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 التنمية الشاملة مستقلة لتمويلالعناصر المحركة للتنمية في ظل البحث عن مصادر 

  * مسعودي رشيدة

 
  :ملخص

تتمحور هذه الدراسة حول إلقاء الضوء على 
الشاملة، اليت  واحملركة للتنميةالعوامل املساعدة 

ودائم تسمح باحلصول على مصدر متويل ثابت 
دون  على منو يشمل مجيع القطاعات للحصول

ففي ظل البحث عن مصادر متويل  .استثناء
التنمية خارج قطاع احملروقات، ومن خالل حماولة 
احلصول على تنمية مستقلة وباعتبار الثروات 
الطبيعة سائرة حنو الزوال  بسبب استنزافها ومن 
أجل احلفاظ عليه لألجيال القادمة  وحتقيق تنمية 

ل اليت شاملة وتوزيع عادل للثروة جيب على الدو 
تعتمد تصدير مواردها الطبيعية كممول وحيد 
وأساسي للتنمية  أن تعتمد على إسرتاتيجية 
جديدة  متكنها من هيكلة اقتصادها وتنويع 
مصادر متويلها والبحث عن بديل ميكن اعتماد 
عليه بدل قطاع احملروقات والتقليل من تبعيتها 
للخارج إذ عليها االعتماد على االستثمار يف 

درها الذاتية واحمللية يف متويلها للتنمية وحتقيق مصا
أهدافها والقضاء على الفقر وحتقيق منو 

  .اقتصادي

Résumé :  

Nous nous proposons dans cet 

article de traiter des éléments 

moteurs du développement, nous 

nous focaliserons notamment sur 

les facteurs qui permettent 

d’accéder à des sources de 

financement durables et stables, 

et ce dans le but de réaliser une 

croissance globale dans tous les 

secteurs. Pour cela, les pays en 

développement explorateurs des 

hydrocarbures doivent adopter 

une nouvelle stratégie, qui leur 

permettra de restructurer et 

diversifier leur ressources 

financières et développer ainsi le 

financement local (auto – 

financement) pour accéder à un 

développement global et 

équitable. 

                                                
 .3 اجلزائرجامعة -والسياسات االقتصادية العوملةخمرب ، بقسم  حماضرةأستاذة  *
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 :مقدمة

 متثل التنمية الشاملة املستقلة اليت تشمل مجيع امليادين أحد أكرب التحديات اليت تواجه دول العامل وليس
 تواجها، اليت العوائق إزالة يتطلب وقابلة لالستمرار متزايدة اقتصادي منو معدالت فيه أن لتحقيق شك مثة
 وخطط املشروعات االستثمارية لتمويل الكايف ورأمسال التمويل مصادر هو قصور العوائق تلك أهم لعل و

بل احملرك ) التنمية الشاملة(التنمية الشاملة وتعد مداخيل تصدير الثروات الطبيعية من أهم مصادر متويلها
األساسي فيها، وتتميز التنمية اليت تعتمد كعامل أساسي على هذا النوع من التمويل  باهلشاشة نظرا 

  .  يتصف بالتذبذب وارتكازه على العرض والطلب العاملي العتمادها على مصدر متويل

باعتبار الثروات الطبيعة سائرة حنو الزوال ومن أجل ويف ظل البحث عن تنويع مصادر متويل التنمية، 
وحتقيق تنمية شاملة وتوزيع عادل للثروة يصبح اليوم لزاما على هذه الدول احلفاظ عليها لألجيال القادمة  

جديدة لتمويل اإلنفاق العمومي ومتويل املشاريع التنموية واالعتماد على إسرتاتيجية البحث عن طرق 
جديدة  متكنها من هيكلة اقتصادها وتنويع مصادر متويلها والبحث عن بديل ميكن اعتماد عليه متكنها 

ج  من من تعويض النقص الذي سينجم عن املوارد الطبيعية الغري متجددة  والتقليل من تبعيتها للخار 
خالل االعتماد على االستثمار يف مصادرها الذاتية واحمللية يف متويلها للتنمية  وحتقيق أهدافها والقضاء 

  .على الفقر وحتقيق منو اقتصادي

املستقلة اليت تسمح باحلصول على مصدر متويل ثابت ودائم من  واحملركة للتنميةفما هي العوامل املساعدة 
 ع القطاعات دون استثناء؟  أجل تنمية شاملة تشمل مجي

تمعات  هم فمجموعتظهر أمهية الدراسة من أمهية التنمية يف بناء ا ٌ السياسات اليت تتخذها الدولة  ورقي
تمع  دف إىل إحداث تغيريات سياسية واجتماعية واقتصادية، تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات ا

