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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة البطالة
بالجزائر خالل الفترة ( ،)2018 – 2000حيث تم االعتماد على بيانات من و ازرة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة متعلقة بنسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف إلى إجمالي العمالة المشتغلة

وطنيا ،وبيانات أخرى تخص البطالة من الديوان الوطني لإلحصائيات خالل فترة الدراسة .أشارت النتائج إلى
أن هناك عالقة عكسية بين المتغيرين بمعنى آخر أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها مساهمة في
التخفيف من حدة البطالة في الجزائر.
الكلمات المفتاحية :مؤسسات صغيرة ومتوسطة؛ بطالة؛ تشغيل؛ جزائر؛ نموذج انحدار بسيط.

تصنيف E24 ،C01 :JEL

Abstract:
This study aims to measure the extent of the contribution of small and medium
enterprises in alleviating unemployment in Algeria during the period (2000 - 2018), where
data was relied on from the Ministry of SMEs related to the ratio of the contribution of
SMEs in employment to the total employment employed nationally, and other data related to
Unemployment belongs to the National Bureau of Statistics during the study period. The
results indicated that there is an inverse relationship between the two variables, in other
words that SMEs have a contribution to alleviate unemployment in Algeria.
Keywords: SMEs; unemployment; employment; Algeria; simple regression model.
Jel Classification Codes: C01, E24.
*
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مقدمة
تعد البطالة مشكلة اقتصادية ،اجتماعية ،وكذلك سياسية بالنسبة ألغلب الدول ،إذ أن
التوظيف الكامل الذي تحدث عنه "كينز" يبقى افتراض نظري ،كما أن معدل البطالة زادت حدته
مع األزمة المالية لسنة  ،2008خاصة بالنسبة للدول الكبرى أو ما كان يعرف سابقا بالدول
األكثر تصنيعا ،إال أن الدول النامية خاصة الجزائر تتميز بمعدالت مرتفعة أكثر مقارنة بالدول
المتقدمة وهو راجع بالدرجة األول ى إلى ضعف الهيكل االقتصادي خاصة ما تعلق بالصناعة.

كما أن التحدي العالمي الحديث يتمثل في طريقة توفير منصب شغل دائم للمواطنين

ويمكن أن نتحدث في هذا اإلطار على عدة تجارب عالمية خاصة ما تعلق باستحداث منصب
شغل ذاتي عن طريق إنشاء مؤسسات خاصة بمنح تسهيالت تمويلية من قبل البنوك ،ويمكن
أن نحصي عدة تجارب في هذا المجال خاصة تجربة ماليزيا ،تجربة الهند ،تجربة المغرب،

وتجربة "بنك جرامين" في دولة بنجالدش للمفكر االقتصادي محمد يونس.

في هذا اإلطار سعت الجزائر على غرار أغلب الدول إلى إنشاء مناصب شغل دائمة ذاتية
عن طريق وسائل الدعم باستحداث عدة هيئات على غرار ،CNAC ،ANGEM ،ANSEJ
 ، ANDIفعملت بذلك على تطوير مسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بل وحتى المصغرة.

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة األساسية في التوظيف في أغلب الدول خاصة
وأنها ال تعاني من مشاكل تسويقية ،إذ أن أغلبها يأخذ شكل مقاوالت من الباطن بالتعاقد مع
الشركات الكبيرة في إطار تعاقد التخصص أو تعاقد القدرة  ،وهذا هو األمر الذي أدى إلى

انتشاها وزيادة شهرتها.
▪

اشكالية الدراسة:

تعاني الجزائر من ارتفاع نسبة البطالة سجلت سنة  2018ما نسبته (ONS, %11.6

) ،2018وكون البلد يعتمد على العائدات البترولية ،فالمراد من تطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة هو استحداث مناصب شغل والقضاء على البطالة.
ومنه يمكن طرح اإلشكالية التالية:

إلى أي مدى تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة البطالة في
الجزائر خالل الفترة ()2018 – 2000؟
▪

فرضيات الدراسة:

