

النقت والمواتةت

%23,7

التمويت والتأمين

%8,0

الخدمات للغير

%18,7

خدمات أخرت

%17,1

المجموع

%19,9

المصدرStatistiques Canada: Profil des exportateurs Canadiens de 1993 à 2006, :
Catalogue N° 65-506X, Octobre 2008, p 9.
في الواليات المتسدة األمريدية كذلك تستت المؤسسسسسسسسسسسسات م و ؤ الصسسسسسدارة من يث عدد المؤسسسسسسسسسسسسات
المصدرة بـسسسسسسس %96,7س أما المؤسسات التي توظف أكثر من  500عامت فة تساهم سوت بسوالي %3,3
األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات
فقك من عدد المؤسسات المصدرة وهذا في سنة  2000س ثم تأتي المؤسسات الصغيرة ( 1-19عامت) في
الصدارة بسوالي %53س والتدت الموالي يوأح ذلك .
شكل ( :)04توزيع المؤسسات المصدرة في الواليات المتسدة األمريدية س السجم (.)2000
المؤسسات الكبرى أكبر
من  500عامل %3,3

المؤسسات المصغرة جدا %28,8

المؤسسات الصغيرة %53

المؤسسات المتوسطة %14, 9

المصدرPlace des PME dans les exportations Française, Disponible sur le site: :
)(http/www.Finances.gouv.fr/notes-bleues/nbb/239-PME.HTM
إن إ صسسسائيات سسسسنة  2005تتسسسير إلى أنا من بين  100.000مؤسسسسسسسسة مصسسسدرة بفرنسسسسا  45000منها
مؤسسسسسسات تسسغيرة ومتوسسسطة خاتسسة تلك التي تنتسسك في مجال التجارة وخاتسسة تجارة الجملةس ومن بين
 11500مؤسسة مصدرة في مجال الخدمات  %95,4منها مؤسسات تغيرة و متوسطةس أما في كندا فإن
نصف عدد المؤسسات م و ؤ تتارك في التجارة الدولية بطريا مبا ر أو الير مبا رس كما وتت عدد
المؤسسات المصدرة في منطقة  Québecلو دها إلي والي  6000مؤسسة تغيرة و متوسطة في سنة
 2003و قق ما يقارب  10.5مليار دوالر كندي.
إن المؤسسات م و ؤ استطاع أن ترفع من مستوت صتها في تادرات الدول المتقدمة نظرا
لقدرتها على ارنتاآ لألسواو الصغيرة وبالمواتفات المطلوبة دون أن يؤثر عليها ذلك من يث انسجامها
مع وظيفة التصسسديرس كما اسسستعمل وسسسائت االتصسسال العصسسرية في التعامت مع األسسسواو والبسث عنها فقد
وتسست عدد المؤسسسسسسات م و ؤ التي تتعامت مع العالم الخارهي بواسسسطة االنترني إلى  %48,8في سسسنة
 2004بفرنسا ). (1
على الرالم من المدانة التي وتسسل إليها المؤسسسسسسات في مجال التصسسدير بالدول المتقدمة إال أن هذه الدول
مازال تبسث عن الوسسسائت الدفيلة التي تدعم بها قطاع المؤسسسسسسات م و ؤ الموها نسو التصسسديرس وذلك
للسفاظ على منات س العمت وخلا فرم عمت هديدة و تسفيزها على اربداع واالبتدار التدنولوهيس ومن
هذه األمثلة ما تقوؤ با الواليات المتسدة األمريديةس يث وأع برنامجا خاتا لذلك

) (2

يتمثت في تسهيت

العةقات مع العالم الخارهيس توفير المعلومات الدافية عن األسسسسسسسواو الخارهية و وأسسسسسسع برناما خام
األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات
لتمويت األعمال المرتبطة بالتصسسدير إنتسساء سسركات متخصسسصسسة في التجارة والتصسسديرس إأسسافة إلى تدخت
السلطات المسلية في المساعدة على التصدير وإ راك هميع الهيئات في برناما دعم التصدير مثت اردارة
المركزيةس الغرف بمختلف أنواعها تجاريةس تناعية والجمعيات والجامعات والمعاهد العلياس كما تم وأع
برناما بسث خام بالتصديرس أوكل فيا للبا ثين مهمة معالجة المتدةت التي تعرقت دخول المؤسسات
م و ؤ مجال التصدير.
ثالثا :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات بالجزائر.
تتسسير الدثير من ار صسسائيات إلى أن صسسة التسسركات الدبرت في التجارة الدولية أكبر بدثير من
صة المؤسسات م و ؤس لدن هذه األخيرة استطاع في وق قصير اقتساؤ األسواو الدولية وهذا راهع
لنموها و تطورهاس وأهم هذه الدرا سات التي قام بها  Elisabeth Lefebvreلم صالح برناما ال صناعة
الدندية) (1اسسستخلص س بأن المؤسسسسسسات م و ؤ تنتا  %20من تسسادرات دول منظمة التعاون االقتصسسادي
" "OCDEو  %35من تسسادرات الدول ا سسسيويةس كما أن  %70من المؤسسسسسسات المصسسدرة في الواليات
المتسدة هي مؤسسسسسسسسات تسسسغيرة أي أقت من  100عامتس هذه المؤسسسسسسسسات التي تعتبر المسرك الرئيسسسسي
للت صسسسدير في الواليات المتسدة األمريديةس وقد لو ف نفط االتجاه في كنداس يث أن المؤسسسسسسسسات المندمجة
في التصدير تضاعف عددها بين سنوات 1986س 1992