تمع من مرحلة ألخرى أكثر تقدما؛  وحتسني مستمر لنوعية احلياة فيه وهي بذلك تؤكد عملية االنتقال با
من كون التنمية الشاملة أصبحت اليوم مطلبا ومطمحا شعبيا ملحا وعنصر ضغط خصوصا يف الدول و 

  .فكان ال بد من البحث عن أفضل املصادر املتاحة لتنويع االقتصاد ومتويل التنمية النامية؛

  :الشاملةالتنمية أثر العولمة على إستراتيجية  :أوال 

ا الكمية  فكرة،مل تعد العوملة جمرد  بل أصبحت حتمية مفروضة وعملية مستمرة تنمو وتتطور وهلا تأثريا
االت  األفكار والقيم وأمناط السلوك  إىل توحيدفمفهوم العوملة يدعو يف ظاهره والكيفية يف كافة ا
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حتول ويف ظلها  .ري مساحة واسعة للفهم املتبادلوأساليب التفكري بني خمتلف شعوب العامل كوسيلة لتوف
ا  ا عملية تقتصر على حتويل األموال واخلربات ممن ميلكو إىل ال ميلكون،  إىل منمنظور التنمية من كو

هود اإلنساين بكامل نطاقه مفهوم   1.أرحب يشمل ا

 أهداف التنمية الشاملة :  
ا توحيد جهود املواطنني واحلكومات لتحسني األحوال التنمية الشاملة هي تلك العمليات اليت ميكن  

ا على االندماج يف حياة األمة واملسامهة يف  تمعات احمللية، ومساعد االقتصادية واالجتماعية يف ا
هي ليست إجراءات عفوية وسياسات ارجتالية تتغري بتغيري األنظمة ، ف2"تقدميها بأقصى قدر مستطاع

د سلطة قادرة على إدارة العملية التنموية بكفاءة ضمن خطة حمددة توزع تتطلب وجو  واحلكومات بل
  للموارد والتوزيع العادل للدخول والثروات؛ االستخدام األمثلخالهلا األدوار اهلامة اليت تؤدي إىل حتقيق 

ية إن هذا الفهم لطبيعة العملية باعتبارها إدارية ومنظمة يزيل صفة التنمية عن تلك التجارب العفو  
  3.والفوضوية االرجتالية اليت تفتقد للمنطلقات الصحيحة وعدم الوضوح

تمع من خالل حتقيق مجلة من األهداف  وطين وحتقيقدف إىل بناء اقتصاد فالتنمية الشاملة  رفاهية ا
  4:أمهها

 ؛والتخلفالتخلص من كافة مظاهر الفقر العام  -
ئمة حبيث ختفف معدالت البطالة حتقيق االستقرار االقتصادي بدرجة مقبولة ومال -

 والتضخم أو تقضي عليها إذا كان ذلك ممكنا؛
توفري أساليب العيش الكرمي بكل ظروفه وأبعاده واليت تشمل توفري فرص عمل متكافئة       -

 وعادلة وتوفري السلع واخلدمات املالئمة للحياة اإلنساين األفضل دوما؛
تمع؛ري املقبولة يف حتقيق العدالة االجتماعية وفقا للمعاي -  ا
حيقق النفع العام دون يتجاهل النفع  واستغالهلا بشكلتفعيل كافة الطاقات الوطنية  -

 اخلاص؛
التحرر العادل واملتوازن ضمن اهلوية الوطنية لكل جمتمع ويشمل مفهوم التحرر القدرة  -

 على االختيار واختاذ القرار والتخلص من التبعية بكل أشكاهلا وأبعادها؛
عزيز القدرات العامة للمجتمع يف التعامل مع البيئة احمليطة حمليا وخارجيا ومواكبة ت -

 . األفضل باستمرار
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 شروط تحقيق التنمية الشاملة :  

  :5ولتحقيق هذه األهداف جيب توفري جمموعة من الشروط أمهها 

 أن تكون التنمية شاملة، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وان تكون دميقراطية؛ -
تمع؛ أن -  تكون تنمية أصيلة مبعىن انطالقها من واقع ا
 أن تكون التنمية مقررة بشكل ذايت؛ -
أن تكون التنمية قائمة على االعتماد الذايت أو التعاون األفقي بني الدول النامية أو التعاون   -

 الثالثي حبيث تشرتك فيها الدول املتقدمة؛
ط التنمية قائما على أساس مفهوم حقيقي أن تكون التنمية متكاملة وخمططة أن يكون ختطي -

 وواقعي للحاجات الوطنية؛ أن تكون التنمية قائمة على أساس احرتام البيئة الطبيعية و الثقافية؛
 تحديات التنمية الشاملة في ظل العولمة: 

