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 االختيارات ادلمكنة للسياسات االقتصادية للدوؿ األورومتوسطية دلا بعد البرتوؿ المحور الرابع:  محور المداخلة:
 يف ظل تداعيات أزمة النفطكإسرتاتيجية للتنويع االقتصادي يف اجلزائر  االستثمار األجنيب ادلباشر  عنوان المداخلة:

 
 مداخلة تحت عنوان

 في ظل تداعيات أزمة النفط لتنويع االقتصاديل كإستراتيجية في الجزائر ألجنبي المباشرا االستثمار
 الملخص: 

شػػػكل   7106حيػػػن سػػػنة بامتيػػػاز الدراسػػػة لليػػػل تػػػأاري أسػػػعار الػػػنفط علػػػب االقتصػػػاد اجلزائػػري باعتبػػػاره اقتصػػػاد ريعػػػي تتنػػاوؿ        
مػن إيػرادات ادليزانيػة، وىػالا االعتمػاد ادلفػرط بعػل الػبالد عرضػة  %43.16إيراداهتػا الصادرات، و  من رلموع %96صادرات احملروقات 

ينعكس سلبا علب مداخيل البالد ويفجر عدة مشاكل تعطل حركية االقتصاد الػوط.. ولتفػادي مػا مما خلطر الصدمات يف سوؽ النفط، 
ومػن خػالؿ ىػاله بعية ادلزمنة للعائػدات النفطيػة، كومة اجلزائرية وحو انتهاج تنويع االقتصاد دهدؼ االبتعاد عن التتوجه  سياسة احلسبق 

  ق التنويع االقتصادي.لق كإسرتاتيجيةاالستثمار األجنيب ادلباشر  الالي يلعبو الدور الدراسة سنسلط الضوء علب 
جبميػػع القطاعػػات االقتصػػادية بػػدوف اسػػتثناء حػػ   نكػػوف بػػاللك ملػػزما علػػب التنويػػعيػػع يتحقػػق التنو  وقػػد توصػػل  الدراسػػة إل أنػػو لكػػي

   نضمن باللك مداخيل مستمرة واليت ال ترتبط بقطاع واحد، لنتفادى أو لنقلل من حدة األزمات يف حاؿ اهنيار قطاع معا.
 ادلباشر.أسعار النفط، التنويع االقتصادي، االستثمار األجنيب الكلمات المفتاحية: 

Résumé: 
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L'étude a porté l'analyse de l'impact des prix du pétrole sur l'économie algérienne qui est une 

économie rentière par excellence où les hydrocarbures ont représenté 96% des exportations 

totales en 2017, et ses revenus ont représenté 43,16% des recettes budgétaires, cette dépendance 

excessive rend le pays vulnérable aux chocs sur le marché du pétrole, ce qui reflète négativement 

sur les revenus du pays et explose plusieurs problèmes qui perturbent la dynamique de 

l'économie nationale. Pour éviter ce qui a déjà dirigé le gouvernement algérien à poursuivre une 

politique de  diversification économique pour éviter la dépendance chronique des revenus 

pétroliers, et à travers cette étude, nous allons faire la lumière sur le rôle joué par l'investissement 

direct étranger pour réaliser la diversification économique. 

L'étude a révélé que, dans le but de diversification, nous sommes obligés de diversifier tout les 

secteurs économiques, sans exception, pour éviter ou réduire l’impact négatif des crises en cas de 

l'effondrement d'un secteur particulier. 

Mots-clés: prix du pétrole, diversification économique, investissement direct étrange. 
 مقدمة: 
هػا نعمػة خاصػة يف ظػل تقلػ  الغنيػة بػادلوارد الطبيعيػة مػن لعنػة ادلػوارد الػيت صػارت ذلػا نقمػة أكثػر منلطادلا عانػ  الكثػري مػن الػدوؿ       

مجػػػا  تسػػػب  يف اضفػػػاض النػػػات  احمللػػػي اإتػػػأرجل الطلػػػ  عليهػػػا يف األسػػػواؽ الدوليػػػة أمػػػثال يػػػؤدي تقلػػػ  أسػػػعار الػػػنفط يو  ،أسػػػعارىا
  .إل وقوع البلد يف أزمة اقتصاديةحالة من الركود االقتصادي كما قد يؤدي دخوؿ البلد يف إل  يؤديومعدالت النمو االقتصادي مما 

