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الممخص:

تنامى االىتماـ في الفترة األخيرة باالستثمارات األجنبية المباشرة مع اتجاه اقتصاديات العالـ نحو المزيد مف
التحرر االقتصادي واالنفتاح ،وكذا تراجع دور الدولة في المجاؿ االقتصادي وزيادة التكتالت االقتصادية

العمالقة ،وما ترتب عف ذلؾ مف تزايد جذب االستثمار األجنبي المباشر كأحد اآلليات األساسية لتحقيؽ
اإلصالح والنمو االقتصادي والتوظيؼ الكامؿ.

و قد دخمت الجزائر في سباؽ لجذب اكبر قدر ممكف منو ،وبالتالي االستفادة مف المزايا التي يقدميا ومحاولة

منيا تفادي مثالبو ،وىو ما أدى بيا إلى جعؿ االقتصاد الجزائري يالءـ بيف الوطنية االقتصادية في القطاعات
اإلستراتيجية  ،واالستثمار الخاص خاصة األجنبي في القطاعات عالية التقنية والموجية لمتصدير .

الكممات المفتاحية  :االستثمار األجنبي المباشر  ،مناخ االستثمار  ،بيئة األعماؿ  ،تدفقات االستثمار األجنبي

المباشر  ،االقتصاد الجزائري .

Abstract:
Increased attention in the recent period of direct foreign investment with the

direction of the economies of the world towards greater economic liberalization and
openness, as well as the decline in the state's role in the economic sphere and to

increase economic blocs giant, and the consequential increase in attracting foreign
direct investment as one of the basic mechanisms to achieve reform, economic
growth and full employment.

Algeria had entered in the race to attract as much of it as possible, and thus benefit
from the advantages provided by the attempt to avoid its disadvantages, which led

her to make the Algerian economy fits between the national economic development
in strategic sectors, private investment especially in foreign sectors, high-tech and
export-oriented.

Key words: foreign direct investment, investment climate, business environment,
foreign direct investment flows, the Algerian economy.
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مقدمة
شيد االقتصاد العالمي في العقود األخيرة تنامي ظاىرة العولمة وما تقتضيو مف تفكيؾ الحواجز بيف
الدوؿ ،وزيادة التشابؾ بيف االقتصاديات ،مف خالؿ تعاظـ حجـ التجارة الدولية ،واتساع نطاؽ التكتالت اإلقميمية
والدولية ،واكتساح أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات لممجاالت اإلنتاجية والمالية والتسويقية ،فأصبحت

العالقات االقتصادية الدولية تتميز بعالمية الطمب ،عالمية العرض ،وعالمية المنافسة ،و في ظؿ ىذه الظروؼ

تحاوؿ الدوؿ النامية التفاعؿ مع محيطيا الخارجي ،قصد التكيؼ مع متطمبات الوضع الجديد ،عف طريؽ المجوء

إلى االستثمار األجنبي المباشر ،حيث عرؼ ىذا األخير نموا كبي ار في الوقت الذي تالشت فيو أشكاؿ تدفؽ رأس
الماؿ األخرى ،وكذلؾ المساعدات التي كانت تعتبر مف أىـ مصادر التمويؿ الخارجية لمدوؿ النامية.

إف تقدير مدى تحقيؽ اآلثار اإليجابية والسمبية عمى الدوؿ المضيفة لالستثمار األجنبي المباشر ،مسألة

مازالت محؿ جدؿ كبير ،فالمؤيد لتمؾ االستثمارات يحبذونيا نظ ار لدورىا في استحداث فرص عمؿ وكذا المزيد

في تدفقات التجارة ،ولمياراتيا اإلدارية والتسويقية  ،ضؼ إلى ذلؾ نقؿ التكنولوجيا ،وىو ما يساعد الدوؿ المتمقية
في التعجيؿ بعممية التنمية االقتصادية ،وكذا تسريع عممية االندماج في األسواؽ العالمية ،أما المعارضيف ليذا

النوع مف االستثمارات ،فيروف أف ليا آثار سمبية عمى الجانب االجتماعي ،والذي قد ينتج عنو في بعض األحياف
انزالقات أمنية غير منتظرة ،ولتجنب تمؾ السمبيات تحاوؿ الدوؿ النامية ومنيا الجزائر جاىدة تحديد سياسات

خاصة بيذه االستثمارات األجنبية المباشرة.

مف خالؿ ما تقدـ تبرز لنا معالـ اإلشكالية التي نوجزىا في التساؤؿ التالي :ما ىي المحددات الرئيسية التي

تسطرىا البمداف النامية لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة ،و ما ىي اآلثار المتوقعة ليا عمى اقتصادياتيا ؟.