) (2

والمستقبت يو ي بأن هذه األخيرة ستعرف في

السنوات القادمة نموا كبيرا في مجال التجارة الدوليةس تى أن الدثير من الدول أتبس تعطي للمؤسسات
م و ؤ المصسسدرة مدانة خاتسسة وذلك بإنتسساء هياكت خاتسسة تتدلف بتقديم كت ارمدانيات المتا ة لمسسساعدة
هذه المؤسسات على دخول األسواو الدولية.
إذا كان هذا ينطبا على الدول المتقدمة فإن المؤسسسسسسسسسسسسسسسات م و ؤ في البلدان النامية مازال بعيدة عن
األسسسسسسسواو الدوليةس ف هدفها السالي هو تغطية السسسسسسسوو المسلية من السسسسسسسلع والخدمات وامتصسسسسسسام البطالة
ومساربة الفقر اللذان أتبسا يتدةن عبئا ثقية على اقتصادياتها.

 -1نظرة على هيكل التجارة الخارجية في الجزائر.
تعتبر الجزائر من البلدان التي مازال تعتمد على العالم الخارهي من يث الواردات في الدثير
من المواد السيوية وعلى كثير من المسسستوياتس فوفقا لص صسسائيات والمعطيات التي تقدمها مختلف الجهات
سسسسواء وزارة المالية أو اليرهاس مازال االقتصسسساد الجزائري يعتمد بتسسسدت كبير على تصسسسدير المسروقاتس
فنسسسبة تسسادرات هذه األخيرة إلى باقي المواد المصسسدرة ال تقت عن  % 97.8من إهمالي الصسسادراتس أما
الصادرات خارآ المسروقات المدونة من المواد نصف المصنعة فة تتجاوز  %1.66أي ما يعادل والي
 988مليون دوالر أمريدي سنة  2007متبوعة ببعض الخامات بسوالي  %0.26أي ما يعادل  153مليون

األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات
دوالر أمريدي أما المواد الغذائية فة تمثت سسسسسسسوت  %0.15من جم الصسسسسسسادرات الدلي أي ما يعادل 92
مليون دوالر أمريديس أما وسائت التجهيز الصناعي فسصتها من جم الصادرات الدلية ال يتعدت %0.07
بقيمة قدرها  44مليون دوالر أمريدي) (1س والجدول الموالي يوأسسسسح هيدت الصسسسسادرات في الجزائر للفترة
.2007-2004
جدول ( :)02هيدت الصادرات بالجزائر للفترة (( 2007 -2004مليون دوالر أمريدي).
2004

2005

2006

2007

الصادرات  /السنوات
مواد الذائية

38

50

73

92

طاقة وزيوت

22199

32168

53557

59137

مواد خاؤ

79

101

195

153

مواد نصف مصنعة

469

493

828

988

تجهيزات فة ية

0

0

1

1

تجهيزات تناعة

37

26

44

44

مواد وتجهيزات استهةكية

11

17

43

34

22833

32855

54741

60509

634

687

1184

1312

2,77

2,09

2,16

2,16

مجموع الصادرات ()1
الصادرات خارآ المسروقات ()2
النسبة

2الي 1

المص در :تم سسسسسابها من خةل ار صسسسسائيات المقدمة من طرف وزارة المالية (السصسسسسيلة االقتصسسسسادية

والمالية للسنوات (.(www.MF.gov.dz) )2007-2004
هذا الجدول يبين مدت أسسعف صسسة الصسسادرات خارآ المسروقاتس يث تأتي المسروقات في الصسسدارة
بسوالي  %98مما يثب أن االقتصسسسسسساد الجزائري مازال يعتمد على الثروة البترولية في تمويت التنميةس أما
من يث نوعية المواد المصسسسسسسدرة فنجد أاللبها عبارة عن بقايا الصسسسسسسناعات أو الزيوت المسسسسسسستخرهة من
متتقات البترولس وتبقى الصادرات من المواد الغذائية والمواد الصناعية أي المصنعة مسليا أعيفة هدا ال
تتعدت  %0,59مثت المياه المعدنية والغازية والجدول الموالي يوأسسسح طبيعة الصسسسادرات من بعض المواد
لسنوات  2006و.2007

األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات
جدول ( :)03أهم المواد المصدرة خارآ المسروقات للسنوات ( 2006و( .)2007مليون دوالر أمريدي).
أهم المواد

2006

2007

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

زيوت ومواد متتقة

82

6,93

326

4,83

األمونياك

160

182 13,51

السديد المسطح

118

9,97

113

8,60

بقايا النسال

101

8,53

77

5,85

الزنك

81

6,84

65

4,97

الدسول أسيليك

31

2,62

37

2,85

الهيدروهين

25

2,11

30

2,25

المطاط

19

1,60

23

1,76

التمور

20

1,69

23

1,72

المياه المعدنية والغازية

7

0,59

17

1,29

تادرات أخرت

644

892 54,39

المجموع

100 1184

13,85

68,02

100 1312

المصدرRevue de l'économie et de la finance N°8, p 17 :
إن سسسياسسسة االعتماد على المسروقات كمصسسدر و يد لتمويت التنميةس أتسسبح يتسسدت هاهسسسا للسدومات .في
الجزائرس ولذا تبن كت السدومات المتعاقبة سسسياسسسة تدعيم الصسسادرات خارآ المسروقات عن طريا تدعيم
قطاع المؤسسسسسسات م و ؤ ورسسسم إسسستراتيجية سساملة بهدف الوتسسول بالصسسادرات خارآ المسروقات إلى
مستويات متقدمةس بارأافة إلى تأهيت قطاع المؤسسات م و ؤ القتساؤ السوو الدوليةس لدن هذا لم يتسقا
بعدس يث بقي الصادرات خارآ المسروقات دون المستوت المطلوب.

 -2مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات.
لقد الط خةل السسسنوات األخيرة تسسادرات القطاع الخام  %30من إهمالي الصسسادرات خارآ
المسروقاتس يث تستت الجزائر الرتبة العتسسرين في القارة ارفريقية من يث تسسادرات المؤسسسسسسات م
وؤ أما عدد المؤسسات المصدرة فلم يتعدت  302مؤسسة سنة  2003س تمثت  %4من إهمالي الصادرات
الدلية أي ما يعادل  600مليون دوالر أمريدي) (1موزعة على المنتجات النصسسسسسسف مصسسسسسسنعةس مواد خاؤس
تجهيزات تناعيةس سلع الذائيةس سلع استهةكية وتجهيزات فة ية.
األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات
أما من يث التسسدت القانوني للمؤسسسسسسات م و ؤ وتسست عدد المؤسسسسسسات الخاتسسة المصسسدرة والي 215
مؤسسسسسسسسسسسسة والعامة  87مؤسسسسسسسسسسسسةس كما بلغ

صسسسسستها في الصسسسسسادرات الدلية والي  %4خةل الفترة

((2))2003-1998س والجدول الموالي يوأح تادرات المؤسسات م و ؤ في .2004
جدول ( :)04صة تادرات المؤسسات م و ؤ في الصادرات الدلية (.)2004
المواد

%

نصف مصنعة

3.00

مواد خاؤ

0.27

تجهيزات تناعية 0.26
مواد الذائية

0.21

مواد استهةكية

0.14

تجهيزات فة ية

0.12

المصدر :وزارة المؤسسات م و ؤس نترية المعلومات االقتصاديةس 2004س مرهع ساباس م .43
من الجدول يتبين مدت أعف مساهمة المؤسسات م و ؤ في الصادراتس وهذا راهع إلى):(3
 -1الالبية المؤسسات م و ؤ ال تدرآ التصدير أمن أهدافهاس بت تدتفي فقك بالتعامت مع السوو المسلية.
 -2ال يوهد إطار فعال يسسسمح لها بدخول األسسسواو الدولية على الرالم من وهود بعض الهيئات التي تتسسجع
المؤسسسسسسسسسسات م و ؤ على التصسسسسدير ودخول األسسسسسواو الدوليةس نذكر منها الديوان الوطني لترقية التجارة
الخارهية ( (4))PROMEXس أسسسندت لا مهمة ترقية الصسسادرات خارآ المسروقات والمتسساركة في وأسع
ارستراتيجية الوطنية لترقية الصادراتس بارأافة إلى تقديم كت المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمؤسسات
الخاتة أو العامة عن التجارة الدولية واألسواو الدوليةس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة ()CACI

