تطور استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات وعالقهتا ابلأمن الغذايئ يف اجلزائر  -دراسة حتليلية للفرتة  2015 – 1995العدد احلادي عرش
جمةل "الإدارة والتمنية للبحوث وادلراسات"

تطور استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات وعالقهتا ابلأمن الغذايئ يف اجلزائر
 دراسة حتليلية للفرتة 2015 - 1995أأد .أأورسير منور

أأ.بن خزانيج أأمينة

لكية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري
جامعة بومرداس
جامعة برج بوعريرجي
ملخص:
يمتحور الهدف من هذه ادلراسة حول معرفة مدى تأأثري تدفقات استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات عىل الأمن الغذايئ يف
اجلزائر خالل الفرتة ( ،)1995-2015وتعمتد هذه ادلراسة عىل حتليل تطور تدفقات استامثرات الرشاكت متعددة اجلنس يات حنو اجلزائر،
وعالقته بتطور مؤرشات الأمن الغذايئ ابس تخدام أأسلوب حتليل املركبات الأساس ية) ،(ACPحيث اش متلت هذه ادلراسة عىل جانبني
أأساس يني :الأول يمتثل يف الإطار النظري ملتغريات ادلراسة ،أأما الثاين فهو عبارة عن دراسة حتليلية لعالقة تطور استامثر الرشاكت متعددة
اجلنس يات ابلأمن الغذايئ يف اجلزائر .توصلنا من خالل دراستنا اإىل مجموعة من النتاجئ ،من أأبرزها وجود عالقة ضعيفة بني تطور تدفقات
استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات اإىل اإجاميل الناجت احمليل والناجت الزراعي اإىل اإجاميل الناجت احمليل يف اجلزائر ،وهذا ما يعكس ضعف
مسامهة استامثر الرشاكت يف حتسني الوضعية الغذائية ابجلزائر ،واليت عرفت تذبذاب واحضا خالل فرتة ادلراسة.
اللكامت املفتاحية :استامثر ،الرشاكت متعددة اجلنس يات ،الأمن الغذايئ ،اجلزائر.

: Abstract
The objective of this study is to examine the impact of investment flows of multinational companies on food security in Algeria, during the period( 1995-2015(. This study is based on analyzing
the evolution of multinational investments flows towards Algeria and its relation to the development of food security indicators using principal component analysis.
The first part of this study deals with the theoretical framework of the variables. The second
aspect is an analytical study of the impact of multinational companies' investments on food security in Algeria, by which we obtained an important set of results.
Key words: Investment, multinational companies, food security, Algeria.
أأول :الإطار العام لدلراسة
 .1مقدمة ادلراسة :تشلك الرشاكت املتعددة اجلنس يات اليوم القوة احملركة يف النظام الاقتصادي والس يايس ادلويل
الراهن ،ويه ظاهرة اقتصادية هممة يف جمال العالقات ادلولية ،حبيث أأهنا متثل اليوم اإحدى القوى املؤثرة يف صنع
ا ألحداث والتحولت الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية يف العامل املعارص ،كام أأحضت تكل الرشاكت تتحمك يف
موارد طبيعية هائةل وتس يطر مبارشة عىل أأمه النشاطات الاقتصادية يف لك اجملمتعات يف العامل ،وقد دفع تعاظم نفوذ
هذه الرشاكت اإىل خلق نوع قوي من املزج بني الوحدات الإنتاجية واملؤسسات املالية واملرصفية العاملية عىل الصعيد
العاملي.
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ميثل ظهور الرشاكت متعددة اجلنس يات الصورة اجلديدة لتنظمي النشاط الاقتصادي يف الاقتصادايت الر أأساملية املتقدمة،
حيث
أأن الرشكة متعددة اجلنس ية متثل التجس يد احلي لظاهرة كوكبة احلياة الاقتصادية ،حيث أأخذت هذه الرشاكت تس يطر عىل
العامل،
خمرتقة اكفة مناطق الس يادة الوطنية بسلعها ،خدماهتا ،أأموالها ،تكنولوجياهتا ،اتصالهتا البعدية ،بطاقة ائامتهنا و أأمناطها
الاس هتالكية.
أأخذ نشاط الرشاكت متعددة اجلنس يات حيظى بأأمهية كبرية يف العديد من أأدبيات الس ياسة والاقتصاد ،ويف تقارير العديد
من
املنظامت ادلولية ،عىل ر أأسها تقرير مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية  UNCTADحول الاستامثر العاملي ،نظرا لدلور
اذلي تلعبه يف الس يطرة عىل معليات نقل التكنولوجيا ومؤسسات المتويل و أأسواق العمل ومنافذ التسويق وتدفقات وحركة
رؤوس ا ألموال والاستامثر ،وانعاكسات هذا ادلور عىل مس تقبل تطور الاقتصاد العاملي.
ونظرا ملا حتتلـه الشـراكت املتعددة اجلنس يات من أأمهية ،أأصبح لزاما عىل ادلول النامية هتيئة مناخ استامثري مناسب من
إازاةل للعراقيل وتعـديل لقوانيهنا وفقا ملا يامتىش والقوانني العاملية ويشجع عىل جلب الاستامثرات ا ألجنبية ،ومن بني هذه
ادلول اجلزائر حيث قامت ابإجراء اإصالحات جوهرية وذكل انطالقا من التحول من الاقتصاد اخملطط اإىل اقتصاد السوق،
مرورا بتطـوير وحتسني القوانني املتعلقة ابلستامثر سواء احمليل أأو ا ألجنيب.
 .2مشلكة ادلراسة :نظرا ألمهية استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ازداد الاهامتم مبحاوةل معرفة مدى تأأثريها عىل
املؤرشات الاقتصادية اللكية من بيهنا مؤرشات ا ألمن الغذايئ ،حيث أأكدت بعض ادلراسات ا ألثـر الإجيـايب
للرشاكت متعددة اجلنس يات عىل ا ألمن الغذايئ يف حني شككت دراسات أأخرى يف أاثره فـي حتقيـق هدف ا ألمن
الغذايئ.
