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ملخص:
يع ّد املناخ اال�ستثماري نتاج تفاعل العوامل االقت�صادية ،االجتماعية وال�سيا�سية التي
ت�ؤثر على ثقة امل�ستثمر ،وتعمل على ت�شجيعه وحتفيزه على ا�ستثمار �أمواله يف دولة ما دون
غريها� ،إال �أن ن�صيب �أي دولة من هذه اال�ستثمارات يعتمد على عوامل كثرية �أهمها املناخ
اال�ستثماري اجلاذب واملحفز لال�ستثمار بهذه الدولة.
نحاول يف هذا املقال الوقوف على مدى مالءمة املناخ اال�ستثماري يف
اجلزائر ،من خالل التعرف �إىل واقع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،وتو�ضيح قدرة
املناخ اال�ستثماري على تف�سري ح�صة اجلزائر من التدفقات اال�ستثمارية الواردة،
وكذا ت�شخي�ص �أهم مالمح املناخ اال�ستثماري من خالل بع�ض امل�ؤ�رشات الدولية.
كما حاولنا الوقوف على �أهم املعوقات التي تف�سد املناخ اال�ستثماري ،ويف �ضوء
ذلك ا�ستطعنا اخلروج ببع�ض االقرتاحات التي ميكن �أن ت�ساهم يف حت�سني مناخ
اال�ستثمار يف اجلزائر.
الكلمات املفتاحية :مناخ اال�ستثمار ،بيئة �أداء الأعمال ،اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش،
امل�ؤ�رشات الدولية ملناخ اال�ستثمار.
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Analyzing and Evaluating Investment Climate
in Algeria

Abstract:
Investment climate is the result of the interplay of economic factors,
social, political and affecting investor confidence and works to encourage
and stimulate the investment of money in a certain country rather than
another. However, any state’s share of these investments depends on many
factors,and the most important is the investment climate attracting investment
to a particular country.
In this article we try to investigate the suitability of the investment climate
in Algeriaby recognizing the reality of foreign direct investment. We clarify
the ability of the investment climate on the interpretation of Algeria’s share
of investment inflows as well as the diagnosis of the most important features
of the investment climate through some international indicators. We tried
to understand the most important obstacles that spoil investment climate in
Algeria. In the light of our investigation we were able to come up with some
suggestions that can contribute to the improvement of investment climate in
Algeria.
Keywords: investment climate, business environment, foreign direct
investment, international investment climate indicators.
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مقدمـة:
تكمن �أهمية مناخ اال�ستثمار يف اقت�صاديات الدول كونه ال�سبب عن تراكم ر�أ�س املال،
مهم ًا يف تو�سيع القاعدة الإنتاجية لالقت�صاد ،ولذلك ف�إن الدول
ومن ثم فهو ي�ؤدي دوراً ّ
التي ت�سعى �إىل حتقيق معدالت منو مرتفعة وم�ستدامة على الأجل الطويل البد لها من �ضخ
م�ستويات مرتفعة من اال�ستثمارات �إىل اقت�صادياتها ،التي ال ميكن بلوغها �إال من خالل
االعتماد على اال�ستثمار املحلي والأجنبي ،وحتى ت�ستطيع هذه الدول جذب ر�ؤو�س الأموال
التي هي يف �أم�س احلاجة �إليها كان عليها �أن حتدد وتوافر ما يحفز هذه اال�ستثمارات
على االن�سياب �إليها و�أي�ضا التعرف �إىل ما يعرقل ان�سيابها ،وبالتايل العمل عى �إزالة هذه
املعوقات �أو التخفيف من حدتها.
بالنظر �إىل حالة اجلزائر ،وبغية ت�شجيع اال�ستثمار املحلي وا�ستقطاب املزيد من ر�أ�س
املال الأجنبي فقد عمدت اجلهات الو�صية منذ مطلع الت�سعينيات على تطبيق �سل�سلة من
الإجراءات والتدابري ت�ستهدف حت�سني بيئة الأعمال ،ويف هذا الإطار عملت على احلد من
الت�شوهات الهيكلية وحتقيق التوازن للمتغريات النقدية واملالية وحترير �أوجه الن�شاط
االقت�صادي وت�أهيل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وحتديث الإطار الت�رشيعي الناظم لال�ستثمار
�إىل جانب ن�صو�ص ت�رشيعية و�أخرى تنظيمية ،كل ذلك �سمح بزيادة ملحوظة يف حجم
اال�ستثمارات الوطنية بالإ�ضافة �إىل تنامي حجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة .ولكن رغم
كل هذه اجلهود وامل�ساعي والإجراءات التي بذلتها اجلزائر ال�ستقطاب اال�ستثمار وت�شجيعه،
ف�إنها ما زالت بحاجة �إىل املزيد من اجلهود الإ�ضافية لتذليل العراقيل الإدارية وامل�ؤ�س�سية،
وذلك لتح�سني و�ضع بيئة الأعمال يف اجلزائر وجعلها �أكرث جاذبية من غريها؛ حيث ت�شري
بيانات بيئة �أداء الأعمال التي يعدها البنك الدويل لبيان مدى �سهولة �أو تعقيد الإجراءات
الإدارية وامل�ؤ�س�سية ملختلف الدول املتعلقة ببيئة الأعمال� ،إىل �أن اجلزائر ملزمة ببذل
املزيد من اجلهود ق�صد ت�سهيل الإجراءات والتقليل من التكاليف والأعباء لأداء الأعمال،
وذلك لتح�سني بيئة اال�ستثمار بها ،لأن البيانات املتعلقة ببيئة اال�ستثمار يف اجلزائر كلها
ت�شري �إىل بعدها عن املعدالت العاملية والإقليمية.

إشكالية الدراسة:
على الرغم من التح�سن التدريجي للمناخ اال�ستثماري يف اجلزائر ،ف�إن حجم
اال�ستثمارات الوطنية والأجنبية مل يرق �إىل م�ستوى الفر�ص والإمكانات املتاحة؛ مما ي�ؤكد
340

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد األول  -ع ( - )1كانون األول 2014

�أن ثمة جملة من امل�شكالت التي تقف حائ ًال �أمام تدفقها ،وعليه ،وبناء على ما �سبق ،ت�سعى
هذه الدرا�سة �إىل الإجابة على االن�شغال والإ�شكال الرئي�س الآتي:

«ما مدى مالءمة املناخ اال�ستثماري احلايل يف اجلزائر؟ »
و للتمكن من التحليل املعمق ملناخ اال�ستثمار يف اجلزائر ،ميكن جتزئة هذه الإ�شكالية
�إىل الأ�سئلة الفرعية الآتية:
 فيما تتمثل مقومات املناخ اال�ستثماري اجليد واملحفز جلذب اال�ستثمار؟ ؛
 ما واقع اال�ستثمار يف اجلزائر؟ ؛
 كيف ينظر امل�ستثمرون الأجانب ملناخ اال�ستثمار يف اجلزائر وما انعكا�س ذلك
على تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية �إليها؟ ؛
 ما موقع اجلزائر من امل�ؤ�رشات الدولية ملناخ اال�ستثمار؟ ؛
 ما �أهم املعوقات التي تعرت�ض امل�ستثمر يف اجلزائر؟ .

فرضيات الدراسة:
يف �إطار الإجابة على الإ�شكال الرئي�س وكذا الأ�سئلة الفرعية التي طرحت ،ا ُعتمدت
الفر�ضيات الآتية:
 �إن �أ�سا�س جذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية وزيادتها هو �رضورة توافر مناخ
ا�ستثماري مالئم؛
 حت�سن املناخ اال�ستثماري يف اجلزائر من �ش�أنه �أن يعمل على جلب املزيد من
اال�ستثمارات يف امل�ستقبل القريب؛
 �سلبية �أغلب امل�ؤ�رشات اخلا�صة مبناخ اال�ستثمار يف اجلزائر يعود لعوامل م�ؤ�س�ساتية
متنوعة ومتعددة؛
 يعود عزوف امل�ستثمرين املحليني والأجانب على اال�ستثمار يف اجلزائر �إىل عدم
جاذبية البيئة اال�ستثمارية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل الآتي:
 �إبراز مقومات املناخ اجلاذب لال�ستثمار ،التي جتعل رجال الأعمال الأجانب
يتخذون قراراتهم املتعلقة باملفا�ضلة بني االقت�صاديات املختلفة لإقامة ا�ستثماراتهم؛
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 معرفة �أهم اجتاهات اال�ستثمارات الأجنبية يف اجلزائر؛
 تعريف امل�ستثمرين املحليني والأجانب مبناخ اال�ستثمار يف اجلزائر ،خا�صة يف
ظل الأو�ضاع االقت�صادية الدولية الراهنة ،التي انفتح فيه العامل على اال�ستثمار الأجنبي
والتجارة الدولية ،ووجود املناف�سة ال�شديدة بني الدول الحتالل �أ�سواق الدول الأخرى ،يف
ظل اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة؛
 معرفة ترتيب اجلزائر �ضمن امل�ؤ�رشات الدولية ملناخ اال�ستثمار وحماولة الوقوف
على بع�ض جوانبه بالت�شخي�ص والتحليل؛
 التعرف �إىل معوقات اال�ستثمار يف اجلزائر ،وح�رص �أهم االقرتاحات الرامية �إىل
حت�سني املناخ اال�ستثماري يف اجلزائر بهدف �إزالة كل القيود واملعوقات لل�سماح بتدفق
حجم �أكرب من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة اجتاه دورة الن�شاط االقت�صادي الوطني.

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف الوقت الراهن كونها تفتح �آفاقا جديدة للمهتمني
مبو�ضوع املناخ اال�ستثماري من خالل درا�سته ،خا�صة مع توجه اقت�صاد ال�سوق الذي تبنته
اجلزائر يف مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ورغبتها يف تطوير �آليات اال�ستثمار والنهو�ض
بالتنمية ،ودخولها م�ؤخراً يف �رشاكة مع االحتاد الأوربي ،وان�ضمامها املرتقب �إىل املنظمة
العاملية للتجارة ،وبالآتي التقدم خطوة مهمة من �أجل االندماج يف االقت�صاد العاملي.
وتتزايد �أهمية الدرا�سة من منطلق �أن كل هذه العوامل جمتمعة من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف خلق
مناخ ا�ستثماري مالئم.

منهج الدراسة:
حتى نتمكن من الإجابة على الإ�شكالية وحتليل �أبعادها وحماولة �إثبات �صحة
الفر�ضيات املتبناة �أُعتمد لهذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي امل�ستند �إىل البيانات
والتقارير االقت�صادية املتوافرة� ،إىل جانب درا�سة الأدبيات والبحوث العلمية ذات العالقة.

حماور الدراسة:
لغر�ض الإحاطة ال�شاملة باملو�ضوع ،ت�ضمنت الدرا�سة مزيج ًا من الأفكار الأكادميية
التنظريية ،مع حماولة حماكاة الواقع العملي من خالل التطرق �إىل واقع التجربة اجلزائرية
يف هذا املجال ،و�ضمن هذا ال�سياق وللإجابة على الإ�شكالية املطروحة قُ�سمت الدرا�سة
342

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد األول  -ع ( - )1كانون األول 2014

�إىل املحاور الآتية:
 �أوال -مفهوم املناخ اال�ستثماري ومقوماته.
 ثانيا -حتليل واقع واجتاهات اال�ستثمارات يف اجلزائر.
 ثالثا -ت�شخي�ص واقع مناخ اال�ستثمار يف اجلزائر من خالل بع�ض امل�ؤ�رشات
الدولية املختارة.
 رابعا -معوقات اال�ستثمار يف اجلزائر.

أوالً  -مفهوم املناخ االستثماري ومقوماته:
لقد تطور مناخ اال�ستثمار تدريجي ًا �إىل �أن �أ�صبح توليفة مركبة من العوامل االقت�صادية
ال�سيا�سية واالجتماعية التي ت�سعى من خاللها اجلهات الو�صية �إىل الرتويج للدولة وللفر�ص
اال�ستثمارية فيها ،ذلك �أن امل�ستثمرين الوطنيني والأجانب ال يقررون توطني ا�ستثماراتهم
يف منطقة �إال بعد فح�ص ال�رشوط العامة لذلك املناخ.
 -1 -1مفهوم املناخ االستثماري:

للمناخ اال�ستثماري تعاريف خمتلفة نذكر منها الآتي:
 يق�صد باملناخ اال�ستثماري« :جممل الأو�ضاع والظروف التي ت�ؤثر على حركة
ر�أ�س املال ،كما يعرف �أي�ضا بالأو�ضاع املكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية اال�ستثمارية،
وت�أثري تلك الأو�ضاع والظروف �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على فر�ص وجناح امل�رشوعات اال�ستثمارية
ومن ثم حركة واجتاهات اال�ستثمارات ،وت�شمل هذه الظروف والأو�ضاع اجلوانب ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية والقانونية وكذا التنظيمات الإدارية» (. )1
 كما يعرف ب�أنه« :جممل الظروف التي ميكن �أن ت�ؤثر على فر�ص جناح امل�رشوع
اال�ستثماري يف منطقة �أو دولة معينة .وتع ّد هذه الظروف عنا�رص متداخلة ت�ؤثر وتت�أثر
ببع�ضها البع�ض ومعظمها عنا�رص متغرية يخلق تفاعلها �أو تداعيها �أو�ضاعا جديدة
مبعطيات خمتلفة ،وترتجم حم�صلتها كعنا�رص جاذبة �أو طاردة لال�ستثمار» (. )2
 كما ين�رصف تعبري مناخ اال�ستثمار �إىل جممل الأو�ضاع والظروف امل�ؤثرة
يف اجتاهات ر�أ�س املال ،فالو�ضع العام للدولة ومدى ا�ستقرارها ال�سيا�سي والأمني
وتنظيماتها الإدارية ،وما تتميز به من فعالية وكفاءة ونظامها القانوين والقدرة على
تطبيقه ،ومدى مرونته وو�ضوحه وات�ساقه مع ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة ،وطبيعة ال�سوق
و�آلياته و�إمكانياته ،وما متتاز به الدولة من من�ش�آت قاعدية ،وعنا�رص �إنتاج ،وما تتميز به
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الدولة من خ�صائ�ص جغرافية ودميغرافية ،ووجود قوانني وا�ضحة للملكية واحلقوق .كل
ذلك ي�شكل مكونات ما ا�صطلح على ت�سميته مبناخ اال�ستثمار ،ومن ثم فهي عنا�رص متداخلة
وت�ؤثر وتت�أثر بع�ضها ببع�ض (. )3
 كما يرى بع�ضهم �أن مناخ اال�ستثمار ين�رصف �إىل جمموعة من �سيا�سات
اال�ستثمار باملعنى الوا�سع ،حيث �إن مناخ اال�ستثمار يت�ضمن كل ال�سيا�سات وامل�ؤ�رشات
والأدوات التي ت�ؤثر بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة على القرارات اال�ستثمارية مبا يف ذلك
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية .وهي ال�سيا�سة املالية والنقدية والتجارية ،بالإ�ضافة �إىل
الأنظمة االقت�صادية والبيئية والقانونية التي ت�ؤثر على توجهات القرارات اال�ستثمارية
يف �أي اقت�صاد قومي .وبالآتي ف�إن مناخ اال�ستثمار ينطوي على جمموعة من املكونات
واملقومات والأدوات وامل�ؤ�رشات التي ت�شري يف جمموعها �إىل ما �إذا كان هناك ت�شجيع
وجذب لال�ستثمار من عدمه ،وهذه املكونات واملقومات تتفاعل مع بع�ضها بع�ض ًا خالل
لتكون وتهيئ بيئة م�شجعة ومواتية و�صاحلة من عدمه (. )4
مرحلة �أو فرتة معينة ِّ
ا�ستخال�ص ًا من التعاريف ال�سابقة ميكن القول �إن مناخ اال�ستثمار مفهوم مركب
ومتطور ،ي�شري �إىل جوانب متعددة ،بع�ضها متعلق مبدى توافر من�ش�آت البنية الأ�سا�سية،
وبع�ضها بالنظم االقت�صادية ،وبع�ضها بالنظم القانونية والأو�ضاع ال�سيا�سية وبع�ضها
بامل�ؤ�س�سات والبع�ض الآخر بال�سيا�سات والإ�صالحات ،فقد تكون عنا�رص هذا املناخ
منا�سبة يف فرتة معينة ،وتكون غري ذلك يف فرتة �أخرى؛ فهو �إذن مفهوم ديناميكي دائم
التطور ملالحقة التغريات ال�سيا�سية والإيديولوجية وكذلك التكنولوجية والتنظيمية.
 -2 -1مقومات املناخ اجلاذب لالستثمار:
هناك جمموعة من املقومات املتعارف عليها دولي ًا ت�سهم يف توفري املناخ اجلاذب
لال�ستثمار� ،إذ يعد وجودها يف بلد ما م�ؤ�رشا على قدرة هذا البلد على توفري بيئة ا�ستثمارية
م�شجعة على اال�ستثمار �سواء من قبل امل�ستثمرين املحليني �أم الأجانب مبا ي�ؤهل هذا البلد
على زيادة حجم اال�ستثمارات يف االقت�صاد الوطني ،وعليه يرتكز املناخ اال�ستثماري يف

�أي بلد على جملة من املقومات� ،أهمها ما ي�أتي:

 .أاال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني :مما ال �شك فيه �أن التغريات ال�سيا�سية العميقة
واملت�سارعة ت�ؤثر وب�شدة على �أداء االقت�صاد وال�سيما مناخ اال�ستثمار وتدفقاته �سواء تعلق
الأمر با�ستثمار حملي �أو �أجنبي .كما �أن معظم الدرا�سات احلديثة والتجارب العملية الدولية
ت�ؤكد �أهمية اال�ستقرار ال�سيا�سي يف احلفاظ على حتقيق معدالت مرتفعة وم�ستدامة للنمو
االقت�صادي وا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية .ويت�أثر املناخ ال�سيا�سي والأمني مبجموعة
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من العوامل ،نوجزها فيما ي�أتي:
 مدى متتع الدولة باال�ستقرار ال�سيا�سي وخلوها من اال�ضطرابات الأهلية والأمنية
ومتتعها بعالقات �سيا�سية م�ستقرة مع الدول الأخرى وخا�صة املجاورة لها.
 مدى توافر ال�ضمانات �ضد املخاطر غري التجارية بني الدولة امل�ستقبلة وجهات
من خارجها.
 مدى التزام الدولة امل�ضيفة مبا تت�ضمنه قوانينها لال�ستثمار ،وما تعقده من
اتفاقيات مع امل�ستثمرين ،ومدى مراعاة م�صلحة امل�ستثمر من قبل امل�س�ؤولني عند تف�سريها
وتنفيذها.
.باال�ستقرار االقت�صادي :يع ّد وجود بيئة اقت�صادية كلية مرحبة باال�ستثمار ،وتتمتع
باال�ستقرار والثبات ،من العنا�رص الأ�سا�سية يف ت�شجيع اال�ستثمار ب�صفة عامة واال�ستثمار
الأجنبي ب�صفة خا�صة ،لأنها تعطي انطباعا جيدا لكل من امل�ستثمر املحلي والأجنبي؛
فالبيئة االقت�صادية امل�ستقرة واملحفزة واجلاذبة لال�ستثمار تتميز بعدم وجود عجز يف
امليزانية العامة ويقابله عجز مقبول يف ميزان املدفوعات ،ومعدالت متدنية للت�ضخم
و�سعر �رصف غري مغاىل فيه وبنية �سيا�سية وم�ؤ�س�سية م�ستقرة و�شفافية ميكن التنب�ؤ بها
لأغرا�ض التخطيط املايل والتجاري واال�ستثماري ،ف�ضال عن اهتمامها بتحرير االقت�صاد
واالنفتاح على العامل اخلارجي التي تعد متطلبات �أ�سا�سية لتدفق اال�ستثمار.
.تالإطار الت�رشيعي والتنظيمي لال�ستثمار :يع ّد الت�رشيع �أداة لرتجمة ال�سيا�سة
اال�ستثمارية للدولة �أو للتعبري عنها يف نواحيها االقت�صادية واملالية والإدارية وغريه ًا
كافة ،لذلك ف�إن تهيئة البيئة القانونية من خالل و�ضوح القوانني املنظمة لال�ستثمار
وا�ستقرارها يعد مطلب ًا جوهري ًا لتح�سني بيئة اال�ستثمار ،ورفع درجة الثقة يف جدارة
النظام االقت�صادي ككل ،فاحلماية القانونية وت�سيري املعامالت والإجراءات التي يوفرها
الإطار القانوين ال�سليم كلها �أمور ت�شجع على اال�ستثمار ،وت�سهم يف منح امل�ستثمر ال�شعور
باال�ستقرار احلقيقي املطلوب لال�ستثمار الطويل الأجل ،فبقدر جناح الدول يف �إ�صدار
الت�رشيعات املالئمة لأو�ضاعها الداخلية واملتجاوبة مع الأو�ضاع العاملية ،بقدر ما
تنجح يف احل�صول على املزيد من اال�ستثمارات ،و�أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن البيئة القانونية
املالئمة لال�ستثمار يجب �أن ي�ساندها نظام �سيا�سي وق�ضائي كفء ،و�إال يكون هناك
ت�ضارب يف القوانني والقرارات اخلا�صة باال�ستثمار �أو كرثة يف تعديالتها ف�ضال عن �أن
تكون املرونة هي �سمة القوانني وقرارات اال�ستثمار ،لذلك ف�إن عدم �شفافية الت�رشيعات
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وو�ضوحها يقلل حتفيز امل�ستثمرين نحو اتخاذ قرارات اال�ستثمار ،فعدم الت�أكد من ا�ستمرار
ال�سيا�سات ،وتوقع العدول عن القوانني املطبقة ميثل عام ًال جوهري ًا يف �إعاقة التو�سع
اال�ستثماري ،كما �أن عدم اال�ستقرار الت�رشيعي يجعل امل�ستثمرين يرتددون يف االختيار ما
بني القيام با�ستثمارات جديدة �أو االجتاه نحو امل�رشوعات ذات العائد الكبري وال�رسيع (. )5
بالإ�ضافة �إىل ذلك تع ّد البيئة التنظيمية وامل�ؤ�س�سية ذات �أهمية بالغة يف �إطار التعامل مع
امل�ستثمرين ،نظراً لت�أثريها على تكلفة املعامالت ،وعلى تقليل درجة التيقن �أو زيادتها
بالن�سبة للم�ستثمرين املحتملني ،فكلما كان النظام الإداري القائم على �إدارة اال�ستثمار
يتميز ب�سال�سة الإجراءات وو�ضوحها ،وعدم تف�شي البريوقراطية ،وتب�سيط قواعد املوافقة
على اال�ستثمار من خالل �إن�شاء مراكز اخلطوة الواحدة داخل الدولة ،كلما �أدى ذلك �إىل جذب
اال�ستثمار والعك�س �صحيح ،وكلما كانت املعلومات والبيانات التي يحتاجها امل�ستثمر
متوافرة ب�شكل تف�صيلي ودقيق ويف الوقت املنا�سب �أدى ذلك �إىل زيادة جذب اال�ستثمار (. )6
�إن الأهمية الن�سبية ملختلف العنا�رص ال�سابق ذكرها تختلف من م�ستثمر لآخر
تبع ًا الختالف �أهدافهم اال�ستثمارية وميولهم ورغباتهم وجتاربهم ال�سابقة والقطاعات
االقت�صادية التي يف�ضلون اال�ستثمار فيها.

ثانياً  -حتليل واقع االستثمارات واجتاهاتها يف اجلزائر:
�إن واقع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف �أي بلد هو انعكا�س لبيئة ومناخ اال�ستثمار
املهي�أ يف هذا البلد ،لذلك كان منطقي ًا مالحظة زيادة حجم وم�ستوى اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش يف املناطق التي هي�أت بيئتها ال�ستقطاب هذا الأخري ،وانخفا�ض حجمه وم�ستواه
يف تلك املواقع الأقل تهيئة و�إعداداً ،فتجربة اجلزائر يف جمال جذب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش �أكدت ب�أنها خطت خطوات مهمة يف طريق تهيئة املناخ اال�ستثماري املالئم
ال�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،فقد عمدت اجلهات الو�صية على تطبيق �سل�سلة من
الإجراءات والتدابري م�ستهدفة حت�سني بيئة الأعمال ،بغية جذب املزيد من اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة ،ويف هذا الإطار احتوت الت�رشيعات الناظمة لال�ستثمار يف اجلزائر
واملعمول بها حالي ًا على حزمة من احلوافز وال�ضمانات امل�شجعة للم�ستثمرين الأجانب
على القدوم للجزائر ،كما حققت اجلزائر التوازنات االقت�صادية الكلية التي تع ّد �رشط ًا
�أ�سا�سي ًا جلذب اال�ستثمار الأجنبي ،ف�ض ًال عن متتعها بعوامل جذب �أخرى لهذا النوع من
اال�ستثمار ،كاال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني وحجم ال�سوق واحتماالت منوه والبنية الأ�سا�سية
التحتية واملوارد الطبيعية.
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 -1 -2حتليل تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر:
على الرغم من م�ساعي الإ�صالح التي تبنتها اجلزائر يف ال�سنوات الأخرية من
�إ�صالحات وحتقيق توازن اقت�صادي ومايل ،ف�إن م�ستوى اال�ستثمارات الأجنبية يبقى
متوا�ضعا ،ويتجه نحو قطاعات معينة دون �أخرى ،و�إن �أغلبها ُح ّقق يف جمال املحروقات.
واجلدول الآتي يبني تطور حجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة الواردة وال�صادرة اخلا�صة
باجلزائر للفرتة  2011 -2005كما ي�أتي:
الجدول ()1
تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة والصادرة في الجزائر للفترة 2011 -2005

2008 2007 -2005

ال�سنوات
تدفق اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش الوارد

1.513

تدفق اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ال�صادر

103

2009

2010

احل�صة من
2011
الإجمايل ()%

2.571 2.264 2.746 2.594
318

215

220
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معدل النمو
)%( 2011 -2010

6.0

13.6

2.2

142.7

الوحدة :مليون دوالر
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على:
.UNCTAD, World Investment Report, 2012, P: 169
تقرير مناخ االستثمار في البلدان العربية ،المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،
الكويت ،2011 ،ص ص.104 -97 :

