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  :      ملخص 
تتناول هده الورقة دراسة االستثمار األجنبي المباشر من ناحية بناء نموذج تكامل متزامن للعالقة التي تـربط االسـتثمار   

حيث من خالل نتائج الدراسة القياسية تبين أن هناك عالقة سببية متبادلة بين النمو .األجنبي المباشر بالنمو االقتصادي في الجزائر 
  . األجنبي المباشر في الجزائراالقتصادي و االستثمار 

  .التكامل المتزامن،االستثمار األجنبي المباشر  ،النمو االقتصادي : الكلمات المفتاحية 
 

Abstract:  
The paper deals with the study of this topic of foreign direct investment in terms of building a 

synchronous integration of the relationship between foreign direct investment and economic growth in 
Algeria. Where during the study of the results of the standard model shows that there is a causal 
correlation between economic growth and foreign direct investment in Algeria.  

Key words: economic growth, foreign direct investment, the cointegration. 
 
 
 
 

  

         : مهيدت

النشاطات االقتصادية المتعلقة باإلنتاج و االدخار و االستثمار و كل هدا يشهد العالم اليوم انفتاح على األعمال و 
و للتذكير فان االنفتاح االقتصادي أو بمفهوم آخر العولمة االقتصادية تؤثر على االقتصاد , كان نتاج العولمة االقتصادية 

  :الدولي من خالل بعدين أساسيين و هما 
 بعد تحرير تجارة السلع و الخدمات  •
حرية انتقال عناصر االنتاج بين الدول حيث يركز هدا البعد على انتقال رأس المال و أهم أشكال انتقـال رأس   بعد •

  .المال هو االستثمار األجنبي المباشر 
, و الجزائر بلد اقتصادي منفتح كباقي دول العالم و دلك نتيجة اإلجراءات و السياسات التصحيحية مند االستقالل 

لـدلك وضـعت   ,ورشة اقتصادية ضخمة و كبيرة مستقطبة ألنظار أصحاب المشاريع و االستثمارات حيث ان الجزائر 
و لمعرفة دلك ارتأينـا  .الجزائر قانون استثماري يحفز االستثمارات الخاصة األجنبية و دلك لدعم النمو االقتصادي بها 

المدى الطويل بين االستثمار األجنبي المباشر  بناء عالقة تكامل متزامن على : ان نعالج هدا الموضوع قياسيا من خالل
  .و النمو االقتصادي في الجزائر

. ماهي حركة تدفق االستثمار األجنبي المباشـر الـى الجزائـر؟    : و بالتالي نطرح اإلشكالية الجوهرية التالية 

اإلشكالية الجوهرية تم طرح حيث لإلجابة على هده وماهي عالقته بالنمو االقتصادي في الجزائر على المدى البعيـد ؟  
 :التساؤالت الفرعية التالية 
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 ماهي أهم األدبيات النظرية لالستثمار األجنبي المباشر؟ -1

 ماهو واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ؟ -2

  ماهي نوع العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي في الجزائر؟ -3

تبيان توجه تحركات االستثمار األجنبي المباشر الـى الجزائـر و عالقتـه     دف الدراسة إلىته:  هدف و خطة الدراسة
و للتعرف على دلك تـم االسـتعانة بنمـاذج    ,  2012- 1980بالنمو االقتصادي على المدى البعيد في الفترة الممتدة 

عالجة هـده اإلشـكالية تطرقنـا الـى     حيث لم.السالسل الزمنية وكدا االعتماد على بناء النماذج القياسية لدراسة دلك 
  :الموضوع من خالل ثالثة محاور أساسية لهدا البحث وهي 

    اإلطار النظري و الدراسات السابقة : المحور االول 

  واقع االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي في الجزائر : المحور الثاني 

      الدراسة القياسية: المحور الثالث 

  اإلطار النظري و الدراسات السابقة :  األولالمحور 

  1:لقد تعددت تعاريف االستثمار األجنبي المباشر و هي كاألتي:تعريف االستثمار األجنبي المباشر : أوال 
 ينطوي االستثمار األجنبي المباشر على تملك المستثمر األجنبي لجزء من أو كل االستثمارات في المشروع المعـين،  �

هذا باإلضافة إلى قيامه  بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة االسـتثمار المشـترك آو   
سيطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم في حالة الملكية المطلقة لمشروع االستثمار في جميع المجاالت فيس الدول 

  المضيفة 

وارد الحقيقية و رؤوس األموال من دولة إلى أخـرى الخاصـة فـي     االستثمار األجنبي المباشر هو وسيلة تحويل الم �
  الحالة االبتدائية عند إنشاء مؤسسة