تبعا ملا س بق تربز معامل اإشاكلية هذا البحث من خالل السؤال التايل:
ما عالقة تطور استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ابلأمن الغذايئ يف اجلزائر خالل الفرتة ()1995-2015؟
انطالقا من هذا التساؤل ميكن طرح تساؤلت فرعية مهنا:
– ما املقصود بلك من :الرشاكت متعددة اجلنس يات وا ألمن الغذايئ ؟
اجلنس
يات وتطور
– ما يه طبيعة العالقات املوجودة بني تدفقات استامثر الرشاكت متعددة
مؤرشات ا ألمن
الغذايئ يف اجلزائر خالل س نوات ادلراسة؟
 .3فرضيات ادلراسة :ملعاجلة الإشاكلية املطروحة سلفا ننطلق من مجموعة من الفرضيات اليت نراها أأساس ية ويه:
– هناك عالقة طردية قوية متبادةل بني منو تدفقات استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات وتطور
مؤرشات ا ألمن الغذايئ ؛
– هناك عالقة اإجيابية بني تطور استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ومنو نصيب الفرد من الناجت
الزراعي الإجاميل.
 .4أأهداف ادلراسة  :هتدف اإىل:
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– معرفة تطور لك من :استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ،مؤرشات ا ألمن الغذايئ يف اجلزائر
خالل الفرتة()1995-2015؛
– حماوةل معرفة العالقة بني تطور متغريات ادلراسة خالل فرتة ادلراسة.
 .5مهنج ادلراسة :س نعاجل املوضوع حمل ادلراسة ل إالجابة عىل التساؤلت املطروحة معمتدين عىل املهنج الوصفي فامي
خيص الإطار النظري ملتغريات ادلراسة ،واملهنج الإحصايئ التحلييل يف ادلراسة التطبيقية دلراسة اجلوانب املتعلقة
بتطور استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ومؤرشات ا ألمن الغذايئ ابس تخدام أأسلوب من أأساليب حتليل
املعطيات(.)ACP
 .6حدود ادلراسة :مت جتميع البياانت انطالقا من تقارير البند ادلويل للس نوات املمتدة بني  1995و ،2015واليت تعرب
عن معطيات س نوية مقبوةل لدلراسات الاقتصادية اللكية نظرا لحتواهئا عىل خمتلف التحولت الاقتصادية
والاجامتعية اليت عرفهتا البالد.
 .7خطة ادلراسة :مت تقس مي ادلراسة اإىل حمورين رئيس يني :ا ألول نتناول فيه مفاهمي عامة حول الرشاكت متعددة
اجلنس يات وا ألمن الغذايئ ،أأما احملور الثاين خفصص لدلراسة التحليلية ابس تخدام طريقة  ACPللعالقة بني متغريات
ادلراسة ،مث خامتة عامة.
اثنيا :الإطار النظري لدلراسة
 .1مفاهمي أأساس ية حول الرشاكت متعددة اجلنس يات:
بعد احلرب العاملية الثانية ،ظهرت موجة هائةل من الاستامثرات ا ألجنبية املبارشة وزاد دور الرشاكت متعددة اجلنس يات يف
جمال الإنتاج العاملي ،وقد ساعدها يف ذكل التقدم الهائل يف اس تخدام احلاسب اليل ،فضال عن زايدة حترير التجارة،
وزايدة التبادل التجاري العاملي .1ومن بني الرشاكت الرائدة يف ذكل أنذاك رشكة س نجر ا ألمريكية لصناعة ماكينات اخلياطة،
وتبعها بعد ذكل العديد من الرشاكت مثل رشكة جرنال موتور وفورد وجرنال اإلكرتيك ورايل دتش .
متعددة اجلنس يَّات :لقد برز مصطلح الرشاكت ِّ
 1.1تعريف الرشاكت ِّ
متعددة اجلنس َّيات أل َّول َّمرة يف جمةل "بزنس ويك"
ِّ
ِّ
حاولت متعددة
ا ألمريكية س نة  ،1963وذكل يف ملحق خاص حتت عنوان (الرشاكت متعددة اجلنس يَّات) ،وقد برزت ُم َ
لوضع تعريف لها؛ حيث عرف اجمللس الاقتصادي والاجامتعي التابع للأمم املتحدة الرشكة متعددة اجلنس يات "بأأهنا تكل
املنشاة اليت متتكل وسائل الإنتاج ،وتس يطر علهيا وتبارش نشاطها سواء يف جمال الإنتاج أأو املبيعات أأو اخلدمات يف دولتني
أأو أأكرث" .2أأما فرينون ف َع َّرف الرشكة بأأهنا :املنظمة اليت يَزِّيد رمق أأعاملها أأو َمبِّيعاهتا الس نويَّة عن  100مليون دولر ،واليت
مت َت ِّكل تسهيالت أأو فروعًا اإنتاجيَّة يف ِّ
ست دول أأجنبية أأو أأكرث ،3كام عرفها رولف بأأهنا :يه الرشكة اليت جيب أأن ت َِّصلَ
َمبِّيعاهتا اخلارجيَّة أأو عدد العا ِّملني يف اخلارج أأو جحم الاستامثر يف ادلُّ َول ا ألجنبية ،حوايل 25ابملائة من اإجاميل املبيعات أأو
عدد العاملني أأو جحم الاستامثر اللكي اخلاص هبا.
 2.1خصائص الرشاكت متعددة اجلنس يات :من أأمه خصائص الرشاكت متعددة اجلنس يات3:
 خضامة جحم الرشاكت :تمتزي هذه الرشاكت ابلكرب من حيث جحم مبيعاهتا ،ويرتكز نشاطها ابلستامثر يف
الصناعات اليت تتطلب درجة عالية من التكثيف الر أأساميل و التكنولوجيا املتقدمة .