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض نسب البطالة بالجزائر ،و هذا من خالل
توفيرها لعدد معتبر من مناصب الشغل.
دراسات العدد االقتصادي ) _(ISSN: 2676-2013المجلد 11 :العدد ،02 :جوان 2020
198

جامعة األغواط

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وإشكالية البطالة في الجزائر – دراسة قياسية خالل الفترة ()2018- 2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطفى رديف ،إسماعيل مراد

▪

أهمية الدراسة:

تكتسي الدراسة أهمية بالغة من كون البطالة عبارة عن مشكلة عالمية ،يحاول القائمون على

البلدان التخفيف منها بشتى الطرق ،ه ذه من جهة ومن جهة ثانية الدور الذي تلعبه المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في التوظيف وخلق القيمة المضافة في كل الدول تقريبا.
▪

أهداف الدراسة :نهدف من خالل هذه الدراسة إلى:
 −محاولة ضبط تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإبراز دورها في االقتصاد؛
 −محاولة تشخيص مشكلة الب طالة بضبط مفهومها ،أنواعها وأسبابها؛
 −محاولة إيجاد عالقة بين الثنائية (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،البطالة) لمعرفة
مدى مساهمة األولى في الثانية.

▪

منهج الدراسة:

لمعالجة هذه اإلشكالية نعتمد على المنهج الوصفي التحليلي خاصة ما تعلق بالجانب النظري
لمصطلحات الدراس ة ،باإلضافة إلى المنهج الكمي عن طريق األدوات القياسية من أجل معرفة

مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة البطالة بالجزائر خالل الفترة

(.)2018 – 2000
▪

الدراسات السابقة:
يمكن حصر أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع دراستنا فيما يلي:

 -دراسة ) : (Zeraibi & Laeeq, 2019حيث يهدف هذا البحث إلى مدى مساهمة المشاريع

الصغيرة والمتوسطة في التقليل من البطالة خالل الفترة ( ،)2016 – 2003حيث توصلت
الدراسة إلى المساهمة المحتشمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج القطاع النفطي في
التخفيف من حدة البطالة.
 -دراسة ) :(Woźniak, et al. 2019على مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في بولندا خالل الفترة ( ) 2016 – 1996حيث أظهرت الدراسة احتالل دولة بولندا في المرتبة
 27فيما يخص مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق قيمة مضافة والمرتبة  17في
نسبة مساهمتها في التوظيف بين دول االتحاد األوروبي.
 دراسة ) :(Aremu and Adeyemi, 2011حيث عالجت الورقة تحديات المؤسساتالصغيرة والمتوسطة في البقاء على قيد الحياة في دولة نيجيريا من خالل توليدها لمناصب

شغل ،حيث أظهرت الدراسة أن لهذه المؤسسات دور مهم جدا في توفير مناصب الشغل والرفع
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من مستوى المعيشة وأوصت بضرورة اهتمام دولة نيجيريا بالقطاع خاصة بدمجها في قطاع
صناعة السيارات وتنفيذ المشاريع في البلد.

 -دراسة (بن منصور و زنكري 16-15 ،نوفمبر  :)2011حيث توصلت الدراسة إلى اإلقرار

بالمساهمة المحتشمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل بالجزائر إذ أنها ال تتجاوز
.%11
 دراسة ) :(Mukole, 2010حيث تبين الدراسة المكانة المرموقة للمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة في دولة جنوب إفريقيا إذ تمثل  %91من مجموع الشركات بمساهمة تصل %57
في الناتج المحلي و %60في نسبة التشغيل وتواجه هذه الشركات عدة عقبات أهمها نق ص
المهارات اإلدارية ،نقص التمويل ،افتقارها للتكنولوجيات الجديدة ،صعوبة الوصول إلى األسواق.