 تيدؼ ىذه الورقة إلى التعرؼ عمى اآلثار االيجابية و السمبية المتوقعة مف االستثمارات األجنبيةالمباشرة عمى اقتصاديات الدوؿ النامية ،و منيا الجزائر؛ مع محاولة لرسـ المحددات الرئيسية لجذب
االستثمارات األجنبية المباشرة و تفعيميا لتحريؾ التنمية في الدوؿ النامية.
المحور األول :مفاىيم عامة حول االستثمار األجنبي المباشر
إف الوصوؿ إلى حقيقة فيـ االستثمار األجنبي المباشر ،يتعيف عمينا التطرؽ إلى أىـ التعاريؼ الواردة
بخصوصو  ،إضافة إلى ذلؾ إبراز أىـ األشكاؿ التي يتخذىا في الدوؿ المضيفة.

أوال :تعريف االستثمار األجنبي المباشر:

تعددت واختمفت التوجيات واآلراء حوؿ تعريؼ االستثمار األجنبي المباشر ،وسوؼ نأخذ تعريؼ منظمة

التعاوف والتنمية االقتصادية ( )OCDEفقط :

" االستثمار األجنبي المباشر ىو كؿ شخص طبيعي ،كؿ مؤسسة عمومية أو خاصة ،كؿ حكومة ،كؿ

مجموعة مف األشخاص الطبيعييف الذيف ليـ عالقة فيما بينيـ ،كؿ مجموعة مف المؤسسات التي تتمتع
بالشخصية المعنوية المرتبطة فيما بينيا ،ىي عبارة عف مستثمر أجنبي مباشر ،إذا كاف لديو مؤسسة لالستثمار

المباشر ويعني أيضا فرع أو شركة فرعية تقوـ بعمميات في بمد آخر غير الذي يقيـ بو المستثمر األجنبي".
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ثانيا :أشكال االستثمار األجنبي المباشر
قد يتخذ االستثمار األجنبي المباشر عدة صور مف أبرزىا :

 -1االستثمار المشترك  :يعتبر االستثمار المشترؾ بمثابة مشروع يمتمكو أو يشارؾ فيو طرفاف أو أكثر ،مف
دولتيف مختمفتيف بصفة دائمة ،و المشاركة ىنا ال تقتصر عمى حصة رأس الماؿ فقط ،بؿ تمتد أيضا إلى إدارة

المشروع.
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 - 2االستثمارات الممموكة بالكامل لممستثمر األجنبي:
يعتبر ىذا النوع مف االستثمارات األجنبية المباشرة أكثر تفضيال مف طرؼ الشركات متعددة الجنسيات ،وتجدر

اإلشارة ىنا إلى أف إكتساب الحيازة ال يتحقؽ إال بعد الوصوؿ إلى حد حؽ المراقبة ( بموغ عتبة الممكية).
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المحور الثاني  :آثار االستثمار األجنبي عمى الدول النامية:

أوال  :اآلثار االيجابية لالستثمار األجنبي المباشر عمى الدول المضيفة:
ويمكف تمخيص أىـ اآلثار االيجابية فيما يمي:

 -1األثر عمى النقد األجنبي :

يساعد االستثمار األجنبي المباشر في زيادة حصيمة الدولة المضيفة مف النقد األجنبي ،فالشركات
األجنبية بما لدييا مف موارد مالية ضخمة ،وبقدرتيا لمحصوؿ عمى األمواؿ مف أسواؽ النقد األجنبي ،تستطيع

سد الفجوة الموجودة بيف احتياجات الدوؿ النامية مف النقد األجنبي وبيف مدخراتيا  ،ويتوقؼ زيادة حجـ التدفؽ

مف النقد األجنبي إلى الدوؿ النامية المضيفة عمى العوامؿ اآلتية :
-

حجـ رأس الماؿ الذي تجمبو الشركة في بداية االستثمار؛

-

حجـ األرباح التي تـ إعادة رسممتيا مقارنة بالحجـ الذي تـ تحويمو إلى الخارج؛

 -حجـ القروض التي تحصؿ عمييا ىذه الشركات مف البنوؾ المحمية ؛

-

حجـ المشروع االستثماري (كبير أـ صغير).
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 -2األثر عمى نقل التكنولوجيا

إف الفجوة التكنولوجية أو التخمؼ التكنولوجي الموجود بيف الدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة  ،يدفعنا إلى إثارة

عدد مف القضايا الرئيسية التي تمثؿ محور اىتماـ الدوؿ النامية ومف بيف ىذه القضايا:
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-الشروط التي تفرضيا الشركات المتعددة الجنسيات عمى نقؿ ىذه التكنولوجيا  ،وما مدى مناسبة مستوى

التكنولوجيا التي تـ نقميا إلى الدوؿ المضيفة مع خصائص ودرجة التقدـ ،وأىداؼ ىذه الدوؿ (قضية المالئمة)؛

 -إف الدوؿ المضيفة ال يمكنيا أف تتحصؿ عمى التكنولوجيا دوف تكمفة أو حتى بتكمفة منخفضة ،فيي ليست