كات لقد رافق العوملة زيادة يف حجم االستثمار الرتفيهي الذي عززت منه اآللة اإلعالنية اهلائلة للشر 
حيث حتولت التنمية إىل االعتماد على االستثمارات اخلارجية،  تغري معه شكل التنمية يف الدولو  الكربى

تحديات التنمية يف ظل النظام العاملي وتتمثل ال أمهلت فيها الكثري من اجلوانب االجتماعية والثقافية
  :يف اجلديد

 ا تتلخص أهم التحديات الثقافية اليت: التحديات الثقافية  انبثقت من العوملة،وكان هلا تأثريا
  :املتعددة يف صياغة حمددات جديدة للتنمية يف

أصبحت مناذج التنمية واحدة، وفما كان يصلح يف بلد ما قد يصلح يف بلد : انكماش املكان -
  آخر؛ 

إىل  يرتكز اإلعالم واملعلومات بشكل كبري يف الدول الغربية املتقدمة، مما يؤدي: التفاوت الثقايف -
  نشوء  فجوة معلوماتية بني الشمال واجلنوب؛ 

ثقافة العوملة ليست ثقافة املكتوبة وإمنا هي مزيج من انبهار الفضائيات : تكنولوجيا االتصال -
وفيضان املعلومات يف االنرتنيت ويؤثر هذا على التنمية من خالل سيادة أمناط االستهالكية 

 على حساب التنمية؛
مت االحتياجات واملشكالت تتشابه، فإن مناذج العمل التنموي تتقارب مادا: انكماش الزماين -

 وتتماثل مما يؤثر على عمليات التنمية؛ 
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كون مفهوم العوملة باملعىن الواسع هو إلغاء احلدود فاحلدود الوطنية تتفتت ليس : اختفاء احلدود  -
 .يري واألخالقيات والثقافية فقط أمام التجارة و رأمسال واملعلومات بل أيضا أمام األفكار واملعا

 ا  وسيلة : التحديات البيئية تكمن العالقة بني البيئة و التنمية  يف أن التنمية تعترب يف حد ذا
ا يف الوقت  لالرتقاء مبستوى اإلنسان فاملوارد الطبيعية والبشرية هي مدخالت التنمية وخمرجا

يد للتنمية جبمع بني التنمية والبيئة وبوجود حتديات جديدة للبيئة استوجب إجياد مفهوم جد
الذي أطلق عليه إسم التنمية املستدامة وهي التنمية اليت تليب حاجيات احلاضر دون مساومة  

م    .على قدرة األجيال املقبلة يف تلبية حاجيا
 يعد النمو و تعميق االعتماد  املتبادل بني الدول واقتصاديات القومية يف : التحديات االقتصادية

الوحدة األسواق املالية و يف تعميق املبادالت التجارية من التجليات املعربة عن احملددات 
االقتصادية واليت بدورها تعترب إحدى حمددات التنمية يف عصر العوملة ومن أهم التحديات اليت 

 :تفرضها العوملة االقتصادية على شكل ومضمون التنمية ما يلي
تيجة اخلصخصة آليات اإلنتاج واملصانع والشركات الكربى تقليص نسبة األيدي العاملة ن -

 املصاحبة لإلنتاج االقتصادي و استثمار رأمسال األجنيب يف جمال التنمية؛
 ازدياد معدالت الفقر بدرجات متفاوتة وازدياد نسبة البطالة؛ -
 اخنفاض أجور العاملني الوطنيني مقارنة باألجانب ؛ -
تمع؛ ظهور طبقات اجتماعية جديدة تؤثر -  على بنية ا
تمع الوطين -  .تغري عادات و منط االستهالك األفراد ا
 إن الدور الذي تلعبه العوملة االجتماعية يف تشكيل عمليات التنمية : التحديات االجتماعية

وضبطها حملددات اجتماعية صارمة تؤثر بشكل أو بآخر على حمتوى و مضمون العملية 
 :ميكن تلخيص هذه احملددات فيما يليالتنموية يف البلدان النامية 

الشخصية التنموية فتميل إىل  التقليد و احملاكاة ،تعجز هذه الشخصية عن جمارات الثقافات  -
ا املختلفة  املهيمنة أو جيب أن تركز جهود التنمية على بناء وتنمية شخصية التنموية مبقوما

 والقادرة بوعي على التعامل مع التقنيات احلديثة؛
تمع وزيادة التشتت والتفكك مما يضعف من  تؤدي - العوملة إىل إضعاف االنتماء للجماعة وا

املقومات االجيابية للشخصية التنموية من ناحية وإضعاف املشاركة يف صنع سياسات التنمية 
 الفاعلة؛
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ا تعمل على تعزيز قوى ليست أمن  - خطر تأثريات اليت حتدثها العوملة يف أشكال التنمية، أ
هلة غالبا لصنع سياسات التنمية وتعمل على توجيه هذه السياسات لصاحل مصاحلها مؤ 

