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انعكاسات أزمة اليورو عمى تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر
 فريحة ليندة. خروف منير د.د
أستاذ محاضر " ب" جامعة قالمة
الممخص
 حتى انفجرت أزمة اليورو ( الديوف السيادية2008 لـ يتعافى االقتصاد العالمي مف أزمة الرىف العقاري لسنة
 فقد نتج عف، ألوروبا) منذرة وميددة بتقويض تجربة فريدة كاف مف المؤمؿ أف تتوج بأرقى أشكاؿ التكامؿ االقتصادي
 زيادة،)األزمة العالمية ركود في االقتصاديات األوروبية ترتب عنو ضخ سيولة كبيرة لتحفيز االقتصاديات الضعيفة(اليوناف
 وىو ما نتج عف تباطؤ في النمو بؿ األكثر مف ذلؾ عجز عف سداد، )...، الصيف،FMI( عمى االستدانة الخارجية
 وىو ما اثر عمى استقرار النظاـ االقتصادي و المالي،الديوف السيادية لميوناف ثـ انتشارىا إلى باقي دوؿ منطقة اليورو
.العالمي لكؿ الدوؿ المرتبطة باليورو
 مف اقتصاد%60  إذ أف،وتعتبر الجزائر مف بيف أكبر الدوؿ المتضررة مف أي انييار لالقتصاديات األوروبية
.الجزائر مرتبط بأوروبا
وقد جاءت ىذه الدراسة لبحث انعكاسات أزمة منطقة اليورو " أزمة الديوف السيادية األوروبية عمى االستثمارات األجنبية
. والحموؿ المقترحة لتفادى ذلؾ مستقبال،المباشرة الواردة إلى الجزائر
. االتحاد األوروبي،أزمة اليورو،االقتصاد الجزائري:الكممات المفتاحة

Résumé
L'économie mondiale ne s'est pas remise de la crise de prêt à domicile de 2008;
jusqu'à la crise de la dette souveraine a explosé en garde et menace de compromettre
une expérience unique qui a été espérait être couronnée avec la plus haute d’européen
d'intégration économique et monétaire "euro" d'une récession économique dans
l'Union européenne a résulté de la crise mondiale, qui a conduit au pompage de
liquidités pour stimuler l'économie .
Le prêt des Affaires étrangères a eu lieu qui a abouti à la croissance plus lente, les
déficits pour le remboursement de la dette souveraine qui a la vitesse aux pays de
repos arides, "la crise de la dette souveraine" Dans la zone euro, aura une incidence
sur la stabilité du système financier mondial, y compris les pays en développement .
L'Algérie est parmi les plus grands États touchés par l'effondrement des économies
européennes, que 60% de l'économie de l'Algérie est liée à l'Europe .
La présente étude était d'examiner l'impact de la crise de la zone euro, "souveraine
européenne crise de la dette sur les flux d'IED vers l'Algérie, et les solutions
proposées pour éviter à l'avenir .
Mots clés: économie algérienne, la crise de l'euro, l'Union européenne....
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مقدمة:
إبتداءا مف سنوات التسعينات ،عرؼ العالـ نشاط واسعا لتكويف تكتالت اقتصادية تجمع
بيف الدوؿ ذات مستويات تنموية اقتصادية عالمية في القارة األوروبية ،حيث انطمؽ مف اتحاد
جمركي بيف بمجيكا وىولندا ولوكسمبورغ ،والتي كانت تسمى بدوؿ(البيني لوكس) ،ثـ تأسست
المجموعة األوروبية لمفحـ والصمب وبعدىا السوؽ األوروبية المشتركة ،مف أجؿ زيادة حرية
انتقاؿ السمع والخدمات ورؤوس األمواؿ بيف دوؿ األعضاء في السوؽ ووصوال إلى الوحدة النقدية
األوروبية ،والتي حددت معاىدة ماستريخت المعايير االقتصادية لالنضماـ إلييا والتعامؿ بالعممة
الموحدة اليورو.
لإلتحاد األوروبي مكانة ىامة في العالـ ،لما لو مف تأثير عمى اقتصاديات الدوؿ ،و كذا احتوائو
عمى دوؿ قوية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ،األمر الذي أدى بالعديد مف الدوؿ إلى السعي
لإلنظاـ إليو رغـ اقتصادىا الضعيؼ ،وىذا ما أدى إلى وجود تفاوت بيف اقتصاديات الدوؿ التي
يحتوييا االتحاد ،وىذه النقطة كانت مف أكثر األمور التي سرعت في انتشار األزمة داخؿ
االتحاد ،ولـ تقتصر ىذه األخيرة عمى الدوؿ الضعيفة ،بؿ انتشرت لتشمؿ الدوؿ القوية أيضا مف
االتحاد ،حيث كانت ليا انعكاسات عمى الموازنة وجذب رؤوس األمواؿ األجنبية ،وكذا النظاـ
المالي ،وغيرىا مف المؤشرات االقتصادية الكمية والجزئية داخؿ االتحاد.
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو إلى أي مدى تأثرت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة لمجزائر
مف جراء حازمة اتؿ ديوف السيادية لمنطقة اليورو ؟
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المحور األول :أزمة اليورو وآثارها عمى دول االتحاد األوربي .
أوال :ماهية أزمة الديون السيادية:
يقصد بيا الديوف المترتبة عمى الحكومات وتتخذ أغمب ىذه الديوف شكؿ سندات وعندما تقوـ
الحكومات بإصدار سنداتيا فإنيا تسمؾ سبيميف ال ثالث ليما ،إما طرح سندات بعممتيا المحمية،
وغالبا ما تكوف ىذه السندات موجية نحو المستثمريف المحمييف ،أو تقوـ الحكومة بإصدار سندات
موجية لممستثمريف في الخارج بعممة غير عممتيا المحمية والتي ما تكوف بعممة دولية مثؿ
الدوالر ،اليورو وبخالؼ الديوف المترتبة عمى األفراد ،أو الشركات فإنو ال يمكف لمدائنيف إجبار
الحكومات عمى سداد ديوف تخمفت عف دفعيا ،وبالتالي فإنو ثمة طرؽ لمعالجة ىذه األزمة
كإعادة

