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تقييم سياسة تمويل المؤسسات
االقتصادية في الجزائر

 ياسين العايب.د
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
 اجلزائر،جامعة منتوري قسنطينة

:ملخص
 إال أن إشكالية التمويل تعترب من أمهها نتيجة لقلة مصادر التمويل،تعاين املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر العديد من املشاكل والقيود
 مما استدعى تدخل الدولة باستمرار وعرب خمتلف مراحل تطور،وعدم قدرهتا على التكيف مع الطبيعة اخلاصة ملعظم املؤسسات االقتصادية
.االقتصاد اجلزائري من خ الل العديد من السياسيات اليت استمدت جوهرها من النهج االقتصادي املتبع
هندف من خالل هذه الدراسة إىل إبراز توجهات الدولة يف معاجلة إشكالية متويل املؤسسات االقتصادية خالل خمتلف مراحل تطور
.االقتصاد اجلزائري

. النظام البنكي، اإلصالحات االقتصادية، املؤسسة االقتصادية، سياسة التمويل:الكلمات المفتاحية

Résumé :
Les entreprises algériennes souffrent de plusieurs problèmes et contraintes dont la problématique
de financement en constitue un élément majeur, et ce en raison du manque des sources de
financement et leur inadaptation avec la nature spécifique de la quasi-totalité de ces entreprises, ce
qui nécessité l’intervention de l’Etat de façon permanente à travers les différentes phases
d’évolution de l’économie algérienne, et cela par le biais de politiques inspirées du modèle
économique adopté.
Cette contribution tente de mettre en exergue les orientations de l’Etat pour remédier à la
problématique de financement des entreprises économiques durant les différentes phases
d’évolution de l’économie algérienne.
Mots clés : politique de financement, l’entreprise économique, les reformes économiques, le
système bancaire.
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مقدمة:
شهد االقتصاد اجلزائري العديد من التحوالت اليت أثرت بشكل مباشر على طبيعة تسيري ومتويل املؤسسات االقتصادية ،إذ وضعت هذه
األخرية يف مركز االهتمامات ،كوهنا تشكل أداة لتنفيذ برامج السياسة العامة للدولة؛ كمحاربة مشكلة البطالة و رفع مستوى التنمية،
واعتربت مسألة التمويل مبثابة اإلشكالية الرئيسية بالنسبة ملختلف املؤسسات االقتصادية نظرا القتصارها على مصدر وحيد يرتكز بالدرجة
األوىل على البنوك العمومية ،كما اعتربت من أهم العقبات اليت حتول دون حتقي قها للمردودية و النجاعة واالقتصادية ،لذلك انتهجت
السلطات العمومية العديد من اإلجراءات والسياسات عرب خمتلف املراحل اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري هبدف حتسني وضعيتها املالية
وحتسني عالقتها مع الدائنني.
مرت سياسة متويل املؤسسات االقتصادية بعدة مراحل ،ففي مرحلة التسيري املركزي انصبت اهتمامات القائمني على البالد على
كيفية جعل النظام البنكي أداة للتمويل أكثر منها أداة إلحكام الرقابة على مؤسسات القطاع العام؛ ألن مجيع عملياته جيب أن متر من
خالله ،وهو ما استدعى تدخل أطراف أخرى غري مالية داخل الدائرة النقدية لتنفيذ سياسة التمويل ،أما يف مرحلة اقتصاد السوق ونتيجة
لتغري الظروف التشريعية واالقتصادية ،وتدهور الوضعية املالية للمؤسسات االقتصادية بفعل زيادة مديونيتها ،وضعف أدائها ،تغريت
توجهات القائمني على البالد يف جمال سياسة التمويل أين ارتكزت على منط جديد من الدعم من جهة ،وحماولة إضفاء قواعد الرحبية يف
كيفية احلصول على التمويل من جهة ثانية.
تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تلقي الضوء على خمتلف السياسات اليت طبقتها اجلزائر يف جمال معاجلة إشكالية متويل
املؤسسات االقتصادية خالل خمتلف مراحل تطور االقتصاد اجلزائري ،كما تستمد هذه الدراسة أمهيتها من خالل استمرار إشكالية متويل
خمتلف أنواع املؤسسات االقتصادية رغم التغريات اليت شهدها احمليط التشريعي واالقتصادي.
هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على عدة جوانب نبني أمهها يف ما يلي:
 إبراز كيفية تطور توجهات القائمني على البالد يف جمال دعم ومتويل املؤسسات االقتصادية. حتديد جوانب قوة وضعف سياسة التمويل وإبراز العوامل األكثر مسامهة يف ظهور إشكالية التمويل. تسليط الضوء على اجلوانب السلبية لسياسة التمويل يف النظام السابق واليت انتقلت إىل نظام التمويل احلايل.تدور إشكالية البحث حول التساؤل الرئيسي التايل:
ما مدى جناعة سياسة التمويل املطبقة يف معاجلة إشكالية متويل املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر؟
ويندرج حتت هذا التساؤل ،عدة تساؤالت فرعية:
 ماهي أهم اإلصالحات اليت مست تسيري ومتويل املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر؟ ما مدى تكيف إجراءات التمويل مع الطبيعة اخلاصة لكل مرحلة من مراحل تطور االقتصاد اجلزائري؟يف ما ختتلف سياسة متويل املؤسسة االقتصادية يف ظل االقتصاد املخطط عن سياسة متويلها يف ظل االنفتاح االقتصادي؟لإلجابة على التساؤالت املطروحة وبلوغ األهداف املرجوة قمنا باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف وصف وحتليل
سياسة التمويل ،كما اعتمدنا على املنهج التارخيي يف تتبع تطور تلك السياسة ،واعتمدنا على تلك املناهج لتماشيها وطبيعة موضوعنا.
كما قمنا بتقسيم الدراسة إىل أربعة حماور أساسية عاجلنا يف احملور األول تطور وترية اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر ،ويف
احملور الثاين تطرقنا إىل ا إلطار التنظيمي للتمويل يف فرتة االقتصاد املخطط ،أما يف احملور الثالث فقد تناولنا تأطري دور مؤسسات التمويل
يف ظل االقتصاد املخطط ،أما احملور األخري فقد خصصناه لدراسة سياسة متويل املؤسسة االقتصادية يف ظل االنفتاح االقتصادي.
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أوال :تطور وتيرة إصالح المؤسسات االقتصادية في الجزائر
مرت املؤسسة االقتصادية اجلزائرية بالعديد من اإلصالحات واإلجراءات اهلادفة إىل حتسني وضعيتها وأدائها املايل ،خالل خمتلف
