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شكر وثقدير
قال عز وجل )وقل امحلد هلل) ا إلرساء .111

وقال امرسول " من ليشكر امناس ليشكر هللا"
اثوجو جبزيل امشكر والامتنان اىل الاس تاذ املرشف أوضيف خلرض اذلي مل يبخل علينا
بتوجهياثو وهطاحئو امقمية خالل اجناز ىذا امعمل،وأرائو امسديدة اميت اكهت عوان منا يف اإمتام
ىذا امعمل.
كام ليفوثنيأهأثقدم ابمشكر ملساثذةأعضاء جلنة املناقشة عىل ثفضليم بقبول مناقشة وإاثراء
ىذه املذكرة وأثوجو خبامص امشكر وامتقدير اإمىأساثذة امعلوم الاقتطادية
كام وشكر لك من ساعدان من قريب أو بعيد عىل اجناز ىذا امعمل املتواضع من الساثذة
وامزمالء.

دييس مبىن،حفاف مىن.
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مقدمة
تمهيد:
شيد العالم عدة تطورات و تغيرات اقتصادية شممت الكثير من المجاالت و التي تركزت
عمى تمويل االقتصاد بصفة عامة ،و تعتبر االستثمارات األجنبية المباشرة من أىم المواضيع
االقتصادية التي لقيت قدر كبير من االىتمام والدراسة المتفاوتة ،وذلك لما ليا من امتيازات في
فتح األسواق العالمية ،والزيادة السريعة لمتجارة الدولية ،وحجم المبادالت الدولية.
تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة أحد مصادر تدفق رؤوس األموال ،التي تشيد تطو ار
كبي ار نظ ار لمدور الميم والحيوي الذي تمعبو في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمساىمة في
تكوين رأس المال البشري ،وتحسين الميارات والخبرات ،وىذا ما أكدتو الكثير من الدراسات
السابقة في ىذا الموضوع والتي تحدثت عن إيجابيات وسمبيات ىذا النوع من االستثمار.
لقد برىنت الزيادة المتسارعة في تدفق االستثمار األجنبي المباشر عمى تنافس الدول من
أجل الحصول عمى ىذه التدفقات ،وذلك لتحسين مستوى اقتصادياتيا من خالل تشكيل قاعدة
انتاجية تساىم في النمو االقتصادي.
االشكالية
وعمى ىذا األساس يمكن طرح اإلشكالية التالية:
 ما أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة
( )2225- 2222؟
 االسئمة الفرعية التالية:
 ما ىي أىم النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر؟ تعريف النمو االقتصادي؟وماىي أىم النظريات المفسرة لو؟-

ىل يساىم االستثمار االجنبي المباشر في النمو االقتصادي ؟

2

مقدمة
 فرضيات البحثتقوم ىذه الدراسة عمى الفرضيات التالية :
 توجد عدة نظريات مفسرة لالستثمار االجنبي المباشر. الزيادة المستمرة في كمية السمع و الخدمات المنتجة في محيط اقتصادي معين.وتوجدالعديد من النظريات المفسرة لو.
 يساىم االستثمار االجنبي المباشر في زيادة النمو االقتصادي .أهمية الدراسة :
تأتي أىمية ىذه الدراسة الزدياد أىمية وانتشار االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر،
كونو يقوم بدور المحرك الرئيسي لعممية التنمية االقتصادية ،وباعتباره من أبرز عناصر التنمية
لمدول النامية التي يعاني معظميا من ندرة رأس المال ،وباعتباره أيضا عنصر من العناصر
المعزز الستكمال النقص الذي يوجد في رؤوس األموال المحمية ،وذلك من خالل ما يحممو من
قدرة عمى نقل التكنولوجيا والتقنيات المتطورة لمدول المضيفة .
أهداف الدراسة :
تيدف الدراسة إلى :
 التعرف عمى ماىية االستثمار األجنبي المباشر و ماىية النمو االقتصادي؛ التعرف عمى االستثمار األجنبي المباشر وأثره عمى النمو االقتصادي؛-

معرفة حجم تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر و عالقتو بالنمو االقتصادي.

أسباب اختيار الموضوع :
ىناك عدة أسباب الختيار ىذا الموضوع نذكر بعض منيا.
 -اىتمام الدول النامية المتزايد بشأن جذب االستثمار األجنبي المباشر؛
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مقدمة
 المساىمة في تراكم المعرفة العممية في ىذا الموضوع قدر المستطاع؛ الميول الشخصي واالىتمام بيذا الموضوع .منهج الدراسة:
 اعتمادنا المنيج الوصفي التحميمي من أجل اإللمام بالجوانب النظرية لمموضوع و ذلكمن خالل عرض المفاىيم ،والتعاريف ،واالستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي .
 االعتماد عمى المنيج التاريخي وىذا التعرف عمى التطور االستثمار االجنبي في الجزائروقوانينو.
 تحميل معطيات االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي التي تبين طبيعة تطورالدراسة خالل فترة معينة المتمثمة في الفترة (.)0202-0222
حدود الدراسة :
من أجل معالجة االشكالية تم تحديد إطارين زماني ومكاني،
 الحدود المكانية  :فان ىذه الدراسة تخص واقع الجزائر بالتركيز عمى االستثمار االجنبيالمباشر.
 الحدود الزمنية :لقد تم تحديد فترة الدراسة الممتدة بين (. )0202-0222الدراسات السابقة :
 -20كريمة قويدري ) ،االستثمار األجنبي والنمو االقتصادي في الجزائر( ،رسالة ماجستير
قسم العموم اإلقتصادية ،تخصص مالية ونقود ،جامعة أبي بكر بمقايد ،تممسان
0200تمحورت إشكالية الدراسة حول أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمو
االقتصادي في الجزائر ،وتيدف ىذه الدراسة إلى تحميل وتقييم مناخ االستثمار في الجزائر
ومحاولة إبراز تأثير االستثمار األجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي وتوصمت الدراسة
4
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إلى األثر اإليجابي لالستثمار المحمي والواردات عمى الناتج اإلجمالي في الجزائر خالل فترة
الدراسة (. )0222-0990
 -20رفيق نزاري )،االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي" دراسة حالة تونس،
الجزائر ،المغرب"( ،رسالة ماجستير ،قسم العموم االقتصادية ،تخصص إقتصاد دولي،
جامعة الحاج لخضر،باتنة،0222،تمحورت اشكالية الدراسة حول قياس تأثير اإلستثمار
االجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي وىدفت الدراسة الى محاولة ابراز وتأثير
االستثمارات االجنبية المباشرة عمى النمو االقتصادي في دول المغرب العربي ،والتي
استنتج من خالليا أن تأثير االستثمار األجنبي عمى النمو االقتصادي ،االقتصاد في تونس
كان سالبا وىذا ما يؤكد الدراسات السابقة المقامة عمى االقتصاد التونسي والتي أثبتت عدم
االستفادة واستغالل ىذا البمد من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر؛
 -20سعدي ىند) ،أثر االستثمارات االجنبية المباشر عمى النمو االقتصادي في البمدان
العربية دراسة قياسية إقتصادية لمفترة  ، (2224-2892تمحورت إشكالية البحث حول:
ما ىو أثر االستثمارات االجنبية المباشرة في البمدان العربية خالل الفترة ()0202-0922
وىدفت الدراسة الى التعرف عمى واقع االستثمارات االجنبية والنمو االقتصادي في البمدان
العربية ،معرفة أثر االستثمارات االجنبية والنمو االقتصادي في البمدان العربية،النفطية
والغير نفطية وتوصمت الدراسة إلى ان واقع االستثمارات في البمدان العربية خالل
الفترة()0202-0922اليزال يعاني من إنخفاض في حجم التدفقات ،البمدان العربية تعتمد
عمى قطاع واحد وىو قطاع النفط.
ىيكل الدراسة :
قصد اإلجابة عمى األسئمة الفرعية المتعمقة بموضوع الدراسة ،وبغية إختبار فرضيات
البحث قمنا بتقسيميا إلى:
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 الفصل األول  :مدخل نظري إلى االستثمار األجنبي المباشر؛ تطرقنا إلى مفيوماالستثمار االجنبي وخصائصو واىم النظريات المفسرة لو باإلضافة الى محدداتو؛
 الفصل الثاني  :اإلطار النظري لمنمو االقتصادي؛ في ىذا الفصل تطرقنا الى مفيومالنمو االقتصادي ونماذجو ،ومؤشراتو ومحددات النمو االقتصادي؛
 الفصل الثالث  :أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي في الجزائرخالل الفترة ( ) 0202 - 0222؛ في ىذا الفصل تطرقنا الى واقع االستثمار االجنبي
المباشر في الجزائر ومدى تأثيره عمى النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة (-0222
.)0202
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الفصل األول:
تمهـــــــــــــــيد6

تع اادظر دإلر ثما ااتنبدر ثمباش ااى ثلبشدد اار ميا ا ثل ااع د ثلع اادلبى ح ا ا

ب اام أ اار

أ ااشح

ب ددر ثلتبإل ل ثلادإللى ياى ثلادإلل ثلادب اّ ثلتتاى تبار شبرحياّ إاتصادل إست ادد ثلااإلد ح ا
أ ب ااّ ثماااتنبدر شعااد ثلحااري ثلعدلب ااّ ثلندا ااّ إل ااذث ات بااّ تطااإلر ثلع سااد
،ببااد أده ااذث إلا تاااديس ثلح إلبااد

ت ثز اد

ثمست اادد ّ ثلدإلل ااّ

بااض شعداامد ثلااشعض لباادي بز ااد باام تااديصد

ثماااتنبد ثر

ثمباش ّ ثلبشددرة.
إلشمااد

ثلإلسااإل

مي ا ثمطاادر ثلاظ اري ل اااتنبدر ثمباشااى ثلبشدداار تاار تصا ا ر ثلل اال ثمإلل

إل بشحن م6
المبحث األول 6بلد ر مدبّ حإلل ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددر؛
المبحث الثاني 6اظر د

ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددر إل بحددثته.
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الفصل األول:

المبحث األول :مفاهيم عامة حول اإلستثمار األجنبي المباشر
لصااد تعاادد ثمست اادد م مي ا إمطااد تعاادر
تعر ا

بنتيلااّ لماااتنبدر ثمباشااى إللاار ااتر إمطااد

بإلحااد ل داابل ااذث ثلاااإلع باام ثماااتنبدر لااذث ااااتطرد إل ا تعاادر

ثماتنبدر لز ددة ثم تبدر شه أ نر يى ثلااإلث

ثمن رة اظ ثر لمب دا د
ل أاإلثع ثماتنبد ثر

بم أبل أنذ ي رة مدبّ ،لذث ااتطرد إل تعر

ماادة لمااذث ثلااابط باام
ثلتتى إلير د ليادإلل ثلادب اّ
ثمباش ّ.

المطمب األول :مفهوم اإلستثمار األجنبي المباشر.
لصد تعدد

تعدر

ثماتنبدر اذ ر بامد بد يى6

تعريـ  :1ااإل ذلاان ثلاداادط ثلتااذي ترتااي مي ااه ثلص اادر شنيااد طدسااّ بد اادة أإل ز ااددة ثلطدسااّ ثلحدل ااّ
ليبؤااّ ،أإل ثاتشدثل ثم إلل ثلحدل ّ شأ إلل أ نر لد ة.1
تعري ـ  :2بااد عاار أ دااد ااإل مشاادرة ماام مبي ااّ إابااد ليذبااّ ثلبدل ااّ لشيااد بااد باام نا ل حر ااّ
رؤإلس ثمب اإلثل ثلببيإل ااّ لماار مشاار ثلحاادإلد إل دنإللمااد يااى ثلبداارإلمد
تإلي ر ثمحت دبد
إل عاار

ثمست اادد ّ تعباال مي ا

بنتيلّ إلتحص د أرشدح بدل ّ.2

ااذلن تأاااه تإلظ ا

ثلباادل شمااد

تحص ااد ثلعد ااد أإل ثلاادنل أإل ثل ارش إل ثلباادل مبإلبااد سااد

إلم ثماتنبدر مي د ل بددي بيبإلس أإل مي د ل غ ر بددي.3
ثانيا :اإلستثمار األجنبي الغير مباشر:
ب اام تعر ا

ثماااتنبدر ثمباشااى ثلغ اار بشدداار شأاااه تياان ثماااتنبد ثر

ثلدإللااّ يااى دا ل ساارإلض بصدبااّ باام أيارثد أإل

ااد

أباش ااّ مدبااّ أإل ند ااّ ،أإل تااأتى يااى دا ل

أ ت دي يى ثلا إلن ثل ددرة مم تين ثلدإللّ أإل يى ثلبدرإلمد
ماام طر ااد ثلاااادث

ثلتتااى تتااديد دثناال

ثلتتى تصإلر شمد ااإلث تار ثم تتادي

ثلتتااى تحباال يد اادة ندشتااّ أبااد ماام طر ااد ثمااامر شداارط أ ت ااإلم ل بداااي

ثلحد يى ثلح إلل مي ااشّ بم ثمامر تنإللمر إدثرة ثلدرإلع.4
1

ا بشدرن لايإلس ،التسير المالي ،د إلثم ثلبطشإلمد

3

ا طد ر حردثم ،أساسيات اإلستثمار ،دثر ثلباتصشل ليادر إلثلتإلز ض ،ط ،0مبدم ،2101 ،ص .01

2

4

ثلبدبع ّ ،ط ،2ثلب ثز ر ،2102 ،ص .001

ا مبر ددر ،بحبد

ديّ ،ضمانات اإلشعارات األجنبية في القانون الدولي ،دثر ثلل ر ثلبدبعى ،ثما ادر ّ ،ص .10

ا مبر ددر ،بحبد

ديّ ،بربض اشد ذ ره ،ص .03

9

مدخل نظري لإلستثماراألجنيب املباشر

الفصل األول:
ثالثا :اإلستثمار األجنبي المباشر:

ثما ااتنبدر ثمباشا ااى ثلبشددا اار ااإل ذلا اان ثماا ااتنبدر ثلتا ااذي اط ااإلي مي ا ا تبيا اان ثلباا ااتنبر
ثمباشى لبز بم ثماتنبد ثر

أإل يماد ياى بدارإلع بعا م ياى دإللاّ غ ار دإللتاه يدا مام س دباه

شدلبداادر ّ يااى إدثرة ثلبداارإلع يااى حدلااّ ثماااتنبدر ثلبدااترن أإل ا ا طرته ثل دبيااّ مي ا ثمدثرة إل
ثلتاظ ر يى حدلّ ثلبي ّ ثلبطيصّ لبدرإلع ثماتنبدر.1
ث اتنبدر ثمباشى ثلبشددار إلاا يّ تحإل ال ثلباإلثرد ثلحص ص اّ إل رؤإلس ثمباإلثل بام دإللاّ إلا
أنره ثلند ّ يى ثلحدلّ ثمشتدث ّ ماد إادد بؤااّ.2
المطمب الثاني :تعري
تعاادد

ثلتعاادر

ثلباظبد

لمااذث ثلاااإلع باام ثماااتنبد ثر

إلثلم د

أوال :تعري

المنظمات الدولية لإلستثمار األجنبي المباشر6
ثمباش اّ إل أ اار بااد بااد يااى ااذث ثلبباادل تعر ا

ثلدإلل ّ.
ادإلد ثلاصد ثلدإللى ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددار

صندوق النقد الدولي FMI6مر

شح إلل باتنبر بص ر يى إست دد بد ميا ح اّ ندشتاّ ياى بدارإلع ياى إست ادد خنار ،إل تاطاإلي
ا ااذه ثلب ا اايحّ مي ا ا م سا ااّ طإل يا ااّ ثمبا اال ش ا ا م ثلباا ااتنبر إل ثلبدا اارإلع ،ح ا ا
ثلباااتنبر ثلحااد يااى ثلبداادر ّ يااى إدثرة ثلبداارإلع ،إل اااب

تعطا ااى لا ااه أي

ااذث ثلباااتنبر ثلباااتنبر ثمباش اى)

ذث ثلبدرإلع" بدرإلع ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددر".3

إل اب

ثانيــا :تعريـ

شأاااه مبي ااّ صااإلر شمااد ثلباااتنبر ثلبتإلثبااد
منظمــة التجــارة ال ارجيــة OMC:مريتااه ت

يااى شيااد بااد ثلشيااد ثمر) ،ح ا

اااتعبل أ ااإلله يااى ثلشياادثم ثمنااره ثلاادإلل ثلبد ا لّ) بااض ا ااّ

تا ر د.4
1
2

ا مبر

صر ،العولمة و قضايا إقتصادية معاصرة ،ثلدثر ثلبدبع ّ ،ثما ادر ّ ،2111،ص .03

ا بحبد برثس ،قياس عالقة التكامل المتزامن بين اإلستثمار األجنبي المباشر و معدالت النمو اإلقتصادي في الجزارر،

ثلببيّ ثلب ثز ر ّ ليتاب ّ ثمست دد ّ ،ثلعدد  ،12بإلثم  ،2101ي ّ ثلعيإلر ثمست دد ّ إل ثلتبدر ّ إل ميإلر ثلتا ر ،بدبعّ
اع دة ،ص .022

3

ا حادم دادد ،تأثير اإلستثمارات األجنبية في قطاع االدوية عمى اإلقتصاد الجزارري( دراسة حالة شركة الكندي لصناعة

4

ا ثلبربض ثلادشد ،ص .05

األدوية)،رادلّ بدبات ر ،سار ثلعيإلر ثلتا ر  ،تن ص اصإلد إلبدل ّ ،ثلب ثز ر  ،2115 ،ص .05
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الفصل األول:
إلبم ن ل ثلتعادر

ثلاادشصّ ،ب ام

دادبل لمااتنبدر ثمباشاى ثلبشددار

ا دغّ تعر ا

إبااد شاااشي ثلبي ااّ
ت
شأاااه بببإلمااّ ثلبداادر ض ثمست اادد ّ ثلتتااى بتي مااد ثلباااتنبر ثمباشااى ص بمااد ت
ثلعدبااّ ليبداارإلع أإل إداات ثر ه يااى رأس ثلباادل ثلبداارإلع ح ا

لااه ثلحااد شبااز بعا م شاارز لااه ثلحااد

يااى ثمدثرة ،إل اااتإلي يااى ذلاان أم ااإلم ثلباااتنبر ثمباشااى يااردث أإل داار ّ أباش ااّ أإل يرمااد محااد
ثلداار د

ثمباش ااّ أإل بؤااااّ ند ااّ ،إل حاااي ثلبع اادر ثلتااذي إلدااعه ثل ااادإلد ثلاصااد ثلاادإللى

ااإلم ثماااتنبدر ثمباشااى بشددا ثر إذث ثبتياان ثلباااتنبر ثمباشااى  01أإل أ ناار باام أااامر رأس باادل
إحده ثلبؤااد  ،إل بم مدد ثم إلث
إتندذ ثلص ثر ثر

ي مد إل ت إلم ذه ثلح اّ دي اّ ممطاد ثلبااتنبر حاد

يى ثلبؤااّ.