عن تلك المشروعات التي يقيمها ويملكها ويسيرها المستثمر األجنبي داخل بلد غيـر   االستثمار األجنبي المباشر عبارة
في رأس مال المشروع بنصيب يبرز له حق في اإلدارة  البلد األصلي، إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع، أو الشتراكه

وذلك بقصد المشاركة الفعالة معتمدا على موارده المالية الخاصة باإلضافة إلى الموارد غيـر ماليـة كـالمؤهالت    ... 
ـ  ق التكنولوجية والتسويقية زيادة على الخبرة الفنية في جميع المجاالت ويكون الغرض من وراء هذا المشروع هو تحقي

  .األرباح وعوائد تغطي تكاليف االستثمار 

هناك العديد من النظريات التي تفسر حركة االسـتثمار  : النظريات المفسرة لحركة االستثمار األجنبي المباشر : ثانيا 
  :و التي سوف نذكرها بدون شرح كمايلي , األجنبي المباشر 
 نظرية األسواق الكاملة  �
 نظرية عدم اكتمال السوق  �
 التحليل الكمي  �
  نظرية جانب الطلب  �

هناك الكثير من العوامل المؤثرة على قرارات االستثمار األجنبي المباشـر  :محددات االستثمار األجنبي المباشر : ثالثا 
  : في الدول المضيفة، منها 

ء االقتصاد الوطني التي تشمل على مجموعة من المؤشرات االقتصادية الدالة على مستوى أدا :المحددات االقتصادية-1
 :من أهمها
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نعني انه كلما زادت درجة  التفتح كلما كان االقتصاد الوطني جاذبا لالسـتثمار   :درجة االنفتاح االقتصادي على العالم
األجنبي المباشر والعكس صحيح ويمكن االستدالل على ذلك بقياس نسبة الصادرات إلى الناتج الوطني و درجة تركـز  

  2.الصادرات
كلما زادت تلك القوة كلما كان االقتصاد الوطني جاذبا لالستثمار األجنبي و العكـس  : القوة التنافسية لالقتصاد الوطني

  .صحيح
هذا يعني انه كلما تميزت إدارة االقتصاد الوطني بالكفاءة كلما كان االقتصاد : مدى القدرة على إدارة االقتصاد الـوطني 

  ي و العكس صحيح الوطني جاذبا لالستثمار األجنب
كلما زادت قوة االقتصاد الوطني زادت احتماالت نموه وتقدمه كلما كان جاذبا لالستثمار األجنبي  :قوة االقتصاد الوطني

  و العكس صحيح 

  حيث تساعد الخوصصة على تدفق االستثمارات األجنبية :الخوصصة 
ة في استغالل   رأس المال، اإلنسان له دور هام فـي  إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجه: تثمين الموارد البشرية

فالموارد البشرية هي القاعدة األساسية الستيعاب وتطـوير جميـع   . قرار الشركة من خالل نظام تربوي وتكويني عالي
 .االبتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من االستثمارات األجنبية

يصعب االحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس األموال التـي هربـت   أي : العمل على تشجيع رؤوس األموال المهاجرة 
مليار دوالر وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع االستثمار المبرمجـة   3،72خالل سنوات السبع األخيرة تقدر ب 

انـب  ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب األموال المحلية تفقد الدولـة مصـداقيتها لـدى المسـتثمرين األج    
  .فإجراءات تفضيل النمو المدعم  استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين األجانب

كلما كان النظام االقتصادي يعمـل آليـات   : المحددات الخاصة بالنظام االقتصادي و السياسي والبيئي والمؤسسي -2
لالستثمار األجنبي ، و العكس صحيح و كلمـا تميـز النظـام السياسـي     السوق  و الحرية االقتصادية كلما كان جاذبا 

بالديمقراطية و االستقرار السياسي و األمني وعدم وجود احتماالت و مخاطر و حروب كلما كان ذلك جاذبا لالستثمار ، 
المواتية لالسـتثمار   والعكس صحيح وكلما انطوى النظام البيئي على مجموعة من القيم و العادات والتقاليد االيجابية و

  .األجنبي كلما كان ذلك جاذبا له و العكس صحيح
فكلما كانت تحررية ، و مرنة ، و واضحة  وتتميز باالستقرار  و غيـر متضـاربة    :السياسات االقتصادية الكليـة -3

اد الـوطني وعلـى   األهداف وتتسم بالكفاءة و الفعالية وتتواءم مع التغيرات والتحوالت االقتصادية على مستوى االقتص
  .مستوى التحوالت العالمية كلما كانت في مجموعها جذابة لالستثمار األجنبي

التي تعمل على تنظيم التعامل مع االستثمار األجنبي وتعمل على تحفيزه و بالتـالي   :المحددات القانونية والتشريعية-4
لتشريعات األخـرى  ذات العالقـة  و بـه    كلما انطوت على قانون موحد لالستثمار واضح وغير متضارب مع باقي ا

