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 ملخص

لتعرف على احملددات الرئيسية لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف كل من تهدف هذه الدراسة إىل ا

. وبعد مراجعة األدبيات املتعلقة باحملددات النظرية لالستثمار األجنيب 2162-6991اجلزائر، تونس واملغرب خالل الفرتة 

ت االستثمارات األجنبية املباشرة داخل كل املباشر يف الدول املضيفة، مت إعداد منوذج لقياس العوامل املؤثرة على تدفقا

من اجلزائر، تونس واملغرب، على النحو احملدد يف األدبيات االقتصادية والدراسات السابقة ذات الصلة. وذلك لالستفادة 

من هذا النموذج يف التعرف على أهم السياسات اليت تساعد على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة لدول الدراسة. 

قد توصلت الدراسة إىل أن كل من العوامل احمللية كالناتج احمللي اإلمجالي وتطور القطاع املالي وسعر الصرف من و

 أكثر العوامل تأثريا على تدفقات ا االستثمارات األجنبية املباشر يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب. 

 ثمار ، مؤشرات األداء، التنمية االقتصادية ، حجم السوق.االستثمار األجنيب املباشر ، مناخ االست الكلمات املفتاحية:

  jel:F23, F21, C01رموز 

Abstract: 
Determinants of foreign direct investments flow to Algeria, Tunisia and Morocco 

A comparative econometric study during the period 1996-2012 
This study aims to identify the key determinants of the flow of foreign direct investments in Algeria, 

Tunisia and Morocco during the period 1996-2012. After reviewing the literature on the theoretical 

determinants of foreign direct investment in the host countries , have been prepared in a form to measure 

the factors affecting foreign direct investment flows within each from Algeria , Morocco and Tunisia , as 

specified in the economic literature and previous studies relevant . So take advantage of this model to 

identify the most important policies that help to attract foreign direct investment to countries study. Study 
has come to all of the local factors such as GDP and the evolution of the financial sector and the exchange 

rate of the most influential factors on the flows of foreign investment direct in Algeria, Tunisia and 

Morocco. 

Keywords: foreign direct investment , the investment climate , performance indicators , economic 

development , the size of the market. 

(JEL) Classification : C01, F21, F23    
 

 متهيد
لقددد أدت العوملددة بأفكارهددا املإتلفددة إىل تقريددب املسددافات بددني الدددول، بفعددل التطددور العلمددي         

وخصوصا يف تكنولوجيات االتصال، حيث أصبح العدا  كقريدة صدغرية، و  يعدد لالسدتثمار جنسدية       

ا  بدايدة  بفعل سياسات الباب املفتوح ،اليت متإضت عن التحرير االقتصادي الذي انتهجته جل دول العد 

مددن نانينددات القددرن املالددي. فالدددول الناميددة وخصوصددا الدديت انتزعددت اسددتقال ا بعددد ا ددرب العامليددة       
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الثانيدة، توجهددت اددو التنميددة االقتصددادية مقتنعددة بدأن ا فدداا علددى اسددتقال ا االقتصددادي هددو الضددامن    

مبعوقاتهددا املتعددددة،  الوحيددد للحفدداا علددى اسددتقال ا السياسددي. وقددد خالددت هددذه الدددول هددذه العمليددة  

وتغلبت على بعض منها، إال أن شح رأس املال كان أكرب معوقاتها، وهو مدا أد  بهدا إىل االعتمداد علدى     

املصددادر ارارجيددة، الدديت اكددذت أشددكال متعددددة كدداملنح والقددرور واملسدداعدات. ونظددرا للعواقددب         

اندت منهدا هدذه البلددان، وجددت يف      السلبية  ذه األشكال، وإىل جانب االلطرابات االقتصادية اليت ع

االستثمار األجنيب املباشر مالذا آمنا، ملا له من خصائص فريدة عن األشكال األخدر  لتددفقات رسوس   

األموال الدولية. فتسابقت الدول على بذل املزيد مدن اجلهدود يف نيسدني مناخهدا االسدتثماري الجتذابده،       

 ا صر يف توفري رسوس األموال، نقدل التكنولوجيدا، ترقيدة    ملا يوفره من مزايا تتمثل على سبيل املثال ال

 املعارف، زيادة فرص العمل، تقليل التبعية، تعزيز معدالت النمو االقتصادي.    

تتبلور اإلشكالية الرئيسية  ذه الدراسة من خالل التساسل سبق على ما ناءب: مشكلة الدراسة. 6

   اجلوهري التالي:

 ية املؤثرة يف تدفق االستثمارات األجنبية املباشر يف كل من اجلزائر،ما هي احملددات الرئيس

 تونس واملغرب؟ 

 :، إىل التساسالت الفرعية التاليةميكن جتزئة هذا التساسلو 

 ما هي املقومات األساسية ملناخ االستثمار يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب؟

      جنبيدة املباشدرة داخدل    علدى تددفق االسدتثمارات األ    هل يوجدد تدأثري للمدتغريات االقتصدادية الكليدة

؟  دول الدراسة

 هل يوجد تباين يف حمددات تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة بني دول الدراسة؟ 

 لإلجابة على التساسل الرئيسي والتساسالت الفرعية ندرج الفرليات التالية:: فرضيات الدراسة .2

    ن اجلزائددر، تددونس واملغددرب أحددد العوامددل الرئيسددية يف جددذب     يعتددرب مندداخ االسددتثمار يف كددل مدد

 .  نبية املباشرةاالستثمارات األج

    داخدل دول  ال يوجد تأثري للمتغريات االقتصادية الكلية على تدفق االستثمارات األجنبيدة املباشدرة

.الدراسة

 دراسة.ال يوجد تباين يف حمددات تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة بني دول ال 

 ،ادداهرة اقتصددادية  تكمددن أهميددة الدراسددة يف كددون االسددتثمارات األجنبيددة املباشددرة    : أهمية الدراسة .3

تشكل عمليدة تهيةدة املنداخ املناسدب السدتقطابها إحدد  أسدع الوسدائل لزيدادة تددفقاتها، ومدن هندا تدأتي              

اسددات الدديت تسدداعد علددى  ة السيجددل صدديا مددن أ أهميددة معرفددة العوامددل احملددددة للقددرارات االسددتثمارية، 

  .والعمل على إزالة العقبات أمام تدفقها ،جذبها

 نسعى من خالل هذه الدراسة إىل نيقيق األهداف التالية:: أهداف الدراسة .2

 يف النظرية االقتصادية؛ استعرار حمددات تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة 
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      كددل مددن اجلزائددر، تددونس واملغددرب، وذلدددك       اسددتعرار ومقارنددة املندداخ االسددتثماري السددائد يف

لتحديددد نقدداض الضددع  يف   ، وجددنيباأللتحديددد املزايددا الدديت متنحهددا بيةتهددا االقتصددادية للمسددتثمر      

   ة املتبعة من طرفها بغرر نيسينها؛السياسات االستثماري

    ،تدونس   إعداد منوذج قياسي حملددات تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف كدل مدن  اجلزائدر

واملغددرب، والددذي ميكننددا مددن ولددع  صموعددة التوصدديات فيمددا مددص السياسددات املالئمددة جلددذب     

املزيد من هذه االستثمارات.

  :منهجية الدراسة .5
املدنهج الوصدفي لدراسدة مدتغري      أو مدا:  تعتمد هذه الدراسة سعيا لتحقيق أهدافها علدى مدنهجني  

املدنهج االسدتقرائي بهددف قيداس أثدر       وثانيهمدا:  املدؤثرة فيده.  االستثمار األجدنيب املباشدر ونيليدل العوامدل     

املدتغريات االقتصدادية الكليدة علددى تددفق االسدتثمارات األجنبيدة  املباشددرة يف كدل مدن اجلزائدر، تددونس          

  واملغرب، وذلك من خالل أساليب القياس االقتصادي.