يت�ضح من خالل معطيات اجلدول �أعاله انخفا�ض حجم تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش الواردة �إىل اجلزائر ن�سبي ًا حيث بلغ متو�سط الفرتة ما بني عامي  2005و2007
ما قيمته  1,513مليون دوالر ،لتعاود االرتفاع �سنة � 2008إىل ما قيمته 2,594مليون
دوالر ومبعدل منو بلغ  ،%58.91وذلك لأن اجلزائر وب�سبب حمدودية اندماج نظامها املايل
يف النظام العاملي مل تت�أثر �سنة  2008بتداعيات الأزمة املالية التي ا�شتدت وط�أتها يف
�أوت  2008فيما يتعلق مبقدرتها على اجتذاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.لتوا�صل هذه
التدفقات ارتفاعها �إىل ما قيمته  2,746مليون دوالر �سنة  ،2009لتنخف�ض من جديد مبا
ن�سبته  %19.2وذلك �سنة  ،2010يف حني عرفت �سنة  2011ارتفاعا يف حجم اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش بن�سبة  %13.6لي�صل �إىل  2,571مليون دوالر�.أما فيما يتعلق ب�إجمايل
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي ال�صادرة من اجلزائر فقد �شهدت ارتفاعا لي�صل �إىل  534مليون
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دوالر خالل  ،2011حمققة بذلك ارتفاعا بن�سبة  %142.7مقارنة بنحو  220مليون دوالر
�سنة .2010
 -2 -2التوزيع اجلغرايف لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر:
عرف حجم تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوارد �إىل اجلزائر ارتفاع ًا متزايداً
من �سنة لأخرى ،ويف خمتلف القطاعات ،وذلك بف�ضل القوانني التي قدمت كثرياً من
احلوافز وال�ضمانات للم�ستثمرين الأجانب ،ولتح�سن مناخ فر�ص اال�ستثمار ،كما يعزى �إىل
االتفاقيات واملعاهدات التي �أبرمتها ال�سلطات اجلزائرية ،ا�ستنادا �إىل بيانات اجلدول ()02
الذي يو�ضح �أهم الدول امل�ستثمرة يف اجلزائر ،يت�ضح �أن �أوروبا حتتل املرتبة الأوىل يف
عدد امل�شاريع اال�ستثمارية التي تدفقت �إىل اجلزائر بـ  228م�رشوع ًا مبا يعادل 364.501
مليون دج ،تلتها جمموع دول الإحتاد الأوروبي وهذا بف�ضل اتفاق ال�رشاكة بـ  185م�رشوع
ا�ستثماري وكان ن�صيب الدول العربية يف املرتبة الثالثة بـ 153م�رشوع مببلغ يقدر
بـ 1181.166مليون دج وهو نتيجة الت�سهيالت التي تقدمها اجلزائر لل�رشكاء العرب� ،إذ تع ّد
م�رص ،اململكة العربية ال�سعودية ،والكويت من �أهم امل�ستثمرين العرب يف اجلزائر.يف حني
حتتل اال�ستثمارات املتدفقة من �آ�سيا املرتبة الرابعة وذلك مببلغ يقدر بـ 493.406مليون
دج ،ومن �أهم امل�ستثمرين ال�صني واليابان.وت�أتي الواليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة
اخلام�سة مببلغ يقدر بـ 59.504مليون دج� ،أما اال�ستثمارات املتدفقة من م�شاريع متعددة
اجلن�سيات بـ 04م�شاريع يف حني حتتل كل من �إفريقيا� ،أ�سرتاليا املرتبة الأخرية مب�رشوع
واحد لكل منهم.ورغم ذلك مازالت اجلزائر تعاين من تدين حجم اال�ستثمارات الواردة �إليها
مقارنة بدول اجلوار كتون�س واملغرب ،و�إن كان هيكل هذه اال�ستثمارات ما زال حم�صوراً يف
قطاع الطاقة واملحروقات ،الذي يع ّد القطاع الأكرث جذبا لال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.
الجدول ()2
أهم الدول المستثمرة في الجزائر للفترة 2012 -2002

عدد امل�شاريع

املبلغ (مليون دج)

املنطقة
�أوروبا

228

364.501

االحتاد الأوروبي

185

323.298

�آ�سيا

27

493.406

الواليات املتحدة الأمريكية

09

59.504

الدول العربية

153

1181.166
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عدد امل�شاريع

املبلغ (مليون دج)

املنطقة
�إفريقيا

01

4.510

�أ�سرتاليا

01

2.974

م�شاريع متعددة اجلن�سيات

04

14.487

423

2120.549

املجموع

Source: ANDI, Bilan des déclarations d’investissement, 2002- 2012

 -3 -2التوزيع القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر:
على الرغم من الفر�ص وامل�ؤهالت التي يتمتع بها كل قطاع �سواء تعلق الأمر بالزراعة،
�أو اخلدمات� ،أو ال�سياحة� ،أو ال�صناعة ،وغريها ،ف�إن اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف
القطاعات غري النفطية ما يزال حمدوداً حيث مل تتعد امل�شاريع اال�ستثمارية املجمعة على
طول الفرتة املمتدة من �سنة � 2002إىل غاية �سنة � 2012سوى  423م�رشوع ًا ا�ستثمارياً،
واجلدير بالذكر �أنه ال توجد هناك �إح�صاءات وافية عن ن�صيب كل قطاع اقت�صادي من حجم
امل�شاريع اال�ستثمارية املتدفقة �إىل اجلزائر ،ذلك �أن الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار ال
تر�صد �سوى اال�ستثمارات امل�سجلة واملرخ�ص لها ،فالتوزيع القطاعي لال�ستثمار يف اجلزائر
ال يزال حم�صورا يف قطاعات حمدودة مثل قطاع الطاقة ،خا�صة فيما يتعلق بال�صناعة
البرتولية الذي ظل االهتمام الوحيد بالن�سبة للم�ستثمرين الأجانب ،حيث مل ي�سجل القطاع
الفالحي �سوى  06م�شاريع ا�ستثمارية �أجنبية يف اجلزائر بن�سبة  %1.42من �إجمايل
امل�شاريع اال�ستثمارية بقيمة تقدر بـ  2.391مليون دوالر ،وبالتا يل هو �أ�ضعف قطاع
بعد ال�صحة واالت�صاالت من حيث جذب امل�شاريع اال�ستثمارية الأجنبية ،مما ي�ؤكد ف�شل
هذا القطاع يف جلب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،وبقاءه بعيداً عن التطلعات املرجوة
منه رغم �ش�ساعة امل�ساحات الزراعية وتنوعها ،وهو ما جعل ال�سلطات العمومية تعد قانون ًا
جديداً لال�ستثمار يف القطاع الفالحي �سيمنح امل�ستثمرين كثرياً من ال�ضمانات واالمتيازات.
بالن�سبة لقطاع البناء والأ�شغال العمومية ،ف�إن اال�ستثمارات الأجنبية �سجلت  64م�رشوع
بن�سبة  %15.13من جمموع امل�شاريع اال�ستثمارية للفرتة املمتدة من ،2012 -2002
ويعزى هذا التطور املهم يف حجم اال�ستثمارات الأجنبية �إىل برنامج دعم النمو االقت�صادي،
�إن ال�سلطات العمومية فتحت الباب وا�سع ًا لال�ستثمار الأجنبي واملحلي يف هذا املجال ،كما
�أخذ قطاع ال�صناعة احلجم الأكرب من ح�صة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف اجلزائر،
باعتباره القطاع الأهم جذب ًا لهذه اال�ستثمارات ،وقد حت�صل على ن�سبة تقدر بـ% 56.50من
جمموع حجم اال�ستثمارات الأجنبية امل�سجلة باجلزائر لغاية �سنة  ،2012مبجموع 239
م�رشوع ًا ا�ستثماري ًا �أجنبياً ،وتطور اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي راجع للأهمية التي
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�أعطتها له ال�سلطات العمومية وجدية الإجراءات املتخذة.كما �سجل قطاع ال�صحة باجلزائر
الن�سبة الأ�ضعف من ح�صة اال�ستثمارات الأجنبية الواردة �إىل اجلزائر ،حيث �سجلت 06
م�شاريع ا�ستثمارية �أجنبية يف جمال الهياكل ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستثمار املحت�شم
يف قطاع �صناعة الأدوية ،بن�سبة ال تتعدى  %1.42من �إجمايل حجم اال�ستثمارات الأجنبية
يف اجلزائر ،وقد حاولت ال�سلطات العمومية تدارك الأمر خالل �سنة  2009بفتحها الباب
وا�سع ًا �أمام اال�ستثمار يف هذا املجال من خالل املخطط التوجيهي لل�صحة العمومية
.2025 -2009يف حني �سجل قطاع النقل ح�صة  %3.78من حجم اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة املتدفقة نحو اجلزائر خالل الفرتة  ،2012 -2002مبجموع  33م�رشوع ًا
ا�ستثمارياً�.أما قطاع ال�سياحة فقد �سجل  10م�شاريع بن�سبة  %2.36من حجم اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة املتدفقة للجزائر.وح ّل قطاع اخلدمات يف املرتبة الثانية بعد قطاع
ال�صناعة يف جلب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة �إىل اجلزائر بـ 81م�رشوع ًا ا�ستثمارياً� ،أي
بن�سبة  %19.15من حجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة املتدفقة �إىل اجلزائر وهذا راجع
�إىل ربحية ومردودية هذا القطاع ،وقد تركزت �أغلبها يف قطاع املناولة لقطاع ال�صناعة
واملحروقات.ويع ّد قطاع االت�صاالت الأ�ضعف كميا من ناحية جذب اال�ستثمارات الأجنبية
للجزائر بـ 01م�رشوع ا�ستثماري فقط� ،أي بن�سبة  %0.24من حجم اال�ستثمارات الأجنبية
املتدفقة للجزائر ولكنه الأح�سن نوعيا بعد قطاع الطاقة ،نظرا للنجاح الذي حققه يف �سوق
االت�صاالت و�أ�صبح منوذجا لال�ستثمارات اجلدية الأجنبية الناجحة الذي رفع من تناف�سية
قطاع االت�صاالت باجلزائر.واجلدول الآتي يو�ضح توزيع امل�شاريع للم�ستثمرين الأجانب
ح�سب قطاع الن�شاط كمايلي:
الجدول ()3
توزيع مشاريع االستثمار األجنبي المباشر المصرح بها
لدى الوكالة الوطنية لترقية االستثمار للفترة 2012 -2002

عدد امل�شاريع

الن�سبة ()%

املبلغ (مليون دج)

الن�سبة ()%

قطاع الن�شاط
الفالحة

06

1.42

2.391

0.11

البناء والأ�شغال العمومية

64

15.13

41.083

1.94

ال�صناعة

239

56.50

978.702

46.15

ال�صحة

06

1.42

13.573

0.64

النقل

16

3.78

9.531

0.45

ال�سياحة

10

2.36

481.304

22.70

اخلدمات

81

19.15

504.522

23.79
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قطاع الن�شاط

عدد امل�شاريع

الن�سبة ()%

املبلغ (مليون دج)

الن�سبة ()%

01

0.24

89.441

4.22

423

100

2120.549

100

االت�صاالت
املجموع

Source: ANDI, Bilan des déclarations d’investissement, 2002- 2012

 - 4 -2التدفقات الواردة من االستثمارات املباشرة البينية العربية إىل اجلزائر:
بلغ �إجمايل تدفقات اال�ستثمارات املبا�رشة البينية العربية خالل �سنة  2011نحو
 6816مليون دوالر مقابل  5677مليون دوالر �سنة � 2010أي بارتفاع بلغ معدله ،%113
وعلى الرغم من الرتاجع امللحوظ يف قيمتها خالل الفرتة � 2010 -2005أين توقفت
تدفقات هذه اال�ستثمارات الواردة �إىل اجلزائر خالل  2006و ،2009ف�إنها ت�صدرت قائمة
الدول امل�ضيفة لهذه اال�ستثمارات �سنة  ،2011وبلغت قيمة هذه التدفقات يف اجلزائر
 5345.8مليون دوالر وبح�صة  %78من الإجمايل ،تليها م�رص بحوايل  1052مليون دوالر
وبن�سبة  ،%15ثم الأردن بحوايل  265مليون دوالر وبن�سبة  ،%4ثم تون�س بحوايل 121
مليون دوالر وح�صة  ،%2فاليمن بحوايل  31.5مليون دوالر وبن�سبة  ،%1وتركَّ زت معظم
هذه اال�ستثمارات الوافدة �إىل اجلزائر يف قطاعي اخلدمات بقيمة  5235.4مليون دوالر
ونحو  110.4مليون دوالر يف قطاع ال�صناعة .واجلدول ( )4الآتي يبني تطور تدفقات
اال�ستثمارات املبا�رشة البينية العربية الواردة �إىل اجلزائر كما ي�أتي:
الجدول ()4
تطور تدفقات االستثمارات المباشرة البينية العربية الواردة إلى الجزائر للفترة 2011 -2005
الوحدة :مليون دوالر

ال�سنوات

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

الإجمايل للفرتة
()2011 -1995

اجلزائر

260.6

-

476.0

5.666.0

-

729.1

5.345.8

13.785

�إجمايل الدول
العربية

12.525 22.599 35.370 20.660 16.504 37.263

6.816

178.526

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على:
تقرير مناخ االستثمار في البلدان العربية ،المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،
الكويت ،2011 ،ص ص.129 :

�إن نتائج �أداء و�إمكانات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف اجلزائر وجاذبيتها� ،أثبتت
�أنه مازال �أمامها كثري من اجلهود التي يجب �أن تبذل من �أجل حت�سني ح�صتها منه بالنظر
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�إىل الأرقام والإح�صاءات التي تثبت ذلك ،وتبقى قدرة اجلزائر على ا�ستقطاب املزيد
من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة مرهونة بالقدرة على الرتويج للأفكار والفر�ص
اال�ستثمارية ،لت�سليط ال�ضوء على ما هو متاح من م�رشوعات جديرة باال�ستثمار.