مراحل تطور االقتصاد اجلزائري ،وسنحاول يف ما يلي إبراز تلك اإلجراءات التصحيحية وفقا للنهج االقتصادي املتبع.
.Iالمؤسسة االقتصادية قبل سنة 0891
اجتهت سياسة القائمني على البالد خالل السنوات األوىل من االستقالل وباملوازاة مع تطبيق التسيري الذايت للممتلكات املهجورة ،إىل
إنشاء الدواوين والشركات الوطنية ،حيث مت إحصاء أكثر من  32مؤسسة عمومية صناعية وجتارية ) ،(E.P.I.C.و  32مؤسسة
وطنية مع بداية سنة  .)2(2691وتزايد عدد هذه األخرية بفعل عملية التأميم لبعض املؤسسات والقطاعات االقتصادية ذات الضرورة
احلتمية يف بناء اقتصاد وطين يرتكز على دعائم االشرتاكية ،وترجم ذلك من خالل املسامهة يف املؤسسات األجنبية ،ومع مطلع عشرية
السبعينيات انتهجت السلطات العمومية ال عديد من اإلجراءات التصحيحية هبدف إضفاء مبادئ االشرتاكية يف تسيري املؤسسات الوطنية،
أين ركز املشرع على ضرورة إشراك العمال يف التسيري و الرقابة ،مع ضمان كافة حقوقهم) ،(2ولعل من أهم مميزات االقتصاد اجلزائري
خالل عشرية السبعينيات هو التخطيط االقتصادي ،الذي ال جيب أن خيرج عن إطاره أي سلوك أو تصرف من طرف املؤسسة
االقتصادية ،خاصة بعد إنشاء كتابة الدولة للتخطيط ) S.E.Pاإلدارة العامة للتخطيط ،لدى وزارة الدولة املكلفة باملالية والتخطيط) ،إذ
أصبح نشاط املؤسسة حمصور باخلطة املدرجة من طرف تلك اهليئة ،اليت تتوىل املفاضلة بني املشاريع حسب أولويتها وإعداد اخلطة والسهر
على حتقيقها ،مع مراعاة التتايل يف وضع املخططات التنموية ،والتدرج التصاعدي للمبالغ املخصصة لتحقيقها وأهدافها وكذا وترية
تنفيذها (.)2
.IIالمؤسسة االقتصادية خالل الفترة 0881 -0891
شرعت السلطات العمومية مع بداية املخطط اخلماسي األول ( )08-08بوضع برنامج إلصالح مؤسسات القطاع العام الذي عرف
ضعفا يف التسيري الداخلي والكثري من العوائق اليت تقف أمام حتقيقه للمردودية والنجاعة االقتصادية( ،)8وكان االعتقاد السائد آنذاك
يتمثل يف أن أهم أسباب التدهور يف التسيري الذي اجنر عنه عجز مستدمي للشركات الوطنية هو كرب احلجم ،وعربت السلطات العمومية
صراحة على توقفها عن تغطية العجز املستمر للشركة الوطنية(.)5
جتسدت احللول ملواجهة الضعف يف تسيري املؤسسات العمومية ،يف تقسيم الشركات الكربى إىل وحدات صغرية ،هبدف تسهيل
طرق االتصال والتسيري ،حيث أكد ن .عدون أن طرق االتصال بني املركز والوحدات االقتصادية ،كانت ضعيفة جدا ،ألن القرارات
املمالة من املركز غالبا ماال تصل إىل الوحدات االقتصادية ،وإذا وصلت ،تصل مفرغة من مضموهنا( ، )9وعند إمتام عمليات إعادة
اهليكلة العضوية اليت مست  18مؤسسة ،نتج عنها نشأة  898وحدة صغرية(.)1
ومع تزايد أثار األزمة االقتصادية يف سنة  ،2609واحتدام شدة الغضب الشعيب ،ظهر توجه جديد لإلصالحات متثل يف تعزيز الالمركزية
يف تسيري املؤسسة االقتصادية العمومية ،وفصل امللكية عن اإلدارة خالل هناية عشرية الثمانينيات من القرن املاضي من خالل منح
االستقاللية ملؤسسات القطاع العام  ،وجاء ذلك التوجه أساسا نتيجة لضعف النتائج اليت كانت منتظرة من عمليات إعادة اهليكلة ،ومل
تكن التجربة اجلزائرية يف جمال منح االستقاللية ملؤسسات القطاع متأخرة بالنظر إىل باقي الدول اليت كانت تنتهج االشرتاكية ،كما أن
الظروف واألسباب اليت أدت إىل تطبيقها كانت جد متشاهبة ،وإمنا يكمن االختالف يف كيفية ومستويات تطبيقها؛ حيث كان املضمون
األساسي ملنح االستقاللية للمؤسسات العمومية االقتصادية( ، )8يتعلق بضمان التنمية املستمرة طبقا ملبادئ االشرتاكية والتخطيط
االقتصادي( .)9ومن خالل هذ ا املنظور إن املؤسسة العمومية االقتصادية هي شركة مسامهة ،أو شركة حمدودة املسؤولية ،متتلك الدولة أو
اجلماعات احمللية بصفة مباشرة أو غري مباشرة كل قيمها.
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.IIIالمؤسسة االقتصادية في ظل االنفتاح االقتصادي
مع بداية عشرية التسعينيات من القرن املاضي شرعت السلطات العمومية يف تكثيف اإلصالحات الرامية إىل إضفاء قواعد
السوق ،ويف ما يلي نوجز أهم تلك اإلجراءات:
 .1.IIIالخوصصة
اعتربت اخلوصصة من بني أهم اإلجراءات األساسية يف برامج اإلصالحات اهليكلية ،كما لقيت العديد من االهتمامات يف الدول السائرة
يف طريق التحرير االقتصادي ،واالنتقال حنو اقتصاد السوق ،نظرا للدور الفعال الذي تساهم به يف ختفيف عبئ التسيري والرقابة عن الدولة
ومؤسساهتا .وجسد املرسوم التشريعي  ، 23 -62املتعلق برتقية االستثمار بوادر ختلي الدولة عن بعض األنشطة االقتصادية ،وذلك من
خالل السماح للقطاع اخلاص بالنشأة وتوحيد املعاملة بينه وبني القطاع العام من خالل االمتيازات املمنوحة(.)01
مت وضع أول برنامج للخوصصة سنة  2669بالتعاون مع البنك العاملي ،بعد جتميع املؤسسات العمومية االقتصادية يف  22شركة قابضة
قطاعية (بعد حل صناديق املسامهة) ،و 5شركات قابضة جهوية يف سنة  2661جتمع املؤسسات احمللية ،ويتوىل اجمللس الوطين ملسامهات
الدولة توجيه تلك الشركات وتسيري مسامهات الدولة ،و يف هذا اجملال يرى بن دعيدة أن تلك اإلجراءات ،ما هي إال تغيري لتسمية
صناديق املسامهة ،كما أهنا أدت إىل نشأة التداخل يف املهام بني عدة سلطات( .)00ومع هناية سنة  2669متت تصفية  039مؤسسة،
منها  898بيعت لصاحل العمال ،أما الشركات الكربى اليت يزيد عددها عن  888شركة ،فلقد مت اإلبقاء عليها بعد إعادة هيكلتها ماليا،
ويف هناية سنة  ،2661مت تصفية  19شركة منها وكانت معظمها من قطاع البناء واالجناز ،أما برنامج اخلوصصة لسنة  2661فقد
تضمن  358شركة كربى تساهم بنسبة  %28من إمجايل اليد العاملة يف القطاع العام(.)23
تواصلت عملية خوصصة املؤسسة العمومية بوترية ضعيفة بعد سنة  2660ويرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل الوضعية الصعبة لتلك
املؤسسات ،واجلدول التايل يبني حصيلة اخلوصصة يف الفرتة .3881 – 3882
جدول رقم  :0حصيلة الخوصصة في الفترة 3112 – 3112
3889 3885 3888 3882
نوع العملية
93
58
1
5
الخوصصة اإلجمالية
23
22
3
2
الخوصصة الجزئية ( > ) %01
2
2
2
8
الخوصصة الجزئية ( < ) %01
6
36
32
0
االستعادة من طرف األجراء
3
8
28
8
الشراكة المضافة
28
20
22
التخلي على األصول للخواص الذين سيشترونها من 3
جديد
229
222
50
38
اجملموع

