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الملخص:

هتدف هذه الدراسة إىل منذجة االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة اىل اجلزائر من اهم الدول املستثمرة
هبا خالل الفرتة  0222و 0202باستخدام منوذج اجلاذبية وبيانات مقطعية-زمنية مشلت هذه الدولة خالل هذه
الفرتة .بعد اجراء العديد من االختبارات السيما اختبارات التجانس مت التوصل إىل أن منوذج التأثريات الثابتة
هوالنموذج املناسب ،وعليه مت تقدير هذا النموذج .كانت اشارات مقدرات النموذج كما هومتوقع ،حيث
أظهرت التأثري اإلجيايب ألغلب املتغريات املفسرة ممثلة يف حجم االقتصاد ،نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل،
سعر الصرف وكذا عدد السكان لكل من اجلزائر وهذه الدول على حجم االستثمارات االجنبية الوافدة ،كما
أظهرت التأثر السليب لكل من معدل التضخم واملسافة اجلغرافية على حجم هذه االستثمارات.
الكلمات المفتاحية :االستثمار االجنيب املباشر ،االستثمار الدويل ،منوذج اجلاذبية.
Résumé:
Le but de cette étude est de modéliser des flux des investissements directs
étranger venus les principaux pays investisseurs en Algérie durant la période
2000-2014, en utilisant le modèle de gravité et des données longitudinales
relatives à ces pays. Après un ensemble des tests, un modèle à effets individuels
fixes est retenu. L’estimation de ce modèle montre une relation positive entre
les flux des IDE en Algérie et l’ensemble des variables explicatives, sauf pour
Celles de la distance et le taux d’inflation de l’Algérie ainsi le passé colonial.
Mots clés: Investissement direct étranger, Investissement international, Modèle
de gravité
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مقدمـة

تسعى حكومات خمتلف دول العامل وخاصة النامية منها اىل حتقيق التنمية الشاملة والدائمة هلذه الدول،
وهذا من خالل وضع سياسة امنائية حكيمة تنطوي على القيام مبشاريع وبرامج اقتصادية تنموية متنوعة وخمتلفة.
هذه املشاريع تتطلب مصادر متويل خمتلفة بغرض توفري االموال الالزمة لذلك ،فأمام ضعف وقصور مصادر
التمويل الداخلية هلذه الدول واملمثلة أساسا يف االدخار احمللي بسبب تدين الدخل وامليل حنواالستهالك ،تلجأ
هذه الدول اىل املصادر اخلارجية للتمويل جبميع انواعها املختلفة بغرض سد الفجوة املوجودة بني احتياجات
التمويل وضعف املوارد احمللية املتوفرة واملتاحة ،نذكر على سبيل املثال ال احلصر ملصادر التمويل اخلارجي
االستدانة ،االستثمارات االجنبية املباشرة وغري املباشرة ،االعانات املالية  ...اخل .امام هذه اخليارات املتعددة
ملصادر التمويل اخلارجية املتاحة يف متناول هذه الدول ،ترى هذه االخرية ان االستثمارات االجنبية املباشرة هي
املالذ اآلمن واملصدر املناسب واملوافق هلا ،كوهنا ال تتضمن أي خمارر وليس هلا أي اثار سلبية واعباء مستقبلية
عكس ما هواحلال بالنسبة لالستدانة اخلارجية واملساعدات املالية اليت تصاحبها شروط جمحفة.
ان تفضيل الدول هلذا النوع من مصادر التمويل اخلارجي املمثل يف االستثمارات االجنبية املباشرة مل يكن
اال ملا حتدثه هذه االستثمارات من تغريات واثار اجيابية على االقتصاديات الورنية هلذه الدول وملا يعود عليها من
فوائد مثل حتفيز النمواالقتصادي ،خلق مزيد من فرص العمل وتقليص الفقر باإلضافة اىل نقل التكنولوجيا ،وملا
كان ذلك سعت هذه الدول اىل العمل على جذب هذا النوع من االستثمارات من خالل تقدمي خمتلف احلوافز
والتسهيالت املتنوعة من خالل ادخال العديد من التعديالت على القوانني والتشريعات.
ومبا ان اجلزائر احدى هذه الدول النامية ،تسعى هي االخرى جاهدة اىل العمل على استقطاب اكرب قدر
من هذه االستثمارات االجنبية ،حيث اهنا شرعت يف العمل على تشجيع االستثمارات االجنبية املباشرة منذ بداية
التسعينات بغية تسريع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل العمل على إصدار العديد من
التشريعات والقوانني اليت تتضمن حزمة هائلة من التحفيزات والتسهيالت.
نظرا للدور الكبري لالستثمارات االجنبية املباشرة يف تنشيط االقتصاديات الورنية للدول وحتقيق التنمية
االقتصادية الشاملة من مث تطورها وتقدمها ،وجب دراسة خمتلف العوامل واملتغريات املؤثرة فيها بغرض حتديد تلك
اليت تؤثر إجيابا وتلك اليت تؤثر سلبا وهذا بغية الزيادة والرفع من حجم انسياب هذه االستثمارات االجنبية املباشرة
من خالل العمل على تنمية العوامل املنشطة هلا وحماولة احلد من العوامل املعيقة هلا .لذلك فإن إشكالية هذه
الدراسة هي التالية:
ما هي مختلف العوامل والمتغيرات المؤثرة على انسياب االستثمارات األجنبية المباشرة الى الجزائر خالل
الفترة  7102-7111؟