الضمانات الكافية من عدم مصادرة  و عدم تأميم وخالفه ويكفل حرية تحويل األرباح للخارج وحرية دخول وخـروج  
وكلما تتضمن مجموعة من الحوافز الضريبية المتوافقة مع كفاءة السياسة الضريبية كلما أدى ذلـك إلـى   . رأس  المال

  .جنبي المباشرجذب االستثمار األ
القاعدة العامة هي أن المستثمر األجنبي ال يتجه إلى االستثمار في الخارج إال توقعـاً للعائـد   : العائد على االستثمار-5

  .العلى بعد تعديله بمعدل المخاطر التجارية و غير التجارية 
المال التي يمكن أن تستثمر بكفاءة أو  نعني بصفة عالمة كمية رأس :الطاقة أو المقدرة االستيعابية لالقتصاد الوطني-6

  : بعائد في الدول محل االعتبار و تتوقف هذه الطاقة على ثالثة عوامل أساسية 
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  .المجاالت االستثمارية المتاحة داخل االقتصاد  –أولها  �
  .القيود التي تحد من استغالل المجاالت االستثمارية المتاحة في  هذا االقتصاد-ثانيها �
 .وحجم العائد المطلوب على رأس المال المستثمرنوع  -ثالثها �

عندما يكون التطور الداخلي للدولة الراغبة في جـذب المسـتثمر    :الصحة االقتصادية واثبات المقدرة على النمو -7
  .األجنبي محدوداً فان ذلك ال يهيئ ظروفا مناسبة لعمل االستثمارات األجنبية 

يمكن تقسيم أهداف االستثمار األجنبي إلى اثنين أهداف المستثمرين األجانب و أهداف :أهداف االستثمار األجنبي : رابعا 
  .الدولة المستثمر فيها

  :أهداف المستثمرين األجانب -1

 الحصول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها ألجل استخدامها في صناعتها      �
إيجاد أسواق جديدة لمنتجات وبضائع الشركات األجنبية خاصة لتسويق فائض كبير من السلع الراكدة و التي ال  �

  تستطيع هذه الشركة تسويقها في موطنها 
االستفادة من ميزة انخفاض عناصر التكلفة في الدول المستثمر فيها و على سبيل المثال أجرة العامل فـي تلـك    �

  ن  أجرة العامل ي الدول المتقدمة صناعيا الدول تكون عادة اقل م
االستفادة من قوانين تشجيع االستثمار و اإلعفاءات الضريبية  التي تمنحها كثيرا من الدول المستثمر فيهـا مـن    �

  اجل جذب االستثمارات األجنبية إليها 
تحقـق أرباحـا مـن    االستفادة من فرص تحقيق الربح في الدول المستثمر فيها إذ إن الشركات األجنبيـة قـد    �

 استثماراتها األجنبية تفوق بالكثير أرباحها من عملياتها داخل موطنها 
سهولة قيام الشركات األجنبية بمنافسة الشركات المحلية و الصناعات المحلية من حيث الجودة و األسعار و نوع  �

  الخدمة ، وذلك بسبب تملكها للتكنولوجيا المتقدمة  ووفرة رأس المال لديها
يل مخاطر التي تتعرض إليها استثمارات الشركات األجنبية إذ انه كلما توزعت و انتشرت االستثمارات على تقل �

  عدد اكبر من الدول كلما قلت مخاطر هذه االستثمارات

 دوافع الدول المستثمر فيها من وراء قبولها و تشجيعها لالستثمارات األجنبية فيمكن  3:أهداف الدولة المستثمر فيها  -2
  : تلخيصها كما يلي 

االستفادة من التكنولوجيا المتقدمة و الخبرات اإلدارية في الدول األجنبية إذ أن قيام الشركات األجنبية باسـتثمار   �
أموالها في مشاريع محددة في دولة معينة يتضمن نقل التكنولوجيا و توظيف الخبرات اإلدارية النادرة في كثيـر  

  من األموال
  كلة البطالة و ذلك تشغيل عدد من العاطلين عن العمل في المشروعات التي يتم إنشاؤها اإلسهام في حل مش �
اإلسهام في زيادة الصادرات و تحسين ميزان المدفوعات للدولة المستثمر فيها التقليل من الواردات و ذلك مـن   �

  بالسلع المنتجة محليا خالل زيادة اإلنتاج المحلي حيث يساهم اإلنتاج المحلي باستبدال السلع المستوردة 
  .تدفق رؤوس األموال األجنبية �
 .االستغالل واالستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول  �
المساهمة في خلق عالقات اقتصادية بين قطاعات اإلنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية خلق أسـواق جديـدة     �

 للتصدير 
  نقل التقنيات التكنولوجية في مجاالت اإلنتاج والتسويق   �
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 تنمية وتطوير المناطق الفقيرة  �
هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع االستثمار األجنبي المباشـر و عالقتـه   : الدراسات السابقة : خامسا 

  :نذكر على سبيل التحديد ال الحصر بالنمو االقتصادي من خالل بناء النماذج القياسية من بين هده الدراسات 
كان هدفها تبيان نوع العالقة بـين النمـو االقتصـادي و    ,  1994قدمت هده الدراسة سنة : Blomstrom 4دراسة 

حيث كانت عينة الدراسة تتمثل في , وكدا التوجهات التي يأخذها االستثمار األجنبي المباشر, االستثمار األجنبي المباشر 
أمـا بخصـوص   .  1985و  1960أما مجال الدراسة فكان محصور بين سـنة  , دولة متقدمة  23و دولة نامية  78

النموذج المستخدم فهو نموذج بيانات العينات المقطعية حيث استخدمت طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير معلمات 
بي المباشر على النمو االقتصادي في هده فكانت نتائج الدراسة ان هناك اثر معنوي و موجب لالستثمار األجن. النموذج 
أما بخصوص توجهات االستثمار األجنبي المباشر فكانت توجهات تستجيب للتغيرات التي تحدث في كل دولـة  , الدول 

 .على حدى و كانت للتغيرات الطارئة نصيب من دلك 
سـتة   6لى النمو االقتصادي من خالل قدمت هده الدراسة لتبيان اثر االستثمار األجنبي المباشر ع: Bachir 5دراسة 

و , واعتمد على السالسل المقطعية كنمـوذج لـدلك   , مجاال للدراسة  1990- 1975حيث اختار فترة , دول متطورة 
باستخدام طريقة المربعات الصغرى العامة تبين ان للنموذج معنوية وبالتالي هناك اثر لالستثمار األجنبي المباشر علـى  

 .في هده الدول  النمو االقتصادي
تتمثل هده الدراسة في تبيان العالقة التي تربط النمو االقتصادي باالستثمار األجنبي المباشر في   Hassan  :6دراسة 

حيث أجريت الدراسة على سلسلة زمنيـة  . دول من الشرق األوسط  8دولة نامية و  95مجموعة من دول العالم منها 
و باستخدام طريقة المربعات الصغرى تم بنـاء نمـوذج السالسـل الزمنيـة     ,  2001الى سنة  1980ممتدة من سنة 

كمـا ان تحـرك االسـتثمار    . حيث كانت نتائج الدراسة توحي بوجود عالقة طويلة المدى بين المتغيـرين  , المقطعية 
 . مع وجود تغيرات عرضية  ARMA صيغة  يأخذاألجنبي الى هده الدول 

 :االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي في الجزائر واقع : الثاني  المحور 

  :مؤهالت االستثمار األجنبي المباشر الخاصة بالجزائر: أوال 

إن النتائج اإليجابية لالقتصاد الجزائري تحققت نتيجة اإلصالح الشامل الذي ساعد على وقـف  : األداء االقتصادي  -1
  :المعطيات و المؤشرات و من أهداف هذا البرنامج وبدل جميع , التدهور االقتصادي 

  .تحقيق االنفتاح االقتصادي  �
  . 98-94خفض معدل التضخم الذي بلغ مستويات قياسية سنوات  �
 .استقرار سعر صرف الدينار و التخلص من التقلبات الصعبة  �
 .زيادة معدل النمو االقتصادي  �
 . استعادة قوة ميزان المدفوعات �
 .النقدي  التحكم في التوسع �
 . التحكم في المديونية و الحد من نموها و تخفيض تكلفة خدماتها �
 . تحرير التجارة الخارجية في االتجاهين �
  .تحرير األسعار و اعتماد اقتصاد السوق �

تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهالت الخاصة و العناصر التنافسية فلديها موقع جغرافـي مميـز    :المؤهالت أخرى  -2
لدن المغرب العربي وعلى مقربة أوربا وتمثل مدخال إلفريقيا و تملك ثروة من الموارد البشرية وطاقات نباتية يتوسط ب
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بكفاءات عالية ، كما تملك كذلك قاعدة صناعية كبرى تم بنائها خالل عقود عدة إذ تحتاج إلى استثمارات في هذا المجال 
دير مع العلم أن المؤسسات االقتصادية الجديدة أنشأت وفق مواصفات لزيادة اإلنتاج بهدف كفاية السوق المحلية و التص