اإلطار المعرفي لمتغيرات الدراسة:
التحليل النظري لظاهرة البطالة:

من أجل إزالة اللبس عن هذا المصطلح ،سنتطرق إلى عدة نقاط أهمها:
تعريف البطالة:

تعددت تعاريف البطالة بين الباحثين االقتصاديين ،و كلهم يتفقون على أنها عبارة عن
مشكلة عالمية تشترك عيها كل دول العالم ،حيث تم تعريفها بأنها" :حـالة عدم وجود عمل رغم

الرغبة فيه و البحث عنه ،أي حالة وجود أشخاص ال يعملون إال أنهم قادرون على العمل

ويرغبون فيه ويبحثون عنه ،وه م جزء من قوة العمل ولكنهم متعطلون" (بلول ،2002 ،ص
 ،)256كما تعرف اقتصاديا بأنها" :عدم مقدرة االقتصـاد الوطني بما فيه من شركات
ومؤسسات عامة وخاصة على توفير فرص العمل الكافية الستيعاب من هم في سن العمل و
قادرون عليه و يبحثون عنه و ال يحصلون عليه" (مقابلة ،2009 ،ص.)10

كما اختلف كذلك في تعريف البطال حيث عرفته منظمة العمل الدولية على أنه" :كل من

هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى

(رجب صبري ،حمادة ،و محمد سيد ،2009 ،ص  ،)23كما حدد الديوان الوطني لإلحصاء

الشروط التالية في الشخص البطال(ONS, 1995, p8) :

 −أن يكون سنه مابين  15سنة و  64سنة ،وأن يكون على استعداد تام للعمل ومؤهال لذلك؛
 −أن لم يزاول عمال ولو لمدة ساعة واحدة خالل فترة إجراء اإلحصاء؛

 −أن يكون قد قام باإلجراءات الالزمة للعثور على منصب شغل أي باحث عن العمل.
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أنواع البطالة:
تتع ــدد أن ـواع البطال ــة ،كم ــا ق ــد تختل ــف تس ــمياتها م ــن باح ــث خ ــر ،و فيم ــا يل ــي ع ــرض أله ــم
األنواع( :بن شهرة ،2009 ،ص .)238-234
 .1البطالةةةة الهيكليةةةة :تحــدث حينمــا يصــبح الطلــب علــى بعــض الوظــائف أقــل مــن العــرض ،و
تكون الظاهرة في المدى الطويل (عزيز و كعيبة ،1997 ،ص .)113

 .2البطالةةة الدوريةةة :تحــدث نتيجــة للتغيــر فــي الــدورة االقتصــادية مــن االزدهــار إلــى الركــود ،و
تعرف ببطالة النقص أو العجز في الطلب.

 .3البطالةةة االحتكاكيةةة :تحــدث فــي الــزمن قصــير األجــل ،عنــدما يحــاول العــاملون االنتقــال مــن
وظيفة إلى وظيفة جديدة أواالنتقال من منطقة إلى أخرى (أحمد قدري ،2009 ،ص .)3

 .4البطالة الصريحة :وهي النقص الواضح للوظائف الناتج عن زيادة الطلب على العمل
مقارنة بالعرض عليه (رمزي ،1997 ،ص .)23

 .5البطالةاالختيارية :حينما يتعطل العامل بمحض إرادته (إبراهيم محمود ،2008،ص .)45
 .6البطالة اإلجبارية :حينما يتعطل العامل بشكل إجباري (إبراهيم محمود ،2008،ص .)46

 .7البطالة المقنعة :و هي فقط التوظيف مـن أجـل التوظيـف ،أي التشـغيل أكثـر مـن الحاجـة ،و
يكون موجود في بعض المجاالت ،خاصة المجال الفالحي (علي مطر ،1993،ص .)76

 .8البطالةةةة الموسةةةمية :و تح ــدث ه ــذه البطال ــة ف ــي أوق ــات معين ــة م ــن الس ــنة ،يمك ــن التنب ــؤ به ــا
مسبقا ،و تظهر خاصة في القطاع الفالحي و القطاع السياحي.