تتجلى أمهية الدراسة يف كوهنا تتناول ظاهرة اقتصادية جد مهمة وأحد أهم مصادر التمويل اخلارجي يف
الدولة واملمثل يف االستثمار االجنيب املباشر باعتباره املصدر اخلارجي الوحيد الذي حيدث تغريات واثار اجيابية على
االقتصاديات الورنية واخلايل من األثار واالعباء السلبية .أما فيما خيص أمهية استخدام منوذج اجلاذبية فإهنا تتجلى
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يف القوة التفسريية واألمهية اليت حيظى هبا هذا النموذج كأداة لقياس حجم التدفقات االستثمارية االجنبية املباشرة
بني الدول.
من خالل هذه الدراسة سوف حناول تطبيق منوذج اجلاذبية على انسياب االستثمارات االجنبية الوافدة اىل
اجلزائر من اهم دول العامل املستثمرة فيها وهذا بغية حتديد خمتلف احملددات والعوامل املؤثرة يف تدفق هذه
االستثمارات خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  0222و.0202
مبا أن هذه الدراسة تبحث يف املتغريات والعوامل املؤثرة يف انسياب االستثمارات االجنبية املباشرة إىل اجلزائر
من خمتلف خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  0222إىل  ،0202وعليه فإن هلذه الدراسة حدودا مكانية تتمثل يف
جمموعة من دول العامل ممثلة يف الدول املستثمرة يف اجلزائر .أما بالنسبة للحدود الزمنية هلذه الدراسة فهي تتمثل يف
الفرتة الزمنية .0202-0222
بالنسبة لفرضيات هذه الدراسة فتتمثل يف أن هناك بعض العوامل واملتغريات تؤثر إجيابا على انسياب
االستثمارات االجنبية املباشرة اىل اجلزائر ،هذه املتغريات تتمثل يف كل من الناتج احمللي اإلمجايل ،عدد السكان،
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،معدل سعر الصرف ،اللغة الرمسية املشرتكة ،تقاسم احلدود ،واجملاورة إضافة
إىل املاضي االستعماري ،يف حني هناك عوامل تؤثر سلبا على انسياب هذه االستثمارات ،نذكر منها معدل
التضخم للدولة املستقبلة باإلضافة اىل عامل املسافة.
مت ضمن هذه الدراسة استخدام املنهج الوصفي يف جزء منها ،يف حني مت استخدام األسلوب التحليلي يف
اجلزء اآلخر منها ،كما مت اعتماد أسلوب القياس الكمي يف اجلزء املخصص لتطبيق منوذج اجلاذبية على انسياب
االستثمارات االجنبية املباشرة من خمتلف الدول املستثمرة باجلزائر.
فيما خيص دراستنا هذه ،مت استخدام امجايل حجم االستثمارات االجنبية املباشرة الوافدة من خمتلف الدول
املستثمرة باجلزائر لتمثيل املتغري التابع ،أما فيما خيص املتغريات املفسرة فتمثلت يف كل من الناتج احمللي اإلمجايل
للجزائر وخمتلف الدول املستثمرة هبا ،نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل لكل من اجلزائر وتلك الدول ،عدد
السكان لكل من اجلزائر وتلك الدول املستثمرة ،املسافة اجلغرافية اليت تفصل اجلزائر عن خمتلف الدول املستثمرة
هبا ،معدل التضخم ،سعر الصرف تقاسم احلدود اجلغرافية ،الواجهة البحرية ،االتفاقات التجارية واملاضي
االستعماري للجزائر مع خمتلف املستثمرة باجلزائر.
تتضمن هذه الدراسة ثالثة أجزاء ،تناولت يف جزئها األول االرار النظري لالستثمار االجنيب املباشر وواقعه
يف اجلزائر ،أما يف اجلزء الثاين فتم القيام بنمذجة تدفق االستثمارات االجنبية املباشرة اىل جلزائر وذلك من خالل
تقدير منوذج جاذبية موسع ،خنتم هذه الدراسة جبزء ثالث مت من خالله تقدمي جمموعة من االستنتاجات
والتوصيات.
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أوال :االطار النظري لالستثمار االجنبي المباشر وواقعه في الجزائر

لقد حضي موضوع االستثمار االجنيب املباشر اهتماما بالغا منذ امد بعيد من قبل خمتلف املدارس
االقتصادية املتعاقبة وكذا املفكرين االقتصاديني وهذا نظرا للدور االجيايب الذي حيدثه يف كل من البلدان املصدر

واملضيفة له.
 -0.0االطار النظري لالستثمار االجنبي المباشر

لقد تعددت تعاريف االستثمار االجنيب املباشر حيث تناولت العديد من التقارير الدراسات االقتصادية
هذه التعاريف ،فمنها ما هومتعلق ببعض املفكرين االقتصاديني والبعض االخر متعلق ببعض املؤسسات واهليئات

الدولية.
 تعريف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية :االستثمار األجنيب املباشر هونوع من االستثمار الدويل ،ويف
ظله يقوم مقيم يف دولة ما باملسامهة يف أوامتالك مشروع يف دولة أخرى ،على أن تكون نسبة امللكية يف
األسهم ،أوالقوى التصويتية  10 %أوأكثر.

1

 تعريف صندوق النقد الدولي :يعرف صندوق النقد الدويل االستثمار األجنيب بأنه مباشر حني ميتلك
املستثمر  10 %أوأكثر من أسهم الشركة املسامهة ،أوما يساوي هذه النسبة يف الشركة غري املسامهة.

2

 تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية :يعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه استثمار رويل األجل
ويتضمن مصلحة دائمة وسيطرة من كيان مقيم يف اقتصاد ما (متمثال بالشركة املقر) على مشروع مقام يف
3
اقتصاد آخر.

 تعريف المنظمة العالمية للتجارة :أن االستثمار األجنيب املباشر حيدث عندما ميتلك مستثمر مقيم يف بلد
(البلد األم) أصال إنتاجيا يف بلد آخر (البلد املضيف) بقصد إدارته.