عالية في حين عمدت الصناعات القديمة إلى برنامج تأهيل مواكبة التطور، ومن جهة أخرى باشرت الجزائـر عمليـة   
لتصـدير و  االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وعقد الشراكة األورومتوسطية ، وهذا األمر سيوسع مـن آفـاق ا  

يفرض مجاالت لنجاح المشاريع االستثمارية باإلضافة لما تملكه من بترول و غاز و معادن نفيسة ومتنوعة، باإلضـافة  
  .لإلنتاج الفالحي المتنوع و ثروة كبيرة من المواد األولية باإلضافة إلى مؤهالت أخرى

الستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر شهد عدة فترات إن تدفق ا:تدفق االستثمار األجنبي المباشر الى الجزائر : ثانيا 
  متباينة من حيث حجم هدا التدفق و دلك من خالل األوضاع األمنية و االجتماعية و االقتصادية التي شهدتها الجزائر 

 شهدت هده المرحلة نقص شديد في تدفق لالستثمارات األجنبية إلى الجزائر ودلك نظـرا :  1995 إلى 1980مرحلة 
و . داعي للتفصـيل   لألوضاع التي كانت تعرفها أسعار البترول أنداك و كذلك الظروف األمنية التي مرت بها البالد ال

               :              الجدول التالي يوضح دلك 

  1995_ 1980تطور حجم تدفق االستثمارات االجنبية الى الجزائر خالل الفترة ) : 1(الجدول رقم 
  دوالر أمريكي: الوحدة 

1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  

348,6  13,2  _53,5  0,4  0,8  0,4  5,3  

    

  

  

 )   األعدادجميع (صندوق النقد العربي , الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر 

هده المرحلة التدفقات لالستثمارات األجنبية المباشرة أوجها حيث نالحـظ ان فـي   شهدت :  2012 إلى 1996مرحلة 
هده الفترة بدأت وتيرة التدفق تزداد سنة بعد سنة و بنسب معتبرة و دلك ناتج لإلصالحات التي انتهجتها الجزائـر فـي   

  :و الجدول التالي يوضح دلك . هده الفترات 
  2011_1986 تثمارات االجنبية الى الجزائر خالل الفترةتطور حجم تدفق االس) : 2(الجدول رقم 

  دوالر أمريكي: الوحدة 

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

270  260  606,6  291,6  280,1  1107,9  1065,0  633,7  

  
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

881,9  1081,1  1795,4  1661,8  2593,6  2760,9  2291,2  3000  

  )جميع االعداد (صندوق النقد العربي , الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر 

  :الجزائر  إلىوالرسم البياني التالي يوضح تطور تدفق االستثمار األجنبي المباشر 
 

 

 

 

  1995الى 1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987

3,7  13  12  40  80  30  0  
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  2011-1980الجزائر للفترة 

  
   eviwsمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 حيث من خالل الرسم نالحظ ان تدفق االستثمار األجنبي الى الجزائر ينقسم الى فترتين أساسيتين و هما فترة ما

العامة على النمو االقتصادي و إنما سوف نلمح لها في 
w. A .leuis   من انجلتـرا وF. Perrous. 

هو اهتموا بمفهوم النمو االقتصادي فهم يعتبرونه مرادف الرتفاع الدخل الوطني و البعض يعتبرون النمو 
نمو السلع و الخدمات و لقد تعددت التعاريف و المفاهيم من مفكر آلخر و من اتجاه فكري آلخر سنتطرق لبعضها فيما 

 :PNN(المؤشر األساسي للنمو االقتصادي يتمثل في الناتج الوطني الحقيقي 
حيث النتائج التي تحصل عليها على مستوى النمو االقتصادي 
كانت متقاربة باستعماله ألحد المؤشرين السابقين لكن من األحسن و األجدر في رأيه استعمال الناتج الوطني الصـافي  

  لقياس النمو االقتصادي بسبب سهولة الحصول على المعطيات الخاصة بهذا المؤشر
أي ما يحصـل عليـه   . يرى أن النمو االقتصادي يتمثل في نمو اإلنتاج بالنسبة للفرد 

تتغير معدالت النمو االقتصادي في الجزائر حسب األوضاع االقتصادية 
لنمو القتصادي في الجزائر مرهون بالنمو في قطاع المحروقـات و ال  
داعي للتفصيل في هدا الجانب لعم الخروج عن الموضوع و الجدول التالي يوضح تطورات معدالت النمو االقتصـادي  

  2010- 1980تطور معدالت النمو االقتصادي في الجزائر للفترة 

  نسبة مئوية: الوحدة 

  1987  1988  1989  

-0,7  -1,0  4,4  

  1997  1998  1999  

1,1  5,1  3,2  
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الجزائر للفترة  إلىالمباشر  األجنبيتحركات االستثمار ) : 1(الشكل رقم 