ثالثاً  -تشخيص واقع مناخ االستثمار يف اجلزائر من خالل بعض املؤشرات
الدولية املختارة:
هناك العديد من امل�ؤ�س�سات واملنظمات التي تعمل على تزويد امل�ستثمرين و�صانعي
القرار مبعلومات وبيانات ت�ساعدهم يف اتخاذ القرار ،من خالل تهيئة عدد من امل�ؤ�رشات
التي ميكن �أن ت�ساعدهم يف معرفة و�ضع كل دولة على انفراد ،وحتديد �أهم النواق�ص التي
تعاين منها تلك الدول التي متنعها من جذب امل�ستثمرين الأجانب ،ولقد �أثبتت الدرا�سات
الإح�صائية ب�أن هناك �صلة قوية بني ترتيب البلد �أو درجته يف هذه امل�ؤ�رشات وبني مقدار
ما يجتذبه من اال�ستثمار ،لذا -ولأجل معرفة مكانة اجلزائر وتقومي مناخ اال�ستثمار فيها-
ندرج �أهم امل�ؤ�رشات املعتمدة من طرف �أهم امل�ؤ�س�سات الدولية املهتمة مبناخ اال�ستثمار،
لقد ازدادت �أهمية هذه امل�ؤ�رشات يف الك�شف عن مدى جاذبية مناخ اال�ستثمار ،ومن بني

هذه امل�ؤ�رشات ما ي�أتي:

 -1 -3مؤشرات تقويم املخاطر القطرية:
تع ّد م�ؤ�رشات تقومي املخاطر القطرية على �أ�سا�س جمموعة من املح ّددات كاملخاطر
ال�سيا�سية ،املخاطر االقت�صادية واملالية ،احلرية االقت�صادية ،املديونية ،وتوافر التمويل،
وهي م�ؤ�رشات مركبة تعك�س حالة املناخ اال�ستثماري للبلد ،واجلدول رقم ( )05الآتي
يو�ضح و�ضع اجلزائر يف م�ؤ�رشات املخاطر القطرية الدولية كما ي�أتي (: )7
الجدول ()5
وضع الجزائر في مؤشرات المخاطر القطرية الدولية للفترة 2012 -2010

البيان

امل�ؤ�رش املركب
للمخاطر القطرية

م�ؤ�رش دان �أند براد�سرتيت

132 132
140 140
دولة
دولة
دولة
دولة
التغري
التغري
دي�سمرب مار�س
ترتيب دي�سمرب يونيو
2012 2010
اجلزائر 2012 2010
72.0

72.0

DB5b

DB5c

م�ؤ�رش اليورومني
للتقومي القطري
 185دولة
�أبريل 2012
40.01

م�ؤ�رش الكوفا�س
165 165
دولة دولة
التغري
يناير يونيو
2012 2011
A4

A4

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على:
المؤسسة العربية لضمان االستثمار ،تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ،الكويت ،2011 ،ص ..62
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 -1 -1 -3امل�ؤ�رش املركب للمخاطر القطرية:
ي�صدر هذا امل�ؤ�رش �شهريا عن جمموعة
(« )The Political Risk Services «PRSمن خالل الدليل الدويل للمخاطر القطرية
(« )International Country Risk Guide «ICRGمنذ عام  ،1980حيث يهدف �إىل قيا�س
املخاطر املتعلقة باال�ستثمار ويغطي  140دولة من بينها  18دولة عربية.ويتكون امل�ؤ�رش
من ثالث م�ؤ�رشات فرعية هي :م�ؤ�رش تقومي املخاطر ال�سيا�سية ،م�ؤ�رش تقومي املخاطر
االقت�صادية ،وم�ؤ�رش تقومي املخاطر املالية.ويق�سم امل�ؤ�رش املركب للمخاطر القطرية الدول
�إىل خم�س جمموعات بح�سب درجة املخاطرة كما ي�أتي:
 من � 0إىل  49.5دول ذات درجة خماطرة مرتفعة جدا.
 من � 50إىل  59.5دول ذات درجة خماطرة مرتفعة.
 من � 60إىل  69.5دول ذات درجة خماطرة معتدلة.
 من � 70إىل  79.5دول ذات درجة خماطرة منخف�ضة.
 من � 80إىل  100دول ذات درجة خماطرة منخف�ضة جدا.
و هذا يدل على وجود عالقة عك�سية بني كل من امل�ؤ�رش املركب للمخاطر القطرية
ودرجة املخاطرة� ،أي �أن درجة املخاطرة تنخف�ض كلما ارتفع امل�ؤ�رش ،يف حني ترتفع
درجة املخاطرة يف حال انخفا�ضه.
من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول ( )5نالحظ �أن اجلزائر من الدول ذات املخاطر
املنخف�ضة حيث بلغت قيمة امل�ؤ�رش  72.0نقطة مئوية يف يونيو  ،2012ومبقارنة قيم
امل�ؤ�رش بني عامي  2010و 2012ف�إن اجلزائر قد حافظت على نف�س تقوميها.

 -2 -1 -3م�ؤ�رش وكالة دان �أند براد�سرتيت للمخاطر القطرية:
يقي�س م�ؤ�رش وكالة دان �أند براد�سرتيت املخاطر القطرية املرتبطة بعمليات التبادل
التجاري الدويل ،كما يركز على املخاطر القطرية لي�س فقط املرتبطة بالقدرة على �سداد
�أ�صل الدين ،والفوائد و�أ�صل املبلغ امل�ستثمر وعوائده وقيمة الب�ضاعة امل�ستوردة ل�صالح
امل�صدر بل ي�شمل �أي�ضا الفر�ص الت�صديرية واال�ستثمارية ال�ضائعة ،ويعتمد امل�ؤ�رش على
�أربعة جمموعات تغطي كال من املخاطر ال�سيا�سية ،املخاطر االقت�صادية الكلية ،املخاطر
اخلارجية ،واملخاطر التجارية )4(.وي�ضم امل�ؤ�رش تقوميا ًلـ 132دولة من �ضمنها  17دولة
عربية ،ويق�سم دليل امل�ؤ�رش املخاطر �إىل �سبع جمموعات من � DB1إىل  ،DB7ومييز بداخل
كل جمموعة بني �أربع م�ستويات من املخاطرة ي�شار لها بالأحرف  aو  bو  cو  ،dبا�ستثناء
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امل�ستوى ال�سابع الذي ال يحتوي على م�ستويات فرعية ،بحيث تكون الدول احلا�صلة على
 DB1هي الأقل خماطرة ،واحلا�صلة على  DB7هي الأعلى خماطرة.
جاء ت�صنيف اجلزائر خالل مار�س � 2012ضمن الدول ذات درجة املخاطرة املعتدلة،
ومبقارنة قيم امل�ؤ�رش ،ف�إن اجلزائر قد �سجلت تراجعا ً طفيفا ً يف الت�صنيف من � DB5bإىل
 DB5cبنهاية مار�س  2012مقارنة بت�صنيفها يف امل�ؤ�رش يف دي�سمرب .2010

 -3 -1 -3م�ؤ�رش اليورومني للمخاطر القطرية:
ي�صدر هذا امل�ؤ�رش عن جملة اليورومني مرتني �سنوياً ،لغر�ض قيا�س املخاطر القطرية
جلهة قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته اخلارجية كالديون الأجنبية ،و�سداد قيمة الواردات،
وكذا حرية حتويل ر�أ�س املال امل�ستثمر و�أرباحه ،ويغطي امل�ؤ�رش  185دولة منها  20دولة
عربية ويتكون من ت�سعة عنا�رص هي :املخاطر ال�سيا�سية ،الأداء االقت�صادي ،م�ؤ�رشات
املديونية ،و�ضع الديون املتعرثة ،والتقومي االئتماين للبلد ،وتوافر االئتمان امل�رصيف،
وتوافر التمويل للمدى الق�صري ،والنفاذ لأ�سواق ر�أ�س املال ،ومعدل اخل�صم عند التنازل.
وي�صنف امل�ؤ�رش الدول وفق تدرج من �صفر �إىل  100نقطة مئوية ،حيث كلما ارتفع ر�صيد
الدولة من النقاط ،كلما قلت املخاطر فيها.وخالل �أبريل  ،2012حت�صلت اجلزائر على درجة
خماطرة معتدلة� ،أين بلغت قيمة امل�ؤ�رش  40.01نقطة.

 -4 -1 -3م�ؤ�رش الكوفا�س للمخاطر القطرية:
ي�صدر هذا امل�ؤ�رش عن امل�ؤ�س�سة الفرن�سية ل�ضمان التجارة اخلارجي ة

(�Compag

 ،nie Française d›Assurance pour «COFACE») le Commerce Extérieurحيث
يقي�س خماطر قدرة الدول على ال�سداد ،ويعك�س خماطر عدم ال�سداد ق�صرية الأجل لل�رشكات
العاملة يف هذه الدول ،ويربز مدى ت�أثر االلتزامات املالية لل�رشكات ب�أداء االقت�صاد الكلي
وبالأو�ضاع ال�سيا�سية املحلية وبيئة �أداء الأعمال.وي�ستند �إىل م�ؤ�رشات فرعية ت�ستخدم يف
تقومي العوامل ال�سيا�سية ،خماطر نق�ص العملة ال�صعبة ،وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها
اخلارجية ،وخماطر انخفا�ض قيمة العملة املفاجئ الذي يعقب �سحوبات ر�أ�سمالية �ضخمة،
وخماطر الأزمات النمطية يف القطاع امل�رصيف ،املخاطر الدورية ،و�سلوك ال�سداد يف
العمليات ق�صرية املدى.ويغطي امل�ؤ�رش 165دولة من �ضمنها  19دولة عربية.وت�صنف
الدول بح�سب هذا امل�ؤ�رش �إىل جمموعتني رئي�ستني :جمموعة الدرجة اال�ستثمارية ( )Aالتي
بدورها تتفرع �إىل �أربعة فروع من � A1إىل  ،A4وجمموعة درجة امل�ضاربة وي�شار �إليها
بالأحرف D، C، .B
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مبقارنة قيم امل�ؤ�رش بني يناير  2011و�أبريل  2012ف�إن اجلزائر �صنفت �ضمن
جمموعة الدول ذات الدرجة اال�ستثمارية  A4حمافظة بذلك على تقوميها نف�سه ،وت�شري هذه
الدرجة �إىل �أن �سجل املدفوعات املتقطع قد ي�صبح �أ�سو�أ حا ًال مع تدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية مع بقاء �إمكانية عدم ال�سداد مقبولة جدا.
 -2 -3مؤشر احلرية االقتصادية:
ي�صدر هذا امل�ؤ�رش من معهد  Heritage Foundationبالتعاون مع �صحيفة Wall
 Streetمنذ عام  ،1995وي�ستخدم لقيا�س درجة الت�ضييق التي متار�سها احلكومة على
االقت�صاد ،وت�أثري ذلك على احلرية االقت�صادية لأفراد املجتمع.كما ي�ساهم هذا امل�ؤ�رش يف
�إعطاء �صورة عامة حول مناخ اال�ستثمار يف البلد ،لكونه ي�أخذ باالعتبار التطورات املتعلقة
باملعوقات الإدارية والبريوقراطية ،ووجود معوقات للتجارة ومدى �سيادة القانون وقوانني
العمالة ،حيث ازدادت �أهمية م�ؤ�رش احلرية االقت�صادية وتتبعه من قبل امل�ستثمرين بالدرجة
الأوىل وكذلك �أ�صحاب القرار وامل�س�ؤولني جلهة خلق انطباع ايجابي عن البلد ،ويدعم عمليات
الرتويج لال�ستثمار ال�ستقطاب ح�صة متزايدة من اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.وي�ستند هذا
امل�ؤ�رش �إىل  10عوامل ت�شمل :ال�سيا�سة التجارية (معدل التعريفة اجلمركية ووجود حواجز
غري جمركية)  ،و�ضع الإدارة املالية ملوازنة الدولة (الهيكل ال�رضيبي للأفراد وال�رشكات)
 ،حجم م�ساهمة القطاع العام يف االقت�صاد ،ال�سيا�سة النقدية (م�ؤ�رش الت�ضخم)  ،تدفق
اال�ستثمار اخلا�ص واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،و�ضع القطاع امل�رصيف والتمويل ،م�ستوى
الأجور والأ�سعار ،حقوق امللكية الفردية ،الت�رشيعات والإجراءات الإدارية والبريوقراطية،
�أن�شطة ال�سوق ال�سوداء.ومتنح هذه املكونات �أوزانا مت�ساوية ،ويح�سب امل�ؤ�رش ب�أخذ متو�سط
هذه امل�ؤ�رشات الفرعية.
بح�سب ت�صنيف م�ؤ�رش احلرية االقت�صادية ل�سنة  2013ف�إن اجلزائر تقع يف منطقة
احلرية االقت�صادية ال�ضعيفة� ،إذ احتلت املرتبة  145عاملي ًا من بني اقت�صاديات 176
دولة ،بح�صولها على  49.6نقطة مئوية ،وعلى املرتبة  14من بني الدول الـ 15يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا �أي بانخفا�ض حوايل  1.4نقطة عن �سنة  ،2012وي�شمل م�ؤ�رش
احلرية االقت�صادية يف هذا التقرير جملة من املعايري الرئي�سية يتم الأخذ بها ،على غرار
حرية الأعمال� ،أين ح�صلت اجلزائر على  65.2نقطة مئوية ،حرية التجارة  67.8نقطة
مئوية ،الإنفاق احلكومي  76.6نقطة مئوية ،وكذا حرية اال�ستثمار  20.0نقطة مئوية ،فيما
بلغت ن�سبة حرية القطاع املايل  30.0نقطة مئوية ،بالإ�ضافة �إىل معايري �أخرى مت قيا�سها
كامللكية الفكرية وحمدودية الف�ساد وحرية العمال وهذا الو�ضع بالن�سبة للجزائر ي�ؤكد على
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�رضورة �إعادة النظر يف مناخ اال�ستثمار ،و�أدوات ال�سيا�سات التجارية والنقدية� ،إىل جانب
الت�رشيعات والإجراءات الإدارية والبريوقراطية (. )8
 -3 -3مؤشر مدركات الفساد:
منذ  1995وت�صدر منظمة ال�شفافية الدولية �سنوي ًا م�ؤ�رش مدركات الف�ساد لتعك�س
درجة التح�سن يف ممار�سات الإدارة احلكومية وال�رشكات العاملية لغر�ض تعزيز ال�شفافية
وجهود حماربة الف�ساد .يحاول امل�ؤ�رش عرب جمموعة من امل�سوحات وم�صادر معلومات
معتمدة حتديد مدى تف�شي الف�ساد يف الدولة ودرجة ت�أثريه يف مناخ اال�ستثمار ك�أحد
املعوقات داخلها ونظرة ال�رشكات الأجنبية العاملية لال�ستثمار يف البلد املعني ،وترتاوح
قيمة امل�ؤ�رش بني ال�صفر الذي يعني درجة ف�ساد عالية و 10الذي يعني درجة �شفافية عالية،
وبالنظر لواقع اجلزائر يف حماربة الف�ساد ومن خالل االعتماد على م�ؤ�رش ال�شفافية الدولية
جند �أنها ما زالت م�صنفة �ضمن جمموعة البلدان املت�أخرة يف هذا املجال ،وهو ما يعني
يف نظر وا�ضعي هذا امل�ؤ�رش ومن يطلع عليه من رجال �أعمال وم�ستثمرين �أن النظام العام
يف اجلزائر ي�شجع �سيادة بيئة التقدير ال�شخ�صي و�إق�صاء املناف�سة ال�رشيفة ومينع �سيولة
املعلومات.واجلدول املوايل يربز و�ضعية اجلزائر �ضمن الت�صنيف ال�سنوي ملنظمة ال�شفافية
الدولية خالل الفرتة .2012 – 2003
الجدول ()6
تصنيف الجزائر في مؤشر مدركات الفساد للفترة 2012 – 2003