4

 االستثمار األجنيب املباشر عبارة عن تلك املشروعات اليت يقيمها وميلكها ويسريها املستثمر األجنيب داخل بلد
غري البلد األصلي ،إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع ،أوالشرتاكه يف رأس مال املشروع بنصيب يربز له حق
يف اإلدارة وذلك بقصد املشاركة الفعالة معتمدا على موارده املالية اخلاصة باإلضافة إىل املوارد غري مالية
كاملؤهالت التكنولوجية والتسويقية زيادة على اخلربة الفنية يف مجيع اجملاالت ويكون الغرض من وراء هذا
5
املشروع هوحتقيق األرباح وعوائد تغطي تكاليف االستثمار.

 االستثمار األجنيب املباشر يتمثل يف قيام شخص أومنظمة من بلد معني  ،باستثمار أمواله يف بلد آخر ،سواء
عن رريق امللكية الكاملة للمشروع أوامللكية اجلزئية  ،وهبدف حتقيق عائد.

6

 يتمثل االستثمار األجنيب املباشر ،يف متلك املستثمر جلزء من االستثمارات  ،أوكل ها يف مشروع معني يف دولة
خارج دولة اإلقامة ،مع قيامه باملشاركة أوالسيطرة الكاملة على اإلدارة والتنظيم.

7

 ينطوي االستثمار األجنيب املباشر على متلك املستثمر األجنيب جلزء أوكل االستثمارات يف مشروع معني
باإلضافة إىل قيامه باملشاركة يف إدارة املشروع مع املستثمر الورين يف حالة االستثمار املشرتك أوسيطرته الكاملة
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على اإلدارة والتنظيم يف حالة ملكيته املطلقة ملشروع االستثمار فضال عن قيام املستثمر األجنيب بتحويل كمية
8
من املوارد املالية والتكنولوجية واخلربة الفنية يف مجيع اجملاالت إىل الدول املضيفة.
 -7.0واقع االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة

7102-7111

رغممم تمموفر اجلزائممر علممى اغلممب املقومممات ألن تكممون منطقممة جممذب لالسممتثمارات االجنبيممة املباشممرة سمواء مممن
حيث موقعها اجليوسرتاتيجي ،اومن حيمث امتالكهما للمموارد والثمروات الطبيعيمة الضمخمة واإلمكانيمات السمياحية اال
ان نسبة تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة ال تزال ضعيفة وغري كافية .بيانات اجلدول أدنماه متثمل امجمايل تمدفقات
االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة اىل اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  0222و.0202
الجدول رقم  :10حجم االستثمار االجنبي المباشر خالل الفترة

7102-7111
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المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات البنك الدويل على املوقع www.worldbank.org

بتفحص بيانات اجلدول أعاله واليت متثل حصيلة امجايل تدفقات االستثمارات االجنبية الوافدة اىل اجلزائر
من خمتلف الدول املستثمرة هبا خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  0222و ،0202يالحظ أن هذه األخرية يف تزايد
مستمر ،حيث بلغت سنة  0222ادىن وأقل قيمة هلا خالل فرتة الدراسة حيث بلغت ما قيمته  082مليون دوالر
أمريكي ،يف حني بلغ حجم هذه االستثمارات االجنبية القيمة  0.001مليار دوالر خالل سنة  0220لتسجل
بذلك ارتفاعا كبريا يقدر بم  811مليون دوالر والذي ميثل ما نسبته  .% 02..12خالل سنة  0220تراجعت
تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة مبا يقدر بم  28.024مليون دوالر أي ما يعادل ما نسبته  % 22.10مقارنة
بسنة  0220حيث بلغت القيمة  0.2.4مليار دوالر .واصلت هذه التدفقات اخنفاضها سنة  0221حيث سجلت
اخنفاضا يقدر بم  20..008مليون دوالر والذي يعادل ما نسبته  % 22.02مقارنة بسنة  0220لتبلغ القيمة
 .1..880مليون دوالر .خالل سنه  0222عاودت االستثمارات االجنبية املباشرة االرتفاع لتبلغ القيمة 880.840
مليون دوالر مسجلة بذلك زيادة تقدر بم  021.2.2مليون دوالر والذي يعادل ما نسبته  % 18.02مقارنة بسنة
 .0221واصلت هذه االستثمارات ارتفاعها سنة  0224حيث بلغت ما قيمته  0.04.مليار دوالر لتسجل بذلك
زيادة تقدر بم  0.2.028مليون دوالر والذي يعادل ما نسبته  % 10.28مقارنة بالسنة السابقة .خالل سنة
تواصلت هذه الزيادة واالرتفاع يف امجايل حجم االستثمارات االجنبية املباشر حيث بلغت هذه الزيادة ما قيمته
 .84مليون دوالر وهذا ما يعادل نسبة  % 42.04مقارنة بسنة  0224لتبلغ القيمة  0.820مليار دوالر .خالل سنة
022.

022.

