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  بني عوامل اجلذب وعوامل الطرد: راالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائ
  

  لعلمي فاطمة. أ                                            
  ب ، جامعة بشار - أستاذة مساعدة 

  كرومي سعيد. أ
  مستغامن جامعة -ةاالقتصادي العلوم كليةب، -مساعد قسمأستاذ        

  :امللخص 
كغريها من الدول النامية حتديات تنموية كبرية ميكن تلخيصها يف قصور اجلزائر  تواجه

قامت باختاذ إجراءات لذلك مصادر التمويل احمللية الالزمة لتمويل خطط ومشاريع التنمية االقتصادية، 
وتدابري عديدة دف توفري مناخ استثماري مالئم من خالل تعزيز نظام االستثمار وحتسني بيئة 

يف حل املشكالت االقتصادية اليت تعاين  وعيا منها بأمهيته جلذب االستثمار األجنيب املباشراألعمال 
  . منها

ألجنيب املباشر إىل اجلزائر دف دف الدراسة إىل التعرف على عوامل جذب االستثمار ا
   . والتعرف على عوامل طرده دف مواجهتها قصد التغلب عليها أو احلد من آثارهاتقويتها، 

توصلت الدراسة إىل أن هناك عدة عوامل طاردة لالستثمار األجنيب املباشر واملتمثلة أساسا 
  :يف

 قابليته السترياد الصدمات اخلارجية استمرار ارتباط االقتصاد اجلزائري بأسعار النفط وتعزيز. 
  ضعف موقع اجلزائر يف مؤشرات احلكم الراشد وهو ما أدى إىل غموض ظروف العمل فيها

 .وسيادة حالة الشك الرتفاع مستويات الفساد وضعف سيادة القانون
  اخنفاض كفاءة اهلياكل القاعدية خاصة شبكة الطرقات والسكك احلديدية واملوانئ  مما

 .سلبا يف إضاعة الوقت وحتميل املستثمرين تكاليف إضافيةانعكس 
Abstract:  

Algeria is facing, like other developing countries major development 
challenges can be summarized in the shortage of local funding sources to 
finance plans and economic development projects, so it proceeded to take 
actions and several measures in order to provide a favorable investment 
climate through the promotion of the investment system and improve the 
business environment to attract foreign direct investment, because it is 
aware of the importance of the foreign direct investment that can solve 
many economical problems. 
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The study aims to identify the factors attracting FDI to Algeria in 
order to strengthen them, and to identify the factors estranging FDI in order 
to face and overcome or reduce their effects. 

The study found that there are several factors repellent for foreign 
direct investment, represented mainly in: 
 the continuing link to oil prices of the Algerian economy and enhance its 
ability to import external shocks. 
 Algeria weak site in the indicators of good governance, which led to the 
vagueness of the conditions of work in case of doubt, because of the high 
levels of corruption and weak rule of law. 
 Low efficiency of the basal structures especially the network of roads, 
railways and ports, which reflected negatively in wasting time and 
increasing the additional costs of investors. 
 

:املقدمة          
تستمد أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف االقتصاد العاملي ويف الدول النامية خاصة، من حيث        
من دور يف دفع عجلة التنمية والتطوير، وتوفري موارد  أصبح من أهم املصادر الداعمة للتنمية ملا له كونه

واألساليب اإلدارية احلديثة، إذ أن  مالية مكملة لالدخار الوطين واملسامهة يف نقل التقنيات واملهارات
احلالة االقتصادية املتدهورة للدول النامية مل تترك هلا الكثري من احللول واخليارات البديلة لفتح 

 .املباشر األجنيب اقتصادياا أمام األشكال املختلفة لالستثمار
ون مبدى توفر املناخ غري أن اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر واالستفادة من منافعه مره  

، لذلك جند أن غالبية الدول النامية اجتهت إىل يئة املناخ املالئم لالستثمار األجنيب االستثماري املالئم
املباشر، وقدمت العديد من احلوافز والضمانات له بغرض استقطابه، وعيا منها بأمهية الدور الذي 

  . ميكن أن يلعبه يف تدعيم جهودها التنموية
كغريها من الدول النامية تواجه حتديات تنموية كبرية ميكن تلخيصها يف ا كانت اجلزائر ومل 

قصور مصادر التمويل احمللية الالزمة لتمويل خطط ومشاريع التنمية االقتصادية، قامت باختاذ إجراءات 
بيئة وتدابري عديدة دف توفري مناخ استثماري مالئم من خالل تعزيز نظام االستثمار وحتسني 

  . األعمال الستقطاب أكثر هلذا النوع من االستثمار وعيا منها بأمهيته
ما هي اآلليات الالزمة : يف السؤال اجلوهري اآليت  إشكالية البحثومن هذا املنطلق تتمثل 

  .لتعزيز عوامل جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر واحلد من آثار عوامل طرده؟ 
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الفعال الذي ميكن أن يلعبه االستثمار األجنيب املباشر يف   الدوروتكمن أمهية البحث يف
اقتصاديات الدول النامية عامة واجلزائر خاصة إذا ما مت استقطابه من خالل توفري املناخ االستثماري 
املالئم له ،وذلك باعتباره مصدرا هاما للتمويل ووسيلة هامة الستغالل املوارد الطبيعية غري املستغلة، 

سيلة فعالة لنقل التكنولوجيا احلديثة وما ينطوي عليها من استحداث طرق وأساليب كما يعد و
كل تلك .إىل تدريب اليد العاملة احمللية وتوفري فرص جديدة للعمل إضافة، واإلدارة لإلنتاججديدة 

نامية املنافع لالستثمار األجنيب املباشر من شأا املسامهة يف حل املشاكل اليت تعاين منها الدول ال
  .كنقص مصادر التمويل والبطالة ومن مث املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة يف تلك الدول

ويتمثل هدف البحث يف حماولة التعرف على عوامل جذب االستثمار األجنيب املباشر دف تقويتها    
  . من جهة، والتعرف على عوامل طرده دف مواجهتها قصد التغلب عليها أو احلد من آثارها

  :إىل احملاور اآلتية  وحتقيق اهلدف املنشود مت تقسيم البحث اإلشكاليةولإلجابة على      
  ؛املفهوم واألشكال -االستثمار األجنيب املباشر: أوال
  املباشر؛حمددات االستثمار األجنيب : ثانيا
   .املقومات واملعوقات: يف اجلزائر االستثمار األجنيب املباشر: ثالثا
  ):املفهوم واألشكال ( األجنيب املباشر االستثمار: أوال

البالغ األمهية يف بروز العوملة على وجه أوسع لقد كان لتدفق رؤوس األموال الدولية املظهر 
وأمشل، وأهم ما مييز ذلك هو التنافس املشتد بني الدول الستقطاب أكرب قدر ممكن من هذه التدفقات، 

  .واليت يعد االستثمار األجنيب املباشر من أهم أشكاهلا
املباشر بتعدد املنظمات لقد تعددت تعاريف االستثمار األجنيب  :تعريف االستثمار األجنيب املباشر .1

  : الدولية لذلك سوف نكتفي بإجياز أمهها فيما يلي 
  :االستثمار األجنيب املباشر كما يلي ) FMI(يعرف صندوق النقد الدويل 

الدائمة يف املؤسسة اليت تقوم ) الفوائد(إنّ اهلدف من االستثمار األجنيب املباشر هو حيازة املصاحل "
ادي خارج ميدان املستثمر من أجل أن تكون له القدرة الفعلية على اختاذ بنشاطاا يف ميدان اقتص

  1".هذه املؤسسة إدارةالقرارات يف 

                                                
،امللتقى الدويل األول بعنوان " االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر مع اإلشارة إىل جتارب بعض الدول"بودي عبد القادر و آخرون،  1
  .5، ص03/02/2008-02جامعة بشار،  ،"االستثمار األجنيب و نقل التكنولوجيا"
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يتمثل يف تلك االستثمارات طويلة األجل : " تعرفه املؤسسة العربية لضمان االستثمار بأنه  و
املشاركة الدائمة يف رأس  اليت يكون ألصحاا دور مشاركة فعلية يف اإلدارة واختاذ القرارات عن طريق

  2."مال املشروع االستثماري
ذلك االستثمار : " فقد عرفته على أنه) OCDE( أما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  

السيما ذلك االستثمار الذي يعطي . القائم على أساس حتقيق عالقات اقتصادية دائمة مع املؤسسات
  : املؤسسات وذلك باستخدام الوسائل اآلتية إدارةالتأثري احلقيقي على  إمكانية
  إىل آخره...مؤسسة جديدة، فرع، إنشاءإما االستثمار عرب. 
  10املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قائمة على أال تقل نسبة املسامهة عن% . 
  3).سنوات فأكثر 5(إقراض طويل املدى  