 .9البطالة التكنولوجية :و تكون بسبب تعويض العامل با لة.
.10

بطالة المتعلمين :وهـي البطالـة الناتجـة عـن وجـود فئـة مـن خريجـي المـدارس والجامعـات

.11

بطالةةة التقاعة د :تنــتج نتيجــة إحالــة عمــال علــى التقاعــد اإلجبــاري كـ جراء عقــابي (أسةةامة

أكبر مما يحتاجه سوق العمل (أسامة السيد ،2008 ،ص.)18
السيد ،2008 ،ص.)19

.12

بطالةةةةةة سةةةةةو المظهةةةةةر :حينمـ ــا تكـ ــون إعالنـ ــات التوظيـ ــف لهـ ــا عالقـ ــات بالهنـ ــدام مثـ ــل

القطاعـ ــات الخـ ــدمي كاالسـ ــتقبال فـ ــي الفنـ ــادق أو اإلعـ ــالم ،بحيـ ــث تكـ ــون أغلبيـ ــة اإلعالنـ ــات

لتوظيف النساء و تركز على حسن المظهر(أسامة السيد ،2008 ،ص.)19
أسباب البطالة في الجزائر:
تعددت أسباب البطالة في الجزائر واختلفت جذورها ويمكن تلخيص أهم هذه األسباب فيما
يلي( :ماضي و خدايمية 16-15 ،نوفمبر )2011
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 −التناقص في حجم االستثمارات العمومية وهذا بفعل الصدمات التي تحدث في أسعار
المواد الطاقوية ألن اقتصاد الجزائري ربحي قائم على عائدات البترول؛

 −النمو الديمغرافي الكبير للسكان على حساب الفئة الشغيلة يؤدي مع مرور الزمن إلى
التباعد الكبير بين معدالت التشغيل ومعدالت البطالة؛

 −عدم التوافق بين عرض العمل والطلب عليه ،خاصة من الناحية الفنية كون التكوين في
الجامعة ومراكز التكوين ال يتماشى مع سوق العمل في أغلب األحيان.

كما توجد عوامل أخرى يمكن حصرها فيما يلي( :ساحل ،2016 ،ص .)123

 −نقص التأهيل خاصة في ميدان الحرف ،مما يجعل بعض عروض العمل تبقى شاغرة
خاصة عروض العمل من قبل الشركات األجنبية؛
 −ضعف التأطير والتنافسية للمنتوج المحلي أمام المنتوج األجنبي حيث أن معظم القروض
الممنوحة توجه إلنشاء مؤسسات ذات طابع تجاري وخدماتي؛

 −ضعف المبادرة إلى إنشاء مؤسسات خاصة مصغرة (توجه مقاوالتي ضعيف) مما أدى إلى
ظهور نوع جديد للبطالة وهو البطالة الفكرية؛

 −التأخر في تسليم بعض الم شاريع يؤدي إلى تولد تكاليف إضافية مما يؤدي في بعض
األحيان إلى غلق هذه المؤسسات وبالتالي إحالة العمال على البطالة؛

 −انخفاض إنتاجية العمل كون األجور متساوية بين العمال وعدم تكييف األجور حسب
الكفاءة اإلنتاجية؛

 −عدم وجود تخطيط جيد للعمل خاصة في المؤسسات العمومية مما يؤدي إلى قتل فرص
فتح مؤسسات جديدة ،حيث يشمل تخطيط القوى العاملة( :بن شهرة،2009،ص )259
• تحديد االحتياجات من العمالة (عدد ،مستوى ،تركيبة)؛
• ترشيد العمالة (زيادة ،نقصان ،توازن)؛

• احتياجات النمو والتوسع في العمل (عدد ،مستوى ،تركيبة).
تطور البطالة في الجزائر
شكلت البطالة في الجزائر ضغط كبير على االقتصاد إال أنه مع بداية األلفية ومع بعث
المخططات التنموية وتنويع آليات التشغيل ودعم االستثمار بدأت باالنخفاض وهو ما يوضحه

الجدول التالي:
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جدول ()1
تطور معدل البطالة خالل الفترة 2018 – 2000
السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

معدل البطالة %

29

27.3

25.7

23.7

17.7

15.3

12.51

السنوات

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

معدل البطالة %

13.8

11.33

10.17

9.96

9.97

11

9.83

السنوات

2014

2015

2016

2017

2018

11.6 11.7
10.5
معدل البطالة 11.76 10.6 %
Source: ONS, 2002, 2004, 2006,2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )01أن معدل البطالة انخفض من حدود  % 29سنة
 2000ليصل إلى  % 11.6سنة  ،2018كما سجلت أقل نسبة سنة  2013بقيمة قدرت
 ،%9.83و يرجع هذا االنخفاض إلى الترتيبات المعتمدة والعديد من البرامج نذكر على سبيل