الديت أسدهمت بددور كدبري يف إبدراز       ،علدى العديدد مدن الدراسدات السدابقة      طالعمت اال: الدراسات السابقة .1

حيددث متددت دراسددة  تلدد    دور وأهميددة االسددتثمارات األجنبيددة املباشددرة يف نيقيددق التنميددة االقتصددادية، 

األحبدداو والدراسددات الدديت كصصددت يف نيليددل وتقيدديم العوامددل احملددددة لتدددفق هددذه االسددتثمارات يف        

اسدات  حيث كان  ذه املراجدع والدر  كل خاص،البلدان املضيفة بشكل عام وبلدان املغرب العربي بش

 :    أهم هذه الدراسات ما يلي، ومن دور متميز يف لبط اإلشكالية

  هدددفت هددذه الدراسددة إىل معرفددة حمددددات االسددتثمار األجددنيب    :(4112بلقاسددم العبدداس )دراسددة

علددى منددوذج  ، وذلددك مددن خددالل االعتمدداد 2111-6991العربددي البدديا يف الدددول العربيددة خددالل الفددرتة  

. وتشري النتائج إىل أن متغريات اجلاذبية املعتمددة  دا معنويدة ولكنهدا تفسدر      (Tinbergen)اجلاذبية لد 

 جزء قليل من هذه التدفقات االستثمارية العربية البينية، وذلك لعدم التجانس بني الدول العربية.

  دراسة(Pravin Jadhav 2012):     ل االقتصادية،املؤسسدية  تستكشد  هدذه الدراسدة دور العوامد

والسياسددية يف جددذب االسددتثمار األجددنيب املباشددر إىل بلدددان الددربيكس )الربازيددل، روسدديا، ا نددد،      

. وتشددري النتددائج إىل أن حجدم السددوق هددو احملدددد  2119-2111 الصدني وجنددوب أفريقيددا( خدالل الفددرتة  

النتدائج أيضدا إىل أن االنفتداح     الرئيسي لالسدتثمار األجدنيب املباشدر املتددفق إىل هدذه املنطقدة، تشدري       

التجاري، توافر املوارد الطبيعية، سيادة القانون واملسداءلة واحملاسدبة ذات داللدة إحصدائية يف تفسدري      

هذه التدفقات.

   دراسدة(Cim Tintin 2013):          حبثدت هدذه الدراسدة حمدددات تددفقات االسدتثمار األجدنيب املباشدر يف

رقية والقادمددة مددن أربعددة مندداطق هددي االنيدداد األوروبددي، الواليددات   سددتة بلدددان مددن أوروبددا الوسددطى والشدد 

املتحدة األمريكية، الصني واليابان، وهذا من خالل دمج العوامل التقليدية واملدتغريات املؤسسدية خدالل    

. وتشري النتائج إىل الدور اإلجيابي وا ام  جدم السدوق واالنفتداح التجداري والعضدوية      2119-6991الفرتة 

نيدداد األوروبددي وكددذا للمحددددات املؤسسدداتية )ا ريددات االقتصددادية، هشاشددة الدولددة، ا قددوق      يف اال
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السياسية، ا ريات املدنية( على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  ذه الدول. كمدا تكشد  النتدائج    

عتمددة يف هدذه   عن وجود فروق ملحواة يف العوامل احملددة  ذه التددفقات الدواردة مدن املنداطق األربعدة امل     

الدراسة.

   دراسدة(Ben-Taher Hasen and Giorgioni Gianluigi 2009)     حبثدت هدذه الدراسدة حمدددات .

. حيدث أبدرزت النتدائج    2111-6991االستثمار األجنيب املباشر الداخل لدول املغدرب العربدي خدالل الفدرتة     

عر الصددرف تعمددل علددى تفسددري  أن كددل مددن منددو السددوق احمللددي ورصدديد االسددتثمار األجددنيب املباشددر وسدد   

سددلوا االسدددتثمار األجدددنيب املباشدددر الدددداخل  دددذه الددددول. كمدددا أاهدددرت الدراسدددة أن سددديطرة القطددداع   

ا كددومي )ومددا يرتتددب عليدده مددن فسدداد  وبريوقراطيددة(، ومعدددل التضددإم هددي العوامددل الدديت أدت بهددذه    

صال االستثمار األجنيب املباشر. املنطقة إىل استقطاب تدفقات أقل من نظرياتها من املناطق األخر  يف

: الدراسةتقسيمات .7
سبق ونيقيقا ألهداف الدراسة قمنا بتقسديم مولدوعاتها إىل ثدالو حمداور رئيسدية       بناء على ما

 على النحو التالي:

  :مفهوم االستثمار األجنيب املباشر وحمدداتهأوال

  :مناخ االستثمار يف اجلزائر، تونس واملغربثانيا

  :دراسة قياسية حملددات تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف دول الدراسةثالثا 

 مفهوم االستثمار األجنيب املباشر وحمدداته أوال:
حضي مولوع االستثمار األجنيب املباشر بكثري من االهتمام منذ مدة طويلة، حيث تناولت 

فكر الكالسيكي. ومازال التنظري العديد من األدبيات االقتصادية دوافعه وحمدداته منذ اهور ال

مستمرا بسبب اهور متغريات جديدة على او مستمر نتيجة للتغري يف األولاع االقتصادية العاملية على 

 الدوام. 

 مفهوم االستثمار األجنيب املباشر .6
لالستثمار األجنيب املباشر تعريفات متعددة، وكل تعري  متل  عن اآلخر، من حيث الزاوية 

عرف نظر بها إليه والغرر منه. وكذا لتعدد مصادره، أشكاله وآثاره على الدول املضيفة. فقد اليت ي

(Hymer 1960) حركة دولية لرأس املال اراص على املد  الطويل  االستثمار األجنيب املباشر بأنه"

حركات الت"بأنه  (Kojima 1982)ه عرفو1حبيث يكون املستثمر يراقب مباشرة املؤسسة األجنبية".

أما  .2"يف رأس املال ا ادفة بشكل أساسي إىل السيطرة على إدارة وأرباح مؤسسات األعمال األجنبية

(Bertin 1980)  فيعرفه بأنه "االستثمار الذي يستلزم السيطرة )اإلشراف( على املشروع. يأخذ هذا

أو  ري متساوية. كما  االستثمار شكل إنشاء مؤسسة من قبل املستثمر وحده أو باملشاركة املتساوية

أنه يأخذ أيضا شكل إعادة شراء كلي أو جزئي ملشروع قائم." وميكن للمؤسسة املنشأة على هذا 

النحو أن نيوز أو ال نيوز الشإصية ا قوقية )كالوكاالت أو الفروع(. يبقى التعري  بني هاتني 

جملال. وهكذا فإن املشرتيات الفةتني األخريتني  ري دقيق بسبب صعوبة إجياد معيار مرر يف ذلك ا
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، ذات مظهر توايفي أخر  واليت هي، إذا أخذت على حدا املنعزلة ألسهم شركة ما من قبل مؤسسة

 3على هذه الشركة. ا قيقية ميكن أن تؤدي إىل السيطرة

األجنيب املباشر  راالستثما (UNCTAD 2009)وعرف تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

ستثمار ينطوي على عالقة طويلة املد  ويعكس مصلحة دائمة وسيطرة من كيان مقيم يف على أنه: "ا

اقتصاد ما )املستثمر األجنيب، أو الشركة األم( وذلك يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد أخر )مؤسسة 

وقد أعطت منظمة التعاون  4االستثمار املباشر أو املؤسسة التابعة  ا أو فروع الشركات األجنبية(.