المطمب الثالث :صارص اإلستثمار األجنبي المباشر
-

1

عتشاار ثماااتنبدر بشددا ثر إذث اادم بياان ثلباااتنبر ثمباشااى  01إل باد أ ناار باام ثمااامر
ثلعدد ّ ييه ثلحد ثلت إل

دثنل ثلبؤااّ إل إ تبد إذث دا

اابل

أسل بم ذلن يااإل

بحداش د إاتنبدر إل بم نر ل س له ثلحد يى تا ر ثلدر ّ؛
 تتب ز شإانلادض درباّ ثلتصياي إذ تب از شدمااتصرثر إذث باد ساإلرم باض سارإلض ب ادرثلتبدر ااّ ،إل ااذث ثرب ااض إلا ا طش ع ااّ ثما ااتنبدر ثمباش ااى ثلبشدد اار ي ااى ح ااد ذثت ااه إذث س ااد
تطيي تإلس

أإل إااحدي بدؤإلع إاتنبدري تص

حدبز أبدر

دحي ثلبدرإلع؛

 ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددر شطش عّ إاتنبدر باتج ،يمإل شدلدرإلرة إاتغ ل ثمبنال لبادلاار اااتعبيه باام ح ا

صاادر ثلباااتنبر ثمباشااى ميا ثماااتنبدر أبإلثلااه إل نش ثرتااه يااى

ثل اادإلل ثلبا ااتصشي ّ إ ت شع ااد د ثرا ااد

بعبص ااّ م اام ثلب اادإله ثمست اادد ّ ليبد اارإلع إل دي ااّ

ثلشدث ل ثلبتدحّ.

1

ا شم ساّ در  ،بحيي يد زة ،جاذبية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لإلستثمارات األجنبية

المحروقات ،بدثنيّ بصدبّ ليبيتص ثلدإللى حإلل ،تصا ر إاترثت ب د
ثلشد يّ ليبحرإلسد

إل ا داد

يى أيدد ثملل ّ ثلندلنّ ،إلبى 25 -24أير ل  ،2100ص .00
11
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ثلب ثز ر ثمست دد ّ لماتصطدي ثماتنبد ثر

مدخل نظري لإلستثماراألجنيب املباشر

الفصل األول:

المبحث الثاني :أشكال و نظريات اإلستثمار األجنبي المباشر
إلبم اّ يااى ثلاظاار يااى ثلاادإلثيض إل ثر س اادر ثلداار د

إنتيل ا

ثلاددط إلثماتدج ثلدإللى ،إلتحدإلل اظر د
إلس ااد تادإللا ا
إلثللرد ا د

بتعااددة ثلباا ا د

شاادلتحإلل إل ا

إل ثر

ذه ثلظد رة.

ثلتدإل ل إددح ثماشدي ثلتتى تص

ثلعد ا اد ب اام ثلب اادثرس ااذث ثلبإلد ااإلع إل ا ال بدرا ااّ اادم لم ااد تلاا ا ثر تبددا ا

ثلتتااى تصااإلر مي مااد ات بااّ ثلتااأن ر ثلباازدإلج لظااد رة ثماااتنبدر ثمباشااى ثلبشدداار مي ا

ثلدإللّ ثمر إل ثلدإللّ ثلبد لّ إل له مدة أد دل صإلر مي مد.

المطمب األول :التفسير التقميدي لحركة اإلستثمار األجنبي المباشر
 -أوال :النظريــة الكالســيكية :لتاارض ثل اا ن أ ّن اماااتنبد ثر

ثمباش ااّ ثلبشددارة تاطااإلي

أم ااذه ثلبا ااديض تع ااإلد ي ااى بعظبم ااد ميا ا ثلد اار د
ميا ا ثل ن اار ب اام ثلبا ااديض ،غ ا ار ت

بتعا ااددة ثلباا ا ا د  ،إل تاا ااتاد إلبما ااّ اظا اار ثل ا ا ا ن يا ااى ا ااذث ثلدا ااأم إل ا ا ما اادد با اام
ثلبشر ثر إل بم ش امد بد يى61
ااغر حباار رؤإلس ثمب اإلثل ثمباش ااّ ثلتديص ااّ إل ا ثلاادإلل ثلبد ا لّ شدربااّ تشاارز ياات

-

ثلببدل لمذث ثلاإلع بم ثماتنبد ثر ؛
 -سااد ترتااي ميا إلبااإلد ثلداار د

بتعااددة ثلبااا د

إدااشدع ثللبااإلة شا م ثميارثد ثلببتبااض

ي بد نتص شم ل تإلز ض ثلدنإلل إل ذلن بم ن ل بد تصدر بام أباإلر برتلعاّ شدلبصدرااّ
شاظ رتمد بم ثلدر د
 -إلبااإلد ثلداار د

ثلإلطا ّ إل ترتي مي

ذث نيد ثلطشص ّ ثمبتبدم ّ؛

ثمباش ااّ س اد ااؤنر مي ا ز ااددة ثلدإللااّ ثلبد ا لّ إل إاااتص لمد باام ن ا ل

ني ااد ثلتشع ااّ ثمست اادد ّ إل ثلتشع ااّ ثلا داا ا ّ ب اام شا ا م ثماتص ااددث

ثلتت ااى س اادب

لم ااذه

ثلاظر ّ تأامد بشا ّ مي يرد ّ ثلبادياّ ثلتدبّ إل ى يرد ّ غ ر إلثسع ّ.2
1

ا مشد ثلا ر أشإل سح  ،مقدمة في إدارة األعمال الدولية ،ي ّ ثلتبدرة ،ب تشّ إل بطشعّ ثمدعدع.ثللا ّ ,ط ،0ثما ادر ّ،

 ،0554ص .00

.0مشد ثلا ر ثشإل سح  ،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات االجنبية ،بؤااّ ثلدشدي ثلبدبعّ،ث ا ادر ّ ،0545 ،ص
ص.15-14
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الفصل األول:
ثانيا :نظرية عدم كمال األسواق:

ثلادب اّ شدمداديّ
تصإلر ذه ثلاظر ّ ميا إيتارثض غ ادي ثلباديااّ ثل دبياّ ياى أااإلثد ثلادإلل ت

أم ثلداار د
إل ا اصااص ثلعاارض باام ثلااايض ي مااد ،بااد ت
بادياّ ثلدر د

نا ااتص شبتطيشا ااد

ثمباش اّ ياى بباد

تاااتط ض

ثلإلطا ااّ يااى ثلاادإلل ثلبد ا لّ

ثماداطّ ثمست ادد ّ أإل ثماتدب اّ ثلبنتيلاّ أإل حتا ي باد

ببدراا ااّ أي ادا اادط إلظ لا ااى خنا اار لبتطيشا ااد

ثممبا اادل شدلبصدراا ااّ شدلدا اار د

ثلإلطا ا ااّ يا ااى ثلا اادإلل ثلبد ا ا لّ ،عتشا اار أحا ااد ثلعإلثبا اال ثلر ا ا ا ّ ثلتتا ااى تا ااديض ا ااذه ثلدا اار د

احا ااإل

ثمباش ّ.1

ثماتنبد ثر

اأم ثماااتنبد ثر
تلااد اال باام ذلاان" شاادره" poryإل ل از" "covezبااض ااإلد إل اااج شا ت

ثمباش ااّ

ثلبشدد ارة ت ارتشط إرتشاادط إلن ااد شبااده ت اإلثير شعااض ثلب ثز اد أإل إباات ن شعااض ثلن ااد ص إل ثلب ثز ااد
لده دار د

بتعاددة ثلبااا د

ثلاادثيض إل ثر س اادر ثلداار د

أم
شدلبصدرااّ شاظر دتاه ثلإلطا اّ ياى ثلادإلل ثلبدا لّ ،إل اذث عااى ت
يااى ثماااتنبدر يااى ثلناادرج أإلح ادة ثلباااتج اااتط ض

ثلبتعااددة ثلباا ا د

ثماتلددة بامد يى ثلدإلل ثلبد لّ.
ببااد اااشد ب اام ثلصااإلل شااأم اارإلي داار د
إل ت

ثلبتعااددة ثلباا ا د

باام ثلبادياااّ ثل دبيااّ يااى

ثماإلثد ثلإلطا ّ شدلدإللّ ثمر إل إتبد مد لماتنبدر أإل اصال شعاض أاداطتمد مااإلثد ثلادإلل ثلادب اّ
ب م أم حد

يى ل أإل شعض ثلحد
بتعددة ثلباا د

 -إتادع در د

يى ذه ثلحدلّ تحص د إل ثر

ثآلت ّ6
إل ز ددة سادرتمد ميا ثماتادج ش ب اد

ش ارة إل تااتط ض

ثلحبر ثل ش رة؛

ثلباا د

ت اإللإلب د؛

 -تلإلد ثلدر د

بتعدد

 -تااإلير بمااد ثر

إدثر ااّ إل تاااإل ص ّ إل إاتدب ااّ ،بتب ازة لااده ثلد اار د

بتعااددة ثلبااا ا د

مي اظ رتمد شدلدإلل ثلبد لّ؛
 -إدتدثد ثمب ثر ث

1
2

ثلببر ّ ببد ادأ مامد

عإلشّ يى ثلت د ر إل ثلدإلل ثلبد لّ.2

ا مشد ثلا ر أشإل سح  ،إقتصاديات األعمال و اإلستثمار الدولي ،ب تشّ ثمدعدع ،ش رإل  ،2110 ،ص.151

ا مشد ثلا ر أشإل سح  ،مقدمة في إدارة األعمال الدولية ،بربض اشد ذ ره ،ص ص .15-14
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مدخل نظري لإلستثماراألجنيب املباشر

الفصل األول:
ثالثا :نظرية الحماية:
ظماار

ااذه ثلاظر ااّ ات بااّ لينياال ثلتااذي داادي ثميت ثردااد

ثلتتااى سدب ا

مي مااد اظر ااّ ماادر

أم ثمااتغ ل ثمبنال للارص ثلتبادرة إل ثمااتنبدر ثلادإللى شباد إل ات ر
بدل ثلاإلد ،يبم ادح اّ ت

إلأ اادث

ثلداار د

ثلبتعااددة ثلباا ا د

تحصااد لبباارد ماادر ت ااديؤ ثلبادياااّ ش ا م ااذه ثلداار د

أم ابا اادح ثلدا اار د
ثلإلطا ا ااّ إلثلعدبيا ااّ شدلا اادإلل ثلادب ّ ثلبد ا ا لّ) ،إل با اام ادح ا ااّ أنا ااره ت
ثلباا ا د

شتحص ااد أ اادثيمد تإابااد تإلس ا

بتعا ااددة

مي ا بااده بااد تبدراااه ثلاادإلل ثلادب ااّ باام رسدشااّ أإل بااد

تلردا ااه با اام دا اارإلط ،إلس ا اإلثا م تا ااؤنر مي ا ا حر ا ااّ ثلتبدر ا ااّ ،إل ثماا ااتنبدر إل ببدراا ااّ ثمادا ااطّ
ثلببدراّ شمبد ش لّ مدبّ.1
رابعا :نظرية الموقع:
تر ز ذه ثلاظر ّ مي تصي ل ثلبندطرة ثلتتى تعرض لمد ثمااتنبدر ثمباشاى ثلبشددار ،يماى
تر ااز ميا ا ثما ااشدي ثل دبا ااّ إل ثر إنت اادر ثلد اار د
إنت ادر ثلشياد ثلبدا
ثلدر د

بتع ااددة ثلبااا ا د

لب اادم إا ااتنبدرثتمد ،أي

لماااتنبدر ثمباشااى ثلبشدداار بااض ثلتر ااز ميا ثلبحااددث

ثلتتااى تااديض ااذه

ليبلدديّ يى ثماتنبدر ش م دإللّ إل أنره.2

المطمب الثاني :التفسير الحديث لحركة اإلستثمار األجنبي المباشر
أوال :نظرية توزيع الم اطر:
ر ااز ااإل م ماادر  0531مي ا ي ارة تإلز ااض ثلبناادطر يااى داارح أاااشدي حاادإل ثماااتنبدر
ثمباشاى ثلبشددار ،يإليصااد لماذه ثلاظر ااّ ثلدار د

تاااتبر شدلنادرج إلذلاان شغارض ز ااددة أرشدحماد باام

ن ا ل تنل ا ض حباار ثلبناادطر ثلتتااى تإلثبممااد يعبي ااّ تنل ا ض ثلبناادطر تااتر باام ن ا ل ثلتإلز ااض
ل ادااطّ إل باام ن ار تنتي ا

مإلث ااد ثماااتنبدر باام ش ااّ إاااتنبدر ّ إل ا أنااره يمااى ي ارة بداادشمّ

ليل ارة ثلعدب ااّ ثلصد يااّ شعاادر إلدااض ثلش ا ض يااى ااايّ إلثحاادة إل شدلتتاادلى تصااإلر داار ّ شعبي ااّ تإلز ااض

1
2

ا مشد ثلا ر أشإل سح  ،مقدمة في إدارة األعمال الدولية ،ثلبربض الاه ،ص ص.01-02

ا مشد ثلرزثد بحبد حا م ثلح إلري ،دور اإلستثمار األجنبي المباشر في التنمية اإلقتصادية ،دثر ثلحدبد ليادر إلثلتإلز ض،

ط ،0مبدم ،2100 ،ص .12
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الفصل األول:

ماااتنبدرثتمد باام ن ا ل ثماااتنبدر يااى دإلل بتعااددة ح ا
برتشطّ بض شعدمد ثلشعض.1

أم إست اادد دتمد غ اار بتداادشمّ إل غ اار
ت

ثانيا :نظرية دورة حياة المنتج6
ربض ثللدل يى تصد ر ذه ثلاظر ّ إل ثمست ددي ثمبر ى ي رااإلم  ،)vernonح ا

سادر

شتط ااإل ر اب ااإلذج دإلرة ح اادة ثلبا ااتج م اادر  ،0522إل ثلت ااذي عتش اار أإلل تلاا ا ر د ا اادب ى ليع س ااّ
ثلبإلب ااإلدة شا ا م ثلتب اادرة إل ثما ااتنبدر إلثلت ااذي ت اار تأا ا اامد شدا ا ل ر ا ااى ميا ا اظر ااد
ثلت اإللإلب ّ ليتبدرة ثلدإلل ّ ح

تيعي ثمنت يد

ثللب ااإلة

ثلت اإللإلب ّ ش م ثلادإلل دإل ثر دباد ياى س ادر ال

بم ثلتبدرة ثلدإلل ّ إل ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددر.2
ح اا

تص ااإلر ااذه ثلاظر ااّ ميا ا أا اادس إيت ثرد ااد

ثلبرإلر شبرثحل مد دة إل باماد ثلشحا

أم ا اادن دإلرة لح اادة ثلبا ااتج تتد اابم
ت

إل ثمشت ادر نار برحياّ تصاد ر ثلاايعّ شعاد إاتدبماد ياى ثلااإلد

ثلبحي ّ ،نر برحيّ ثلابإل يى إاتدبمد إل تاإل صمد بحي اد إلدإلل اد ،إل برحياّ تداشض ثلااإلد ثلبحي اّ ،إل
باام نار برحيااّ إاتدبمااد باام سشاال ثلاادإلل ثلبتصدبااّ ثمنااره إلأن ا ثر برحيااّ ثماتاادج ثلااايعّ يااى ثلاادإلل
ثلادب ااّ شعااد أم ت ااإلم ثلااايعّ سااد تااد إلر إاتدبمااد ات بااّ ثلباديااّ ثلاااعر ّ إل ثلبااإلدة إل ؤ ااد ثلإلثسااض
ثلعبي ااى إل ثلببدرا ااد
ثل ادمد

ثللعي ااّ ذل اان ي ااى ح ااد

ثمل ترإلا ّ إل ثلحادشد

ل اا ا

شدلصي ي ااّ إل ثلت ااى ب اام أش اارز ثمبني ااّ لم ااد

ثمل ّ بامد شد ل ندص.3

1

ا ر بّ سإل دري ،اإلستثمار األجنبي المباشر و النمو اإلقتصادي في الجزارر ،رادلّ بدبات ر ،سار ثلعيإلر ثمست دد ّ ،

2

ا ط ل زغشّ ،دراسة تحميمية و قياسية لمحددات اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزاررــ إعداد نمودج قياسي باأست دام

تن ص بدل ّ دإلل ّ ،بدبعّ أشى ش ر شيصد د ،تيبادم ،2100 ،ص ص.01-00

منهج تحميل بيانات البانل ،أطرإلحّ د تإلرثه،سار ثلعيإلر ثلتبدرة ،بدبعّ بحبد شإلد د

 3ـ يي

حا م ني  ،التمويل الدولي ،بؤااّ ثلإلرثد ،مبدم ،2110 ،ص .042
15
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مدخل نظري لإلستثماراألجنيب املباشر

الفصل األول:

شكل رقم( : )11-11دورة حياة المنتج.