 3881اجملموع
263
90
22
1
22
9
96
8
36
6
02
38
228

املصدر :موقع وزارة الصناعة وترقية االستثمار على االنرتنت www.mipi.dz :تاريخ االطالع  23 :فيفري .3828
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يالحظ من خالل اجلدول أن عملية اخلوصصة تسري ببطئ كبري ،نظرا لعدة عوامل ،وعجز الدولة عن خصخصة أكثر من
 2388مؤسسة بسبب دور النقابات العمالية الرافضة ملبدأ التسريح رغم أن الدولة كلفتها تلك العملية  2888مليار سنتيم.
 .2.IIIتأهيل المؤسسة االقتصادية
اعتربت التدابري املتعلقة بتأهيل املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر ،مبثابة السياسة املساندة لألهداف املرجوة من طرف السلطات العمومية
واملتعلقة أساسا بالتحرير االقتصادي وإنشاء منطقة تبادل حر مع االحتاد األورويب بعد سنة  ،3838واالنضمام إىل املنظمة العاملية
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للتجارة  ،وعند حتقق تلك األهداف تظهر املؤسسة االقتصادية اجلزائرية عاجزة عن مواكبة تلك التطورات واملنافسة مع مثيالهتا األجنبية،
خاصة بعد عمليات اخلوصصة أين أصبحت معظم املؤسسات العاملة باجلزائر مؤسسات صغرية ومتوسطة ،وهلذا الغرض قامت السلطات
العمومية بوضع برناجما لت أهيل املؤسسة االقتصادية ،يهدف إىل حتسني و ترقية فعالية أداءها باملقارنة مع منافسيها الرائدين يف السوق احمللى
أو األجنيب( ، )22كما يسعى برنامج التأهيل إىل حتديث احمليط الصناعي والتقين للمؤسسة االقتصادية ،تطوير كفاءة األفراد ،وحتسني
طرق اإلنتاج.
 .3.IIIإجراءات أخرى إلصالح المؤسسة االقتصادية
إضافة إىل ما مت عرضه ،فإن املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر كانت عرضة للعديد من التدابري األخرى هبدف الرفع من أدائها ،نوجز
أمهها يف ما يلي:
عقود النجاعة املوقعة من طرف املؤسسات العمومية مع السلطات الوصية والبنوك بعد حتقيق بعض الشروط.
إنشاء هيئات الدعم واملرافقة للمؤسسات االقتصادية.
اإلصالح اجلبائي ومنح التحفيزات واإلعفاءات الضريبية للمؤسسات خاصة خالل اخلمسة سنوات األوىل من اإلنشاء.
تعزيز سبل الشراكة واالنفتاح على االقتصاديات اخلارجية الكتساب اخلربات ،وترقية املناولة.
هذا يف ما يتعلق باإلصالحات األساسية املطبقة على املؤسسة االقتصادية ،وسنحاول يف ما يلي إبراز دور الدولة يف تنظيم التمويل يف
ظل االقتصاد املخطط.
ثانيا .اإلطار التنظيمي للتمويل في فترة االقتصاد المخطط
متيزت سياسة التمويل قبل سنة  ،2668برتكيز القرارات املتعلقة بتمويل املؤسسات االقتصادية العمومية لدى املركز ،بعيدا عن اهتمامات
البنوك ،وذلك هبدف تركيز الرقابة وترشيد استخدام االئتمان البنكي ،وحىت القانون البنكي  23-09الذي كان يسعى إىل إضفاء قواعد
الرحبية واملردودية على أداء البنوك مل يتمكن من إقصاء قواعد ال تسيري االشرتاكية ،ويف هذا اإلطار سنحاول إبراز التوجهات العامة املتعلقة
باجلانب التمويلي للمؤسسة االقتصادية خالل الفرتة املمتدة من سنة 2693إىل سنة .2668
بعد استكمال السلطات العمومية ملراحل إنشاء اهلياكل الوطنية للقطاع البنكي ،شرعت يف وضع املخططات التنموية اليت تضمن
حتقيق التنمية والعدالة االجتماعية من خالل خلق أكرب قدر ممكن من مناصب الشغل ،ولتحقيق وضمان التمويل للمخططات التنموية
وضعت النظام البنكي حتت سلطة املركز ،كما قامت السلطات العمومية بوضع القواعد املالية اليت أجربت من خالهلا املؤسسات العمومية
والبنوك على احرتام مضموهنا ،وتتمثل تلك القواعد املالية يف ما يأيت:
 .Iتعيين المحل الوحيد :أجربت مجيع املؤسسات العمومية واهليئات ذات الطابع التجاري والصناعي على تركيز حساباهتا لدى بنك
جتاري واحد ،ومجيع عملياهتا جيب أن تتم من خالله ،وهتدف هده القاعدة إىل إحكام رقابة املركز على التدفقات النقدية للمؤسسة
ومتابعة وضعيتها املالية عن قرب من جهة وإقصاء املنافسة بني البنوك من جهة ثانية.
 .IIمنع االئتمان ما بين المؤسسات :يف إطار تركيز حسابات املؤسسة لدى بنك واحد ،فقد أجربت مجيع املؤسسات العمومية على
عدم اإلقراض واالقرتاض يف ما بينها ،وكان اهلدف من هذه القاعدة هو التمكن من تقدير االحتياجات املالية الفعلية لكل مؤسسة ،إال
أن هذه القاعدة أدت إىل توقف الدفع والتسوية ما بني املؤسسات ،مما أدى إىل جتاوز مسحوبات املؤسسات ألرصدهتا الدائنة لدى
البنوك.
 .IIIتعريف نمط التمويل :مت تعريف منط التمويل من خالل املرسوم  62 -18الصادر يف  22ديسمرب  2618املتعلق بقانون املالية
لسنة  ، 2612ومن خالله مت حتديد املصادر اليت ميكن للمؤسسة أن تلجأ إليها هبدف تلبية احتياجاهتا إىل األموال ،وهي(:)28
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 املسامهات اخلارجية اليت تعقدها اخلزينة العمومية أو املؤسسات أو البنوك األولية. االعتمادات طويلة األجل املمنوحة من موارد اإلرادات اجلبائية اليت جتمعها اخلزينة على يد املؤسسات املالية املتخصصة. القروض املتوسطة وطويلة األجل القابلة إلعادة اخلصم لدى البنك املركزي.ما يالحظ من خالل هذا املرسوم أنه قد استبعد إمكانية جلوء املؤسسة للموارد الذاتية كآلية للتمويل.
 .IVمنع التمويل الذاتي :أجربت مجيع املؤسسات من خالل هذه القاعدة على إيداع إرباحها يف حساب جممد لدى اخلزينة
العمومية( ،)25وحتولت تلك املبالغ املودعة واجملمدة يف سنة  ،2612إىل سندات جتهيز تنتج فائدة سنوية ثابتة قدرها  .%5وكان
اهلدف من منع التمويل الذايت يتمثل يف إبعاد املؤسسة من اخلوض يف املشاريع غري املخطط هلا من طرف املركز ،وتعزيز دور الدولة يف مجع
االدخار طويل األجل ،إال أهنا أدت إىل تعقيد عملية تسيري املؤسسات بفعل إقصاء االستقاللية املالية( ،)29وهو ما أدى بالسلطات
العمومية إىل تدارك الوضع يف سنة  ، 2612عندما مسحت للمؤسسة من استخدام أرباحها يف جتديد االستثمارات ،كما عمقت من
إمكانية جلوئها ملصادرها الذاتية يف سنة  ، 2619عندما مسحت هلا أن تستخدمها يف متويل استثمارات التوسع ،ويف ما يتعلق هبذه
األخرية قامت الدولة مبنح حتفيز إضايف يف سنة  ، 2610يتمثل يف ختفيض الضريبة على أرباح الشركات إىل  %88يف حالة استخدام
األرباح يف نفس السنة اليت حتققت فيها ،إال أن املتتبع للتنظيم االشرتاكي وتطور تسيري مؤسساته يالحظ أن اإلدارة غالبا ما تبتعد عن
أخذ املبادرة ،وهو ما أدى إىل عدم فعالية هذا اإلجراء.
 .Vتقسيم المهام  :مت توزيع املهام املتعلقة بتمويل استثمارات املؤسسات العمومية وحتقيقها بني كتابة الدولة للتخطيط ووزارة املالية مما
أدى إىل ظهور تثاقل إداري يف متويل املشاريع ،كما أن دور البنوك يف متويل االستثمارات قد مهش ألن القرار يتخذ بعيدا عن اهتماماهتا،
وعليه فلقد اقتصر دورها على التسجيل احملاسيب للتدفقات النقدية املتأتية من البنك اجلزائري للتنمية واملمنوحة للمؤسسات املستفيدة ،أما
يف ما يتعلق بالقروض قصرية األجل فيمكن هلا أن متنحها دون أن متر على تلك الدائرة.
 .VIقاعدة القرض المسترجع
مت إقرار متويل االستثمارات املخططة من خالل القروض املسرتجعة ابتدءا من سنة  ، 2612وهي عبارة عن قروض يتم منحها سواء من
طرف املؤسسات املالية احمللية أو األجنبية ،شرط احلصول على املوافقة املسبقة لوزارة املالية يف هذه احلالة( ،)21وعلى الرغم من إقرار
قاعدة القرض املسرتجع إال أن ديون املؤسسات قد تراكمت جتاه البنوك ،وهو ما أدى إىل إدخال إصالحات جديدة يف سنة 2610
هبدف اسرتجاع القروض اليت حل آجال استحقاقها ومل تسدد ،ومع ذلك فقد بلغ حجم تلك الديون يف هناية سنة  2602مبلغ
 235.388مليون دينار ،ومل تتمكن املؤسسات من الوفاء إال مبلغ  210مليون دينار ،وبلغت نسبة تسديد الديون احمللية  ،%2ونسبة
 %8,2من الديون األجنبية( ، )20مما استدعى تدخل الدولة من جديد ،من خالل قيامها مبسح الديون املرتتبة على مؤسسات القطاع
العام بعد إمتام عمليات إعادة اهليكلة العضوية ،ويع ترب هذا اإلجراء منطقي ،ألن إقرار قاعدة القرض املسرتجع دون دراسة إمكانيات
املؤسسة وإشراكها يف اختاذ القرار املتعلق باالستثمار والتمويل يف ظل تدهور الوضعية املالية وضعف املردودية ،لن يساعد على حتقيق تلك
املساعي ،فاملؤسسات العمومية كانت تتوىل متويل االستثمارا ت املخطط هلا على مستوى مركزي دون األخذ بعني االعتبار قدرهتا على
حتقيق ما خطط له ،فنتج عن ذلك عالقة خطية بني تطور حجم االستثمارات احملققة وزيادة االختالل املايل( ،)26ومل يتم تدارك هذه
اإلشكالية يف إصالحات  2609من خالل القانون البنكي  ،)38(23-09الذي ركز على ضرورة متابعة املنظومة البنكية للقروض اليت
متنحها والوضعية املالية للمؤسسات ،من خالل اختاذ التدابري الالزمة اليت تضمن اسرتجاع القرض( ،)32إال أن القانون بدوره قد احتفظ
مبصطلح التخطيط املسبق لكل نشاط بنكي( ، )33ويف هذا اإلطار ال جيب أن خترج مهام املنظومة البنكية عن إطار ما يقره املخطط
الوطين للقرض(.)32