  .الشخصية
 ترتبط احملددات السياسية للعوملة باحملددات االقتصادية أشد ارتباطا : التحديات السياسية

وز فالعوملة السياسية هي املرحلة التالية للعوملة االقتصادية ،و تتمثل يف تراجع أمهية الدولة وبر 
مراكز جديدة للقرار السياسي العاملي، حيث يتم االنتقال احلر للقرارات والسياسات 
تمعات       و القارات، بأقل قدر من القيود والضوابط، كما أن سياسات  والتشريعات عرب ا
تمعات املختلفة تتأثر بالقرارات السياسية هذه ومن مث فقط يتأثر شكل التنمية  التنمية يف ا

تمع الذي متارس فيه هذه السياساتومض ا بقرارات سياسية ليست نابعة من ا مبعىن أخر . مو
حتديد جماالت التنمية اليت حتددها سياسات العوملة تفرضها على الدول األقل منوا وتقدما أو ما 

 .يعرف التنمية املشروطة
  :متطلبات للتنمية الشاملة: ثانيا

ا  لم يف ورقيهمالستقالل األمم  وضرورة وهادفة، شاملة تغيري اتعمليينظر إىل التنمية على أ ُ احلضارة  س
  :هلذا ولكي تتحقق التنمية جيب أن توفر حكومات الدول بعض املتطلبات اليت ترافق حتقيقها تتمثل يف

 :  االعتماد على الذات 

تماد فقط على التمويل تتحقق التنمية الشاملة اليوم من خالل االعتماد على املوارد الذاتية دون االع
 املتحصل عليه عن طريق تصدير املوارد الطبيعية  كونه مرتبط بتقلبات السوق بني العرض والطلب عليه
فالتنمية احلقيقية تقتضي إعادة بناء االقتصاد الوطين على أسس علمية تؤدي إىل تصفية مظاهر التخلف 

  .وازنات االقتصاديةاالقتصادي وتصحيح االختالالت اهليكلية، واستعادة الت

إن التنمية باملعىن الشامل ال بد أن تؤسس على االعتماد على النفس وعلى املوارد الذاتية، وعلى البشر 
ا ، واقتسام عوائدها  بدون  قبل كل شيء، وبدون مشاركتهم االجيابية يف حتديد أهدافها ومشروعا

ملواطنني يصعب حقا االعتماد على الذات وهذا االرتقاء املستمر باملستوى العلمي والفين والصحي لكل ا
إن لكل . ال يعين االنغالق واالستغناء عن التبادل اخلارجي، و لكنه يفرتض أن يكون هذا التبادل متكافئا
فالتنمية  .6بلد أوضاعه اخلاصة اليت تستوجب خلق منوذج تنمية خاص به يالئمه ويساعده على التطور

  .احلقيقية هي التنمية الذاتية
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 االستثمار في التنمية البشرية: 

لقد تطور مفهوم التنمية البشرية و بدأ ينظر للبشر كغاية وحمور التنمية يف نفس الوقت، تعمل على حتقيق  
م، وهي توسيع نطاق اخليارات املتاحة للناس، وبذلك حتولت نظرة التنمية لإلنسان من كونه جمرد  طموحا

، ولذلك جيب معرفة حاجاته وتلبيتها عن طريق التنميةمورد أو رأمسال إىل هدف يسعى لتن ّ     7.مية بذاته

دف إىل تطوير   فهي وسيلة لبناء اإلنسان، باعتباره عصبها ومركز اهتمامها وهدفها األساسي، فهي 
كفاءته وتدعيم اعتماده على نفسه وإطالق قدراته على العمل ويقدر منوذج التنمية البشرية احلياة يف حد 

ا  رد أن الناس  ميكنهم إنتاج سلع مادية مهما كان ذلك أمرا هاما، فالتنمية متكن ذا فهو ال يقدر حياة 
م إىل أقصى درجة، وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف ، على 8مجيع األفراد من توسيع نطاق قدرا

  .9النامجة منهاأساس مشاركتهم النشطة واحلرة واهلادفة، يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد 

ويتأكد دور التنمية البشرية يف عملية التنمية من خالل ارتباط التنمية بالعلم و التعليم، فميدان التعليم غدا 
من بني ميادين اخلدمات العامة اليت تعترب ذات األثر الفعال واهلام يف التنمية باعتباره الطريق الذي تتدفق 

ا من الدراية واخلربة واملهارة فالتعليم  أصبح اليوم من أهم فيه وخترج منه القوة العاملة يف خمتل ف مستويا
متطلبات التنمية الشاملة، وأحد أبرز العوامل احلامسة يف جناح املشاريع التنموية، ويقوم قطاع التعليم بدور 