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 املزية التنافس ية :ويقصد هبا متتع منتج معني مبزيات ل تتوافر دلى املنافسني سواء من حيث اجلودة يف
الإنتاج أأو اس تخدام ا ألساليب احلديثة يف التسويق.
ت
 اتساع الرقعة اجلغرافية لنطاق الرشاكت متعددة اجلنس يات :متزي هذه الرشاكت بكرب جحم السوق اذلي
يغطهيا ،وامتدادها اجلغرايف خارج ادلوةل ا ألم.
 التفوق والتطور التكنولويج :حيث يعطهيا مزااي نسبية عن الرشاكت ا ألخرى يف نفس اجملال من
النشاط وهو ما يعطهيا مزااي تنافس ية أأكرب يف ا ألسواق العاملية.
 السعي اإىل اإقامة التحالفات الاسرتاتيجية :وذكل يف اإطار حتقيق مصلحة اقتصادية مشرتكة ألعضاء
التحالف واكتساب قدرات تنافس ية وتسويقية عىل مثيالهتا من الرشاكت غري ا ألعضاء.
 الس يطرة :فهيي تس يطر عىل لك الفروع التابعة لها أأو معظمها وقد تفضل تكل الرشكة يف بعض ا ألحيان
امللكية املشرتكة فهيي توفر المتويل الاكيف للمرشوع و يوفر الرشيك احمليل املواد اخلام و العامةل.
 القدرة عىل حتويل الإنتاج والاستامثر عىل املس توى العاملي :و ذكل من خالل سعهيا ادلامئ اإىل تكبري جحم
أأسواقها وزايدة
امتدادها فلك هذه اخلصائص أأكسبهتا القدرة عىل حتويل الإنتاج والاستامثر من دوةل ألخرى.
 توافر اجملموعات الاحتاكرية :اإن متزيها ابلس يطرة الاحتاكرية راجع اإىل هيلك السوق اذلي تعمل فيه
حيث يأأخذ شلك احتاكر القةل و أأمه عوامل نشأأته هو ما تمتتع به مجموعة الرشاكت املكونة هل من احتاكر
للتكنولوجيا واملهارات الفنية.
تن
أ
أ
 الإنامتء غالبا لدلول املتقدمة صناعيا :متي الرشكة الم يف أأغلب الحيان لدلول املتقدمة صناعيا لوفرة
ر أأس املال والتكنولوجيا وبذكل فهيي مناخ استامثري مالمئ لمنوها.
 تعبئة املدخرات العاملية :تعترب املصدر ا ألسايس لالستامثر ا ألجنيب املبارش ويه كغريها من الرشاكت
تنظر اإىل العامل كسوق واحدة و تسعى اإىل تعبئة مدخراهتا من خالل طرح أأسهمها للبيع يف خمتلف
لسواق املالية ادلولية وابلتايل جند لك املدخرين يصبون أأمواهلم فهيا4 .
اأ
 3.1دوافع انتشار الرشاكت املتعددة اجلنس يات :ميكن تلخيص أأمه عوامل انتشار الرشاكت املتعددة اجلنس يات يف ثالث
عوامل رئيس ية يه:5
 حترير الس ياسات العامة :إان املؤسسات املالية ادلولية ساعدت ابليشء الكثري لهتيئة ا ألرضية أأما
الرشاكت العاملية متعددة اجلنس يات من أأجل القيام بتدويل نشاطها ،حيث جند أأهنا تركز من خالل
رشوط منحها املساعدات املالية لدلول اليت تعاين من أأزمات اقتصادية وجعز مايل عىل رضورة الانفتاح
عىل التجارة ادلولية وتبين س ياسة التحرير بدل من س ياسة الانغالق هذا من هجة .ومن هجة أأخرى
لعبت منظمة التجارة العاملية دورا هامة يف حترير الس ياسات العامة املتعلقة إابزاةل احلواجز امجلركية أأمام
تنقل السلع واخلدمات كام أأهنا منحت اهامتم ابلغا لالستامثر من خالل احتالهل ملاكنة ابرزة يف مؤمترها
الوزاري الرابع املنعقد يف ادلوحة بدوةل قطر يف نومفرب من س نة  ،2001حيث نصت بعض أأعامل هذا
املؤمتر عىل رضورة متابعة وتقيمي وتوثيق التعاون متعدد ا ألطراف يف جمال الاستامثر وما يرتتب عنه من
أاثر عىل معلية التمنية فهيا.
 تزايد املنافسة :تعترب املنافسة وتزايدها من العوامل ابلغة التأأثري يف تزايد نشاط الرشاكت العاملية متعددة
اجلنس يات وتوهجها حنو تدويل النشاط ،ذكل أأنه يف ظل احتدام وتزايد الرصاع عىل ا ألسواق احمللية
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تتجه هذه الرشاكت بنظرها اإىل أأفق ا ألسواق ادلولية سعيا لالس تفادة من اجلوانب العديدة املرتبطة
ابإماكنيات ختفيض تاكليف الإنتاج من هجة ،وزايدة احلصص السوقية من هجة أأخرى.
 التكنولوجيا وتغرياهتا الرسيعة :لقد شلكت التكنولوجيا مبا حتمهل من تسارع يف تغرياهتا عامال هاما لزتايد
نشاط الرشاكت ورسعة التدويل ،فتطور طرق املواصالت والتصال سامه بشلك كبري يف اخنفاض
تاكليف النقل ،سواء تعلق ا ألمر بنقل املواد ا ألولية واملنتجات الوسطية أأو بنقل املنتجات اتمة الصنع.
كام أأن التكنولوجيا سامهت بشلك كبري يف تطوير طرق الإنتاج ومساعدة الرشاكت عىل تقليص اخملاطر
وتقامس التاكليف مع الرشاكت احمللية لدلول املس تضيفة يف اإطار عقود الرشاكة.