جدولة

إلزامية

ليذه

الديوف

أو

تخفيض

معدالت

الفائدة.1

ثانيا :أسباب أزمة اليورو:
ىناؾ العديد مف األسباب التي ساعدت عمى تفشي ىذه األزمة ونذكر بصفة مختصرة ما يمي:
 محاوالت الدوؿ إنقاذ المؤسسات المالية الوطنية األمر الذي أدى إلى تحويؿ الديوف
الخاصة لدى المؤسسات المالية إلى ديف عاـ عمى الدوؿ.
 برامج التحفيز المالي التي طبقتيا دوؿ العالـ المختمفة لمحيمولة دوف انتشار الكساد
ومحاولة الخروج منو عمى نحو سريع.
 عدـ استقرار في معدؿ صرؼ عممة مقابؿ العمالت األجنبية.
 تراجع اإليرادات العامة لمدوؿ نتيجة انخفاض مستويات الدخوؿ وضعؼ مستويات
النشاط االقتصادي.
 فشؿ الدوؿ في الوفاء بالتزاماتيا وفقا لعقود دينيا الخارجي أي فشؿ تسديد األقساط في
المواعيد المستحقة.
 الحاجة إلى تمويؿ مشروعات تنموية بسبب رفع المكوف األجنبي فييا مثؿ :اآلالت
والمعدات التي سيتـ استردادىا مف الخارج .
 عدـ تمكف الدولة مف تدبير أو شراء العمالت األجنبية الالزمة لإليفاء بالتزاماتيا
المستحقة عمييا في الموعد المناسب األمر الذي أدى إلى إعالف إفالس الدوؿ.
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 انتشار الفساد في المجتمعات مثؿ الرشوة والتجارة غير الشرعية.
 وجود ثغرات في اإلنفاؽ العاـ نتيجة لبعض االختالالت الييكمية.
جدول رقم ( :)01أكثر الديون في العالم:
الترتيب

الدولة

احتمال التراكم

تصنيف CMAالضمني

الترتيب السابق

1

اليونان

58.8

CMA-CCC-

تدهور بمركز واحد

2

فنزويال

51.4

(MA-CC+

تحسن بمركز واحد

3

إيرلندا

41.2

b

تدهور ب 3مراكز

4

البرتغال

35.9

b

تدهور ب  5مراكز

5

األرجنتين

35.4

b

تحسن بمركزين

6

أوكرانيا

30.6

b+

تحسن بمركز واحد

7

اسبانيا

26.7

bb-

دولة جديدة

8

دبي

25.5

bb-

تحسن بدرجة واحدة

9

المجر

23.6

bb-

دولة جديدة

Source: dash, u, pavatiyn «the euro in crisis, Carnegie endowment for inters national peace,
Washington, 2010, p 48

ثالثا :مظاهرها:
تجسدت مظاىر ىذه األزمة في العديد مف دوؿ العالـ حيث مست أكثر اقتصاديات العالـ رواجا
ومف أىـ مظاىرىا في اليوناف نذكر منيا:2
 وصؿ حجـ الديف اليوناني إلى أكثر مف  300مميار يورو وأي ما يعادؿ أكثر مف %100مف الناتج المحمي اإلجمالي لمبالد.
 بمغت نسبة العجز في الميزانية نتيجة الديف الحكومي حوالي .%14 مؤسسات التصنيؼ االئتماني تخفض تقييميا لسندات الديف الحكومي اليونانية أدى ذلؾإلى ارتفاع سعرىا وانييار العائد عمييا ما فاقـ أزمة المديونية العامة لميوناف.
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 كاف لإلنفاؽ الحكومي يبذخ مف مظاىر األزمة الذي زاد في تعقد المشكمة وارتفاع الديوفباإلضافة إلى ترؼ الحكومة.
رابعا :الحمول المقترحة :لمتخمص مف ىذه األزمة البد مف البحث عف الحموؿ ومف بيف الحموؿ
المقترحة ما يمي:3
 إنقاذ بقيمة  750مميار دوالر وتشمؿ آلية تحقيؽ االستقرار المالي ومحاربة المضاربة عمىالعمالت فقد قامت المفوضية األوروبية برصد  60مميار يورو كما رصد االتحاد األوروبي
مبمغ  440مميار.
 مساىمة صندوؽ النقد الدولي بمبمغ  250مميار وتنص ىذه الخطة عمى  140مميار يوروكمساعدة مالية عمى مدار  3سنوات لكي تقوـ باإلصالح االقتصادي بيدؼ تقميص العجز
ليصؿ  %3مف  14%حاليا  ،وبالتالي إتباع سياسات تقشؼ و تمثمت في:
 تجميد األجور لمموظفيف والعماؿ لمدة  3سنوات.
 زيادة نسبة الضريبة لمقيمة المضافة مف  % 21إلى .%23
 رفع سف التقاعد مف  62سنة إلى  67سنة.
 طرح سندات خزينة اليوناف في األسواؽ المالية والبورصات ،وذلؾ ضمف أسعار فائدة
معقولة ولفترة  10سنوات وبوجود ضمانات مف البنؾ المركزي األوروبي لتغطية ىذه
السندات ودفع قيمتيا فو ار عند تقديميا لمسداد.
خامسا :انتشار األزمة إلى دول اإلتحاد األوروبي.
يرى الكثير مف المحمميف االقتصادييف أف ىناؾ دوؿ كثيرة في االتحاد لـ تكف مؤىمة أصال
لالنضماـ إليو لضعؼ اقتصاداتيا ،والبعض اآلخر يرى أف اإلستراتيجية التي اتبعتيا الدوؿ
القوية ألخذ ىذه الدوؿ أسواقا لمنتجاتيا تعويضا عف حرمانيا مف المستعمرات 4مف بيف األسباب
الفعمية لالزمة  ،فعالوة عف اليوناف مست األزمة كؿ مف اسبانيا والبرتغاؿ حيث بمغت الديوف
السيادية اإلسبانية  %40مف إجمالي الناتج المحمي االسباني خالؿ عاـ ، ،2012وقد حاولت
الحكومة اإلسبانية تطبيؽ إجراءات التقشؼ التي تضمنت وراتب الموظفيف ،وتجميدىا معاشات
التقاعد وتأخير سف التقاعد مف  65سنة إلى  67سنة.
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أما االقتصاد البرتغالي فقد عانى مف مشاكؿ ىيكمية ،حيث أنو خالؿ عاـ  2009بمغ العجز في
الميزانية العامة لمبرتغاؿ  % 9.4وبيف  2007و  2010ارتفعت الديوف العامة لمبرتغاؿ مف
 %62إلى  % 83مف الناتج المحمي اإلجمالي  ،و قامت الحكومة البرتغالية برفع نسبة الضريبة
عمى القيمة المضافة مف  %21إلى  ،%23باإلضافة إلى رفع الضرائب عمى الدخؿ وتأجيؿ
العديد مف المشاريع االستثمارية وتجميد األجور الخاصة بالقطاع العاـ ،كما مست األزمة كذلؾ
كؿ مف فرنسا ألمانيا إيطاليا ىولندا بمجيكا لكسمبورغ ،النمسا ...الخ.
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جدول رقم( : )02الديون العامة الداخمية بالعممة المحمية لبعض الدول لسنة :2010
الوحدة :تريميون.
الدولة