70

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 0223/20

ثالثا :تأطير دور مؤسسات التمويل في ظل االقتصاد المخطط
متيزت بداية عشرية السبعينيات من القرن املاضي بتزايد االحتياجات املالية لتحقيق املشاريع املخططة ،مما فرض تعزيز دور الدولة من
خالل تأطري دور مؤسسات التمويل ،ويف ما يلي نبني سياسة التأطري يف ظل االقتصاد املخطط.
 .Iدور الخزينة العمومية وتنظيم نمط االكتتاب
أجربت اخلزينة العمومية خالل السنوات األوىل من االستقالل ،خمتلف املؤسسات والتعاونيات اجلزائرية على إيداع نسبة % 28
من املبالغ احملتفظ هبا لدى البنوك ،يف حساب جممد لديها دون أن تتعهد بدفع فوائد عنها ،ويف مقابل ذلك يستفيد املودعني من
مساعدات مالية من احلكومة ،ويف سنة  2695مت ختفيض نسبة اإليداع إىل  % 25وحتويل أرباحها إىل اخلزينة العمومية( ،)38وكان
ذلك اإلجراء نتيجة لتطور مهام اخلزينة العمومية اليت أصبحت تعترب كصندوق للودائع ومقرض رئيسي لالقتصاد ،حيث كانت تساهم
بنسبة  % 58من التمويل سواء كان مباشرا أو غري مباشر.
مت إقرار االكتتاب اإلجباري يف سندات اخلزينة منذ سنة  ، 2693هبدف مواجهة إشكالية رفض البنوك األجنبية لتمويل التنمية
يف اجلزائر ،ويف سنة  ، 2618وهبدف مواجهة كثرة االحتياجات إىل األموال املوجهة لتمويل االستثمارات املخططة ،قامت اخلزينة بإعادة
تنظيم املكتتبني ،مدة االكتتاب ومعدالت الفائدة ،ومرت عملية االكتتاب اإلجباري خالل الفرتة  2668 -2693خبمسة مراحل
أساسية هي(:)35
الفترة  ،0821 -0893وضعت اخلزينة العمومية -لالكتتاب  -خالل هذه الفرتة ،سندات مدة استحقاقها ثالثة سنوات ،وأجربتالبنوك وبعض املؤسسات املالية كصناديق املعاشات على شراءها نظري دفعها لعائد ثابت تراوح بني  % 3,15و.%2,35
 الفترة  ،0822 -0820يف هذه املرحلة حتولت تسمية سندات اخلزينة إىل سندات التجهيز داللة منها على توجيهها لتمويلاالستثمارات املخططة اليت تضاعفت قيمتها ابتداء من املخطط الرباعي األول ،كما تغريت دائرة الوسطاء املاليني املكتتبني ،حيث مت
إعفاء البنوك التجارية ،وتعميق عملية االكتتاب لتشمل كل املؤسسات املالية األخرى ،وخمتلف املؤسسات واهليئات ذات الطابع التجاري
والصناعي .و لقد مت إعفاء البنوك التجارية من هذا اإلجراء نظرا لكثرة اهتماماهتا ،خاصة الرقابة على الوحدات اإلنتاجية وتتبع الوضعية
املالية ملختلف املؤسسات ،أما معدل الفائدة املطبق خالل هذه املرحلة فقد مت تثبيته عند  %5سنويا.
الفترة  ،0829-0821متيزت هذه املرحلة بزيادة مدة االكتتاب إىل  28سنوات ،ورفع معدل الفائدة إىل حدود  ،%9مع احلفاظعلى خمتلف الوسطاء يف دائرة االكتتاب.
الفترة  ، 0828 -0829قامت اخلزينة العمومية بزيادة فرتة االستحقاق إىل  25سنة ورفع معدل الفائدة إىل  ،%1,5وذلك هبدفالتحكم يف زيادة نفقات اخلزينة نتيجة لزيادة نسبة التوسع يف االستمارات.
الفترة  ، 0881 -0828تعمقت دائرة املكتتبني خالل هذه املرحلة لتشمل الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ،ملدة أدناها 5سنوات ومبعدل فائدة  ،%1كما مت إعادة فرض االكتتاب اإلجباري على البنوك مبا قيمته  %5من إمجايل الودائع احملصلة من اجلمهور،
وذلك مبعدل فائدة  %5على السندات ذات فرتة االستحقاق ثالثة سنوات ،مع منح امتياز حتفيزي بنسبة  % 8,5سنويا عن كل سنة
بعد السنة الثالثة إىل غاية  28سنوات.
نتج عن فرض االكتتاب اإلجباري حتقيق اخلزينة لفائض خالل الفرتة  2602-2616بقيمة  99مليار دينار( ،)39أما
خالل سنة  2605وبعد تفاقم أزمة املديونية الناجتة عن تراجع عائدات النفط فزادت مديونية اخلزينة جتاه البنوك التجارية ،حيث قدرت
مبا يزيد عن  9,90مليار دينار ،و 38,6مليار دينار جتاه املؤسسات االقتصادية( ،)31وذلك بعد إمتام عمليات إعادة اهليكلة املالية
اليت متثلت يف الوفاء بكافة ديون هذه األخرية جتاه البنوك حتت شعار حسن نية الدولة ،أما يف هناية سنة  2606فقد قدرت ديون اخلزينة
العمومية جتاه البنوك مببلغ  28مليار دج(.)30
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امتد االكتتاب اإلجباري املفروض من طرف اخلزينة العمومية إىل سنة  ،2668تاريخ إبعاد اخلزينة العمومية من أعمال الوساطة ،وأصبح
البنك املركزي املسئول عن تداول القيم قصرية األجل املصدرة من طرف اخلزينة العمومية أما القيم متوسطة وطويلة األجل فيتم تداوهلا يف
سوق القيم املنقولة.
 .IIتأطير دور القطاع البنكي
توجهت سياسة الدولة بعد شروعها يف وضع املخططات التنموية إىل الرتكيز على توجيه النشاط البنكي ،أين قامت بوضع
البنك اجلزائري للتنمية حتت وصاية وزارة املالية مباشرة ،أما البنوك التجارية فقد قامت بتوجيه نشاطها وأهداف السياسية االقتصادية العامة
للدولة ويف هذا اإلطار مت حتديد مهامها ،إقرار آلية القرض املسرتجع و حتديد خمتلف الشروط البنكية.
 .1.IIمهام البنوك التجارية
إىل جانب املهام التقليدية للبنوك التجارية ،أسندت هلا السلطات العمومية مع مطلع عشرية السبعينيات مهمة الرقابة املالية على
املؤسسات العمومية والتعاونيات الفالحية ،متيزت عمليات الرقابة املطبقة من طرف النظام البنكي على املؤسسات االقتصادية العمومية
بنقص الفعالية؛ ويرجع ذلك بالدرجة األوىل لكثرة التعقيدات الروتينية اليت متر هبا عملية منح االئتمان ،وغياب الدقة يف تقدير
االحتياجات املالي ة للمؤسسات ،بسبب عدم ربط عملية منح االئتمان باملردودية ،وتوحيد خمتلف الشروط البنكية على خمتلف املؤسسات
اليت تطلب االئتمان البنكي.
 .2.IIالشروط البنكية
مهش دور البنوك التجارية يف ظل االقتصاد املخطط ،كون خمتلف القرارات تتخذ يف املركز بعيدا عن اهتماماهتا ،واقتصر دورها
على التسجيل احملاسيب للتدفقات املتأتية من البنك اجلزائري للتنمية واملمنوحة للمؤسسات العمومية ،فكانت بذلك جمربة على تطبيق ما
يتم إمالءه من امل ركز ،فأصبحت كصندوق بسيط للتمويل قصري األجل ،دون أن تكون هلا سلطة املفاضلة بني املشاريع ووضع الشروط
البنكية اليت تضمن هلا الرحبية دون املساس بشرط املخاطرة كما هو معمول به حاليا ،فالبنوك التجارية ال ميكن هلا رفض منح االئتمان ،أو
التوقف عن متويل النشاط االستغاليل للمؤسسات مهما كانت وضعيتها ،ويؤكد  BENMANSOURيف هذا اإلطار( ،)36أن
نشاط البنوك التجارية اململى عليها من طرف املركز مشل إجبارها حىت على دفع أجور العمال ،خدمات الديون اخلارجية و الديون اجلبائية
جتاه مصلحة الضرائب.
اعتربت معدالت الفائدة غري حمفزة على االدخار ،أين ظلت مثبتة يف حدود  ،)28(%8,23إىل غاية سنة  2602أين مت
رفعها إىل نسبة  %5هبدف تشجيع االدخار بعد تدهور مؤشرات االقتصاد الكلي الناجتة عن تفاقم أزمة عائدات النفط ،أما سعر الفائدة
املطبق على االئتمان البنكي فلم يتم توحيده على خمتلف القطاعات ،ففي الق طاع الفالحي حدد سعر الفائدة على االئتمان قصري األجل
بنسبة  %8,5يف سنة  ،2113مث خفض إىل نسبة  %8سنة  ،2618يف حني ارتفع السعر يف القطاع الصناعي إىل  %9بعد أن كان
يف حدود نسبة  ،)22(%5وبقيت تلك املعدالت دون تغيري حىت سنة  ،2608اليت شهدت مراجعة ملختلف املعدالت ،كانت أمهها
ختفيض سعر الفائدة على االئتمان طويل األجل إىل نسبة  %3,5وذلك هبدف ختفيض تكلفة اإلنتاج الصناعي( ،)23مث مت رفعها إىل
نسبة  %5خالل الفرتة  ،2606 -2609وبعد صدور قانون التحرير التدرجيي لألسعار ارتفعت إىل نسبة  %28,5يف سنة
.)22(2662
 .3.IIالتمويل البنكي لالقتصاد
مع تبين نظام التخطيط ،وضع النظام البنكي يف مركز اهتمام القائمني على البالد من أجل توفري السيولة الالزمة لتحقيق
املشاريع االستثمارية ،إذ حيق للبنوك أن تعدل هيكل وقيمة االعتمادات اليت تظهر يف املخطط ،إال أن هذه اآللية قد أظهرت قصورها
ألهنا أظهرت فروقا كبرية بني املخطط التقديري واملخطط الفعلي لالئتمان ،وذلك بسبب إلغاء القيود املفروضة على اخلزينة العمومية اليت
أصبحت تلجأ إىل البنك املركزي وتطلب منه تسبيقات كلما دعت الضرورة إىل ذلك ،وتتمثل تلك الضرورة يف الوفاء باحتياجات
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املؤسسات العمومية حىت وإن زادت على املبالغ املثبتة يف املخطط التقديري ،بينما املؤسسات اخلاصة فقد كانت مقصاة من التمويل
البنكي ،سواء بالنسبة لالستغالل أو االستثمار ،ويرجع ذلك حسب  ، )28(BENISSADإىل عدة عوامل كعدم قدرهتا على توفري
الوثائق احملاسبية وشبه احملاسبية ،وضعف قدرهتا على منافسة القطاع العمومي الذي يتمتع حبق األفضلية يف احلصول على االئتمان
البنكي.
تتمثل قروض االستثمار يف القروض متوسطة وطويلة األجل القابلة إلعادة اخلصم لدى البنك املركزي ،وهي قروض مضمونة
حبسن نية الدولة ،ويف سنة  2610لوحظ أن املؤسسات العمومية غري قادرة على الوفاء هبذا النوع من القروض ،وكان من بني األسباب
يف ذلك يرجع إىل عدم كفاية املدة على حتقيق الفوائض اليت تضمن اسرتجاع القرض ،فتم إلغائها وأصبحت قروض االستثمار تتشكل من
القروض طويلة األجل فحسب ،فاخنفضت نسبتها إىل إمجايل القروض حيث سجلت نسبة  %39,5سنة  ،2608يف حني سجلت
نسبتها  %85من إمجايل القروض خالل عشرية السبعينيات ،وتعكس تلك الزيادة يف النسبة املوجة التصنيعية اهلامة اليت انطلقت مع
بداية املخطط الرباعي األول(.)25
أما قروض االستغالل فقد متثلت أساسا يف عمليات السحب على املكشوف( ،)29اليت سيطرت على التمويل قصري األجل،
وطرحت عدة مشاكل متثلت أمهها يف إضعاف الوساطة البنكية و اكتساب ذهنية من طرف املؤسسات اعتربت املكشوف كرأس مال
عامل لديها ،نظرا لتلبية احتياجاهتا إليه بسهولة وذلك نتيجة لتدخل اخلزينة العمومية من خالل الضمانات اليت تقدمها للبنوك ،والشكل
ا لبياين التايل يبني نسبة تطور حجم قروض االستغالل إىل إمجايل القروض املقدمة إىل االقتصاد خالل الفرتة .2668-2696
شكل رقم  :0تطور نسبة القروض الممنوحة لالقتصاد و نسبة قروض االستغالل إليها (بالمائة)
100
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50القروض لالقتصاد