سجلت هذه االستثمارات تراجعا يقدر بم

042.0.1

مليون دوالر والذي يعادل ما نسبته
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مقارنة بإمجايل هذه االستثمارات خالل سنة  .022.خالل سنيت  0228و 0222عاودت هذه االستثمارات
صعودها مسجلة زيادة تقدر بم  240.8.2مليون دوالر و 0.2.2مليار دوالر اي ما نسبته  % 4..21و% .0.84
لتبلغ على التوايل  0.1.8.2و 0.2..21مليون دوالر .خالل سنة  0202سجلت االستثمارات االجنبية الواردة اىل
اجلزائر تراجعا يقدر بم  22..4.0مليون دوالر مقارنه بسنة  0222حيث بلغت  0.122مليار دوالر لتواصل ارتفاعها
سنة  0200أين بلغت  0.4.0مليار دوالر مسجلة بذلك زيادة تقدر بم  22..4.0مليون دوالر اي ما نسبته
 % 00...باملقارنة مع سنة  .0202خالل بقية سنوات فرتة الدراسة سجل امجايل حجم االستثمارات االجنبية
الوافدة اىل اجلزائر تراجعا ليبلغ  0..20 ،0.422و 0.421مليار دوالر خالل  0202 ،0201و 0204على التوايل.
 -3.0التوزيع الجغرافي لالستثمارات الواردة للجزائر

بالنسبة للتوزيع اجلغرايف لالستثمارات االجنبية للجزائر من حيث املصدر ،فلقد تعددت الدول املستثمرة يف
اجلزائر فمنها العربية واألجنبية ،فتبعا لبيانات اجلدول أدناه يتضح انه من حيث قيمة هذه االستثمارات فإن الدول

العربية حتتل املرتبة األوىل بم  001.000مليون دج اي ما يعادل نسبة  % 4.02من امجايل االستثمارات الواردة اىل
اجلزائر ،يف حني عادت املرتبة الثانية اىل الدول االوربية مبا قيمته  2..1..مليون دج أي ما نسبته  .% 12.0.اما
من حيث عدد املشاريع ،تصدرت الدول األوربية املرتبة األوىل بأكثر من  2.2مشروع اي ما يعادل  % .8.14اما
املرتبة الثانية فعادت اىل الدول العربية بم  042مشروع اي ما يعادل  ،% 00.88لتأيت بعد ذلك دول آسيا يف املرتبة
الثالثة بم  12مشروع.
الجدول رقم  :17التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية المباشرة من حيث المصدر خالل الفترة
()7103-7117
المنطقة

عدد المشاريع القيمة (مليون دج)

النسبة من مجموع االستثمار األجنبي

أوروبا

04.

400410

00.02

االحتاد األورويب

024

222824

08.21

آسيا

12

28482

21.22

أمريكا

02

.0842

20.42

الدول العربية

042

001.000

42.02

إفريقيا

0

0222

22.22

أسرتاليا

0

02.2

22.00

ش.م.ج

00

2200.

22.20

اجملموع

..1

02..222

022
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فمن بني الدول العربية املستثمرة يف اجلزائر جند كل من مصر ،االردن االمارات العربية ،قطر ،اململكة العربية
السعودية .اما فيما الدول األجنبية فنجد كل من فرنسا ،اسبانيا وايطاليا اليت تربز استثماراهتا يف قطاع احملروقات
من خالل جمموعة من الشركات  Totalو GDFو Schlumbergerالفرنسية Ropsol ،وCEPSA
االسبانيتني AGIB ،و  SAYRAM-ENIVااليطاليتني .خارج قطاع احملروقات جند كل منPNB Paris :
 Société Général ،Basيف امليدان املايل ،يف امليدان الصناعي جند كل من  Renaultو .Peugeotفيما
خيض االستثمارات األملانية باجلزائر فتمثلت يف عدة مشاريع هي دخول شركة  Hinkelكشريك لشركة
 ،ENADالشركة  Messerاملختصة يف الغازات الصناعية ،اما فيما خيص الصناعة جند كل من شركيت
 SOVACو Mercedesلصناعة السيارات .باإلضافة اىل هذه الدول جند الواليات املتحدة االمريكية اليت ترتكز
استثماراهتا يف قطاع احملروقات من خالل جمموعة من شركاهتا  Philips ،Mobil ،ARCOو... Oryxاخل.
 -2.0التوزيع القطاعي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر
تبعا لبيانات اجلدول ادناه الذي يقدم خمتلف القطاعات االقتصادية اليت تتوزع فيها االستثمارات االجنبية
املباشرة خالل الفرتة  ،0200-0222يالحظ ان هذه االستثمارات تتوزع على العديد من القطاعات بنسب
متفاوتة .هذا التفاوت قد يرجع اىل اختالف ظروف االستثمار فيما بني هذه القطاعات خاصة من حيث
التشريعات احملفزة باإلضافة اىل مردودية كل قطاع.
الجدول رقم  :13توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر على القطاعات خالل الفترة
()7107-7117
عدد المشاريع

قيمة االستثمار (مليار دج)

النسبة إلى مجموع االستثمارات

القطاع االقتصادي
الصناعة

002

422.022

.2..0

اخلدمات

2.

0...008

02.80

البناء واألشغال العمومية

.1

00.280

20.42

النقل

0.

1.220

22.22

الفالحة

.

2.88.

22.00

الصحة

4

..020

22...

السياحة

1

01.48.

20..2

اجملموع

202

821.24.

022
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ما يالحظ هواستحواذ قطاع الصناعة على املرتبة االوىل من حيث جاذبيته لالستثمارات األجنبية املباشرة
خالل الفرتة  0200-0222بعدد مشاريع يساوي  002مشروع بقيمة امجالية تقدر بم  422.022مليار دج اي ما
يعادل نسبة  % .2..0اغلبها يف قطاع احملروقات .يف املرتبة الثانية جند قطاع اخلدمات باستحواذه على ما نسبته
 ،%02.80والذي تشكل االتصاالت حصة االسد فيه .ان تركز االستثمارات االجنبية املباشرة يف هذين القطاعني
يعود اىل املردودية العالية هلما .يف املرتبة الثالثة جند قطاع البناء واألشغال العمومية الذي عرف هوايضا اهتماما من
قبل املستثمرين االجانب حيث سجل تدفقا استثماريا قدر بم  00.280مليار دج أي ما يعادل  % .2..0من
امجايل هذه االستثمارات الواردة .بالنسبة لباقي القطاعات االقتصادية احتلت باقي املراتب حيث عرفت اقباال
ضعيفا من حيث جاذبيتها لالستثمارات األجنبية املباشرة ،اذ مل تصل جاذبيتها هلذه االستثمارات النسبة
وهي نسبة جد ضئيلة ،باستثناء قطاع السياحة الذي تعدت جاذبيته هلذه االستثمارات النسبة .% 20.42