النسبة

المبمغ

ألمانيا

83

2.45

إيطاليا

119

2.11

فرنسا

82

1.77

انجمترا

76

1.65

اليونان

143

 454بميون

هولندا

36

 424بميون

بلجيكا

101

 398بميون

المصدر :محمد السقا الديوف األوروبية بيذا السوء؟ انتقاد األزمة وكيؼ أصبحت ،نقؿ
عف www.alahednws.com.ib/essay et ails.php ?eid:تاريخ االطالع 2013/11/ 05 :

المحور الثاني :واقع االقتصاد الجزائري
رغـ ما تزخر بو الجزائر مف إمكانيات طبيعية طاقوية ،زراعية ،يد بشرية وغيرىا ،إال أنيا
كانت وما تزاؿ تعاني مف مشاكؿ اقتصادية جمة ،التي يعود جزء منيا إلى ظروفيا الداخمية
والتي تتمثؿ أساسا في ضعؼ وعدـ تنوع جيازىا اإلنتاجي ،إضافة إلى مخمفات النموذج
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االقتصادي المتبع واف ارزاتو عمى التوازنات االقتصادية الكمية ،التي مف أبرزىا أزمة المديونية
الخارجية التي لطالما أثقمت كاىؿ االقتصاد الوطني ،أما الجزء اآلخر فيعود إلى الظروؼ
الخارجية وما يحصؿ مف تغيرات في السوؽ العالمية لمبتروؿ بسبب الدور المسيطر لقطاع
المحروقات في االقتصاد الوطني ،إذ يساىـ بنسبة كبيرة في إيرادات الميزانية ،ويشكؿ حصة
األسد في إجمالي صادرات الجزائر ،وليذا السبب نجد أف االقتصاد الجزائري شديد التأثر بتقمبات
أسعار ىذه المادة ،ففي منتصؼ الثمانينات تزامف تراكـ الديوف الخارجية وتصاعد نفقات خدمة
الديوف مع انييار أسعار النفط في سنة  ،1986ىذا األمر أدى إلى تراجع كبير في قيمة
الصادرات ،وأدخؿ ىذا الوضع الجزائر في دوامة مف المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،مما دفع بيا إلى المجوء إلى جممة مف التدابير كحؿ ال مفر منو لمواجية األزمة ،منيا
تبني نموذج اقتصادي أكثر انفتاحا وكذلؾ اإلصالحات الييكمية بيدؼ استعادة النمو
االقتصادي ،إال أنو وبعد مرور أكثر مف عقد مف الزمف مف بدء ىذه اإلصالحات ال يزاؿ
الوضع االقتصادي يتسـ باليشاشة التي تثير الكثير مف القمؽ خاصة في ظؿ تسارع التطورات
عمى الساحة الدولية والتي تتطمب ضرورة االندماج في االقتصاد العالمي ومف ثـ إمكانية مواجية
الصدمات الخارجية.
أوال :التجارة الخارجية:
جدول رقم ( :)03الواردات والصادرات حسب المجموعة السمعية (مميون دوالر أمريكي)
2008

2010

2009

2011

2012

الواردات

46801 47274 40472 39294 39479

الصادرات

73981 73489 57053 45194 79298
27180 26242 16581

الميزان التجاري 5900 39819

المصدر:الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات
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مف الجدوؿ السابؽ حققت الجزائر عاـ 2012فائضا تجاريا قدر بػ  27.18مميار دوالر ىذا
االرتفاع الطفيؼ التجاري يرجع إلى االستقرار النسبي لتدفؽ الواردات والصادرات لموطف ،حيث
بمغت الصادرات الجزائرية  73.98مميار دوالر أي بزيادة قدرىا ،%0.67أما في ما يخص
الواردات فقد وصمت إلى  46.80مميار دوالر بانخفاض طفيؼ يقدر بنسبة  ،%0.94حيث
عرفت واردات الجزائر تراجعا بحوالي  %1مقارنة بعاـ  2011مف  47.24مميار دوالر إلى
 46.80مميار دوالر.
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جدول رقم ( :)04توزيع الصادرات والواردات حسب القطاعات.
الواردات
مجموعة المستخدمين

الصادرات
المميون دوالر أمريكي

السنة

السنة
2012

2011

2012

2011

71794

71427

المواد الغذائية

8983

9850

-8.8

161

الطاقة وزيوت التشحيم

1887

1164

62.11

167

المواد الخام

1824

1783

2.3

1660

1496

نصف المنتجات

10370

10685

-2.95

1660

-

معدات التجهيز الصناعية

329

387

-14.99

1

35

السمع االستهالكية

13453

16050

-16.18

30

15

المجموع

46801

47247

-0.94

73981

73489

المصدر:الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات
بمغت نسبة الواردات  46.80مميار دوالر مقارنة بعاـ  2011أيف وصمت إلى  47.24بتراجع
طفيؼ تقدر نسبتو ب ػ  ،%0.94وقد شكمت المحروقات الجزء األكبر مف الصادرات الجزائرية
بحصة تقدر بأكثر مف  %97مف الصادرات ،أي بػ 71.79دوالر عاـ  2012مقارنة مع عاـ
 2011حيث بمغت  71.42دوالر ،أي بزيادة قدره .%0.51
9