قروض االستغالل

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد علىbulletin statistique de la banque d'Algérie, 2009. :
ما يالحظ من خالل الشكل البياين أعاله ،أن القروض املمنوحة لالقتصاد تتشكل أساسا من قروض االستغالل ،ويرجع ذلك
بالدرجة األوىل إىل الدور الفعال الذي لعبته اخلزينة العمومية يف تكوين رأس املال الثابت للمؤسسات العمومية ،كما يالحظ من خالل
الشكل أن قروض االستغالل قبل سنة  ،2618كان يعتمد عليها بنسبة  %98من إمجايل القروض املمنوحة لالقتصاد ،مث تراجعت
نسبتها بعد املخطط الرباعي األول ،حيث سجلت نسبة  ، %39وبعد إلغاء القروض املتوسطة أصبحت تشكل يف املتوسط نسبة
.%55
لعب القطاع البنك ي دورا هاما يف الوقوف أمام أزمة ندرة األموال ،واجلدير باالهتمام هو الدور احليوي الذي لعبه البنك املركزي
خاصة خالل السنوات األوىل من االستقالل واجلدول التايل يبني تطور القروض املمنوحة لالقتصاد خالل الفرتة املمتدة من سنة 2698
إىل سنة :2668
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جدول رقم :3تطور القروض الممنوحة لالقتصاد خالل الفترة الممتدة من ( .0881 -0891مليون دينار)
2698

السنة
قروض لالقتصاد

2696

2618

2616

1984

1989

1990

246979 209387 156031 59 990 21 850 7 429 2 454

البنك املركزي
البنوك التجارية ()21
نسبة مسامهة البنك املركزي ()%

0
83
335
335
335
524
582
246979 209304 155696 59 655 21 515 6 905 1 872
0
0.04
0.21
0.6
1.5
7
23

Source: bulletin statistique de la banque d'Algérie, 2009.
يربز من خالل اجلدول أن البنك املركزي قد حتول خالل السنوات األوىل من االستقالل إىل بنك جتاري ،وذلك من خالل
مسامهته يف تقدمي قروض مباشرة لالقتصاد ،هبدف مواجهة إشكالية تعارض األهداف بني السلطات العمومية والنظام البنكي املوطن من
قبل فرنسا يف اجلزائر.
رابعا :سياسة تمويل المؤسسة االقتصادية في ظل االنفتاح االقتصادي
كرس قانون النقد والقرض الصادر يف  28أفريل  2668فكر منح االئتمان حسب الفرص املتاحة ،وضرورة العمل مببادئ الرحبية
واملردودية ،حماولة منه لتغيري ذهنية املؤسسة االقتصادية يف اعتبار املؤسسة البنكية كمصدر غري منته من السيولة ،وعلى هذا األساس فقد
ارتكزت سياسة التمويل على تدخل الدولة عن طريق العديد من اإلجراءات هبدف تكييف احمليط املايل للمؤسسة مع احمليط اجلديد الذي
أصبح يتميز باحتدام املنافسة ،واملناداة بالسياسة الرامية إىل التحرير االقتصادي وإلغاء السياسات احلمائية.
 .Iإصالح المنظومة المصرفية وتحسين العالقة بين المؤسسة والبنك
ساهم إصالح النظام البنكي يف إقصاء قواعد التسيري السابقة اليت جتاوزها الزمن نظرا الرتكازها على تدخل املركز يف إمالء
خمتلف الشروط املتعلقة بالنشاط البنكي ،وعد قانون النقد والقرض احملرك األساسي جلعل النظام البنكي يعمل وفق قواعد السوق وتكريس
مبادئه اليت برزت بعد فصل امللكية عن اإلدارة يف خمتلف املؤسسات العمومية سنة  ، 2600وإصدار قانون التحرير التدرجيي لألسعار سنة
 ، 2606مبا يف ذلك سعر الصرف ،الذي نتج عنه ختصيص الدولة ملبالغ ضخمة ملواجهة اخلسا ئر املرتتبة عنه واملتحملة من طرف
املؤسسات االقتصادية .كما اعترب قانون النقد والقرض مبثابة األداة اليت ختدم توجه الدولة يف حتسني احمليط املايل للمؤسسة االقتصادية
وحتسني العالقة بينها وبني مؤسسات التمويل ،اليت مل تعد كأداة للتمويل املستمر لالختالل املايل للمؤسسة ،ومن هنا ركز قانون النقد
والقرض على استقاللية وتوحيد السلطة النقدية وجتسيدها يف جملس النقد والقرض الذي ينفرد باإلصدار النقدي( ،)20وتقدمي النصائح
واملشورات للحكومة يف كل مشروع نص قانوين أو تنظيمي يتعلق باملسائل املالية أو النقدية( ،)26كما ينفرد بتسيري أدوات السياسة
النقدية وإصدار األنظمة املتعلقة بضمان السري احلسن و االستقرار لالقتصاد(.)88
أما يف ما يتعلق باستقاللية السلطة النقدية اليت ميارسها بنك اجلزائر فتتجسد من خالل:
 كيفية تعيني أعضاء جملس النقد والقرض؛ حيث يعني احملافظ ونوابه بواسطة مرسوم من رئيس اجلمهورية( ،)82وال ميكن إقالتهم إال منخالل مرسوم صادر عنه ،وذلك يف حالة األخطاء الفادحة أو العجز الصحي املثبت قانونا( .)83أما املوظفني ومستخلفيهم فيتم تعيينهم
بواسطة مرسوم من رئيس احلكومة( الوزير األول حاليا)(.)82
 صالحيات جملس النقد والقرض ،منحت صالحيات واسعة للمجلس ،حيث نص القانون صراحة على أن اجمللس ميارس السلطةالنقدية على خمتلف املؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر من خالل األنظمة املصرفية اليت ميكن له إصدارها(.)88
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 اختاذ القرارات الفردية ،يتخذ اجمللس قراراته املتعلقة بالتنظيم املصريف بعد احلصول على استشارة الوزير املكلف املالية( ،)85وبعد ذلكتصبح القرارات نافذة مهما كان مضموهنا ،وال ميكن للسلطة التنفيذية املمثلة يف شخص وزير املالية أن تعرتض عليها إال مبوجب مراجعة
إبطال واحدة تقدم يف أجل أقصاه ستون يوما أمام الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا(.)89
دعم قانون النقد والقرض فكرة معاجلة إشكالية تراكم الديون جتاه النظام البنكي ،حيث وصلت تلك املديونية إىل مستويات جد حرجة
سنة  2606أين قدرت بقيمة  228مليار دج ،و 28مليار جتاه البنوك التجارية نتجت عن فرض االكتتاب اإلجباري عنها بقيمة %5
من إمجايل الودائع احملصلة من اجلمهور.
وتدخل قانون النقد والقرض ملعاجلة تلك اإلشكالية من خالل إسرتاتيجيتني أساسيتني ومها:
 معاجلة الديون املرتاكمة سابقا :تدخل القانون هنا من خالل إجبار اخلزينة العمومية على تسديد كافة التزاماهتا جتاه البنك املركزي يفأجل أقصاه  25سنة(.)81
 وضع إسرتاتيجية ملنع تراكم الديون يف املستقبل :تتمثل هذه اإلسرتاتيجية يف وضع حد أقصى لتمويل البنك املركزي للخزينة العموميةبنسبة  %28من اإليرادات العادية للدولة للسنة املاضية( ،)80و إرغامها على الوفاء بقيمتها يف أجل أقصاه  388يوم متتالية أو غري
متتالية مع ضرورة الوفاء هبا قبل هناية كل سنة .كما فرض على البنك املركزي أن ال تتعدى قيمة العمليات اليت جيريها على سندات
عمومية نسبة  % 38من اإليرادات العادية للدولة للسنة املاضية(.)86
اعتربت إسرتاتيجية معاجلة الدولة إلشكالية تراكم عجزها مبالغ فيها؛ نظرا لضعف االقتصاد اجلزائري على خلق فوائض يف
اآلجال القصرية ،ويرى حمافظ بنك اجلزائر أن ذلك اإلجراء كان خطريا جدا ،فلو ال ذلك االنفراج يف العائدات النفطية ملا متكنت اخلزين ة
العمومية من الوفاء بكافة التزاماهتا جتاه املنظومة البنكية( ،)58ومنه ملا متكنت من حتسني ظروف ووضعية املؤسسات االقتصادية هبدف
حتسني العالقة بينها وبني البنوك اليت بدورها أجربت على تطبيق القواعد االحرتازية ،اليت تتحقق مبتانة مركزها املايل ،وبدرجة استقرار
استخداماهتا اخلطرة ،فأصبحت البنوك التجارية تقوم بدراسات عميقة على ملفات القروض املقدمة من طرف املؤسسات العمومية ،نتج
عنها منح االئتمان بنسبة تقل عن االحتياجات الفعلية للمؤسسة(.)52
ولتعزيز اصالح املنظومة املصرفية مسح قانون النقد والقرض بنشأة القطاع البنكي اخلاص ،إال أن هذا األخري مل يلعب الدور احليوي يف
منافسة للقطاع العام ،وذلك نتيجة لضعف الضمانات املقدمة من طرف املؤسسات االقتصادية ،اليت غالبا ما تتدخل الدولة يف توفريها
هلا ،سواء بواسطة هيئات الدعم واملرافقة أو من خالل دور صناديق الضمانات  ،حيث منح صندوق ضمان القروض للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة منذ نشأته إىل غاية سنة  259 ،3886ضمانا ملشاريع استثمارية بقيمة  82مليار دينار ،أما صندوق ضمان قروض
االستثمارات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد قام بتقدمي 253ضمانا منذ نشأته إىل غاية هناية سنة .3886
تزامن إصالح النظام البنكي املعزز لفكر اقتصاد السوق مع توجه الدولة إلصالح املؤسسة االقتصادية عن طريق العديد من اإلجراءات
كمخطط التصحيح الداخلي ،عقود النجاعة والتأهيل  ،إال أن النتائج بينت أن هدف تقريب املؤسسة من البنك مل يتحقق رغم كل
تلك اجملهودات املبذولة من جهة ،وعدم قدرة االقتصاد اجلزائري على امتصاص السيولة العاطلة اليت حبوزة البنوك من جهة ثانية ،ويرجع
ذلك بالدرجة األوىل إىل ا رتفاع تكلفة االئتمان البنكي وإجراءات احلذر املطبقة من طرف البنوك للوفاء بنسب القواعد االحرتازية(،)53
وفيما يتعلق هبذه األخرية فإن معظم البنوك التجارية مل تتمكن من حتقيقها يف هناية سنة ،2666وعلى هذا األساس يتضح أن البنوك
التجارية عاجزة عن متويل األنشطة اخلط رة كما هو احلال يف خمتلف الدول حىت املتطورة منها ،ألن مواردها اليت تتمثل أساسا يف ودائع
اجلمهور ال متكنها من اخلوض يف متويل املشاريع اخلطرة.
على الرغم من القيود اليت فرضتها طبيعة املؤسسة االقتصادية اليت تفتقر إىل خلق التكنولوجيا من جهة ،وضعف دور مؤسسات
ال تمويل األخرى من غري البنوك من جهة ثانية ،جند أن حجم القروض املمنوحة لالقتصاد يف تزايد مستمر خاصة القروض املمنوحة
للقطاع اخلاص ،واجلدول التايل يبني ذلك:
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جدول رقم :2حجم القروض الممنوحة لالقتصاد خالل الفترة  (3112 -0883مليار دج)
2665
419
283
521
3882
162
501
1378