% 20

ثانيا :تقدير نموذج الجاذبية
 -0.7نموذج الجاذبية المقترح لعملية التقدير

بغرض معرفة مدى تأثري جمموعة من املتغريات املفسرة الميت يتضممنها منموذج اجلاذبيمة علمى املتغمري التمابع املمثمل
يف حجم االسمتثمارات االجنبيمة املباشمرة الوافمدة اىل اجلزائمر ممن خمتلمف المدول املسمتثمرة ارتأينما اقمرتاح النمموذج أدنماه
بغرض عملية التقدير.
Ln IDEDZAjt   0  1 Ln PIBDZA,t   2 Ln PIB j ,t   3 Ln PIBPT DZA,t   4 Ln PIBPT j ,t

 5 Ln POPDZA,t   6 Ln POPjt   7 Ln DISDZA, j   8 Ln TCH DZA,t   9 Ln TCH j ,t
10Ln INFDZA,t  11Ln INFjt  12FrontDZA, j  13LangOffDZA, j
14 FacMarDZA, j  15Colonial DZA, j   DZA, j ,t

حيث أن:


 : jميثل مؤشر خمتلف الدول املستثمرة يف اجلزائر

 : t ميثل مؤشر السنوات

j  FRA, ESP, ITA, DEU ,......., QAT

t  2000, 2001, 2002,.......,2014

 : IDEDZA, j ,t حجم االستثمار االجنيب الوارد اىل اجلزائر من الدولة
 : PIBDZA,t حجم الناتج احمللي اخلام للجزائر خالل السنة . t
 : PIB j ,t حجم الناتج احمللي اخلام للدولة

j

j

خالل السنة . t

خالل السنة . t

 : PIBPTDZA,t نصيب الفرد من حجم الناتج احمللي اخلام للجزائر خالل السنة . t
 : PIBPT j ,t نصيب الفرد من حجم الناتج احمللي اخلام للدولة

j

خالل السنة . t

 : POPDZA,t عدد سكان للجزائر خالل السنة . t
 : POPjt عدد سكان الدولة

j

خالل السنة . t

 : DDZA, j املسافة بني اجلزائر والدولة . j
 : TCH DZA,t سعر صرف عملة اجلزائر خالل السنة . t
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TCH j ,t

 :سعر صرف عملة لدولة

j

خالل السنة . t

j

خالل السنة . t

د/ستي حميد

 : INFDZA,t معدل التضخم للجزائر خالل السنة . t
 : Ln INF jt معدل التضخم للدولة

 : Front DZA, j متث ممل احل ممدود املش ممرتكة ب ممني اجلزائ ممر والدول ممة  . jه ممذه املتغ ممرية تأخ ممذ القيم ممة  0يف حال ممة أن
الدولتني هلما حدود مشرتكة  ،وتأخذ القيمة  2يف حالة أن الدولتني ال تتقامسان نفس احلدود.

 : LangOff DZA, j متثمل اللغمة الرمسيممة املشمرتكة بممني اجلزائمر والدولمة  . jهممذه املتغمرية تأخممذ القيممة  0يف حالممة
أن الدولتني هلما نفس اللغة الرمسية ،وتأخذ القيمة  2يف احلالة العكسية.

 : FacMarDZA, j متثممل الواجهممة البحريممة اجلزائممر والدولممة  . jهممذه املتغممرية تأخممذ القيمممة  0يف حالممة أن كممال
الممدولتني تطممالن عل مى البحممر ،وتأخممذ القيمممة  0يف حالممة أن واحممدة مممن الممدولتني هلمما واجهممة علممى البحممر
وتأخذ القيمة  2يف احلالة أن كال الدولتني ال متلكان واجهة حبرية.
 : Colonial DZA, j الرابط االستعماري بمني اجلزائمر والدولمة  . jهمذه املتغمرية تأخمذ القيممة  0يف حالمة مما إذا
كان للدولتني روابط استعمارية ،وتأخذ القيمة  2يف احلالة العكسية.
 :  DZA, j ,t احلممد العش موائي والممذي يتضمممن بمماقي العوامممل املتغ مريات المميت تممدخل يف تفسممري تممدفقات التجممارة
اخلارجيممة بممني اجلزائممر والدولممة  jخممالل السممنة  ، tغممري أن هممذه املتغمريات قممد تكممون غممري قابلممة للقيمماس وقممد
تكون غري معروفة كما ميكن هلذه املتغريات أن تؤثر بصفة عشوائية على هذه التدفقات التجارية.
 - 7.7اإلشارة المتوقعة لمعالم نموذج الجاذبية:

إن اإلشارات املتوقعة للمتغريات املفسرة لنموذج اجلاذبيمة لتمدفق االسمتثمارات األجنبيمة املباشمر املقمرتح لعمليمة