ال�سنوات

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

عدد الدول/
ترتيب اجلزائر

/88
133

/97
146

/97
159

/84
163

/99
179

/92
180

/111
178

/105
180

/112
180

/105
176

عدد النقاط10 /

2.6

2.7

2.8

3.1

3

3.2

2.8

2.9

2.9

3.4

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على تقارير منظمة الشفافية الدولية ،الموقعwww. :
transparency.org

حت�صلت اجلزائر يف م�ؤ�رش مدركات الف�ساد ل�سنة  2012على  3.4نقطة من  10مما،
جعلها حتتل املرتبة  105عامليا من بني  176دولة ،ويع ّد هذا حت�سن ًا طفيف ًا حيث تراجعت
بـ 7مراتب مقارنة ب�سنة � 2011أين �صنفت يف املرتبة  112من �أ�صل  180دولة ،وح�سب
التقرير نف�سه ف�إن اجلزائر -ومقارنة بالدول العربية الـ 18التي �شملها هذا التقرير -قد
احتلت املركز العا�رش� ،أما على امل�ستوى الإفريقي فجاءت يف املركز الـ 21من �أ�صل 50
356

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد األول  -ع ( - )1كانون األول 2014

دولة �إفريقية ،ومن خالل النظر �إىل و�ضعية اجلزائر بالن�سبة لهذا امل�ؤ�رش ،تتمتع ببيئة
اقت�صادية �أقل �شفافية يف �أداء الأعمال.
 - 4 -3مؤشرات التنافسية:
تدرج اجلزائر حاليا تدرج �ضمن تقارير التناف�سية الدولية وامل�ؤ�رشات الأخرى التي
ت�صدرها خمتلف الهيئات الدولية ،وتعد امل�ؤ�رشات اخلا�صة بالتناف�سية من �أهم امل�ؤ�رشات
املعتمدة من طرف امل�ستثمرين يف احلكم على مناخ اال�ستثمار ،ومن بينها نذكر:

 -1 -4 -3م�ؤ�رش التناف�سية العاملي:
ي�صدر املنتدى االقت�صادي العاملي الذي يتخذ من �سوي�رسا مقراً له م�ؤ�رشاً للتناف�سية
العاملية �ضمن تقرير التناف�سية العاملية ال�سنوي ()Global Competitiveness Report
الذي بد�أ �إ�صداره منذ العام  ،1979لقيا�س القدرة التناف�سية للدول و�أداة لتفح�ص نقاط
القوة وال�ضعف يف بيئة الأعمال ،كما �أنه يع ّد �أداة لتوجيه ال�سيا�سات االقت�صادية لبلدانهم
على امل�ستويني الكلي واجلزئي بغية النهو�ض بتناف�سية اقت�صادياتهم ،خا�صة يف ظل
التحديات والأزمات التي تع�صف باالقت�صاد العاملي.لقد �أو�ضح تقرير التناف�سية العاملي
لعام  2013 -2012تراجع ًا ملرتبة اجلزائر التناف�سية �إىل املرتبة  110عامليا من بني
 144دولة مقارنة مع املرتبة  87من بني  142دولة خالل العام  ،2012 -2011حيث �إن
القوانني ال�رضيبية ومعدالت ال�رضائب و�إمكانية احل�صول على التمويل هي �أهم امل�شكالت
التي تواجه رجال الأعمال حني مزاولتهم الأعمال يف اجلزائر ،فرتاجع مرتبة اجلزائر ح�سب
م�ؤ�رش التناف�سية العاملي مرده �إىل الأداء املتوا�ضع للجزائر ح�سب بع�ض املحاور الأ�سا�سية،
والرتاجع الكبري يف مرتبة اجلزائر ح�سب املحاور الأخرى؛ التي ميكن عر�ضها يف اجلدول
( )7كما ي�أتي:
الجدول ()7
ترتيب الجزائر في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2013 -2012

مرتبة اجلزائر ح�سب تقرير
2013 -2012

املحاور الرئي�سية

املرتبة ()144 -1

النقاط ()7 -1

ت�صنيف التناف�سية الإجمايل

110

3.7

املتطلبات الأ�سا�سية

89

4.2

 -1م�ؤ�رش امل�ؤ�س�سات

141

2.7
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مرتبة اجلزائر ح�سب تقرير
2013 -2012

املحاور الرئي�سية

املرتبة ()144 -1

النقاط ()7 -1

 -2م�ؤ�رش البنية التحتية

100

3.2

 -3م�ؤ�رش االقت�صاد الكلي

23

5.7

 -4م�ؤ�رش ال�صحة والتعليم الأ�سا�سي

93

5.4

معززات الكفاءة

136

3.1

 -5م�ؤ�رش التعليم العايل والتدريب

108

3.4

 -6م�ؤ�رش كفاءة �سوق ال�سلع

143

3.0

 -7م�ؤ�رش كفاءة �سوق العمل

144

2.8

 -8م�ؤ�رش تطور الأ�سواق املالية

142

2.4

 -9م�ؤ�رش اجلاهزية التكنولوجية

133

2.6

 -10م�ؤ�رش حجم ال�سوق

49

4.3

عوامل تطور الإبداع واالبتكار

144

2.3

 -11م�ؤ�رش مدى تطور بيئة الأعمال

144

2.5

 -12م�ؤ�رش االبتكار

141

2.1

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على:
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report: 2012.2013, pp: 88- 89

اعتمد ت�صنيف التناف�سية العاملية على درا�سة حالة كل دولة وفقا لإثني ع�رشة معياراً
من مقايي�س التناف�سية العاملية التي ت�شمل �أ�سا�سا جودة امل�ؤ�س�سات ،والبنية التحتية،
وا�ستقرار االقت�صاد� ،إىل جانب مدى ا�ستفادة �أكرب عدد من املواطنني من التعليم الأ�سا�سي
والرعاية ال�صحية القاعدية ،والتعليم العايل والتكوين املهني ،ف�ض ًال عن جودة �سوق
الب�ضائع واخلدمات وال�سوق املالية ،وم�ستوى التقدم التكنولوجي ،وحجم ال�سوق ،ومدى
قوة الإبداع يف الن�شاطات االقت�صادية ،كما �أو�ضح تقرير التناف�سية العاملي �أن اجلزائر
وبالرغم من توافرها على العديد من املزايا يف بع�ض امل�ؤ�رشات كم�ؤ�رش حجم ال�سوق ،الذي
احتلت فيه املرتبة  49عامليا ًوم�ؤ�رش بيئة االقت�صاد الكلي الذي احتلت فيه اجلزائر املرتبة
 23من بني  144دولة �شملها التقرير ،ف�إن ذلك مل ي�سمح لها باحتالل مراتب متقدمة يف
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امل�ؤ�رش العام ،وهذا يدل على �أن �أ�سا�س القدرة التناف�سية امل�ستدمية يرجح الكفة ملتغريات
على ح�ساب متغريات �أخرى ،فالأهمية الن�سبية للمتغريات لي�ست نف�سها� ،إذ ت�ستمد هذه
القدرة قوتها من عوامل تعزيز الفعالية والتطور التكنولوجي بالدرجة الأوىل ،وهو ما تعاين
منه اجلزائر �إذ حتتل املرتبة  142بالن�سبة للم�ؤ�رش اخلا�ص بتوافر التكنولوجيا احلديثة،
واملرتبة  140و 144على التوايل فيما يخ�ص ك ًال من م�ؤ�رش اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
والقدرة على نقل التكنولوجيا ،وم�ؤ�رش ا�ستيعاب امل�ؤ�س�سات للتكنولوجيا احلديثة.
بالنظر �إىل ال�صورة القامتة لأداء اجلزائر يف جمال التناف�سية الدولية ،ف�إن الأمر يتطلب
حترك ًا جدي ًا من قبل اجلزائر نحو موا�صلة الإ�صالحات االقت�صادية لتح�سني ترتيبها على
امل�ستوى الإقليمي واجلهوي ،مبا يف ذلك تطوير مناخ اال�ستثمار يف اجلزائر ،والعمل على
�ضبط قواعد اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.

 -2 -4 -3م�ؤ�رش التناف�سية العربية:
ُيع ّد املعهد العربي للتخطيط بالكويت دوري ًا تقرير التناف�سية العربية الذي �صمم
م�ؤ�رشاً مركب ًا للتناف�سية ترتب فيه الدول العربية ح�سب بيانات مو�ضوعية ،حيث �إن ارتفاع
قيمته تعني حت�سنا يف التناف�سية للدولة �صاحبة الرتتيب والعك�س �صحيح ،كما �أن كل قيم
امل�ؤ�رشات حم�صورة بني الواحد وال�صفر� ،إذ يعني الواحد �أف�ضل �أداء كما يعني ال�صفر �أقل
�أداء ،ويتكون هذا امل�ؤ�رش من م�ؤ�رشين فرعيني هما:
 م�ؤ�رشات التناف�سية اجلارية :وتتعلق بالأداء التناف�سي على املدى الق�صري،
ويت�ضمن هذا امل�ؤ�رش امل�ؤ�رشات الفرعية الآتية :ديناميكية الأ�سواق والتخ�ص�ص ،والإنتاجية
والفعالية ،و�أداء االقت�صاد الكلي ،وبيئة الأعمال واجلاذبية ،وهذا الأخري يت�ضمن امل�ؤ�رشات
الآتية :البنية التحتية لتوزيع ال�سلع واخلدمات ،واحلاكمية وفعالية امل�ؤ�س�سات ،وتدخل
احلكومة يف االقت�صاد ،وجاذبية اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
 م�ؤ�رشات التناف�سية الكامنة :وتتعلق بالقدرات والطاقات والعوامل التي ميكن
�أن تدعم النمو يف امل�ستقبل ،ويت�ضمن هذا امل�ؤ�رش امل�ؤ�رشات الفرعية الآتية :نوعية البنية
التحتية التقانية ،والتكنولوجيا والتقانة ،ور�أ�س املال الب�رشي.
فبح�سب تقرير التناف�سية العربية لعام  2011بلغ �أداء الدول العربية على امل�ستوى
الإجمايل للتناف�سية � ،0.39أي �أن الفجوة التناف�سية تبلغ  %32مقارنة مع فجوة بلغت ن�سبة
 % 49للتقرير ال�سابق لعام  ،2009مما يعني �أن الأداء العربي قد حقق تقدما ملحوظا �أدى
�إىل تراجع فجوة التناف�سية.وقد احتلت دول اخلليج مراكز متقدمة على �سلم م�ؤ�رش التناف�سية
العربية مبتو�سط بلغ  )9( ،0.48فيما حافظت بع�ض الدول على �أماكنها يف م�ؤخرة الرتتيب
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كاجلزائر التي حلت يف املرتبة الـ  24من بني  30دولة �شملها الرتتيب وهي مرتبة مت�أخرة
جدا حيث بلغت قيمة امل�ؤ�رش التناف�سية الإجمايل  ،0.36كما مل ت�ستطع �أن ترفع ،ال من
م�ؤ�رش التناف�سية اجلارية ،وال من م�ؤ�رش التناف�سية الكامنة باملقارنة مع الدول العربية
الأخرى �أين حلت يف املرتبة  24و 22على التوايل ،مما يعني �أن جهود الإ�صالح املبذولة
للنهو�ض بالتناف�سية غري كافية لتغيري الو�ضع التناف�سي ،ويعد الأداء االقت�صادي الكلي من
امل�ؤ�رشات الفرعية للتناف�سية العربية التي متثل نقطة القوة التي تفوقت فيها اجلزائر حيث
بلغت قيمة امل�ؤ�رش  0.36حمققة املرتبة الـ  04عربيا لكون االقت�صاد اجلزائري اقت�صاداً
ريعي ًا بالدرجة الأوىل ،مما يدل على ه�شا�شة اال�ستقرار االقت�صادي الكلي الذي قد يتال�شى
مع ات�ضاح عمق الأزمة االقت�صادية التي ي�شهدها العامل ،خا�صة يف حال تراجع �أ�سعار
النفط�.أما بالن�سبة مل�ؤ�رش بيئة الأعمال واجلاذبية ،الذي يرتبط مبجموعة من العوامل كتدخل
احلكومة يف االقت�صاد ،والبنية التحتية ،وجاذبية اال�ستثمار وتكلفة القيام بالأعمال ،فقد
حلت يف املرتبة  26عربي ًا مب�ؤ�رش قيمته  ،0.36وذلك يف ظل الرتاجع العام امل�سجل يف
امل�ؤ�رش املتو�سط لبيئة الأعمال �سواء بالن�سبة ملجموع الدول العربية �أو دول املقارنة�.أما
بالن�سبة مل�ؤ�رش جاذبية اال�ستثمار ،فقد حققت اجلزائر املرتبة �ألـ  23عربياً ،وهو ما يدل
على �ضعف جاذبية البيئة اال�ستثمارية ،وميكن ح�رص الأ�سباب يف �ضعف �أداء البور�صة
اجلزائرية ،وكذا حمدودية القطاع اخلا�ص من االئتمان املحلي و�ضعف خمزون اال�ستثمار
الأجنبي بالن�سبة للناجت املحلي.وهذا الرتتيب املتدين مل�ؤ�رش التناف�سية اجلزائرية ،يدل على
�أن اجلزائر يف مركز متوا�ضع عربياً ،نتيجة تدين نوعية البيئة التحتية وامل�ؤ�س�سات ،وعدم
مالءمة بيئة قطاع الأعمال ،والتدخل املفرط للحكومة يف الن�شاط االقت�صادي ،وكذا هيمنة
�صناعة النفط وم�شتقاته يف ال�صادرات واالقت�صاد ،ف�ض ًال عن �صعوبة اقتحام الأ�سواق
الدولية يف جمال ال�صادرات خارج املحروقات.بالإ�ضافة �إىل �ضعف القدرة على اجتذاب
اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية ،والت�أخر يف اجلهاز الإداري ،و�شيوع الف�ساد ،وكذا �ضعف
ا�ستخدام تقانة االت�صاالت واملعلومات احلديثة.واجلدول ( )08التايل يو�ضح ترتيب اجلزائر
يف امل�ؤ�رش الإجمايل للتناف�سية العربية ل�سنة � ،2011إ�ضافة �إىل �أهم امل�ؤ�رشات الفرعية
املكونة له ،خا�صة املتعلقة باملناخ اال�ستثماري ،كما ي�أتي:
الجدول ()8
ترتيب الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العربية لسنة 2011