المصدر 6مشد ثلا ر أشإل سح  ،مقدمة في إدارة األعمال الدولية ،بربض اشد ذ ره ،ص .01

المطمب الثالث :أشكال اإلستثمار األجنبي المباشر ومحدداته
أوال :أشكال اإلستثمار األجنبي المباشر:
اطإلي ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددر مي ثلتبين ثلبز ى أإل ثلبطيد لطر ثمباشى لبدرإلع
ثماتنبدر اإلث

دم بدرإلع لتاإل د أإل ثلش ض أإل ثلت ا ض أإل ثماتدج أإل أي اإلع خنر بم ثلاددط

ثماتدبى أإل ثلندبى.
أم ثماتنبدر ثلبدترن إل أحد بدرإلمد
 .Iاإلستثمار المشترك :ره" إللدي" ت
بتي ه أإل ددرن ي ه ثلطريدم أإل دن

ثممبدل ثلتذي

تدم بعاإل تدم) ،أإل أ نر بم دإللت م بنتيلت م ش إلرة

دث بّ.
أم ثماتنبدر ثلبدترن اطإلي مي مبي د
أ تبد" ت رشاترث" Terpstraي ره ت
يى دإلل أباش ّ إل

إلم أحد أط ثر

إاتدب ّ أإل تاإل ص ّ تتر

ثماتنبدر ي مد در ّ دإلل ّ تبدرس حصد دي د يى إدثرة

ثلبدرإلع ،إل ثلعبي ّ ثماتدب ّ شدإلم ثلا طرة ثل دبيّ.1
1

ا مشد ثلا ر أشإل سح  ،األشكال و السياسات الم تمفة لإلستثمارات األجنبية ،بؤااّ دشدي ثلبدبعّ ،ثما ادر ّ،2111 ،

ص ص.02-01
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الفصل األول:
إلشاد ثً مي

مدخل نظري لإلستثماراألجنيب املباشر
ثلتعر لد

ثلادشصّ ثلذ ر لماتنبدر ثلبدترن ب م ثلصإلل أم ذث ثلاإلع بم

ثماتنبدر اطإلي مي ثلبإلثاي ثآلت ّ6
 ثمتلدد طإل ل ثمبل ش م ثلطري م ثماتنبدر م ،أحد بد إلطاى إل خنر بد أباشىلببدراّ اددط إاتدبى دثنل ثلشيد ثلبد

؛

إم س در أحد ثلباتنبر م ثمبداي شد ثر ح ّ يى در ّ إلطا ّ سد بّ ؤدي شتحإل ل
 تثلدر د

إل در ّ ثماتنبدر ثلبشددر؛

 -يى بب ض ثلحد

ثلادشصّ شد أم

إلم ل ل طر

بم أط ثر

ثماتنبدر ثلحد يى

إدثرة ثلبدرإلع.1
مزايا اإلستثمار المشترك من وجهة نظر الدول المضيفة:
 اد ر ثماتنبدر ثلبدترن يى ز ددة تديد ثمبإلثل ثمباش ّ إل ثلتاب ّ ثلن اإللإلب ّ إلنيد يرص بد دة ليعبل ،شدمدديّ إل تحا م ب زثم ثلبديإلمد

مم طر د ز ددة

يرص ثلت د ر أإل ثلحد بم ثماترثد؛
 عتشر ثماتنبدر ثلبدترن مدبشبيي ثماتنبد ثر
تصا د

اإلث

دا

لتاد ط إل ديض ثماتنبدر ثمباشى ح

اب

اصد ّ أإلم ا ّ أإل يا ّ دلد ثر ّ إل ثلتتى تأند د ل

إل نش ثر .2

عيوب اإلستثمار المشترك في نظر الدول المضيفة:
أ تبد م إلي ذث ثلاإلع بم ثماتنبد ثر

شدلبصدراّ شدماتنبدر ثلتذي اطإلي مي

ثلتبين

ثلبطيد ليطر ثمباشى لبدرإلع ثماتنبدر يمى دآلتى6

1

ا اع د ح  ،تقييم اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزارر،أطرإلحّ د تإلرثه ،دإللّ يى ثلعيإلر ثمست دد ّ ،بدبعّ باتإلري,

2

ا اع دي ح  ،اإلستثمار األجنبي المباشر ،دثر إن ثر ليادر إلثلتإلز ض ،ثمردم ،ط ،2101 ،0ص .34

سااط اّ ،2113 ،ص .21
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الفصل األول:

 -حربدم ثلدإلل ثلبد لّ بم ثلب ثز د ثلادشصّ إذث أ ر ثلطر

ثمباشى مي مدر بددر ّ

أي طر إلطاى يى ثماتنبدر؛
مي بده تإلثير ثلطر ثلإلطاى ذإل ثماتعدثد

 -أم تحصد ثلباديض ثلبذ إلرة إل غ ر د تإلس

ثلب د إل تإلير ثلصدرة ثللا ّ إلثمدثر ّ إل ثلبدل ّ مي

ثلبددر ّ يى بدرإلمد

ثماتنبدر

ثلبدترن ندص يى ثلدإلل ثلبنتيلّ.
مزايا و عيوب اإلستثمار المشترك من وجهة نظر الشركات متعددة الجنسيات
ه دآلتى6

شدلااشّ ليب ثز د يمى بتعددة إل شعده ب م تين

 ادمد ثماتنبدر ثلبدترن يى حدلّ ابدحه) يى تام ل ح إلل ثلدر ّ ميثلدإللّ ثلبد لّ ،مي إادد إل تبين بدرإلمد

بإلثيصّ

إاتنبدر ّ تبي د بطيصد؛

 -عتشر ثماتنبدر ثلبدترن أ نر أد دل ثماتنبدر تلد

لده ثلدر ّ يى حدلّ مدر

ابدح ثلح إلبّ ثلبد لّ لمذه ثلدر ّ شدلتبين ثلبطيد لبدرإلع ثماتنبدر ند ّ لشعض
أاإلثع إل ببد

ثلاددط ثمست ددي زرثمّ أإل ثلشترإلل أإل

 -ثماتنبدر ثلبدترن ادمد مي

تام ل بمبّ ثلطر

ادمّ ثل مرشد أإل ثلتعد م؛
ثمباشى مي

ثلح إلل مي

ثلصرإلض ثلبحي ّ إل ثلح إلل مي ثلبإلثد ثلندر إل ثمإلل ّ ثل زبّ ليدر ّ ثمر.
عيوب اإلستثمار المشترك من وجهة نظر الشركات متعددة الجنسيات.
 -إحتبدل إلبإلد تعدرض يى ثلب دل

ش م طريى ثماتنبدر ثلطر

ثمباشى) ند ّ يى حدلّ إ رثر ثلطر
شرأس بدل يى بدرإلع ثماتنبدر؛

18

ثلإلطاى مي

ثلإلطاى ثلطر

ااشّ بع دّ يى ثلباد بّ

مدخل نظري لإلستثماراألجنيب املباشر

الفصل األول:

 مادبد إلم ثلطر ثلإلطاى بتبن يى ثلح إلبّ دبم ثلبتبنل بدث أم تدض درإلطدأإل س إلدث

دربّ مي ثلتإلظ

 ،إلثلتصد ر ،إلتحإل ل ثمرشدح ثلند ّ شدلطر

ثمباشى

إل ثلدإللّ ثمر.1
 .IIاإلستثمارات الممموكة بالكامل من طر المستثمر األجنبي:
تبنل ذث ثلاإلع بم ثماتنبد ثر

يى س در ثلدر د

بتعددة ثلباا د

شدادد يرإلع لماتدج

أإل ثلتاإل د شدلدإللّ ثلبد لّ.
 -مزايا اإلستثمارات الممموكة بالكامل من طر

المستثمر األجنبي بالنسبة لمدول

المضيفة:
 -ز ددة حبر تديصد

رأس ثلبدل ثمباشى إل ثلدإلل ثلبد لّ؛

 اظ ثر ل شر حبر ذث ثلاإلع بم ثلبدرإلمدحدبّ ثلببتبض ثلبحيى بم ثلايض أإل ثلندبد
ليت د ر أإل تصي ل ثلإلردث

ببد ترتي مي

ثلبد لّ ،يد مم بد ترتي مي

يإم ذث ؤدي إل
ثماتنبدر ّ ت
ثلبنتيلّ بض إحتبد

إدشدع

إلبإلد يد ض

ذث تحا م ب زثم بديإلمد

ثلدإللّ

شر ثلحبر بم نيد يرص ليعبل؛

 -اد ر ذث ثلاإلع بم ثماتنبدر يى ثلتحد

ثلت اإللإلبى مي اطدد ش ر إل يعدل

يى ثلدإللّ ثلبد لّ شدلبصدراّ شدمد دل ثمنره لماتنبدر ثمباشى ند ّ أد دل
ثماتنبدر غ ر ثلبشددر.2
عيوب اإلستثمارات الممموكة بالكامل من طر المستثمر األجنبي بالنسبة لمدول المضيفة:
إم ثلدإلل ثلبد لّ تند بم أنطدر ثمحت در إل ثلتشع ّ ثمست دد ّ إل بد ترتي مي مبد
ت

بم أندر ايش ّ يى حدلّ ظمإلر أي تعدرض يى ثلب دل ش امد إلش م ثلدر د
1
2
3

ثلبعا ّ.3

ا مشد ثلا ر أشإل سح  ،األشكال و السياسات الم تمفة لإلستثمارات األجنبية ،بربض اشد ذ ره ،ص ص.21-04
ا مشد ثللتدح بحبد أحبد بدإل ش ،إدارة اإلستثمار األجنبي ،ب تشّ ثلإليد  ،ط ،0ثما ادر ّ ،2102 ،ص .012

ا ن دلى ن رة ،دور اإلستثمار األجنبي المباشر في دعم النمو اإلقتصادي بالدول النامية مع اإلشارة إلى حالة

الجزارر"دراسة تحميمية لمفترة ،"2015،2111،رادلّ بدب ات ر  ،سار ثلعيإلر ثمست دد ّ ،تن ص بدل ّ إلاصإلد ،بدبعّ
سد دي برشدح ،إلرسيّ ،2102 ،ص.01
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الفصل األول:

مزايا اإلستثمارات من وجهة نظر الشركات األجنبية
ثماتنبدر
ث
بم ثلب ثز د ثلاتى حصصمد ثلطر ثمباشى بم
-

ثلببيإل ّ ي د ليباتنبر ثمباشى6

شر حبر ثمرشدح ثلبتإلسض ثلح إلل مي مد إل ثلادتبّ مم إانلدض ت يلّ بدن
أإل مإلثبل ثماتدج شأاإلثممد ثلبنتيلّ يى ثلدإلل ثلادب ّ؛

 -ادمد ثلتبين ثلبطيد ليبدرإلع يى ثلتغيي مي

ثلص إلد ثلتبدر ّ إلثلببرإل ّ ثلتتى

تدعمد ثلدإللّ ثلبد لّ مي ثلإلثردث .
عيوب اإلستثمار من وجهة نظر الشركات األجنبية
-

رؤإلس أبإلثل دنبّ بصدراّ بض ثماتنبد ثر

ذث ثلاإلع بم ثماتنبدر حتدج إل
ثلبدتر ّ؛

 ثمنطدر غ ر ثلتبدر ّ ثلتتى سد تعرض لمد ثلبدرإلع ثلببيإلن شدل دبل ليباتنبرثمباشى بنل 6ثلتأب ر إلثلب ددر إلثلت ل ّ ثلبشر ّ أإل ثلدإلل ثلادب ّ ثلبد لّ
ن إل د إذث دم ثماتنبدر يى ثل ادمد

ثماترثت ب ّ بنل6

ادمّ ثلشترإلل

إلثمايحّ إل ث دإل ّ.1
ثانيا :محددات اإلستثمار األجنبي المباشر
ادن ن

ثلبتعدد

مإلثبل ر ا ّ تعتبد د ثلدر د

ثلباا د

إل ثلعدشرة ليحدإلد

ليبلدديّ ش م ثلدإلل ثلبد لّ لماتنبدر إل ى6
ا داد

ثلدإلل ثلبد لّ ،ثمب ثر ث

ثماتنبدر  ،إلثلبإلث لد

ثلباشصّ ثلتتى سدب

ثمست دد ّ ليدإلل ثلبد لّ

ذه ثلدإلل شتطش صمد لتدب ض إل تام ل

2

 1ـ مشد ثللتدح بحبد أحبد بدإل ش ،بربض اشد ذ ره ،ص ص.134،011
 -2م ا

بحبد ثلغزثلى "،اإلستثمار األجنبي المباشر ،تعاري

ثلعرش ّ ،ثل إل  ،2110 ،ص .12
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و قضايا" ،ايايّ دإلر ّ تعاى شصدد د ثلتاب ّ يى ثمسطدر

مدخل نظري لإلستثماراألجنيب املباشر

الفصل األول:

شكل رقم(11ــ :)12محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول المضيفة.

محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول
المضيفة

تسيير األعمال

إطار سياسات اإلستثمار

 تعز ز ثماتنبدر 6تتدبم

األجنبي
 -ثماتصرثر ثلا داى إل ثمبتبدمى إل ثمست ددي.

ثلبادخ ثماتنبدري ،ابعّ ثلدإللّ

 -ثلصإلثا م ثلبتعيصّ شدلدنإلل إل ثلعبل.

إل تإلي ر ثلندبد

 -بعد ر بعدبيّ يرإلع ثلدر د

ثلتبإل ي ّ

 -ثمتلدس د

ثل زبّ.

ثلدإلل ّ حإلل ثماتنبدر ثمباشى

ثلبشددر.

 ثلت يلّ ثلبانلدّ ي بد تعيد

 -ا داد

شدللادد إل اإل ثمدثرة.
 ندبد

ثمباش ّ.

ّ.

ن إل

ثماتنبدر.

المحددات اإلقتصادية

مإلثبل ثلاإلد6
 حبر ثلاإلد بعدل ابإلثلاإلد
-

إب دا ّ
ثلإل إلل إل
ثماإلثد

مإلثبل ثل لد ة6

مإلثبل ثلبإلثرد6
 تإلي ر ثلبإلثدثلندر
 مبدلّ غ ر بد رةرن

ّ

 -مبدلّ بد رة

 ت يلّ ثم إلل ثلبإلثرد-

يلّ ثلبدن

ثمنره

 بنل 6ثلاصل ،ثلمت دثلايض ثلإلا ط ّ

ثلب در 6ش ري اإلرة ،زرس م مشإلد ،اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزارر ،تونس ،المغرب :محددات وأثار"،دراسة مقارنة
بإست دام نتارج المعدالت اآلنية" ،ببيّ ثلعيإلر ثماادا ّ ،ثلعدد ثمإلل ،بإلثم  ،2100ثلب ثز ر ،ص.000
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الفصل األول:
الصة الفصل:

أم ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددر إل إلا يّ يعدلّ
بم ن ل درثاتاد لمذث ثلل ل تإلد لاد ت

لتبإل ل ثلدإلل ثلادب ّ إلذلن بم ن ل حر ّ رؤإلس ثمبإلثل بم دإللّ إل أنره إلند ّ ثلدإلل
ثلبد لّ ،إل إل خل ّ يعدلّ لت ح

يى ثلدإلل ثلادب ّ ،ح

ثمنت

ثلتبين إلثدثرة ثلبدرإلع ثماتنبدري ،ببد ادمد

ذه ثلدرثاّ يى تإلد

إلثمد دل ببد لمذه ثمن رة بم ب ثز د إلم إلي ثلدإلل ثلبد لّ إلثلدر د
إلطش عّ ثلبحددث

عطى ل دحشمد حد
بنتي

ثلاظر د

بتعددة ثلباا د

ثلتتى سدر مي مد ثماتنبدر ثمباشى ثلبشددر ،إلند ّ بد بنيه ثماتصرثر

ثلا داى شإمتشدره ما ثر شدر ثز لبذي إل تحل ز س در ثماتنبد ثر
ثلدإلل ثلبتصدبّ.

22

يى ثلدإلل ثلادب ّ بم طر

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:
تمهـــــــيد:

ن بررما

يعتبررا ن مررا نتصتدررمن مررا هدر نبدررنن

سررتعيا ن لرراّ ه ررر دررن

اىيسر تسررع

كّ ن رناّ ا نتصتدرمنيمإ ى ر تقليلرر ا م رأ مرا هضرّ ن ل رم لسر كرّ ن سيمسرمإ ن تر تانضرر
ن مضتمعمإ ا تقليق ن مستاى ن معيشر

فررانن ا تراريا ن مرانان ن مم يرق ا لرّ ن تك ا اضيرم ممرم

ضعررّ نتصتد ررمنيا يق ررما اا ن تعررا لسر ر مق ررنننإ دررمن ن م ررا ا م ررأ ى ع صررم م ررا ن ن ناس ررمإ
ن مختسفق.
ا مررا خ ر ّ دررمن ن فدررّ س ر قماّ ن تعررا لس ر ن مررا نتصتدررمن مررا خ ر ّ ن تعرراق ى ر
ث ث مبمقث لس ن قا ن تم :
المبحث األول :مفمدي قاّ ن ما نتصتدمن ؛
المبحث الثاني :ممنج ن ما نتصتدمن ؛
المبحث الثالث :مقنننإ ن ما نتصتدمن امؤشانتر.
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اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:

المبحث األول :مفاهيم حول ال ّنمو اإلقتصادي.
يع ررن ن م ررا نتصتد ررمن ن ررمدا قنيث ررق س رربيم مم ررم هنى ى ر ر د ررعابق تقني ررن مع ر ر ن م ررا
نتصتد ر ررمن سر ر ران م ر ررا قي ر ررث ن م ر ررنى ن م ر ر ر ها م ر ررا قي ر ررث خ ر ررالر ى ر ر ر ن ت ير ر رانإ ن ف ي ر ررق
ان تك ا اضيررق انتصتدررمنيق ان سيمسرريق انتضتممليررق ن سررمىن كررا هلعيررإ مضمالررق مررا ن تعررماي
ك هم ر مع

س ما نتصتدمن

انقن.