التقمدير ،تصمف تمأثري همذه املتغمريات علمى حجمم انسممياب همذه االسمتثمارات ممن اهمم المدول املسمتثمرة بماجلزائر حمممل
الدراسممة ،فيممما خيممص معممامالت هممذه املتغمريات فإهنمما تسمممح بإعطمماء فكممرة حممول املقممدار والنسممبة المميت تممأثر هبمما هممذه
املتغمريات علممى حجممم همذه االسممتثمارات .أممما فيمما خيممص وجممود اللموغريتم يف هممذا النممموذج ،فإنمه يسمممح لنمما مباشممرة
بتفسممري معممامالت هممذه املتغمريات علممى أهنمما مرونممات .وعليممه فممإن اإلشممارات املرتقبممة ملعممامل النممموذج أوهلممذه املتغ مريات
املفسمرة سمموف تكمون مجيعهمما موجبممة ماعمدا تلممك املتعلقممة بكمل مممن متغمري املسممافة اجلغرافيممة ،معمدل التضممخم بالنسممبة
للجزائر اليت من املتوقع أن تكون سالبة ،باإلضافة اىل متغمرية حجمم السمكان الميت ميكمن هلما ان تأخمذ القيممة السمالبة
أوالقيمة املوجبة.
 - 3.7عينة الدول والفترة الزمنية محل الدراسة:
تتكون عينة الدول حمل الدراسة من اهم الدول املستثمرة يف اجلزائر وهي :فرنسا ( ،)FRAاسبانيا
( ،)ESPايطاليا ( ،)ITAاملانيا ( ،)DEUبريطانيا ( ،)GBRبلجيكا ( ،)BELالربتغال ( ،)PRTالواليات
املتحدة األمريكية ( ،)USAكندا ( ،)CANالصني ( ،)CHNكوريا اجلنوبية ( ،)KORاململكة العربية
السعودية ( ،)SAUقطر ( ،)QATأما فيما خيص الفرتة الزمنية حمل الدراسة فهي متتد بني سنيت  0222و.0202
 - 2.7مصادر البيانات:
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مت استخدام جمموعة من البيانات واملعطيات االحصائية السنوية جملموعة الدول حمل الدراسة خالل الفرتة
 0202-0222واملتعلقة مبجموعة متغريات منوذج اجلاذبية املقرتح لعملية التقدير .هذه البيانات ختتلف فيما بينها من
حيث مصدرها ،حيث مت احلصول على مجيع هذه االحصائيات من موقع البنك العاملي
 http://www.worldbank.orgماعدا تلك املتعلقة بكل من باملسافة اجلغرافية بني هذه الدول واملتغريات
الومهية املمثلة يف اللغة املشرتكة ،الواجهة البحرية ،املاضي االستعماري ،تقاسم احلدود اجلغرافية ،اليت مت احلصول
عليها من قاعدة املعطيات  GEO-CEPIIاملتوفرة على موقع مركز الدراسات املستقبلية واملعلومات الدولية
http://www.cepii.org CEPII

 – 5.7نتائج عملية التقدير وتحليلها:
بغممرض الوصممول إىل النممموذج املناسممب واملالئممم لبيانممات ومعطيممات الدراسممة خممالل فممرتة الدراسممة ،سمموف يممتم
القيمام بالعديممد مممن االختبممارات االحصممائية قبممل القيممام بعمليممة تقمدير منمموذج اجلاذبيممة املقممرتح لعمليممة التقممدير ،مممن بممني
هممذه االختبممارات نممذكر اختبممارات جممذر الوحممدة بغيممة الكشممف عممن تمموفر خاصممية االسممتقرار والسممكون يف معطيممات
الدراسة ،وهذا باإلضافة إىل اختبارات التحديد اليت تضم كل من اختبار التجانس واختبار هومسان.
.0اختبارات االستقرار

بغرض اختبار توفر خاصية االستقرار من عدمها يف املعطيات املستخدمة سوف يتم استخدام اختبارات

االستقرار أوما تعرف باختبارات جذر الوحدة األكثر استخداما وهي ( )LLC:2002و( .)IPS:2003نشري بأن
مضمون فرضية العدم  H 0بالنسبة هلذه االختبارات هوأن املعطيات تتوفر على جذر الوحدة .يف حني أن مضمون
الفرضية البديلة  H 1املعطيات ال تتوفر على جذر الوحدة .نتائج عملية االختبار يقدمها اجلدول أدناه:
الجدول رقم  :17نتائج اختبارات جذر الوحدة لمعطيات الدراسة
المتغيرات
LnIDEDZA, j ,t
LnPIBDZA,t

LnPIB j ,t
LnPIBPT DZA,t
LnPIBPT j ,t

LnPOPDZA,t

قيمة احصائية االختبار

P-Value

االختبار
)Levin,Lin & Chut (LLC

-3.26830

0.0005

)Im Pesaran and Shin (IPS

-2.40289

0.0081

)Levin,Lin & Chut (LLC

-4.85215

0.0000

)Im Pesaran and Shin (IPS

-0.14485

0.0424

)Levin,Lin & Chut (LLC

-3.32222

0.0004

)Im Pesaran and Shin (IPS

-0.53367

0.0068

)Levin,Lin & Chut (LLC

-2.73498

0.0031

)Im Pesaran and Shin (IPS

1.58126

0.0431

)Levin,Lin & Chut (LLC

-3.25589

0.0006

)Im Pesaran and Shin (IPS

-0.49178

0.0114

)Levin,Lin & Chut (LLC

-4.02134

0.0000

)Im Pesaran and Shin (IPS

-2.08442

0.0186
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LnPOPjt
LnTCH DZA,t
LnTCH jt
LnINFDZA,t

LnINF jt

د/ستي حميد

)Levin,Lin & Chut (LLC

-8.37351

0.0000

)Im Pesaran and Shin (IPS

-0.09363

0.0232

)Levin,Lin & Chut (LLC

-1.61906

0.0500

)Im Pesaran and Shin (IPS

3.74609

0.0099

)Levin,Lin & Chut (LLC

-1.83301

0.0334

)Im Pesaran and Shin (IPS

-1.73787

0.0411

)Levin,Lin & Chut (LLC

-11.1914

0.0000

)Im Pesaran and Shin (IPS

-7.87577

0.0000

)Levin,Lin & Chut (LLC

-4.81471

0.0000

)Im Pesaran and Shin (IPS

-4.10316

0.0000

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي Eviews9

انطالقا من نتائج عملية اختبار استقرارية متغريات الدراسة املقدمة من خالل اجلدول أعاله يتضح أن هذه
املتغريات ال تتوفر على جذر الوحدة وهذا اعتمادا على القيمة االحتمالية ( )P-Valueحيث أن هذه األخرية
أقل من  2.24من أجل مجيع متغريات الدراسة ،وعليه فإن هذه األخرية مستقرة يف املستوى.
.7اختبار التجانس لـ :Hsiao