أما فيما يخص الصادرات الغير نفطية (خارج المحروقات) ،فال تزاؿ محتشمة حيث تقدر بػ
 %2.96مف القيمة اإلجمالية لمصادرات ( 2.18مميار دوالر) ،حيث أف أىـ المنتوجات الرئيسية
الغير نفطية التي يتـ تصديره تتمثؿ في المواد النصؼ مصنعة بػ  1.66مميار دوالر ،والمسجمة
بذلؾ ارتفاع قدره  %10.96خالؿ عاـ . 2012
ثانيا :متوسط سعر الصرف (دينار جزائري العمالت الرئيسية):
جدول رقم ( :)05سعر الصرف الدينار .2012-2001
السنة

نسبة الصرف المتوسط دج /دوالر أمريكي

نسبة الصرف المتوسط دج /اليورو

2001

77.2647

69.2002

2002

79.6850

75.3573

2003

77.3683

87.4644

2004

72.0653

89.6425

2005

73.3669

91.3211

2006

72.6459

91.2447

2007

69.3644

95.0012

2008

64.3810

94.8548

2009

72.6467

101.2979

2010

74.3199

103.4953

2011

72.8537

102.2154

2012

77.5519

102.1627

المصدر :البنؾ المركزي الجزائري ،ص.51
مف الجدوؿ السابؽ نرى أف معدؿ الصرؼ المتوسط السنوي لمدينار الجزائري مقابؿ اليورو ارتفع
قميال ( )%0.05في عاـ  2012مقارنة بعاـ  ،2011حيث اجتاز مف  102.2154أورو/دج
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في  2011إلى  102.1627أورو/دج في عاـ  ،2012بمغ متوسط سعر الصرؼ المتوسط
السنوي مقابؿ الدوالر األمريكي مف الدينار الجزائري بػ  77.5519دوالر/دج في عاـ 2012
ضد  72.8537دوالر/دج في عاـ  ،2011أي انخفاض بحوالي .%6.45
ثالثا :الديون الخارجية:
جدول رقم ( :)06المديونية الخارجية لمجزائر (.)2012-2001
السنة

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

مجموعة

22.44

22.54

23.20

21.41

16.48

5.06

5.28

4.84

4.35

3.90

3.26

2.479

الديون
إلى
MCT
مجموعة

22.70

22.64

23.35

21.82

17.19

5.60

5.79

5.92

5.687

5.681

4.40

3.637

الديون
الخارجية

المصدر :بنؾ الجزائر.
عرؼ رصيد الديوف الخارجية عمى المدى المتوسط والطويؿ اتجاىا تنازليا منذ  2004حيث
انخفضت إلى  3.263مميار دوالر في نياية عاـ  ،2011مقابؿ  3.903مميار دوالر في نياية
عاـ  ،2010و  4.356مميار دوالر في نياية عاـ  2009إلى  4.841مميار دوالر في نياية
،2008بعد االستقرار في عاـ  2010إلى  5.681مميار دوالر ( 5.687مميار دوالر عاـ
 ،)2009انخفض رصيد الديوف الخارجية العاـ في عاـ  2012لمعاـ الثاني عمى التوالي
( 3.637مميار دوالر ض  4.405مميار دوالر في نياية .2011
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8

رابعا :اإلصالحات االقتصادية في الجزائر.
تبمورت جيود اإلصالحات سنة  1986وتسارعت سنة  ،1995بعد مرحمة السمبية في النمو
استطاعت اإلصالحات تحقيؽ استقرار التوازنات الكمية وعودة النمو اإليجابي محققا  %3.2سنة
 ،1998معدؿ النمو منذ  1998-1962بمغ  ،1.4وبمتوسط بمغ  %1.4خالؿ فترة
اإلصالحات ،إال أف الجانب السمبي يتعمؽ بتدىور الجوانب االجتماعية مقابؿ تحسف الجوانب
النقدية ،وكانت النتائج كالتالي:


استداـ النمو اإليجابي منذ  1995إلى  ،)%4( 2008االقتصاد الكمي مستقر واصحب
أكثر مقاومة لمصدمات وتجنب اختالالت .1986

 إف النتائج ليا عالقة بأسعار النفط واستراتيجية النمو تعتمد عمى دعـ النمو مف خارج
الميزانية (الخطتيف الخماسيتيف).
إستراتيجية دعم النمو في الجزائر:
إف إستراتيجية النمو االقتصادي في الجزائر حاليا تندرج عمى المستوى الداخمي في الدعـ الذي
توليو الدولة ليذه العممية مف خالؿ البرامج الطموحة ،برنامج اإلنعاش وبرنامج دعـ النمو وىي
برامج تسعى إلى دعـ النمو خارج الميزانية ،وفي إطار إستراتيجية النمو االقتصادي خارج
الميزانية العامة ،وبعد سنتيف مف انتياء برامج اإلصالحات الييكمية التي وعدت بتحقيؽ اإلنعاش
في إطار برامج الجيؿ األوؿ عادت الجزائر مف جديد إلى صيغة العمؿ بالتخطيط مف خالؿ
برنامج اإلنعاش الوطني خالؿ  2004-2001ثـ برنامج دعـ النمو  2009-2005وبرنامج
اإلنعاش ىو عبارة عف دعـ يقدـ إلى االقتصاد بيدؼ تدعيـ النمو االقتصادي وبالتالي فيو عبارة
عف مشروع حكومي ذو طبيعة اقتصادية يعمؿ عمى دعـ النشاطات المنتجة لمثروة والقيمة
12