يعكس مصلحة  االستثمار األجنيب املباشر" :تعريفا كالتالي (OCDE 2008)قتصادي والتنمية اال

االستثمار ( يف مؤسسة )مؤسسة ريف اقتصاد معني )املستثمر املباش ةدائمة من قبل مؤسسة مقيم

ملستثمر ( مقيمة يف اقتصاد أخر. وتعا املصلحة الدائمة وجود عالقة طويلة املد  بني ااألجنيب املباشر

املباشر ومؤسسة االستثمار املباشر، ودرجة كبرية من التأثري علي إدارة املؤسسة وذلك من خالل 

 5أو أكثر". %61ملكية مباشرة أو  ري مباشرة لد 

من خالل التعاري  السابقة، ميكن أن خنلص إىل أن االستثمار األجنيب املباشر هو نيويل 

رف( إىل دولة أخر  لالستثمار يف املشاريع. ويستطيع املستثمر رأس املال )نقدي، عيا، تقنيات، معا

األجنيب أن يدير املشروع جزئيا أو كليا حسب قوة التصويت اليت يتمتع بها. بالتالي فاالستثمار 

 األجنيب املباشر ميثل عالقة طويلة املد  بني املستثمر األجنيب والدولة املضيفة.

 اشرحمددات االستثمار األجنيب املب .2
لقد اهتم عديد املنظرين االقتصاديني بالعوامل اليت تؤثر على قرار املستثمر األجنيب للتوطن 

يف ارارج. بعضها يرجع إىل الدول املضيفة مثل املناخ االستثماري والسياسي واالجتماعي، وبعضها 

عوامل تعود للدولة  اآلخر يرجع للمستثمر األجنيب حبد ذاته من حيث حجمه وتوافر املوارد لديه. وهناا

األم وطبيعة السوق اليت ينتمي إليها املستثمر األجنيب. وتتفاوت درجة تأثري هذه العوامل على قرار 

 االستثمار بارارج من دولة ألخر  ومن شركة ألخر .

إن قرار التوطن يف ارارج، والشكل الذي يأخذه، يستجيب أساسا ملقاربة جزئية خاصة 

إلطار، ميكن أن يكون حميط ما جاذب لبعض النشاطات عن حميطات بكل مؤسسة. يف هذا ا

أخر . باملقابل فإن اختيار شكل ومكان التوطن يكون على أساس صموعة من املزايا اليت متلكها 

، إىل تقديم إحد  6977سنة  (Dunningهذه املقاربة دفعت  6الشركة املستثمرة واملنطقة املستقطبة.

                              فسرة لالستثمار األجنيب املباشر، وهي النظرية االنتقائيةأهم وأمشل النظريات امل

(The Eclectic Theory).وقد أكد  7، اليت تعترب األكثر قبوال وقدرة على تفسري الظاهرة(Dunning 

الو شروض: على أن توجه املؤسسة للقيام باالستثمار األجنيب املباشر هو مبثابة وايفة ذات ث (2001

الشرض األول يكمن يف لرورة أن تتمتع املؤسسة بإمكانيات خاصة متيزها عن باقي املؤسسات 

املنافسة. الشرض الثاني يتمثل يف مد  إدراا الشركات للمصلحة يف التدويل، واالستإدام األمثل 

الشرض الثالث فيتمثل للموارد اراصة بها، باإللافة إىل اإلمكانيات املتوفرة لد  الدول املضيفة. أما 
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يف كون التدويل مرتبط بالعوامل اليت جيب أن تكون متوفرة يف املوقع، حتى تتمكن من املفاللة 

 8بني صموعة اريارات املقرتحة.

هذه الشروض تشكل يف حد ذاتها حمددات رئيسية تدفع بالشركات إىل القيام باالستثمار 

، ليبني  تل  (OLI)نيليله على منوذج  (Dunning)األجنيب املباشر، ويف هذا السياق ركز 

اإلمكانيات اليت إن توافرت للمؤسسة فإنها متكنها من التوطن يف ارارج. فإن توافرت للمؤسسة 

مثل املزايا التكنولوجية ووفورات  (Ownership Advantage)اإلمكانيات اراصة بالشركة 

مثل  (Location Advantage)ولة املضيفة ا جم، وسهولة الدخول إىل األسواق، وإمكانيات الد

 (Internalization Advantage)ا ياكل القاعدية ونوعية املدخالت، واإلمكانيات املرتبطة بالتدويل 

مثل كفيض تكالي  الصرف ومحاية مهارة التسيري، فإنها تتإذ قرار االستثمار األجنيب املباشر. 

، وبالتالي تتجه للتصدير كأسلوب (I)و (O)ة اجلمع بني اريار الثاني يتحقق عندما تستطيع املؤسس

الخرتاق األسواق. أما اريار الثالث فيقتصر على التنازل على الرخص، يف حالة توفر املؤسسة على 

 9.(O)اإلمكانيات اراصة بها فقط 

 .(6)لى ثالثة أنواع يولحها الشكل رقموينطوي تصني  حمددات االستثمار األجنيب املباشر ع

ثالو حمددات رئيسية لالستثمار األجنيب املباشر  ا  (6)يتبني لنا من خالل الشكل رقم 

عالقة بالبلد املضي  واملستثمر األجنيب، فإطار سياسات االستثمار األجنيب املباشر على  رار 

ة االستقرار السياسي يكون ذو أثر مباشر على قرارات املستثمر. كما تلعب التسهيالت لتيسري وإدار

أعمال املستثمرين واليت ترتبط حبوافز االستثمار والكفاءة اإلدارية والنواحي االجتماعية، وا د من 

 الفساد دورا مهما يف نيسني مناخ االستثمار.
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(: حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفةشكل رقم )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: UNCTAD.1998. World investment report: trends and determinants,overview. New York and Geneva. p 96.  

 مناخ االستثمار يف كل من اجلزائر، تونس واملغربثانيا: 
 إلمكانية   اواألداء  من حيثالتطورات  .6

ول الدراسة نسجل أن يف د مكانيةمن خالل نيليل البيانات املتوفرة عن مؤشري األداء واإل

صموعة كان أداسها أعلى من إمكانياتها على جذب  :الدول ميكن تصنيفها إىل صموعتانهذه 

االستثمار األجنيب املباشر، وهو ما يعترب تقدم يف تطبيق السياسات الرامية إىل زيادة نصيبها من 

ها أقل من إمكانياتها على جذب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. أما اجملموعة الثانية فكان أداس

االستثمار األجنيب املباشر، أي أنه ال زالت هناا فجوة بني أداء هذه اجملموعة وقدرتها على زيادة 

   واجلدول التالي يولح ذلك.نصيبها من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. 

حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة

شرإطار سياسات االستثمار األجنيب املبا تيسري األعمال

ثمار: تتضمن املناخ تتعزيز االس

االستثماري، مسعة الدولة وتوفري اردمات 

 .التمويلية الالزمة

ا وافز االستثمارية

التكلفة املنإفضة فيما يتعلق بالفساد 

 دارةوسوء اإل

بعد االستثمار خدمات ما

     

االجتماعي  االستقرار السياسي،

واالقتصادي

لقة بالدخول والعملالقوانني املتع

 معايري معاملة فروع الشركات األجنبية

االتفاقيات الدولية حول االستثمار األجنيب 

 باشرملا

سياسات اروصصة

السياسات الضريبية

 عوامل السوق

حجم السوق

معدل منو السوق

إمكانية الوصول إىل 

األسواق العاملية

 عوامل املوارد

توفر املوارد ارام

عمالة  ري ماهرة رخيصة

 عمالة ماهرة

توفر تكنولوجيا وابتكارات

 عوامل الكفاءة

تكلفة األصول املوارد

كلفة املدخالت األخر  مثل 

، االتصاالت، السلع النقل

الوسيطة
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 يف دول الدراسة خالل الفرتةذب االستثمار األجنيب املباشر يف صال ج اإلمكانية(: الرتتيب العاملي ملؤشري األداء وجدول رقم )

- 

     

 إمكانية أداء إمكانية أداء إمكانية أداء إمكانية أداء 

         اجلزائر

         املغرب

         تونس

 املصدر:

Source: UNCTAD.2012. World investment report: Towards a new generation of investment policie. New York and 
Geneva. Annex table N 28. 