من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

حيث من خالل الرسم نالحظ ان تدفق االستثمار األجنبي الى الجزائر ينقسم الى فترتين أساسيتين و هما فترة ما
  . 1995و فترة ما بعد سنة 

العامة على النمو االقتصادي و إنما سوف نلمح لها في ليس من السهل التطرق إلى المفاهيم  7:النمو االقتصادي 
w. A .leuisأ و .م.من الو S. Kuznets:حيث العديد من االقتصاديين أمثال

اهتموا بمفهوم النمو االقتصادي فهم يعتبرونه مرادف الرتفاع الدخل الوطني و البعض يعتبرون النمو 
نمو السلع و الخدمات و لقد تعددت التعاريف و المفاهيم من مفكر آلخر و من اتجاه فكري آلخر سنتطرق لبعضها فيما 

المؤشر األساسي للنمو االقتصادي يتمثل في الناتج الوطني الحقيقي   p.a Samuelson:تعريف سامويلسـن 
حيث النتائج التي تحصل عليها على مستوى النمو االقتصادي ). الخامالناتج الوطني : PNBالناتج الوطني الصافي، أو 

كانت متقاربة باستعماله ألحد المؤشرين السابقين لكن من األحسن و األجدر في رأيه استعمال الناتج الوطني الصـافي  
لقياس النمو االقتصادي بسبب سهولة الحصول على المعطيات الخاصة بهذا المؤشر

W.A. Lewis   يرى أن النمو االقتصادي يتمثل في نمو اإلنتاج بالنسبة للفرد

تتغير معدالت النمو االقتصادي في الجزائر حسب األوضاع االقتصادية : واقع تطور معدالت النمو في الجزائر 
لنمو القتصادي في الجزائر مرهون بالنمو في قطاع المحروقـات و ال  السائدة و خاصة أوضاع السوق البترولية الن ا

داعي للتفصيل في هدا الجانب لعم الخروج عن الموضوع و الجدول التالي يوضح تطورات معدالت النمو االقتصـادي  

تطور معدالت النمو االقتصادي في الجزائر للفترة ): 3(الجدول رقم 

1981  1982  1983  1984  1985  1986  

2,9  6,4  5,4  5,5  3,6  0,4  

1991  1992  1993  1994  1995  1996  

-1,2  -0,9  -2,1  -0,9  3,7  4,0  

_______________________________________________________________________

الشكل رقم 

       

حيث من خالل الرسم نالحظ ان تدفق االستثمار األجنبي الى الجزائر ينقسم الى فترتين أساسيتين و هما فترة ما
و فترة ما بعد سنة  1995قبل سنة 

النمو االقتصادي : ثالثا 

حيث العديد من االقتصاديين أمثال. ما يلي
اهتموا بمفهوم النمو االقتصادي فهم يعتبرونه مرادف الرتفاع الدخل الوطني و البعض يعتبرون النمو .... من فرنسا

نمو السلع و الخدمات و لقد تعددت التعاريف و المفاهيم من مفكر آلخر و من اتجاه فكري آلخر سنتطرق لبعضها فيما 
  :يلي

تعريف سامويلسـن 

الناتج الوطني الصافي، أو 
كانت متقاربة باستعماله ألحد المؤشرين السابقين لكن من األحسن و األجدر في رأيه استعمال الناتج الوطني الصـافي  

)PNN  (لقياس النمو االقتصادي بسبب سهولة الحصول على المعطيات الخاصة بهذا المؤشر
W.A. Lewisس تعريف لوي

  .الفرد من اإلنتاج

واقع تطور معدالت النمو في الجزائر : رابعا

السائدة و خاصة أوضاع السوق البترولية الن ا
داعي للتفصيل في هدا الجانب لعم الخروج عن الموضوع و الجدول التالي يوضح تطورات معدالت النمو االقتصـادي  

  :  في الجزائر 
الجدول رقم 

1980  

0,7  

  
1990  

0,8  
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2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

2,2  2,5  4,7  6,9  5,1  5,1  2,0  3,0  2,4  2,4  3,3  

   ).جميع االعداد ( نشرات صندوق النقد العربي , لإلحصائيات  الديوان الوطني: المصدر

حيث من خالل مالحظة الجداول التالية نالحظ ان النمو االقتصادي في الجزائر يشهد تقلبات من فترة ألخـرى  
وكدا من سنة ألخرى ودلك راجع الى األوضاع العالمية التي يشهدها العالم اليوم من تغيرات أسعار البترول وما شـابه  

  اد الدولي و بالتالي النمو االقتصادي يتأثر بمعطيات االقتص, دلك 

 :الدراسة القياسية: المحور الثالث

  :بناء عالقة تكامل متزامن بين النمو االقتصادي و االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : أوال