المطلب األول :تعريف النمو اإلقتصادي
يختس

ن نناسراا لسر ىلعرم تعاير

قررناث يررمن رر ىضمررم

ماقرن ا شرممّ س مرا نتصتدرمن ره رمأ مرا يراى ه رر

ن ررمت ن مقسر ها ىضمررم

ن ررنخّ ن لررام بمررم يقلررق يررمن رر متاسررع

ديب ن فان ما ن نخّ ن قليل .1
لررا هي ررم لسر ه ررر لمسيررق يررت ريهررم يررمن ن ررنخّ ن قليلر

يررمن تانكميررق ا مسررتما لبررا رتررا

ممتررن مررا ن ر ما بقيررث تكرراا دررم ن يررمن هكبررا مررا معررنّ ن مررا ن سرركما مررا ترراريا ن خررنممإ
نت تمضيق ا نتضتممليق اقمميق ن مانان ن متضنن اغيا ن متضنن .2
كمم لا ه ر قناث يمن مستما ر متاسع ن نخّ ن فان ن قليل ما مااا ن ما.
امتوسط الدخل الفرد= الـدخل الللـي÷ لرنن ن سركما ه يشريا ى ر

دريب ن فران رر ن متاسرع

سمضتما.3

ما ن نخّ ن كس

معدل ال ّنمو اإلقتصادي= معنّ ما ن نخّ ن لام  معنّ ما ن سكما.
 ها تكراا ن يررمن رر متاسرع نخررّ ن فرران قليليرق ا يسررإ لنيررق ا درمن يتعسررب ها يكرراا معررنّ
ن يمن ر نخّ ن فان يفاق معنّ ن ت خ قيث ها:
معدل ال ّنمو اإلقتصادي الحقيقي= معنّ ن يمن ر نخّ ن فان ن لن  معنّ ن ت خ .4

1

ر بالبن نهلل لس

2

ر سهيسق راين ن بمت

سبت اسيسق إشـلالي التنميـ اإلقتصـادي المسـتدام

مننخسرق ملنمرق سمستلر ن رنا

ن م نمق ر نّ ن ت ميق ن مستننمق ضممعق ن مسيسق ن ض نىا يام  11-10ارمبا  2009ص .77

3
4

التنمي اإلقتصادي (دراسات ،مفهوم شامل) ننا ن انيق ع 1لمما  2015ص .61

ر لبن ن لمنا مقمن لبن ن لمنا لعيق إتجاهات حديث في التنمي

ر ن سين مقمن ن سيات

قراّ :هنن ا رعم يرق

ن ننا ن ضممعيق نتسك نايق  2000ص .11

لس لبن ن ادمب ضم النظري اإلقتصادي الللي
42

ن ننا ن ضممعيق نتسك نايق  2008ص.338
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الفصل الثاني:

المطلب الثاني :الفرق بين ال ّنمو االقتصادي و التنمي االقتصادي
أوال :تعريــــف التنميــــ  :ل ررن تع ررننإ تع ررماي
بملتدمدم نت تلرمّ مرا قم رق ن تخسر

ن ت مي ررق نتصتد ررمنيق رمر ر ه م ررا يعاره ررم ن تر ر ي ررت

ى ر قم رق ن تلرن درمن نت تلرمّ بملت ر ىقرننث ن عنيرن مرا

ن ت يانإ ن ضمايق ا ن ضادايق ر ن ب يما ا ن هيكّ نتصتدمن .1
كم ررم تع ررا ن ت مي ررق لسر ر ه ه ررم تقس رريا ن مس ررتاى ن ف رران رر ر ن مس ررتايمإ ا ن مه ررمانإ ا ن كف ررم
نت تمضيررق ا قايررق نتبررننع ا نتلتمررمن لس ر ن ررمنإ ا تقنيررن ن مسررؤا يق ا دررمن تيضررق يررمن ها
ن ممّ ن متانك ر ن مضتما لس ما ن ما.2
ثانيا :الفرق بين ال ّنمو اإلقتصادي و التّنمي اإلقتصادي
مفها ن ت ميق نتصتدمنيق ا ب رم لسر ن تعرماي

بعن ن تعاق ى

ن سرمبلق س مرا نتصتدرمن

يمكا ىستخ ص ن فاق ر ن لمع نن تم يق.
الجدول رقم (04ـ  :)01ن فاق بيا ن ما ان ت ميق نتصتدمنيق
ن ت ميق نتصتدمنيق

ن ما نتصتدمن

ي ررت ب ررناا ىتخ ررمن هي ررق صر ر ناانإ م ررا شر ر هم ىق ررننث لمسي ر ررق ملد ر رران دمخعع ر ررق ته ر ررن
ت يا ديكس

سمضتما.

ن ب ي ر ررما ن هيكسر ر ر

ى ر ر ر ت ي ر ررا

سمضتم ر ررا ت ر رراريا قي ر ررم هر ر ررّ

ياتكر ر ر لسر ر ر ن ت ي ر ررا رر ر ر ن قضر ر ر ا ن كر ر ر ن ر ررم

برانن .

ال يهمر يمن ر ن نخّ ن لام .

تهت بمعنّ يمن ن نخّ ن لام ا بت ايعر.

يقدّ لسير ن فان ما ن سسا.

تهت ب اليق ن سسا ا ن خنممإ فسهم.

ن مدنا :ب مب رتيقق السياس النقدي و ال ّنمو اإلقتصادي ،دراس نظري
ىصتدمنيمإ ن مم يق ا ن ب اأ ضممعق هقمن باصا بامانن

اسم ق ممضسرتيا رر ن عسرا نتصتدرمنيق تخدرص

ر 2009ص .04

المطلب الثالث :النظريات المفسرة لل ّنمو اإلقتصادي
نهاإ نايمإ لنين ا مختسفق قاّ ن ما نتصتدمن ا ن ت ت عا لس مميس :

1

ر مقمن لبن ن ع ي لضميق ا آخااا التنمي اإلقتصـادي بـين النظريـ و التطبيـق ن رننا ن ضممعيرق نتسرك نايق 2007

2

التّنميــ اإلقتصــادي ( مفهومهــا ،نظرياتهــا ،سياســتها) ننا ن ضممعيررق

ص .77

ر مقمررن لبررن ن ع ي ر لضميررق مقمررن لس ر ن سيث ر

نتسك نايق  2004ص .20

42

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:
أوال :نظري ال ّنمو اللالسيلي :
بم اغ مرا ىخرت

اضهرمإ نرا ن ك سريكييا ن متعسلرق بتقسيرّ ن تلرن نتصتدرمن ا تبرميا عراق

ن تقسيررّ تبعررم سمررن ن م يررق ن تر نهرراان ريهررم انبا ررمع ن تر مي تهررم ىال ها آ نا در تلمابررإ ريمرم
يتعسق بم ما نتصتدمن اعايلق تقليلر ا لن تاك إ نايته ر نبركما ن تم يق:
ىا ن لرراى ن ننرعررق س مررا نتصتدررمن تتمثررّ رر ن فرا نت تررمض السر نبابررمح ن تر تعتبررا مدررنا
لمسيق تكايا ها

ن ممّ ن م يؤن ى

ن تلن ن تك ا راض

كمرم ها ترانك ن هاسرمم

يرؤن ى ر

ت نين قض ن سكما؛
ثبمإ ن فا نت تمض ان معارق ن ف يق لبا ن ما ممم يضعسر مت ي نا ال يؤثا ر لمسيق ن مرا ادرا
ن نانإ ن معمدا ن ت ضعستر لمم مؤث نا؛

بخ

ن قمضررق ى ر ن عانمررّ نتضتممليررق ا ن مؤسسررق ن مانتيررق س مررا ادر تشررمّ ت نرري ىضتمررمل ىننا
اقكامررق مسررتلا امؤسسررمإ تمايسي ررق م نمررق ا نررم شررال ص ررم ا
ا ااا تاسيا قض ن ساق ما لن تنخّ ن نا ق ر

اها ررمع ىضتممليررق م مس رربق

شمعمتر.1

ثالثا :النظري اللالسيلي المحدث
هلعر ر مماش ررمّ هس ررساب ن تر ران ا ن ض ىر ر كر ر ن ستقسي ررّ نتصتد ررمن

ا ك ررم أ ىس ررتخن رك ررا

ن ت ران ا ر ر قررم ت ن م مرسررق ن تممررق انتقتكررما اكررم أ ركررا تا يررا ن ررنخّ ن لررام برريا نبضرراا
ان ايا انبابمح ان فمىن ى رمرق ى ر هنخرمّ ل درا ن ر ما رر ن تقسيرّ نتصتدرمن اركرا ن رارانإ
ن خماضيق.
اكما إلكتشمرمإ ر ن ف اا نت تمضيق ا ن مانان ن عبيعيق ر ن لاا  19هثا كبيا لسر ن فكرا
نتصتدمن ان م نهاإ م مقر بمم ي ت :
 تقليق معنّ ما ماتفا؛ ىاتفمع نبضاا راق مستاى ن كفم ؛1

ر كينن

قياسي

سين هقمرن أثر ال ّنمو اإلقتصادي على عدال توزيع الدخل في الجزائـر مقارنـ بالـدول العربيـ  :دراسـ تحليليـ و

هعااقق نكتا نا صسر ن عسرا نتصتدرمنيق تخدرص ىصتدرمن ضممعرق هبر بكرا بسلميرن تسمسرما  2013ص ص-43

.43
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الفصل الثاني:
 -ىستمانا ىاتفمع معنالإ نبابمح.

ىا معنر ر د ررم ن قل ررمىق تتع ررماق م ررا م ررم تس ررتاصعر ن مناس ررق ن ك س رريكيق ررم أ تنه ررا نبرك ررما
ن ك سيكيق ن مقنثق ا ن ت تؤكن لس :
 نتاتبمع ن تلسين بيا تا يا ن نخّ ا قض نتنخما ر نتصتدمن هخن يت ش ؛ ىا قض ن سكما ال يت يا ما ن ت يا ر ن نخّ ن فان ؛ -ىا قض ن سكما اقض ها

ن ممّ ا مستاى ن فا نت تمض

ا ن ت تؤثا ر معرنّ ن مرا

تتقنن بانسعق صاى ي نا بهم ه هم خماج مضمّ لس نتصتدمن؛
ن تاكير لسر مشررك إ نبضررّ ن لدرريا لسر لكر

ن نايررق ن ك سرريكيق ن تر تاكر لسر نبضررّ

ن عايّ.
اتبا لمسيق تكايا ها

ن ممّ ر ن نايق ن ك سيكيق ن مقنثق ك قرن مرم ضرم إ برر درم ن نايرق

مررا قيررث ل صررق م ررأ بررم ما نتصتدررمن
ان عمررّ دررمن يع ر ىمكم يررق تكررايا ها
تقنث نايق تكايا ها

قيررث ت ر ىرت رانق ىمكم يررق نتق ر ّ برريا ها
ن مررمّ ناا ها تكرراا د ررمأ

ن مررمّ

ررااا يررمن ن عمررّ ررم أ

ن ممّ ما نايق ن سكما.1

ثالثا :النظري اللنزي :
يا ررل ن مررانج ن ك ر

ىقتمررمّ قررناث ن ت ران ا نتصتدررمن ل ررن مسررتاى هصررّ مررا مسررتاى

نتستخنن ن كممّ ان م يتقنن مرا خر ّ ن عسرب ن كسر
ن ر ها

ن مررم

كمرم ها ن مشرك إ ن تر تتخسرّ ن نرم

ال تكمررا ر ر ضم ررب ن عرراق بررّ د ر بسرربب لررن كفميررق ن عسررب ن فعررمّ قيررث ها

نتستثمما دا نن ق سعا ن فمىن اها نتنخما دا نن ق سنخّ رإا ن تان ا إل تمج ان نخّ قيرث
ل نمم يسما نتسرتثمما ن مخعرع مرا نتنخرما ن مخعرع اقيرث ها هسرم

تكراا ن رنخّ ن راع

ر ر ن مررنى ن لدرريا د را ىتقررمن نتسررتثممانإ نت تمضيررق اغيررا نت تمضيررق ن خمدررق ان قكاميررق اد ر

1ر منقإ ن لايش
.67

التنمي اإلقتصـادي (نظريـات ،سياسـات ،و موعـوعات) ننا س شرا ع 1لمرما  2007ص ص-66
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اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:

ن عممررّ ن اىيس ر ن م ررمن ف مررمإ ر ر تا يررا ن عمصررق نت تمضيررق اارررا معررنالإ ن م را ر ر ن مررنى
انضا ى

ن عايّ انا نهاا ن مامج ن ك

ىدتممممتر بنانسق ن مضتمعمإ ن اهسمم يق.1

المبحث الثاني :نمادج ال ّنمو اإلقتصادي
لمسإ مممج ن ما نتصتدمن ن متعنن لسر تفسريا ىخرت
ن ناّ كمم ها دم ن مممج تعتبا ن م عسق نبسمس

مسرتايمإ ن مرا ن مقللرق بريا

معن نانسمإ ن نايق ان تعبيليق.

المطلب األول :نمودج هارود ،دومار()Harrod Domar
لررن قررماّ كررّ مررا دررماان ا نامررما( )Harrod Domarن بقررث لررا د ري ق ماقررن ا
متكممسق س ما نالصتدمن

تعتمن لس ن ضما بيا ن تقسيّ ن كي

ا ل مدرا ن مرا نتصتدرمن

قي ررث تر ر د رريمغق هركمادم ررم رر ر ش رركّ م ررانج ينه ررا ها :نترتر رانق نبسمسر ر
نت تمج يعتمن لس كميرق ها
ن ررمت د yyيعتم ررن لسر ر
اام د ررم

y
s

ن مرمّد Kن مسرتثما رر ن اقرن نت تمضيرق ا ها معرنّ ن مرا رر
ن مي ررّ ن ق ررنى فنخ ررمادMorginal propensityto sove MPS

ا ك ررم أ معمم ررّ ها

بمرتانق تسما ن ميّ ن قن

س م ررانج د ررا ها

ن م ررمّ /ن ررمت د copitol autput rotioا اما د ررمدKy

إلنخما ما ن ميّ ن متاسع إلنخما ه :
s s
 s
y y

1

قيث ها ) (sد معنّ نتنخما ار قم ق ن تان ا ر ا نتنخما يسما نتستثمما ه s=I
ابم أ رإا )(2

i= y

قيثد iد معنّ نالستثمما ا ها نالستثمماد درا ن ت يرا ن رم يقدرّ رر خر يا ها

ن مرمّ

ه ها:
)(3
ان معممّ ن قن
)(4

1

ر كبنن

ها

=K

ن ممّ /ن مت د (In cremem tolcopital output ratioيسما  kه ها
= =k

سين هقمن ماضا سبق مكا ص ص .41-40
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اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:
اما ن معمن ق) (4قدّ لس
ابلسمق عار ن معمن ق) (5قدّ لس
)(6

السي ررر ر ررما مع ررنّ ن م ررا رر ر ن ررمت يس ررما مع ررنّ نالس ررتثممادها مع ررنّ نالنخ ررما ملس ررا لسر ر
ها

ن معممّ ن قن

ن ممّ /ن مت .

ايمكا ىلمن ديمغق ن معمن ق بم شكّ ن تم g= :

قيث ها:
 gتمثررّ معررنّ مررا ن ررمت  sمعررنّ نالنخررما  kن معممررّ ن قررن

ر ها

ن مررمّ يسررما نالسررتثمما

ن مقس ا نالستثمما نبض ب ه ها
= gd

)(7

قيث ها:
 :dنالستثمما ن مقس  :igنالستثمما نبض ب
ا بم تعايق ر ن معمن قد 7تقدّ لس
)(8
)(9

=g
Ig
k

د10

s
k

g

ما د رم ررإا ن مرا نتصتدرمن ير خفق بإ خفرمق نتنخرما ن مقسر ها ادرين ها

ن مرمّ

ا ن ر نا ت خفررمق معررنالإ نتنخررما ر ر ن ررناّ ن مميررق رإ هررم تعتمررن لس ر بررننىّ سررن ن فضررا برريا
نالستثمما ن مقس

1

ر كايمق صاينا

هدمهم تشضيا تنرلمإ نالستثمما نبض ب ن مبمشا ى

ماضا سبق مكا ص ص. 45-43
03

ننخّ ه نا يهم.1

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:
المطلب الثاني :نمودج سولو

 ا يمثررّ هقررن مررممج ن مررا ن ياك سرريكيق ا يعررن مررامج سررا ا ىمتررننن مررانج دررماان نامررما
قير ررث ياكر ر ر كر ررّ م هم ر ررم لس ر ر هدمير ر رق نتنخر ررما ا نتس ر ررتثمما كمقر ررنن هسمسر ر ر

عمسير ررق ن تر ر رانك

ن اهسمم .1
 قي ررث ي ررنا ن م ررانج قاكي ررق ن م ررا ن متر ران ا ل ررن نتس ررتخنن ن كمم ررّ ن ر ر ها

ن م ررمّ ا ن عم ررّ

ى ع صم ما نن ق نت تمج قيث تتمثّ نايق سا ا ر مميس :
)y= (k.L

قيث  :kدا ها

ن ممّ  :Lدا ل دا ن عمّ

ا لاّ لا نن ق نت تمج ه هم ن يا ك سيكيق ىمن تاراإ ن شااع ن ث ثق ن تم يق:
   0ا L0ا) (KLررنيهم رانت قنيررق ماضبررق مت مصدررق بم سرربق كررّ لممررّ ى تررمضه :

 لانمّ نت تمج نن ق نت تمج منإ ارانإ قض ثمبق: y  0قيث )F (yk. yL)= yF (k. L

 نت تمضيررق ن قنيررق ر هان ممّ ا ن عمّ ى
ى

ن مررمّ ا ن عمررّ تررؤاّ ى ر مررمال هميررق ل ررنمم يررؤاّ كررّ مررا ها

ن درفا ا ترؤاّ ى ر ن درفال نمم يرؤاّ كرّ مرا ها

ممال هميق ه :

ن خمديتما  1ا 2تمث ا شااع  INADAد1963
ت يا ن مخ اا ها

1

ر ن سين مقمن ن سيات

ن ممّ خ ّ ن ما معع ما خ ّ ن معمن ق:

لس لبن ن ادمب ضم ماضا سبق مكا ص .348
01

ن مرمّ ا ن عمرّ

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:

Kˆ  I  K  S F  K .L.T   SK

ا بلسمق عار ن معمن ق لس  Lقدّ لس

بقيث  Kد

ن ممّ ى

سبق ها

ن عمّ

قدّ لس  kدتفم ّ  kبم سبق س ما :

ا بمىرتانق ها ر ن ين ن عممسق:

=n

يمك م ديمغق ن معمن ق  k*Lلس ن شكّ :
K*= sf(k) – (ns)k

قيث تمثّ ن معمن ق نبسمسيق تقليرق ن ر مع ن ممكرا س مرا نتصتدرمن ا در ن تفم رسيق مرانج
 solouswonدم ن معمن ق غيا ن خعيق تمبعق رلع ر kقيث:
 :Kسبق ها
* Kمعنّ ها

ن ممّ ى
ى

ن عمّ

=h

ن عمّ دتفم ّ* kبم سبق س ما

ه :
d k 
dt

 :Hن معنّ ن سب

K* 

ست يا ر صا ن ين ن عممسق ا د

=h

:Sن ميّ ن متاسع إلنخما
تتمثّ ن تمى ن مستخنمق ما ن مامج كمميس :
 -سبق ها

ن ممّ لس ن عمّ نت تمج ا نتسته أ سفان ت ما بمعنّ s؛

 -معنّ ن مانان ها

ن ممّ ن ثمبث؛

04

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:
 -ن ت يانإ لس مستاى ها

ن ممّ نت تمج ا نتسته أ ت ما بمعنّ .1h5

المطلب الثالث :نماذج ال ّنمو الداخلي
أوال :نموذج Rebelo

يعتبر ررا  Rebeloه ر ررر ي ر ررت لر ررا ن مر ررا ن ر ررننخس تك ا ر رراضيتيا مختسفتر رريا ريلتر رراح ن معر ررمن تيا
ن تم يتيا.