نعين خباصية التجانس متاثل وتطابق سلوكيات أفراد ووحدات العينة مبعىن أن النموذج النظري املدروس
هونفسه بالنسبة جلميع هذه االفراد والوحدات أوعكس ذلك ،أي أن كل وحدة وفرد له اخلصوصيات واملميزات
اخلاصة به .هذا من الناحية االقتصادية ،أما من الناحية القياسية فإنه يقصد بالتجانس تساوي معامالت النموذج
النظري يف بعدها املقطعي أوالفردي .يتم اجراء هذا االختبار على خطوات كما يلي:
الخطوة األولى :اختبار التجانس الكلي

يف هذه املرحلة كل من فرضية العدم والفرضية البديلة هلذا االختبار تأخذان الصيغة التالية:
H 0 :  0 j   0 et  kj   k  j  1,...,12
H 1 :  i, j   1,...,12 /  0i   0 j ou  ki   kj

بغرض اجراء هذا االختبار نقوم حبساب قيمة احصائية االختبار لفيشر  Fواليت تعطى وفقا للعالقة التالية:
SCRPooled  SCR 
212.7597  5.2536

13  115  1  3.0565
N  1k  1
FCal 

SCR
5.2536
NT  N k  1
13  15  1315  1
حيث أن:



SCRPooled

 :جمموع مربعات البواقي لنموذج االحندار التجميعي .
13

SCR

 :جمموع مربعات البواقي لنماذج مجيع الدولة كل على حدى أي أن. SCR   SCR j :
j 1

أما احصائية فيشر اجملدولة

FTab

املوافقة ملستوى معنوية

5%

فتساوي ما يلي:
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0.05
FTab
 Fv01.05 N 1k 1,v 2  NT  N k 1  Fv01.05192,v 2 13  3.0565

0.05
 FCal  3.0565  FTabعند مستوى معنوية  5%فإنه يتم رفض فرضية العدم  H 0اليت مضموهنا
مبا أن  2.36
تساوي احلدود الثابتة وتساوي معامالت املتغريات املفسرة بالنسبة جلميع الدول مبعين رفض فرضية أن النموذج
التجميعي هوالنموذج املالئم ملعطيات الدراسة .مبا أنه مت رفض فرضية العدم ففي هذه احلالة سوف يتم املرور إىل

املرحلة الثانية
الخطوة الثانية :اختبار تجانس معامالت المتغيرات المفسرة بالنسبة لجميع الدول

يف هذه املرحلة كل من فرضية العدم والفرضية البديلة تصاغان على الشكل التايل:
H 0 :  kj   k  j  1,...,12
H 1 :  i, j   1,...,12 /  ki   kj

بغرض اجراء هذا االختبار نقوم حبساب قيمة احصائية االختبار لفيشر  Fواليت تعطى وفقا للعالقة التالية:
SCRFEM  SCR 
88.4761  5.2536

13  115  1.1435
N  1k
FCal 

SCR
5.2563
NT  N k  1
13  15  1315  1
حيث أن:


SCRFEM

 :جمموع مربعات البواقي لنموذج اآلثار الفردية الثابتة.

أما احصائية فيشر اجملدولة

FTab

املوافقة ملستوى معنوية

5%

فتساوي ما يلي:

0.05
FTab
 Fv01.05 N 1k ,v 2 NT  N k 1  Fv01.05180,v 213  2.36

مبا أن

0.05
FCal  1.1435  FTab
 2.36

عند مستوى معنوية

5%

فإنه يتم قبول فرضية العدم

H0

اليت مضموهنا

تساوي معامالت املتغريات املفسرة بالنسبة جلميع الدول .مبا أنه مت قبول فرضية العدم ففي هذه احلالة سوف يتم
املرور إىل املرحلة الثالثة
الخطوة الثالثة :اختبار تجانس الحدود الثابتة
يف هذه املرحلة كل من فرضية العدم والفرضية البديلة تأخذان الصيغة التالية:
H 0 :  0 j   0  j  1,...,12
H 1 :  i, j   1,...,12 /  0i   0 j
بغرض اجراء هذا االختبار نقوم حبساب قيمة احصائية االختبار لفيشر  Fواليت تعطى وفقا للعالقة التالية:
SCRPooled  SCRFEM 
212.7597  88.4761

13  1  19.5525
N  1
F 

88.47619
1315  1  15

أما احصائية فيشر اجملدولة

FTab

املوافقة ملستوى معنوية

N T  1  k
5%

SCRFEM

Cal

فتساوي ما يلي:

0.05
FTab
 Fv01.05N 1,v 2 N T 1k  Fv01.0512,v 2167  1.80
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0.05
مبا أن  1.80
 FCal  19.5525  FTabعند مستوى معنوية  5%فإنه يتم رفض فرضية العدم  H 0اليت
مضموهنا جتانس احلدود الثابتة أي غياب اآلثار الفردية للدول وقبول الفرضية البديلة  H 1اليت مضموهنا اختالف
احلدود الثابتة أي وجود اآلثار الفردية ومن مث فإن النموذج املالئم واملناسب هومنوذج اآلثار الفردية.