.2معوميات حول الأمن الغذايئ:
يعترب ا ألمن الغذايئ من أأمه ا ألهداف اليت سعى الإنسان اإىل حتقيقها منذ جفر التارخي ،وقد عرف هذا املفهوم
عدة تطورات تبعا لتطورات الإنسان.
أ
أ
أ
 1.2تعريف ا ألمن الغذايئ :اس تقطبت مسأةل المن الغذايئ اهامتما كبريا عىل الساحة ادلولية يف الونة الخرية ،مشل اجلانب
النظري والانشغالت الأاكدميية ،كام مشل اجلانب التطبيقي والإجراءات العملية ،هذا ما أأدى اإىل تنوع التعاريف اليت لها
عالقة ابملوضوع ،حسب تعدد الزوااي اليت تناولت من خاللها ،وس نحاول فامي ييل عرض أأمهها:
يعرف ا ألمن الغذايئ لغ ًة بأأنه " :احلاةل اليت تكون فهيا ادلوةل أأو مجموعة من ادلول قادرة عىل توفري القدر الاكيف من الغذاء
للك خشص" .6أأما املرسوم اجلزائري ،حسب املادة الثالثة منه فقد عرف ا ألمن الغذايئ كام ييل " :هو حصول ووصول لك
خشص بسهوةل وبصفة منتظمة اإىل غذاء سلمي واكف يسمح هل ابلمتتع حبياة نش يطة".7
كام تعرفه منظمة ا ألغـذية والزراعة للأمم املتحدة '' ''FAOبأأنه "احلاةل اليت يمتتع مجيع أأفراد اجملمتع فهيا ويف ا ألوقات اكفة،
ابإماكنية احلصول عىل الغذاء املناسب لتلبية حاجاهتم التغذوية ،من أأجل مواهجة احلياة النشطة حصيا .وتعد احلالت اليت ل
تتسم اب ألمن الغذايئ ظاهرة معقدة ترتبط ابلعديد من العوامل ،يف مقدمهتا البيئة الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية فضال
عن مدى ندرة املوارد وا ألداء الاقتصادي لإنتاج الغذاء وجتارته اخلارجية".8
من التعاريف السابقة تتضح لنا أأمهية عنرص الزمن ابلنس بة للأمن الغذايئ ،أأي رضورة توفري الغذاء يف اكفة ا ألوقات،
وكذكل مكية ونوعية الغذاء املطلوبني لتحقيقه ،وابلتايل لتحقيق ا ألمن الغذايئ جيب توفري الغذاء الصحيح وبشلك مس متر،
كام بني لنا التعريف اذلي قدمته منظمة ا ألغذية والزراعة للأمم املتحدة أأمه العوامل اليت من شأأهنا التأأثري عىل ا ألمن الغذايئ،
ليضيف التعريفني الخرين عاملني هممني ابلنس بة للأمن الغذايئ ،وهام رضورة توافق سعر الغذاء مع الإماكنيات املتاحة
للساكن .من خالل ما س بق ،ميكن القول أأن مفهوم ا ألمن الغذايئ ينبغي أأن يؤسس عىل ثالثة مرتكزات :
 وفرة السلع الغذائية بمكية ونوعية جيدة ؛ وجود السلع الغذائية يف السوق بشلك دامئ ؛ أأن تكون أأسعار السلع يف متناول املواطنني.جمل
 2.2مؤرشات الأمن الغذايئ :هناكل عدة مؤرشات ومعايري تس تخدم ملعرفة وحتديد مس توى ا ألمن الغذايئ يف ا متع اإل أأن
هذه املؤرشات تطورت تبعا لتطور مفهوم ا ألمن الغذايئ ،وتمتثل أأمه هذه املؤرشات فامي ييل: 9
 نس بة الاكتفاء اذلايت من السلع الغذائية الإسرتاتيجية (ذات المنط الغذايئ الاس هتاليك السائد يف اجملمتع) ؛ -نس بة قمية الإنتاج الزراعي اإىل الناجت الزراعي املس تورد ؛
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 نس بة قمية الصادرات الزراعية لإجاميل الواردات ؛ نس بة الإنفاق عىل الغذاء اإىل اإجاميل ادلخل القويم ؛ نس بة مسامهة الناجت الزراعي يف اإجاميل الناجت احمليل ؛ متوسط حصة الفرد من قمية الإنتاج الزراعي ؛ نس بة صايف الواردات الزراعية اإىل اإجاميل الناجت احمليل ؛ نس بة اخملزون الغذايئ اإىل الاس هتالك الس نوي.اثلثا :ادلراسة التطبيقية
 .1حتليل تطور متغريات ادلراسة يف اجلزائر خالل الفرتة): (2015-1995
 1.1استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات :عرف استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات نقةل كبرية انطالقا من س نة ،2001
واليت عرفت اس تقرار س يايس و أأمين جشع املستمثرين ا ألجانب عىل اس تغالل فـرص الاستامثر الكبرية واملغرية وخاصة بعد
صدور قانون الاستامثر س نة  ،2003واذلي أأعطى العديـد مـن الامتيـازات والضامانت والتحفزيات لرؤوس ا ألموال احمللية
وا ألجنبية عىل السواء .فاإذا قاران جحم التدفقات بني س نة  2000و 2001جند أأهنا تضاعفت بأأربع مرات أأي مبعدل منو
30ابملائة وهذا رمق قيايس ابلنس بة للجزائر خالل تكل الفرتة .وانطالقا من س نة  2005جسل ارتفاع مس متر يف جحم
التدفقات حيث بلغ أأعىل قمية هل س نة  2009بـ  2746مليون دولر ،مث بد أأ جحم التدفقات يف الإخنفاض اإىل أأن وصل
 1504مليون دولر س نة .2014
واجلدول املوايل يوحض ذكل:

اجلدول رمق ( : )01تطور جحم تدفق استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات خالل الفرتة )(2015-1995
199 199 200 200 200 200 200 200
الس نوات
1995 1996 1997
8 9 0 1 2 3 4 5
استامثر الرشاكت
110 106
115
اجلنس يات( ،الأسعار
30
270 260 606 291 280
633 881
7 5
6
مليون دولر أ أمرييك)
200 201 201 201 201 201 20
الس نوات
2006 2007 2008
9 0 1 2 3 4 15
استامثر الرشاكت
274 230 257 150 169 150
اجلنس يات( ،الأسعار
1841 1686 2638
6 0 1 0 1 4
مليون دولر أ أمرييك)

املصدر:معطيات البنك ادلويل
 2.1متوسط نصيب الفرد من الناجت الزراعي الإجاميل :ابلنس بة لنصيب الفرد يف الناجت ا إلجاميل فهو يوحض مدى الرفاهية
الاقتصادية اليت يمتتع هبا الفرد يف بدل ما ،أأما ابلنس بة لنصيب الفرد يف الناجت الزراعي فهو يعكس املس توى الغذايئ للبدل،
ومن خالل مالحظتنا لنصيب الفرد اجلزائري من الناجت الزراعي حسب الشلك رمق 1جند أأنه يرتاوح بني  596دولر كحد
أأعىل س نة  2015و 141دولر كحد أأدىن س نة  1995ومبتوسط بلغ  295.1دولر خالل نفس الفرتة ،أأما نسب متوسط
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نصيب الفرد اإىل الناجت الزراعي من الناجت احمليل الإجاميل فتعترب جد منخفضة ويعود السبب يف اخنفاض املاكنة اليت يلعهبا
القطاع الزراعية يف اقتصاد اجلزائر.