أهم عوامل  أساسي يف االقتصاد الوطين باعتباره صناعة املستقبل، فهو ينتج املوارد البشرية اليت تعد من
  . 10اإلنتاج يف الدور االقتصادية

والتعليم كحق إنساين أساسي يهدف إىل حتسني وضع البشر و جيب أن يعترب اإلنفاق على التعليم 
استثمارا إنتاجيا وليس جمرد إشباع لطلب استهالكي، لذلك جند أن التعليم يسهم يف ترقية القدرات 

فاملتتبع لتاريخ التقدم البشري يرى أن الدول املتقدمة ، 11ابيةالبشرية وينهض بالتفكري يف اجتاهات االجي
االت اإلنسانية و  قفزت قفزة أشبه بالطفرة يف جمال العلوم األساسية فأحدثت أثرا تكنولوجيا يف ا

فالتقدم الذي وصلت إليه الدول مل يأت .االجتماعية و العلمية حيث حسنت مستوى املعيشة البشرية 
ا أدركت ويف مراحل مبكرة أمهية البحث  من فراغ وإن ما مييز الدول املتقدمة من غريها من الدول النامية أ

العلمي وأمهية توظيف ما ينتج منه من معرفة منظمة يف إنتاج التكنولوجيا اليت كان هلا األثر الكبري يف 
تمعات مهم يف التعامل مع حتديات إن تنمية املوارد البشرية بالتعليم و التدريب عنصر  12.حتقيق تنمية ا

ا ا وتفادي سلبيا ا واجيابيا   13.العوملة واستثمار إمكانيا
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 تطبيق مبادئ الحكم الراشد: 

أظهرت األدبيات املعاصرة اهتمامات متنامية حبوكمة الشركات ،الرتباطها بتحسني األداء االسرتاتيجي و 
ويل األجل يف رأمسال البشري و املادي وحتقيق القيمة السوقية للشركات و دعمها لإلبداع واالستثمار ط

  .التنمية

 كافة على الدولة شؤون إلدارة والسياسية االقتصادية ممارسة السلطة عن عبارة فاحلاكمية أو احلكم الراشد
   14.مصاحلها حتقيق واجلماعات لإلفراد تبيح ومؤسسات خالل آليات وعمليات من املستويات

فالتنمية ليس جمرد عملية متويل وتوفري موارد املالية لالستثمار، وإمنا هناك جوانب مؤسسية و سياسات 
   .لذلك فإن جناح جهود التنمية تتوقف إىل حد كبري على مدى رشادة السياسات املناسبة لتحقيق التنمية

دور سوق املال، وزيادة قدرته على  وتؤدى احلوكمة يف النهاية إىل زيادة الثقة يف االقتصاد القومي، وتعميق
ومن ناحية . تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار، واحلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين

أخرى، تشجع احلوكمة على منو القطاع اخلاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد املشروعات يف احلصول 
تشمل احلضر و الريف و مجيع الطبقات  . رص عملعلى التمويل وتوليد األرباح، وأخريا خلق ف

  . االجتماعية و الفئات مبا فيها املرأة والرجل ، مع مراعاة مصاحل األجيال احلالية و األجيال الالحقة

 استقرار المنظومة القانونية: 

ن األوضاع يعترب التشريع أداة لرتمجة السياسات االستثمارية للدولة أو للتعبري عنها يف كافة النواحي، إ
التشريعية أحد أهم عناصر املؤثرة يف تكوين املناخ االقتصادي الذي يعمل فيه املستثمر، لذلك إنه يف ظل 
يئة البيئة القانونية مطلبا جوهريا  تعاظم حدة املنافسة الدولية على جذب االستثمارات اخلاصة تصبح 

االقتصادي ككل ، فاحلماية القانونية وتسيري  لتحسني بيئة االستثمار ـورفع درجة الثقة يف جدارة النظام
املعامالت واإلجراءات اليت يوفرها اإلطار القانوين السليم كلها أمور تشجع على االستثمار، وتسهم يف 

  .  منح املستثمر الشعور باالستقرار احلقيقي املطلوب لالستثمار طويل األجل

اية األمر هي تصرفات ق انونية وعليه فإن وجود نظام قانوين واضح وفعال هو فالقرارات االقتصادية يف 
شرط أساسي للقيام بالنشاط االقتصادي فوجود قوانني واضحة للملكية و احلقوق، يعرتف فيها باحلقوق 
وينظم حدودها وضوابطها أمر ال غىن عنه يف أي قرار استثماري، كما أن تطوير املنظومة القانونية بطريقة 
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اإلدارية بعيدا عن البريوقراطية إضافة إىل  إصالح القانون الضرائب يعطي تسمح مبرونة إجراءات 
  .للمستثمر دافعا من أجل االستثمار و بالتايل انتعاش االقتصاد و تطوره