2669
558
230
686
3888
051
981
1504

2661
525
280
633
3885
065
002
1776

2666
012
328
1087
3881
608
2388
2184

2660
674
296
843
3889
038
2899
1886

2668
2662 2663
السنة
189
120
282
القطاع العام
69
77
القطاع اخلاص 76
285
197
358
اجملموع
3883
3882 3888
السنة
125
162
998
القطاع العام
558
221
القطاع اخلاص 308
1265
1130
948
اجملموع
املصدر - :بيانات الفرتة  ،3885 -2663أنظرle bulletin statistique de la banque d'algerie, 2009. :
 بيانات الفرتة  ،3881-3889أنظر Le comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et :financiers en 2007, MINISTERE DES FINANCES, 2008.

يالحظ من خالل اجلدول أن حجم القروض املمنوحة لالقتصاد قد اخنفض خالل سنيت  ،2668-2662ويرجع ذلك إىل
ارتفاع معدل إعادة التمويل املطبق من طرف بنك اجلزائر الذي وصل إىل نسبة  ،%25وارتفاع سعر الفائدة على السحب على
املكشوف مع حتديد قيمته بشهر من رقم األعمال السنوي( ، )52وذلك هبدف ترشيد استعمال االئتمان ،أما يف سنة  2665فقد
سجلت القروض املمنوحة لالقتصاد نسبة زيادة حبوايل  ، %22,5لتسجل بعدها مستويات سالبة ،بينما شهدت نسبة الزيادة ارتفاعا
معتربا على طول الفرتة  ، 3881 -3888ويرجع ذلك إىل توقيع اتفاق مع البنوك العمومية اخلمسة يف سنة  ،3882وقطاع املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،واجلدير بالذكر هنا هو ارتفاع نصيب القطاع اخلاص ،وزيادة نسبة تطور القروض املمنوحة له ،ويرجع ذلك بالدرجة
األوىل إىل إنشاء صناديق ضمان القروض ،وتدخل الدولة يف منع البنوك من رفض امللفات املدروسة من طرف هيئات املرافقة ،وذلك
هبدف تعزيز روح املقاولية ،هذه األخرية تتضح من خالل تركيز املنظومة البنكية على بناء وتكوين رأس املال الثابت للمؤسسة االقتصادية،
وذلك عن طريق زيادة حجم القروض متوسطة وطويلة األجل.
شكل رقم  :3تطور طبيعة القروض الممنوحة لالقتصاد خالل الفترة (.3118 -0882مليار دينار)
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Source : bulletin statistique de la banque d'Algérie 2009.
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قبل سنة  2668كانت القروض متوسطة وطويلة متثل نسبة أقل من  % 38من إمجايل القروض املمنوحة لالقتصاد ،إال أنه مت رد االعتبار
إىل هذه األخرية خاصة بعد سنة  ، 2661أين أصبحت تشكل يف املتوسط نسبة تفوق  % 58من إمجايل القروض املمنوحة لالقتصاد،
وهو ما يعكس توجه االقتصاد الوطين إىل تركيزه على معاجلة االختالالت اهليكلية وجتديد وحتديث معدات املؤسسات االقتصادية ،ولعل
ذلك التوجه ظهر بوضوح يف سنة  ،3886أين شكلت نسبة القروض متوسطة وطويلة األجل  %98من إمجايل القروض املمنوحة
لالقتصاد.
.IIالتطهير المالي كسياسة لتمويل العجز المالي للمؤسسات االقتصادية
تظهر إشكالية متويل املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر بوضوح من خالل عدم قدرة املؤسسة على احلصول على احتياجاهتا الالزمة
من األموال ،نظرا لوضعيتها املالية الصعبة وتراكم مديونتها جتاه البنوك مما أثر على التوازن املايل وفرض تدخل الدولة عن طريق القيام
بالعديد من عمل يات التطهري املايل املتكررة خاصة تلك املطبقة يف سنة  ، 2662وذلك رغم قيامها قبل ذلك بعمليات إعادة اهليكلة
املالية يف عشرية الثمانينيات اليت متثلت يف مسح ديون املؤسسات العمومية جتاه البنوك واليت متت على أساس الضمانات املمنوحة من
طرف اخلزينة العمومية للبنوك حتت شعار حسن نية الدولة.
تسعى إجراءات التطهري املايل إىل تكييف عالقة املؤسسة مع احمليط املايل واالقتصادي اجلديد ،الذي أصبح يتميز بفرض
عالقات الرحبية والتجارية مع خمتلف املؤسسات البنكية ،كما تسعى إىل تأمني النشاط اإلنتاجي للمؤسسات يف أحسن الظروف(،)58
وذلك من خالل حتسني الوضعية املالية للمؤسسات وزيادة رأمساهلا العامل الذي ميكنها من توفري السيولة الالزمة ويرفع من قدرهتا على
التمويل الذايت .ولكي تضمن السلطات العمومية حسن سري العملية قامت بإنشاء صندوق تطهري املؤسسات العمومية ( حساب
التخصيص اخلاص رقم  ، )55()892 -283الذي تتكون إيراداته من ختصيصات ميزانية الدولة وموارد االقرتاض( ،)59أما مصاريفه
فتشمل ختصيصات تكوين رأس املال للمؤسسات العمومية وشراء الديون املرتتبة عنها(.)51
ومن هنا انصبت تلك اإلجراءات على معاجلة اإلختالالت املالية القصرية األجل واإلختالالت املالية اهليكلية
للمؤسسات( ، )50حيث أن الدولة قبل إصدار املرسوم التنفيذي املتعلق بتطهري املؤسسات ،قامت يف سنة  2600بتجميع املؤسسات
العمومية يف أربعة جمموعات ،متثل اجملموعة األوىل املؤسسات ذات األصول الصافية املوجبة ورأس املال العامل املوجب ،اجملموعة الثانية
متثل املؤسسات ذات صايف األصول املوجبة و رأس املال العامل السالب ،وهاتني اجملموعتني مرتا مباشرة إىل االستقاللية دون تدخل
الدولة ماليا ،أما اجملموعة الثالثة فهي جمموعة املؤسسات ذات األصول الصافية السالبة ورأس مال عامل موجب ،وتعرب اجملموعة األخرية
عن املؤسسات ذات األصول الصافية ورأس املال العامل السالبني ،ومن خالل ذلك التقسيم يتحدد اهلدف من إجراءات التطهري املايل
بالنسبة للمجموعتني الثالثة الرابعة يف زيادة رأس املال وحتقيق التوازن املايل هلما(.)56
ترمجت إجراءات التطهري املايل للمؤسسات العمومية من خالل شراء السحب على املكشوف املرتتب عنها جتاه البنوك ،تعويض خسائر
الصرف وجتميد الديون قصرية األجل جتاه البنوك( .)98واشرتط املشرع يف الديون اليت ميكن أن تشرتيها اخلزينة العمومية ،أن تكون
جمسدة يف قيم منقولة تصدرها املؤسسات املدينة وتكتتبها البنوك أو املؤسسات املالية الدائنة وتأخذ هذه القيم شكل االلتزامات أو
سندات املسامهة القابلة للتداول احلر طبقا ألحكام املادة  258من القانون رقم  39-06الصادر يف  2606-23-22واملتعلق بقانون
املالية لسنة  .)92(2668أما الديون اليت حبوزة البنوك واملؤسسات املالية على ذمة املؤسسات العمومية االقتصادية اليت أعيدت هيكلتها
واليت مل تكن حمل توزيع بني املؤسسات املتفرعة عنها فيمكن للخزينة العمومية أن تشرتيها بناءا على تقدمي البنوك واملؤسسات املالية احمليلة
لشهادة موقع عليها من رؤساء تلك املؤسسات توضح مصدرها ،نوعها وتثبت دقة مبلغها وصحته( ،)93وقدرت املبالغ املخصصة للوفاء
بتلك العمليات بـ  358مليار دج(.)92
اعتربت اإلجراءات املتعلقة بالتطهري املايل مبثابة العملية األساسية لنجاح عمل املنظومة املصرفية كما حددها قانون النقد والقرض ،ألن
تلك الديون املرتتبة على املؤسسات العمومية جتاه البنوك كانت ديون غري عاملة ومتثل ما يقارب  %95من إمجايل أصول البنوك خالل
سنة  ، )98(2668ويعترب تراكم املكشوفات اليت حل تاريخ استحقاقها دون أن تسدد من أهم عوامل العجز املايل لدى املؤسسات
االقتصادية باإلضافة إىل خسائر تقلبات سعر الصرف.
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شرعت الدولة بوضع العديد من برامج التطهري املايل خلزين ة املؤسسات العاجزة فور صدور النصوص املنظمة للعملية سنة
 ،2668مما كلف خزينة الدولة  % 8.2من الناتج الداخلي اخلام السنوي للفرتة  ،)95( 3882 – 2662حيث كلفت سنة
 2663لوحدها صندوق التطهري املايل  83.5مليار دينار ،منها  32.3مليار موجهة لتغطية خسائر الصرف بالنسبة للبنوك و  6مليار
لتعويض خسائر الصرف للمؤسسات االقتصادية( ،)99كما قامت الدولة يف نفس املرحلة بتحويل  268,6مليار دج إىل سندات مبعدل