، إىل أن حجم (6)مكانية املعرولة يف اجلدول رقم تشري مقارنة بيانات األداء مع بيانات اإل

جلزائر و املغرب، ال يرقي إىل مستو  إمكانية هذه رد إىل كل من اااالستثمار األجنيب املباشر الو

من حيث  612الدول يف استقطاب هذه التدفقات. فاجلزائر على سبيل املثال،   تنل سو  املرتبة 

دولة يشملها هذا املؤشر، وهذا بالر م من املرتبة اجليدة  626من أصل  2161مستو  األداء يف سنة 

وبالر م من  ،2119ا تونس فنالحظ أنها وبداية من سنة اليت نيتلها من حيث اإلمكانية. أم

قت أداء أكرب من إمكانياتها املتوالعة على جذب االستثمار األجنيب املباشر، إال أنها حق

حققت  اجلزائر، تونس واملغرب(، نالحظ أن 6ما حللنا البيانات الواردة يف اجلدول ) إمكانياتها. وإذ

ومن تلك الدول سد اجلزائر اليت ارتفع ترتيبها عامليا  ،2161-2111ة شر األداء خالل الفرتتقدما يف مؤ

 .2111 عام 669واليت   نيتل سو  الرتبة  ،12إىل الرتبة  2119سنة 

 مناخ األعمال واقع  .2
طار التشريعي واردمات لافة إىل نيسني أداء السياسة االقتصادية الكلية، واإلباإل 

م جدا يعكس قدرة الدولة على جذب االستثمار األجنيب املباشر، ا كومية، هناا مؤشر آخر ها

ويسمى مؤشر مناخ األعمال الذي يشمل عدة عوامل أساسية يواجهها املستثمر عند القيام بنشاض 

جراءات اليت جيب االستثمار يف كل دولة. ومن هذه العوامل نيديات إقامة املشاريع من حيث عدد اإل

تشمل وجراءات حمسوبا باأليام. والوقت الذي يستغرقه تنفيذ هذه اإل ،اتالقيام بها لتسجيل الشرك

عسار يف حال جراءات والوقت الذي يستغرقه تنفيذ العقود، وتسوية حاالت اإلاإلأيضا تلك العوامل 

    10و  ري الرمسية يف الدولة املضيفة.أحدوو نزاعات بني املستثمر وبني اجلهات الرمسية 

 2163لسنة  اجلزائر، تونس واملغربعن مناخ األعمال يف  (2)لواردة يف اجلدول رقم بتحليل البيانات ا

وهي مرتبة حسنة تعكس اجلهود  51دولة، أن تونس قد احتلت املرتبة  615والذي ميثل ترتيب يشمل 

 97املبذولة من طرفها خالل السنوات املالية لتحسني مناخ األعمال. أما املغرب فقد احتلت املرتبة 

 هي مرتبة متوسطة، وتأتي اجلزائر لمن املراتب املتأخرة يف هذا املؤشر.و
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 يف مؤشر مناخ األعمال لسنة  دول الدراسة(: ترتيب جدول رقم )

 

 املغرب تونس اجلزائر 

    مرتبة سهولة ممارسة أنشطة األعمال

    بدء املشروع

    استإراج تراخيص البناء

    ا صول على الكهرباء

    تسجيل املمتلكات

    ا صول على االئتمان

    محاية املستثمرين

    دفع الضرائب

    التجارة عرب ا دود

    تنفيذ العقود

    اإلعسارتسوية حاالت 

Source: International Financial Corporation .2013. “Doing business in 2013.” World bank. www.doingbusiness.org 
/rankings (accessed February 9, 2014)       

إال أنها   ترتقي إىل  دول الدراسة،جراءات املتإذة لتحسني مناخ األعمال يف وبالر م من اإل 

ث   نيتل مراكز متقدمة، مما يدل على لع  قدرة هذه املستو  الذي بلغته باقي دول العا ، حبي

ملزاولة صالحات احملفزة البلدان على جذب االستثمار األجنيب املباشر. ويتحتم عليها استكمال اإل

 11سيما القيام مبا يلي:األعمال واالستثمار، وال

 زاولة األعمال،دارية والبريوقراطية اليت تزيد من تكلفة مسراع يف إزالة العقبات اإلاإل –أ 

تفعيل أداء املؤسسات الرمسية ورفع مستو  ا كم الرشيد، وباألخص من خالل تفعيل تطبيق  –ب 

 القوانني،

 نيسني مستو  البنى األساسية لالتصاالت واملواصالت، –ج 

 سيما صغار املستثمرين،تعزيز محاية املستثمر، وال –د 

البينية، وتعميق التكامل االقتصادي العربي من خالل  سيما العربيةير التجارة، والاستكمال نير –ه 

 تجارة يف اردمات،النيرير 

صالحات التشريعية، حيث إن التشريعات  ري املتالئمة مع املتغريات االقتصادية استكمال اإل –و 

 الراهنة تعيق إىل حد كبري إمكانية إنشاء املشاريع االستثمارية وتقديم التسهيالت  ا،

مفهوم التشارا بني القطاعني العام واراص وفتح اجملال بشكل أكرب أمام استثمار تعزيز  –ز 

القطاع اراص يف مجيع القطاعات االقتصادية، وإزالة ا ضر الذي تفرله بعض البلدان على دخول 

 القطاع اراص إىل بعض القطاعات اليت متتلك أهمية رئيسية القتصاديات هذه البلدان. 

  :قتاادةةاملكونات اال .3

يعترب املناخ االستثماري وتشجيع جذب رأس املال األجنيب عموما والعربي البيا خصوصا، 

قتصاديات اللمساهمة يف مشاريع التنمية االقتصادية يف الدولة، إحد  الركائز األساسية ملواصلة 
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ويات ، وذلك من أجل نيقيق مستاإلصالحمسريتها على طريق  كل من اجلزائر، تونس واملغرب

والرفاهية االقتصادية واالجتماعية جلميع املواطنني. وتتمثل مجلة العوامل  اإلنتاجيةمرتفعة من 

والعاملة على جذب املستثمرين األجانب من الدول العربية يف عدة  دول الدراسة،االقتصادية املتوفرة يف 

متغريات نلإص بعض منها يف هذا اجلزء.