أنه تلك املشاريع  على أنهالستثمار األجنيب املباشر اتعريف  نامن خالل التعاريف السابقة ميكن  
اليت يقيمها وميتلكها ويديرها املستثمر األجنيب إما مللكيته الكاملة للمشروع أو نتيجة اشتراكه يف رأس 

ويستوي يف ذلك أن يكون املستثمر . لتمكنه من املشاركة يف اإلدارة% 10تقل عن  الاملال حبصة 
  .لشركة أو شركة وسواء كانت هذه الشركة عامة أو خاصةاألجنيب فردا أو فرعا 

ميكن تصنيف االستثمار األجنيب املباشر تبعا ملعيار امللكية إىل  :أشكال االستثمار األجنيب املباشر. 2
  .االستثمار املشترك واالستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب:   األشكال اآلتية

ذلك االستثمار الذي تتوزع فيه ملكية املشروع و إدارته بني املستثمر هو : االستثمار املشترك  1.2.
   :املستثمر احمللي العام و اخلاص، و ميكن أن يتخذ هذا االستثمار أحد األشكال التاليةواألجنيب 

 حصة يف شركة وطنية شراء مستثمر أو مستثمرين أجانب. 
  املضيف  االقتصادمشاركة شركة وطنية يف شركة أجنبية تعمل داخل. 
  املضيف  االقتصادتأميم جزئي لشركة أجنبية تعمل داخل. 
 4.طويل األجل بني طرفني أحدمها حملي واآلخر أجنيب االتفاق 

ويف مجيع احلاالت يتمتع كل طرف بسلطة كافية لإلشراف و الرقابة و من مث إختاد القرارات 
.  

                                                
، سلسلة دراسات اقتصادية واستثمارية ، الكويت، 7،العدد "معوقات االستثمار يف الدول العربية" املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  2

  .9بدون سنة نشر، ص 
3  OCDE, "Définitions de références détailles des investissements internationaux",  Paris, 1983, p14. 

  .366، ص1991، الطبعة الثانية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، " اقتصاديات االستثمار الدويل" عبد السالم أبو قحف،   4
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ويعد هذا النوع من االستثمار أكثر األشكال تفضيال يف معظم الدول املضيفة خاصة النامية    
   :ذلك لكونه يوفر املزايا اآلتية ومنها، 

وذلك لتحول  االستثماريتسمح صيغة املشاركة للدول املضيفة بأن تفرض رقابتها على املشروع  -أ
  .دون جلوء املستثمر األجنيب إىل أساليب ال ترض عنها 

تسمح صيغة املشاركة للعمالة الوطنية باكتساب اخلربة الفنية و اإلدارية من خالل املمارسة  -ب
  .الفعلية للنشاط االستثماري 

 حتقيق درجة وبالتايل جتنب صيغة املشاركة الدول املضيفة من احتكار الطرف األجنيب ألسواقها، - ج
  5.أكرب من االستقاللية خاصة إذا كانت املشاركة احمللية يف اإلدارة فعالة

  
  : كما يوفر هذا الشكل من االستثمار مزايا عديدة للمستثمر األجنيب أمهها 

تضمن صيغة املشاركة للمستثمر األجنيب ختفيض األخطار اليت قد تلحق باملشروع خاصة األخطار  -أ
التأميم و املصادرة، فضال عن ختفيض اخلسائر النامجة من التعرض ألي : نها مثل غري التجارية م

  .خطر جتاري
تسهيل التعامل : متكن صيغة املشاركة املستثمر األجنيب من احلصول على تسهيالت عديدة منها  -ب

  .مع األجهزة احلكومية و إداراا املتخصصة 
سرعة التعرف على طبيعة السوق املضيف، و من  يساعد هذا الشكل من أشكال االستثمار على - ج

  .مث إنشاء قنوات التوزيع
  

ويتمثل هذا النوع من االستثمار يف احتفاظ  :االستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب 2.2
   .املستثمر األجنيب حبق ملكية املشروع االستثماري، واحتفاظه أيضا حبق إدارته والتحكم فيه

ع من االستثمار بإنشاء فروع جديدة للشركات متعددة اجلنسية أو توسيع ويتجسد هذا النو
الفروع القائمة، أو شراء شركات حملية بالكامل يف الدول املضيفة ، ويعد هذا الشكل أكثر األشكال 
تفضيال لدى الشركات متعددة اجلنسية، ويقابله تردد بل ورفض بعض الدول النامية، خوفا من أخطار 

   6.لتبعية االقتصادية وما يترتب عليها من آثار سياسية سلبية يف هذه الدولاالحتكار وا
                                                

  .369-367ص، 1991، سبق ذكرهمرجع ، عبد السالم أبو قحف  5
ص  ، 2006، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، " اآلثار االقتصادية لالستثمارات  األجنبية" نزيه عبد املقصود مربوك،  6

35.  
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غري أن التجربة أثبتت أن انتشار هذا النوع من االستثمار يف الدول النامية يوفر مزايا عديدة 
إشباع حاجة السوق احمللي، وإجياد فائض للتصدير، وبالتايل حتسني رصيد ميزان املدفوعات،  منها

واملسامهة يف التحديث التكنولوجي، وبذلك ميكن هلذه الدول أن تسعى إىل تعظيم هذه املنافع والتقليل 
ا توجيه والتبعية االقتصادية و السياسية، وذلك من خالل وضع ضوابط من شأ االحتكارمن خماطر 

  7.هذه االستثمارات وفقا ألولويات هذه الدول
إن تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل  : الدول النامية إىل حمددات االستثمار األجنيب املباشر: ثانيا 

و يشمل مناخ . دولة دون أخرى يرجع إىل توفر مناخ مالئم لالستثمار يف الدول اليت يتوجه إليها
وضاع القانونيـة والسياسيـة واالقتصاديـة واالجتماعية املكونة للبيئة اليت يتم االستثمار جممل األ

لذلك ينبغي . فيها االستثمار، واليت من شأا أن متثل عوامل جذب أو طرد لالستثمار األجنيب املباشر
و أال  على الدولة اليت ترغب يف اجتذاب هذا االستثمار أن تأخذ هذه احملددات جمتمعة بعني االعتبار

   .تقتصر على بعضها دون البعض اآلخر
  :يف العناصر اآلتيةاالستثمار األجنيب املباشر وميكن تلخيص أهم عوامل جذب 

تلعب العوامل السياسية دورا فعاال يف التأثري على قرار املستثمر األجنيب، وتأيت  :العوامل السياسية  -1
السياسي الذي يتمثل يف ضمان االستثمار األجنيب املباشر من املخاطر السياسية  االستقراريف مقدمتها 

نزع امللكية، وقد أثبتت التجربة أن املستثمر األجنيب لن خياطر بنقل رأس ماله وخربته الفنية وكالتأميم 
  .والتقنية إىل دولة ما إال إذا تأكد من استقرار األوضاع السياسية فيها 

العديد من الدراسات تأثر تدفق االستثمار األجنيب املباشر مبدى توفر االستقرار  وقد أثبتت      
السياسي  أن االستقرار Basi " 1963"، " بازي" السياسي يف الدول املضيفة، حيث أكدت دراسة 

   8.يعترب احملدد األول أو الثاين لتدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول املضيفة
  
  :القانونية واإلدارية العوامل  -2
تلعب هذه العوامل دورا متميزا يف جذب االستثمار األجنيب املباشر، وذلك  :العوامل القانونية 2-1

. ألن املستثمر األجنيب لن يقبل على االستثمار خارج دولته إال إذا توفرت له احلماية القانونية الكافية

                                                
اد ، جامعة اجستري يف االقتص، رسالة م"دور املناخ االستثماري يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية "عمريوش شلغوم ،  7

  .13ص.2009، سورية ، دمشق
  .92-91، ص  2006، ، مرجع سبق ذكرهنزيه عبد املقصود مربوك  8
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ستثمار األجنيب املباشر عامال مشجعا هلذا األخري، لذلك يعد وجود إطار قانوين متكامل حيكم نشاط اال
  :  خاصة إذا توفرت فيه املقومات اآلتية 

  وجود قانون موحد لالستثمار يتسم بالوضوح واالستقرار والشفافية وعدم التعارض مع
 .التشريعات األخرى اخلاصة باالستثمار

  املخاطر مثل التأميم ، وتكفل له وجود ضمانات كافية حلماية املستثمر األجنيب من كافة
حرية حتويل رأس املال واألرباح إىل اخلارج ، فضال عن وجود نظام يكفل محاية حقوق 

 .امللكية الفكرية ، شرط أن ال يؤدي ذلك إىل اإلضرار باالقتصاد املضيف 
 حنو  وجد نظام حوافز مالية ومتويلية فعال يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة وتوجيهها