  :االنتقال من اقتصاد مبنى على الموارد إلى اقتصاد  متوازن متنوع المصادر: ثالثا

اكم  الرأمسايل الالزم لالستثمار من أجل التنمية، و ذلك مازالت الدول النامية تعاين من العجز يف الرت 
نحن اليوم نقف أمام لضعف قطاع الرأمسايل اخلاص، مما جيعل من تدخل الدولة أمرا حتميا للتنمية، ف

ا من  بلدان تتسم بغناها يف املوارد الطبيعية و لكنها تعمل على متويل التنمية من خالل مداخيل عائدا
ا على خلق مصادر متويل حملية من خالل تصديرها للموارد   :الطبيعية وذلك لعدم قدر

 االهتمام و االعتماد على القطاع الخاص المحلي : 

إن التنمية املتوازنة نسبيا هي اليت تقوم على أساس املشاركة الفعالة واحليوية للقطاعني العام واخلاص يف 
ياسات وجود ضرورة للمشاركة و تواجد بينهما من جمال التنمية القومية الشاملة و تفرتض مثل هذه الس
للقطاع اخلاص دورا رئيسيا وحموريا يف عملية التنمية أجل بلوغ األهداف و الطموحات التنموية الشاملة ف

االقتصادية من خالل مسامهته الفعالة يف تنشيط احلياة االقتصادية ومن مث يف رفع معدالت النمو واحلد 
ساس فإن تطوير مكانة وأداء القطاع اخلاص يعترب قضية جد هامة يتوجب أن من الفقر، وعلى هذا األ

  . 15ترتكز عليها السياسات االقتصادية مبا ينعكس إجيابا على النشاط االقتصادي

ال  اليت النشاط االقتصادي كون اإلدارة إدارة يف احلكومة من أكفأ اخلاص يف بعض األحيان يعد القطاع
 حتفيز على من احلكومة أقدر اخلاص القطاع مستمر؛ ويكون و دائم عجزٍ  إىل  وحتوله الفائض، تستنزف
  .أدائهم وتنمية وتطوير اإلنتاج، زيادة على لديهم الدافع وإجياد العمال،

االت ف نظرا ملا يتمتع به هذا القطاع من مزايا وإمكانية كبرية تؤهله للقيام بدور ريادي يف شىت ا
،كما أن كفاءة و إنتاجية استثمارات القطاع اخلاص تفوق كفاية و إنتاجية  االقتصادية و االجتماعية

استثمارات القطاع العام فوجود القطاع اخلاص احمللي القوي والفعال يشكل عنصر أساسيا يف النمو 
 .االقتصادي املستدام

 تطوير القطاع الزراعي:  

 يف يؤثر الذي القطاع باعتباره عامل،ال بلدان اقتصاديات يف احلساس العصب الفالحي القطاع يعترب
و قد . 16 القطاعات يف تلك حتصل اليت بالتغريات هو تأثره إىل إضافة كبرية، بدرجة األخرى القطاعات
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 الصناعة، لتمويل كوسيلة صناعية أصبحت اليوم اليت البلدان من عدد يف الزراعي القطاع مت استخدام
 بداية يف وخاصة واالستخدام الدخل لتوليد الرئيسي القطاع متثل احلاالت من العديد يف الزراعة وأن سيما
حتصل الزراعة على جانب كبري من اجلهود اإلمنائية، دون أن تتحمل نصيبا مالئما من  فيها التنمية مرحلة

 الفالحي القطاع حيض أن املفروض فمن املتبعة التنموية اإلسرتاتيجية كانت ومهما األعباء املالية  هلذا
حيث ميكن هلذا القطاع من أن يسهم بنصيب كبري يف زيادة اإليرادات العامة ألغراض  معتربة  يةبأمه

التنمية حيث تساهم الصادرات الزراعية يف االستقالل الغذائي الذي يؤدي إىل ختفيض نفقات االسترياد 
  .مما يسمح بتحويل األموال إىل مشاريع تنموية 

  الحجم كرافد لالستثمار و التطويرترقية المؤسسات الصغيرة و متوسطة :  

حتتل قضية املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم أمهية كربى خصوصا يف الدول النامية ، ملا هلا من دور 
ا على توليد الوظائف مبعدالت  حموري يف التنمية يف هذه الدول، و تتجسد أمهيتها بدرجة أساسية يف قدر

التايل املسامهة يف معاجلة مشكلة البطالة وتساهم يف زيادة الدخل كبرية و تكلفة رأمسالية قليلة ، و ب
وتنويعه وميثل مصطلح املؤسسات الصغرية و متوسطة احلجم األنشطة اليت ترتاوح بني من يعمل حلسابه 
اخلاص أو يف مشروعات صغرية يستخدم عدد معينا من العمال وهي تتميز باخنفاض العمالة واخنفاض 