قيمة امل�ؤ�رش

الرتتيب

الو�ضعية

م�ؤ�رشات التناف�سية العربية
الأداء االقت�صادي الكلي

0.63

04

A

البنية التحتية الأ�سا�سية

0.15

24

L
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قيمة امل�ؤ�رش

الرتتيب

الو�ضعية

م�ؤ�رشات التناف�سية العربية
البنية التحتية التقانية

0.36

17

L

تدخل احلكومة

0.71

10

-

ر�أ�س املال الب�رشي

0.48

25

L

جاذبية اال�ستثمار

0.45

23

L

ديناميكية الأ�سواق واملنتجات والتخ�ص�ص

0.25

29

L

الإنتاجية والتكلفة

0.40

25

L

تكلفة الأعمال

0.30

28

L

احلاكمية وفعالية امل�ؤ�س�سات

0.24

25

L

الطاقة االبتكارية وتوطني التقانة

0.16

24

L

م�ؤ�رش التناف�سية الإجمايل

0.36

24

L

م�ؤ�رش التناف�سية اجلارية

0.39

24

L

م�ؤ�رش التناف�سية الكامنة

0.33

22

L

م�ؤ�رش بيئة الأعمال

0.36

26

L

 - Aأصول ؛  - Lخصوم.
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على:
تقرير التنافسية العربية ،المعهد العربي للتخطيط ،الكويت ،2012 ،ص ص.135 -134 :

 - 4 -3مؤشر سهولة أداء األعمال:
يقي�س م�ؤ�رش �سهولة �أداء الأعمال يف قاعدة بيانات بيئة �أداء الأعمال التي ت�صدر �سنوي ًا
من البنك الدويل وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية منذ عام  2004مدى ت�أثري القوانني والإجراءات
احلكومية على الأو�ضاع االقت�صادية.ويتكون امل�ؤ�رش من متو�سط ع�رشة م�ؤ�رشات فرعية
تكون مبجملها قاعدة بيانات بيئة �أداء الأعمال وت�شمل تلك امل�ؤ�رشات :بدء الن�شاط التجاري،
وا�ستخراج تراخي�ص البناء ،وتوظيف العاملني ،وت�سجيل امللكية ،واحل�صول على االئتمان،
وحماية امل�ستثمرين ،ودفع ال�رضائب ،والتجارة عرب احلدود ،و�إنفاذ العقود ،وم�ؤ�رش تو�صيل
الكهرباء وم�ؤ�رش ت�سوية حاالت الإع�سار.كما هو مو�ضح يف اجلدول ( )9الآتي:
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الجدول ()9
وضع الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة أداء األعمال لعامي  2012و 2013

مكونات امل�ؤ�رش الفرعية

2012

2013

150 /183

152 /185

2

بدء الن�شاط التجاري

155

156

1

ا�ستخراج تراخي�ص البناء

137

138

1

تو�صيل الكهرباء

161

165

4

ت�سجيل امللكية

172

172

احل�صول على االئتمان

152

129

23

التجارة عرب احلدود

128

129

1

حماية امل�ستثمر

79

82

3

دفع ال�رضائب

165

170

5

تنفيذ العقود

125

126

1

ت�سوية حاالت الإع�سار

60

62

2

عدد الدول /الرتتيب يف م�ؤ�رش �سهولة �أداء الأعمال

التغري

0

Source: www.doingbusiness.org/ data/ exploreeconomies/ algeria

جاء ترتيب اجلزائر العاملي يف م�ؤ�رش �سهولة �أداء الأعمال كما هو مبني من خالل
القيم الواردة يف اجلدول �أعاله يف املرتبة  150عاملي ًا من بني اقت�صاديات  183دولة
خالل �سنة  ،2012يف حني تراجعت �إىل املركز  152من بني  185دولة �شملها الرتتيب
�سنة  ،2013وهي بالآتي من البلدان التي مل حتقق تغيرياً كبرياً يف م�ؤ�رشات البنك املعتمدة
خالل هذه املرحلة رغم الإ�صالحات االقت�صادية املتخذة.حيث �سجل التقرير �أن اجلزائر ال
توافر مناخ ًا جذاب ًا لال�ستثمار بالنظر �إىل عوامل عديدة؛ فقد حلت اجلزائر يف املرتبة 156
فيما يخ�ص م�ؤ�رش بدء الن�شاط التجاري للم�رشوع مرتاجعة بذلك مرتبة واحدة عن �سنة
2012؛ حيث تتطلب املرحلة � 14إجراء �إلزامي ًا ومبعدل  25يوم ًا لكل مرحلة� ،أما بخ�صو�ص
�إجراءات ا�ستخراج تراخي�ص البناء ،ف�إن الأمر يتطلب � 19إجراء و 281يوماً ،لذلك حلت
اجلزائر يف املرتبة  138عاملياً ،لترتاجع مبرتبة واحدة عن �سنة  ،2012فيما تراجعت بـ04
مراتب يف م�ؤ�رش احل�صول على الكهرباء حيث حققت املرتبة  165عاملياً؛ كما ي�ستدعي
الربط بالكهرباء بالن�سبة للم�شاريع اجلديدة حتقيق � 6إجراءات و 159يوماً.من جانب �آخر
�صنف التقرير اجلزائر يف املرتبة  172يف ت�سوية امللكية بـ� 10إجراءات و 63يوما حمافظة
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بذلك على ترتيب �سنة  ،2012كما ُ�ص ّنفت اجلزائر يف الرتبة  129يف م�ؤ�رش اال�ستفادة من
القرو�ض البنكية ،متقدمة بذلك بـ 23مرتبة عن �سنة  ،2012فيما تراجعت مبرتبة واحدة عن
�سنة  2012يف جمال التجارة اخلارجية حيث حلت اجلزائر يف املرتبة  129والحظ التقرير
ثقل الإجراءات املتعلقة بعمليات التجارة اخلارجية �سواء بالن�سبة لال�سترياد �أم بالن�سبة
للت�صدير ،حيث �أ�شار �إىل التعقيدات احلقيقية امل�سجلة يف العمليات املرتبطة بالتجارة عرب
احلدود ،وال ميكن لأي م�صدر يف اجلزائر �إنهاء معاملته يف �أقل من  17يوم ًا مقابل 27
يوما بالن�سبة لعمليات اال�سترياد ،باملقارنة مع ن�صف الفرتة عند الت�صدير بالن�سبة لتون�س
واملغرب اللتني متكنتا من تطوير منظومة تناف�سية م�شجعة على الت�صدير� ،أما بخ�صو�ص
م�ؤ�رش حماية امل�ستثمرين فقد تراجعت اجلزائر بـ 03مراتب ،واحتلت املرتبة  82عاملياً ،كما
يواجه امل�ستثمرون م�شكالت عديدة يف جمال ت�سوية ال�رضائب والر�سوم امل�ستوجبة الدفع،
التي ال تقل عن � 29رضيبة ور�سماً ،وحلت بذلك يف املرتبة  170مرتاجعة بـ 05مراتب عن
�سنة � ،2012أما ب�ش�أن تنفيذ العقود فاحتلت اجلزائر املرتبة  126عامليا وي�ستغرق الأمر
 630يوما و� 45إجراء ،فيما تراجعت اجلزائر ملرتبتني يف م�ؤ�رش ت�سوية حاالت الإع�سار �إىل
املرتبة  62عامليا.
و �إجماال ف�إن تقرير البنك الدويل عن مناخ الأعمال يف اجلزائر و�صفه بالوجهة ال�صعبة
للم�ستثمرين ،بالنظر �إىل الإجراءات املعقدة والطابع املركزي والبريوقراطي للإدارة ،ف�ضال
عن عدم فعالية بع�ض الهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف كرثة الإجراءات والتدابري
وتع ّددها ،واملطالبة بالعديد من الوثائق للقيام ب�أي م�رشوع ،وثقل اتخاذ القرارات وارتفاع
تكلفتها ،مما �أدى �إىل عزوف امل�ستثمرين املحليني والأجانب عن اال�ستثمار يف اجلزائر.
ت�أكد لنا بعد حتليل و�ضعية �سلبية �أغلب امل�ؤ�رشات اخلا�صة مبناخ اال�ستثمار ،وبالنظر
لهذه املعطيات نرى �رضورة القيام بت�شخي�ص دقيق لعنا�رص البيئة اال�ستثمارية يف اجلزائر
للوقوف على الأ�سباب الفعلية املعوقة لأن�شطة امل�ستثمرين الوطنيني والأجانب.

رابعاً  -معوقات االستثمار يف اجلزائر:
على الرغم من و�ضوح التوجهات الكربى لالقت�صاد الوطني ،وكذا النتائج االيجابية
املح ّققة ،ف�ضال عن املجهودات التي تقوم بها الهيئات املكلّفة بدعم وترقية اال�ستثمار
يف اجلزائر من �أجل حت�سني بيئة اال�ستثمار من خالل �سن القوانني والتنظيمات واللوائح
التي تهدف �إىل تنمية اال�ستثمارات املحلية والأجنبية ،ف�إن وجهة نظر امل�ستثمرين حول
املعوقات التي تف�سد بيئة الأعمال يف اجلزائر جتتمع فيما ي�أتي:
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 -1 -4ضعف املنظومة املصرفية واملالية:
تقوم الأنظمة املالية احلديثة بوظائف عدة لتعزيز فعالية الو�ساطة املالية من خالل
تخفي�ض تكاليف املعلومات واملعامالت ،وت�شجيع اال�ستثمار بتمويلها لفر�ص اال�ستثمار
املربحة ،وتعبئة املدخرات ،مما ي�سمح برفع كفاءة تخ�صي�ص املوارد ،وت�رسيع تراكم ر�أ�س
املال املادي ،مما ينعك�س �إيجاب ًا يف تعزيز النمو االقت�صادي ،وحت�سني مناخ اال�ستثمار.لقد
مرت املنظومة امل�رصفية يف اجلزائر بالعديد من الإ�صالحات منذ اعتماد برنامج التعديل
الهيكلي� ،إال �أنه مازال يفتقر �إىل النجاعة الكافية التي ت�سمح له بالقيام باال�ستثمارات
ال�ضخمة �سواء حمليا �أم �أجنبيا ،ذلك �أن املنظومة امل�رصفية مازالت حتت قيود وت�رشيعات
وقوانني �صارمة ومقيدة ،ومع توايل �صدور القوانني عرفت الو�ضعية نوع ًا من ال ّتح�سن
ولكن مل تكن يف م�ستوى التطورات احلا�صلة وال تتما�شى مع طموحات امل�ستثمرين ()10
.فالبنوك اجلزائرية تعطي حاليا �أهمية للمعامالت املالية اخلا�صة بالتجارة اخلارجية
على ح�ساب املعامالت املرتبطة باال�ستثمار واالدخار والإنتاج وهو املحيط اخلا�ص
بامل�ؤ�س�سات ،فالنظام امل�رصيف ال يزال ذا منط بريوقراطي قائم على مركزية الت�سيري التي
�أعاقت تلبية طلبات املتعاملني االقت�صاديني ،وبالآتي فالنظام امل�رصيف اجلزائري يع ّد من
بني العنا�رص التي تكبح اال�ستثمار وتعرقله�.إىل جانب ذلك ،ف�إن امل�ستثمر يف اجلزائر ال يجد
التمويل املبا�رش من خالل الأ�سواق املالية املتخ�ص�صة ،فرغم فتح املجال لقيام �رشكات
ذات �أ�سهم و�إمكانية فتح ر�أ�سمالها و�إن�شاء بور�صة للقيم املنقولة ،ف�إن النتائج املرجوة
مل تتحقق ب�شكل كبري ،فبور�صة اجلزائر ما زالت �ضعيفة الن�شاط فبعد حوايل � 14سنة من
بداية التداول على �أوىل الأ�سهم وال�سندات املدرجة منذ  ،1999ف�إن عدد ال�رشكات املدرجة
فيها ال يتعدى ثالث م�ؤ�س�سات فقط (�أليان�س للت�أمينات ،الأورا�سي ،و�صيدال) بقيمة �سوقية
متوا�ضعة ال تتعدى  179مليون دوالر �سنة .2012حيث �إن بعث �سوق مالية حقيقية يتطلب
�إدراج  38م�ؤ�س�سة �سنوي ًا بر�سملة ال تقل عن مليار دوالر �سنوياً ،و�إدخال � 10رشكات �سنوي ًا
ال يقل رقم �أعمالها عن  500مليون دوالر كم�صدر رئي�س لتمويل االقت�صاد اجلزائري الذي
ظل يعتمد منذ اال�ستقالل على امل�صادر العمومية كم�صدر رئي�س للتمويل.وك�شفت �أرقام
بور�صة اجلزائر �أن الرتاجع �شمل القيمة ال�سوقية لل�سندات عام  2012من  1.04مليار
دوالر �سنة � 2011إىل  825مليون دوالر� ،أي بانخفا�ض بلغ  18باملائة يف عام واحد،
ويتوقع ا�ستمرار الرتاجع بعد توقف اللجوء �إىل هذا النمط من التمويل من طرف املتعاملني
االقت�صاديني امل�ؤ�س�ساتيني ،بالإ�ضافة �إىل قرب انتهاء �آجال ال�سندات املوجودة ،ومنها �سند
�سونلغاز الذي ينتهي يف  ،2014و�سند جمموعة دحلي يف.2016هذه احلالة تعك�س عجز
بور�صة اجلزائر عن تعبئة االدخار العام ،وتقدمي �أية �إ�ضافة حم�سو�سة لرتقية اال�ستثمارات.
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 -2 -4مشكل العقار الصناعي:
يع ّد م�شكل العقار ال�صناعي من �أهم العقبات التي تواجه امل�ستثمرين يف اجلزائر �سواء
كانوا حمليني �أم �أجانب ،فقد تعرث العديد من امل�شاريع اال�ستثمارية ب�سبب هذا امل�شكل ،نظرا
ل�صعوبة احل�صول على قطعة �أر�ض مهي�أة ملزاولة ن�شاط ا�ستثماري بالإ�ضافة �إىل االرتفاع
الفاح�ش يف �أ�سعار العقارات القابلة لال�ستغالل ب�سبب امل�ضاربة ،وتعدد الإجراءات الإدارية
والق�ضائية ،ف�ض ًال عن عدم مالءمة بع�ض املناطق ال�صناعية ومناطق الن�شاط للمعايري
الأ�سا�سية ،نظرا لكونها �أقيمت لأهداف �سيا�سية واجتماعية ،ولي�س لأهداف اقت�صادية
املتخ�ص�صة يف امليدان ،وبقاء العديد من الأوعية العقارية التي بحوزة
لغياب اال�ست�شارات
ّ
امل�ؤ�س�سات العمومية بدون ت�سوية (عقود امللكية)  ،الأمر الذي يعوق خو�ص�صتها �أو �رشاكتها
مع متعاملني �أجانب (. )11