 .اليت تساهم يف حتقيق التنمية يف الدول املضيفة اإلنتاجيةاملشروعات 
  وجود نظام قضائي قادر على حل الرتاعات اليت قد تنشأ بني املستثمر والدولة املضيفة بكفاءة

  9.عالية
 

  : العوامل اإلدارية  2.2
املباشرة، وذلك إذا  يساهم النظام اإلداري يف الدول املضيفة يف جذب االستثمارات األجنبية

متيز بسهولة إجراءاته ووضوحها، وتوحيد اجلهة اليت يتعامل معها املستثمر األجنيب، وعدم تفشي 
  10.البريوقراطية والفساد اإلداري بشكل عام

  
تلعب العوامل االقتصادية الدور الرئيسي يف توجيه االستثمار األجنيب املباشر : العوامل االقتصادية  -3

  :أخرى، وتتمثل أمهها يف حمددات السياسة االقتصادية الكلية اآلتية إىل دولة دون 
يعرب حجم السوق عن حجم الطلب، فكلما كرب حجم السوق  :حجم السوق واحتماالت منوه  -أ

كلما كان أكثر جذبا لالستثمار األجنيب املباشر، ألن هذا األخري يبحث دوما عن الطلب الكايف لتغطية 
غري أن حجم السوق يعد أقل أمهية أمام احتماالت منوه يف املستقبل . رباح مقبولةالتكاليف مع حتقيق أ

                                                
، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، "الواقع والتحديات: االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية  "ريد أمحد قبالن، ف  9

  .21ص .2008
تركيا،كوريا اجلنوبية ، ( دراسة مقارنة : االستثمار األجنيب املباشر و غري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية "، مرية حسب اهللا حممدأ  10

  .35ص .2006/ 2005، الدار اجلامعية ، مصر،)"مصر
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ألن املستثمر األجنيب ينجذب أكثر إىل املناطق اليت تشهد توسعا يف أسواقها لكوا متثل فرصا جديدة 
  11.لالستثمار

اإلمجايل  وقد توصلت العديد من الدراسات إىل وجود عالقة قوية بني معدل منو الناتج احمللي
للسوق، وبني تدفق االستثمار األجنيب املباشر، فنمو الناتج يؤدي إىل زيادة متوسط دخل  كمقياس

الفرد، مما جيعله يتطلع إىل سلع جديدة ،وبالتايل ضرورة وجود استثمارات إلشباع هذا الطلب 
  12.املتزايد

قرار االقتصادي الكلي، تعد معدالت التضخم املرتفعة مؤشرا على عدم االست: معدل التضخم -ب
ورحبية السوق، ومن مثّ تدفق االستثمار األجنيب  اإلنتاجكما أا تؤثر على سياسات التسعري وتكاليف 

لذلك جيب على الدولة اليت . املباشر، وتوجهه إىل االستثمارات قصرية األجل كاملضاربة يف العقارات
عدالت تضخم منخفضة ومستقرة مبعىن أال ترغب يف استقطاب االستثمار املذكور أن حتافظ على م

، وذلك من خالل تفعيل استقاللية السلطات النقدية، والتحكم يف عجز املوازنة يف % 3تتجاوز نسبة 
  13.حدود مقبولة، مع ضرورة تكامل إجراءات السياستني النقدية واملالية

جنيب املباشر، ألن هذه إن تقلبات سعر الصرف تؤثر سلبا على تدفق االستثمار األ :سعر الصرف - ج
لذلك جيب على . التقلبات تؤدي إىل ختفيض أرباح هذا االستثمار، كما تؤثر على تكاليف اإلنتاج

  .الدول املضيفة أن حتافظ على أسعار صرف مستقرة لعمالا حىت تتمكن من جذب هذا االستثمار
 تقلبات أسعار وقد أكدت العديد من الدراسات التطبيقية على وجود عالقة عكسية بني

 Caves" 1996" ، "كيفس" توصلت دراسة الصرف وبني تدفق االستثمار األجنيب املباشر، حيث 
إىل وجود ارتباط سليب بني سعر الصرف االمسي واحلقيقي وبني تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل 
أمريكا، كما أن التقلبات املفاجئة ألسعار الصرف هلا تأثري سليب على املناخ االستثماري ألا تعسر 

  14.القيام بدراسة اجلدوى االقتصادية واملالية لالستثمار

                                                
  36، ص 2006/ 2005، ، مرجع سبق ذكرهدــــــأمرية حسب اهللا حمم  11
الطبعة األوىل، دار النفائس،  ،"االستثمار األجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي"حممد عبد العزيز عبد اهللا عبد،  12

  .71-70، ص2005 األردن،
،امللتقى الدويل األول "دراسة تطبيقية: األولويات الرئيسية جلذب االستثمارات األجنبية يف اجلزائر"بلقاسم زايري ، أمحد صديقي،   13

  .3ص ،03/02/2008- 02، جامعة بشار، "ستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيااال"بعنوان 
  .29-28، ص 2008 مرجع سبق ذكره، ،فريد أمحد قبالن  14
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املفتوحة اليت تتميز بعدم وجود  تاالقتصاديامييل املستثمر األجنيب إىل  :االقتصاديدرجة االنفتاح  -د
أية قيود على حركة التبادل التجاري أو عناصر اإلنتاج مما يضمن حسن الكفاءة االقتصادية يف 

  .توجيهها، وعدم وجود اختالالت يف هذه األسواق
نسبة الصادرات والواردات إىل الناتج ومن املقاييس املستخدمة يف حساب درجة االنفتاح، 

   .احمللي االمجايل، ونسبة الصادرات إىل الناتج، إضافة إىل نسبة الواردات إىل الناتج

أن  Likro "1991"، " ليكرو" وقد أثبتت العديد من الدراسات ومن بينها دراسة          
  15.جنيب املباشردرجة االنفتاح االقتصادي تعد عامال اجيابيا جلذب االستثمار األ

  
توجد العديد من املؤشرات :-املقومات واملعوقات –االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر : ثالثا

الدولية اليت تعرب عن نظرة احملللني االقتصاديني الدوليني  إىل األوضاع يف دولة ما كموقع لالستثمار من 
واضعيها مل تصل بعد إىل درجة الدقة التامة، لكنها وجهة نظر املستثمر األجنيب، واليت هي باعتراف 

حتما تعد من األدوات اليت تزكي القرار االستثماري وترجحه، فقد أثبتت العديد من الدراسات 
االقتصادية على أن هناك ارتباطا قويا بني ترتيب الدولة أو درجتها يف هذه املؤشرات وبني مقدار ما 

شرة، لذلك سوف نتعرف على وضعية اجلزائر يف بعض املؤشرات جتتذبه من استثمارات أجنبية مبا
املعتمدة من طرف أهم املؤسسات الدولية املهتمة باالستثمار األجنيب من أجل تقييم مناخ االستثمار 

  .فيها
نظرا لصعوبة عرض مجيع املؤشرات الدولية املعتمدة : اجلزائر يف املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار -1

  :املناخ االستثماري بسبب كثرا ، سوف نكتفي بعرض بعضهالتقييم 
مت بناء هذا املؤشر من طرف : املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار 1.1

العربية وحتديد درجة  تاالقتصاديادف قياس أداء  1995املؤسسة العربية لضمان االستثمار سنة 
تثماري، ويتألف هذا املؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية لالقتصاد الكلي تراجع مناخها االسأو حتسن 

مؤشر التوازن الداخلي، مؤشر التوازن اخلارجي ، مؤشر السياسة النقدية، واليت ميكن : واليت تشمل 
 :تلخيصها فيما يلي

احمللي اإلمجايل من يعرب عنه حبساب رصيد املوازنة العامة كنسبة من الناتج : مؤشر التوازن الداخلي  .أ 
  .تطورات السياسة املالية أجل تقييم

                                                
  .88- 87، ص 2006 ،، مرجع سبق ذكرهنزيه عبد املقصود مربوك  15
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رصيد احلساب اجلاري كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  يعرب عنه حبساب: مؤشر التوازن اخلارجي. ب
  .من اجل تقييم تطورات املعامالت اخلارجية لالقتصاد

تطورات السياسة النقدية يف  لتلخيص يعرب عنه مبعدل التضخم، ويستخدم: مؤشر السياسة النقدية . ج
  .سعيها حنو تدعيم استقرار التوازن النقدي

وبعد حساب كل من مؤشر التوازن الداخلي، مؤشر التوازن اخلارجي ومؤشر السياسة النقدية،        
يتم حساب املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار باعتباره ميثل متوسط هذه 

  :الثالثة، مث تقييمه كما هو مبني يف اجلدول اآليتاملؤشرات 
  

  "دليل املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار"  ) :1(اجلدول
  

  
  ".205، ص2008الكويت،، "مناخ االستثمار يف الدول العربية " املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، "  :املصدر
        