ارتباطا كبػريا بأسػعار الػالى  األسػود يف األسػواؽ العادليػة، أقػد  يالحظ أف ميزانية اجلزائر ترتبط وادلتتبع للمسار االقتصادي للجزائر      
سػلبية خػالؿ االضفػاض يف األسػعار الػالي كػاف يعرأػو. ولعػل أزمػة ادلديونيػة رغػ  مػا نػت  عنػو مػن صػدمات راىن  اجلزائر علب ىالا ادلورد 

الػػيت عاشػػتها اجلزائػػر يف الثمانينػػات والتسػػعينات نتيجػػة ذلػػك االضفػػاض تعكػػس مػػدى ىشاشػػة ىػػالا ادلػػورد كمصػػدر وحيػػد لتمويػػل ميزانيػػة 
 البالد.

ضػػػمونة علػػػب ادلػػػديا ادلداخيل الريعيػػػة غػػػري ادلسػػػتقرة وغػػػري أمػػػاـ ىػػػالا الوضػػػع وعػػػدة أوضػػػاع أخػػػرى وقصػػػد التقليػػػل مػػػن ادلػػػوعليػػػو          
وتػوأري ادلتوسط والبعيد حاول  اجلزائر علب غرار باقي الدوؿ النفطية تنويع اقتصػادىا وإعطػاء أةيػة كبػرية لالسػتثمارات األجنبيػة ادلباشػرة 

 ة للقيمة.ر الفعالة لتنويع االقتصاد واخلالق، باعتباره من ادلصادادلناخ ادلناس  جلالدها
 وسنحاوؿ من خالؿ ىاله الدراسة اإجابة علب اإشكالية التالية:

 االستثمار األجنبي المباشر  وكيف تساهم إستراتيجيةاالقتصاد الجزائري؟  ما هو أثر التغيرات المستمرة في أسعار البترول على
 ؟صادي لما بعد البترولفي تحقيق التنويع االقت

 يف:  فرضية الدراسةوعليو تندرج 
 يساى  التنويع االقتصادي يف التصدي ال تقلبات أسعار النفط؛ -
 ميكن لقيق تنويع اقتصادي من خالؿ االستثمار األجنيب ادلباشر. -
 :هتدؼ ىاله الورقة البحثية إل سة:االدر  هدف

-2004الفػػرتة  خػػالؿدراسػػة ولليػػل تػػأاري تغػػريات وتقلبػػات أسػػعار الػػنفط علػػب بعػػل مؤشػػرات االقتصػػاد الكلػػي اجلزائػػري   -
 ؛2017

 من خالؿ االستثمار األجنيب ادلباشر.  اقتصاديع يدراسة إمكانية لقيق تنو  -



 دلعاجلة ىالا ادلوضوع واإحاطة جبوانبو، ارتأينا تقسيمو كما يلي:و 
 أار تقلبات أسعار البرتوؿ علب االقتصاد اجلزائري المحور األول:
 التنويع االقتصادي يف اجلزائر المحور الثاني:
 دور االستثمار األجنيب ادلباشر يف لقيق التنويع االقتصادي يف اجلزائر المحور الثالث:

 
 أثر تقلبات أسعار البترول على االقتصاد الجزائري: األولالمحور 

 منػػال وىػالا لػو خاصػة أةيػة تػػو  احلكومػات حيػن ذلػا، االسػرتاتيجي البػرتوؿ القلػ  النػابل لالقتصػػاد اجلزائػري والقطػاع قطػاع ميثػل      
 ادلشػاريع دلختلػ  الرئيسػي ادلمػوؿ العائػدات النفطيػة باعتبػار التنميػة دأػع عجلػة يف يػت  االعتمػاد عليػو حيػن لالسػتقالؿ األول السػنوات

 لعػدةختضػع  العائػدات النفطيػة أف ىػو أف ادلالحػظ اإمجػا ؛ غػري احمللػي النػات  يف معتػةة بنسػبة يسػاى  النفطي القطاع التنموية،كما أف
 .الػػنفط أسػػعار برميػػل بتالبػػال  تتػػأار اجلزائػػر النفطيػػة يف ادلػػوارد جعػػل مػػا وىػػو للػػنفط، العادليػػة السػػوؽ لكػػ  الػػيت الظػػروؼ تقلبػػات نتيجػػة