 L1.H L

1

 L2 .H B

 2
قيررثK+sk.Y

y  c  k  sk  A1K111
H  sH  A2 K11B

ا  cيمثسرراا لس ر ن ت ران

ن ممنيق همم  H+sHريمثّ نت تمج ها

ا نالسررته أ سسررسعق

نت تررمج نالسررتثمما نالضمررم

ن ممّ ن بشا كمم تلّ صيمق الم ها

ن خماضيررق Sقسررب  Rebeloتمثررّ  Lمت يررا خماضيررق ا تا يررا مثررّ ها
كس ن لعمليا ما ن معمن تياد 01اد 02ي ت ها ها

ن ممّ ن بشا

ن ممّ ف

ن اتيا

ن مررمّ ن مررمن  Kلس ر
ينم ر ل دا ن عمرّ

السير تكتب ن معمن تيا ن تم يتيا:

قيث يمثّ
يعتبا

ا

ها

ن ممّ ن ممن ن مستعمّ رر ن لعرمع نباّ ان ثرم

لا قض ن عمّ ن مستعمّ ر ن لعمع نباّ ان ثم

لسر ن تران

لسر ن تران

بي مرم

ىم نن تر نت ترمج

ن معارتيا بم معمن تياد 01د 02متضم ستيا مرا ن ناضرق نبا ر بم سربق عرممس نت ترمج ن لرمبسيا
ستضنيند H kىما دمم ماتمغست قض مت نينتيا بم سبق مضمالق ن عانمّ.

1

ر بهساّ ملانا عالق الصادرات بال ّنمو اإلقتصادي خالل الفترة( )4332-1223اسم ق ممضسرتيا صسر ن عسرا نتصتدرمنيق

تخدص ىصتدمن كم

ضممعق ن ض نىا 3ن ض نىا  2010ص ص .41 -39
00

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:

يمكا تقليرق تران ا ن م مرسرق ن تممرق بسرب ن تكممرّ ن ترم بريا تشر يّ ن يرن ن عممسرق ها

ن مرمّ

ن بشاى ما نبقسا ها يفتراق ن مرامج ن نرا ها ن عرمى إ تتخرم ص نااتهرم بتعنري نن رق ن م فعرق
لبا ن ما.

 c1  
u   e  t 
 1
0


 .dT


 05

ا م ررا ن ممك ررا تبس رريع ن م ررانج هكث ررا ب ررمرتانق,A1.A2:ا.Lثانب ررث ه ال ياض ررن ها تل ررن تل ر ر
خماض ا ال ما نيم انر ايتلماب دمن ن مانج قا معنّ ما ثمبإ دا:

قيث نن ق مت نين بنال ق

ا

اليتعسق نت تمج ن سمل ر دمن ن مامج ىال ب ها

ن ممّ ن ممن ن متمي بلسرق قضر ثمبترق كمرم ها

معنّ نتستثمما يكاا خماضيم ا م ر
)(08

Y = A. K

)(09

K + S.K = S.y

ست ت ها نتصتدمن يتانضن ننىمم لس مسما ما متان ا
معنّ ن ما يتقنن بثانبث ن مامج غيا ها مستاى ن مسما يت ثا بم شااع نتبتننىيق بإرتانق ها
التكر ر ر رراا ثمبتر ر ر ررق ا تتبر ر ر ررا مسر ر ر ررما لش ر ر ر رانى مسر ر ر ررتلا كمر ر ر ررم يام ر ر ر ر

هر ر ر ررم بر ر ر ر ر

ا لسير:

11

t

Ln  yt   Ln  y0     t
t 1

) Ln(ytيتبررا مسررما لش رانى متكممررّ مررا ن اتبررق نبا ر كمررم ها قم ررق نتصتدررمن ل ررن ه
قنق تتعسق بكّ ن دنممإ ن سمبلق.
02

الفصل الثاني:
رر

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

مررانج ، Rebeloا دررنممإ يسررإ بقمضررق ى ر دررم ن خمدرريق ا ى مررم كا ررإ ن مبررمنا مررا

عررا ن مررانج فسررر يرراى  cohenىا نت تررمج ر ها

ن مررمّ ن بشررا يكرراا خ ر ّ قض ر مت نيررن

بم س ربق سعررممسيا ن لررمبسيا تلررمن نت تررمج ىمن تعتبررا دررم ن تيضررق را رريق ضادايررق ر ر

مررامج

 ،Rebeloبمم ها نن ق نت تمج سسعق ن ممنيق د :
تررؤن را رريق ثبررمإ تا يررا ن يررن ن عممسررق برريا ن لعررمليا ى ر

مررا ننخسر بمعررنّ مت نيررن كمررم يلررن

دمن ن مامج تمى صن تكاا صمبسق إلختيرما رر قم رق ىسرتعممّ س سرّ م يرق عايسرق دن مت يراياh
ا Lمتكممستيا آ يم ا  Hي

ر تعاا مستلّ ه بسبب بر  Kبمفها .1 cronger

ثانيا :نموذج رومر:
تمكررا اامررا د Romer 1986مررا ىلعررم ف ر

ضنيررن س نايررق ن ياك سرريكيق ا دررمن لررا

عايررق ن فا رريق ن متعسلررق ر ر ىنخررمّ لممررّ ن ررتعس لررا عايررق ن تمرراا بقيررث ها ن مؤسسررق ن ت ر
تاتف ررا م ررا ها
نتض ررمب

مم ه ررم ن م ررمن ت ررتعس رر ر

سخب ررا نت تمضي ررق يادر ر

فر ر

ن اص ررإ م ررا نت ت ررمج بر ر كثا رعم ي ررق اد ررمن نبث ررا

ب ررم تماا ل ررا عاي ررق نتس ررتثمما بمت ررمرق ى ر ر م ررأ رر ر ا

ن فا ريق ن ثم يرق متمثسرق رر ها ن معاررق ن مكشرفق ت تشررا ه يرم رر نتصتدرمن السيرر ىمن ىلتبا رم ه ررر
يمكا تمثيرّ ن معاررق ن مترارا رر ن مؤسسرق بم مؤشرا Aدرمن يع ر ها ن ت يرا dAidtيمثرّ ن رتعس
ن كس ر نتصتدررمن

ا ن ررم بررناا يت مسررب مررا ن ت يررا ر ر  Kمخ ر اا ها

ن مررمّ ا م ررر نن ررق

نت تمج. v

)(01

)Yi = F (ki. KLI

بقي ررث  Fتقل ررق ن خد ررمىص ن ياك س رريكيق متمثس ررق رر ر نت ت ررمج ن ق ررن
اارر ناإ ن قضر ثمبتررق بمت ررمرق ى ر ها نت تمضيررق ن قنيررق ر ها
هميق مم كّ ما ها

1

ن ممّ ان عمّ يؤاالا ى

ك ررّ لمم ررّ مت ررمصق

ن مررمّ ها ن عمررّ تر اّ ى ر مرمال

ن دفا ا تؤاّ ى

مم يؤاالا ى

ممال هميق.

ر كما مقمن دراس العالق بين النفقات العمومي  ،و ال ّنمو اإلقتصادي في الجزائر خـالل الفتـرة(1223ــ  )4314اسرم ق

ممضيستيا ر لسا نتصتدمن تخدص ىصتدمن كم

ضممعق هقمن باصا بامانن
02
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اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:

ىمن كم ررإ كررّ مررا  kا  Liثمبتررق كررّ مؤسسررق د ر معا ررق ى ر مانانيررق مت مصدررق  kiكمررم دررا
مررامج سررا ا بمت ررمرق ى ر ه ررر مررا هضررّ صيمررق مععررم ر ر  Liرررإا نن ررق نت تررمج

م قررن ر ر

متضم سق ما ن ناضق نبا
نتضتممليق ها

رإا مدنا ن ما ن ننخس درا ثبرمإ ن مانانيرق

ر  kا  kiا بم تم

ن ممّ ا بتضنين نن ق نت تمج بمتستعم ق بنن ق كاب ناص

:

قيث:
ايا ا  k=kL Ki=kiLi ،Yi = yiLiث يا ا ريمم بعن Yi= yا kik
ن مت ن متاسع دا:
د)03

yk=ƒ(L)=A.

ا يمكا تقنين ن مت ن قرن ن خرمص ر ها

ن مرمّ بمالشرتلمق بم سربق  kiتثبرإ Lا  kا بتعرايق

تقدّ ki=k

ا م ر رإا ن مت ن خمص ها

ن ممّ يارا ما  Lا دا غيا ماتبع برK.

ا لسير رإا:
Yiki=A

ن تعس لا عايق ن تماا ا ى تشما ن معساممإ يس

ن مياّ قا ت مصص ن مانانيق ا دا هصرّ مرا

ن مت ن متاسع ا دمن يكاا 0  T 1
ا ي خن صين ن مي ن يق سعمىسق ن تم :
)(05

DaDT=w+ra-c-ha

قيررث w :تمثررّ نبضررا ا aتمثررّ نبدرراّ سفرران ا  rتمثررّ مانانيررق نبدررّ ا لسيررر رررإا مشرركّ
تعنرري نن ررق ن م فعررق uتقررإ صيررن ن مي ن ي رق لررا عايررق ن تعنرري ن ررني مميك ن ررمت لررا ن قسررمب
ن همميستا

يعع بم ع صق ن تم يق:

   U   c .c 
 06 

U c
 c 
 
c

r

02

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:

يستخن نن ق ن م فعق ن مسمم بماا ق نتق ّ ن يا م يق.
)(07

)U(c)= (c (1-o)) (1-o

ا ل نمم تاتفا  رإا ن عمى إ تتعا لا نتسته أ ن نمم ر ن ما.
ا ماا ررق نتق ر ّ نن ررق ن م فعررق مععررم بر ر  1ا بمتسررتعم ق بممسرربق رررإا نن ررق ن م فعررق تكتررب
كمم يس :
)(Cc)= (1) (r-o

)(08

تقدر ررّ لس ر ر معر ررنّ ن مر ررا إلصتدر ررمن غير ررا

ا بتعر ررايق صيمر ررق ن متمثسر ررق ر ر ر
ن مماك :

ا بمبخرن بعريا نتلتبرما ن ررمت ن متاسرع تقدرّ لسر معرنّ ن مرا ن مقررنن مرا عرا ن مخعررع
د ن ت ني نتضتممل
g.cp= (10). (A.

)(10

)S-p

ما ن عس ها  a1رهمن يع

هاgi  gc :

يمكررا ن قدرراّ لس ر نبلنميررق نتضتممليررق ىمن صم ررم بتررنلي نتسررتثمما بمعررنّ  1-aلررا عايررق
ابيق ن ض نريق ىمن نرا ن قمدسيا لس ها

ن
ها

ن ممّ ض صيمتر  aما تكسفق ن مانانيق ن خمدق

ن ممّ تسما ن مانانيق نتضتممليق.1

المبحث الثالث :محددات ال ّنمو اإلقتصادي و مؤشراته.
ىا مسررما ن تعرراا نتصتدررمن

سمضتمعررمإ ن قنيثررق ر ر

ررا ن ممماسررمإ ن عسميررق تكش ر

ل ررا ل ررن مق ررنننإ هسمس رريق ررؤثا لسر ر ن م ررا ا د ررمن نبخي ررا يتا ررن تيض ررق نمر ر مضمال ررق م ررا
ن عانمّ.

1ر ر ن درريمن شررهي م اإلســتثمارات األجنبي ـ المباشــرة ودورهــا فــي النمــو اإلقتصادي(دراس ـ حال ـ الجزائ ـر) اسررم ق ممضسررتيا ر ر
نالص دمن تخدص مم يق ا لان ضممعق ادانا  2013ص ص.44-42
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اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:
المطلب األول :محددات ال ّنمو اإلقتصادي:

مكا م هم مميس :

د م أ لن مقنننإ س ما نتصتدمن
أوال :لمي و نوعي المواد البشري :
ستعيا صيم

معنّ ن ما نتصتدمن بانسعق معنّ ن نخّ ن فان ن قليل ما ن عس ها:

معدل الدخل الحقيقي للفرد= الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي عدد السلان
مررا ن معمن ررق سررت
بم تم

ه ررر كمررم كررما معررنّ ن يررمن ر ر ن ررمت ن لررام نتضمررم

تقليق يمن هكبا ر معنّ ن ما نتصتدرمن

ن قليل ر مررا ت ررمل

همرم ىمن ت رمل

ن قليل ر هكبررا ا

ن رمت ن لرام نتضمرم

لررنن ن سرركما رررإا ن ررنخّ ن قليل ر اليت يررا كررا د ررمأ ىلتبررمانإ كميررق ا

اليررق يضررب هخررمدم بعرريا نتلتبما رم يررمن رر لررنن ن سرركما ن لررمنايا ان رانغبيا رر ن عمررّ تررؤثا
لس ن تمضيق ن عمّ ا بم تم

لس معنّ ن ما نتصتدمن .

ثانيا :لمي و نوعي اإلنتاج:
يعتمررن ى تررمج ىصتدررمن معرريا ا مررا نتصتدررمن لسر كميررق ا اليررق مرانان ن عبيعيررق كناضررق
خدر ررابق ن تابر ررق ارر ررا ن معر ررمنا ن مير ررم ن مبر ررمإ ا غيادر ررم قير ررث ها ىمر ررت أ نباق ن در ررم قق
س نالرق ان معررمنا ان ثرراانإ ن تر تقايهررم نباق قيررث اراتهررم ات الهررم تمثررّ لممررّ هسمسر رر
يررمن ن ت ميررق نتصتدررمنيق دررم ن مرانان تقلررق نبدررنن

نتصتدررمنيق ىال نسررت سهم نت سررما يتقليررق

ما خ ّ نتستثمما نبض ب ن مبمشا.
ثالثا :ترالم رأس المال:
لس ن مضتما ن ت قيق بضر مرا نتسرته أ ن ضرما إل ترمج ن سرسا ن هاسرمم يق مثرّ :ن عممرّ
عرراق ن ماند ر إ ان ضسرراا ان مبررم

اغيادررم ه ت رانك ها

ن مررمّ يتعسررق بشرركّ مبمشررا بقض ر

نتنخما ن م يمثّ ت قيق بمتسته أ ما هضّ يمن نتستثمما ابم تم
نتصتدمن .
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ن ارا ما معرنّ ن مرا

اإلطار النظري للنمو اإلقتصادي

الفصل الثاني:

رابعـــا :معـــدل التقـــدم التّقنـــي :يعتب ررا ن كثي ررا م ررا نتصتد ررمنييا بر ر ا هدر ر ل د ررا عمسي ررق ن م ررا
نتصتدررمن دررا ن تلررن ن تك ا رراض

مررا خ ر ّ ىبتكررما ها ىسررتقننث عرراق ضنيررن سليررم بم عمسيررق

نت تمضيق هكثا كفميق ما ن عاق ن لنيمق.1

المطلب الثاني :عناصر ال ّنمو اإلقتصادي:
 -Iعناصر ال ّنمو اإلقتصادي
تشتمّ ل مدا ن ما نتصتدمن هسمسم ر ن عمّ تانك ها

ن ممّ ن تلن ن تل .

 .1العمل:
يتمثررّ رر ن ضهررن ن ملررن مررا عررا ن فرران ب يررق ى تررمج سررسا ا خررنممإ صدررن ىشرربمع قمضمتررر
ايمكررا صيررم

قضمررر بعررنن ن عمررمّ ا لررنن سررملمإ ن عمررّ ن فعسيررق كمررم ال يضررب ىغفررمّ تاكيبررق

ن عممّ كم سا ن ض
ر

ان تكايا بمم ر م أ ما هثا بم غ لس ى تمضيرق ل درا ن عمرّ ان متمثسرق

سربق نت ترمج ن مقلرق ى ر لرنن اقرننإ ن عمرّ ن مسرتخنمق رر ى تمضرر رلرن ي يرن نت ترمج ناا

ن ارررا مررا لررنن ن عمررمّ ها سررملمإ ن عمررّ مممع ررم ىاتفررمع ى تمضيررق ل دررا ن عمررّ تيضررق ت يررا ها
تقليق تاكيبق ن عممّ دن تكايا مث .
 .4ترالم رأس المال:
يعتبررا سررسعق تسررتخن ر ر ى ت رمج سررسا ها خررنممإ هخرراى ا ي ررت مررا تخدرريص ض ر مررا
ن رنخّ ن قرم

تسرتثمما مسررتلب قتر يرت تاسرريا نت ترمج رهرا يتمثررّ برم أ نتسرتثممانإ ها كررّ

مؤشا آخا بشاح مستاى ا ناضق ن تضهي نإ ن مسمدمق رر تقليرق ن تلرن ن تل ر ىما رترانك ها
ن ممّ يتعسق مبمشا بقض نتنخما ه مضمّ مم ال يخدص إلسته أ ما ن نخّ ن لام .
 .0التقدم التقني:
دا تسأ ن ت يانإ منإ ن عمبا ن تك ا راض
تسمل بإ ترمج هكبرا بر ف

عراق نت ترمج ها ن عبيعرق ن سرسا ن م ضر ا ن تر

كميرق ن مرنخ إ ها بم قفرمق لسر

فر

كميرق نت ترمج بمرنخ إ هصرّ.