        :مؤشرات األداء الداخلي 6.3
 :: حجم السوقأ

حجم السوق  أهمية تركز العديد من النظريات االقتصادية و البية الدراسات امليدانية على

الشركات  أعمالحيث أن  ،كمحدد رئيسي لتفسري تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف العا 

دير. ويعرر اجلدول متعدية اجلنسيات تتطلب أسواقا كبرية لتصري  منتجاتها قبل االجتاه إىل التص

 لدول الدراسة.سوق ال( بيانات حجم رقم )

 - دول الدراسة خالل الفرتة(: بيانات حجم سوق جدول رقم )

  6991 2111 2115 2119 2161 2166 2012 

 46941 54790 102339 138199 161777 198538 207955 

 38481 37726 37062 36383 33960 31719 29845 **السكان اجلزائر

 GDPper*** 1572 1727 3013 3796 4364 5257 5403 

 GDP 36638 37020 59523 90908 90770 99211 96729 

 32521 32059 31642 31276 30125 28710 27237 السكان املغرب

 GDPper 1332 1275 1948 2861 2822 3044 2924 

 GDP 19587 21473 32282 43607 44377 46434 45562 

 10777 10673 10549 10439 10029 9563 9089 السكان تونس

  2154 2245 3218 4177 4206 4350 4236 

دوالر. ***أل  نسمة  **مليون دوالر،  *

  databank.worldbank.orgقاعدة بيانات البنك الدولي: املوقع من إعداد الباحثان باالعتماد على :صدرامل

، حيث نيتل 2162مليون نسمة سنة  16.779ما يقارب  تونس واملغرباجلزائر، ضم سوق ي 

مليون نسمة.  32.526مليون نسمة، تليها املغرب بد  31.216اجلزائر املرتبة األوىل بعدد سكان يبلغ 

ولكن ال يعترب عدد السكان مؤشرا كافيا للتعبري عن حجم الطلب الفعلي يف السوق احمللية، حيث 

ائية لألفراد، وبالرجوع إىل بيانات الناتج احمللي اإلمجالي اليت تؤخذ يف  الب يرتبط بالقدرة الشر

األحيان للتعبري عن حجم السوق، والناتج احمللي اإلمجالي الفردي اليت تعترب كمؤشر للقدرة الشرائية 

لفرتة   يعرف تغريا كبريا يف ا للجزائر، تونس واملغربلألفراد، نالحظ أن الناتج احمللي اإلمجالي 

شهدت اجلزائر زيادة كبرية يف الناتج احمللي اإلمجالي ليبلغ يف  2115،  ري أنه وبداية من 6991-2111

ويعز  هذا  .6991ألعاف قيمته يف سنة  2.2مليار دوالر وهو ما يعادل  217.955قيمة  2162سنة 

خالل هته الفرتة، أما االرتفاع الكبري إىل مداخيل احملروقات اليت عرفت أسعارها مستويات قياسية 

 .2162-2119املغرب وتونس فقد سجلت بدورها مستويات مرتفعة للناتج احمللي اإلمجالي يف الفرتة 

لكل كذلك مبالحظة بيانات الدخل الفردي نالحظ أنها سجلت ارتفاعات كبرية بالنسبة 

عن  %2.77منو قدره دوالر مبعدل  5213بد  2162فقد قدر الدخل الفردي للجزائر سنة  دول الدراسة.
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. أما املغرب فهي تعرف 2161عن مقدراه يف سنة  %23.1، ومبعدل منو قدره 2166مقداره يف سنة 

 3122القيمة بد  ذهحيث تقدر ه باجلزائر وتونس.مستويات للدخل الفردي منإفضة نوعا ما مقارنة 

و  القدرة الشرائية . وبالنسبة لتونس فمست2162دوالر سنة  2922لتنإفض إىل  2166دوالر سنة 

. 2166دوالر سنة  2351ألفرادها املمثلة مبتوسط الدخل الفردي فهي تعد جيدة كذلك حيث بلغت 

هذه البيانات تدل إمجاال على نيسن القدرة الشرائية لألفراد وهو ما يعترب مؤشر جيد وحمفز لدخول 

 االستثمارات األجنبية.

 :: معدل التضخمب
يعترب معدل التضإم من بني أهم املؤشرات الدالة على سالمة السياسة النقدية للدولة املضيفة، 

. 2162- 6991خالل الفرتة  اجلزائر، تونس واملغربتطور معدل التضإم يف  (2)ويولح الشكل رقم 

  ونالحظ استقرار نسيب ملعدالت التضإم يف كل من املغرب وتونس خالل الفرتة املذكورة، حيث 

، %6إىل قيم يف حدود  2119لتعود بعد سنة  2111سنة  %2تتجاوز هذه القيمة بالنسبة للمغرب معدل 

، أما اجلزائر فقد عرفت تذبذبات 2162-6991خالل الفرتة  %5-3أما تونس فقد سجلت معدالت بني 

يف  %3لتبقى يف حدود  6991سنة  %61عديدة يف معدالت التضإم، وقد اخنفضت يف اجلزائر من 

 نعاش االقتصادي. ، بسبب تنفيذ برنامج اإل2119و 2111، لتعود إىل االرتفاع سنيت 2117-2111الفرتة 

- دول الدراسة خالل الفرتةتطور معدل التضإم يف  :(شكل رقم )

 
 databank.worldbank.orgقاعدة بيانات البنك الدولي: املوقع : من إعداد الباحثان باالعتماد علىصدرامل

  :مؤشرات األداء اخلارجي 2.3
 :: احلساب اجلاريأ
نالحظ أن  ،(3)اليت نعرلها يف الشكل رقم  بالنسبة لولعية أداء ا سابات اجلارية، 

 ةا دوله، وهذا يرجع إىل اعتبار2166-2115 اجلزائر قد حققت فائض جتاري موجب خالل الفرتة

مجالي سوف إلجلاري بالنسبة إىل الناتج احمللي اللمحروقات، وبالتالي فإن معدل ا ساب ا ةمصدر

أما تونس واملغرب  الذي انعكس اجيابيا على رصيد حسابها اجلاري،يتبع بشدة سعر احملروقات، 

 فجاءت معدالت حساباتها اجلارية سالبة يف نفس الفرتة.
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  -خالل الفرتة  لدول الدراسة(: تطور معدل ا ساب اجلاري إىل إمجالي الناتج احمللي شكل رقم )

   databank.worldbank.orgقاعدة بيانات البنك الدولي: املوقع : من إعداد الباحثان باالعتماد علىصدرامل

  :الارف حتياطاتا: ب
لجزائر إىل مستويات جد للقد قفزت احتياطات الصرف )مبا فيها االحتياطي من الذهب(  

وهذا ، مليار دوالر 691عند ما يقارب  2162قرت يف سنة ، حيث است2115مرتفعة بداية من عام 

 23بعد أن فاقت  2162مليار دوالر سنة  61سعار احملروقات. أما املغرب فلم تسجل سو  أبفضل ارتفاع 

، 2162مليار دوالر سنة  9. وبالنسبة لتونس فقد سجلت احتياطات صرف تقدر بد 2119مليار دوالر سنة 

 . (2)م شكل رقوهذا ما يولحه ال

 )مليار دوالر( - لدول الدراسة خالل الفرتة(: تطور احتياطات الصرف شكل رقم )

  databank.worldbank.orgقاعدة بيانات البنك الدولي: املوقع : من إعداد الباحثان باالعتماد علىصدرامل

 :: املدةونية اخلارجيةج
أنها تبلغ مستويات  (5)ل الشكل رقم من خال وعلى صعيد املديونية ارارجية، نالحظ 

، حيث ساهمت االتفاقيات 2111التسديد املسبق لديونها يف عام منإفضة يف اجلزائر، وهذا بعد

العضوة يف نادي باريس والبنوا العضوة يف نادي لندن، إىل كفيض املديونية  61املربمة مع الدول الد 

والر. أما املغرب فال تزال تعرف مستويات املديونية ارارجية مليار د 1لتبلغ  2111ارارجية  ا يف نهاية 

من الناتج احمللي  %31 مليار دوالر. وهو ما ميثل نسبة 29قيمة 2166ارتفاعا مطردا حيث بلغت سنة 

من  2166سنة  %21اإلمجالي. ونفس الولعية تشهدها تونس حيث متثل نسبة املديونية ارارجية 
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وهي نسب تبقى يف ا دود اآلمنة وفقا للمعايري الدولية الصادرة عن البنك  مجالي.الناتج احمللي اإل

 الدولي. 