المضافة والموفرة لمناصب العمؿ ،وتدعيـ الخدمات العمومية في مجاؿ الري والنقؿ والمنشآت
القاعدية وتحقيؽ التنمية المحمية ،ومف ثـ فإف ىذا البرنامج يعمؿ عمى تدارؾ التأخر المسجؿ
عمى مدار عشرة سنوات مف األزمة ،والى تخفيؼ تكمفة اإلصالحات المنجزة والمساىمة في
إعطاء دفع جديد لالقتصاد واستدامة النتائج المحققة عمى مستوى التوازنات الكمية ،ومف ثـ فإف
اليدؼ ىو إعادة تنشيط الطمب الكمي الذي تراجع بفعؿ عدة سنوات متتالية مف تردي األوضاع
االقتصادية واالجتماعية.
المحور الثالث :آثار أزمة اليورو عمى االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:
تتميز الجزائر بعدة مزايا طبيعية فيي ذات مساحة قدرىا  2.381.741كمـ  2تقع في وسط
المغرب في الشماؿ الغربي مف القارة اإلفريقية يحدىا شماال البحر األبيض المتوسط  ،وتمتد
جنوبا حتى أعماؽ الصحراء التي تممؾ منيا الجزائر أكثر مف  2.000.000كمـ  ، 2وىي ذات
سواحؿ بحرية تمتد عمى  1200كمـ .

9

بفضؿ الثروات الطبيعية اليائمة واإلمكانيات السياحية الضخمة التي تممكيا الجزائر  ،فيي تشكؿ
منطقة جمب طبيعية لالستثمار األجنبي المباشر  ،غير أف السياسات االقتصادية وتسيير ىذىة
الموارد لـ يكف كافيا لموصوؿ إلى إطار اقتصادي فعاؿ ،مما جعؿ الجزائر تتخبط في مشاكؿ
عديدة وىذا ما أدى بيا إلى فتح المجاؿ أماـ االستثمار األجنبي المباشر ،والجدوؿ التالي يوضح
تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر خالؿ الفترة . 2011-2005
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جدول رقم (:)07حجم االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر خالل الفترة(.)2011-2005
السنوات

2007

2006

2005

الجزائر

1 661.8

1 795.4

1 081.1

اإلجمالي العربي

80 476.5

70 489.0

47 564.6

العالم

1 975 537.0

1 463 351.2

980 727.1

االقتصادات النامية

574 311.5

427 163.4

90 800.1

54 318.4

30 854.0

االقتصادات المتقدمة

1 310 425.4

981 869.3

622 625.4

السنوات

2011

2010

2009

2008

االقتصادات المارة بمرحمة

انتقالية

327 247.8

الجزائر

2 571.0

2 264.0

2 746.4

2 593.6

اإلجمالي العربي

40 717.4

65 133.2

76 293.6

96 254.3

العالم

1 309 001.3

1 524 422.2

االقتصادات النامية

684 399.3

616 660.7

1 197 823.7
519 225.0

1 790 705.7
650 016.8

االقتصادات المارة بمرحمة انتقالية

92 162.9

73 754.5

72 386.4

121 040.9

االقتصادات المتقدمة

747 860.0

618 586.1

606 212.3

1 019 648.0

report2011

investment

Source:
www.unctad.org/fdistatistics،world
www.unctad.org/annextables.

نرى مف الجدوؿ السابؽ أف تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر في تزايد مستمر بداية مف سنة
 ،2005ورغـ اإلنخفاض الذي شيدتو تدفقات االستثمار األجنبي المباشرة الواردة إلى
الجزائر( 1178.7مميوف أورو سنة  ،(2007إال أف معدؿ ىذا االنخفاض ) ( 7.41 %لـ يكف
كبي ار جدا مقارنة بباقي االقتصاديات العربية والعالمية ،ويرجع ذلؾ إلى كوف االقتصاد الجزائري
ال يرتبط كثي ار باالقتصادات العالمية بقدر ارتباطو باألسعار العالمية لمبتروؿ ،10حيث سرعاف ما
استعادت االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر نسؽ التزايد لتحقؽ الجزائر معدالت
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إيجابية خالؿ  2008و  2009وتبمغ  2019مميوف أورو سنة  2009وكاف البنؾ الدولي قد
أشار إلى انخفاض حصيمة الجزائر مف االستثمارات األجنبية المباشرة سنة  2010حيث بمغت
1418.5مميوف أورو ،والمالحظ أنو في عز سنوات األزمة لـ تتأثر االستثمارات األجنبية
المباشر الواردة لمجزائر كثيرا ،الف كؿ ىذه التدفقات ىي مرتبطة أساسا بقطاع الطاقة ،والخدمات
وخاصة الخدمات البنكية ،وخدمات االتصاالت  ،وصفقات البنية التحتية  ،وليس في قطاعات
تنتج قيمة مضافة حقيقية.11
أوال :التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر الوارد للجزائر :
شيدت سنة  2006إستقطاب الجزائر ألكثر مف  100مشروع استثماري جديد ،وجاء قطاع
الطاقة في ريادة القطاعات المستقطبة لرؤوس األمواؿ األجنبية ب 16مشروعا وصمت تكمفتيا
اإلجمالية إلى  833.7مميوف أورو ،وحضي قطاع األشغاؿ العمومية بنسبة 20 %مف المبالغ
المستثمرة خالؿ  ، 2006والتي وصمت إلى  311مميوف أورو مستثمرة عبر 10مشاريع منتشرة
أغمبيا عمى طوؿ مشروع الطريؽ السيار ليحجز لو بذلؾ المركز الثاني ،خصوصا بعد الشراكة
الموقعة بيف ميتاؿ ستيؿ وفيرفوس والمؤسسة الوطنية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية ،فيما كاف الجزء
األعظـ مف المشاريع مف نصيب قطاع البنوؾ والتأمينات التي استقطبت  24مشروعا بمغت
تكمفتيا اإلجمالية  221مميوف أورو ،تالىا قطاع االتصاالت ب  06مشاريع تكمفتيا 487.9
مميوف أورو ،ثـ قطاع االسمنت والزجاج والمعادف( 6مشاريع 169.2 ،مميوف أورو(  ،السياحة )5
مشاريع 84.9 ،مميوف أورو( وأخي ار األدوية)  5مشاريع 67.8 ،مميوف أورو( .
 وفي سنة  ، 2007استقطبت القطاعات خارج المحروقات حجـ معتبر مف االستثماراتاألجنبية المباشرة عمى غرار قطاع التعديف الذي استقطب  1700مميوف أورو مقابؿ1600
مميوف أورو لقطاع الطاقة سنة  ، 2006إضافة إلى قطاع الكيمياء الذي استقطب استثما ار
15