 اري تغريات أسعار البرتوؿ علب التوازف الداخلي واخلارجي لالقتصاد اجلزائري.وأيما يلي سنتطرؽ إل تأ
 i :التجارة الخارجية على البترول أسعار تقلبات أثر  -9
 اخلػارجي، ولػاللك العػام مػن احتياجاهتػا بتمويػل ذلػا والػيت ححػ  للدولػة، توأري العمالت الصػعبة يف كبرياا  دور  البرتوؿ أسعار لعب      
 .للجزائر ادليزاف التجاري والواردات ورصيد حصيلة الصادرات علب البرتوؿ أسعار يف التغريات احلاصلة لليل أار سيت 

بيانات إمجػا  الصػادرات وصػادرات  سيت  عرضمن خالؿ اجلدوؿ الوارد أدناه أثر تقلبات أسعار البترول على الصادرات:  -9 -9
 (:2017 -2004احملروقات يف االقتصاد اجلزائري خالؿ الفرتة )

 (       7595 -7552(: عالقة أسعار البترول بالصادرات في الجزائر )59)رقم الجدول 
 أسعار البترول السنوات

 )دوالر(
 صادرات المحروقات

 )مليار دوالر(
 مجموع الصادرات

 )مليار دوالر(
 %صادرات المحروقات 

2004 38.7 31.55 27.77 97.9 

2005 54.6 45.58 35.22 98.3 

2006 65.7 53.61 54.74 97.9 

2007 74.8 59.61 60.59 98.4 

2008 99.9 77.19 78.59 98.2 

2009 62.2 44.41 45.18 98.3 

2010 80.2 56.12 57.09 98.3 

2011 112.9 71.66 72.88 98.3 

2012 000 70.58 71.73 98.4 

2013 017.8 52.70 53.75 98.4 

2014 100.2 58.36 51.07 86.0 

5102 42 22.17 23.45 84.6 

5102 34 76.80 78.20 84.7 

5102 42.8 20.5 27.8 85.1 

 .2015، 2010، 2008 ، بنك اجلزائر،السنوية التطور االقتصادي والنقدي للجزائر التقارير -المصدر: 



 .2018أيفري  ، بنك اجلزائر،7595وتوجهات سنة  7597حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة  -
 ،%97.6األكػة تتوسػػط  متثػل احلصػػة (2017 -2004خػػالؿ الفػرتة ) احملروقػات مػػن الصػادرات أف نالحػظمػن خػالؿ اجلػػدوؿ 

 1.4 إل 2004سػػنة  دوالر مليػػوف 670 مجػػا  الصػػادرات رغػ  انتقاذلػػا مػػنإيف م تسػػاى  بنسػبة كبػػرية النفطيػػة  الصػادرات غػػري أف إال
زلاولػػػة لقيػػػق التنويػػػع  يف جهػػػود الدولػػػة يفسػػػر وىػػػالا مػػػا مقارنػػػة مػػػع إمكانيػػػات اجلزائػػػر، وىػػػي مسػػػاةة ضػػػعيفة 2016مليػػػار دوالر سػػػنة 

 يف يف اجلزائػػر العموميػة السػلطات آمػاؿ عػن بعيػدةب تبقػ القػي  ىػػاله حجػ  أف إال ،االقتصػادي وتنميػة الصػادرات خػارج قطػاع احملروقػات
 ادلسػتمرة الزيػادة مػع ادلدروسػة، مرتاأقػة طػوؿ الفػرتة تزايدا عرأ  قيمها أإف اإمجالية بالصادرات يتعلق أيما الالي رحتو، أما اذلدؼ بلوغ
 انتقلػ  حيػن قياسػية أرقػاـ سػجل  ألقػد الفػرتة، ىػاله خػالؿ البػرتوؿ يف أسػعار ادلسػتمرة بالزيػادة بػدورىا النفطية وادلتعلقة الصادرات مع

بسػػػب  ارتفػػػاع متوسػػػط  2008مليػػػار دوالر سػػػنة  77.19إل  2004مليػػػار دوالر سػػػنة  32.22مػػػن  الصػػػادرات اإمجاليػػػة حصػػػيلة
كػػاف ىنػػاؾ هتػػاوي كبػػري ألسػػعار   2009، ويف 2008دوالر سػػنة  99.9دوالر إل  38.7أسػػعار الػػنفط اجلزائػػري )صػػحاري بلنػػد( مػػن 

 112.9) 2011يف  سػػػجللبػػػرتوؿ اسػػػعر لدات الكليػػػة، ورغػػػ  أف أعلػػػب متوسػػػط الػػػنفط كمخلفػػػات لملزمػػػة ادلاليػػػة ممػػػا أاػػػر علػػػب العائػػػ
رة مػػن البػػرتوؿ بسػػب  تراجػػػع ص الكميػػات ادلصػػدقػػػوالسػػب  ن 2008م تصػػل إل القيمػػة ادلسػػجلة يف سػػنة لصػػادرات ا، إال أف دوالر(