 - لدول الدراسة خالل الفرتة(: املديونية ارارجية شكل رقم )

 ر دوالر()مليا                                                                                                         

  databank.worldbank.orgقاعدة بيانات البنك الدولي: املوقع : من إعداد الباحثان باالعتماد علىصدرامل

 :دول الدراسةتشجيع وتروةج االستثمار يف الوصية على  اهليئات .2
تتنافس  تل  دول العا  على جذب املزيد من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إليها، 

سرتاتيجية وطنية متكاملة للرتويج لالستثمار. واليت نيدد إحدد مستو  ساح هذه الدول يف وجود ويت

 دول الدراسةمن خال ا الفرص االستثمارية املتوافرة بها، وإبراز خصائصها ومزاياها. وهذا ما عملت 

 على إجرائه.

وهي جهاز حكومي . 6993فقد قامت اجلزائر بتأسيس وكالة دعم وترقية االستثمارات سنة 

له طابع إداري أنشأ ردمة املستثمرين. ويف إطار تذليل الصعوبات اليت الزالت تعرتر أصحاب 

اليت حلت حمل  ،(ANDI)املشاريع االستثمارية، أنشأت اجلزائر الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

ستثمارات، استقبال وإعالم الوكالة السابقة. ومن مهامها الرئيسية لمان ترقية وتنمية ومتابعة اال

  12.ومساعدة املستثمرين، تسهيل إجراءات إقامة املشاريع من خالل الشباا املوحد

وتعرر الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار عدة قطاعات واعدة للمستثمر األجنيب املباشر 

 13العربي نذكر منها:

 تنوع كبري لألوساض الزراعية  الزراعة: تتمثل املؤهالت الرئيسية للزراعة يف اجلزائر على

  خارجية(.واملناخية، وسوق معتربة )حملية و

  الصيد البحري: تعرر الوكالة عدة فرص يف هذا القطاع أهمها: اقتناء سفن للصيد، تربية

 األمساا.

  ،الصناعة: تتوفر اجلزائر على عدة فرص استثمارية خصوصا يف قطاعات الصيدلة، التعدين

 البالستيك.

 أقطاب سياحية، حيث تتميز بتنوعها من السياحة اجلبلية،  سياحة: تعرر الوكالة ال

البحرية والصحراوية.
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عدة فرص يف قطاعات واعدة أهما  (AMDI)وتطرح الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 

فز السيارات، واإللكرتونيك، والنقل اجلوي، واملنسوجات، والسياحة. كما توفر الوكالة عدة حوا

للمستثمر العربي منها اإلعفاءات الضريبية املإولة يف إطار القانون العام، حيث تنص القوانني 

التنظيمية املغربية على امتيازات ذات طبيعة مالية وجبائية ومجركية متنح للمستثمرين يف إطار 

14:ويتعلق األمر مبا يلياتفاقيات أو عقود استثمار تربم مع الدولة مع مراعاة استيفاء املعايري املطلوبة. 

  ؛بعض النفقات املرتبطة باالستثمارمساهمة الدولة يف

 ددة وتطوير مساهمة الدولة يف بعض نفقات تنمية االستثمار يف قطاعات صناعية حم

؛التكنولوجيات ا ديثة

 ؛اإلعفاء من الرسوم اجلمركية

 .اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة حني االسترياد 

وتأمل تونس، بعد استقرار األولاع يف جذب املزيد من االستثمارات األجنبية عرب طرح وكالة 

، عددا من الفرص االستثمارية بقيمة لإمة لمن برنامج (FIPA)النهور باالستثمار ارارجي 

اروصصة الذي حيتوي على العديد من املؤسسات املعرولة للبيع، منها شركات إلنتاج السكر 

رات والصلب. إىل جانب فرص جديدة يف صاالت الطاقة والبيةة والصناعة والبنية التحتية واإلطا

كما توفر  15وجستية والسياحة. مستهدفة بصورة أساسية الدول األوربية والعربية.لواردمات ال

الوكالة للمستثمرين األجانب إجراءات مبسطة حيث تتم إجراءات تكوين الشركات لمن شباا 

والتجديد  يوجد بفضاءات وكالة النهور بالصناعةوفيه كافة املصاحل اإلدارية املعنية  موحد تتجمع

يف كل من تونس العاصمة، سوسة وصفاقس. كذلك توفر إطار تشريعي مشجع حبيث متنح الوكالة 

حيث تتكفل  االستثمارات العديد من االمتيازات مثل اإلعفاءات ومنح االستثمار للتشجيع على

وتطوير  ،ومحاية احمليط ،والفالحية ،والتنمية اجلهوية ،املصاري  لدعم التصدير ة منجبمل الدولة

كما توفر وزارة االستثمار والتعاون الدولي ووكالة النهور باالستثمار ارارجي  التكنولوجيا

16التابعة  ا كل اإلحاطة والدعم والتأطري للمستثمرين األجانب.
  

 :الدراسة ة املباشر يف دولتدفقات االستثمارات األجنبي .5

شهدت االستثمارات األجنبية املباشرة تطورات يف اآلونة األخرية، حيث بلغت قيمتها 

مليار دوالر.  61.5مليار دوالر، مبتوسط سنوي قدره  671.5او  2166-6995الرتاكمية خالل الفرتة 

جنيب األاالستثمار  ، حيث يقدر رصيد2115وقد شهدت هذه التدفقات وترية متسارعة منذ سنة 

  ألعاف خالل الفرتة 1مليار دوالر، وهو ما يزيد عن  656.7بد  2166-2115املباشر خالل الفرتة 

  17مليار دوالر. 26.6اليت بلغت فيها هذه التدفقات املرتاكمة  6991-2112

تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف كل من اجلزائر،  (1)ونعرر يف الشكل رقم 

 . 2162-6991س واملغرب خالل الفرتة تون

 

 



44 

 

 
 

 4102 يسمربالسابع دالعدد 

  -(: تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف دول الدراسة خالل الفرتة شكل رقم )

 )مليون دوالر(

 
 ى:من إعداد الباحثان باالعتماد عل: صدرامل

 .ص  ار يف الدول العربية، الكويت،تثمتقرير مناخ االس ..ستثماراملؤسسة العربية لضمان اال -                

.تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، الكويت، ص  .-.ستثماراملؤسسة العربية لضمان اال -               
 

لةيلة  تطورات 6991نالحظ أن كل من تونس واملغرب سجلت قبل سنة  (1)من الشكل رقم  

املباشرة، أما اجلزائر   تكن مقصدا  ذه التدفقات خالل نفس جنبية األلتدفقات االستثمارات 

جنبية املباشرة إليها حيث قدرت قيمتها بد ات األكبداية لتدفقات االستثمار 6991الفرتة. وتعد سنة 

مليون دوالر، ويرجع ذلك إىل بداية التحسن يف الولع املالي بعد إبرام اتفاقيات التصحيح  622

نقد الدولي، واستقرار الولعية النقدية، ونيسن عائدات احملروقات، ا يكلي مع صندوق ال

باإللافة إىل بداية التحسن يف املناخ السياسي الذي كان السبب الرئيسي يف عدم وجود تدفقات 

 لالستثمارات األجنبية املباشرة إليها. 