الشلك رمق ( : )01تطور متوسط نصيب الفرد من الناجت الزراعي الإجاميل خالل الفرتة )(2015-1995

املصدر  :من اإعداد الباحثني ،ابلعامتد عىل معطيات البنك ادلويل
 3.1مسامهة الناجت احمليل الزراعي اإىل الناجت احمليل الإجاميل :من خالل الشلك رمق  ،2يتضح لنا أأن نس بة مسامهة الناجت
احمليل الزراعي اإىل الناجت احمليل اجلزائري متواضعة ،حيث تراوحت بني 13.05ابملائة كحد أأعىل س نة  2015و6.68ابملائة
كحد أأدىن س نة  2008ومل يتجاوز 10ابملائة يف متوسط الفرتة ( )1995-2015وهذا بدوره يدل عىل ضعف مسامهة الناجت
الزراعي يف النشاط الاقتصادي للجزائر ،حيث يعكس هذا املؤرش فاعلية عنارص الإنتاج للقطاع الزراعي يف البدل ومدى
مسامههتا يف تكوين قمي الناجت احمليل.10
والشلك التايل يوحض أأكرث تطور مسامهة الناجت احمليل الزراعي يف الناجت احمليل خالل الفرتة (. )2015-1995
الشلك رمق ( : )02تطور مسامهة الناجت احمليل الزراعي يف الناجت احمليل خالل الفرتة ()2000-2014

املصدر  :من اإعداد الباحثني ،ابلعامتد عىل معطيات البنك ادلويل
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 .2حتليل العالقة بني استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ومؤرشات الأمن الغذايئ ابس تخدام أأسلوب حتليل
املركبات الأساس ية ": "ACP
يعترب أأسلوب حتليل املركبات ا ألساس ية اإحدى أأساليب التحليل العاميل ملعاجلة البياانت المكية هيدف اإىل حتليل البياانت
املوجودة يف فضاء متعدد ،بعبارة أأخرى فاإن هدف هذا ا ألسلوب هو اإجياد متغريات جديدة "غري مرتبطة خطيا فامي بيهنا"
يه توليفات خطية من املتغريات ا ألصلية املرتابطة خطيا فامي بيهنا .11قنا ابلرمز للمتغريات كام ييل:
– استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ،صايف التدفقات الوافدة (مزيان املدفوعات ،اب ألسعار اجلارية
لدلولر ا ألمرييك)) (INVMC؛
– استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ،صايف التدفقات الوافدة ( %من اإجاميل الناجت احمليل)
) (DINVMC؛
أ
أ
– متوسط نصيب الفرد من الناجت الزراعي(ابلسعار اجلارية لدلولر المرييك)) (PCAP؛
– الناجت الزراعي ا إلجاميل (اب ألسعار اجلارية لدلولر ا ألمرييك)) (GAP؛
– الناجت الزراعي ا إلجاميل ( %من اإجاميل الناجت احمليل) ) (AGRT؛
– منو اإجاميل الناجت الزراعي ( %س نو ًاي) )(AGR؛
– مؤرش اإنتاج الغذاء (. (IPF) )100 = 2006 - 2004
تفسري النتاجئ :مت اس تخدام بياانت جدول املعطيات اذلي حيتوي عىل معطيات س نوية ،وابس تخدام برانمج
1.2
 XL STATمت احلصول عىل النتاجئ التالية:
 املتوسطات والاحنرافات املعيارية للمتغريات :اجلدول التايل يوحض لنا القمي للك املتغريات:
اجلدول رمق ( : )02املتوسطات والاحنرافات املعيارية للمتغريات

الاحنراف املعياري املتوسط
املتغريات
1174.33
915.50 INVMC
102.42
33.45
IPF
9.88
1.66
AGRT
6.84
9.00
AGR
1.02
0.60 DINVMC
295.10
151.17
PCAP
10360.23
6239.97
GAP
املصدر:نتاجئ مس تخرجة ابس تخدام برانمج XL STAT
من خالل اجلدول نالحظ أأن:
ق
 خالل فرتة ادلراسة اكن متوسط استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ما ميته  1174.33مليون دولر مبسامهةضعيفة يف الناجت احمليل الإجاميل قدرات حبوايل 1ابملائة ،وهذا لعدة أأس باب من بيهنا عدم الاس تقرار اذلي مزي
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اجلزائر خالل تسعينات القرن املايض ،ابلإضافة لعدم الاس تقرار يف القوانني املنظمة لنشاط ومعل هذه
الرشاكت(مثل قانون  45/91وغريه.)...