بمثابة منفعة عامة يمكف ألي فرد أو شركة استخداميا دوف مقابؿ؛

 -إف التنمية التكنولوجية بالدوؿ النامية بدرجة تحقؽ ليا االستقالؿ وعدـ االعتماد عمى الدوؿ األجنبية ،ىو

اليدؼ الذي يمثؿ سببا جوىريا وراء سماحيا لمشركات المتعددة الجنسيات بالدخوؿ وممارسة أنشطة إنتاجية داخؿ
4

أراضييا ،فتحقيؽ ىذا اليدؼ يتوقؼ عمى مدى استعداد ىذه الشركات لإلسياـ في التنمية التكنولوجية بالدوؿ
النامية.
 -3األثر عمى العمالة والتنمية اإلدارية:
إف فتح األبواب أماـ االستثمارات األجنبية يؤدي إلى خمؽ فرص جديدة ومتزايدة لمعمؿ ،مما يقمص مف

مشكمة البطالة في البمد المضيؼ ،وتقدر مصالح األمـ المتحدة أف عدد الوظائؼ التي توفرىا الشركات متعددة

الجنسيات بحوالي  37مميوف وظيفة منيا  %06في الدوؿ النامية.
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كما تساىـ الشركات األجنبية بالنسبة لإلدارة والتنمية اإلدارية بالدوؿ النامية في كثير مف المجاالت ،منيا :
 -تنفيذ برامج لمتدريب والتنمية اإلدارية في الداخؿ وفي الدوؿ األـ،

 -تقديـ أو إدخاؿ أساليب إدارية حديثة ومتطورة؛

 -استفادة الشركات الوطنية مف نظيراتيا األجنبية باألساليب اإلدارية الحديثة مف خالؿ التقميد والمحاكاة؛

 إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية الميارات اإلدارية بيا ،حتى تستطيع الوقوؼ أماـ منافسة الشركاتاألجنبية.
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ثانيا :اآلثار السمبية لالستثمار األجنبي المباشر عمى الدول المضيفة
إف تدفقات رؤوس األمواؿ الدولية يعرض البمداف النامية المضيفة لمتاعب قد تؤدي إلى زعزعة االستقرار،
أو تخمؽ مصاعب في تحقيؽ التوازف في ميزاف المدفوعات والقدرة عمى المنافسة حتى في السوؽ المحمي،

مما يؤثر سمبا عمى السياسة االقتصادية الكمية وبالتالي عمى السيادة الوطنية.

 -1األثر عمى ميزان المدفوعات

يشير الناقدوف والمعارضوف لالستثمارات األجنبية المباشرة إلى أف اآلثار المباشرة لتمؾ االستثمارات عمى
ميزاف مدفوعات الدولة المضيفة ،قد تكوف إيجابية وذلؾ نظ ار لزيادة حصيمة تمؾ الدولة مف النقد األجنبي

(حساب العمميات الرأسمالية) ،كما تمكف الدولة المضيفة مف إمكانيات أكبر لغزو أسواؽ التصدير وبالتالي
زيادة حصيمة صادراتيا ،إال أف تمؾ اآلثار قد تكوف سمبية عمى ميزاف المدفوعات في األجميف المتوسط

والطويؿ نظ ار لعدد مف األسباب :

 زيادة الشركات األجنبية المستثمرة مف الواردات فيما يخص السمع الوسيطة والخدمات؛ ىناؾ المزيد مف الضغوط عمى ميزاف مدفوعات الدولة المضيفة ،وذلؾ نتيجة سياسات تسعير الصادراتوالواردات التي تتبعيا الشركات المستثمرة ،خاصة في حالة التكامؿ الرأسي مع فروعيا.
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 -2األثر عمى ىيكل السوق المحمي:

تتمتع الشركات األجنبية المستثمرة بوضع احتكاري أو شبو احتكاري في أسواؽ الدوؿ المضيفة ،وذلؾ

راجع إما النفراد تمؾ الشركات بإنتاج أصناؼ أو سمع متميزة ال يتوفر ليا بدائؿ في تمؾ األسواؽ ،أواف تمؾ
الشركات التي تستحوذ عمى شريحة كبيرة مف طمب السوؽ لتمؾ السمع في الدولة المضيفة التي تكفؿ ليا القيادة

السعرية ،ولذلؾ يعتبر مف اآلثار السمبية التأثير عمى السوؽ الوطنية مف خالؿ تعريض العديد مف الشركات
5

المحمية إلى مشاكؿ في تصريؼ منتجاتيا ،األمر الذي يستوجب عمى الدولة المضيفة وضع سياسة حمائية
لبعض الصناعات الناشئة ،مف خالؿ وضع إطار تشريعي وتنظيمي يكفؿ استمرار نشاط ىذه الشركات.
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 -3األثر عمى السياسة االقتصادية ومفيوم السيادة واالستقالل:

يثير المعارضوف لالستثمارات األجنبية المباشرة بعض القضايا المتعمقة بتأثير تمؾ االستثمارات عمى السياسة
العامة لمدولة المضيفة ،وكذا قابميتيا لمخضوع لضغوط الحكومة األجنبية بشكؿ غير مباشر مف خالؿ الشركات

المتعددة الجنسيات ،ومف ثـ تتعرض المصالح الوطنية لمدولة المضيفة إلى ضغوط ،و لذا فإف نشاط تمؾ

الشركات قد يؤدي إلى اإلنقاص مف االستقالؿ السياسي واالقتصادي لمدولة النامية ،ولكف بدرجات متفاوتة.
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المحور الثالث :محددات االستثمار األجنبي المباشر:

تتركز أىـ الدراسات الحديثة عمى عوامؿ دفع االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخؿ ،حيث أولت

أىميتيا بالمزايا الطبيعية التي تتمتع بيا الدولة المضيفة ،وكذا أىمية حجـ السوؽ واحتماالت النمو ،غير أف ىذه
االستثمارات واستمرار تدفقيا إلى الدوؿ النامية يتوقؼ بالدرجة األولى عمى مدى مالئمة المناخ االستثماري

السائد ،والذي يمكف وصفو بمجمؿ األوضاع والظروؼ المكونة لممحيط االستثماري ،الذي قد يؤثر سمبا أو إيجابا
عمى فرص نجاح المشروعات .

أوال  :السياسات االقتصادية:
إف وجود بيئة اقتصادية كمية مرحبة باالستثمار وتتمتع باالستقرار والثبات ،مف العناصر األساسية في
تشجيع االستثمار بصفة عامة واالستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة ،كما أنيا تعطي إشارات سميمة لكؿ

مف المستثمر المحمي واألجنبي ،فضال عف اىتماميا بتحرير االقتصاد واالنفتاح عمى العالـ الخارجي ،والتي تعد

متطمبات أساسية لتدفؽ االستثمار ،ويتـ الوصوؿ إلى ىذه البيئة مف خالؿ تطبيؽ برامج اإلصالح االقتصادي
التي تعمؿ عمى التحكـ في التضخـ وعجز الموازنة العامة وتقميؿ العجز التجاري  ،وعمميات الخصخصة التي

أصبحت تشكؿ عامؿ جذب ميـ جدا لمشركات األجنبية.

زد عمى ذلؾ ،فإف قرار توطف االستثمار األجنبي مرتبط بحجـ السوؽ واحتماالت النمو ،وىذا يتجسد مف خالؿ

المقا ييس المستخدمة لقياس حجـ السوؽ المحمية ،متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ،وعدد
السكاف.
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ثانيا  :اإلطار التشريعي والتنظيمي:
تؤثر البيئة التنظيمية والمؤسسية في الدولة المضيفة تأثيرىا ىاما عمى تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر ،نظ ار
لتأثيرىا عمى تكمفة المعامالت وعمى تقميؿ أو زيادة درجة اليقيف بالنسبة لممستثمريف المحتمميف ،فكمما كاف النظاـ
اإلداري القائـ عمى إدارة االستثمار يتميز بسيولة اإلجراءات ووضوحيا وعدـ تفشي البيروقراطية ،وتبسيط قواعد

الموافقة عمى االستثمار ،مف خالؿ إنشاء مراكز الخطوة الواحدة داخؿ الدولة ،أدى ذلؾ إلى جذب االستثمار
والعكس صحيح ،وكمما كانت المعمومات والبيانات التي يحتاجيا المستثمر متوفرة بشكؿ تفصيمي ودقيؽ وفي

الوقت المناسب أدى ذلؾ إلى زيادة جذب االستثمار.
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6

ثالثا :التحفيزات المساعدة لجذب االستثمار األجنبي المباشر :
يعتبر توفر بنية أساس ية مناسبة محددا ىاما ورئيسيا في جذب االستثمار األجنبي المباشر ،إذ أنيا تساىـ
في تخفيض تكمفة األعماؿ لممستثمر ،ومف ثـ رفع معدؿ العائد عمى االستثمار الخاص ،مثاؿ ذلؾ خطوط النقؿ

الحديثة وكؿ وسائؿ االتصاالت ذات الكفاءة العالية .إضافة إلى ذلؾ فإف توفر العمالة المؤىمة والمدربة فنيا يعد
مف العناصر اليامة في جذب االستثمار األجنبي المباشر ،كما يعتبر االستثمار المحمي المتزايد في أنشطة
البحث والتطوير وتوفر مراكز البحث العممي ،محددا ضروريا التخاذ قرار االستثمار في دولة معينة ،إذا يعكس

توفر ىذه العوامؿ زيادة القدرة عمى التكيؼ مع طرؽ اإلنتاج واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في ىذه الدولة.