شر، حيث يف حني تونس، قد عرفت تقدما كبريا يف حجم تدفقات االستثمار األجنيب املبا

. وباملقابل 2111مليار دوالر علم  3.3 إلى 2115ارتفع حجم هذه التدفقات من أقل من مليار دوالر عام 

 2115مليون دوالر سنة  653ارتفع حجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الوارد إليها حيث بلغت 

اح كبري يف نيسني مناخ ، ويعود ذلك إىل ما حققته تونس من س2111مليون دوالر سنة  313و

األعمال، كما تعد من أوائل الدول يف خفض تكالي  وإجراءات إنشاء الشركات وحل املنازعات 

املتعلقة باالستثمار، باإللافة إىل تنفيذ برامج اروصصة اليت تعد كذلك من أوائل الربامج يف الدول 

 18مقارنة بالدول العربية. العربية، إذ أن تونس كانت سباقة يف تنفيذ اإلصالح االقتصادي

 2113وبالنسبة للمغرب، فقد كان أول تدفق ملحوا لالستثمارات األجنبية املباشرة يف سنة 

من التدفقات الواردة إىل دول املغرب العربي  %73مليون دوالر، وهو ما ميثل  172.6الذي قدر بد 

. كما حافظت املغرب على عتبة من التدفقات الواردة إىل الدول العربية خالل نفس السنة  %67.5و
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 2162مليون دوالر من االستثمار املباشر العربي البيا منذ تلك الفرتة، ليبلغ أقصى قيمة سنة  611فوق 

 مليون دوالر. 6669حيث بلغ 

 :دراسة قياسية حملددات تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف دول الدراسةثالثا: 

املباشر يف اجلزء النظري من الدراسة، نأتي  االستثمار األجنيب بعد استعرار حمددات ومناخ  

يف هذه املرحلة إىل إعداد منوذج قياسي يساعد على نيديد احملددات األساسية لتدفق االستثمارات 

، بهدف الكش  عن 2162-6991األجنبية املباشرة يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب خالل الفرتة 

 ستثمر األجنيب إىل اكاذ قرار باالستثمار يف الدولة املضيفة العوامل اليت تدفع بامل

 :حتدةد النموذج .6
تكون معدومة يف  دول الدراسةالداخل إىل  ةاملباشر ات األجنبيةنظرا ألن تدفقات االستثمار 

بعض السنوات، بالتالي ال ميكن استإدام التحويل اللو ارمتي لغرر جعل البيانات متناسقة لعملية 

اليت ميكن اعتبارها نيويل مكافئ للتحويل  argsh(X)قدير،  ذا سوف نلجأ إىل الدالة الت

 اللو ارمتي وتكون معرفة على القيم الصفرية. ويتم حسابها باستإدام الصيغة التالية:

 وسوف نعتمد يف هذه الدراسة على معادلتني لتقدير حمددات االستثمار املباشر العربي هما:

 حبيث: 

 FDIitتونس واملغرب؛جنبية املباشرة يف كل من اجلزائراألات : ميثل التدفقات السنوية لالستثمار ، 

Xit؛ثل صموعة املتغريات االقتصادية: مت 

INSit ؛كمةو: متثل صموعة متغريات ا 

t ،متثل الفرتة الزمنية :i .متثل البلد :

 :حتدةد متغريات النموذج .2

لنظريات املفسرة لسلوا االستثمار األجنيب املباشر، وكذلك العديد لقد تناولت العديد من ا 

من الدراسات امليدانية،  تل  العوامل املؤثرة على تدفقاته، وقد مت االعتماد يف النموذج املقرتح على 

 الداخلة. ةاملباشر ات األجنبيةاملتغريات التالية لتفسري تدفقات االستثمار

 دية وتشملصموعة املتغريات االقتصا:

 GDPper؛: الناتج احمللي اإلمجالي للفرد ويعترب كمؤشر  جم السوق احمللية

 INF؛: معدل التضإم ويعترب كمؤشر ملد  سالمة السياسة النقدية



44 

 

 
 

 4102 يسمربالسابع دالعدد 

 INT ؛فرد( : تكنولوجيا االتصاالت ) عدد املشرتكني يف االنرتنت بالنسبة لد

 GRO :؛معدل النمو االقتصادي

 FDمعدل السيولة احمللية : مؤشر تطور ال( قطاع املاليM2 )؛على الناتج احمللي اإلمجالي

 RES :؛احتياطات الصرف مبا فيها الذهب

 EXCسعر الصرف :.

  كمة وتشملومتغريات ا:

 POL االستقرار السياسي و ياب العن ، ويعكس تصورات احتمال زعزعة استقرار :

و عنيفة،بها بوسائل  ري دستورية أ اإلطاحةا كومة أو 

 CON مراقبة الفساد، يعكس تصورات مد  ممارسة السلطة العامة لتحقيق مكاسب :

 خاصة.

ويتم االعتماد على البيانات املتوفرة أساسا يف قاعدة بيانات البنك الدولي، وكذلك على 

 البيانات املتوفرة لد  ا يةات ا كومية للدول حمل الدراسة.

 :نتائج التقدةر .3
ء من صيا ة الشكل الريالي لنموذج حمددات االستثمار األجنيب املباشر، بعد االنتها 

وذلك بالنسبة لكل معادلة  وجتميع البيانات املتعلقة بكافة املتغريات وإعدادها. نقوم بعملية التقدير

( املتغريات االقتصادية الكمية فقط على حدا لكل دول الدراسة، حيث نستإدم يف املعادلة رقم )

( متغريات ا وكمة كمتغريات جنيب، على أن نضي  يف املعادلة رقم )املستثمر األسلوا لتفسري 

، SPSS اإلحصائيباستإدام الربنامج  ويتم التقدير تفسريية إلافة للمتغريات االقتصادية الكمية. 

 (.عتماد طريقة املربعات الصغر  العادية مت التوصل إىل النتائج املعرولة يف اجلدول رقم )اوب

 اجلزائر، تونس واملغرب  يف كل من ةاملباشر جنبيةات األاالستثمارتدفق نتائج تقدير منوذج حمددات  :(جلدول رقم )ا

 -خالل الفرتة 

اجلزائر تونس املغرب

 (1) (2) (1) (2) (1) 

Const -203.056 65.532 -50.582 55.746 4.209 

Sig 0.006 0.033 0.020 0.000 0.722 

GDPper 20.065  5.990   

Sig 0.006  0.010   

INF -2.715     

Sig 0.004     

INT -7.711  -1.170   

Sig 0.008  0.026   

GRO 4.265 9.360    

Sig 0.010 0.006    

FD 10.143 -27.480  -12.483 3.853 

Sig 0.056 0.012  0.001 0.006 

RES  7.659  2.194  

Sig  0.005  0.000  

EXCH   6.621 3.570 -6.290 

Sig   0.094 0.059 0.014 
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POL    -2.722  

Sig    0.000  

CON  -22.924    

Sig  0.004    

N 17 14 17 14 17 

F 4.826 4.493 3.529 13.205 29.361 

Sig 0.014 0.029 0.046 0.001 0.000 

R2 0.687 0.666 0.449 0.854 0.807 

 SPSS رجات برنامج على  باالعتماداد الباحثان : من إعدصدرامل

يف كل من اجلزائر، تونس  ةاملباشر ات األجنبيةاالستثمارنتائج تقدير منوذج حمددات تدفق  

 (. واملغرب نعرلها يف اجلدول رقم )

 بالنسبة للجزائر:  –أ 
ر يعتمد على عدة إىل اجلزائ ةاملباشر ات األجنبيةاالستثمار( أن تدفق تظهر املعادلة رقم )

( متثل القيمة السالبة للحد الثابت يف املعادلة رقم )عوامل تفسر سلوكه خالل فرتة الدراسة. حيث 

أن املتغريات الكيفية اليت   تأخذ يف ا سبان مثل اإلجراءات التحفيزية، اإلطار التنظيمي، الولع 

. كذلك قيمة معامل متغري الناتج ةاملباشر يةات األجنب ا تأثري سالب على تدفقات االستثمار األما،...