قّ مشكّ نتخت مصمإ ن ت تقن ما ى تمج ن سسا ن ضنين ها مرا اليرق هقسرا رم تلرن ن تل ر درا
1

ر خيم

خيا ماضا سبق مكا ص ص.54 -53
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الفصل الثاني:
لبررما لررا قليلررق منإ عررمبا كيف ر

كمررم يمكررا تعايفررر لس ر ه ررر ن سررالق ر ر تعررايا ا تعبيررق

ن معارق ن ف يق ما هضّ يمن مستاى ن معيشق سسكما.1

المطلب الثالث :مؤشرات ال ّنمو اإلقتصادي:
د مأ مؤشانإ يمكا نتلتممن لسيهم ليم

ن ما نتصتدمن :

 .1الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي:
يشرريا ن مررا نتصتدررمن ارررق دررمن ن مؤشررا ى ر معررنّ ن يررمن رر ن ررمت ن لررام نتضمررم
ن قليل ن ت يقللهم نتصتدمن خ ّ من م يق معي ق لرمن سر ق يلرا درمن ن مؤشرا لسر هسرم
ن مت ن قليل ما ن سسا ا ن خنممإ ن همىيق ملنا بم ليمق ن قليليرقد Reol valveا ري

بم ليمرق

ن لنيقد Nominalا م أ تستبعمن هثا ن ت خ ر تسأ ن يمن ن قمدسق ر ن مت ن لام .
 .2متوسط الدخل الحقيقي للفرد: per-copitaincome
ا يلدن بر ها ن ما نتصتدمن يضب ها يلم

بملننا مم يقلق ما يمن قليلرق مسرتما

ر متاسع نخّ ن فان ابسبب م رأ يعران ى ر ه رر ىتخرمإ مضران ن يرمن رر ن رمت ن لرام معيرم نا
س مرا رلرن ير ننن ن رمت ن لررام ناا ها ياتفرا متاسرع نخرّ ن فران رر قم رق تضرما معرنّ ن يررمن
ر ن سكما معنّ ن يمن ر ن مت ن لام

ممم يرؤن ى ر ى خفرمق معرنّ نخرّ ن فران ها قريا

يتسررما معررنّ ن يررمن رر ن سرركما مررا معررنّ ن يررمن رر ن ررمت ن لررام ريبلر بررم أ معررنّ نخررّ
ن فان ثمبإ.2

1
2

ر كما مقمن ماضا سبق مكا ص ص.43-42
ر ر ى هررم اقيررن نقررم  ،فعاليــ أداا الســوق المــالي و القطــاع المصــرفي فــي ال ّنمــو اإلقتصــادي ،ن ماك ر ن لررام

ن لم ا يق

ع1

ن لمدا

 2013ص ص.59 -58

23
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الفصل الثاني:
خالص الفصل:
ن ما نتصتدمن دا لبما لا تمج كمر

سيمسرمإ ن ت ميرق نتصتدرمنيق قيرث ت رماّ

ن فكررا نتصتدررمن دررمن ن مفهررا كمررم هلعيررإ ررر ن كثيررا مررا ن مررممج ا ن نايررمإ ن مفسررا
ررر قيث ىدررت دررماان ا نامررما بررمالق ّ برريا ها
ثر نالسررتثمما هدر مقررنننإ ن مررا نتصتدررمن

ن مررمّ ا ن عمررّ ا ها نتنخررما ا مررا
بي مررم اكر سررا ا لسر ن تلررن ن تك ا رراض

ر لمسيق ن ما ن منى ن عايّ.
همم مممج ن ما ن ننخس ن ت هاضعإ ن ما نتصتدمن بسبمب ا ل مدا ننخسيرق رر ن مرامج
كم معما ل ن ااما.
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

تمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد:
خالؿ فترة من الزمن عرفت العالقات االقتصادية الدولية تحوالت مستمرة وممحوظة في
مختمف مجاالتيا و كان من أبرزىا توجو االستثمارات األجنبية المباشرة في التمركز بمختمف
الدول النامية وأصبحت ىذه االقتصاديات من اىتماماتيا و أولوياتيا لتحقيق التنمية االقتصادية
الجاذبة لالستثمار والمحافظة عمى استقطابو من أجل االستفادة من اآلثار اإليجابية التي يفرزىا
ىذا االستثمار لكل من المستويات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ،لتحقيق أىم األىداف
المتمثمة في دفع عجمة النمو و نقل التكنولوجيا.
و الجزائر من أىم البمدان التي تسعى إلى جذب أكبر عدد من االستثمارات األجنبية المباشرة
و ذلك من خالل تقديم امتيازات التي تقدميا الى المستثمرين األجانب و في ىذا الفصل سوف
نتطرق إلى ثالثة مباحث أساسية :
 المبحث األول :عالقة االستثمار األجنبي المباشر بالنمو االقتصادي؛ المبحث الثاني :واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر؛ المبحث الثالث :أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي فيالجزائر(. )2015-2000
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

المبحث األول :عالقة اإلستثمار األجنبي بال ّنمو اإلقتصادي
يشير األدب االقتصادي الذي ييتـ بتحميؿ العالقة بيف االستثمار األجنبي المباشر والنمو
االقتصادي إلى وجود اختالؼ واضح ,إذ يتـ أحيانا تناوؿ عمى أف النمو االقتصادي يعتبر
محددا رئيسيا لتدفؽ االستثمار األجنبي المباشر فتوافر معدالت النمو تساعد عمى تدفؽ المزيد
منيا إلى المضيفة ,بحيث أف تدفؽ المزيد مف االستثمار األجنبي المباشر يشجع عمى تحقيؽ
نمو مرتفع.
المطمب األول :اثر االستثمار األجنبي المباشر عمى العمالة :لقد سبقت اإلشارة إلى
أف الدوؿ النامية تسعى جاىدة إلى القضاء عمى مشكمة البطالة أو الحد منيا .ولبموغ ىذا
اليدؼ فقد فتحت الباب أماـ االستثمارات األجنبية عمى أمؿ خمؽ فرص جديدة ومتزايدة لمعمؿ
( وكذلؾ مع كؿ ما يرتبط بيذه الفرص مف مكاسب ).
كما أف دخوؿ الشركات متعددة الجنسيات ليا مجموعة مف اآلثار عمى العمالة منيا:
 خمؽ عالقات تكامؿ بيف أوجو النشاط االقتصادي في الدولة .مف خالؿ تشجيع المواطنيف عمىإنشاء مشروعات لتقديـ الخدمات المساعدة الالزمة ،وىذا سيؤدي إلى خمؽ مشروعات وطنية
جديدة  ،ومف ثـ خمؽ فرص جديدة لمعمؿ؛
 إ ف وجود الشركات األجنبية قد يؤدي إلى اختفاء بعض أنواع الميارات التقميدية نتيجة لماتستخدمو مف تكنولوجيا متقدمة سواء كانت أساسية أو مساعدة؛
 إف إنشاء المشروعات الموجية لمتصدير والمشروعات كثيرة العمالة في المناطؽ الحرة يخمؽفرص عمؿ جديدة في المناطؽ النائية المتخمفة إقتصاديا داخؿ الدولة.1

1عبد السالـ أبو قحؼ ،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية ،مرجع سابق ،ص ص.150-147
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المطمب الثاني:االستثمار األجنبي المباشر وتطوير التجارة الخارجية:
ىناؾ عالقة وطيدة بيف االستثمار والتجارة الخارجية سواء مف جانب الصادرات أو
الواردات ،إال أف زيادة الصادرات تساعد عمى زيادة حجـ سوؽ التصريؼ ،مما يشكؿ حاف از
عمى زيادة االستثمار ،وبالمقابؿ يحتاج االستثمار إلى مدخالت قد ال تكوف موجودة في السوؽ
المحمية ،فيتـ استيرادىا مف الخارج ،وىذا ما يكسب قطاع التجارة الخارجية عمى تأميف
المستوردات مف السمع والخدمات.1
وىنا تجدر اإلشارة التفريؽ بيف األثر المباشر واألثر الغير مباشر :
أ -األثر المباشر.
بسبب امتالؾ فروع الشركات العابرة لمقارات لتكنولوجيا حديثة ومتقدمة نتيجة لإلنفاؽ الكبير
عمى البحث والتطوير فإنيا تقوـ بإجراء عمميات التصنيع لممواد الخاـ وبالتالي تقوـ بزيادة
صادراتيا إلى األسواؽ الخارجية مف خالؿ مياراتيا التسويقية وابراـ عقود لمتصدير نحو الخارج،
وبالتالي تغيير إستراتيجية التصنيع لترقية الصادرات مما يؤدي إلى زيادة معدؿ النمو
االقتصادي .
ب -األثر الغير المباشر
أف تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى الدوؿ المضيفة يصاحبيا عدة مزايا تقوـ الشركات
المحمية باالستفادة منيا :

1يونس دحماني ،إشكالية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر دراسة تحميمية لمواقع واآلفاق ،أطروحة دكتوراه ،قسـ العموـ
االقتصادية  ،تخصص تحميؿ اقتصادي،جامعة الجزائر ،جواف ،2010ص .111
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 نقؿ الميارات اإلدارية إلى الدوؿ المضيفة ،ونقؿ التكنولوجيا الحديثة في المجاؿ التصديريإلى الشركات المحمية 1؛
 تقوـ الشركات المحمية باالستفادة مف حمقات االتصاؿ التي تمتمكيا الشركات األجنبية فياألسواؽ الخارجية وىذا في إطار المشروعات المشتركة وبالتالي فيي تستفيد مف تمؾ المزايا
في ظؿ تواجد االستثمار األجنبي المباشر داخؿ أراضييا .

المطمب الثالث :االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحمي :
لقد اىتـ التحميؿ الكينزي باالستقرار االقتصادي وعممية تحريؾ الطمب الفعاؿ الذي يكفؿ
تشغيؿ الطاقة اإلنتاجية الفائضة والموارد البشرية المعطمة وبالتالي فقد تـ التركيز عمى ربط
معدؿ النمو باإلنتاج اإلجمالي ووفقا لمنظرية االقتصادية فاف زيادة االستثمار المحمي يؤدي إلى
زيادة الدخؿ الوطني عف طريؽ المضاعؼ  kوبالتالي يؤدي إلى زيادة معدؿ النمو االقتصادي
وىذا ما ينطبؽ عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ المضيفة حيث أف:
= .I

وتشير  Iإلى االستثمار المحمي اإلجمالي،

تمثؿ االستثمار األجنبي المباشر و idتمثؿ

االستثمار المحمي في الدولة المضيفة ونتيجة لالتجاه الذي سمكو المستثمروف األجانب في
االعتماد عمى تمويؿ جزء مف استثماراتيـ عف طريؽ االقتراض مف السوؽ المحمية لمدوؿ
المضيفة فاف ىذا يؤدي إلى تناقص نصيب المستثمريف المحمييف مف المبمغ المخصص لتمويؿ
استثماراتيـ نظ ار لتحوؿ جزء مف المدخرات المحمية إلى االستثمار األجنبي المباشر ونتيجة
لذلؾ فإف االستثمار األجنبي المباشر قد يكوف لو تأثير تحفيزي لالستثمار المحمي.
 -1أثر اإلحالل  :قد تؤدي المنافسة إلى زواؿ الشركات المحمية ،لفوارؽ تكنولوجية؛

1رفيؽ نزاري ،اإلستثمار األجنبي المباشر والنمو اإلقتصادي–دراسة حالة الجزائر ،تونس ،المغرب ،-رسالة ماجستير ،قسـ
العموـ االقتصادية ،تخصص اقتصاد دولي ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2008 ،ص .95
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 -2أثر التكاممية :صمود الشركات المحمية أماـ المنافسة القوية لممستثمر األجنبي

1

المبحث الثاني :مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
تبذل الجزائر مجيودات مستمرة لتييئة وخمق مناخ استثماري مالئم لالستثمارات األجنبية
المباشرة ،وليذا أصدرت عدة قوانيف وتشريعات مرتبطة بذلؾ مف أجؿ تسييؿ عممية االستثمار
األجنبي ،وتتمتع الجزائر بالكثير مف مزايا الموقع ذات البعد الطبيعي والتي تعززت حديثا بتوجو
ممحوظ نحو تدعيميا بجممة مف اإلجراءات التنظيمية و التشريعية واإلصالحات الييكمية المحفزة
عمى جذب االستثمارات.

المطلب األول :اإلطار القانوني لالستثمار الخاص
أوال :قانون ال ّنقد و القرض()10 /90
النقاط التّالية:
كاف ييدؼ ىذا القانوف إلى تحقيؽ ّ

 وضع حد لكؿ تدخؿ إداري في القطاع المالي و المصرفي؛النقد و القرض؛
 رد االعتبار لدور البنؾ المركزي في تسيير ّالنظاـ المصرفي؛
 -إدراج االقتصاد في ّ

 توزيع مصادر تمويؿ األعواف اإلقتصادييف.و قد نص قانوف 10 /90عمى إلغاء كؿ الفوارؽ بيف المستثمر المحمي و األجنبي حيث
ّأنو ييدؼ في مجممو إلى تنظيـ سوؽ الصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ ،و لتحقيؽ األرباح كرس

قانوف(  )10 /90التّوجو الميبرالي لالقتصاد الجزائري مف خالؿ مجموعة مف المبادئ متمثّمة
في:
 حرية تحويؿ رؤوس األمواؿ بعد تأشير بنؾ الجزائر و ذلؾ خالؿ  60يوـ مف تقديـالطمب؛
1

المرجع السابؽ ،ص ص .98-97
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الدولية الّتي توقع عمييا الجزائر؛
الضمانات الواردة في االتفاقيات ّ
ّ

أف قانوف  10 /90لـ يحدد االمتيازات والحوافز الممنوحة لممستثمريف األجانب ,حيث
حيث ّ

الضمانات المتعمقة بالتّحويؿ ،وقد لوحظ ّأنو ما بيف(  )1993 -1990تـ دراسة
نص عمى ّ
ّ

 303ممؼ وتمت الموافقة عمى  195ممؼ ،حيث تشكؿ  102ممؼ المشاريع الخاصة

باالستثمارات األجنبية المباشرة والباقي موزع بيف أصحاب االمتياز و التّجار بالجممة.
ثانيا :قانون االستثمارات لسنة .1993
بعد ثالث سنوات مف صدور قانوف  10 /90جاء قانوف االستثمار لسنة 1993و ىو
يبيف االرادة الواضحة لمدولة مف أجؿ ترقية االستثمارات ،و كذا تحقيؽ سياسة االنفتاح
تغيرات و بذلؾ فيو يرتكز عمى ما يمي:
االقتصادي ،حيث أحدثت عدة ّ

 إنياء التّفرقة بيف االستثمار العمومي و الخاص مف جية و المستثمريف المقيميف و الغيرالمقيميف مف جية أخرى .و ىذا يعني المعاممة المماثمة لكؿ المستثمريف عمى سواء؛
 عدـ فرض شكميات ثقيمة و معقدة بيدؼ تسييؿ االستثمارات؛يرخص ليا
أف قانوف 1993فتح المجاؿ لحركة رؤوس األمواؿ األجنبية ،حيث ّ
و يالحظ ّ

لمدولة
االستثمار في كؿ القطاعات إلنتاج السمع و الخدمات ماعدا القطاعات اإلستراتيجية ّ
كقطاع المحروقات ،حيث فتحت مجاؿ المشاركة في ىذه المشاريع نظ ار لحاجة الدولة إلى
االستثمار في ىذا القطاع.
االمتيازات الممنوحة لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
االمتيازات الممنوحة لالستثمار في قطاع المحروقات و حسب المادة  49مف القانوف(/93
 )12فيي تتمثؿ في تمؾ الّتي جاء بيا قانوف(  )13 /86المتعمؽ بتأسيس الشركات المختمطة
االقتصاد و سيرىا المعدؿ و المتمـ ،حيث تبقى سارية المفعوؿ عمى االستثمار في قطاع
المحروقات الّتي تتمثؿ في :
جدد استثمارىا؛
 الحؽ في تحويؿ األرباح الّتي اذ لـ ت ّ48
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الضرورية لعممو؛
 -اإلعفاء مف دفع حقوؽ التّحويؿ بالمقابؿ عف كؿ المستثمرات العقارية ّ

الصناعية لمدة  3سنوات األولى و تحفيض 50في
 اإلعفاء مف ّالضريبة عمى األرباح ّ
السنة الرابعة و  25في السنة الخامسة.1

قانون تطوير االستثمار لسنة 2001
لقد تدعـ اإلطار القانوني لترقية وتطوير االستثمار الخاص في الجزائر بصدور األمر
المتعمؽ بتطوير االستثمار .لقد حدد
الرئاسي رقـ 03 - 01المؤرخ في  20أوت  2001و ّ

القانوف الجديد الّنظاـ العاـ الذي أصبح يطبؽ عمى االستثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة في
الّنشاطات االقتصادية المنتجة لمسمع والخدمات ،وكذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح
المحمييف واألجانب.
االمتيازات الخاصة لممستثمريف ّ

إف مفيوـ االستثمار ،وفؽ القانوف الجديد ،قد تحدد:

 المساىمة في رأسماؿ مؤسسة فيشكؿ مساىمات نقدية أوعينية؛ بإستعادة الّنشاطات في إطار خصخصة جزئية أو ّكمية؛وبذلؾ يكوف ىذا القانوف قد فتح المجاؿ واسع اكي يشمؿ معنى االستثمار المستيدؼ تطوير
ىو ترقيتو ك ّؿ الّنشاطات التي ىيأت السياسات ،كإقامة وانشاء مشروعات جديدة ومستحدثة مف
قبؿ القطاع العاـ أو الخاص الوطني واألجنبي .ومف أجؿ تجسيد عممية الّتوجو نحو تدعيـ

وتطوير االستثمار أنشأ القانوف الجديد ىيئتيف أساسيتيف لالستثمار:
المجمس الوطني لالستثمار: CNI

