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Kassim Bouhou: A gazdasági reformok Algériája: hajlam  
a befejezetlenségre 
(L’Algérie des réformes économiques: un goût d’inachevé, Politique étrangère, 
2009. 2. sz. 323–335. o.)

Hogyan lehetséges az, hogy Algéria gazdag, lakói mégis szegények? A szerző 
erre a kérdésre keresi a választ, egy ország kissé skizofrén portréját felvázolva. 

A függetlenség kivívása idején a gyarmati időkből örökölt piacgazdasággal 
való szakítás az egyetlen kínálkozó út maradt a Nemzeti Felszabadítási Front (Front de 
libération national) számára. A sietve távozó francia magántőkések helyét nem töltötte ki 
egy algériai vállalkozók és a szabályozóeszközökkel bánni tudó vezetői káderek réte-
ge. 1962. szeptember 20-án Ahmed Ben Bella kikiáltotta „a szocializmuson alapuló népi 
demokratikus köztársaságot”, és hamarosan megkezdte a termelési eszközök kollekti-
vizálását. A mezőgazdasági fejlesztés rovására végrehajtott masszív és látványos ipa-
rosítás az ország függetlenségének szimbóluma lett. 

A Ben Bella által kilátásba helyezett és Boumediene által összecsapott agrárreform 
teljes véghezvitelére soha nem került sor. Ennek a társadalmi és politikai árát egy év-
tizeddel később Chadli Bendjedid fizette meg. Miközben a gyarmati időkben a mező-
gazdaság szolgáltatta az export fő forrását, a független Algéria az élelmiszer behozatala 
miatt teljesen eladósodott. A 2000-es évek elején a világ első számú búzaimportőrévé 
vált. A termelékenység alacsony szintje (a franciaországi szint tizede) miatt az agrármér-
leg állandó deficitet mutatott. 1988-ig az állam maradt a fő gazdasági szereplő és fog-
lalkoztató Algériában. Számos feladata betöltésére hatalmasra duzzasztott és költséges 
bürokráciát épített ki, amely a végtelenségig hierarchizált. Az egész rendszert az ener-
getikai ágazat tartotta fenn, amely különálló helyet foglalt el a posztkoloniális Algéria 
gazdaságtörténetében. Az 1963-ban létrehozott (és immár a francia konkurenciától sem 
fenyegetett) kőolajvállalat, a Sonatrach hamarosan megszerezte a hatalmas kőolaj- és 
gázmezők feletti monopóliumot. A kőolajbevételek adták a nehézipari beruházások és 
az infrastruktúra-fejlesztés alapját, és minden fejlődésben elért eredmény ezeknek volt 
köszönhető. Eközben a mezőgazdaság és a feldolgozóipar mindvégig háttérben maradt, 
s a néhány működő magánvállalat teljesen háttérbe szorult. Húsz év alatt (1962–1982) a 
politikai döntések a gazdaságot teljes egészében a kőolaj- és gázbevételektől tették füg-
gővé, amelyek az exportbevételek 97 százalékát és a költségvetési források kétharmadát 
tették ki. Ez a hatalmas tartópillér azonban elég ingatagnak bizonyult. Annál is inkább, 
mivel e bevételek jelentős részét elnyelték az ország termelési kapacitásának bővítését 
célzó beruházások és költséges berendezések. Ezzel párhuzamosan a mezőgazdaság és 
az ipar termelékenység-növekedésének hiányában a külső eladósodás – a fogyasztási 
cikkek bővülő behozatala miatt – egyre nagyobb méreteket öltött. 
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Az 1986-ban bekövetkezett olajárzuhanás miatt Algéria devizabevételeinek mint-
egy felét veszítette el, és sokak szemében romba dőlt a gondoskodó államba vetett hit.  
A liberalizmus szele – a többi kommunista államhoz hasonlóan – Algériát is megérin-
tette 1988-ban. A rendszerből kiábrándult tüntetők ellepték a városokat, és a megtorlá-
sokban mintegy ötszázan, főként fiatalok, veszítették életüket. Az algériai gazdaság és 
politika történetében bekövetkező fordulat egybeesett a kétpólusú világ felbomlásával. 
Az uralkodó párt, az FLN tagjainak egy része – a kormány megszorító intézkedései-
vel szemben fellépő tömegek elégedetlenségét kifejezve – demonstrációt szervezett az 
államszocializmus ellen, követelve a gazdaság liberalizációját. Mivel ennek az irány-
vonalnak sikerült felülkerekednie, Chadli elnök és Mouloud Hamrouche miniszterel-
nök kísérletet tettek arra, hogy megszabadítsák a gazdaságot bürokratikus béklyóitól.  
A gazdaság liberalizációjához a Les Cahiers de la réforme (Reform-füzetek) nyújtottak el-
méleti útmutatást; fő célként tűzték ki a pénzügyi források decentralizációját, a magán-
vállalkozások ösztönzését és a nemzeti valuta megerősítését. Ám néhány marginális 
technikai intézkedés és pár ígéretes külföldi beruházás (Peugeot, Rhône Poulenc, Fiat) 
kivételével nem történt áttörés a reformok terén. Az adósságszolgálat, amely az 1990-
es évek elején az exportjövedelmek 75 százalékát nyelte el, elriasztotta a nemzetközi 
befektetőket. A gazdasági csődtől és a politikai zavargásoktól sújtott ország irányítása 
a hadsereg kezébe került, amely végül beletörődött abba, hogy a költségvetést alávesse 
az IMF szigorú feltételeinek. Külföldi hitelei átütemezésének feltétele egy strukturális 
reformprogram bevezetése volt. Az iszlám erők felülkerekedésétől és a népi felkelés 
kiszélesedésétől tartva a Nyugat negyvenmilliárd frankkal segítette az algériai had-
sereget. Az IMF-hitelek kétségkívül oroszlánszerepet játszottak az algériai gazdaság 
dinamizmusának élénkítésében és modernizációjában. 