وىناؾ حوافز أخرى تمنحيا الدوؿ النامية لممستثمر األجنبي ،والتي ليا دو ار محدودا في جذب االستثمار

األجنبي ،السيما عندما تمنح ىذه الحوافز لتكوف عوضا عف انعداـ المزايا النسبية األخرى في الدوؿ المضيفة
لالستثمار ،وتتمثؿ ىذه الحوافز في:

 -1الحوافز المالية والتمويمية:

وتتمثؿ في الحوافز الضريبية بصفة أساسية ،واإلعفاءات الجمركية في االستيراد والتصدير ،زيادة عمى

اإلعانات الحكومية المباشرة واالئتماف الحكومي المدعـ.

 -2حوافز أخرى

تشمؿ المعاممة التفضيمية لالستثمار األجنبي المباشر في مجاالت الصرؼ األجنبي ،مثؿ ضماف تحويؿ

رأس الماؿ واألرباح إلى الخارج ،وتشمؿ أيضا تزويد المستثمر بالخدمات األساسية في مجاؿ مواد الطاقة
واالتصاالت...الخ.
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المحور الرابع  :دراسة حالة الجزائر اتجاه االستثمار األجنبي المباشر:
إف الجزائر عمى غرار الدوؿ النامية األخرى ،تسعى دائما إلى االندماج في االقتصاد العالمي والتفتح

عميو ،وىذا ما يتطمب منيا السعي نحو إصالح سياستيا االقتصادية أماـ كؿ مستثمر أجنبي بما فيو المباشر،
ولجذب ىذا األخير ،يتعيف عمى الجزائر القياـ بتنفيذ كافة اإلصالحات والتحفيزات حتى يمكف ليا تحسيف
وضعيا التنافسي في استقطاب ىذا النوع مف االستثمار.

أوال :الواقع االقتصادي الذي تعيشو الجزائر:

يمر االقتصاد الجزائري بفترة إصالحات مكثفة مست كؿ المستويات  ،فالجيود الكبيرة التي تقوـ بيا مف

أجؿ تكييؼ اقتصادىا بما يتماشى ومتطمبات اقتصاد السوؽ ،يظير جميا مف خالؿ إعطاء ديناميكية جديدة

لمقطاع الخاص  ،إعادة النظر في أساليب وأنماط اإلنتاج ،تعميؽ إصالحات المنظومة المالية والبنكية وىي أىـ
المحاور لتحضير القاعدة واألرضية لممتعامؿ األجنبي لالستثمار في الجزائر.

كما ألقت األزمة المالية واالقتصادية العالمية منذ بدايتيا في  2007بأسوأ ظالليا عمى المنطقة العربية ككؿ،
والجزائر بالخصوص حيث انعكست أعمى درجات تأثيراتيا السمبية عمى المنطقة خالؿ عاـ  2009فعمى صعيد

المؤشرات االقتصادية ،عكست التقديرات األولية وفؽ المصادر الدولية تراجعاً حاداً في معدؿ النمو االقتصادي
7

لمدوؿ العربية مجتمعة لمعاـ  2009ليقتصر وألوؿ مرة خالؿ السنوات العشر السابقة ،عمى  2.0 %فقط
مقارنة بنحو 5.4 %لمعاـ  ، 8662وسجمت الجزائر تراجعا كما نراه في الجدوؿ التالي:

الجدول رقم ( :)01تطورات معدل النمو االقتصادي  ،ومعدل التضخم في الجزائر خالل ()2009 –2008
2008

2009

السنوات
معدل لنمو االقتصادي الحقيقي %

2.4

2.3

متوسط معدل التضخم %

4.46

5.70
المصدرSource : www. DRE. DZ :

حيث تراجع معدؿ النمو الحقيقي مف  %8.2إلى  ،%8.7وىو ما يفسر كذلؾ ارتفاع معدؿ التضخـ خالؿ
نفس الفترة مف  2.20%إلى  % 0.36وذلؾ راجع إلى ارتفاع أسعار المواد األساسية في األسواؽ العالمية ،
وزيادة اإلنفاؽ الحكومي نتيجة الورشات الضخمة المفتوحة في الجزائر ،واعتماد سياسة نقدية توسعية.

وعمى صعيد االستثمار األجنبي المباشر ،تشير التقديرات األولية المتاحة مف مصادر دولية معتمدة وعمى

رأسيا مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية) انكتاد (إلى تراجع تدفقاتو المتجية إلى الدوؿ العربية بما نسبتو
 76%لتبمغ  67مميار دوالر لمعاـ  2009مقارنة بنحو

 96مميار دوالر في عاـ  2008ويعزى ذلؾ إلى الركود واالنكماش الحاد في النشاط االقتصادي في الدوؿ
المتقدمة ،التي تعتبر أحد المصادر األساسية لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدوؿ العربية في السنوات
األخيرة والجدوؿ التالي يبيف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر خالؿ الفترة . 2009 _1999

جدول رقم( : )02تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر خالل الفترة 2009-1999
السنة

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

الجزائر

292

438

1.196

1.065

634

882

1.081

1.795

1.662

2.646

2.310

المصدر :تقرير مناخ االستثمار 8662الصادر عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات( بتصرؼ). .