يتضمن قيم املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار لكل من واجلدول اآليت 
  ) :2010-2005(وتونس واملغرب للفترة املمتدة ما بني  اجلزائر
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املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار لكل من اجلزائر وتونس "  ):2(اجلدول
  ")2010-2005(واملغرب للفترة  

  املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار  
  املتوسط  2010  2009  2008  2007  2006  2005

  1,8  2,3  1  2  2  1,3  2,3  اجلزائر
  0,3  0,3  1  0  0,3  0  0,3  تونس
  0,3  0,3  0,6  -0,3  0,3  1,3  0  املغرب

  :مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على "  :املصدر 
 .107، ص 2005، الكويت، "مناخ االستثمار يف الدول العربية " املؤسسة العربية لضمان االستثمار، -
 .147، ص 2006، الكويت، "مناخ االستثمار يف الدول العربية " املؤسسة العربية لضمان االستثمار، -
 .179، ص 2007 ، الكويت،"مناخ االستثمار يف الدول العربية " املؤسسة العربية لضمان االستثمار، -
 .233، ص 2009، الكويت، "مناخ االستثمار يف الدول العربية " العربية لضمان االستثمار،املؤسسة  -
 .235، ص 2010، الكويت، "مناخ االستثمار يف الدول العربية " العربية لضمان االستثمار،املؤسسة  -

  
شهدت حتسنا ملحوظا على  الحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول السابق أن اجلزائر قدن

ويرجع ذلك أساسا إىل عـدة   2010و 2005االستثماري خالل الفترة املمتدة ما بني  مستوى مناخها
  :آلتيةا أسباب نوجز أمهها يف النقاط

يرجع حتسن قيمة املؤشر املركب ملناخ االستثمار إىل حتسن قيمة املؤشر الفرعي لسياسة التوازن 
دوالر للربميل  54,64إىل  2004دوالر للربميل سنة  38,60ار النفط من ارتفاع أسع نتيجة الداخلي

مث لريتفع سنة  2007دوالر للربميل سنة  74,95و 2006دوالر سنة  65,85مث إىل   2005سنة 
دوالر للربميل، مما أدى  131,2إىل مستويات غري مسبوقة حيث بلغ سعر الربميل يف شهر يوليو  2008

   16.مرة يف املوازنة العامة للدولة خالل هذه الفترة نتيجة لزيادة اإليرادات النفطيةإىل حتقيق فوائض مست
يرجع حتسن قيمة املؤشر املركب ملناخ االستثمار إىل حتسن قيمة املؤشر الفرعي لسياسة التوازن  •

ويعود ذلك أساسا إىل حتسن ) نسبة رصيد احلساب اجلاري إىل الناتج احمللي اإلمجايل( اخلارجي 
صيد احلساب اجلاري نتيجة االرتفاع الكبري يف حصيلة الصادرات النفطية اليت مل تتأثر كثريا ر

                                                
   .12ص  .2009، " التقرير االقتصادي العريب املوحد" صندوق النقد العريب،   16
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باألزمة املالية العاملية نتيجة منو الطلب العاملي على النفط بفعل النمو املتواصل لالقتصاد العاملي 
 .باإلضافة إىل املخاوف من انقطاع إمدادات النفط

املركب ملناخ االستثمار إىل تراجع قيمة املؤشر الفرعي ملعدل يرجع التراجع يف قيمة املؤشر  •
سنة %  3,50 ، مث17 2005 سنـة% 1,64 بلغالتضخم الذي سجل معدالت مرتفعة، حيث 

ويرجع ذلك  20 .2010ة سن% 4,30، بعدها بلغ 19 2009سنة % 5,70مث ليبلغ  18، 2007
أساسا إىل ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية ، ومن مث زيادة اإليرادات النفطية اليت ترتب 
عنها زيادة يف الطلب احمللي من خالل اإلنفاق احلكومي على مشاريع ضخمة يف جماالت البنية 

 .التحتية و اخلدمات، مما شكل ضغوطا تضخمية على االقتصاد اجلزائري  
فإنه وفقا هلذا املؤشر يعترب مناخ ) تونس واملغرب( أما بالنسبة لوضع اجلزائر مقارنة بدول اجلوار       

االستثمار اجلزائري قد حقق حتسنا أكرب مقارنة بكل من تونس واملغرب وذلك خالل الفترة املمتدة ما 
كثر جذبا لالستثمار ، ورغم هذا التحسن إال أن اجلزائر ال تعد من بني الدول األ2010و 2005بني 

  .األجنيب املباشر، بل إا تصنف ضمن جمموعة الدول املتأخرة يف جذبه مقارنة بإمكانياا
توجد عدة مؤشرات لتقييم املخاطر القطرية تصدرها هيئـات  : مؤشرات تقييم املخاطر القطرية 2.1

  :دولية متخصصة، سوف نستعرض بعضها فيما يلي 
من خـالل   )PRS(عن جمموعة  يصدر هذا املؤشر شهريا: املؤشر املركب للمخاطر القطرية 1.2.1

لغرض قياس املخاطر املتعلقة باالسـتثمار،   1980منذ سنة   )ICRG( الدليل الدويل للمخاطر القطرية
ويتكون املؤشر من ثالثـة مؤشـرات   . دولة يشملها املؤشر 140دولة عربية من أصل  18وهو يغطي 
مؤشر تقييم املخاطر السياسية، مؤشر تقييم املخاطر املاليـة ومؤشـر تقيـيم املخـاطر      :فرعية هي 
  21.االقتصادية

ويقسم هذا املؤشر الدول إىل مخس جمموعات حسب درجة املخاطر كما هو مبني يف اجلـدول           
  : اآليت 

  

                                                
  .31، ص 2005 ،، مرجع سبق ذكرهالعربية لضمان االستثمار املؤسسة  17
  .34، ص 2007، ، مرجع سبق ذكرهاملؤسسة العربية لضمان االستثمار  18
  .37، ص 2009، ، مرجع سبق ذكرهاملؤسسة العربية لضمان االستثمار  19
  .237، ص 2010، ، مرجع سبق ذكرهاملؤسسة العربية لضمان االستثمار  20
  273، ص 2009، ، مرجع سبق ذكرهالعربية لضمان االستثماراملؤسسة   21
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  "دليل املؤشر املركب للمخاطر القطرية "  ) :3(اجلدول

  
 ."165ص ،2009، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار"  :املصدر

       
واجلدول اآليت يتضمن قيم املؤشر املركب للمخاطر القطرية لكل من اجلزائر وتونس واملغرب للفترة 

  ) :2010-2005(املمتدة ما بني 
  ")2010-2005(املؤشر املركب للمخاطر القطرية للجزائر وتونس واملغرب للفترة " ) :4(اجلدول

  % نسبة مئوية: الوحدة 
  املؤشر املركب للمخاطر القطرية  

  املتوسط  2010  2009  2008  2007  2006  2005
  75,5  72  70,8  76,8  78,5  77,8  77,3  اجلزائر
  72,5  72,8  71  72,3  73  73,3  72,8  تونس
  73,8  72,3  73,3  74,8  73,3  76,3  73  املغرب

  :مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على "  :املصدر 
 .135، ص 2005 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
 .175، ص 2006 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
 .206، ص 2007 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
 .238، ص 2008 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
 .265، ص 2009 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
  .261، ص 2010 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
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 :يالحظ من اجلدول السابق أن 
تنتمي إىل جمموعة الدول ذات املخـاطر املنخفضـة   ) ملغرباجلزائر، تونس وا(الدول الثالث  •

، غري أن اجلزائر ظلت حمتفظة بأعلى قيمة للمؤشـر  2010و 2005طيلة الفترة املمتدة ما بني 
% 72,5لـنفس الفتـرة مقابـل    % 75,5املركب للمخاطر القطرية والذي بلغ متوسطه 

لكل من تونس واملغرب على الترتيب، األمر الذي يؤكد على أن درجة املخاطرة % 73,8و
 . يف اجلزائر أقل مقارنة باملغرب وتونس

 2005طرية يف اجلزائر شهد ارتفاعا مستمرا خالل الفترة ما بني املؤشر املركب للمخاطر الق •
مما يدل على اخنفاض  2007سنة % 78,5إىل  2005سنة % 77,3حيث ارتفع من  2007و

درجة املخاطرة فيها، ويرجع ذلك أساسا إىل حتسن الوضعية االقتصادية واملالية فيها نتيجـة  
ا النفطية، إضافة إىل االستقرار السياسـي الـذي   الرتفاع أسعار النفط ومن مث زيادة إيرادا

متيزت به هذه الفترة والسيما بعد تبين اجلزائر خطة إصالح اقتصـادي وسياسـي شـامل،    
وموافقة احلكومة على قوانني تتعلق باملصاحلة الوطنية، واملصادقة على النصوص الكاملة مليثاق 