بأنـه تصـاحب بـين      Cointégration: يعرف التكامل المتزامن أو التكامل المشترك:8أدبيات التكامل المتزامن -1
سلسلتين زمنيتين أو أكثر، بحيث تؤدي التقلبات في احدهما إلى إلغاء التقلبات في األخرى بطريقة تجعل النسـبة بـين   

. و لعل هذا يعني أن بيانات السالسل الزمنية قد تكون غير مستقرة إذا ما أخذت كل على حدة.قيمتيهما ثابتة عبر الزمن 
و مثل هذه العالقة الطويلة األجل بين مجموعة المتغيرات تعتبر مفيدة في التنبؤ بقـيم  . وعةو لكنها تكون مستقرة كمجم

يكـون لمـا    tyو  txحيث حدوث التكامل المتزامن لسلسلتان . المتغير التابع بداللة مجموعة من المتغيرات المستقلة

. 0ن تقدير العالقة بينهما متكاملة من الرتبة حيث تكون البواقي الناتجة م. تتكامالن من الرتبة األولى لكل سلسلة منهما
يتعـين تحقـق    tyو  txأي أنه من الناحية التعريفية اإلحصائية حتى يكون التكامل المتزامن موجودا بين متغيـرين   

  :الشروط التالية

( )1Iyt ≈  

( )1Ixt ≈  
ttt:  حيث العالقة التي تربطهما تكتب كما يلي uxaay ++= 10  

)      :فيجب أن تكون )0Iut ≈  

تقيس انحراف العالقة المقدرة في األجل القصير عن اتجاههما التوازني في األجل الطويل و منـه التكامـل    :tuحيث 

فلو أن هناك متغيرين يتصفان بخاصية التكامل المشـترك  . المتزامن هو التغيير اإلحصائي لعالقة التوازن طويلة األجل
طويل بالرغم من امكانية وجود انحرافات عن هذا االتجاه في فإن العالقة بينهما تكون متجهة لوضع التوازن في األجل ال

  :و التي تكتب كما يلي tu: األجل القصير، حيث تتمثل هذه االنحرافات في 

ttt xaayu 10 −−=  

أي لما يكون االنحراف التوازني  tu=0: حيث يكون هذا النموذج في حالة أو وضع التوازن الطويل المدى لما يكون
 الصفر للمدنين القصير و الطويل يؤول إلى 

إن لتقدير عالقة التكامل المتزامن من النموذج يحتوي على سلسلتين زمنيتـين أي   .مراحل تقدير التكامل المتزامن -2
و التي ترتكز على خطوتين أو مرحلتين   1987سنة  Ganger -  Engleمتغيرين نتبع الطريقة التي جاء بها كل من  

  :أساسيتين و هما
أن عالقة التكامل ال تكـون إال    Gangerو Engleحيث أكد كل من :درجة تكامل المتغيرين اختبار :  المرحلة األولى

إذا كان هذين المتغيرين من نفس درجة التكامل ، فإذا ل تكن المتغيرات من نفس درجة التكامل فإنه ال يوجـد تكامـل   
 – Dichey و اختبـار   Dichey – Fallerمتزامن و الختبار مفهوم التكامل على السالسل الزمنية نستعين باختبـار  
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Faller Augenerter فإننا ال نخاطر بإجراء .مثال فإذا كانت السالسل الزمنية المدروسة ليست من نفس درجة التكامل
عالقة التكامل المتزامن ،حيث أن العملية تتوقف هنا أي ال نواصل في الخطوة الثانية و المتمثلة فـي تقـدير عالقـة    

  .دى الطويل المتغيرة على الم
، أي بعد التحقق من أن المتغيـرات لهـا نفـس درجـة التكامـل       تقدير العالقة في المدى الطويل:  المرحلة الثانية

                                                             :                     مثال
)1(

)1(

Iyt

Ixt

≈
≈

  

                                  :كما يلـي   MCO الصغرىفي المدى الطويل بطريقة المربعات  فيتم تقدير العالقة
etxtaayt ++= 10  

  ≈Iet)0( :   مستقرا أي  ∑tو حتى تكون عالقة التكامل المتزامن يجب أن باقي هذا النموذج 
xtaaytet :حيث  10 −−=  

فإذا كانـت   Machinnonحيث هنا ال بد من النظر في جدول  DFو   ADFو كذلك استقرارية البواقي تختبر بواسطة 
 البواقي مستقرة يمكننا تقديرها بنموذج تصحيح الخطأ 

  .لبناء عالقة التكامل المتزامن البد من اختبار استقرارية السالسل الزمنية : بناء العالقة  -3
إن من خالل النتائج المتحصل عليها في السابق وجـدنا أن سلسـلة تـدفق    : اختبارات االستقرارية : المرحلة األولى 