 أأن الناجت الزراعي الإجاميل عرف متوسط قدره  10360.23مليون دولر مبتوسط منو قدره 6.84ابملائة،ومساهام بنس بة  9.88ابملائة من الناجت احمليل الإجاميل ويه نس بة ضئيةل تعكس ضعف مسامهة القطاع
الزراعي يف النشاط الاقتصادي يف اجلزائر ،رمغ لك ما متلكه من مقومات زراعية وكذكل تبنهيا لعديد
الس ياسات الزراعية جلعل القطاع الزراعي البديل ا ألسايس لقطاع احملروقات .
 متوسط نصيب الفرد من الناجت الزراعي خالل الفرتة  2015-1995قدر بـ 295.1دولر وقمية ضئيةل جدا اإذاتعكس
تدين املس توى الغذايئ يف اجلزائر.
 مصفوفة الارتباط "Stamp Correlation":حنصل عىل مصفوفة الارتباطات يف اجلدول املوايل:
اجلدول رمق ( : )03مصفوفة الارتباط

Variables INVMC
IPF AGRT AGR DINVMC PCAP GAP
INVMC
1 0.3763 -0.6205 0.0473
0.7074 0.3837 0.3678
IPF 0.3763
1 0.0882 0.1050 -0.1416 0.9834 0.9851
AGRT -0.6205 0.0882
1 0.3787 -0.4640 0.0783 0.0887
AGR 0.0473 0.1050 0.3787
1
0.0922 0.0447 0.0333
DINVMC 0.7074 -0.1416 -0.4640 0.0922
1 -0.1701 -0.1755
PCAP 0.3837 0.9834 0.0783 0.0447 -0.1701
1 0.9980
GAP 0.3678 0.9851 0.0887 0.0333 -0.1755 0.9980
1
املصدر :نتاجئ مس تخرجة ابس تخدام برانمج XL STAT
من مصفوفة الرتابط نس تنتج ما ييل:
اجلنس
ال
– املتغري ( INVMCتدفقات استامثر رشاكت متعددة يات الوافدة للجزائر) مرتبط ارتباطا
متوسطا موجبا مع املتغري   PCAPمتوسط نصيب الفرد من الناجت الزراعي ،"0.3837" 
بيامن أأقل ارتباطا مع املتغري (GAPالناجت الزراعي الإجاميل) " ."0.3678وابلتايل ميكن القول أأن
تدفقات استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات تسامه بشلك بس يط يف حتسني ورفع نصيب الفرد
من الناجت الزراعي الإجاميل.
– نالحظ أأن هناك ارتباط ضعيف موجب بني املتغري ( DINVMCتدفقات استامثر الرشاكت
متعددة اجلنس يات  %من اإجاميل الناجت احمليل) واملتغري (AGRمنو اإجاميل الناجت الزراعي)
" ."0.0922وهذا يعطي اإشارة واحضة عىل عدم وجود دور فعيل للرشاكت متعددة اجلنس يات
يف زايدة القمية املضافة للقطاع الزراعي وابلتايل حتسني الوضعية الغذائية يف اجلزائر.
–
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– كام نالحظ وجود ارتباط متوسط سالب بني املتغري  DINVMCواملتغري ( AGRTالناجت
الزراعي ا إلجاميل  %من اإجاميل الناجت احمليل) بـ " ."-0.4640والشلك املوايل يوحض ما مت
مالحظته سابقا:
الشلك رمق ( : )03دائرة الارتباط بني املتغريات

املصدر:نتاجئ مس تخرجة ابس تخدام برانمج XL STAT
 حتليل اإسقاطات املشاهدات "س نوات ادلراسة" عىل املس توايت العاملية:
بعد حتليل حسابة املتغريات من املفيد حتليل حسابة ا ألفراد (س نوات ادلراسة) يف املس توي العاميل ا ألول (املودل ابحملورين
ا ألول والثاين) ،نظرا ألن املشاهدات مفرسة هبذا املس توي.
يتبني من خالل الشلك رمق( )04أأن الس نة  2004ليست ممثةل بشلك جيد عىل املس توي العاميل ا ألول .أأما ابيق الس نوات
فميكن اعتبارها ممثةل جيدا يف هذا املس توى العاميل.
الشلك رمق ( :)04متثيل الس نوات يف املس توى العاميل الأول
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وميكن تصنيف س نوات ادلراسة يف مجموعات كام ييل:
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– اجملموعة الأوىل :تضم الس نوات املمتدة من  1995اإىل  ،2000ويه الفرتة اليت عرفت اإجراءات ادلفعة الثالثة من
الإصالحات
املزتامنة مع اتفاقية الاس تعداد الئامتين الثالث مع صندوق النقد ادلويل من أأجل حتقيق الاس تقرار الاقتصادي .وقد تأأثر
أأداء الاقتصاد اجلزائري خالل الفرتة ) (2000-1995سلبا بعدد من العوامل ا إلقلميية والعاملية ،من أأمهها اخنفاض متوسط
سعر برميل النفط خالل نفس الفرتة اإىل مس توى  18دولر ،واليت حتمل عىل اإثرها الاقتصاد اجلزائري خسائر فادحة،
ابلإضافة اإىل تباطؤ منو الاقتصاد العاملي والتجارة ادلولية بسبب تراجع معدلت منو ادلول الصناعية لخنفاض مس توايت ثقة
املس هتلكني وتراجع الاستامثرات ا ألجنبية.