وبإشارة موجبة، وهو ما  جاءت معنوية عند وكذا معدل النمو االقتصادي احمللي اإلمجالي للفرد 

األهمية البالغة  جم السوق اجلزائرية ومعدل منوها بالنسبة للمستثمر العربي واألجنيب  يعكس

وق الكبري وذات الطلب املتزايد. أما متغري معدل يفضل الدول ذات حجم الس ،الذي بصفة عامة

سالبة. أي ذات تأثري عكسي على  لماتهاالتضإم، ومتغري تكنولوجيا االتصاالت، فقد جاءت قيمة مع

االستثمار األجنيب املباشر الداخل للجزائر. وخبصوص متغري تطور القطاع املالي يف اجلزائر الذي 

لة احمللية، فقد جاءت معنوية إحصائيا، وبإشارة موجبة، وهو ما اعتمدنا يف تكوينه على نسبة السيو

يعكس حقيقة توفر السوق احمللية اجلزائرية على قدر كبري من السيولة املتداولة يف االقتصاد، واليت 

تلعب دورا بارزا يف تنشيط التعامالت املالية والنقدية اليت تلعب دورا حمفزا لزيادة استقطاب 

 .ةاملباشر نبيةات األجاالستثمار

( فقد تبني أن متغري كمة اليت مت اعتمادها يف املعادلة رقم )ووفيما يتعلق مبتغريات ا 

، وهذا ما يعكس أن املستثمر األجنيب ينظر إىل اجلزائر سالبةمراقبة الفساد قد جاءت قيمته 

  .العامة لتحقيق مكاسب خاصة اتتتدخل فيه السلط بلدباعتبارها 

  تونس: بالنسبة ل – ب

 (6)إىل تونس اليت تظهرها املعادلة رقم  ةاملباشر ات األجنبيةاالستثمارنتائج تقدير منوذج تدفق 

تربز األثر املوجب واملعنوي لكل من الناتج احمللي اإلمجالي الفردي ومعدل الصرف على تدفقات 

يا االتصاالت على هذه ة ، واألثر السالب الذي يلعبه متغري تكنولوجاملباشر ات األجنبيةاالستثمار

 . %22.9التدفقات.  ري أن القدرة التفسريية للنموذج جاءت منإفضة نوعا ما حيث بلغت 

اليت ااول من خال ا إبراز مد  تأثري املتغريات ا وكمة على املستثمر  (2)أما املعادلة رقم 

. %6مستو  معنوية قدره وهو ما ميثل  F 63.215االجنيب فقد جاءت معنوية إحصائيا حيث تبلغ قيمة 
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وتظهر املعادلة املقدرة أن هناا تأثري سليب ومعنوي ملتغري االستقرار السياسي و ياب العن ، والذي 

 .بها بوسائل  ري دستورية أو عنيفة اإلطاحةيعكس تصورات احتمال زعزعة استقرار ا كومة أو 

 بالنسبة للمغرب: –ج 
املتعلقة باملغرب أنها ذات معنوية  (6)تقدير املعادلة رقم على  رار اجلزائر وتونس، تظهر نتائج  

. وتظهر كذلك املعادلة املقدرة التأثري االجيابي الذي ميثله %6إحصائية عند مستو  معنوية قدره 

إىل املغرب، كذلك يوجد تأثري سليب  ةاملباشر ات األجنبيةاالستثمارمتغري التطور املالي على تدفقات 

ذه التدفقات، وهذا يعا أن الزيادة يف سعر صرف الدرهم املغربي أمام الدوالر لسعر الصرف على ه

 إىل املغرب. ةاملباشر ات األجنبيةاالستثماراألمريكي سوف تؤدي إىل اخنفار يف قيمة تدفق 

أما بالنسبة ملتغريات ا وكمة املعتمدة يف هذه الدراسة وهي االستقرار السياسي ومراقبة 

 املغرب.   ا تأثري إحصائي يف تفسري سلوا املستثمر األجنيب اجتاهالفساد، فلم يكن 

 :اخلالصة
تدفق حملددات  يف نيليلها النظري والقياسي الدراسةتتلإص النتائج اليت توصلت إليها هذه  

 فيما يلي:، اجلزائر، تونس واملغرب يف كل من ةاملباشر ات األجنبيةاالستثمار

  الداخل يف دول الدراسة، دون املستو   ةاملباشر ات األجنبيةاالستثماربينت الدراسة بقاء تدفقات

 ؛2113ذه التدفقات خصوصا بعد سنة املطلوب، على الر م من التحسن امللحوا  

  وخصب، لكنه حيتاج مقومات لتفعيله؛بينت الدراسة أن مناخ االستثمار يف دول الدراسة متنوع 

 الدولية املتعلقة مبناخ األعمال؛  مراتب متأخرة لمن التقاريربينت الدراسة بقاء دول الدراسة يف 

  على الر م من أن  دول الدراسةيف  ةاملباشر ات األجنبيةاالستثماريف حجم زيادة بينت الدراسة أن

املنطقة تعترب ذات  اطر، وهذا ما يعكس وجهة نظر املستثمر األجنيب الذي حيتمل أن يكون على 

 ؛قة العربيةباملنطدراية أفضل 

 ةاملباشر ات األجنبيةلقد متكن النموذج املقرتح من نيديد العوامل املؤثرة على استقطاب االستثمار 

 واليت تتمثل يف: يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب

 ؛بالنسبة للجزائر وتونسجيابي  جم السوق اإلتأثري ال

 ابي ملعدل منو السوق يف اجلزائر؛التأثري اإلجي

 ؛تونسالسليب ملعدل التضإم يف اجلزائر و التأثري

 وجيا االتصاالت يف اجلزائر وتونس؛التأثري السليب لتكنول

 ؛لقطاع املالي يف اجلزائر واملغربالتأثري اإلجيابي لتطور ا

 ؛وإجيابي يف تونس سليب لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدوالر يف املغربالتأثري ال

 راقبة الفساد ذو تأثري سليب يف اجلزائر، واملتغري املتمثل يف متغري ا وكمة املتمثل يف م

االستقرار السياسي ذو أثر سليب يف تونس.
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  يف كل من  ةاملباشر ات األجنبيةاالستثمارأثبتت الدراسة أنه يوجد تباين بني حمددات تدفق

 اجلزائر، تونس واملغرب.

 مبا يلي:، نوصي الدراسةويف لوء ما جر  عرله ونيليله يف هذه 

 وات السياسة االقتصادية ا فاا على استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي، ونيقيق التناسق بني أد

 املإتلفة.

 جلهود الرتوجيية االلتزام بتطوير قوانني االستثمار وجعلها تتميز بالشفافية واالستقرار، وتكثي  ا

 لفرص االستثمار.

 ومنها: اخنفار  ةاملباشر ات األجنبيةب املزيد من االستثمارالعمل على استغالل الظروف املواتية جلذ

 أسعار الفائدة يف األسواق العاملية، التقلبات الشديدة يف أسواق األسهم،... 

 ت بفعل األزمة املالية فتح اجملال لعودة رسوس األموال العربية املستثمرة يف ارارج واليت تضرر

 .العاملية

   ميع الفرص االستثمارية املتاحة.شاملة وواقعية جلإعداد خريطة استثمارية 

   وإجياد صيغ تعاون عربي مصريف  دول الدراسة.تعزيز دور القطاع املصريف يف متويل التنمية يف

 .اجلزائركمشرتا تساهم يف االستفادة القصو  من املوارد املالية خصوصا يف الدول النفطية 

  فساد واستغالل الواائ  العليا لأل رار الشإصيةبذل املزيد من اجلهود يف مكافحة ال. 
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