المثال برنامج التنمية الفالحية سنة  ،2003بـرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي خالل فترات زمنية
مختلفة  ،إضافة إلى رفع قيمة االستثمارات خالل السنوات األخيرة ،وتوسيع دعم قطاع
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
المؤسسةات الصغةيرة والمتوسطة:
مفهوم
ّ
المتوسطة وانتشارها الكبير في كافة دول
بالرغم من أهمية توحيد مفهوم
المؤسسات الصغيرة و ّ
ّ
العالم إال أن هناك تباين في أراء المتخصصين في وضع تعرف موحد لها ،وذلك من بلد إلى
آخر و في بعض األحيان في نفس البلد (بورنان ،2014 ،ص  .)160فحسب الدكتور محمد
المتوسطة بأنها" :مجموعة من
محروس إسماعيل يمكن تعريف الصناعات الصغيرة و ّ
المشروعات التي تقوم باإلنتاج على نطاق صغير ،وتستخدم رؤوس أموال صغيرة ،وتوظف
عدداً محدوداً من األيدي العاملة ،وتتبع أسلوب اإلنتاج الحديث ،أي يغلب على نشاطها ا لية،

وتطبق مبدأ تقسيم العمل" (محروس إسماعيل ،1997 ،ص .)211

كما يعتمد مفهومها على مجموعة من المعايير أهمها (عـدد العمال في المؤسسة ،حجـم رأس
عرفتها اللجنة األوروبية كما يلي:
المال ،رقم األعمـال ،االستقاللية في تسيير المشروع) ،حيث ّ
تشغل من  1إلى  09عمال وذات رقم
)" (CEDEF, 2019المؤسسة
المصغرة :هي تلك التي ّ
ّ

تتمتع
أمـا المؤسسة الصغيرة :فهي كل مؤسسة ّ
أعمال سنوي ال يتجاوز  3مليون أوروّ .
وتشغل ما بين  10و 49عامل ،وتحقق رقم أعمال سنوي يساوي على األقل 7
باالستقاللية
ّ

المتوسطة هي
أن المؤسسة
مليون أورو أو حصيلة سنوية ال ّ
تتعدى  5مليون أورو .في حين ّ
ّ
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تشغل بين  50و 249عامل وبرقم أعمال سنوي أقل من  40مليون أورو ،أو
كل مؤسسة ّ
تتعدى  27مليون أورو".
ميزانية سنوية ال ّ
أما اتحاد بلدان جنوب شرق آسيا ،فقد صنف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يلي:
جدول ()2

تعريف إتحاد بلدان جنوب شرق آسيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
عدد العمال

نوع المؤسسات

من  1إلي  10عمال

مؤسسات عائلية و حرفية

من 11إلي  49عامل

مؤسسات صغيرة

من 50إلي  100عامل

مؤسسات متوسطة

أكثر من  100عامل

مؤسسات كبيرة

Source: Bled, 1992, p 793.

المشرع الجزائري فينظر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يلي (القانون رقم ،18-01
أما
ّ
تشغل من عامل إلى  09عمال ،وتحقق رقم
 ،2001ص " :)4المؤسسة
المصغرة هي التي ّ
ّ

أعمال أقل من  20مليون دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  10ماليين دينـار .في
تشغل ما بين  10إلى  49عامل ،وال يتجاوز رقم أعمالها
حين أن المؤسسة الصغيرة هي التي ّ

السنوي  200مليون دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  100مليون دينار .أما
تشغل ما بين  50و 250شخص ،ويكون رقم أعمالها ما بين
المؤسسة
المتوسطة فهي مؤسسة ّ
ّ
 200مليون ومليـاري دينار ،أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين  100و 500مليون
دينار" .والجدول الموالي يوضح هذا التصنيف بالتفصيل:
جدول ()3

المؤسسةة

المعاييةر

المؤسسة المص ّغرة
ّ
المؤسسة الصغيرة
ّ

وسطة
المؤسسة المت ّ
ّ

المؤسسات حسب القانون الجزائري
تصنيف
ّ
عدد العمةال

رقم األعمال (مليةون
دينار)

الميزانية (مليةون
دينار)

من 01إلـى 09

20

10

من  10إلـى 49

200

100

من  50إلـى  200 250إلـى 2000
Source: MPMEA, 2004, p 1.