أكثػػر  وبسػػب  اضفػػاض سػػعر برميػػل الػػنفط إل 2016و 2015عرأػػ  سػػنيت يف حػػا زاـ اجلزائػػر تصػػتها يف األوبػػك. تػػبػػار والبعػػل اآ
بسػب  ارتفػاع  2017لتعػود إل االرتفػاع مػن جديػد سػنة للصػادرات،  ملحوظا يف احلصػيلة اإمجاليػة ، تراجعادوالر(  45) النص  من

 دوالر.  53.9سعر الةميل إل 
 الخاتمة: 

 لقد توصلنا من خالؿ دراستنا إل النتائ  التالية:
لالقتصػػاد اجلزائػػري،  أسػاسيعتػة االقتصػػاد اجلزائػػري اقتصػادا ريعيػػا بامتيػػاز ويفتقػر إل التنػػوع، حيػػن أف قطػاع احملروقػػات يعتػػة  -

مػػػن رلمػػػوع  %95.7ىػػػالا القطػػػاع يشػػػكل ، و 2015مػػػن النػػػات  احمللػػػي اإمجػػػا  سػػػنة  %20 سػػػاة   أػػػإيرادات الػػػنفط 
من إيرادات ميزانية الدولة، ىالا ما بعل االقتصػادي اجلزائػري عرضػة للتقلبػات السػلبية يف أسػعار ىػالا  %46.5الصادرات، و

 قيق منو علب ادلدى الطويل.ادلورد الطبيعي، وذلك مينع من ل
أظهرت اجلزائر نيتها يف لقيق تنويع اقتصادي دلا لو من أةية يف ظل الظروؼ الراىنػة، وىػالا مػا يظهػر مػن خػالؿ تطػور مؤشػر  -

م تتوصػػل ىػػاله ، لكػػن بػػالرغ  مػػن ذلػػك منػػال بدايػػة التسػػعينات ىريمشػػاف والقيػػاـ بإصػػالحات يف القطاعػػات األخػػرى-ىرأنػػدؿ
لنتائ  ادلرجوة، ويبقػب لػدي التنميػة الرئيسػي يف الػبالد ىػو لقيػق التنويػع االقتصػادي، ىػالا مػا يتطلػ  رؤيػة اإصالحات إل ا

 واضحة وصياغة علمية، وذلك من خالؿ تسطري إسرتاتيجيات جديدة علمية وعملية. 
إل دوره الفعػاؿ واألساسػي يف من أأضل أشػكاؿ تػدأقات رأس ادلػاؿ األجنػيب، وذلػك بػالنظر  يعتة االستثمار األجنيب ادلباشر -

خلق القيمة وتنويع القاعدة االقتصادية للتقليص من حدة تقلبات أسعار البرتوؿ، إال أف نسػبتو يف اجلزائػر جػد ضػ يلة أهػي ال 
ورغػػػ  ذلػػػػك أهػػػو يشػػػػكل  2016-2002مػػػن رلمػػػػوع ادلشػػػاريع االسػػػػتثمارية ادلنجػػػزة يف اجلزائػػػػر خػػػالؿ الفػػػػرتة  %1تتعػػػدي 

 من مناص  الشغل اإمجالية. %10اإمجا ، ويوأر  من رأس ادلاؿ 17%
   .األجان  يف اجلزائر من رلموع ادلستثمرين %50.3أى  مستثمرين يف اجلزائر ى  أعضاء يف اإلاد األوريب أه  ميثلوا  -

 التوصيات:



الريعػي، بػ  علػب احلكومػة اجلزائريػة أف تقػـو اخلػروج مػن دائػرة االقتصػاد ودهػدؼ تنويػع االقتصػاد اجلزائػري و  من النتائ  السػابقةوانطالقا 
ببالؿ ادلزيد من اجلهود مػن أجػل جتػاوز عقبػات منػاخ االسػتثمار الػيت سػبق اإشػارة إليهػا، ومػن د جػال  أكػة قػدر ممكػن مػن االسػتثمار 

 األجنيب ادلباشر، وذلك من خالؿ ما يلي:
ف مهمتهػػا األساسػية القيػػاـ بػالرتوي  لالسػػتثمار تيػن ختتػػار مػن خػػالؿ إنشػاء وكالػػة تكػو  تروبيػة لالسػػتثمار إعػداد إسػػرتاتيجية 