مشتركا بيف أوراسكوـ المصرية وسوناطراؾ الجزائرية في عقد استثماري بقيمة  617مميوف أورو
لتسيير مصنع لألسمدة  ، Sofertكما استقطب قطاع األشغاؿ العمومية  636مميوف أورو،
جسدت النقمة النوعية التي يشيدىا نظ ار إلستقطابو كميات ىائمة مف رؤوس األمواؿ األجنبية
وىذا بفضؿ الجاذبية االستثمارية التي أصبح يحظى بيا القطاع في خضـ المشاريع العمالقة
التي أطمقتيا الجزائر بيدؼ تطوير البنية التحتية لمدولة لتوفير مناخ اقتصادي أحسف ويدعـ
مساعي تحقيؽ التنمية المستدامة ،ومف بيف أىـ المشاريع األجنبية التي استقطبيا القطاع سنة
: 2007

12

 وفي سنة  2009شيدت الجزائر إستقطاب قطاع الطاقة لمجزء األكبر مف االستثماراتاألجنبية المباشرة الواردة ،حيث ظفر  9مف أصؿ أكبر  10مشاريع أطمقت في سنة ، 2009
ومف المشاريع التي استقطبيا قطاع الطاقة مشروع  Total+Partexلمتنقيب عف الغاز بمنطقة "
أحنات مشروع  ، Rosneft-stroytransgazبمحيط قارة تيساليت ،مشروعAndarko
 Conco Philipsلبناء المركب البترولي والغازي في منطقة المرؽ ،و مشروع GDF Suez
في حقؿ توات قرب أدرار.
وتسببت التشريعات الجديدة التي أقرتيا الجزائر سنة  2008برفع الحد األدنى مف رؤوس األمواؿ
االبتدائية الالزمة إلعتماد البنوؾ األجنبية مف  2.5إلى  10مميار دينار جزائري في رفع رأس
ماؿ عدة بنوؾ أجنبية مثؿ Gulf Bank :و Société générale
والمالحظ عمى التوزيع القطاعي لالستثمارات الواردة إلى الجزائر تركيزىا الكبير عمى قطاع
الطاقة كونو يحظى بمردودية عالية ،إضافة إلى كثافة رأس الماؿ المخصص ليذه المشاريع،
ويأتي في المرتبة الثانية قطاع األشغاؿ العمومية نظ ار لإلىتماـ البالغ الذي تحيطو الحكومة
الجزائرية بالقطاع ،وما يكتسيو مف أىمية في تطوير البنية التحتية لالقتصاد وتقميؿ أزمة السكف،
16

زيادة عمى قطاع الخدمات البنكية واالتصاالت ،ويبيف الجدوؿ الموالي أىـ القطاعات التي
اتجيت إلييا االستثمارات المباشرة الواردة إلى الجزائر في الفترة بيف  2002و. 2009
جدول رقم (:)08التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية الواردة إلى الجزائر - 2002
 ):2009الوحدة :مميون أورو ،نسب مئوية)

القطاع

عدد المشاريع

النسبة

المبمغ

النسبة

الزراعة

10

1.44

20.21

0.12

األشغال العمومية

99

14.27

4721.63

27.96

الصناعة

387

55.76

8895.32

52.67

الصحة

4

55.76

59.82

0.35

النقل

33

4.76

125.31

0.74

السياحة

15

2.16

262.16

1.55

الخدمات

143

20.61

1179.53

6.98

االتصاالت

3

0.43

1625.86

9.63

المجموع

694

100

16889.85

100

المصدر :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار www. andi.dz 2013/01/05
ما يمكف مالحظتو مف الجدوؿ أف االستثمارات المتجية إلى الجزائر غائبة كميا عف قطاعات
يمكف وصفيا بالحساسة مثؿ :الزراعة ،الصحة والنقؿ ،مما يخمؽ مصاعب لما توفره مف دعـ
لمساعي الجزائر في تحسيف نوعية الحياة وتحقيؽ األمف الغذائي واحالؿ الصادرات الغذائية ،فيما
تتوجو ىذه االستثمارات إلى قطاع المحروقات الريعي واألشغاؿ العمومية واالتصاالت.
ثانيا :التوزيع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر الوارد للجزائر :
رغـ إستقطاب الجزائر ألكثر مف  100مشروع استثماري سنة  ، 2006إال أف المبمغ اإلجمالي
الذي لزـ إلقامة ىذه المشاريع لـ يتجاوز عتبة  2300مميوف أورو ،وىو ما يفوؽ بقميؿ ذلؾ
المسجؿ في سنة  2200(2003مميوف أورو) وباألخذ بعيف االعتبار عدد سكاف الجزائر والذي
تجاوز سنة  2006عتبة  30مميوف نسمة ،فإف المبالغ المستقطبة تعد غير كافية)  ( 76.5أورو
لمفرد مقارنة ب ( 188أورو لمفرد) والمسجمة في المغرب عمى سبيؿ المثاؿ .
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وفي إطار المخططات الخماسية التي تبنتيا الجزائر خالؿ العيدات الثالث المتعاقبة لمرئيس
عبد العزيز بوتفميقة فقد تـ ايالء أىمية كبرى لمخبرات األجنبية في عمميات تشييد مختمفة ومف
أمثمتيا مشروع مركز تحمية مياه البحر" حامة "أيف تـ االتفاؽ مع شركة