– اجملموعة الثانية :وتضم سنيت  2002 ،2001والس نوات املمتدة من س نة  2005اإىل غاية  ،2011هذه الفرتة تزامنت
مع انهتاء خمتلف اإجراءات ادلفعة الثالثة من الإصالحات املزتامنة مع اتفاقية الاس تعداد الئامتين الثالث مع صندوق
النقد ادلويل ،ودخول اجلزائر يف مرحةل من الاس تقرار املايل نتيجة لرتفاع أأسعار احملروقات مما جعلها حتصل
اإيرادات الفائضة عن املزيانية حولت اإىل صندوق ضبط املوارد .كام عرفت نفس الفرتة بداية تطبيق برانمج الإنعاش
الاقتصادي وهو برانمج متوسط املدى " "2004 -2001هيدف اإىل حتفزي الطلب ادلاخيل عن طريق الزايدة يف
النفقات املوهجة لالستمثـار خاصة يف جمال البين التحتية والهيالك القاعدية ومشاريع الإساكن وحتسني ظروف معيشة
الساكن.
وخالل هذه الفرتة بلغت مشاريع استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات  387مرشوع س نة  ،2009مهنا حوايل  45ابملائة يف
قطاع اخلدمات مث يأأيت قطاع احملروقات حبوايل  25.80ابملائة.
متزيت نفس الفرتة بعودة الإستامثرات ا ألجنبية واليت وهجت أأغلهبا اإىل قطاع احملروقات ،حيث متزيت ابرتفاع ملحوظ س نة
 2001ويه الس نة اليت توافق اإصدار ا ألمر  03/1وما انطوى عليه من حتفزيات رضيبية ،وحتقق ارتفاع الاستامثرات حتقق
بفضل بيع رخصة الهاتف النقال لرشكة أأوراسكوم تليكوم املرصية وخوصصة رشكة الصناعات احلديدية ابحلجار لرشكة
أأس بات الهندية .كام عرفت هذه الفرتة صدور قانون الاستامثر اذلي جشع الرشاكت متعددة اجلنس يات عىل اس تغالل فـرص
الاستامثر املغرية ،حيث أأعطى العديـد مـن الامتيـازات والتحفزيات لرؤوس ا ألموال ا ألجنبية .ويه الفرتة اليت بلغ فهيا منو
الناجت الزراعي الإجاميل يف اجلزائر مس تواً قياس ياً بـ21ابملائة س نة .2009
– اجملموعة الثالثة :تضم الس نوات املمتدة من س نة  2012اإىل  ،2015ويه الفرتة اليت عرفت اس تقرار يف جحم تدفقات
الاستامثر ا ألجنيب الوافدة ،ابلإضافة لتحسن مس توى الناجت الزراعي الإجاميل يف نفس الفرتة واذلي بلغ حوايل
 22000مليون دولر س نة  ،2014وذكل نتيجة ًًلالنتعاش الاقتصادي العاملي ابلرمغ من تراجع تدفقات استامثر
الرشاكت متعددة اجلنس يات.
 حتليل املتغريات والس نوات عىل املس توايت العاملية معا:
عند حفصنا لس نوات ادلراسة ومقارنهتا ابملتغريات من خالل الشلك رمق( ،)05وجدان أأن الس نوات املمتدة بني
 2008و 2014سامهت بشلك كبري يف تكوين الارتباط املتوسط املوجب بني ( INVMCتدفقات استامثر الرشاكت
متعددة اجلنس يات الوافدة للجزائر) واملتغري  PCAPمتوسط نصيب الفرد من الناجت الزراعي من هجة ،وبني املتغريين
 INVMCو( GAPالناجت الزراعي الإجاميل)من هجة أأخرى وكذكل مع املركبة ا ألساس ية ا ألوىل ،وهو ما يعكس املعدل
املزتايد اذلي عرفه لك من الناجت الزراعي الإجاميل ومتوسط نصيب الفرد منه خالل نفس الفرتة .مقابل تذبذب ملحوظ
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لتدفقات استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ،حيث عرفت أأعىل معدلته يف التدفق عام  2009بـ  2746مليون دولر
وهذا راجع لإصدار احلكومة قانون الاستامثر من أأجل تشجيع املستمثرين ا ألجانب.
بيامن يف هذه الس نة أأيضا عرفت فرض احلكومة اجلزائرية القاعدة  51/49خالل قانون املالية التمكييل لس نة  ،2009اليت
تعين امتالك الرشيك اجلزائري معويم أأو خاص نس بة 51ابملائة من أأصول أأسهم الاستامثر املراد اإقامته يف اجلزائر ،أأي أأن
التعلمية تشرتط أأنه للفوز بصفقة يف اجلزائر جيب الزتام الرشاكت ا ألجنبية ابإقامة استامثر ابلتعاون مع رشاكء حمليني ،يف حني
أأن دفرت الرشوط اخلاص ابملناقصات يلزم عىل املكتتبني ا ألجانب الاستامثر يف نفس جمال النشاط مع رشكة حملية ميكل
أأغلبية رأأس مالها مواطنون مقميني ،كام مينع نص قانون ادلوةل حقا يف الس يطرة جمددا عىل ا ألصول العمومية املتنازل عهنا يف
س ياق اخلوصصة .هذا القانون أأثر يف التدفقات اليت اخنفضت ووصلت اإىل  1503دولر س نة .2014
هذا التغري الطردي واملتوسط بني املتغري ( INVMCتدفقات استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات الوافدة للجزائر)
واملتغري  PCAPمتوسط نصيب الفرد من الناجت الزراعي من هجة ،وبني املتغريين  INVMCو( GAPالناجت الزراعي
الإجاميل)من هجة أأخرى ،تدل عىل أأن زايدة الناجت الزراعي الإجاميل ومتوسط نصيب الفرد منه يف اجلزائر مل تكن بسبب
استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات بشلك أأسايس(مسامهته أأقل من متوسطة) ،وهذا بسبب متركزه فقط يف قطاع
الصناعة واخلدمات بشلك كبري ،بيامن مل حتظى قطاعات الفالحة والس ياحة ابملس توايت املطلوبة رمغ أأمهيهتا يف زايدة معدل
المنو وحتسني ا ألداء الإقتصادي .