نالحظ التزايد المستمر والمضطرد في بداية العقد  ،ثـ التراجع في  8667و 8662ثـ االرتفاع حتى سنة 8662
وانخفاض طفيؼ في سنة  8662في الجزائر مقارنة بأغمبية الدوؿ العربية  ،ومرد ذلؾ ربما يرجع إلى
االحتياطات المعتبرة لمجزائر واإلعالف عف مشروع تدعيـ النمو  8602 – 8606بقيمة تفوؽ  820مميار دوالر.
جدول رقم( : )03نسبة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

النسبة

3.87

9.57

7.64

3.88

4.30

4.68

6.63

4.71

5.58

5.90

المصدر :تقرير مناخ االستثمار 8662الصادر عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات( بتصرؼ). .

وىي نسب في مجمميا اقؿ مف جؿ الدوؿ العربية،

8

 -1االستقرار االقتصادي والسياسي
إف االستقرار السياسي يترؾ المجاؿ لالستقرار االقتصادي ،ألنو يقضي عمى التغيرات السريعة لمقوانيف،
مما يطمئف المستثمريف األجانب عمى أمواليـ وممتمكاتيـ ،فالجزائر في اآلونة األخيرة عرفت عموما استق ار ار

سياسيا أثر إيجابيا عمى الجانب االقتصادي وعمى تحسف صورة الجزائر في العالـ و في أعيف المستثمريف
األجانب ،حيث بعد الجيود المبذولة والبناءة في ىذا المجاؿ ،راجعت تمؾ الشركات المتعددة الجنسيات نظرتيا

إلى المناخ االستثماري ليذا البمد النامي وما لو مف تحفيزات.
 -2حجم األسواق

عند إسقاط ىذا العامؿ عمى االقتصاد الجزائري ،نجد أف القوة الشرائية لممواطف الجزائري ضعيفة جدا
عند مقارنتيا بالقدرة الشرائية لمبمداف المنافسة في جمب رؤوس األمواؿ األجنبية ،وىذا بسبب معدؿ البطالة

المرتفع ،وليذا تقوـ الجزائر في السنوات األخيرة بإعداد برامج وخطط إستراتيجية تيدؼ إلى الرفع مف مستوى
التدريب سواء كاف ذلؾ في مراكز التكويف الميني أو في المدارس والجامعات ،بما يتطمب واألوضاع الجديدة
وحتى يمكف ليـ القياـ باستثمارات تقمؿ مف البطالة وتخمؽ طمب إضافي لزيادة حجـ السوؽ و التفتح عمى

االقتصاد العالمي ،والجدوؿ التالي يبيف االستثمار األجنبي المباشر الوارد كنسبة مف الناتج المحمي الكمي .
جدول رقم( :)04نسبة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحمي اإلجمالي

السنة
االقتصاد
العالمي
اقتصاديات
النامية

االقتصاديات
االنتقالية

االقتصاديات
المتقدمة
الجزائر

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4.40

2.61

1.89

1.52

1.74

2.17

2.97

3.80

2.91

1.88

3.68

3.12

2.49

2.35

3.21

3.07

3.48

3.82

3.66

2.64

1.78

2.08

2.18

3.11

3.55

2.85

3.92

5.00

5.24

3.87

4.65

2.47

1.72

1.26

1.28

1.86

2.75

3.74

2.47

1.46

0.80

2.17

1.87

0.93

1.03

1.05

1.53

1.24

1.55

2.02

المصدر :تقرير مناخ االستثمار 8662الصادر عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات ( بتصرؼ).

مف الجدوؿ رقـ ( )62نجد أف نسبة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحمي الكمي متذبذبة عمى مدى

سنوات الدراسة  ،وضعيفة بالنسبة لالقتصاديات النامية أو االنتقالية .

ثانيا  :اإلصالحات التشريعية الخاصة بجذب االستثمار األجنبي المباشر :

تتمثؿ ىذه اإلصالحات في مجمؿ اإلجراءات القانونية التي وضعيا المشرع الجزائري لصالح المستثمر

األجنبي إلزالة العراقيؿ البيروقراطية التي تعاني منيا كؿ االقتصاديات النامية وبعض الدوؿ ،وأىـ القوانيف التي

جاءت بيا اإلصالحات في الجزائر تمؾ المتعمقة بالجانب المالي والنقدي خاصة قانوف النقد والقرض (– 10

 )90وقانوني االستثمارات( )12 – 93و ( ، )03 – 01كل المراسيم المتعمقة باالستثمار.
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ثالثا  :التحفيزات الممنوحة من طرف الجزائر
إف الجزائر ككؿ الدوؿ النامية تعمؿ عمى تقديـ حوافز وامتيازات استثمارية لمحصوؿ عمى تمؾ التدفقات
المالية الدولية ،لذلؾ سطرت برنامجا تحضيريا يعتمد أساسا عمى القدرات المادية والبشرية التي تكتسبيا.