وىدفو المجمس ترقية تطوير االستثمار،حيث يقترح االستراتيجيات وأولويات االستثمارات
،تكييؼ أرباح االستثمارات ،كما أنو يحدد مجموع الميزانية التي تحت تصرؼ صندوؽ دعـ
االستثمار  ،وىذا المجمس تحت رئاسة رئيس الحكومة ،ويتكوف مف و ازرة المالية ،التجارة،
الجماعات المحمية ،الوزير المكمؼ باإلصالح المالي واألمانة تحت رقابة.ANDI
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : ANDI
1

محمد إبراىيـ مادي ،فعالية السياسة المالية في ترشيد اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر( ،)2010 -2000أطروحة

دكتوراه ،قسـ العموـ االقتصادية ،جامعة حسيبة بف بوعمي ،الشمؼ ،2013 ،ص ص .136 -133
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مكمفة بترقية وتطوير واستم اررية االستمارات ،االستقباؿ والمساعدة واعالـ المستثمريف
الوطنييف واألجانب ،التأكيد مف احتراـ االتفاقات المتوقعة وتحويؿ األرباح ،تسيير صندوؽ دعـ
االستثمار .ويتكوف مجمس إدارة الوكالة مف ممثميف عف الو ازرات االقتصادية ،ممثؿ عف غرفة
الجزائر لمتجارة والصناعة وممثميف لمنظمات أرباب العمؿ.1

المطمب الثاني :تحميل مناخ االستثمار في الجزائر
أوال :مؤشرات المناخ االستثماري في الجزائر
أ-المؤشرات االقتصادية الكمية:
تتمثؿ المؤشرات الكمية في:2
 الناتج الخاـ المحمي 183،4 :مميار دوالر سنة 2011؛ب -الناتج الخاـ المحميلمفرد 4820:دوالر سنة . 2011عمما أف السوؽ يضـ 37مميوف نسمة؛
 توزيع الناتج الخاـ المحمي خارج قطاع المحروقات ℅70:لمقاع الخاص ،و℅30لمقطاعالعاـ؛ معدؿ النمو ℅3:سنة  2011؛معدؿ التضخـ ℅ 3،9 :سنة  2011؛
 احتياطي الصرؼ 182،2 :مميار دوالر في مارس  2012حساب الميزاف التجاري:فائض  40،7مميار دوالر ؛
 الجباية البترولية :حوالي  ℅55مف إجمالي إيرادات ميزانية الدولة أي ما يعادؿ 3070،2مميار دينار سنة  2001؛سعر الصرؼ دوالر /دينار 77:دج سنة . 2001
وفي إطار انفتاح االقتصاد الجزائري عمى العالـ الخارجي ،فقد جاءت المادة  32أحكاـ
جبائية مختمفة مف المالية لسنة  ، 2010بمايمي :تعفى مف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي أو
1مراد صاولي ،كشتي حسيف ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفرصة المناخ االستثماري-،دراسة تحميمية لالقتصاد
الجزائري ،مداخمة مقدمة لمممتقى الوطني حوؿ :التنمية الصناعية وترقية االستثمار في الجزائر ،جامعة قالمة ،يومي -09
10ديسمبر ،2014ص.383
2مرغاد لخضر ،جوامع لبيبة ،دراسة مناخ االستثمار في الجزائر ،مداخمة مقدمة لمممتقى الوطني حوؿ  :التنمية الصناعية
وترقية االستثمار في الجزائر ،جامعة قالمة ،يومي 10-09ديسمبر ،2014ص.206
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الضريبة عمى أرباح الحواصؿ وفوائض القيمة الناتج عف التنازؿ عف األسيـ واألوراؽ المماثمة
المحققة في إطار عممية الدخوؿ لمبورصة.
ب -البنية التحتية:
شبكة الطرؽ تقدر ب  107.000كـ ℅80 ،منيا مستعممة .و 31مطار مفتوح لمطيراف
المدني ،و 13منيا متخصصة لمطيراف الدولي .وتتضمف عمى  11ميناء متعددة الخدمات ،مف
ضمنيا ميناءيف لمنفط .وتتضمف عمى  4700كمـ مف السكؾ الحديدية تصب في  200محطة
قطار؛
وتتوفر في الج ازئر عدة مرافؽ لالتصاالت ،تتنوع بيف ىواتؼ أرضية وجوالة باإلضافة غمى
الفاكس والتمكس وشبكة االنترنت ،ويوجد حوالي مميوف مشترؾ فعمي في شبكة االنترنت عمى
المستوى الوطني 300 ،ألؼ منيـ في خدمة االنترنت فائؽ السرعة ،فيما بمغ عدد المستخدميف
 1،8مميوف مستخدـ لالنترنت في الجزائر؛
℅95مف النطاؽ الجزائري مموف بالكيرباء و ℅75مف المنازؿ المأىولة متصمة بشبكة
الكيرباء ،و  ℅35مف المنازؿ متصمة بشبكة الغاز ويترقب ضمف المخطط الخماسي -2001
 2015تزويد 1500000منزؿ بالغاز الطبيعي.
ج -الموارد الطبيعية :1يبمغ معدؿ التعميـ في الجزائر  ℅97مف إجمالي السكاف ،حيث
أف 7000.000مسجميف في المدارس و 939.000مسجميف في الجامعات و464.000
مسجميف في التكويف الميني.
 المعدؿ المتوسط لمنجاح في شيادة التعميـ الثانوي(البكالوريا) يقدرب .℅40وىناؾ 120.000متخرج صادر مف أكثر مف  80مدرسة عميا ،و 190.000متخرج مف التكويف
الميني ،صادر مف  658مؤسسة تكويف ميني؛

1

المرجع السابؽ ،ص .207
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

التمويؿ المتاح لالستثمار األجنبي المباشر – رأس الماؿ المتوفر يقدر ب  2.845.95مميارمع نياية سنة  2008؛
_ شبكة البنوؾ تتعدى الثالثيف بنؾ 10 ،منيا عمومية والبقية خاصة(محمية و أجنبية)؛
تبقى نقطة الضعؼ في ىذه المؤشرات ىو أف بقاؤىا و استمرارىا متوقؼ عمى وضعية أسعار
النفط في السوؽ العالمية .لذلؾ يصبح أمر توقع ارتفاعيا لتضاىي الدوؿ النامية األخرى التي
تحقؽ أرقاما أكبر ،أم ار صعبا حيث أف أىـ اإلمكانات المتاحة في الجزائر غير مستقمة بالشكؿ
الكافي.

المطمب الثالث :تقييم مناخ اإلستثمار األجنبي في الجزائر

ّأوال :التّقييم الكمي لمناخ االستثمار األجنبي في الجزائر:
 مؤشر المركب لمكون السياسات اإلقتصادية :تـ وضع ىذا المؤشر مف طرؼ المؤسسةأف البيئة االقتصادية
العربية لضماف االستثمار سنة 1996و يشير ىذا المؤشر إلى ّ
المستقرة و المحفزة و الجاذبة لإلستثمار ،ىي تمؾ البيئة الّتي تتميز بعدـ وجود عجز في

الميزانية العامة يقابمو عجز مقبوؿ في ميزاف المدفوعات ،معدالت متدنية لمتضخـ و بنية

سياسية و مؤسسة مستقرة و شفافية يمكف التّ ّنبؤ بيا ألغراض التّخطيط المالي والتّجاري
واإلستثماري .و يكوف تقييـ المؤشر كما يمي:
أقل من  :1عدـ تحسف في اإلستثمار ،من  1إلى :2تحسف في االستثمار ،من 2إلى :3
تحسف كبير في مناخ اإلستثمار.

التّقييم ال ّنوعي لمناخ اإلستثمار في الجزائر.
اوال :مؤشر التّنافسية العالمية :يصدر مؤشر التّنافسية العالمية ضمف تقرير التّنافسية العالمية،
سنويا منذ عاـ 1979عف المنتدى اإلقتصادي العالمي و الّذي تطور خالؿ العقود الثالثة

الدوؿ فيذه
الماضية بحيث أصبح ضمف أىـ المؤشرات العالمية ذات المصداقية العالية لتنافسية ّ
المؤشرات تمكف ال ّشركات األجنبية مف معرفة قدرة البمداف عمى توفير مزايا تنافسية تسمح ليا
باإلستفادة مف مزايا اإلنتقاؿ إلى بمد ما.

ثانيا :مؤشر الحرية االقتصادية:
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

صحيفة واؿ ستريت منذ عاـ  1995تستخدـ ىذا المؤشر كأداة لقياس مدى تدخؿ الدولة في
االقتصاد .ويستند إلى مجموعة مف عوامؿ:
 معدؿ التعريفة الجمركية المرجح :السياسة التجارية ،مدى وجود الحواجز غير الجمركية؛ الييكؿ الضريبي لألفراد والشركات:أي وضع ادارة مالية لموازنة الدولة1؛ تدفؽ االستثمارات الخاصة واالستثمار االجنبي المباشر؛ التشريعات واالجراءات االدارية والبيروقراطية؛ 2.95 -2شبو كاممة حرية اقتصادية

 1.95-1حرية اقتصادية كاممة

3.95-3حرية اقتصادية ضعيفة 5 -4حرية اقتصادية معدومة.

2

المطمب الرابع :التوزيع الجغرافي و القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر الوارد الى الجزائر
خالل الفترة .2015 -2002
ّأوال :التّوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر(.)2015-2000

1

كسرى مسعود ،طيراوي دومة عمي ،تقييم مناخ االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر-دراسة استقصائية لعينة من

المؤسسات األجنبية بالجزائر ،مداخمة مقدمة لمممتقى الوطني حوؿ :التنمية وترقية االستثمار في الجزائر ،جامعة قالمة ،يومي
10-09ديسمبر ،2014ص . 07
2

كريمة قويدري ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.90-89،
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

جدول رقم( :)01 -03يبين التّوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى
الجزائر خالل الفترة ( .)2015 -2002
عدد المشاريع



القيمة مميار



( القطاع)
الزراعة

10

1.48

3117

0.13

البناء

121

17.90

98996

4.01

الصناعة

386

57.10

1681400

68.03

الصحة

6

0.89

13573

0.55

النقل

21

3.11

13172

0.53

السياحة
ّ

11

1.63

420657

17.02

الخدمات

120

17.75

151335

6.12

اإل تّصاالت

1

0.15

89441

3.62

المصدر :الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارwww. Andi.dz

الشكل رقم (:)01-03التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خالل
الفترة(.)2015-2002
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بناء عمى إحصائيات الجدول السابق
المصدر:من إعداد الطالبتان ً
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

الصناعة قد ناؿ حصة األسد مف إجمالي عدد
عند دراستنا لبيانات الجدوؿ نالحظ ّ
أف قطاع ّ

مشاريع اإلستثمار في الجزائر ب 386مشروع خالؿ الفترة 2015 -2002بقيمة 1681400

المصرح بيا.
قدرت ب  68.03مف إجمالي التدفقات
مميوف دج و ّ
ّ

أما السياحة إحتمت المرتبة الثانية بمبمغ قدره  420657دج إذ وصمت نسبة 17.02
ّ

وتمييا في المرتبة الثالثة و ليس بفارؽ كبير قطاع الخدمات بمبمغ  151335دج بنسبة
 6.12حيث يحتوي ىذا القطاع عمى فرص ومجاالت إستثمار عديدة خاصةً في القطاع
الضعيفة و بمعنى ّأنيا ال
المالي مثؿ التّأميف والبنوؾ و تأتي بعد ذلؾ القطاعات األخرى ّ
تستقطب عدد كبير مف المشاريع اإلستثمارية أي بنسب متضائمة ًّ
جدا و ىذه القطاعات ىي

قطاع البناء ،واالتصاالت والصحة،النقؿ،الزراعة عمى التّوالي.
ثانيا :التّوزيع الجغرافي لالستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الى الجزائر خالل( -2002
:)2015

جدول رقم(:)02 -03التوزيع الجغرافي االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر
خالل

الفترة( .)2015 -2002

المناطق

عدد المشروعات

القيمة بالمميون

أروبا

277

898192

فيما بينها االتحاد األوربي

274

5683446

آسيا

68

119506

أمريكا

65636

16

الدول العربية

200

1267592

إفريقيا

1

27799

استراليا

1

2974

متعددة الجنسيات

13

89992

المجموع

676

2471691

المصدر :الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارwww. Andi.dz
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

شكل رقم(:)02-03يبين التوزيع الجغرافي لالستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الى الجزائر
خالل الفترة(.)2015-2002
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0

المصدر :من إعداد الطالبتان باإلعتماد عمى معطيات الجدول السابق.

حسب بيانات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارات لقد كاف توزيع اإلستثمارات المباشرة
أف الدوؿ العربية تصدرت قائمة لدى المستثمرة في الجزائر مف حيث قيمة
عمى المناطؽ ّ

اإلستثمار خالؿ الفترة 2015 -2002بقيمة إستثمارية قدرت بػ 1267592مميوف ثـ يأتي في

أما في المرتبة
ما بينيا اإلتحاد االوروبي بمبمغ 5683446مميوف أي ما يعادؿ  377مشروع ّ

الثالثة اوربا بمبمغ قدر بػ 898192مميوف بعدد مشاريع  274ثـ تميو آسيا بقيمة إستثمارية
بمبالغ 119506بعدد مشاريع  68اما في المرتبة الخامسة متعددة الجنسيات بممبغ  89992ثـ
تأتي بعد ذالؾ امريكا إفريقيا استراليا عمى التوالي.
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

الدول المستثمرة بالجزائر خالل الفترة(يناير2011وديسمبر .)2015
ثالثا :قائمة أهم ّ
جدول رقم(:)03-03أهم الدول المستثمرة بالجزائر خالل الفترة(يناير 2011و ديسمبر
)2015
الدولة

عدد المشروعات

التكمفة(مميون دوالر) عدد المشروعات

اسبانيا

7

2232.1

3

قطر

2

2150.0

2

تركيا

2

1737.3

2

لوكسمبوغ

1

837.3

1

المممكة المتحدة

7

408.7

6

فرنسا

15

376.6

13

جنوب إفريقيا

1

350.0

1

سويس ار

3

286.2

3

المانيا

6

175.8

6

بورما

1

159.8

1

اخرى

42

664.1

39

المجموع

87

9378

77

المصدر :المؤسسة العربية لضمان االستثماروائتمان الصادرات

اعتبرت إسبانيا مف أىـ البمداف المستثمرة في الجزائر خالؿ الفترة مف 2000الى2015
بالتّكمفة تقدر ب 2232.1:مميوف دوالر تمييا بعد ذلؾ قطر بإجمالي 2150مميوف دوالر ثـ
تمييا تركيا بإجمالي  1737.3مميوف دوالر و لوكسمبورغ بػ  837.3مميوف دوالر و ىذا مف
خالؿ ما يوضحو الجدوؿ.

57

الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

المبحث الثالث :أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل

الفترة()2015-2000

المطمب األول:الناتج المحمي اإلجمالي
معدالت نموه خالل الفترة( .)2015-2000
جدول رقم(:)04 -03الناتج المحمي اإلجمالي و ّ
السنوات

الناتج الداخمي المحمي* PIBمعدل النمو سنويا**PIB

2000

54.73

3.8

2001

54.75

3

2002

56.76

5.6

2003

76.86

7.2

2004

85.33

4.3

2005

103.20

5.9

2006

117.03

1.7

2007

134.98

3.4

2008

137.05

2.4

2009

171.00

1.6

2010

161.00

3.6

2011

299.39

2.9

2012

209.01

3.4

2013

209.70

2.8

2014

213.52

3.8

2015

166.84

3.9
**

المصدر :أطمس بيانات العالم  -* ar.knoema.comالبنك الدولي www.albankadowli.org
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

شكل رقم(:)03-03الناتج المحمي االجمالي و معدالت نموه خالل الفترة (.)2015-2000

300
250
200
الناتج الداخلي المحليPIB

150

معدل النمو سنوياPIB
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المصدر من إعداد الطالبتان باالعتماد عمى احصائيات الجدول السابق.

أف الجزائر سجمت
أف النمو اإلقتصادي يقاس ّ
بالناتج المحمي اإلجمالي نالحظ ّ
بإعتبار ّ

السنوات مف  2015 /2000بعد فترة مف اإلنكماش الّتي شيدتيا
ّ
معدالت نمو إيجابية خالؿ ّ
خالؿ فترة التّسعينات و ىذا ناتج عف عدـ اإلستقرار األمني.