 .2006السلم واملصاحلة سنة 
أ املؤشر املركب للمخاطر القطرية يف اجلزائر يف االخنفاض، حيث بد 2008وابتداء من سنة 

على  2009و  2008سنيت % 74,8و% 76,8إىل  2007سنة %  78,5اخنفض من 
الترتيب، ويرجع ذلك أساسا إىل تأثر مؤشراا االقتصادية واملالية باخنفاض أسعار النفط تأثرا 

نتيجـة  % 72ليبلـغ   2010عاد لالرتفاع سـنة  باألزمة املالية العاملية، غري أن هذا املؤشر 
  .النتهاء تداعيات األزمة السالفة الذكر 

يصدر هذا املؤشر عن جملة اليورومين مـرتني سـنويا،   : مؤشر اليورومين للمخاطر القطرية  2.2.1
حيث يقيس املؤشر قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماا املالية كخدمة الديون األجنبيـة وسـداد قيمـة    

لواردات أو السماح بتحويل األرباح، ويرتب املؤشر الدول وفق النسبة املئوية اليت تسجلها من صـفر  ا
، األداء %)25(املخاطر السياسـية  : باالستناد إىل تسعة عناصر بأوزان نسبية حمددة هي % 100إىل 

تـه  ،متأخرات الـدين اخلـارجي أو املعـاد جدول   %)10(، مؤشرات املديونية %)25(االقتصادي 
، توفر التمويـل للمـدى   %)5(، توفر االئتمان املصريف %)10(، التقومي االئتماين للدولة %)10(

العربية  املؤسسة ( %).5(، معدل اخلصم عند التنازل %)5(، النفاذ ألسواق رأس املال %)5(القصري 
 )125-124،ص 2008لضمان االستثمار، 
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لقطرية لكل من اجلزائر وتونس واملغرب يتضمن قيم مؤشر اليورومين للمخاطر ا 5واجلدول 
أن  مؤشر اليورومين للمخاطر  5 يالحظ من اجلدول، حيث ) 2008-2005(للفترة املمتدة ما بني 

حيث ارتفع من  2008و 2005القطرية يف اجلزائر شهد ارتفاعا مستمرا خالل الفترة ما بني 
را على الوفاء بالتزاماا مما يدل على حتسن قد 2008سنة % 46,89إىل  2005سنة % 41,8

  .املالية خالل هذه الفترة
  ")2008-2005(مؤشر اليورومين للمخاطر القطرية لكل من اجلزائر وتونس واملغرب للفترة " ):5(اجلدول  

  %نسبة مئوية: الوحدة 
  مؤشر اليورومين  للمخاطر القطرية  

  املتوسط  2008  2007  2006  2005
  45,15  46,89  45,97  45,97  41,8  اجلزائر
  55,96  56,53  55,77  55,77  55,78  تونس
  53,26  54,28  53,54  53,54  51,71  املغرب

  :مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على "  :املصدر 
 .135، ص 2005 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
 .175، ص 2006 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
 .206، ص 2007 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -
 .238، ص 2008 ، مرجع سبق ذكره،العربية لضمان االستثماراملؤسسة  -
 .265، ص 2009 ، مرجع سبق ذكره،العربية لضمان االستثماراملؤسسة  -

            
أما بالنسبة لوضع اجلزائر مقارنة بدول اجلوار فنجد أن تونس حتتل املرتبـة األوىل يف الوفـاء   

للمغرب، وتليه % 53,26لنفس الفترة مقابل % 55,96بالتزاماا املالية بنسبة مئوية وسطية قدرها 
اجلـوار تتمتـع   ، مما يدل على أن دول % 45,15اجلزائر يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية وسطية قدرها 

  . بقدرة على الوفاء بالتزاماا املالية أكرب مقارنة باجلزائر
  

يصدر هذا املؤشر سنويا عن جمموعة البنـك الـدويل ومؤسسـة     :مؤشر سهولة أداء األعمال 3.1
التمويل الدولية، ويتألف هذا املؤشر من عشرة مؤشرات فرعية تغطي دورة حياة املشروع االستثماري 

تأسيس املشروع، مؤشر استخراج التراخيص، مؤشر توظيف العاملني، مؤشر تسـجيل  مؤشر : وهي 
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ملكية األصل العقاري، مؤشر احلصول على االئتمان املصريف، مؤشر محاية املستثمر، مؤشر نظام دفـع  
  22.الضرائب، مؤشر التجارة عرب احلدود، مؤشر تنفيذ العقود، ومؤشر تصفية املشروع

شر تأثري اإلصالحات التنظيمية على املؤشرات الفرعية املكونة ملؤشر سهولة أداء ويقيس هذا املؤ      
 .األعمال من أجل تقييمها واالستفادة من جتارب اإلصالح الناجحة السيما يف الدول النامية

  :اآليتوملعرفة وضع اجلزائر وفقا هلذا املؤشر مقارنة بدول اجلوار نورد اجلدول       
                                                                                )"2011-2009(يب اجلزائر وتونس واملغرب يف مؤشر سهولة أداء األعمال للفترة ترت"  ):6(اجلدول

  مؤشر سهولة أداء األعمال  
2009  2010  2011  

  136  134  136  اجلزائر
  55  63  73  تونس
  114  128  130  املغرب

  :مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على"  :املصدر 
 .175، ص 2009 ، مرجع سبق ذكره،العربية لضمان االستثماراملؤسسة  -
 .262ص  ،2010 مرجع سبق ذكره، العربية لضمان االستثمار،املؤسسة  -

  
يالحظ من اجلدول السابق أن  اجلزائر سجلت حتسنا يف بيئـة أداء األعمـال فيهـا للفتـرة     

 2009سنة  136، حيث انتقل ترتيبها يف التصنيف العاملي لسهولة أداء األعمال من 2009/2010
إقرار لوائح : ، ويرجع ذلك أساسا إىل اإلصالحات اليت قامت ا واملتمثلة يف  2010سنة  134إىل 

جديدة  لتسهيل تراخيص البناء، ختفيض تكلفة نقل امللكية وختفيض معـدل ضـريبة الـدخل علـى     
، كما مت اعتماد قوانني جديدة لإلجراءات املدنية %19إىل % 25لشركات يف بعض القطاعات من ا

فقد بقيت اجلزائر  2010/2011أما الفترة  .وزيادة كفاءة احملاكم دف سرعة تنفيذ العقود التجارية
   23.هافيها حمافظة على نفس ترتيبها ويرجع ذلك لعدم قيامها بأي إصالح يسهل أداء األعمال في

أما بالنسبة لوضع اجلزائر مقارنة بدول اجلوار فإا تبقى متخلفة عنها يف جمال حتسـني بيئـة أداء         
، كمـا احتلـت   2010سنة  63مقابل املرتبة  2011سنة  55األعمال، فقد احتلت تونس املرتبة 

  . 2010سنة  128مقابل املرتبة   2011سنة  114املغرب املرتبة 

                                                
  .87-86،ص 2006،  ، مرجع سبق ذكرهالعربية لضمان االستثمار املؤسسة  22
  .171، ص2009املؤسسة العربية لضمان االستثمار، مرجع سبق ذكره ،  23
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اليت تعرف عدم  منظمة الشفافية الدولية يصدر مؤشر الشفافية سنويا عن: مؤشر الشفافية 4.1
ويرصد هذا املؤشر ". استغالل املناصب العامة لتحقيق مصاحل خاصة: " على أنه ) الفساد(الشفافية 

 . درجة الشفافية من خالل قياس مدى تفشي الفساد بني موظفي القطاع العام ورجال السياسة
 أراء ترصد مستقلة دولية مؤسسات 7 به قامت ميدانيا، مسحا 14 إىل املؤشر يستند هذا       

 اإلجراءات حول واحملللني واخلرباء املعنية احلكومية اإلدارات مع واملتعاملني واألجانب املستثمرين احملليني

  .والرشوة الفساد تفشي مدى حول آراءهم مشاريعهم، تنفيذ يف تعترضهم اليت ودرجة املعاناة املتبعة
  24:وتتراوح قيمة املؤشر بني الصفر والعشرة على النحو اآليت        
 .يعين درجة فساد عالية:  الصفر •
 .تعين درجة شفافية عالية:  عشرة •
مستوى متدرج من الشفافية، حيث أنه كلما ارتفع رصيد الدولة :  ما بني الصفر والعشرة •

 .ة شفافية أعلى والعكس صحيحمن النقاط كلما كانت تتمتع بدرج
 :اآليتوملعرفة وضع اجلزائر وفقا هلذا املؤشر مقارنة ببعض الدول العربية نورد اجلدول 