Process

GE Water & Technologiesعمى انجازه بغالؼ مالي إجمالي قدره  175.9مميوف أورو
تساىـ الشركة األجنبية ب  70 %منيا والباقي عمى عاتؽ الحكومة الجزائرية ،إضافة إلى
مشروع القرف والمتمثؿ في الطريؽ السيار شرؽ  -غرب والذي أسندت ميمة انجازه لشركات
معظميا أسيوية.
وساىـ تبني قانوف المحروقات في إعطاء المزيد مف الحرية لدخوؿ االستثمارات األجنبية المباشرة
إلى القطاع ،والذي إستقطب سنة  2006ثمث االستثمارات المتوجية إلى الجزائر ،وتال قطاع
المحروقات قطاع شيد ثورة كبيرة وىو قطاع اإلتصاالت والذي إستقطب  500مميوف أورو نتيجة
لمسعي المتواصؿ لممتعامميف المعتمديف مف قبؿ السمطات الجزائرية كأوراسكوـ المصرية لمحصوؿ
عمى حصص معتبرة في سوؽ مربح جدا ،حيث تزايدت نسبة مساىمة شركة أوراسكوـ في فرعيا
بالجزائر" جيزي "عمى عدة مرات لتصؿ إلى ما يقارب  97 %مف رأسماؿ الشركة وىو ما يمثؿ
327مميوف أورو .
وشيدت سنة  2006إحتالؿ فرنسا لممرتبة األولى كأكبر مستثمر في الجزائر مف حيث عدد
المشاريع والرابعة مف حيث إجمالي رؤوس األمواؿ المستثمرة في الجزائر ،تمتيا الواليات المتحدة
األمريكية ) 10مشاريع بتكمفة تقدر ب 347مميوف أورو( ،وتعتبر مصر أكبر مستثمر لألمواؿ
في الجزائر عمى شكؿ استثمارات أجنبية مباشرة والتي تمثمت أساسا في شركة لكـ لإلتصاالت
وشركة أوراسكوـ الناشطة في مجاؿ األسمدة الكيمائية بالشراكة مع سوناطراؾ ،إضافة إلى
االتصاالت عبر شركة جيزي ،ومف الدوؿ العربية األخرى المستثمرة في الجزائر :األردف في
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قطاع األدوية باستثمارات وصمت إلى  35مميوف أورو ،المغرب باستثمارات وصمت إلى 24
مميوف أورو في القطاع البنكي ،تونس ) 4مشاريع 17 ،مميوف أورو ) .
وفي مارس  2007أعمنت الشركة السعودية  Savolaعف توصميا إلى اتفاؽ مع الحكومة
الجزائرية بخصوص بناء وحدة ضخمة إلنتاج السكر في منطقة وىراف بقدرة إنتاجية ابتدائية
تصؿ إلى مميوف طف سنويا وقدرت تكمفة االنجاز ب  140مميوف أورو ،كما قامت شركةJV
الجزائرية اإلماراتية باستثمار  80مميوف أورو في أكبر مصنع لمحميب في إفريقيا حيث تقرر
انجازه في تيارت ،وتواصؿ لعاـ أخر ىيمنة الشركات الفرنسية عمى المشاريع االستثمارية في
الجزائر حيث ظفرت ب  31مشروع وصمت قيمتيا إلى  1329.2مميوف أورو ،ويرجع سبب ىذه
الحصة المعتبرة لمشركات الفرنسية مف المبالغ المستثمرة في الجزائر إلى االستثمار الذي ظفرت
ب  51 %منو شركة TOTALالفرنسية) 1096.2مميوف أورو( ،حيث ينطوي ىذا االستثمار
عمى بناء وتسيير مركب لمبتروكيمياء بأرزيو بقيمة إجمالية تقدر ب  2149.4مميوف أورو عمى
أف تبقى نسبة  49 %مف رأس الماؿ بيد شركة سوناطراؾ الجزائرية ،وليبقى بعد ذلؾ الجزء
الضئيؿ مف االستثمارات الجزائرية المتاحة لبقية الدوؿ التقميدية كمصر ،الصيف ،كندا ،السعودية
واإلمارات .
وشيدت سنة  2009إستقطاب الجزائر ؿ  56مشروع إستثماري ،ظفرت فرنسا بنسبة 27 %
منيا لتصؿ قيمة االستثمارات الفرنسية في الجزائر  2772.8مميوف أورو ذىب معظميا إلى
شركات النفط عمى غرار  Total+Partexباستثمارات وصمت إلى  1436مميوف أورو ،وشركة
 GDF Suezباستثمارات وصمت إلى  1078.7مميوف أورو ،وتوزعت باقي االستثمارات عمى
إيطاليا ) 07مشاريع 1197.2 ،مميوف أورو( ،الواليات المتحدة األمريكية ) 03مشاريع(،
اسبانيا ،مصر ،روسيا ،اليند ،والكويت  ،13وىو ما يؤكد عمى أف األزمة ليا انعكاسات طفيفة
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عمى تدف ؽ االستثمارات إلى الجزائر مف دوؿ االتحاد األوربي عمى الرغـ مف بقاء دولو تحتؿ
الصدارة في قائمة الدوؿ المستثمرة في الجزائر كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ( : )08أهم الدول المستثمرة في الجزائر خالل الفترة ( )2009-2002
الدول

عدد المشاريع

المبالغ المستثمرة ( مميون دينار )