و يكفـي باختبـار   , ستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر مستقرة من الدرجة األولى و بالتالي ال داعـي للتكـرار   اال
  :   كمايلي  استقرارية سلسلة معدل النمو االقتصادي في الجزائر

 جدول اختبار استقرارية سلسلة النمو االقتصادي ) : 4(الجدول رقم 
   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.194049  0.0300 
Test critical values : 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  

  eviwsمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

و عند  % 1كما نالحظ ان نسبة ستودنت المحسوبة اكبر من نسبة ستودنت الجدولية عند مستوى درجة حرية  
  ومنه سلسلة معدل النمو االقتصادي في الجزائر هي سلسـلة مسـتقرة مـن الدرجـة األولـى       0,97مستوى احتمال 
لسلتين لهما نفس درجة التكامل ادن يمكـن بنـاء   بعدما تبين ان الس :تقدير العالقة في المدى الطويل : المرحلة الثانية 

  :حيث بعد التقدير وجدنا النموذج التالي , عالقة في المدى الطويل باالعتماد على طريقة المربعات الصغرى 

 جدول تقدير عالقة التكامل المتزامن ) : 5(الجدول رقم 
TC=C(1)+C(2)*IID   

 
Coefficien

t 
Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) 2.359184 0.507864 4.645309 0.0001 
C(2) 0.000471 0.000375 1.254742 0.2190 

   eviwsمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

                                        tt IIDTC 00047.0359.2 +=  

                                             )25.1(
           

)64.4(
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أما اختبارات البواقي فأثبتت عدم استقراريتها النسبية و دلك بالنظر في جدول ما كينون و بالتالي ال يمكن بنـاء  
  . ECMنموذج تصحيح الخطأ 

يمكن تفسير نموذج العالقة طويلة المدى التي تربط النمو االقتصـادي فـي الجزائـر    :التفسير االقتصادي للنموذج -3
بتدفق االستثمار األجنبي المباشر الى الجزائر من خالل وجهتي نظر تتمثل األولى في األثـر الـديناميكي التراجعـي    

لنمو اآلني من خالل االنتاج المحلي لالستثمارات وكدا نقص االستثمارات الخاصة و العامة اإلنتاجية الوطنية التي تبرز ا
أما وجهة النظر الثانية . الوطني عن طريق ربما الخبرات التي تكتسب من جراء احتكاك اليد العاملة الوطنية باألجنبية 

فتتمثل في ان النمو االقتصادي في الجزائر يعتمد باألساس على النمو داخل قطاع المحروقات و بالتالي ظهور العالقـة  
  .    يرية لالستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر ال تكون مفسرة إال على المدى الطويل التأث

   :خالصة ال
حيث فيما . من خالل الدراسة القياسية التي قمنا بها تبين أن هناك العديد من النتائج و المالحظات التي استوقفتنا

المباشر فهو تحرك غير خطي ألن االستثمار األجنبي في الجزائر لم يعـرف دلـك   يخص تحركات االستثمار األجنبي 
االستقرار المطلوب الذي كان بطبيعة الحال نتيجة لألوضاع األمنية و السياسية و حتى االقتصادية و االجتماعية التـي  

يا بأنها تخوفات المستثمر األجنبي لدلك ظهرت تلك التذبذبات في النموذج و التي يمكن تفسيرها اقتصاد, مرت بها البالد 
و تارة أخرى , من الدخول و االستثمار في البالد الجزائرية أو باألحرى التوسع في استثماراته التي كان قد انطلق فيها 

أما إن أردنا تفسير عالقة االستثمار األجنبي المباشـر  . تلك االنسحابات التي كانت تحدث من طرف المستثمر األجنبي
االقتصادي في الجزائر فيمكن القول بأن الجزائر بلد متفتح على االقتصاد العالمي و بالتالي النمو في االقتصـاد   بالنمو

و الجزائر كما ال يخفى عنكم بلد غني بالثروات الطبيعية . الجزائري مرتبط بتلك التعامالت في إطار االقتصاد الدولي 
لتقنية في ميدان المحروقات ما على الجزائـر إال االسـتعانة بـالخبرة    و ألسباب ضعف الخبرة و ا, كالبترول و الغاز 

و كنتيجة حتمية تفرض نفسها نقـول أن النمـو   . األجنبية في هدا الميدان و بالتالي فتح المجال أمام المستثمر األجنبي 
العالقة الى المدى البعيد و  االقتصادي في الجزائر له عالقة باالستثمار األجنبي المباشر على المدى القصير لتنتقل هده

 .هدا ما فسره نموذج التكامل المتزامن الذي قمنا باالجتهاد في تقديره
  

      : المراجعو الهوامش
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