الشلك رمق ( :)05متثيل املتغريات والس نوات يف املس توى العاميل الأول
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اإىل جانب هذا نالحظ من خالل الشلك أأيضا أأن الس نوات املمتدة بني  2005و 2007وس نة 2015
سامهت يف تكوين الارتباط الارتباط املتوسط السالب بني املتغري ( DINVMCتدفقات استامثر الرشاكت متعددة
اجلنس يات  %من اإجاميل الناجت احمليل) واملتغري ( AGRTالناجت الزراعي ا إلجاميل  %من اإجاميل الناجت احمليل) مع املركبة
ا ألساس ية ا ألوىل ،مما يعكس العالقة العكس ية بني املتغريين وابلتايل ميكن القول أأن مسامهة استامثر الرشاكت متعددة
اجلنس يات يف الناجت ادلاخيل ل يتوافق مع مسامهة الناجت الزراعي يف الناجت احمليل ،وهذا يفرس بأأن معظم استامثر الرشاكت
متعددة اجلنس يات بعيد عن القطاع الزراعي إوامنا موجه لقطاعات أأخرى خاصة مهنا الصناعة واخلدمات.
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رابعا :خامتة ادلراسة:
يعد ا ألمن الغذايئ من أأمه رشوط حتقيق التمنية والاس تقرار يف خمتلف اجملمتعات ،فالعجز الغذايئ مل يعد جمرد مشلكة
اقتصادية زراعية بل أأصبح قضية اإسرتاتيجية ترتبط اب ألمن الوطين وا إلقلميي ،واجلزائر من أأكرث البدلان اليت تسعى لتحقيقه
ابلرمغ من التحدايت اليت تواهجها ،كام ميكن القول أأن نشاط الرشاكت متعددة اجلنس يات يرتكز عىل الإنتاج اخملصص
للأسواق احمللية وتتضح معامل الهمينة عىل الاقتصاد العاملي من خالل جتس يد هذه الرشاكت ملنطق الس يطرة والتحمك
الكبريين يف جتارة العامل من السلع واخلدمات حيث تتحمك يف نسب تزيد عن  %75انهيك عن مسامههتا امللفتة يف تنش يط
حركة تنقل رؤوس ا ألموال اليت تقدر بألف املليارات من ادلولرات.
 -1نتاجئ ادلراسة :عىل ضوء ما س بق أأمكن الوصول اإىل النتاجئ التالية:
– ضعف مسامهة استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات يف الناجت احمليل الإجاميل ؛
– ضعف مسامهة القطاع الزراعي يف النشاط الاقتصادي يف اجلزائر.
– اختالف تأأثري تدفقات استامثرات الرشاكت متعددة اجلنس يات عىل لك من متوسط نصيب الفرد من الناجت الزراعي
يف اجلزائر والناجت الزراعي الإجاميل؛
– وجود عالقة ضعيفة بني تطور تدفقات استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات اإىل اإجاميل الناجت احمليل والناجت الزراعي
اإىل اإجاميل الناجت احمليل يف اجلزائر ،وهذا ما يعكس ضعف مسامهة استامثر الرشاكت يف حتسني الوضعية الغذائية
ابجلزائر ،واليت عرفت تذبذاب واحضا خالل فرتة ادلراسة .بيامن اكن التحسن يف الناجت الزراعي بفضل الربامج التمنوية
املنهتجة ،رمغ ما يٌعاب عىل هذه النتاجئ من التلكفة الكبرية اليت حتملهتا مزيانية ادلوةل نتيجة تطبيق هذه الربامج ؛
– هناك عالقة عكس ية متوسطة بني منو تدفقات استامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات ومنو الناجت الزراعي؛ ما يفرس قةل
مسامهة الاستامثرات ا ألجنبية يف حتسني معدلت المنو يف اجلزائر ،هذه ا ألخرية مرتبطة أأكرث بظروف الاقتصاد
العاملي "تقلبات أأسعار النفط" ،خاصة يف ظل اقتصار الاستامثرات ا ألجنبية عىل قطاعات احملروقات واخلدمات
بشلك أأسايس وضعفها يف قطاعات الفالحة والس ياحة.
 -2اقرتاحات ادلراسة :من خالل ما س بق وبعد توصلنا للنتاجئ السابقة لبحثنا فاإنه ابإماكننا تقدمي التوصيات التالية:
 رضورة اإعطاء اهامتم أأكرب بتحسني الظروف املعيش ية يف املناطق الريفية ،والتشجيع عىلالاستامثر يف اجملال الزراعي؛
 رضورة سن قوانني وترشيعات ،وتوفري ادلمع الالزم لستامثر الرشاكت متعددة اجلنس يات يفاجملال الزراعي؛
 جيب أأن تكون للجزائر قدرة تفاوضية مع الرشاكت متعددة اجلنس يات حىت يكون هناك توازنيف الفائدة بني الطرفني؛
 رضورة احلث عىل اس تصالح ا ألرايض الزراعية واحلد من التوسع العمراين ،وكذكل الاستامثراتالصناعية عىل ا ألرايض الزراعية؛
 -العمل عىل اإنشاء مراكز حبث يف القطاع الفاليح وتوفري المتويل الالزم لها.
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– عبد املطلب عبد امحليد ،العوملة الاقتصادية(منظامهتا  -رشكهتا  -تداعياهتا) ،ادلار اجلامعية ،الإسكندرية -مرص2006 ،
– منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ( ،)FAOحاةل الأغذية والزراعة  :2005التجارة الزراعية والفقر هل ميكن توظيف
التجارة لصاحل الفقراء؟ ،روما -اإيطاليا.2005 ،
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