قامت ال�سلطات اجلزائرية ب�إجراء تعديالت يف املنظومة الت�رشيعية لرتقية
اال�ستثمار تهدف �إىل منح امل�ستثمرين ت�سهيالت �أكرب منها (: )12
 �إن�شاء اللجنة الوطنية املخت�صة يف منازعات اال�ستثمار ،مبوجب املر�سوم الت�رشيعي
رقم  06 /357امل�ؤرخ يف � 9أكتوبر .2006
 الأمر رقم  11 /06امل�ؤرخ يف � 30أغ�سط�س  ،2006الذي يحدد �رشوط منح
االمتياز والتنازل عن الأرا�ضي التابعة للأمالك اخلا�صة للدولة ،واملوجهة لإجناز م�شاريع
ا�ستثمارية ،الذي ميكن املجل�س الوطني لال�ستثمار من منح �أر�ض امل�رشوع بالرتا�ضي
وبتخفي�ضات على �سعر التنازل.
 -3 -4مشكالت سياسية وأمنية:
ي�ؤدي اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني دورا بالغ الأهمية يف حت�سني بيئة الأعمال
وكذا تنامي اال�ستثمارات الوطنية والأجنبية ،فلقد عرفت اجلزائر مرحلة توتر يف فرتة
الت�سعينيات �أدت �إىل عدم اال�ستقرار الأمني ،وهو ما �ساهم يف تعطيل م�سار الإ�صالحات
ال�سيا�سية واالقت�صادية وبالآتي عزوف امل�ستثمرين الأجانب خا�صة عن دخول ال�سوق
اجلزائري ،فخالل هذه الفرتة جند �أن عدداً معترباً من امل�شاريع اال�ستثمارية قد تعر�ضت
�إىل التدمري نتيجة الأعمال الإرهابية ،كما ا�ضطرت العديد من امل�ؤ�س�سات الإنتاجية �إىل
التوقف عن الن�شاط ب�سبب مغادرة اليد العاملة للمناطق احل�سا�سة ،بالإ�ضافة �إىل �أن ن�سبة
خ�ص�صت للجانب الأمني والع�سكري وهو ما �أثر ب�شكل عام على
كبرية من الإيرادات العامة ّ
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قطاع اال�ستثمار ،ولأن ال�سنوات الأخرية ا ّت�سمت باالنفراج ال�سيا�سي والأمني ،وهو ما �سمح
بتخفي�ض درجة املخاطرة حيث �ص ّنف امل�ؤ�رش املركب للمخاطر القطرية اجلزائر خالل
الفرتة من � 2000إىل  2012من البلدان ذات درجة املخاطرة التي تراوحت بني املعتدلة
واملنخف�ضة (. )13
 - 4 -4املعوقات اإلدارية والتنظيمية:

ميكن �إجمال خمتلف النقائ�ص واالختالالت الإدارية والتنظيمية التي تركت
انطباعا �سيئا لدى امل�ستثمرين فيما ي�أتي:
 انعدام اال�ستقرار يف الت�رشيعات الناظمة لال�ستثمار ،مما يولد لدى امل�ستثمر عدم
الثقة �أو االطمئنان على ا�ستثماراته ب�سبب كرثة التعديالت الت�رشيعية واالجتهادات ،وعدم
ثباتها وهو ما ي�ساهم يف نفور امل�ستثمرين؛
 غياب الو�ضوح والدقة يف بع�ض ن�صو�ص قوانني وت�رشيعات اال�ستثمار وعدم
وجود لوائح وتف�سريات مل�ضمون القوانني؛
 تداخل ال�صالحيات بني خمتلف الهيئات املكلفة باال�ستثمار وعدم ال�شفافية،
وتعدد اجلهات الو�صية؛
 عدم وجود كوادر ب�رشية ذات كفاءة ومدربة يف �إدارة �أجهزة اال�ستثمار من �أجل
�إجناز املعامالت بكفاءة عالية؛
  تعقد وطول الإجراءات والوثائق املطلوبة لإن�شاء امل�رشوع ،حيث �أن عملية ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة تتطلب املرور بـ� 14إجراء �إلزامياً ،ومبعدل  25يوما لكل مرحلة وتكلف  %12.1من
دخل الفرد ( )14؛
 �ضعف البنية التحتية يف اجلزائر ذلك �أن خمتلف الهياكل القاعدية من الطرق
والنقل واملوا�صالت واالت�صاالت والطاقة واملياه ،كلها مل ت�صل بعد �إىل امل�ستوى املطلوب
الذي يلبي طموحات امل�ستثمر الذي يرغب يف �إقامة م�رشوعه على �أ�س�س ومرتكزات وا�ضحة
و�سليمة ،لأن عدم توافر بنية حتتية مالئمة ي�ؤثر على �إمكانية جناح امل�شاريع اال�ستثمارية
من خالل زيادة التكاليف ،وبالآتي الت�أثري على مردودية اال�ستثمار؛
 ثقل النظام ال�رضيبي من حيث تعقد الإجراءات اجلبائية وعدم الو�ضوح يف التطبيق،
وهو ما يرتك املجال للتالعبات والتف�سريات ال�شخ�صية التي ت�ؤثر على بيئة اال�ستثمار.
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 - 5 -4مشكالت الفساد:
يع ّد الف�ساد ظاهرة عاملية ومتداخلة اجلوانب ،حتد من فعالية اال�ستثمار وتقل�ص منه
و ِي�ؤدي �إىل �إبطاء وترية التنمية.وبالنظر �إىل حالة اجلزائر ،وبناء على �أراء جمموعة من
رجال الأعمال واملخت�صني فقد �أ�شار التقرير الذي �أ�صدرته منظمة ال�شفافية الدولية ل�سنة
� ،2012أن ترتيب اجلزائر قد تراجع من املرتبة  112عاملي ًا �سنة  2011من �أ�صل  180دولة
�إىل املرتبة � 105سنة  2012من �أ�صل  176دولة �شملها الرتتيب ،حيث مل تتغري م�ؤ�رشات
الف�ساد ح�سب القطاعات حيث �سجلت �أعلى احلاالت يف قطاع البناء والأ�شغال العمومية،
و قطاع النقل ،وقطاع ال�صحة� ،إ�ضافة �إىل قطاعات �أخرى.وح�سب تقرير التناف�سية لعام
 2013 -2012ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي الذي يتم فيه ا�ستق�صاء �رشكات
دولية وحملية حول عقبات ممار�سة الأعمال يف دولة ما ،ف�إن الف�ساد يع ّد ثالث عقبة من
حيث الأهمية يف اجلزائر بن�سبة  %14بعد كل من البريوقراطية والتمويل بن�سبة %20.5
و %15.7على التوايل (. )15
 -6 -4صعوبة الوصول إىل املعلومات:
تع ّد املعلومة االقت�صادية على درجة عالية من الأهمية بالن�سبة للم�ستثمرين ،ذلك �أن
ك�سبها ي�ساعد على ر�سم اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية ،واتخاذ القرارات على �أ�س�س مو�ضوعية،
�إال �أن الو�ضع يف اجلزائر مغاير متاما ملا يجب �أن يكون ،لأنه لي�س يف مقدور امل�ستثمرين
تقدير احتياجات ال�سوق بدقة ،ف�ض ًال عن جهلهم بعدد املناف�سني� ،إذ �إن قرارات اال�ستثمار رغم
ما جتري عليها من درا�سات جدوى ،ف�إنها تخ�ضع �أ�سا�س ًا للزيارات امليدانية للم�ستثمرين
الأجانب ،وتقديرهم مل�ستوى جناح ال�رشكات الأجنبية الأخرى التي دخلت ال�سوق اجلزائري،

هذا وتتجلى �أهم م�شكالت توفري املعلومة يف اجلزائر فيما ي�أتي:

 عدم تناغم الهيئات املكلفة بالإعالم والإح�صاء مع ما ي�صدر من قوانني وت�رشيعات.
 عدم كفاءة �شبكات االت�صال.
 �صعوبة الدخول �إىل قواعد البيانات للهيئات والوزارات.
 ندرة املن�شورات والدالئل املتعلقة بالو�ضع االقت�صادي اجلزائري ،والفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة (. )16

�إ�ضافة �إىل �أن حميط الأعمال يف اجلزائر يعاين من معوقات �أخرى ميكن تلخي�صها
فيما ي�أتي:


عدم كفاءة �إجراءات الرتويج للفر�ص اال�ستثمارية؛
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 ت�أخر م�سار اخلو�ص�صة ،حيث مل يعلن عن القائمة الأوىل للم�ؤ�س�سات القابلة
للخو�ص�صة �إال يف يونيو � 1998إ�ضافة �إىل عدم ال�شفافية والو�ضوح ،والت�ضارب يف بع�ض
الأحيان ب�سبب تداخل ال�صالحيات بني املجل�س الوطني للخو�ص�صة ،واملجل�س الوطني
مل�ساهمات الدولة ،وال�رشكات القاب�ضة؛
 عدم و�ضوح الإ�سرتاتيجية ال�صناعية ،وعدم القيام بالدرا�سات واال�ست�شارات
املتخ�ص�صة يف مو�ضوع القدرات التناف�سية لقطاعات االقت�صاد اجلزائري التي يجب
جار به العمل يف البلدان املجاورة.
ترقيتها ،كما هو ٍ
 �ضعف العن�رص الب�رشي امل�ؤهل ،وانخفا�ض �إنتاجية العامل اجلزائري مقارنة
بالدول املجاورة.
 عدم ارتباط خريجي اجلامعات والبحوث العلمية املنجزة يف خمابر البحث مع
احتياجات امل�ؤ�س�سات الوطنية ،كما �أن اجلامعات ال تكون املتخ�ص�صني ،وتخرج �أ�صحاب
�شهادات ،بعيدين عن الواقع العملي.

النتائج واالقرتاحات:
وبناء على ما �سبق حاولنا من خالل حماور بحثنا املختلفة التو�صل �إىل جمموعة من
النتائج التي من خاللها ميكن �أن ن�ؤكد �صحة الفر�ضيات املعتمدة �ضمن درا�ستنا ،التي على
�أ�سا�سها ميكن تقدمي جملة من املقرتحات والتو�صيات املفيدة لتح�سني املناخ اال�ستثماري
يف اجلزائر ،ومن ثم تعظيم ن�صيبها من تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،وعليه ميكننا

�إبراز بع�ض النتائج املتو�صل �إليها ،وهي الآتية:

 تتوقف جاذبية الدول على مدى كفاءة حمددات مناخها اال�ستثماري ،وما مدى
ت�أثريها على القرار اال�ستثماري ،فتوفري بيئة ا�ستثمارية منا�سبة عن طريق الإ�صالحات
االقت�صادية واملالية ،والنظم والت�رشيعات والقوانني املنظمة له ،وتقدمي �ضمانات
مهمة جلذب تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة جتاه دورة
وحتفيزات ،كلها عوامل ّ
الن�شاط االقت�صادي ،وعليه فالفر�ضية الأوىل �صحيحة.
 رغم ما متتلكه اجلزائر من خمتلف املقومات ف�ضال عن اجلهود املبذولة واملكر�سة
لرتقية وت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة والعربية البينية يف اجلزائر يبقى دائما
مناخها اال�ستثماري غري جذاب ،لأن حجم هذه اال�ستثمارات امل�سجلة يف البالد مل تكن
تتنا�سب ب�أي حال من الأحوال مع م�ستوى الطموحات ،حيث كانت بعيدة كل البعد عن ما
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كان متوقع ًا من وراء التو�سع يف منح احلوافز والت�سهيالت للم�ستثمرين الأجانب ،كما �أن
حجمها مل يقرتب من م�ستوى اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية الهائلة التي يتوافر عليها
االقت�صاد الوطني حيث يعد قطاع املحروقات القطاع الأكرث جذبا لال�ستثمارات الأجنبية
يف اجلزائر على ح�ساب القطاعات الأخرى ،مما خلق نوع ًا من عدم التوازن يف االقت�صاد،
مما يدل على غياب �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لتوزيع هذه التدفقات اال�ستثمارية �إىل القطاعات
الأقل منوا ،وهو ما ينفي �صحة الفر�ضية الثانية.
 �ضعف املناخ العام لال�ستثمار يف اجلزائر وهو ما يعك�سه الت�صنيف املت�أخر
للجزائر يف معظم امل�ؤ�رشات الدولية ملناخ اال�ستثمار ،خا�صة يف م�ؤ�رشات املخاطر القطرية
التي متيزت بنوع من اال�ستقرار يعك�س عدم كفاية اجلهود املبذولة من �أجل حت�سني التقومي
لدى اجلهات الهيئات الدولية بالرغم من �أهمية هذه امل�ؤ�رشات التي تع ّد مبثابة �ضمانات
للم�ستثمرين الأجانب ،وبالآتي فالفر�ضية الثالثة م�ؤكدة.
 تتميز البيئة اال�ستثمارية يف اجلزائر بالعديد من العراقيل واملعوقات التي تعرقل
قيام اال�ستثمارات و�إن�شائها ،ف�ضعف القطاع املايل يف االقت�صاد اجلزائري� ،أدى �إىل عدم
�إنعا�ش اال�ستثمار املحلي ،لذا فعلى الرغم من التدفق -ولو القليل -لال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ،ف�إنه ال ي�ؤدي �إىل زيادة معدالت النمو االقت�صادي ،ف�ض ًال عن كون امل�سائل
املتعلقة بالعقار :البريوقراطية واملناف�سة غري ال�رشعية تعد من �أهم املعوقات التي تقف
�أمام ان�سياب ر�ؤو�س الأموال �إىل اجلزائر ،وهو ما يثبت �صحة الفر�ضية الرابعة.