الوكالػػة األسػػلو  األنسػػ  للػػرتوي  وىػػي أسػػالي  كثػػري نػػالكر منهػػا: إعػػداد إعالنػػات تركػػز أيهػػا الوكالػػة علػػب جػػال  ادلسػػتثمر 
 -ع اقتصػػادي معػػااألجنػيب وتشػػجيعو علػػب اختػػاذ قػرار االسػػتثمار يف اجلزائػػر، خاصػػة إذا كػاف ذلػػالا االسػػتثمار منفعػػة علػب قطػػا 

الػػػػرتوي  لالسػػػػتثمار عػػػػػن طريػػػػق التمثيػػػػػل اخلػػػػارجي الػػػػالي يكػػػػػوف يف شػػػػكل مكاتػػػػػ  تابعػػػػة للوكالػػػػة أو توكيػػػػػل ممثلػػػػا للوكالػػػػػة  
 كالقنصليات... اخل

احلػػػد مػػػن الفسػػػاد والتعػػػامالت بالرشػػػوة والػػػالي ميػػػر حتمػػػا عػػػة حوكمػػػة اإدارة )عامػػػة، زلليػػػة(، وذلػػػك باعتمػػػاد ادلسػػػاءلة وتبػػػ.  
يف مجيػػع ادليػػػادين وإقػػرار ادلشػػاركة يف صػػػناعة القػػوانا والقػػرارات االقتصػػػادية، إضػػاأة إل تبسػػيط اإجػػػراءات اإداريػػة الشػػفاأية 

 االستثمارية، وتكثي  اجلان  الرقايب لتعزيز الثقة يف البي ة االستثمارية.
نػػػاعه  بػػػأف االسػػػتثمار األجنػػػيب لػػػيس تغيػػري دىنيػػػات وسػػػلوكات الفػػػاعلا علػػػب مسػػػتوى مركػػػز اختػػػاذ القػػػرار ومواقػػػع التنفيػػػال وإقت 

 احتكار وإمنا ىو أداة لتنويع االقتصاد وخلق أرص العمل.
تطوير وتنمية ادلوارد البشرية: حين يشكل تكوين وتأىيل الرأحاؿ البشري أحد االسرتاتيجيات جلال  االسػتثمارات األجنبيػة  

الا العنصػر البشػري عػن طريػق العمػل علػب تطػوير السياسػات وتوطنها، ويف ىالا اإطار وج  علب الدولػة اجلزائريػة االىتمػاـ دهػ
التعليميػػػة والتكوينيػػػة، باإضػػػاأة إل رأػػػع وزيػػػادة األمػػػواؿ ادلخصصػػػة للبحػػػن والتطػػػوير وادلوجهػػػة للجامعػػػات ومراكػػػز البحػػػوث 

 والرتكيز علب تنمية القدرات البحثية واإبداعية.
تطبيػػػق كػػػ ء لقواعػػػد الرقابػػػة ادلاليػػػة وإبػػػاد اإطػػػار التنظيمػػػي السػػػلي  العمػػػل علػػػب تػػػدعي  القطػػػاع ادلػػػا  وادلصػػػريف مػػػن خػػػالؿ  

 لعمليات وسياسات البنوؾ، وتطوير اجلهاز ادلصريف من خالؿ استخداـ التكنولوجيا احلديثة ونظ  ادلعلومات ادلتجددة.
دة االسػتثمار األجنػيب كما ميكن أيضا التأكيد علب بعػل اإجػراءات الػيت تشػجع ولقػق ىػالا االسػتقطا  السػيما إلغػاء قاعػ 

، والػػيت متػػنل األغلبيػػة للشػػريك الػػوط.، والػػيت نفػػرت العديػػد مػػن ادلسػػتثمرين وخاصػػة يف القطاعػػات الػػيت % 49/51يف اجلزائػر 
 ختدـ التنمية مثل القطاع الفالحي.

قتصػػادية بػػدوف اسػػتثناء حػػ  جبميػػع القطاعػػات اال يػػع نكػػوف بػػاللك ملػػزما علػػب التنويػػعيتحقػػق التنو  أنػػو لكػػيويف األخػػري ميكػػن القػػوؿ ب
   نضمن باللك مداخيل مستمرة واليت ال ترتبط بقطاع واحد، لنتفادى أو لنقلل من حدة األزمات يف حاؿ اهنيار قطاع معا.
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