Egy évtized alatt (1998–2008) az összes makroökonómiai mutató (infláció, fizetési 
mérleg, növekedés, bruttó nemzeti termék és külkereskedelem) pozitívvá vált. Ennek 
ellenére a gazdaság alapvető problémái változatlanok maradtak. Az ipari termelés pi-
acgazdaságba való integrálása nem kielégítő, az élelmiszerimport nagy ütemben nő 
(2007 és 2008 között több mint hatvanszázalékos bővülést mutatott), a kőolaj- és föld-
gázkivitelen kívüli export továbbra is elenyésző, ezenkívül a feldolgozóipar sem ka-
pott szárnyra. A strukturális reformok nem jártak együtt olyan globális átalakításokkal, 
amelyek lehetővé tették volna az igazi verseny kialakulását és az ipart uraló néhány 
iparmágnás monopóliumának felszámolását. Ezek a nagyvállalatok képtelenek arra, 
hogy felszívják azt a majdnem háromszázezer új munkanélkülit, aki évente a munka-
erőpiacra kerül. Az algériai külkereskedelem sikeres liberalizációja is rámutat, hogy 
csupán a tranzakciók, nem pedig a struktúrák liberalizációjáról van szó. Az állami szub-
venciókra szoruló kis- és középvállalkozásokat megfojtják az újonnan érkezett külföldi 
konkurensek, amelyeket a nagyarányú fiskális és vámkedvezmények csalogattak az 
országba. A centralizációra való hajlam nem sokat változott, erről a reformok koordi-
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nációjával foglalkozó algériai miniszter így beszél: „Egyáltalán nem magától értetődő 
megtagadni olyan dolgokat, amelyeket harminc éven át imádtunk, és elfogadni egy 
eddig megvetett rendszert.” Úgy tűnik tehát, hogy az államhatalom a saját jó szándéka 
ellenére alkalmazza a reformokat. 

A gazdasági reformok negatív társadalmi hatása szemmel látható: a vásárlóerő csök-
kenése, a fiatalok munkanélkülisége, a középosztály elszegényedése mind erről árul-
kodik. A piacgazdaság megjelenése alaposan megtizedelte az 1994 előtt főként állami 
funkcionáriusokból álló középosztályt. A 2004-ben tanulmányi útra érkező francia szo-
ciológus, Marc Cote megdöbbenve tapasztalta „a társadalmi és gazdasági különbsé-
gek fokozódását”, és úgy véli, hogy az ország kettészakadt egy gazdag és egy szegény 
Algériára. A jelenleg 15 százalékos munkanélküliség aránya – az újonnan városokba 
költöző és a frissen diplomázott fiatalok munkaerőpiacra érkezésével – évről évre rom-
lik. Nekik nem marad más alternatíva, mint a kivándorlás vagy a második gazdaság. 
A feketekereskedelem gyakorlatilag mindenre kiterjed; egy 2005-ben végzett becslés 
szerint az informális gazdaság a bruttó nemzeti termék 16-17 százalékát képviseli és 
az aktív népesség több mint ötven százalékát foglalkoztatja. Az „elbazárosodásnak” 
köszönhetően egy jómódú réteg jelent meg, amely pénzét külföldre menekíti vagy in-
gatlanügyletekben kamatoztatja.

Az olajgazdaság terén elért pozitív fejlemény, hogy Algéria sikeresen megnyitotta e 
szektort a verseny előtt. A kedvező biztonsági környezet lehetővé tette Bouteflika kor-
mányának, hogy olyan törvényeket fogadtasson el, amelyek új beruházókat vonzanak 
a gazdaság e kulcsfontosságú területére. A szénhidrogénekről szóló, 2005-ben hozott 
törvénynek köszönhetően új partneri kapcsolatok alakultak ki, nőtt az ágazatban részt 
vevők száma, ami segítette a modernizációt és az új kiaknázható területek feltárását. 
Ám az energetikai források privatizációját a politikai osztály egy része fanyalogva fo-
gadta, és azzal vádolja a kormányt, hogy külföldi lobbik kezébe juttatja az erőforráso-
kat; valamint azzal, hogy kiszolgáltatja az államot Washington és az EU neoliberális 
érdekcsoportjainak, amelyek ennek fejében támogatják Algéria felvételét a Világkeres-
kedelmi Szervezetbe. 

Amint látható, a kőolaj önmagában nem elég a boldogsághoz. A hatalmas kőolajbe-
vételek és az alacsony életszínvonal közötti ellentmondás az algériai reformok befeje-
zetlenségére figyelmeztet. A gazdaság liberalizációs törekvései nem teremtették meg 
az igazi gazdasági fellendülést, a bürokratikus törvényhozás gyakran elriasztja a vál-
lalkozókat. További strukturális reformokra lenne szükség, amelyek segítenék a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a szűk tengerparti körzeten kívül az ország többi régi-
ójának fejlődését is támogatnák. A jelenlegi pénzügyi válság és a „kőolaj utáni időkről” 
folytatott elmélkedések talán ösztönzőleg hatnak erre a folyamatra.
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