من منطلق النتائج املتو�صل �إليها ،نقدم جملة من االقرتاحات نراها ت�ساهم يف
ترقية وتهيئة املحيط واملناخ اال�ستثماري املنا�سب يف اجلزائر ،وهي كالآتي:
 �رضورة العمل على حت�سني املناخ اال�ستثماري يف اجلزائر ،من خالل تهيئة البيئة
الت�رشيعية والقانونية وامل�ؤ�س�سية ،وذلك بالعمل على تعزيز كفاءة الإطار الت�رشيعي ،من
خالل احلد من تعددية الت�رشيعات املنظمة لال�ستثمار ،مع تب�سيط الإجراءات والر�سوم،
و�رسعة �إ�صدار قوانني املناف�سة وتفعيلها ومنع االحتكار وحماية امللكية الفكرية وبراءات
االخرتاع ،مع العمل على �إدخال التعديالت امل�ستمرة على الت�رشيعات والقوانني ال�سائدة
بال�شكل الذي ين�سجم مع ت�شجيع الن�شاط اال�ستثماري ،حتى يتم الو�صول �إىل مناخ ا�ستثماري
مالئم يرفع من حجم تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة جتاه دورة االقت�صاد الوطني؛
 موا�صلة تطبيق ال�سيا�سات الت�صحيحية لالقت�صاد الوطني بو�ساطة حترير التجارة
اخلارجية ،والتخلي التدريجي عن احلماية ،وحترير �أ�سواق ال�رصف الأجنبي وتنظيمها،
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وترقية الت�رشيعات مبا يتوافق مع �إ�سرتاتيجية التنمية يف املنطقة من جهة ،ومبا يتطلع
�إليه امل�ستثمر من جهة ثانية.
 �إعادة هيكلة القطاع املايل وامل�رصيف و�إ�صالحه ،وحت�سني �أداء العاملني فيه مبا
يتما�شى و�رسعة تقدم هذا القطاع على امل�ستوى العاملي مما يعطي الثقة والأمان للم�ستثمر
الأجنبي� ،إذ كثرياً ما ت�سببت البنوك ،من خالل �أداء العاملني فيها والقائمني عليها ،يف
تفويت فر�ص اال�ستثمار على امل�ستثمرين وتوجيه قرارات ا�ستثماراتهم نحو مواقع �أجنبية
�أخرى.
 العمل على احلد من الت�ضخم عن طريق تطبيق �سيا�سات اقت�صادية ،ت�ؤدي �إىل
حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي الذي �سي�ؤدي �إىل تدفق حجم �أكرب من اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة نحو البلد.
 تقدمي احلوافز الإ�ضافية للم�رشوعات اال�ستثمارية �إ�ضافة �إىل ال�ضمانات القانونية
والق�ضائية ،والعمل على تطوير قاعدة بيانات فعلية ت�شمل فر�ص اال�ستثمار املتاحة،
وكذلك حماولة جذب امل�ستثمرين نحو قطاعات خارج قطاع املحروقات لتنويع مداخيل
الدولة ،وجتنب �أخطار تقلبات �أ�سعار البرتول.
 توفري اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،الذي يعد مطلب ًا مهم ًا وحيوي ًا لرت�سيخ مناخ
�آمن لال�ستثمارات ،فامل�ؤثرات ال�سيا�سية ت�ؤدي دوراً مهما يف ر�سم املناخ االقت�صادي ب�شكل
عام واال�ستثمار ب�شكل خا�ص.
 �رضورة حت�سني ت�صنيف اجلزائر يف امل�ؤ�رشات الدولية ،لأن قرار اال�ستثمار
للم�ستثمرين الأجانب يت�أثر بت�صنيف هذه امل�ؤ�رشات للبلدان املراد اال�ستثمار فيها؛
 ت�سهيل الإجراءات الإدارية للم�ستثمرين الأجانب وتطهري املحيط االقت�صادي من
البريوقراطية والر�شوة والف�ساد.
 تطوير �أداء الأجهزة امل�رشفة على اال�ستثمار من حيث الإمكانات الب�رشية وتدريبهم
ورفع الكفاءة الإنتاجية با�ستمرار ،و�إعطاء احلوافز واالمتيازات للقائمني على �أجهزة
اال�ستثمار وتقليل الروتني والإجراءات للح�صول على ترخي�ص لال�ستثمار املحلي والأجنبي
بوقت ق�صري.
 العمل على الرتويج للفر�ص اال�ستثمارية يف اجلزائر من خالل اعتماد �إ�سرتاتيجية
ترتكز على حمو كل الأفكار املغلوطة عن االقت�صاد اجلزائري ،وخدمة امل�ستثمر ،والرتويج
370

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد األول  -ع ( - )1كانون األول 2014

للقطر والإمكانات املتاحة ،وكذا تطوير و�سائل الرتويج الالزمة ،وتكثيف جهود التعاون مع
امل�ؤ�س�سات الدولية التي لها دور يف عمليات الرتويج وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية.
 حماولة االن�ضمام ملختلف امل�ؤ�رشات العاملية والإقليمية التي تلقى اهتمام رجال
الأعمال الأجانب من جانب حت�سني كفاءة قراراتهم للمفا�ضلة بني الدول امل�ضيفة ،ويتم
ذلك عن طريق بناء قاعدة بيانات تت�سم بامل�صداقية الالزمة لتوفري خمتلف الإح�صائيات
وامل�ؤ�رشات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف اجلزائر وب�شكل دوري ومنتظم ،لكافة
الهيئات واملنظمات ال�صادرة لهذه امل�ؤ�رشات.
مما تقدم يت�ضح �أن اجلزائر قد �أولت اهتمام ًا متنامي ًا لتح�سني مناخ اال�ستثمار
بها ،وهذا من خالل �إ�صدار العديد من القوانني والت�رشيعات ،وبعث العديد من امل�ؤ�س�سات
والهيئات ،وامل�صادقة على العديد من االتفاقيات املتعلقة باال�ستثمار ،وامل�شاركة يف
العديد من امللتقيات والندوات العاملية ،ومعاجلة م�شكلة البريوقراطية والعمل على ت�سهيل
الإجراءات الإدارية...كل هذه اجلهود تهدف يف جمملها �إىل حت�سني مناخ اال�ستثمار وجعله
�أكرث جاذبية ومواتيا لرغبات ومتطلبات امل�ستثمرين.
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اهلوامش:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

1يعقوب علي جانقي ،تقومي جتربة ال�سودان يف ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
وانعكا�سها على الو�ضع االقت�صادي» ،ورقة بحث �ضمن م�ؤمتر التمويل واال�ستثمار:
جتارب عربية يف جذب اال�ستثمار الأجنبي ،املنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة،
� ،2006ص.05 :
2ناجي بن ح�سني ،تقومي مناخ اال�ستثمار الأجنبي يف اجلزائر ،مداخلة يف �إطار امللتقى
الدويل الثاين حول� :سبل تن�شيط اال�ستثمارات يف االقت�صاديات االنتقالية ،جامعة
�سكيكدة 15 -14 ،مار�س � ،2004ص.04 :
3زايري بلقا�سم ،منطقة التبادل احلر الأورو -متو�سطية واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش:
عنا�رص حتليلية ملناخ اال�ستثمار يف جنوب و�رشق املتو�سط ،املرجع ال�سابق� ،ص.02 :
4عبد املطلب عبد احلميد ،ال�سيا�سات االقت�صادية على م�ستوى االقت�صاد الكلي (حتليل
كلي)  ،القاهرة ،جمموعة النيل العربية ،الطبعة الأوىل� ،2003 ،ص.190 :
5موالي خل�رض عبد الرزاق ،بونوة �شعيب ،دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية
بالدول النامية -درا�سة حالة اجلزائر ، -جملة الباحث ،جامعة قا�صدي مرباح ورقلة،
عدد � ،2010 -2009 ،07ص �ص.143 -142 :
6منور �أو�رسير ،عليان نذير ،حوافز اال�ستثمار اخلا�ص املبا�رش ،جملة اقت�صاديات �شمال
�إفريقيا ،خمرب العوملة واقت�صاديات �شمال �إفريقيا ،عدد � ،2005 ،02ص �ص-118 :
.119
7لتفا�صيل �أكرث حول م�ؤ�رشات تقومي املخاطر القطرية ُينظر :تقرير مناخ اال�ستثمار يف
الدول العربية ،امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار ،الكويت� ،2010 ،ص �ص-266 :
267؛ .2013 /02 /01

�a. http:// www. iaigc. net/ UserFiles/ file/ ar/ archives/ annual_reports/ An
nual_Report_2010_ (arabic) . pdf

8 .8لتفا�صيل �أكرث حول م�ؤ�رش احلرية االقت�صادية وكذا ترتيب اجلزائر يف امل�ؤ�رش ُينظر
املوقعhttp:// www. heritage. org/ index/ country/ algeria ; 01/ 03/ 2013 :
9 .9تقرير التناف�سية العربية ،املعهد العربي للتخطيط ،الكويت� ،2012 ،ص26 :؛ /03 /01
.2013
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�http:// www. arab- api. org/ images/ publication/ pdfs/ 310/ 310_compis
sue2012. pdf

1010خل�رض عزي ،الت�سويق امل�رصيف كرافد لتن�شيط النظام امل�رصيف يف اجلزائر ،جملة
درا�سات االقت�صادية ،عدد ،11اجلزائر� ،2008 ،ص �ص.81 -79 :
1111و�صاف �سعيدي ،قويدري حممد ،واقع مناخ اال�ستثمار يف اجلزائر :بني احلوافز
واملعوقات ،جملة العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري :عدد � ،2008 ،08ص.46 :
�1212أنظر املادة  11من الأمر رقم 11 /06 :امل�ؤرخ يف � 30أوت  ،2006اجلريدة الر�سمية
عدد .64
1313لتفا�صيل �أكرث ميكن الرجوع �إىل تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ل�سنة ،2011
مرجع �سابق� ،ص62 :؛  .2013 /03 /01لال�ستزادة ُينظر:

�a. http:// www. iaigc. net/ UserFiles/ file/ ar/ archives/ annual_reports/ An
nual_Report_2011_ (arabic) . pdf

http:// www. doingbusiness. org/ data/ exploreeconomies/ algeria#starting-1414
a- business ; 15/ 03/ 2013
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2012-1515
�2013, p: 88; 01/ 03/ 2013 http:// www3. weforum. org/ docs/ WEF_Glo
balCompetitivenessReport_2012- 13. pdf

1616و�صاف �سعيدي ،قويدري حممد ،واقع مناخ اال�ستثمار يف اجلزائر :بني احلوافز
واملعوقات ،مرجع �سابق� ،ص.49 :
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املصادر واملراجع:
أوالً  -الكتب:
1 .1عبد املطلب عبد احلميد ،ال�سيا�سات االقت�صادية على م�ستوى االقت�صاد الكلي (حتليل
كلي)  ،الطبعة الأوىل ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة� ،2003 ،ص.190 :
ثانياً  -مقاالت ودوريات:
1 .1خل�رض عزي ،الت�سويق امل�رصيف كرافد لتن�شيط النظام امل�رصيف يف اجلزائر ،جملة
درا�سات االقت�صادية ،عدد  ،11اجلزائر.2008 ،
2 .2منور �أو�رسير ،عليان نذير ،حوافز اال�ستثمار اخلا�ص املبا�رش ،جملة اقت�صاديات �شمال
�إفريقيا ،عدد.2005 ،2
3 .3موالي خل�رض عبد الرزاق ،بونوة �شعيب ،دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية
بالدول النامية -درا�سة حالة اجلزائر ، -جملة الباحث ،جامعة قا�صدي مرباح ورقلة،
عدد .2010 -2009 ،07
4 .4و�صاف �سعيدي ،قويدري حممد ،واقع مناخ اال�ستثمار يف اجلزائر :بني احلوافز
واملعوقات ،جملة العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري :عدد .2008 ،08
ثالثاً  -املؤمترات وامللتقيات واأليام الدراسية:
1 .1زايري بلقا�سم ،منطقة التبادل احلر الأورو -متو�سطية واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش:
عنا�رص حتليلية ملناخ اال�ستثمار يف جنوب و�رشق املتو�سط ،مداخلة يف �إطار امللتقى
الدويل الثاين حول� :سبل تن�شيط اال�ستثمارات يف االقت�صاديات االنتقالية ،جامعة
�سكيكدة 15 -14 ،مار�س .2004
2 .2ناجي بن ح�سني ،تقومي مناخ اال�ستثمار الأجنبي يف اجلزائر ،مداخلة يف �إطار امللتقى
الدويل الثاين حول� :سبل تن�شيط اال�ستثمارات يف االقت�صاديات االنتقالية ،جامعة
�سكيكدة 15 -14 ،مار�س .2004
3 .3يعقوب علي جانقي ،تقومي جتربة ال�سودان يف ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
وانعكا�سها على الو�ضع االقت�صادي» ،ورقة بحث �ضمن م�ؤمتر التمويل واال�ستثمار:
جتارب عربية يف جذب اال�ستثمار الأجنبي ،املنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة،
.2006
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رابعاً  -التقارير:
1 .1تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ،امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار ،الكويت،
.2010
2 .2تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ،امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار ،الكويت،
.2011
3 .3تقرير التناف�سية العربية ،املعهد العربي للتخطيط ،الكويت.2012 ،

.4

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2012-4
.2013

.5

.UNCTAD, World Investment Report, 20125

خامساً  -القرارات ،القوانني ،املراسيم:
1 .1املادة  11من الأمر رقم 11 /06 :امل�ؤرخ يف � 30أوت  ،2006اجلريدة الر�سمية عدد
.64
سادساً  -مواقع االنرتنيت:
http:// www. heritage. org/ index/ country/ algeria 1.
2. http:// www. doingbusiness. org/ data/ exploreeconomies/ algeria#startinga- business
3. www. transparency. org. 3
4. www. andi. dz. 4
1.
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