)(5

س مهمتها األسساسسية التدفت بمصسالح العاملين في مجال األعمال تجاه السسلطات المسليةس بارأسافة إلى تقديم
كت المعلومات عن النتسسسسسساطات الصسسسسسسناعية والتجارية ومدان تواهدهاس الوكالة التجارية لتأمين وأسسسسسسمان
الصادرات ( )CACEXأنتأت بعقد موثا تم االكتتاب فيا بسصص متساوية بين خمسة بنوك هماس البنك
الوطنيس البنك الخارهيس القرض التسسعبيس بنك التنمية وبنك التنمية المسلية وخمسسسة مؤسسسسسسات تأمين منها
التسسسركة الجزائرية للتأمينس س الصسسسندوو الوطني للتأمين وإعادة التأمين ( )CAATواليرهما من سسسركات
التأمين النتطة في السوو الجزائريةس والمهمة التي أوكل إلى هذه الوكالة تتمثت أساسا في تأمين المخاطر
الناهمة عن التصسسسسدير)(1س كما تم إنتسسسساء عدة هيئات أخرت من أهت تدعيم الصسسسسادرات خارآ المسروقات
والتدفت بانتسسغاالت المؤسسسسسسات م و ؤ بالدرهة األولى مثت التسسركة الجزائرية للمعارض ()SAFEXس

األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات
والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ( )ANEXALالتي أنتأت في  20هوان  2001من أهت الدفاع
عن قوو المصدرينس بلغ عدد المنخرطين فيها والي  100مصدر من أتت  400مصدر لسد ا ن.
 -3الدراسات االقتصادية سواء على المستوت االقتصاد الدلي أو الجزئي مازال بعيدة عن واقع التسوالت
التي عرفها االقتصاد الجزائري.
 -4النقص الدبير في التأطير وخاتة ارطارات المختصة في مجال التصدير والتجارة الدولية.
 -5قلة المعلومات ول األسواو الدولية.
 -6أعف معدل ترف الدينار الذي أثر على المؤسسات م و ؤ من يث القدرة على التصدير.
 -7الفارو الدبير في اسسستخداؤ التدنولوهيات المتطورة في المؤسسسسسسات الجزائرية والمؤسسسسسسات في البلدان
األخرت.
 -8أسسسسسسعف هودة المواد المسسسسسسستخدمة في ارنتاآ و تى المواد الخاؤ المسسسسسسستوردة ال تتطابا في كثير من
األ يان مع المواتفات الدولية.

) (2

 -9المؤسسسسسسات م و ؤ ال تملك المعلومات الدافية عن األسسسواوس بارأسسافة إلى تداخت تسسة يات العديد
من الجهات وهي الجماركس النقتس البنوكس التأميناتس المصالح الجبائبةس مؤسسات الدعم ...الخس والتي لها
عةقة بالتصدير.
إن هذه العراقيت تتطل تدخت الدولة و العمت على توسسسسسيع تسسسسة يات هيئات الدعم وتسسسسسهيت ارهراءات
المرتبطة بالتصسسسسدير والتخفيف من ارهراءات البيروقراطية تى تتمدن المؤسسسسسسسسسسات م و ؤ من دخول
األسواو الدولية ورفع صة الصادرات خارآ المسروقات والتسضير لما بعد البترول في الجزائر.
ومقارنة ببعض دول وض المتوسسسك نجد أن عدد المنظمات و الهيئات المؤطرة للمؤسسسسسسات م و ؤ في
مجال التصدير متعددةس فعلى سبيت المثال وليط السصر نجد في فرنسا عدة هيئات تقدؤ الدعم للمؤسسات
م و ؤ مثت مديرية العةقات االقتصادية الخارهية التي تقدؤ الدعم الماليس بارأافة إلى تأطير المؤسسات
م و ؤ في األسسسسسواو الدولية س والمديرية الجهوية للتجارة الخارهية التي تضسسسسم  23فرعا ومهمتها البسث
عن المؤسسسسسسات التي لها القدرة على التصسسدير لمسسساعدتها ماليا وتدعيمها لدخول األسسسواو الدوليةس مركز
التوسع االقتصادي الذي يتواهد في  126دولة ومهمتا تدعيم المؤسسات م و ؤ وتتجيعها على التصديرس
هذا بارأسسسافة إلى المركز الفرنسسسسي للتجارة الخارهية ( )CFCEالمدلف بتدعيم المؤسسسسسسسسات بالمعلومات
الدافية عن التجارة الخارهية ومؤ رات تطورها). (1
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على الرالم من ارهراءات التي اتخذتها الجزائر قصسسسسد رفع صسسسسة الصسسسسادرات خارآ المسروقات إال أن
مستواها مازال أعيفاس يث لم يتعدت  1,8مليار دوالر أمريدي نهاية سنة 2008س و تى هذه الصادرات
بقي مسصورة في بعض المواد المعدنية وفضةت الصناعة.
.
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