  "2010ترتيب اجلزائر وبعض الدول العربية يف مؤشر الشفافية لسنة "  ):7(اجلدول
  2010مؤشر الشفافية 

  الترتيب عامليا  قيمة املؤشر  الدول
  19  7,7  قطر
  59  4,3  تونس
  85  3,4  املغرب
  105  2,9  اجلزائر
  146  2,2  ليبيا

Source : The International Transparency, " index of transparency 
2010" 

-  www.transparency.org  املوقع  :  

دولـة مشلـها    178من أصل  105يالحظ من اجلدول السابق أن  اجلزائر قد احتلت املرتبة 
، وهي بذلك متأخرة  يف جمال ضمان الشفافية مقارنة  بقطر اليت احتلت املرتبـة  2010املؤشر لسنة 

 85و  59، ومقارنة بدول اجلوار حيث احتلت تونس واملغرب املرتبـة   7,7بقيمة مؤشر بلغت  19
                                                

  .235، ص2010،مرجع سبق ذكره  ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار  24
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لتوايل، مما يدل على تفشي الرشوة والفساد اإلداري بدرجة عالية فيها مقارنة ذه الدول العربية، على ا
  . 146إال أا تبقى أفضل من ليبيا اليت احتلت املرتبة 

على الرغم من التحسن امللحوظ ملناخ االستثمار  :معوقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر. 2
ت الدولية ملناخ االستثمار إال أنه مل يصل بعد إىل املستوى الذي يتمكن من خالله اجلزائري يف املؤشرا

من جذب تدفقات من االستثمار األجنيب املباشر تتوافق مع امكانيات وفرص االستثمار املتوفرة فيها، 
  :ويرجع ذلك أساسا إىل عدة معوقات أمهها

يف ضبط  جناح اإلصالحات االقتصاديةعلى الرغم من  :ضعف تنافسية االقتصاد اجلزائري  1.2
التوازنات املالية والنقدية كما أوضحنا سابقا، إال أا مل تؤدي إىل حتسني تنافسية االقتصاد اجلزائري، 

  :وهذا ما يؤكده مؤشر التنافسية العاملية الوارد يف اجلدول اآليت 
   ")2010-2008(ما بني  الوضعية التنافسية للجزائر وتونس واملغرب للفترة" ) : 8(اجلدول 

 البلد مؤشر التنافسية العاملية
 السنة الرتبة  

99 2008  
 2009 83 اجلزائر

86 2010 
36 2008  

 2009 40 تونس
32 2010 
73 2008  

 2009 73 املغرب
75 2010 

  :مت بناء اجلدول باالعتماد على البيانات الواردة يف " :  املصدر
  . 239، ص 2008 ، مرجع سبق ذكره،العربية لضمان االستثماراملؤسسة  -
  . 266، ص 2009 مرجع سبق ذكره، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، -
 . 159، ص 2010 ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -

  
يظهر اجلدول السابق ختلف الوضعية التنافسية للجزائر مقارنة بالدول ااورة، إذ أن مرتبة 

خالل السنوات  40و 32، بينما كانت مرتبة تونس مثال تتراوح بني 99و 83اجلزائر تتراوح بني 
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ثمرين األجانب ويعترب هذا املؤشر دليال على تراجع أمهية السوق اجلزائري بالنسبة للمست. الثالثة املاضية
  .خاصة الباحثني عن إقامة استثمارات موجهة للتصدير لألسواق اخلارجية

 : ولعل ضعف تنافسية االقتصاد اجلزائري يعود إىل عدة أسباب منها        
االعتماد املفرط على إيرادات النفط لتمويل خطط  إن: االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي 1.1.2

د املوجه قد تسبب يف ايار االقتصاد اجلزائري نتيجة اخنفاض أسعار النفط سنة التنمية يف فترة االقتصا
، وعلى الرغم من تبين اإلصالحات السالفة الذكر إال أن هذه الصفة مازالت مالزمة لالقتصاد 1986

 :اجلزائري واملؤشرات اآلتية تؤكد ذلك 
النمو االقتصادي، إال أن بنيته مازالت  على الرغم من حتسن مستويات: مجود بنية النمو االقتصادي  .أ

مرتكزة  على أسعار احملروقات، حيث يظهر اجلدول اآليت أن مسامهة قطاع احملروقات يف إمجايل القيمة 
، % 50إىل أكثر من  2005املضافة ارتفعت بعد تطبيق اإلصالحات االقتصادية لتصل بدء من سنة 

اخنفاض الطلب العاملي على النفط الناجم عن بسبب  % 39,6حيث بلغت   2009باستثناء سنة 
الركود يف االقتصاد العاملي من جراء األزمة املالية العاملية إضافة إىل  تطبيق قرار منظمة األوبك خبفض 

أما قطاعي الزراعة . حصتها اإلنتاجية، نتيجة هلذه العوامل تراجع حجم الصادرات النفطية يف اجلزائر
فقد شغال مكانة أقل أمهية، حيث اخنفضت مسامهتهما يف إمجايل القيمة  والصناعة خارج احملروقات

  ).2009-1990(طيلة الفترة املمتدة ما بني % 15املضافة إىل أقل من 
وتؤكد هذه الوضعية استمرار إمكانية استرياد االقتصاد اجلزائري للصدمات الناجتة عن أي 

العودة إىل أزمة اية الثمانينات، كما تعكس عدم اخنفاض حاد يف أسعار النفط، وبالتايل إمكانية 
والصناعة يف  استغالل إيرادات الثروة الناضبة يف إضفاء ديناميكية  اقتصادية بإشراك قطاعي الزراعة

  .التنمية دف ضمان استمرار النمو يف األجل الطويل ومن مث حتسني مناخ االستثمار
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  ")2009-1990(القتصادية يف إمجايل القيمة املضافة تطور مسامهة القطاعات ا" ) : 9(اجلدول 
  نسبة مئوية: الوحدة 

احملروقات
  30,1
  37,6 

32,6 

29,9 

30,4 

48,4
  42,9 

41,6 

44,5 

46,5 

53,1 

53,8 

52,1 

54,4 

39,6 

بناء وأشغال 
عمومية

  17,4
  15,3
  16,9
  13,1
  12,0
  8,5
  9,3
  10,1

  9,3
  9,0
  7,9
  8,3
  9,1
  9,3
  12,4

  

الصناعة
  13,2
  12,2
  12,7
  14,0
  11,6
  8,5
  9,1
  9,3
  8,3
  7,6
  6,5
  6,1
  6,0
  5,5
  7,1
  

الزراعة
  14,1
  13,8
  15,2
  12,6
  14,6
  10,1
  12,0
  11,4
  12,0
  11,4
  9,0
  8,7
  9,0
  7,6
  11,4

  

النقل 
واالتصاالت

  

-  -  -  -  -  8,0
  8,8
  9,4
  9,1
  10,0

  10,0
  10,0
  10,2
  9,2
  11,3

  

التجارة 
واخلدمات

  

25,2
  21,1
  22,6
  30,4
  31,4
  16,5
  17,9
  18,2
  16,8
  15,5
  13,6
  13,1
  13,6
  13,7
  18,2
  

1990
  1991 

1992
  1994 

1998
  2000 

2001
  2002 

2003
  2004 

2005
  2006 

2007
  2008 

2009
  

  
  :مت بناء اجلدول باالعتماد على البيانات الواردة يف " :  املصدر

- ONS, "Statistiques Economiques " : voir le site :www.ons.dz 
-  Mourad Boukella ,"Industries agro-alimentaires en Algérie : politiques, 

structures et performances depuis l'indépendance", SIHEAM 
Editions,Algérie, 1996,p14. 

        
على الرغم من تبين اجلزائر اإلصالحات اليت توصي ا مؤسسات بروتن  :مجود هيكل الصادرات.ب

وودز واملتمثلة يف توجيه هيكل اإلنتاج حنو التصدير بدال من سياسة إحالل الواردات، وختفيض قيمة 
العملة احمللية لزيادة تنافسية الصادرات، إال أن هيكل صادراا بقي مرتكزا على صادرات احملروقات، 

الزيادة اليت شهدا الصادرات خاصة مع بداية األلفية الثالثة تعود إىل ارتفاع أسعار النفط كما أن 
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وزيادة الكميات املصدرة منه، األمر الذي يدل على أن حتسن بعض املؤشرات كرصيد امليزان التجاري 
  :واحتياطي الصرف يعود إىل ارتفاع أسعار النفط، والشكل اآليت يوضح ذلك 

  
  )"2009-1990(تطور إمجايل الصادرات وصادرات احملروقات خالل الفترة "  :) 1(الشكل 

  
  :الواردة يفبيانات المت إعداد الشكل باالعتماد على " : املصدر 

- ONS, "Statistiques Economiques " : voir le site :www.ons.dz 
-     Mourad Boukella, op-cit, 1996,p14. 