ا على االنتشار واعتمادها أجور العمال مقار  نة مع املؤسسات الكربى إىل جانب سهولة إنشاءها وقدر
 .وإمكانية انتشارها جغرافيا على اخلامات احمللية

وبالرغم من أن املؤسسات الصغرية  و متوسطة احلجم حتظى باهتمام و رعاية الدول املتقدمة   و النامية 
فالدول .تلفان يف الدول املتقدمة عنه يف الدول النامية على حد سواء فان منطق االهتمام و سببه خي

ا تغذي املشروعات الكربى  املتقدمة أدركت أمهية املؤسسات الصغرية و متوسطة احلجم من جهة أ
باملنتجات الوسطية أما الدول النامية فكان اهتمامها من منطلق من إجراءات اإلصالح االقتصادي و 

وضعف قدرة الدولة على إجياد فرص عمل وتشري بعض إحصائيات أن  ارتقليص دور الدولة يف استثم
من إمجايل الشركات يف معظم االقتصاديات العامل كما % 90املؤسسات الصغرية و متوسطة احلجم متثل 

ا توفر ما بني      17.من إمجايل فرص العمل ℅60-50أ

 تطوير القطاع السياحي:  

 اقتصاديات يف دوره ألمهية وذلك الدول من العديد اقتصاديات يف مهماً  موقعاً  السياحة صناعة وحتتل
 النصف خالل وخصوصاً  القطاع هذا أصبح أن بعد السياحة لقطاع االقتصادية األمهية برزت وقد الدول،
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 أسباب تعود. العامل دول من كثري يف االقتصادي اهليكل يف اهلامة املكونات أحد العشرين القرن من الثاين
 كإمجايل االقتصادية املتغريات من عدد على اإلجيابية لآلثار الدول خمتلف يف السياحة طاعبق االهتمام

مورد مهما الريفية و  املناطق وتنمية العامة امليزانية العمالة التوظيف، املدفوعات، ميزان احمللي، الناتج
يعين انتعاش االقتصاد  لتحريك التنمية ملا توفره من عملة صعبة و توفري مناصب عمل و انتعاش السياحة

 وزيادة موارده، هلذا جيب 

تمع توعية تنشيطها و تنميتها باعتبارها أحد احملركات  تستوجب مستقبلية كصناعة السياحة بأمهية ا
 النقد من الدول احتياجات وتوفري القومي الدخل زيادة على السياحة تعمل اهلامة للتنمية الشاملة إذ
 كمصدر تصدير املوارد الطبيعية  على وختفيف االعتماد الدخل مصادر نويعت األجنيب كما تساهم يف 

   .للداخل أساسي

  تفعيل المنظومة مالية و مصرفية :  

 مناخ خلق يف يساهم حيث دولة، ألية واجتماعي اقتصادي لتطور األساسية الركيزة املصريف اجلهاز يعترب
 أنواعها مبختلف والقروض االئتمانية التسهيالت مبنح وذلك ، الدو اقتصاديات وتطوير للتنمية مناسب
 للدولة اململوكة واخلدمية واالجتماعية االقتصادية القطاعات يف األنشطة خمتلف يف واالستثمارات وآجاهلا،
 االقتصادي النمو يف يساهم مما وخدمية زراعية و وجتارية صناعية مشاريع من اخلاص، والقطاع

ملصارف يف لعب الدور املرسوم هلا يف مساندة التنمية يعتمد على املناخ ،غري أن إمكانية اواالجتماعي
  .االقتصادي السائدة يف البلد

باعتبارها املكان الذي يتالقى فيه املستشرون  أما عن أمهية السوق املايل يف التنمية فبنظر إىل مفهومها
ا مهزة وصل بني )أسهم وسندات(والبائعون خالل ساعات معينة من النهار للتعامل باألوراق املالية  ،  وأ

جمموعات األعوان االقتصاديني  اليت متلك فوائض ادخارية و موارد قابلة للتوظيف و جمموعة أخرى تعاين 
 من عجز مايل يف متويل مشاريعها االستثمارية، فان أمهيتها ال تقل عن أمهية املصارف يف متويل التنمية،