فائدة  ،%9إال أن تلك النسبة قد اعتربت جد ضعيفة بالنسبة للبنوك( ،)91ألهنا ال تغطي اآلثار التضخمية لسعر الفائدة لتلك املرحلة،
أما يف للفرتة  2660 -2665فقامت الدولة باستبدال  201مليار دج من الديون جتاه املؤسسات العمومية املشكوك يف حتصيلها إىل
سندات مدهتا  23سنة( ،)90وحتويل ما قيمته  06,0مليار دج لقروض قصرية األجل إىل قروض متوسطة وطويلة األجل شرط أن تتم
تصفية الوحدات املتعثرة لتلك املؤسسات ،أين مثلت تلك القروض نسبة  % 28من إمجايل القروض املمنوحة لالقتصاد خالل سنة
 .)96(2661و مع بداية سنة  3888تضمن برنامج التطهري املايل ،تطهري  2288مؤسسة عمومية ،مما كلف خزينة الدولة أكثر من
 2358مليار دج ،واجلدول التايل يلخص إجراءات التطهري املايل للفرتة املمتدة من سنة  2662إىل هناية سنة :2666
جدول رقم  :1المبالغ المصروفة من طرف الدولة حتى سنة ( 0888الوحدة :مليار ديناردج)
إلغاء الديون تجاه الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
26.1
اعادة اهليكلة املالية
29,1
إىل
االنتقال
االستقاللية
86,5
التطهري املايل -62
68
08,8
التطهري املايل -65
60
219,8
اجملموع
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Source: SADI N. E, op cit, p 62.
على الرغم من ضخ الدولة ملبالغ ضخمة من أجل مساعدة املؤسسة االقتصادية بعد استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي يف هناية
سنة  ، 2666إال أن خمتلف املؤسسات العمومية ال زالت تعاين من العجز املايل ،حيث قدرت ديون املؤسسات العمومية مع هناية سنة
 3886بأكثر من  288مليار دج ،كما مت إحصاء أكثر من  258مؤسسة عمومية غري ناجعة( ،)18وهو ما استدعى تدخل الدولة
من جديد لتطهري  23مؤسسة منها ،مببلغ  222مليار دج منها  289مليار دج لتسوية عمليات السحب على املكشوف ،و 388
مليار دج لتمويل استثماراهتا ويف نفس السياق قامت بتطهري الديون املرتتبة على  11.816فالح جتاه بنك الفالحة والتنمية الريفية
والصندوق الوطين للتعاون الفالحي .كما قدم جملس مسامهات الدولة تقريرا إىل احلكومة يطلب تدخلها لتطهري قائمة من املؤسسات
العمومية يف سنة  ، 3828من خمتلف القطاعات؛ كقطاع البناء واألشغال العمومية ،النقل ،الفالحة(.)12
لقيت سياسة تطهري املؤسسات العمومية العديد من االنتقادات مع هناية  ،3886واستدل على ذلك ،أنه بالرغم من جمهودات
الدولة يف تطهري خزينة املؤسسات العمومية خالل الفرتة  3881 -2662اليت كلفت  2,8تريليون دينار ،إال أهنا قد فشلت يف حتسني
الوضعية املالية للمؤسسة وإنقاذها ،وهو أيضا ما دعي وزارة املالية إىل إعالهنا عن وقف ضخ األموال لتطهري املؤسسات العمومية ،إال
بالنسبة لتلك اليت تتميز بوزن نسيب يف السوق الداخلي مثل شركة اخلطوط اجلوية ،الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وشركة
صيدال(.)13
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 .IIIتمويل تأهيل المؤسسة االقتصادية:
كما سبق وأن بينا أن دور الدولة يف ظل اقتصاد السوق مل خيتلف عن دورها يف الفرتة املمتدة من سنة  2693إىل سنة
 ، 2668وذلك من حيث مسامهتها يف متويل املؤسسة االقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة ،وفيما يتعلق بتمويل برامج التأهيل فقد
نتجت عن عمليات الشراكة الثنائية بني اجلزائر واالحتاد األوريب ،هبدف خلق منطقة تبادل حر على مشارف سنة  ،3821وانصب
التمويل املتعلق بالتأهيل يف اإلعانات و القروض املتوسطة وطويلة األجل املمنوحة بشروط خمفضة من طرف البنوك احمللية واألجنبية خاصة
بنك االستثمار األوريب ،وكانت هذه القروض متنح قبل سنة  2665للدول املستفيدة دون فرض شروط كتلك املتعلقة باإلصالحات
اهليكلية و التحرير االقتصادي ،وبعد أن أبرمت اجلزائر االتفاق الثالث مع صندوق النقد الدويل ،اشرتطت اجلهات الداعمة حتقيق شروط
لالستفادة من عمليات التأهيل ،منها ما يتعلق باملؤسسة ،ومنها ما يتعلق باالقتصاد الكلي كإلغاء احلواجز اجلمركية يف مرحلة العمل
باالتفاق ،مع إمكانية تعديل خمطط التحرير بالنسبة للمنتوجات اليت تعاين من بعض الصعوبات ،على أن ال تتعدى مهلة التمديد فرتة
23سنة.
وفر قانون املالية لسنة  ، 3888اإلطار املؤسسايت والتشريعي لتأهيل املؤسسات االقتصادية عن طريق إنشاء صندوق ترقية
املنافسة الصناعية ،أين توىل تغطية املساعدات املالية املباشرة للمؤسسات الصناعية أو اخلدمية املرتبطة أنشطتها بالصناعة ،وذلك هبدف
تغطية املصاريف املختلفة.
ويف إطار برنامج التعاون بني وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة وبرنامج األمم املتحدة للتنمية  ، PNUDيف سنة  ،3888مت ختصيص
 22,8مليون دوالر لتأهيل  32مؤسسة مستفيدة ،منها  5مؤسسات عمومية ،كما استفادت  22مؤسسة صناعية يف سنة  3882من
 258مليون دينار جزائري يف إطار إعداد دراسات التشخيص و خمططات التأهيل والتكوين(.)12
أما يف ما يتعلق بربنامج التعاون االورو متوسطي  ، EDPMEوالذي كانت انطالقته الفعلية مع بداية سنة  ،3883فقد كلف 93,6
مليون أورو ،مت متويلها من طرف اللجنة األوربية بقيمة  51مليون أورو ،و املؤسسات املستفيدة بقيمة  3,5مليون ،و سامهت احلكومة
مببلغ  2,8مليون أورو ،تدخل هذا الربنامج يف دعم ثالثة جماالت أساسية ،كانت نتاجها يف هناية الربنامج (سنة  ) 3881كما يلي:
 الدعم املايل املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية سواء عن طريق عمليات التشخيص ،أو التأهيل ،أين مت حتقيق 129عملية للتأهيل ،ومن خالل عينة مشلت املؤسسات اليت استفادت من عمليات التأهيل ( التشخيص ،التشخيص املسبق أو التأهيل) وجد
أن تلك املؤسسات حتسنت على املستوى التنظيمي واإلداري ،إال أن معظم أصحاب تلك املؤسسات يرون أن هدف ترقية القدرة
التنافسية الزالت غري حمققة(.)18
 تسهيل احلصول على االئتمان البنكي بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،عن طريق الدعم املقدم من طرف صناديق الضمانات(صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،FGARصندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
 ،)CGCIأين مت يف هذا اإلطار حتقيق  59عملية تأهيل( ،)15و منح  289ضمان من طرف  FGARبدعم من الربنامج(.)19
 الدعم املايل لتحسني حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات الصغرية واملتوسطة ،كوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطةوالصناعات التقليدية ،منظمات أرباب العمل ،غرف التجارة والصناعة ،وكانت احلصيلة اإلمجالية للربنامج يف هذا اإلطار إىل غاية سنة
 3881يف حدود  222عملية.
مت إحصاء ما يزيد عن  % 95من املؤسسات اليت خرجت من الربامج يف مراحل متقدمة ،وهو ما يفسر ضعف املبالغ املصروفة
يف برنامج ميدا باملقارنة مع احلجم اإلمجايل لاللتزامات اليت كان ينتظر تنفيذها باجلزائر من أجل عملية تأهيل املؤسسات الصناعية ،وترقية
قدراهتا التنافسية ،والشكل التايل يبني حجم االلتزامات واملبالغ املصروفة خالل الفرتة .3885-2665

79

تقييم سياسة تمويل المؤسسات االقتصادية في الجزائر

شكل رقم  :2برنامج  MEDAللفترة ( 3110 -0880بالمليون أورو)
المبالغ المدفوعة

االلتزامات

516

568

393

االردن

1472
875

783

1150
650
144

تونس

المغرب

مصر

437

الجزائر

SOURCE: centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, le bilan de
programme MEDA, N22, 2006.