أوربا

324

301 997

االتحاد األوربي

272

271 118

فرنسا

121

39 376

آسيا

48

513 688

أمريكا

16

27 490

الدول العربية

290

835 745

إفريقيا

1

4 510

استراليا

1

2 954

متعددة الجنسيات

14

2 600

المجموع

694

1 688 985

SOURCE : www.andi.dz consultée le 06/10/2010

ثالثا:الحمول المقترحة لتفادي مضاعفات األزمة:
ضرورة إدراج النشاط االقتصادي والتجاري في الوقت الراىف ضمف ىيئة موحدة عمى غرار
االتحاد العربي أو المغاربي ،والتي أصبحت تعد البدائؿ الوحيدة لتفادي انتقاؿ األزمة االقتصادية
التي ىي عمى أبواب الجزائر بعد مرورىا بالقارة العجوز ،مع أىمية المجوء إلى تنويع صفقات
الشراكة لمخروج مف دائرة الخطر.
 إعادة النظر في مضموف اتفاقية التعاوف المبرمة بيف الجزائر واالتحاد األوروبي ،والتيوصفت بػ " الظالمة" أو غير " العادلة" بعدما أصبحت تعد إشكالية بحد ذاتيا وساىمت
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في تجريد االقتصاد الوطني بشكؿ عاـ مف األفضمية أو الحؽ في الرعاية مف بيف العديد
مف الدوؿ.
وفي سياؽ الحموؿ والبدائؿ توصؼ بالطارئة إف صح التعبير في ظؿ تطورات الوضع
خاصة أف االتحاد األوروبي والى غاية اليوـ الزاؿ يفرض جممة مف الشروط عمى
المتعامميف معو في صدارتيا الجزائر ،بالرغـ مف األزمة الخانقة التي يمر بيا.
 ضرورة تنويع الصفقات االقتصادية مع مختمؼ الدوؿ األسيوية واألفريقية في مجاالتعدة وتبني شروط عمؿ جديدة مع أوروبا تتماشى ومصالح االقتصاد الوطني.
 وفي إطار التعاوف االقتصادي مف خالؿ الشراكة الوطنية األوروبية جعمت مف االقتصادالمحمي منذ  50سنة في انتظار لحظة االنييار ،خاصة أف مجمؿ االتفاقيات المبرمة
عممت عمى تحويؿ السوؽ الجزائرية إلى سوؽ استيالكية بالدرجة األولى مف جية
واعتبار الجزائر المموف الطاقوي األوؿ والدليؿ ما أكدتو آخر أرقاـ فاتورة االستيراد لعاـ
 2012بعدما بمغت فييا واردات الجزائر خارج قطاع المحروقات حدود  500مميوف مف
تكنولوجيا وغيرىا ،إضافة إلى استغالؿ التعاوف في المجاالت التي تعد احتياجات بالنسبة
لدوؿ االتحاد األوروبي عمى غرار مشروع " ديزرتؾ" لمطاقة المتجددة ،والتوجو لمنشاط
التجاري ضمف اتحاديات إقميمية وعربية تعد أفضؿ الحموؿ لتفادي تأزـ االقتصاد الوطني
وتجنب إسقاطات األزمة األوروبية عمى الجزائر14.د
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خاتمة:
لقد أدت االضطرابات المالية التي مرت بيا منطقة اليورو ،وتفاقميا إلى توقع انخفاض كبير في
النمو ا القتصادي ،وارتفاع معدالت التضخـ وانخفاض حركة التبادؿ التجاري العالمية ،وترسخ
مظاىر خمؿ جديد في النظاـ المصرفي ،واضطرابات األسواؽ المالية مما يتوقع أف يقود في
نياية المطاؼ إلى وصوؿ االقتصاد العالمي لحالة سمبية مف الركود ،ما لـ تتمكف الدوؿ
األوروبية وخاصة دوؿ منطقة اليورو مف توافؽ عمى سياسات أكثر رشدا فيما يخص اإلنفاؽ
المحمي.
وقد انعكس ذلؾ عمى الجزائر ،فقد تراجع ميزاف المدفوعات بنسبة كبيرة وتراجعت الصادرات
الجزائرية جراء ىذه األزمة متمثمة أساسا في تراجع الطمب العالمي عمى النفط مما أدى إلى تراجع
أسعاره إلى مستويات لـ يشيدىا سوؽ النفط منذ سنوات في بداية أزمة اليورو ( الديوف السيادية)
سنة  ،2009وقد انعكس ذلؾ عمى الوضعية المالية والنقدية في الجزائر كوف إيرادات المحروقات
تراجعت بنسبة كبيرة مما يؤثر حتما عمى نمو احتياطي الصرؼ األجنبي في الجزائر ،واثر كؿ
ذلؾ عمى االستثمارات األجنبية المباشرة مف ناحية حجـ التدفؽ واألكثر مف حيث تدفقيا مف دوؿ
االتحاد األوربي وخاصة الدوؿ المتضررة مف األزمة كاسبانيا وفرنسا  ،ىذه األخيرة كانت لوقت
قريب أوؿ واكبر مستثمر في الجزائر مف حيث عدد المشاريع ومف حيث المبالغ المستثمرة كذلؾ.

22

الهوامش والمراجع
daush,u,pavatiyn lost " the euro in crisis ,carnegie endowment for inter national peace ,
wachington ,2010, p p .45-47.
1

christophs schhmiedel,et autres gouver nance de la zone euro –quel ques.idées pour la

2

réforme de la gestion de crise financiére:quel est l’avenir de la gestion de crise ?euro pean
Parliament, september 2010 p13
3

ibid ,p 14.

:  نقؿ عف:الديف األوربي بيذا السوء؟ انتقاد األزمة وكيؼ أصبحت،  محمد السقا4
.2013/11/22  تاريخ االطالعwww.alahednews.com.ib/essayetails.php?eid
5

Centre for economic policy research. Spain and the euro are area shoveling debt
crisis paper. prepared for resolving debt crisis a conference hosted by the Peterson
institute for international and brueged charily France September 13-14-2011
6

Euro peen financial stability facility op cit pp, 20-21.

71

www.andi :dz/index.php/dv/statistique/bilah-du-commerce-exterieur-consulte
le 15/01/2014
81
www.andi :dz/index.php/dv/statistique/bilah-du-commerce-exterieur-consulte
le 15/01/2014
 ص، 1993 ،  الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  اقتصاد الجزائر المستقمة،أحمد ىني9
.5
 مجمة، أثر الحوافز الضريبية وسبؿ تفعيميا في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر،محمد طالبي

10

. 326 ص، 2008، الجزائر، 06  العدد،اقتصاديات شماؿ إفريقيا

12

. 01 ص، 2010 ، تقرير االستثمار العالمي،األونكتاد11

Pierre Henry، Samir Abdelkrim، Bénédict de Saint-Laurent، investissements directs étrangers vers
MEDA en 2007: la bascule، ANIMA Investment network، Etude numéro 01، Mai 2008، p 77.
13
Zoé Luçon et autres، investissements directs étrangers vers les pays MEDA en 2009، ANIMA
Investment network، Etude numéro 14، Avril 2010، pp: 62-65.

:فارس مسدور" لمخروج مف دائرة الخطر األوروبي" نقال عف الموقع14

.2014-04-19 :تاريخ االطالعhttp://www.al-fadjr.com/ar/economie/241615.html

23