إف تمؾ الحوافز واالمتيازات المختمفة مف بمد آلخر تدخؿ تحت نطاؽ مشروعية المنافسة العالمية لجذب

االستثمارات األجنبية المباشرة و مف ىذه المزايا ما ىي نسبية وأخرى تنافسية
 -1المزايا النسبية لمجزائر

يقصد بالمزايا النسبية تمؾ االمتيازات المتعمقة بعامؿ الندرة االقتصادية ،والتي تضـ جميع الموارد

الطبيعية والموارد األولية التي تدخؿ في العممية اإلنتاجية ،وىذا ما يتجسد في بمد مثؿ الجزائر التي تزخر
بمواردىا مثؿ المحروقات ،قطاع المناجـ ،الموقع االستراتيجي ،الموارد المائية ،باإلضافة إلى مؤىالت القطاع

السياحي عمى المستوى الوطني ،كالصحراء الجزائرية ،الشريط الساحمي ،السالسؿ الجبمية .الحمامات المعدنية،
وتعتبر ىذه اإلمكانيات السياحية مف أىـ قوى الجذب الفعالة لممستثمر األجنبي عندما يتوفر االستقرار السياسي

واالقتصادي.

 -2المزايا التنافسية لمجزائر
تقوـ الجزائر بتطوير قدرتيا التنافسية لخمؽ مناخ استثماري أفضؿ مف الدوؿ النامية األخرى ،حيث أولت

االىتماـ بقطاع التكويف الميني لتأىيؿ مستوى اليد العاممة بما يتماشى وأىداؼ صاحب رأس الماؿ ،وكذلؾ
تنصيب شبكة اتصاالت تساير المقاييس الدولية مف أجؿ تحسيف مستوى األداء االقتصادي ،االستثمار في

عنصر رأس الماؿ البشري بما يتماشى ومتطمبات التنمية عموما  ،زيادة عمى اإلجراءات اإلدارية والبيروقراطية

المتعمقة ببيئة األعماؿ ،والجدوؿ التالي يبيف لنا ترتيب الجزائر في ما يخص إجراءات وسيولة أداء األعماؿ في

سنة .8600

جدول رقم( :)05المؤشرات الفرعية العشر لممؤشر المركب "سيولة أداء األعمال "2011
الترتيب عالميا
 183دولة

الترتيب عربيا
الدول

14

الجزائر

بدء

استخراج توظيف تسجيل

الحصول حماية

البناء

االئتمان

المشروع تراخيص العمال
150

113

122

الممتمكات عمى
165

دفع

التجارة إنفاذ

المستثمر الضرائب عبر

138

الحدود

74

168

124

إغالق

العقود

المشروع

127

51

المصدر  :التقرير السنوي لممؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  2011بتصرف

نرى في كؿ المؤشرات الجزائر تأتي في المراتب األخيرة إما عربيا في المرتبة  02مف  02دولة عربية  ،وفوؽ

المرتبة  066في كؿ المؤشرات عالميا مف  027دولة ما عدى في مؤشريف  ،مؤشر حماية المستيمؾ المرتبة

 32ومؤشر إغالؽ المشروع المرتبة  ،00وىي كميا ال تشجع جذب االستثمارات بؿ دفعيا  ،ألنو لو نحمؿ أكثر
قيمة التدفقات مف الناحية القطاعية نجد أف أغمبيتيا في قطاع البتر وكيماويات وبعض الخدمات  ،وىي مجاالت
غير إنتاجية .
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الخاتمة العامة
إف الدراسة التي بيف أيدينا كشفت لنا حقيقة االستثمار األجنبي المباشر والتطورات اليائمة التي شيدىا في
عصرنا ،أماـ تدني مختمؼ األشكاؿ التقميدية لتدفؽ رؤوس األمواؿ الدولية ،كما بينت لنا مزاياه و مثالبو  ،وسعي

الجزائر الستقطابو.

النتائج :بعد ىذه الدراسة انتيينا إلى النتائج التالية:
 -1إف االستثمار األجنبي المباشر ما ىو إال شكؿ مف أشكاؿ تدويؿ عمميات إنتاج الشركات المتعددة
الجنسيات ورسممتيا .

 -2إف خاصية انخفاض درجة التقمب التي يتميز بيا اإلستثمار األجنبي المباشر مقارنة بالتدفقات األخرى
لرأس الماؿ ،جعمت منو يكوف المقصد المفضؿ مف طرؼ جميع الدوؿ في بناء إستراتيجياتيا التنموية عمى

المدى الطويؿ.