أدى إلى
النمو المحققة في قطاع المحروقات بفعؿ إرتفاع أسعار النفط ّ
إرتفاع ّ
معدالت ّ

تطورات في معدالت النمو حيث سجمت سنة 2003نسبة7.2؛ وارتفاع معدالت النمو يؤدي
إلى تحسيف القدرة ال ّشرائية لممواطنيف مف خالؿ رفع األجور ،وبعد سنة  2005عرفت معدالت
النمو تراجع أيف بمغت أدنى مستوياتيا في سنة 2009أي سجمت 1.6وىذا راجع إلى انييار
أف معدالت النمو في تزايد
أسعار النفط بسبب األزمنة العالمية المالية وبعد ىذه السنة لوحظ ّ

أما في سنة 2015فقد سجمت انخفاض في الناتج المحمي االجمالي.
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

جدول رقم( :)05 -03تطور معدل وحجم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي( الدوالر
األمريكي)خالل الفترة()2015-2000
السنوات

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي معدل نصيب الفرد من معدل الناتج
المحمي اإلجمالي

2000

1757.01

2.41

2001

1732.95

1.67

2002

1774.29

4.24

2003

224.89

5.86

2004

2600.00

2.95

2005

3102.03

4.46

2006

3467.54

0.24

2007

3939.55

1.85

2008

4912.25

0.78

2009

3875.82

-0.09

2010

4473.48

1.77

2011

5447.40

0.99

2012

5583.61

1.40

2013

5491.61

0.78

2014

5484.06

1.80

2015

4206.03

1.98

المصدر :البنك الدوليwww.albankadowli.org
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

شكل رقم(:)04-03معدل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي خالل الفترة(-2000
.)2015

معدل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
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بناء عمى معطيات الجدول السابق.
المصدر :من إعداد الطالبتان ً

شكل رقم(:)05-03يمثل تطور معدل نمونصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي خالل
الفترة (.)2015-2000

معدل نصيب الفرد من معدل الناتج المحلي اإلجمالي%
7
6
5
4
معدل نصيب الفرد من معدل الناتج
المحلي اإلجمالي%

3
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2000

بناء عمى معطيات الجدول السابق.
المصدر :من اعداد الطالبتان ً

الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

أف معدالت نصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي قد شيدت إرتفاع في
لوحظ ّ

الفترة  2003إذا وصمت إلى نسبة 5.86نتيجة إرتفاع معدالت المحروقات وبدأت في

االنخفاض إلى أف وصمت سنة  2009إلى  ( -0.09إنخفاض حاد) وىذا راجع إلى إنخفاض
أسعار المحروقات في األسواؽ العالمية نتيجة األزمة المالية ثـ بدأت في اإلرتفاع إلى أف بمغت
 1.98سنة.2015
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

المطمب الثاني :عالقة اإلستثمار األجنبي المباشر بالناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر
خالل الفترة (.)2015-2000
جدول رقم(:)06 -03العالقة بين إجمالي تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر و إجمالي الناتج
المحمي في الجزائر( .)2015/2000
السنوات

الناتج المحمي معدل نمو
*

الناتج المحمي

تدفق

معدل نمو

نسبة

المباشر مميون

االجنبي

المحمي من المال من

/البيانات

اإلجماليpib

2000

54،73

3،8

2001

54،75

3

110،79

2002

56،76

5،6

1065

862،05

2003

67،86

7،2

638،0

-40،09

%0،93

2004

85،33

4،3

882

38،24

%1،03

%33،26

2005

103،20

5،9

1145

129،70

%1،12

%31،65

2006

117،03

1،7

1795،4

56،80

%1،57

%30،17

2007

134،98

3،4

1661،8

-7،44

%1،24

%34،46

2008

137،05

2،4

2632،1

58،38

%1،54

%37،34

2009

171،00

1،6

2746،2

4،33

%2

%46،87

2010

161،00

3،6

2300،2

-16،24

%1،42

%41،43

2011

299،39

2،9

2580،0

12،16

%1،28

%37،97

2012

209،01

3،4

2499

-41،89

%0،71

%39،09

2013

209،70

2،8

1692،9

12،93

%0،80

%43،38

2014

213،52

3،8

1506،7

-10،99

%0،70

%45،60

2015

166،84

3،9

-587،3

-138،97

%-0،24

-

**

اإلجماليpib

اإلستثماراألجنبي االستثمار

إجمالي

|إلستثمار

تكوين رأس

إجمالي

اجمالي

280،1

_

%0،51

%25،03

-60،44

%2،03

%26،84

%1،87

%30،65
%30،34

***

دوالر

المصدر*** :المؤسسة العربية لضمان اإلستثماروائتمان الصادرات.
 أطمس بيانات العالم ar.knoema.com-

****

المباشر

**

pib

*
**

البنك الدوليwww.albankadowli.org

 ****من إعداد الطالبتان باإلعتماد عمى :المؤسسة العربية بضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات.63
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pib

الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

سجمت معدالت النمو ارتفاعا في الناتج المحمي اإلجمالي بمعدؿ  7.2سنة ،2003
وارتفاعفي معدؿ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي حيث بمغ 5.86في سنة 2003
وانخفاض في معدؿ نمو االستثمار األجنبي المباشر بمعدؿ -40.9وبعد سنة  2005شيدت
اإلستثمارات األجنبية المباشرة إرتفاع لتصؿ إلى أعمى مستوياتيا سنة 2009إذ بمغت 2746.2
النمو الناتج
السنة تشيد إنخفاض في معدلي ّ
مميوف دوالر بمعدؿ  4.23إال ّأنو في نفس ىذه ّ
المحمي ونصيب الفرد إجمالي الناتج المحمي حيث بمغ 1.6و  -0.09عمى التّوالي.

السنوات بمغت
أما بالنسبة إلى إجمالي رأس الماؿ سجمت إرتفاع سنة  2009عف باقي ّ
ّ

 (46.87أي اإلستثمارات المحمية) إالّ ّأنو في سنة 2010تراجعت االستثمار األجنبية بشكؿ
ممحوظ في الجزائر وىذا نتيجة إلنخفاض اإلستثمارات العربية سنة  2010بمعدؿ

. -16.14
أما بالنسبة لمعدالت الناتج المحمي اإلجمالي ففي سنة  2010شيد ارتفاعا ممحوظا إلى
أف وصؿ سنة  2015إلى  ،%3.9أما معدالت اإلستثمار األجنبي المباشر سجؿ إنخفاض
(شبو منعدمة) بعد سنة  2010إلى أف وصؿ إلى  %-138.97سنة  2015أي خروج
اإلستثمارات األجنبية المباشر في الجزائر.
-

المطمب الثالث :أثر اإلستثمار األجنبي المباشر عمى اإلستثمار المحمي خالل الفترة(-2000
.)2015

جدول رقم( :)07 -03مساهمة اإلستثمارات األجنبية المباشرة و المحمية في توفير مناصب
الشغل بالجزائر خالل الفترة( .)2015 -2000
المشاريع

عدد المشاريع



القيمة مميون دوالر



مناصب الشغل 

االستثمارات المحمية

59563

99

9100521

79

904762

87

االستثمارات األجنبية

676

1

2471691

21

129254

13

المجموع

60239

100

11572213

100

1034016

100

المصدر :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.www.nadi.dz
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

أف نسبة مساىمة اإلستثمارات
مف خالؿ إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار نالحظ ّ
األجنبية في توفير مناصب الشغؿ سجمت  13مف إجمالي مساىمة اإلستثمار في توفير
أف ىذه النسبة منخفظة جدا.
الشغؿ خالؿ الفترة الممتدة مف ( )2015 -2000و المالحظ ّ
ونسبة مساىمة االستثمارات المحمية في توفير مناصب سجمت  87مف إجمالي
اإلستثمارات.
مف المالحظ اف االستثمارات المحمية تؤدي الى زيادة العمالة مما يؤدي بدوره الى تطور
معدالت النمو.
المطمب الرابع :عالقة اإلستثمار األجنبي المباشر بميزان المدفوعات خالل الفترة(-2000

.)2015

جدول رقم(:)08-03تطور الميزان التجاري وسعر برميل النفط خالل الفترة(-2000
.)2015
السنوات/المؤشرات

تطور الميزان التجاري

سعر برميل النفط

2000

12،30

28،50

2001

9،61

24،85

2002

6،70

25،24

2003

11،14

29،03

2004

14،27

38،66

2005

26،47

54،64

2006

34،06

65،85

2007

34،24

74،95

2008

40،60

99،97

2009

7،78

62،25

2010

18،205

80،150

2011

25،961

112،943

2012

20،167

111،045

2013

9،880

108،971

2014

0،459

100،234

2015

-18،083

53،066

المصدر:تقارير بنك الجزائرhttp:// www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف العالقة اإليجابية بيف سعر برميؿ النفط ورصيد الميزاف
التجاري مف  6،70مميار دوالر سنة  2002إلى  40،60مميار دوالر،وسنة  2008سجمت
صادرات المحروقات أعمى قيمة ليا سنة 2008إلى 77مميار دوالر ويعود ىذا السبب إلى
إرتفاع سعر برميؿ إلى  99،97دوالر لمبرميؿ سنة ،2008و في سنة  2009إنخفض رصيد
الميزاف التجاري بقيمة  7،78مميار دوالر بسبب إنخفاض سعر البرميؿ في ،2009حيث سجؿ
 62،25دوالر لمبرميؿ نتيجة األزمة المالية العالمية التي مست أىـ الدوؿ المصدرة لمبتروؿ أي
إنخفاض صادرات المحروقات إلى  44،41مميار دوالر،وفي سنة  2011ارتفعت قيمة
المحروقات إلى 71،661مميار دوالر ،مما أدى الى ارتفاع سعر البرميؿ
إلى112،943دوالر،حيث نالحظ سنة2015انخفاض في رصيد الميزاف التجاري وسعر البرميؿ
الذي سجؿ  -18،083و 53،066عمى التوالي.
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

جدول رقم( :)09-03تطور بعض حسابات ميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفتة
(.)2015-2000
السنوات/مؤشرات

اإلستثمار
األجنبي
المباشر الوارد
(مميار دوالر)

2000

0،42

تطور رصيد
حساب راس
المال(مميار
دوالر)
-1،36

قمية األرباح المحولة
من المستثمرين
األجانب إلى الخارج
(مميار دوالر)
-1،16

تطور صافي
االتحويالت(مميار
دوالر)
0،79

2001

1،18

-0،87

-1،02

0،67

2002

0،97

-0،71

-1،60

1،07

2003

0،62

-1،37

-2،28

1،75

2004

0،62

-1،87

-3،30

2،46

2005

1،06

-4،24

-5،48

2،06

2006

1،76

-11،22

-6،18

1،61

2007

1،37

-0،99

-5،41

2،22

2008

2،33

2،54

-6،28

2،78

2009

2،54

3،45

-5،88

2،63

2010

3،478

3،177

-4،854

2،650

2011

2،045

2،375

-6،251

2،649

2012

1،541

-0،361

-7،505

3،163

2013

1،961

-1،020

-8،002

2،792

2014

1،525

3،396

-8،001

3،219

2015

-0،691

-0،061

-6،503

2،564

المصدر:تقارير بنك الجزائرhttp:// www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm

أما بالنسبة لالستثمار األجنبي المباشر وأثره عمى حساب الخدمات والمداخيؿ نالحظ اف قيمة
األرباح المحولة مف طرؼ المستثمريف األجانب خالؿ الفترة ( )2015-2000سجمت
79،751مميار دوالر في أف التدفقات اإلستثمارات األجنبية المباشرة خالؿ ىذه الفترة لـ
تتجاوز 22،729مميار دوالر ،األمر الذي قد يؤدي إلى استنزاؼ جزء مف المدخرات
المحمية،وعميو دخوؿ رؤوس األمواؿ في شكؿ إستثمارات أجنبية ،مما يؤدي إلى خروج العممة
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

الصعبة في شكؿ تحويالت وىذا ما يؤدي بدوره الى تقميؿ مف أىمية ىذه اإلستثمارات ،اما فيما
يخص أثر اإلستثمارات األجنبية عمى حساب التحويالت نالحظ أف حساب التحويالت كاف
موجب خالؿ الفترة( )2015-2000سجؿ ب3،219:مميار دوالر ،مما سجؿ انخفاض في سنة
2015إلى  2،564مميار دوالر؛
نالحظ أف العالقة بيف حساب رأس الماؿ واإلستثمار األجنبي المباشر عالقة إيجابية
،بالرغـ مف ضعؼ حجـ تدفقات اإلستثمارات االجنبية الواردة إلى الجزائر،حيث أنو في الفترة
( ) 2007-2000سجؿ عج از بالمقارنة مع تدفؽ اإلستثمارات األجنبية المباشر التي شيدت
ارتفاع ممحوظ،أما خالؿ الفترة ( )2011-2008سجؿ رأس الماؿ فائض،وفي سنة2009
سجؿ فييا راس الماؿ واإلستثمارات األجنبية الواردة أعمى قيمة لو 3،45و2،54مميار دوالر
عمى التوالي؛
وسنة 2012و 2013إنخفض حساب رأس الماؿ ليسجؿ عج از -0،361و-1،020عمى
التوالي ،مما أدى إلى إسترجاع اإلستثمارات األجنبية المباشرة 1،541و 1،961عمى التوالي،
وتكرر وقوع العجز سنة  2015ليصؿ إلى .-0،061
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الفصل الثالث :

أثر االستثمار األجنيب املباشرعلى النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة()0202-0222

خالصة الفصل
بالرغـ مف التحسف التدريجي لمناخ االستثماري في الجزائر وما تضمنو مف إمتيازات المقدمة في
قطاع المحروقات وىذا ما نص عمييا قانوف( )12/93باإلضافة الى االمتيازات الممنوحة
لممستثمريف األجانب واالتفاقيات الموقعة مف طرؼ الدولة الجزائرية ،إال اف حجـ االستثمار
األجنبي المباشر لـ يرقى إلى مستوى الفرص المتاحة ،وىذا راجع الى اف مناخ االستثمار في
الجزائر مازاؿ يشوبو العديد مف المعوقات ،التي ادت بدورىا الى عرقمة القياـ باالستثمارات
اجنبية أو المحمية ،مما يؤدي الى ضعؼ دور اإلستثمار األجنبي المباشر في رفع معدالت
الناتج المحمي االجمالي مف جية وميزاف المدفوعات مف جية أخرى.
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خامتة
تعتبر االستثمارات األجنبية المباشرة من أىم المواضيع التي تناوليا الكثير من المفكرين
نظر لألىمية البالغة التي تمعبيا في دفع عجمة النمو االقتصادي.
االقتصادين ،ا
تعد الجزائر من الدول المنافسة لمفوز بأكبر نسبة ممكنة ،واجمالي تدفقات االستثمار
األجنبي ومحاولة استقطاب عدد أكبر من االستثمارات ،واستغالل االمتيازات الناجمة عن
االستثمار األجنبي المباشر.
نتائج اختبار الفرضيات:
 بالنسبة لمفرضية االولى(توجد عدة نظريات مفسرة لالستثمار األجنبي المباشر) ومن
خالل نتائج الدراسة توصمنا ان االستثمار االجنبي المباشر لو عدة نظريات منيا
التقمميدية و الحديثة وبالتالي تحققت صحة ىذه الفرضية ؛
 بالنسبة لمفرضية الثانية (الزيادة المستمرة في كمية السمع و الخدمات المنتجة في محيط
اقتصادي معين .وتوجد العديد من النظريات المفسرة لو(.ومن خالل نتائج الدراسة
توصمنا ان النمو االقتصادي ىوالزيادة المستمرة في متوسط الدخل الحقيقي خالل فترة
من الزمن وبالتالي تحققت صحة ىذه الفرضية.
 بالنسبة لمفرضية الثالثة(يساىم االستثمار االجنبي المباشر في زيادة النمو
االقتصادي)ومن خالل ىذه الدراسة توصمنا إال ان االستثمار االجنبي المباشر اليساىم
في النمو االقتصادي وبالتالي ننفي صحة ىذه الفرضية.
 النتائج العامة .
توصمنا من خالل دراستنا الى عدة نتائج نذكر منيا :

17

خامتة
عدم قدرة الجزائر عمى استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات االنتاجية كزراعة
والصناعة لتمويل السوق المحمية ،حيث الزال أثر االستثمار االجنبي عمى النمو االقتصادي في
الجزائر من  0222الى  0202ضئيل حيث الحظنا أن العالقة سمبية بين
معدل نمو الناتج المحمي االجمالي من جية ومعدل االستثمار االجنبي من جية اخرى خالل
مجمل سنوات الدراسة.
وجود عالقة سببية متبادلة بين االستثمار األجنبي المباشر وميزان المدفوعات ،حيث أن
ميزان المدفوعات يرتفع عند ارتفاع االستثمار األجنبي المباشر.
كما الحظنا انخفاض نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحمي االجمالي ،وانخفاض
معدالت النمو  ،واعتماد الجزائر عمى قطاع واحد وىو قطاع المحروقات.
 اإلقترحات .
 القضاء عمى البيروقراطية وتوفير الشفافية بالمعمومات وتطوير األسواق المالية وعصرنة
عمل البنوك بما يتالءم مع متطمبات المستثمرين  ،والعمل عمى تطوير ونقل التكنموجيا؛
 االستفادة من تجارب الدول النامية ،وجذب االستثمار االجنبي المباشر؛
 زيادة صالحيات ىيئات تشجيع وتطوير االستثمار؛
 العمل عمى توجيو االستثمارات االجنبية المباشرة عمى القطاعات غير النفطية مثل الزراعة
والصناعة؛
 خفض الرسوم الجمركية(منح التحفيزات من خالل تخفيض الرسوم الجمروكية)؛
 إنشاء قاعدة بيانات إحصائية عمى شبكة االنترنت من أجل توحيد مصادرىا واسنادىا الى
ىيئة واحدة رسمية ،مع ضرورة تحديثيا .

17

خامتة
 آفاق الدراسة .
من خالل الدراسة التي قمنا بإجرائيا والنتائج التي توصمنا إلييا نقترح بعض المواضيع
لمدراسة مستقبال والمتعمقة ب:
 أثر االستثمار االجنبي المباشر عمى الميزان التجاري؛
 دراسة اثر االستثمار االجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات.

17
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:الممخص
 وذلك من خالل حركة رؤوس،يعتبر االستثمار األجنبي المباشر من أهم مصادر تمويل الدول النامية
 وتعد الجزائر من الدول العربية النامية والمنافسة،األموال من دولة إلى أخرى وخاصة الدول المضيفة
 حيث تعتبر االستثمارات من أهم،الستقطاب أو جذب اكبر عدد ممكن من االستثمارات األجنبية المباشرة
 وتكييف، وذالك من خالل بذل الجهود في تجسيد اإلصالحات،العناصر القوية لدعم النمو االقتصادي
 وضمان عمميات دخول االستثمار،االقتصاد الوطني مع التغيرات العالمية وتحسين مناخها االستثماري
 ومن خالل تتبعنا لكل المتغيرات السالفة الذكر الحظنا عدم وجود تأثير لالستثمار االجنبي المباشر،األجنبي
.)0202-0222(عمى النمو االقتصادي خالل الفترة
. ميزان المدفوعات، االستثمار المحمي، النمو االقتصادي، االستثمار األجنبي المباشر:الكممات المفتاحية

Abstract

FDI is one of the most important sources of financing for developing
countries through the movement of capitals from one country to another, especially
the host countries. Algeria is one of the developing Arab countries and the
competition to attract or attract the largest number of foreign direct investments. In
order to support economic growth and this through efforts to reflect reforms, adapt
the national economy to global changes and improve the investment climate, and
ensure the processes of foreign investment, and tracking all the above variables, we
noted the absence of the impact of investment Foreign direct economic growth
during the period (2000-2015).
Key words :
Foreign direct investment, economic growth, domestic investment, balance of
payments