 100إلـى 500

كما تم تقديم تعريف آ خر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف المؤسسة الوطنية

للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة ،بمناسبة الملتقى األول حول الصناعات الصغيرة
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والمتوسطة ،وقد عرفتها على أنها كل مؤسسة تشغل أقل من  200عامل و تحقق رقم أعمال

أقل من  10مليون دينار جزائري( .بن نذير و غردي ،2019 ،ص )249
تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر:

ساعدت المنظومة القانونية التي تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الرقي بها من

حيث تطور تعدادها ،وتطورها في عدة قطاعات ،هذا إضافة إلى مساهمتها في االقتصاد
الوطني من خالل مناصب العمل التي توفرها ،إضافة إلى إحداث القيمة المضافة وبروزها في
التجارة الخارجية من تصدير واستيراد.
يبين الجدول الموالي تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة (–2000

:)2018

جدول ()4

تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة مساهمتها في التشغيل إلى إجمالي العمالة المشتغلة وطنيا
خالل ()2018-2000
نسبة مساهمة  PMEفي

المؤسسات

المؤسسات

2000

/

/

159507

2001

244570

788

245358

11,83

2002

261125

788

261863

10,99

2003

287799

788

288587

11,81

2004

312181

788

312969

10,75

2005

245842

874

342788

14,39

2006

269806

739

376767

14,12

2007

293946

666

419590

15,77

2008

392013

626

519526

16,84

2009

455398

591

587494

16,33

2010

482892

557

619072

18,2

2011

511856

572

659309

17,96

2012

550511

557

711832

18,17

2013

601583

557

777816

18,56

2014

656949

542

852053

21,07

2015

716895

532

934569

22,38

السنة

الخاصة

العمومية

المجموع

التشغيل إلى إجمالي العمالة
11,08

المشتغلة وطنيا
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2016

1 022 231

390

1022621

23,43

2017

1074436

267

1074503

24,78

2018

1092908

262

1093170

24,04

المصدر :وزارة م ص م ص ت.2019 -2001 ،

المالحظ من الجدول أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة يشهد تطو ار كبي ار
في الجزائر ،انطالقاً من  159507سنة  2000إلى  1093170سنة .2018

من خالل نفس الجدول ،يتضح أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة تشهد

ارتفاعاً كبي اًر من سنة ألخرى ،حيث بلغ تعدادها في سنة  2000إلى  244570مؤسسة ،إلى
أن وصل إلى حوالي  1092908سنة  ،2018أي بزيادة جد معتبرة.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية ،فهي تشهد تراجع ًا مستم ًار ابتداء

من سنة  ،2000وهذا التراجع ناجم عن تغير البنية الهيكلية وإعادة تنظيم القطاع العام ،حيث
تعتبر خوصصة مؤسسات القطاع العام ،عنص اًر أساسياً في انخفاضها ،لتصل إلى 262

مؤسسة سنة .2018

أما فيما يخص نسبة عدد العمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي العمالة

المشتغلة في الجزائر فعرفت تطو ار خالل فترة الدراسة ( )2018-2000إذ قدرت النسبة سنة
 2000بـ  % 11.08لترتفع إلى أكثر من  %24سنة  ،2018وهذا نظ ار للجهود المبذولة
لتدعيم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اإلطار التطبيقي للدراسة:
سنحاول من خالل ما تم عرضه سابقا بناء نموذج قياسي يعبر لنا عن العالقة بين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في تخفيض نسبة البطالة اعتمادا على المناصب
المستحدثة من طرفها
بنا النموذج:

النموذج هو تقديم أو عرض مبسط للوضعية المعقدة التي عادة ما تكون عليها الظاهرة في
الطبيعة ،وهو يعكس العناصر األساسية التي تتحكم في الظاهرة المدروسة و عالقات التأثير
المتبادل بينها (مكيد ،2007 ،ص  ،)3005أي دراسة العالقات التفسيرية بين المتغيرات

المستقلة والمتغيرة التابعة ،ومن أجل محاولة بناء نموذج قياسي يعبر عن دراستنا سنستخدم
إجمالي مناصب الشغل المستحدثة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمتغير مستقل ،أما
نسبة البطالة فستعبر لنا عن المتغير التابع ،ومنه نفترض أن الصيغة الخطية للنموذج من

الشكل التالي:
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CHOM =b0+b1*EPME+ μ
حيث:
 :CHOMنسبة البطالة في الجزائر (المتغير التابع(؛

 :EPMEنسبة العمالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(المتغير المستقل(؛
 : b0-b1تعبر عن معلمات المتغيرات المستقلة؛
 : μمتغير عشوائي.
ولتقدير معلمات النموذج تم االعتماد على طريقة المربعات الصغرى ،وباالعتماد على

برنامج  ، Eviews 10أسفرت نتائج تقدير النموذج الخطي إلى ما هو موضح في الملحق رقم
.01
وعليه تقدر المعادلة كما يلي:
CHOM =32.55+ 1.03* EPME
)(-4.53
DW=0.33

)(8.10

F=20.60

Tc
R2= 0.54

حيث  EPMEالقيمة المقدرة إلجمالي العمال في الجزائر
التحليل االقتصادي للنموذج:
من خالل النموذج المقدر يمكن توضيح مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

خلق مناصب جديدة وهذا ما يبرزه الجددول التالي:

جدول ()5
نتائج تقدير النموذج الخطي لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض نسب البطالة
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000
0.0003

8.103951
-4.539674

4.014772
0.228644

32.53551
-1.037968

C
EMP

14.91737
6.477084
5.936857
6.036271
5.953682
0.334629

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.547976
0.521387
4.480969
341.3445
-54.40014
20.60864
0.000290

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic
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 −تدل القيمة ) (32.55على أنه في حالة عدم اعتماد الدولة على المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة فهناك آليات أخرى تسمح بخلق  32.55ألف منصب شغل؛
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 −تدل اإلشارة السالبة للمتغير  EPMEعلى وجود عالقة عكسية بين العمال في PME
ونسبة البطالة ،حيث إذا تغير  EPMEبوحدة تنخفض معدل البطالة بـ .1,03 %
التحليل اإلحصائي للنموذج:

 −معامل التحديد  : R2=0.54أي تساهم  EPMEالعمال في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بنسبة  % 54في تفسير المتغير التابع  CHOMنسبة البطالة في الجزائر،
و أما النسبة المتبقية  %46فتمثل بقية العوامل األخرى التي لم تدرج في النموذج.

▪

اختبار المعنوية:

 اختبار ستودنت T testمن خالل الجدول رقم  05نالحظ أن قيمة ستودنت لمعلمات المتغيرات أكثر من القيمة

الجدولية ،كما أن االحتمال أقل من  ،0.05وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية
البديلة بوجود عالقة معنوية بين العمالة في  PMEوالبطالة .
اختبار فيشرF testوالهدف منه هو اختبار االنحدار ككل ،حيث نقوم بمقارنة قيمة فيشر المحسوبة

بالمجدولة عند مستوى معنوية  ،0.05ودرجتي حرية  ، α1 =k, α2 =n-k-1حيث  k=1و
. n=19 .
نالحظ بأن القيمة المحسوبة  F=20.60أكبر من القيمة الجدولية وباحتمال أقل من

( ،)0.05فهذا يدل على النموذج جيد ومقبول إحصائيا.
-اختبار عدم ثبات التباين:

حسب هذا االختبار ف ن ) (Prob Fأكبر من  0.05ما يعني أن  Fليست معنوية،
وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بعدم ثبات التباين كما هو موضح في الجدول رقم .06
جدول ()6

اختبار عدم ثبات التباين
Heteroskedasticity Test: White
0.0519
0.0530
0.4172

)Prob. F(2,16
)Prob. Chi-Square(2
)Prob. Chi-Square(2

3.579711
5.873593
1.748533

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS
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▪

اختبار التوزيع الطبيعي
من خالل الشكل رقم) ، (01نالحظ تقارب القيم المقدرة من القيم الحقيقية مما يشير

لجودة

النموذج المقدر،

لذا

يمكن

االعتماد

في تفسير

عليه

النتائج.