 -3إف الدوؿ المتقدمة تستحوذ عمى حصة األسد مف إجمالي تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر العالمي،
سواء تعمؽ األمر بالتدفقات الصادرة أو الواردة أو المخزوف ،ويرجع ذلؾ إلى عمميات اإلندماج والتممؾ عبر
الحدود التي تقوـ بيا كبريات الشركات متعددة الجنسيات في ىذه الدوؿ ،باإلضافة إلى ما يميز ىذه الدوؿ مف

ظروؼ مالئمة لإلستثمار,

 -4يمكػػف لمػػدوؿ الناميػػة أف تحػػوؿ الكثيػػر مػػف مزاياىػػا النسػػبية إلػػى م ازيػػا تنافسػػية تعػػزز بيػػا القػػدرة التصػػديرية
لصػػػناعاتيا ،وىػ ػػذا مػػػف خػ ػػالؿ إنتياجيػ ػػا لممسػ ػػار السػ ػػميـ ،إنطالقػ ػػا م ػػف تحسػ ػػيف مس ػػتوى األداء الصػ ػػناعي

لمؤسساتيا المحمية ،وتييئة الظروؼ الالزمة لإلندماج في األسواؽ الدولية.

 -5يعتبر اإلستثمار األجنبي المباشر أحد أىـ الوسػائؿ التػي تمكػف الػدوؿ الناميػة المضػيفة مػف الحصػوؿ عمػى
التكنولوجيا الحديثة ،وتكييفيا حسب متطمبات البيئة اإلستثمارية بالبمد المضيؼ ،زيادة عمى تعزيز رصيدىا

مف النقد األجنبي.

 -6إض ػػافة إل ػػى ك ػػوف أف اإلس ػػتثمار األجنب ػػي المباش ػػر يعم ػػؿ عم ػػى ترقي ػػة المي ػػارات ويس ػػاىـ بش ػػكؿ كبي ػػر ف ػػي

عمميػػات التػػدريب لمعمػػاؿ المحميػػيف ،فػػإف لػػو دو ار كبي ػ ار فػػي تحسػػيف العمػػؿ اإلداري توادخػػاؿ طػػرؽ التسػػيير
الحديثة ،وكميا عوامؿ تساىـ بقسط كبير في تحسيف نوعية المنتج وتزيد في اإلنتاجية.

 -7إف الجزائر رغـ التحسف الممحوظ فػي قيمػة تػدفقات االسػتثمار إال انػو يبقػى بعيػدا عػف المػأموؿ منػو  ،وعػف
مس ػػتوى ال ػػدوؿ النامي ػػة وبع ػػض ال ػػدوؿ العربي ػػة ،ب ػػالنظر لإلمكان ػػات المت ػػوفرة والحػ ػوافز المقدم ػػة لج ػػذب ى ػػذا

األخير.

 -8نػرى بوضػػوح اتجػػاه االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر إلػػى القطاعػػات الريعيػػة والخدماتيػػة فقػػط  ،ويكػػاد ينعػػدـ فػػي
القطاعات اإلنتاجية والمدرة لقيمة مضافة حقيقية.
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التوصيات :
بعد عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،يمكف تقديـ بعض التوصيات نراىا مناسبة:
 -1إف بناء اقتصاد يعتمد عمى االستثمارات األجنبية المباشرة ليس ىو الحؿ األمثؿ لتحقيؽ التنمية االقتصادية
عمى المدى البعيد ،بؿ يجب عمى الدوؿ النامية رسـ سياسات اقتصاديات سميمة و تشجيع تمؾ الصناعات

الناشئة وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح قادرة عمى تمبية الطمب المحمي ،و ال يمنع ذلؾ مف
الشراكة مع األجانب لفوائدىا األكيدة.

 -2لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة و االستفادة مف الفرص التي تتيحيا ،يستوجب عمى الدوؿ النامية
المستضيفة بناء مناخ استثماري مالئـ ،و رسـ إطار قانوني واضح و شفاؼ.

 -3إف تحسيف المناخ لالستثماري الجزائري يتوقؼ أساسا عمى الجيود المبذولة لتحقيؽ االستقرار األمني
والسياسي ،وكذلؾ إعطاء مختمؼ االمتيازات والحوافز لممستثمر األجنبي وكذلؾ التبسيط مف اإلجراءات اإلدارية

والقضاء عمى البيروقراطية.

 -4إنو البد مف ت فعيؿ االستفادة مف تواجد االستثمارات األجنبية و التفاوض معيـ حوؿ نقؿ التكنولوجيا
ومستواىا إلى الدوؿ المضيفة ،و توجيو استثماراتيـ نحو االحتياجات الحقيقية لالقتصاد الوطني.
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