  
اإليرادات  متول أساسا من مازالت املوازنة العامة للدولة: استمرارية ديد القاعدة املالية للدولة .ج

النفطية واليت تعززت أكثر يف السنوات األخرية نتيجة االرتفاع املستمر يف أسعار النفط، لذلك يرجع 
إىل ارتفاع أسعار ) إلمجايل رصيد املوازنة كنسبة من الناتج احمللي ا( حتسن مؤشر التوازن الداخلي 

النفط، وهذا من شأنه ديد دميومة اخلدمة العامة واستمرارية القاعدة املالية للدولة، وبالتايل التأثري سلبا 
سجل  1998و 1993،1994على مناخ االستثمار، واجلدول اآليت يبني ذلك، ففي السنوات 

ايل نسبا سالبة نتيجة اخنفاض أسعار النفط، مث ترافق رصيد املوازنة العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمج
بتحقيق فوائض متتالية  باستثناء االخنفاض الطبيعي املسجل  2003حتسن أسعار النفط بدء من سنة 

 :والشكل اآليت يوضح ذلك . 2007سنة 
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  ")2009-1990(ار النفط ارتباط رصيد املوازنة العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل بأسع"  ) :2(الشكل 

  
  :الواردة يفبيانات المت إعداد الشكل باالعتماد على " : املصدر 

- ONS, "Statistiques Economiques " : voir le site :www.ons.dz 
-     Mourad Boukella, op-cit, 1996,p14. 

  
لقد رأينا سابقا بأن اجلزائر مازالت متخلفة يف جمال حتسني بيئة أداء : ضعف بيئة أداء األعمال 2.2

، يف حني احتلت تونس  2011سنة  136أعماهلا مقارنة بالدول ااورة ، حيث أا احتلت املرتبة 
  25:إىلهذا التخلف  ويرجع. على الترتيب 114واملرتبة  55واملغرب املرتبة 

إجـراء،   14حوايل  2011مشروع  والبالغ عددها سنة كثرة اإلجراءات الالزمة لتأسيس  •
يوما، إضافة إىل ارتفـاع   24وطول الفترة الزمنية الالزمة للقيام ذه اإلجراءات واملقدرة ب 

، يف حني أن عدد هذه اإلجـراءات  % 12,9تكلفتها كنسبة من الدخل القومي واملقدرة ب
مـن  % 7أيام، وتكلفتها ال تتجـاوز  5 ، والوقت الالزم للقيام ا هو  4يف السعودية هو 

 .الدخل القومي
إجراء،  22حوايل  2011كثرة اإلجراءات الالزمة الستخراج التراخيص والبالغ عددها سنة  •

يوما، إضافة إىل ارتفاع  240وطول الفترة الزمنية الالزمة للقيام ذه اإلجراءات واملقدرة ب 
، يف حني أن عدد هذه اإلجـراءات يف  % 44تكلفتها كنسبة من الدخل القومي واملقدرة ب

                                                
  .264 -262، ص2010، ، مرجع سبق ذكرهالعربية لضمان االستثماراملؤسسة   25
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يوم، وتكلفتـها يف قطـر ال    43، والوقت الالزم للقيام ا يف البحرين هو  4السعودية هو 
 .من الدخل القومي% 0,8تتجاوز 

كثرة اإلجراءات الالزمة لتسجيل ملكية األصل العقاري والوقت الالزم للقيام ا وارتفـاع   •
 .165ئر أسوء دولة يف هذا املؤشر الفرعي باحتالهلا املرتبة تكلفتها، لذلك اعتربت اجلزا

 2اخنفاض مؤشري معلومات االئتمان واحلقوق القانونية للمقرضني واملقترضني حيث بلغـا   •
 .على الترتيب 3و

 46حـوايل   2011كثرة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ العقود التجارية والبالغ عـددها سـنة    •
 .يوما 630الالزمة للقيام ذه اإلجراءات واملقدرة ب  إجراء، وطول الفترة الزمنية

 
تلعب البنية التحتية دورا ال يقل أمهية عن املتغريات السياسية : ضعف مستوى البنية التحتية  3.2

  :والقانونية واالقتصادية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر، ولتقييمها يف اجلزائر نتطرق إىل
يتوقف تقدم الدول يف العصر احلايل على مدى تواصلها وارتباطها من  :االتصاالت واملعلومات .أ

خالل أنظمة االتصاالت احلديثة وشبكة املعلومات، ولتقييم وضع االتصاالت واملعلومات يف اجلزائر 
     26:نعتمد على املؤشرات اآلتية 2007سنة 

يصل يف  شخص، بينما 100لكل  8,63يقدر عدد خطوط اهلاتف الثابت يف اجلزائر ب •
، يف  9,96على الترتيب، ويقدر املتوسط العريب ب 14,87و 17,32سوريا ومصر إىل 

 .19,31حني يبلغ املتوسط العاملي 
شخص، بينما يصل يف  100لكل  10,34يقدر عدد مستخدمي االنترنت يف اجلزائر ب •

 11,59على الترتيب، ويقدر املتوسط العريب ب  16,68و 23,38املغرب وتونس إىل 
 .22,04بينما يبلغ املتوسط العاملي 

مليون شخص، ليقدر عدد  21.445يقدر عدد مستخدمي اهلاتف النقال يف اجلزائر ب •
شخص، وهو أعلى من املتوسط العريب والعاملي  100لكل  63,34مشتركي اهلاتف النقال 

  .على الترتيب 49,30و 50,84ـ املقدرين ب
سابقة أن اجلزائر تعاين نقصا يف عدد خطوط اهلاتف الثابت ويظهر جليا من خالل املؤشرات ال       

ومستوى انتشار االنترنت، ويرجع ذلك أساسا إىل استمرار احتكار اجلزائرية لالتصاالت هلذين 
االني، وهي نفس املشكلة اليت يعاين منها العامل العريب نتيجة اخنفاض متوسط هذين املؤشرين فيه عن 
                                                

  .118 -115، ص2007،  ، مرجع سبق ذكرهاملؤسسة العربية لضمان االستثمار  26
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ني  أدى حترير سوق اهلاتف النقال إىل دخول شركة أوراسكوم املصرية والوطنية املتوسط العاملي، يف ح
لالتصاالت الكويتية، مما انعكس إجيابا على مكانة اجلزائر يف مؤشر معدل النفاذ للهواتف النقالة، كما 

  .أدت املنافسة إىل اخنفاض التكلفة وحتسن مستوى اخلدمات
تنمية يف اجلزائر أمهية بالغة لتطوير شبكة املواصالت، مما أولت خمططات ال :النقل واملواصالت .ب

     27:أدى إىل حتقيق اجنازات مهمة تتمثل أساسا يف 
منها  11 مطار، 41حتتل اجلزائر املرتبة الثانية عربيا وفقا ملؤشر عدد املطارات والبالغ عددها •

 6طاقة استيعابية قدرها  دويل والباقي حملي، ولعل أمهها مطار اجلزائر الدويل الذي يتوفر على
 .ماليني مسافر سنويا، وهو جمهز بأحدث التقنيات  

ميناء حبري رئيسي، تتوزع على الشريط الساحلي املقدر طوله ب  17تتوفر اجلزائر على  •
متخصصة يف احملروقات وأمهها ميناء اجلزائر  4موانئ متعددة،  و 9كلم، منها  1200

 .ن واردات اجلزائرم% 30العاصمة الذي يستقبل حوايل 
 .حمطة 200كلم وتتوفر على أكثر من  4500متتد شبكة السكك احلديدية على مسافة  •
كلم، وستتدعم أكثر بعد إكمال الطريق  104000تتوفر اجلزائر على شبكة طرقات طوهلا  •

 .مليار دوالر 11كلم، تكلفته  2000، الذي ميتد على مسافة تقدر ب  2012السيار  سنة 
وعلى الرغم من النتائج السالفة الذكر، نتيجة اجلهود اليت أولتها السلطات اجلزائرية لتطوير البنية        

  :التحتية خاصة برنامج دعم النمو االقتصادي، تبقى الكثري من العراقيل اليت نورد أمهها كما يلي 
ا تقدر هذه النسبة يف ، بينم% 26تقدر نسبة الطرق الرئيسية من إمجايل الطرق يف اجلزائر ب  •

على الترتيب، مما يدل على أن أغلب الطرق اجلزائرية % 54و% 73سوريا ومصر ب
ثانوية، ال تستجيب ملتطلبات االستثمار، بل وتكلف اخلزينة العامة للدولة مبالغ ضخمة 

 . لترميمها املتكرر
لركاب نتيجة لتقادم مازالت شبكة السكك احلديدية تعاين عجزا يف تلبية طلبات املستثمرين وا •