وتحليل

للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي نستخدم  Jarque-Beraفوجد من خالل الشكل رقم )( 01

أن نتيجة االختبار كانت غير معنوية ألن ألفا أكبر من  0,05وهو ما يدعم أن البواقي

يخضعون للتوزيع الطبيعي ،ومن خالل قيمة  j-B =1.77أقل من  ، χ2=5.99وهو ما يؤكد
أن النموذج يخضع للتوزيع الطبيعي .
شكل ()1

اختبار التوزيع الطبيعي
7

Series: Residuals
Sample 2000 2018
Observations 19

6
5

1.12e-15
-2.299151
7.965174
-5.415492
4.354720
0.406252
1.743720

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4
3
2
1

1.772068
0.412288

Jarque-Bera
Probability

0
10.0

الخاتمة

7.5

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

-7.5
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من خالل دراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض نسبة البطالة تم التوصل

إلى العديد من النتائج ،أهمها:
▪ أصبحت الحكومة الجزائرية غير قادرة على تخفيض نسبة البطالة عن طريق توظيف يد

عاملة غير منتجة في مؤسساتها ،لذا تغيرت سياستها من توفير مناصب عمل في الوظـائف

الحكومية ،إلى االهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ك حدى أهم اإلستراتيجيات

لتحقيق مستوى مرتفع من التوظيف ومن تم الحد من مشكلة البطالة ،وهذا ما أسفرت عليه
نتائج الدراسة ،حيث أن نسبة العمال في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يساهمون بنسبة
 % 54في تفسير البطالة (المتغير التابع) في الجزائر ،أما النسبة المتبقية  %46فتمثل

بقية العوامل األخرى التي لم تدرج في النموذج؛

بير في دعم االقتصاد الوطني خاصة فيما
دور ك ا
▪ تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا
يخص خلق مناصب شغل ،لكنها تعاني من مشاكل عديدة ما يجبر الحكومة الجزائرية
لمعالجة هذه المشاكل من أجل أداء دورها االقتصادي واالجتماعي؛
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▪ يمتاز قطاع المؤسسـات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بالعديد من الخصائص والمزايا،
فهو ينمو بمعدالت أكبر من معدالت نمو المؤسسات الكبيرة ،ويبرز ذلك من خالل

اإلحصائيات المقدمة خالل فترة الدراسة ()2018-2000؛

▪ يجب أن يتوافق نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع احتياجات سوق العمل خاصة في
العديد من المجاالت ،وإ ال ستنحصر الفائدة على بعض القطاعات فقط.
كما يمكننا في ظل هذه التوصيات تقديم مجموعة من التوصيات أهمها:

 −يجب توفير البيئة االستثمارية والقانونية المالئمة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الجزائر حتى يتم االستفادة من ها في كافة المجاالت االقتصـادية واالجتماعية ،و يتم توجيهها
إلى العمل في القطـاعات الذي تعاني من تراجع في أهميتها النسبية في اإلنتاج والتشغيل
(خلق تنمية متوازنة )؛

 −الحد من البطالة الموسمية من خالل تشجيع إقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل على
ضمان استم اررية الخدمة أو السلعة في غير موسمها لحين بداية الموسم القادم؛

 −إجراء دورات تدريب وتوعية لألشخاص العاطلين عن العمل ،لحثهم وتشجيعهم على أهمية
إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وما توفره من دخل ،يـؤدي إلى انخفاض الطلب على
الوظـائف العمومية ،مما يخفف من حدة عبئ توفير مناصب العمل من طرف الحكومة.
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