ما يالحظ من خالل الشكل البياين أعاله ،أن نسبة تنفيذ الربنامج خالل الفرتة  3885 -2665مل تتعدى نسبة ، %22
وتأيت اجلزائر بذلك يف املراتب األخرية باملقارنة مع الدول املتوسطية املستفيدة ،ونظرا لضعف تلك النتائج سواء على مستوى املبالغ
املصروفة أو على مستوى النتائج املتعلقة برفع تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية ،مت إبرام اتفاقية  MEDA2بني اجلزائر
واللجنة األوربية يف مارس  ، 3880دخلت حيز التنفيذ يف شهر ماي من نفس السنة بغالف مايل قدره  85مليون أورو ،باإلضافة إىل
متويل برنامج مشرتك بني وزارة الصناعة ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية يف سنة  3886لتأهيل 38.888
مؤسسة ،هبدف تعزيز سبل التشاور والتنسيق بني الوزارتني لتحقيق نتائج أفضل من تلك احملققة يف الربامج السابقة ،ومل يتم بعد حتديد
الغالف املايل  ،واهليئات املرافقة له.
يف إطار ضعف النتائج احملققة من برامج التأهيل اليت كانت يف حدود  23برناجما ،يرى  Chentoufأن تلك الربامج كانت
متأخرة حىت من حيث برجمة تطبيقها و مل تفي باالحتياجات املالية للمؤسسات االقتصادية( ، )11ألن الدعم املايل املباشر للمؤسسات
هبدف حتديث طرق اإلنتاج مل ميس إال عدد قليل م ن املؤسسات ،ومل ختصص له مبالغ كبرية ،ومن هنا يرى أن املؤسسات املستفيدة منه
كانت تتمتع مبيزة تنافسية على املستوى احمللى كمؤسسات قطاع الصناعات الغذائية حيث مثلت نسبة استفادهتا نسبة  %38من جمموع
املؤسسات املستفيدة من خمتلف القطاعات.
وجتدر اإلشارة إىل أن تدخل الدولة يف إطار سياسة تقدمي الدعم املايل ال تعرب عن ضعف االقتصاد ،بدليل أن أكرب
االقتصاديات يف العامل كالواليات املتحدة األمريكية مل تتوقف عن تقدمي الدعم املايل والفين للمؤسسات هبدف االرتقاء هبا إىل مستويات
جيدة من التنافسية وحتقيق أهداف أخرى كتخفيف ال عبء على الدولة يف جمال النفقات االجتماعية واحلفاظ على العمالة ،إال أن
إشكالية التمويل تربز من خالل تكرر واستمرار الدولة يف تقدمي الدعم ملؤسسات تظهر أهنا غري قادرة على االستمرار يف ظل ظروف
مالئمة كتخفيف الدولة لضغوطات السوق و تنويع مصادر التمويل.
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النتائج والتوصيات
نتيجة ملختلف القيود اليت فرضت على تسيري املؤسسة االقتصادية وكيفية متويلها يف ظل االقتصاد املوجه ،أصبحت تدخالت
الدولة من أجل حتسني وضعيتها املالية مربرة برفع جناعتها االقتصادية و ختفيف نفقاهتا املستقبلية ،إذ أن االستقاللية وموجة التحرير
االقتصادي اليت انطلقت مع بداية عشرية التسعينيات كانت النتيجة واحلتمية الضرورية للوقوف أمام التدخالت املستمرة للدولة يف تسيري
ومتويل املؤسسة االقتصادية ،إال أن السياسة العامة للدولة يف جمال التمويل  ،مل تتغري إال من حيث كيفية تقدمي الدعم املايل ،كما أهنا مل
تعزز دور مؤسسات التمويل ،فتطهري وتأجيل دفع الديون املرتتبة عن املؤسسات ساعد إىل حد ما على حتسني وضعيتها املالية ،إال أنه
أدى إىل تعقيد وضعية البنوك العمومية يف جمال منح االئتمان؛ ألن أغلبية أصوهلا كانت غري عاملة من جهة ،والشروع يف العمل بالقواعد
االحرتازية اليت تفرض الربط بني صايف األموال اخلاصة للبنك مع املخاطر املتعلقة باستخداماته من جهة ثانية ،وذلك هبدف متكني النظام
املصريف من معاجلة إشكالية تراكم الديون وخلق االست قرار ،األمر الذي أدى إىل تعميق دور الدولة جمددا يف جمال معاجلة إشكالية
التمويل.
متيزت سياسة متويل املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر بالعديد من املميزات اليت أثرت بشكل مباشر على األداء االقتصادي هلا،
كما متيز موضوع التمويل بطرحه إلشكالية مستمرة وذلك بسبب ضعف اخلدمات املقدمة وحمدودية تكييفه مع متطلبات املؤسسات
االقتصادية ،ومرت سياسة متويل املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر مبرحلتني أساسيتني ،أخذت كل مرحلة مضموهنا من النهج االقتصادي
املتبع ،ففي املرحلة األوىل املمتدة من سنة  2693إىل سنة  2668متيزت بتهميش دور مؤسسات التمويل ،يف حني أن عملية التمويل
كنشاط حضيت باألمهية البالغة نظرا ألن القرار املتعلق بالتمويل يتخذ بعيدا عن اهتمامات املؤسسة ،كما أن االئتمان مل يكن مينح
حسب الفرص املتاحة ألن مجيع املؤسسات تتحصل على التمويل الالزم مهما كانت وضعيتها املالية ،وهذا بدوره ما أدي إىل ضعف
النجاعة االقتصادية للمؤسسات وهتميش دور املنظومة البنكية يف ما خيص وظيفة التمويل.
أما املرحلة الثانية اليت جسدها قانون النقد والقرض؛ فلقد متيزت بصفة عامة بإقصاء عامل الالمباالة بالوضعية املالية من طرف
مؤسسات التمويل ،كما متيزت أيضا بالدور الفعال لتدخل الدولة من خالل إنشاء مؤسسات تفي باحلاجيات املالية للمؤسسة
االقتصادية ،واللجوء إىل عمليات التطهري املايل للمؤسسات كسياسة لتمويل العجز الدائم ،وحتويل الديون إىل قيم مالية و إنشاء
مؤسسات أخرى تسعى إىل تقريب املؤسسة االقتصادية من مؤسسات التمويل ،وبصفة عامة كانت ترمي تلك السياسة إىل تنويع مصادر
متويل املؤسسة االقتصادية.
على الرغم من اجملهودات املبذولة يف إطار دعم املؤسسات االقتصادية وحتسني حميطها املايل ،إال أن النتائج كانت غري مرضية وال ترقى إىل
مستوى تطلعات القائمني على البالد واملؤسسات االقتصادية على حد سواء ،بداللة ضعف املبالغ املالية املخصصة للتأهيل من جهة،
واستمرار وتكرر عمليات التطهري املايل من جهة ثانية ،هذه األخرية مل تتوقف إىل يومنا احلاضر ،مما يبني ضعف املؤسسة االقتصادية
واختالل هيكلها املايل ،كما يبني عدم تأقلم مؤسسات التمويل و عدم انفتاح احمليط املايل على مؤسسات أخرى أكثر توافقا مع وضعيتها
احلرجة.
وعلى ضوء تلك النتائج تتمثل أهم التوصيات اليت خرجنا هبا يف النقاط التالية:
 االنفتاح على مؤسسات متويل أخرى تفي بفي مبتطلبات املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت تتميز بقلة رؤوس األموال وارتفاع درجةاملخاط رة الناجتة عن قلة التحكم يف التكنولوجيا املتطورة ،ومن بني تلك املؤسسات نذكر شركات رأس املال املخاطر ،شركات
االئتمان االجياري ،إذ أن هذان املصدران ال زاال يف بدايتهما يف البيئة اجلزائرية باملقارنة مع النتائج الرائدة هلما يف اجلارتان تونس
واملغرب.
 تفعيل دور السوق املايل من خالل ختفيض الشروط املتعلقة برأس املال ،لكي يسمح بانضمام أكرب قدر ممكن من املؤسسات والقيم. تعزيز دور الدولة يف جمال الدعم املايل املباشر وغري املباشر ،وتفعيل دور هيئات املرافقة وإنشاء املؤسسات. تأهيل البنوك التجارية وتعزيز الالمركزية يف اختاذ القرارات املتعلقة مبنح االئتمان. هتيئة احمليط التشريعي لالستثمار وحتسني بيئة األعمال من خالل حتسني ظروف العمل وتسهيل فرص احلصول على األراضي داخلاملناطق الصناعية.
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