 االقتصاد أداء  بكفاءة  كبري ارتباط هلا اليت االقتصادية ظائفهاو  خالل من السوق أمهية تظهر حيث
 باالستثمار تقوم القطاعات اليت خمتلف بني التقارب من نوع خلق على فالسوقي املايل تعمل ككل،
 بالسماح التمويل منظومة بتعزيز كما تسمح االدخار ختلق اليت القطاعات و املال رأس وتكوين احلقيقي
 على القدرة هلم الذين األعوان من املباشرة القروض بطلب التمويل إىل حاجة يف هم الذين لألعوان
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ذا  .التمويل  و االقتصادي التمويل دائرة قلب يف املالية املؤسسات جانب املالية إىل األسواق تكون و
  ,االقتصادي لتقدما قلب يف منه  النقدية الظواهر

ما يقدمان أنواعا خمتلفة، ولكن متكاملة إن تكامل أسواق األوراق املالية مع اجل هاز املصريف يرتبط بكو
السيولة، يف حني تركز املصارف على  وتعزيز من اخلدمات املالية فاألسواق توفر فرصا ملقايضة املخاطر 

ا وتعزيز  دف احلصول على معلومات عن إدار إقامة عالقات وطيدة مع الشركات على املدى الطويل، 
اومنه فإن التمويل املصريف والسوقي يرتبطان وموقف املشروعات منهما، . يهاالرقابة عل أو  ومدى استفاد

ا وأسبقية أي منهما على اآلخر تارخييا   .اعتمادها على أي منهما، مبدى تطور مؤسسا

  :الخاتمة

 هلا ملا معقدة و متشابكة عملية وهي متجدد قدمي مطلب التنمية أن ويف ختام الدراسة ميكن اعتبار      
 عنه تنجم واحد بعد إىل ختتزل أال جيب التنمية فإن مشوليتها، وعلى سياسية واقتصادية  أبعاد من

إن احلق يف التنمية . معرقلة وحىت بل جمدية غري عملية بذلك معه االجتماعي وتصبح البناء يف االختالل
ا حقوق وباقي احلقوق االقتصادية واالجتماعية مل تعد أبدا عمال خري  يا أو منحًا تقدم للمواطنني، بل إ

إنسان أساسية تستوجب النضال الفاعل واملؤثر لضمان احلماية القانونية هلا والحرتامها وتعزيزها يف 
تمع، ومنه فإن التنمية املستقلة تستوجب أوال حتديد املتغريات اليت تعمد عليها الدولة، فالتنمية الشاملة  ا

ال إذا اعتمدنا يف حتقيقها على املوارد الذاتية دون االعتماد فقط على التمويل الذي ال ميكن أن تتحقق إ
  .تتحصل عليه عن طريق التصدير كونه مرتبط بتقلبات السوق بني العرض و الطلب عليه

   إضافة إىل ذلك فإن تطوير الرأمسال البشري واالستثمار يف التنمية البشرية يعد أحد املفاتيح السياسية     
، واالعتماد على تكوين النوعي و ليس الكمي للفرد ف ّ التعليم و التدريب ذو نوعية اجليدة و املستوى العايل

ضمن نظام متطور لتنمية املوارد البشرية ،عامل مهم يف حفز األفراد واملؤسسات على اإلبداع واستثمار 
  .تقنيات      واالتصال مبصادر املعرفة

توظيف املوارد املتأتية من املوارد الطبيعية بطريقة غري مدروسة دون استعمال تلك  إن التنمية املقتصرة على
املوارد يف تنمية فعالة مدروسة من أجل الوصول يف النهاية إىل تنويع مصادر التمويل ومن مث تنويع 

 :من أجل تطوير نظام متويل التنمية بعيدا عن مداخيل احملروقات جيب االقتصاد لذلك و 

الواعي و املنظم و املدروس للتنمية مبا يف ذلك التحديد الواضح و الدقيق و العملي  التخطيط -
 لألهداف و الوسائل و الفرص و احملددات و االفرتاضات؛
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وضع القواعد القانونية املنظمة للنشاط االقتصادي إعطاء دفعة قوية لإلصالحات من خالل  -
و تفادي  طاع اخلاص بدوره يف النشاط االقتصاديوتوفري الضمانات القانونية واإلدارية لقيام الق

 ؛القيام بقرارات وليدة املوقف 
  ؛ توفري الظروف املالئمة للمنافسة ومنع االحتكاروضع خطة واضحة لربامج االستثمار و  -
االهتمام بتنويع االقتصاد ومصادر التمويل احمللي من خالل االهتمام أكثر بالقطاعات املنتجة  -

 الزراعي، قطاع النسيج؛للثروة كالقطاع 
 االهتمام باملؤسسات الصغرية و املتوسطة حجم و مرافقتها ؛ -
االهتمام برأمسال البشري باعتباره أحد عوامل قيام التنمية وإجناحها وذلك بتوفري تكوين يتماشى         -

 و احتياجات سوق العمل ؛ واالهتمام بالبحث العلمي و تطوير التعليم العايل ؛
  .يف جمال الطاقات املتجددة  االستثمار  -
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