آلياا، كما سامهت العمليات اإلرهابية يف فترة التسعينات يف ختريب العديد من نقاطها،مما 
يستلزم جتديد هياكلها وإصالح خطوطها، إضافة إىل حتسني خدماا من خالل رفع احتكار 

  .هذا االالشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية والسماح للقطاع اخلاص باالستثمار يف 

                                                
  .164،190، ص2010،  ، مرجع سبق ذكرهاملؤسسة العربية لضمان االستثمار  27
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من العلميات التجارية % 95تكتسي املنافذ البحرية أمهية كبرية بالنسبة للجزائر، حيث تتم  •
اخلارجية عرب املوانئ، ورغم األمهية الكبرية اليت أعطيت هلذه اهلياكل قصد توسيعها وجتديدها 

شروعة إال أن اإلشكال يبقى مطروحا على مستوى إدارا نتيجة تفشي املمارسات غري امل
فيها من  رشوة، بريوقراطية وتعقيدات إدارية أضعفت فعالية هذا العامل املهم يف حتسني مناخ 

جند أن عدد الوثائق الالزمة لتصدير  2011االستثمار، فوفقا ملؤشر بيئة أداء األعمال لسنة 
دوالر،  1428يوم، وحتمل تكلفة قدرها  17، وهو ما يعين انتظار 8شحنة واحدة هو 

يوم،  23، وهو ما يعين انتظار 8يقدر عدد الوثائق الالزمة السترياد شحنة واحدة ب كما 
دوالر، والشك أن ثقل اإلجراءات الالزمة لعمليات التصدير  1428وحتمل تكلفة قدرها 

واالسترياد وارتفاع تكاليفها يقف عائقا أمام النفاذ إىل خمتلف األسواق الدولية واستقطاب 
 .املباشر االستثمار األجنيب

  
رغم جتاوز اجلزائر مرحلة االنفالت األمين  :ضعف ترتيب اجلزائر يف مؤشرات احلكم الراشد 4.2

والعنف اليت عاشتها يف فترة التسعينات واليت كانت سببا مباشرا الخنفاض التدفقات الواردة من 
االستثمار األجنيب املباشر خالل تلك الفترة إليها، وتبين مشروعي الوئام املدين واملصاحلة الوطنية، مل 

دى العديد من املستثمرين األجانب، ألن االستقرار السياسي يشمل مينع ذلك من بقاء بعض التردد ل
إىل جانب اخللو من حاالت العنف وخمتلف التوترات على مدى فعالية اجلهود املبذولة إلصالح الدولة 
من خالل إعادة النظر يف هياكلها ووظائفها املختلفة وعالقتها باملواطنني، وسعيها إلقامة دولة القانون 

ن العدالة االجتماعية، احترام حقوق اإلنسان،حماربة الفساد والبريوقراطية وغريها، وهذا ما اليت تضم
يعرف باحلكم الراشد والذي يعد مكونا رئيسيا لفعالية السياسات االقتصادية واألداء االجتماعي 

  .جانبللدولة، وتوفري املناخ االستثماري املالئم الذي يبعث الطمأنينة يف نفوس املستثمرين األ
  :وللتعرف على واقع احلكم الراشد يف اجلزائر نعتمد على إيراد ترتيبها يف جمموعة من املؤشرات       
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  "ترتيب اجلزائر عربيا يف مؤشرات احلكم الراشد "  ):10(اجلدول
  

سيادة 
  القانون

  مستوى الفساد  فعالية احلكومة  مستوى البريوقراطية
املشاركة 
  السياسية
  واملساءلة

  9  12  13  14  16  املرتبة
  %41,9  %23,8  %36,5  %17,7  %27,5  النسبة

، 2004، الكويت، " مناخ االستثمار يف الدول العربية " املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، " :املصدر 
  ".132-127ص

  
عربيا يف مؤشر سيادة 16نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجلزائر حصلت على املرتبة 

مما يدل على أا تعاين ضعفا يف فعالية جهاز الشرطة واستقاللية القضاء % 27,5بنسبة قدرها القانون
واحترام القوانني وتطبيقها مقارنة بعمان واإلمارات باعتبارمها أحسن دولتني عربيتني يف هذا املؤشر، 

ت اليت تربمها حلماية والشك يف أن ضعف سيادة القانون يف اجلزائر يقلل من أمهية االتفاقيات واملعاهدا
عربيا يف مؤشر مستوى البريوقراطية بنسبة  14كما حصلت على املرتبة . االستثمار األجنيب املباشر

وهي بذلك بعيدة كل البعد عن اإلمارات والبحرين باعتبارمها أحسن دولتني عربيتني % 17,7قدرها 
دة على مناخ االستثمار، نتيجة ضعف يف هذا املؤشر، مما يدل على التأثري السليب لإلجراءات املعق

استجابة اجلهاز اإلداري لتطلعات املستثمرين بفعل انتشار التعقيدات والعقبات اإلدارية على مستوى 
عربيا بنسبة  13أما على مستوى مؤشر فعالية احلكومة فقد احتلت املرتبة . خمتلف املصاحل احلكومية

اإلمارات وعمان باعتبارمها أحسن دولتني يف هذا  وهي بذلك بعيدة عن أداء كل من% 36,5قدرها 
املؤشر، مما يدل على أن اجلزائر تعاين ضعفا كبريا يف نوعية اخلدمات العامة وأداء القطاع العام، ويشري 

عربيا يف مؤشر مستوى الفساد على استخدام الوظائف العامة لتحقيق املصاحل الشخصية،  12ترتيبها 
كما أن ترتيبها . يف ظل افتقار النظام القضائي لالستقاللية يف حل الرتاعات وبالتايل جتاوز القوانني

يدل على ضعف ممارسة % 23,8التاسع عربيا يف مؤشر املشاركة السياسية واملساءلة بنسبة قدرها 
احلقوق السياسية واملدنية واحترام حقوق اإلنسان وضعف إشراك الكوادر يف وضع السياسات 

املشكلة اليت تعاين منها معظم الدول العربية، حيث تقدر نسبة أحسن دولة الصحيحة، وهي نفس 
  % .34عربية وهي الكويت ب
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إن ترتيب اجلزائر يف املؤشرات السابقة يفسر سبب ختلفها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر       
ون وعدم فعالية جهاز مقارنة بباقي الدول العربية، ألن بطء اإلجراءات وتعقيدها، وضعف سيادة القان

القضاء يؤدي إىل ارتفاع تكاليف االستثمار وزيادة املخاطر والتهديدات اليت يواجهها املستثمرين 
  .األجانب

  
   :ةـاخلامت

رغم اجلهود املبذولة من طرف اجلزائر يف جمال تدعيم االستثمار ، ورغم التحسن امللحوظ يف        
 يتوفر لدى اجلزائر من طاقات وقدرات وفرص استثمارية معتربة مناخ االستثمار فيها، إضافة إىل ما

، إال أا ال تعترب من بني الدول األكثر استقطابا لالستثمار وعوامل جاذبة لالستثمار األجنيب املباشر
استمرارية ارتباط االقتصاد : عدة عوامل طاردة له لعل أمهها األجنيب املباشر ويرجع ذلك أساسا إىل 

بأسعار النفط، وحساسيته املفرطة لكل التقلبات والصدمات اليت ميكن أن تنجم عن تقلبات اجلزائري 
رغم (أسعار النفط يف األسواق العاملية، إضافة إىل ضعف كفاءة البنية التحتية واهلياكل القاعدية 

جيعلها غري كافية  ، مما)اهودات اليت تقوم ا اجلزائر يف السنوات األخرية من أجل تطوير بنيتها التحتية
  .لتسهيل حركة ونشاط االستثمارات احمللية واألجنبية على حد سواء

عالوة على ذلك، فإن ضعف ترتيب اجلزائر يف مؤشرات احلكم الراشد، أدى إىل عدم اتضاح       
ظروف العمل، وانتشار حالة الشك الرتفاع مستويات الفساد، وضعف سيادة القانون، وعبء اجلهاز 

ي وضعف استجابته لرغبات املستثمرين، نتيجة انتشار البريوقراطية والتعقيدات والعقبات على اإلدار
كل هذه العراقيل جمتمعة سامهت . مستوى اإلدارات احلكومية اليت يتعامل معها املستثمرين األجانب 

لذي يدعونا إىل مقارنة بنظائرها من دول اجلوار، األمر افيها االستثمارات األجنبية املباشرة  طرديف 
التساؤل عن مدى إمكانية قطاع التأمني اجلزائري يف توفري احلماية الالزمة للمستثمرين األجانب من 

  .هذه املخاطر
  

  :قائمة املراجع
  :باللغة العربية املراجع

، الطبعة الثانية، املكتب العريب احلديث، " اقتصاديات االستثمار الدويل" عبد السالم أبو قحف،  .1
  .1991اإلسكندرية، 
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