اليوم ادلرايس ا ألول من تنظمي ادلكتور جحازي اسامعيل
ا ألس تاذ فـالح سـفـيـان
فرقة البحث :التدويل وتنافس ية املؤسسة الاقتصادية يف ظل اقتصاد املعرفة
خمرب العلوم الاقتصادية و علوم التس يري
لكية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التس يري
اقتصاد الـمـعرفة  :نـحو اقتـصاد خـالق للثـروة يف اجلزائر
إن القضاء عن تبعية االقتصاد الوطني لقطاع المحروقات وتقلبات أسعار النفط ،ال يمكن أن يتم إال بتطوير قطاعات أخرى خارج
المحروقات .وانسجاما مع هذا التوجه فإن الحكومة مطالبة فيي الوقيا اليراهن باثسيت مار فيي الميوارد البويرية ،وتطيوير مجياالت
التسيييير ،باثفييافة إليين تحسييين أداء المصسسييات الصييسير و المتوسييطة وتفعيييج القطاعييات المنتجيية ،وتنويييع االقتصيياد ميين خ ي
االندماج في اقتصاديات المعرفة من أجج زياد القدر ال تنافسية ل قتصاد ،وتويير الدراسيات الحاليية الين أن عواريد برمييج الينفط
في اقتصاد ريعي يمكن أن تتضاعف بأك ر من  02مر في اقتصاد متطور قارم علن المعرفة واالبتكار.
اقتصاد المعرفة و مجتمع المعرفة أصيبحا ققيقية ماةلية تفيرس نفسيىا علين جمييع دو العيالم ،بوصيفىما ديكلين جدييدين لتنظييم
أوجيه قييا المجتمعيات المعاصير  ،فليم تعيد اارس و الميوارد الطبيعييية هيي العاميج ااساسيي المحيدد للقيو االقتصيادية كميا كييان

الحييا فييي االقتصيياد ال،راعييي  ،و ال رأا المييا ال ي زع ثنتيياج السييلع كمييا هييو الحييا فييي االقتصيياد الصييناعي  ،وإنمييا أصييبحا

المعلوم ييات و المعرف يية إنتاج ييا و توزيع ييا وتس ييويقا واس ييتى كا أس يياا العملي يية االقتص ييادية و مص ييدر ال ييرو والق ييو ك ييون المعرف يية
والمعلومات هما طاقة االقتصاد  ،وقاعد النىضة المستقبلية ،وذلك الن قطاع المعلومات ينمو أسرع من نمو االقتصاد الكلي ،
وان ال،ياد العالية في القيمة المضافة ترجع لنمو المعرفة و المعلوميات  ،وان المعلوميات و المعرفية تحوليا إلين ميورد متجيدد ال

ينضب ،فاتحيا ففاقيا واسيعة أمياع اليدو ثقيدا تنميية ققيقيية  ،قتين صيارت السيمة البيارز ثقتصيادات اليدو هيو التحيو مين

اقتصاد الصناعات إلن اقتصاد المعرفة  ،و التحو مين االقتصياد اليوطني إلين االقتصياد العيالمي الويامج  ،ومين إنتياج السيلع إلين
إنتاج المعلومات و المعرفة .
مقابييج ذلييك  ،تجييد الييدو النامييية و ميين بينىييا الج،اريير صييعوبة كبييير فييي اسييتدرا مييا فاتىييا و اللحييا بالركييب المعرفييي  ،فوفقييا
ثقصاريات معىد البنك الدولي تحتج الج،ارر في مصدر االقتصاد المعرفي المرك 69 ،من أصج  649دولة في سينة ،0260
وتحتج منطقة الور ااوسط ودما افريقيا المرتبة السادسة من بين تسع مناطق في كج من مصدر المعرفة والحيواف ،االقتصيادية

والنظاع المصسسي واالبتكار والتعليم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتتصدر أوربا السربية ومجموعة البلدان الصناعية السبعة
ترتيب هذه المناطق .

وبسرس تحديد سبج ومعوقات اندماج الج،ارر في االقتصاد المعرفي الجديد بسية تحقيق التنويع االقتصادي وزياد التنافسية يأتي
هييذا اليييوع الدراسييي ااو لتحليييج ومناقويية أهييم اثدييكاالت التييي تعتييرس انييدماج االقتصيياد الج،ارييري فييي اقتصيياد المعرفيية عليين
المستوى الكلي والج،ري وذلك من خ

إسىامات الباق ين والمىتمين بىذا المجا .

اليوع ،تُنتج المعرفية والمعلوميات م لميا كانيا
تُني ييتج السي يييارات والفي ييوالذ مني ييذ ماري يية سي يينة.
وبالتي ييالي  ،في ييإن الي ييذين يعرفي ييون كيفيي يية إنتي يياج
المعرف يية والمعلوم ييات عل يين نح ييو أفض ييج م يين
غيييرهم هييم الييذين يجنييون ال مييار ،تمامييا كمييا
جناه ي ييا أولذ ي ييك ال ي ييذين عرف ي ييوا كيفي ي يية إنت ي يياج
السيارات والصلب قبج مارة سنة.
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