.3اختبار هوسمان :
بعممدما مت التأكممد مممن وجممود اخلصوصمميات الفرديممة أي أن لكممل دولممة خصوصممياهتا املتعلقممة واخلاصممة هبمما ،فممإن
اخلطموة املواليممة تتمثممل يف معرفممة نوعيممة وربيعممة هممذه اخلصوصمميات مبعممىن فيممما إذا كانممت هممذه اخلصوصمميات مممن النمموع
اآلث ممار الثابت ممة أوالعك ممس م ممن الن مموع اآلث ممار العشم موائية .أي االختي ممار ب ممني من مموذج الت ممأثريات الثابت ممة ومن مموذج الت ممأثريات
العشموائية لتحديممد النممموذج النهممائي املالئممم ملعطيممات وبيانممات الدراسممة .وعليممه فممان كممل مممن فرضممية العممدم والفرضممية
البديلة هلذا االختبار تأخذان الصيغة التالية:
منوذج التأثريات العشوائية هوالنموذج املالئم H 0 :
منوذج التأثريات الثابتة هوالنموذج املالئم
بغرض اجراء هذا االختبار نقوم حبساب قيمة احصائية االختبار
التالية:



 ˆ REM

H1 :

H

ˆ  Var ˆ  Var ˆ    
1

FEM

لم  Hausmanواليت تعطى وفقا للعالقة
T

REM

FEM

 ˆ REM

FEM

ˆ 

H

قيم ممة احص ممائية االختب ممار  Hتس مماوي  213  25.2366أك ممرب م ممن  213  22.362عن ممد مس ممتوى معنوي ممة
وعليممه فإنممه يممتم رفممض فرضممية العممدم  H 0وقبممول الفرضممية البديلممة  H 1والمميت مضممموهنا أن منمموذج التممأثريات الفرديممة
5%

الثابتة هوالنموذج املالئم ملعطيات الدراسة ،همذا ممن جهمة وممن جهمة أخمرى مبما أن القيممة االحتماليمة P-Value
إلحصائية االختبار تساوي  0.0036وهي أقل من مستوى معنوية  5%فإنه يتم رفض فرضية العمدم قبمول الفرضمية
البديلة.
 .2تحليل نتائج عملية التقدير
بعد كمل ممن اختبمار التجمانس جبميمع خطواتمه واختبمار هومسمان مت التوصمل إىل أن النمموذج املناسمب ملعطيمات
هذه الدراسة هومنوذج اآلثار الفردية الثابتمة ،لمذلك مت تقمدير منموذج اجلاذبيمة النسمياب وتمدفق االسمتثمارات االجنبيمة
املباشممرة اىل اجلزائممر مممن أهممم الممدول املسممتثمرة يف حالممة قيمماس أثممر هممذه الممدول علممى هممذه االسممتثمارات خممالل الفممرتة
 .0202-0222نتائج عملية التقدير يقدمها اجلدول أدناه:
الجدول رقم  :03نتائج تقدير نموذج الجاذبية النسياب االستثمارات االجنبية المباشرة من أهم الدول
المستثمرة في حالة قياس أثر هذه الدول على هذه االستثمارات خالل الفترة

7102-7111

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

P-Value

C

**208.5132

96.45779

2.161704

0.0321

Ln PIBDZA,t

***1.688282

2.280884

0.717679

0.2848

Ln PIB j ,t

***13.26434

8.22.2.0

1..48366

0.2220
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Ln PIBPT DZA,t

*0.147544

2.240.22

0.853899

0.2221

Ln PIBPT j ,t

*15.12670

2.208021

1.423722

0.222.

Ln POPDZA,t

*0.034990

0.20228.

1.184671

0.2202

Ln POPj ,t

***12.85747

6.654048

1.932278

0.0550

Ln DISDZA, j

***-15.55648

10.63257

-1.463097

0.1453

Ln TCH DZA,t

***5.259490

2.761534

1.904554

0.0586

Ln TCH j ,t

**0.799209

0.42.2.2

1.9.8151

0.0222

Ln INFDZA,t

***-0.215198

0.131099

-1.641486

0.1026

Ln INF j ,t

*0.262805

0.080513

3.264126

0.0013

Front DZA, j

*1.437260

0.505695

2.842146

0.0050

LangOff DZA, j

**1.964388

2.22.2.2

1.268394

0.2222

FacMarDZA, j

***0.447192

0.040810

1..75757

0.2.4.

Colonial DZA, j

***-0.236150

0.022402

-0..80653

0.2202

R2

0.887743

F-statistic

48.91349

R2

0.869594

)Prob(F-statistic

0.000000

SER

0.727872

SSR

88.47619

Durbin-Watson
N

0.2.2042
024

اآلثـار الثابتـ ـة للـ ـدول
ESP

DEU

CHN

CAN

BEL

0.992985

1.030351

-3.426373

0.368788

2.091074

PRT

KOR

ITA

GBR

FRA

3.832294

-4.194023

-1.786160

2.220475

0.113655

USA

SAU

QAT

-1.262847

-1.859466

1.879247

* ** ،و*** تشري إىل املعنوية عند املستويات  2.24 ،2.20و 2.0على الرتتيب
المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات الربنامج االحصائي Eviews9

انطالقا من النتائج املتحصل عليها من عملية تقدير منوذج اجلاذبية النسياب االستثمارات االجنبية املباشرة اىل
اجلزائرية يتضح أن:

 متغمريات النممموذج تفسممر بنحموأكثر ممن

%86

مممن التغمريات احلاصمملة يف انسمياب االسممتثمارات األجنبيممة املباشممرة

من دول عينة الدراسة وهذا وفقا ملعياري معامل التحديد املصحح  ، R 2بينما ترجع باقي التغمريات الغمري مفسمرة
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من قبل النموذج إىل عوامل ومتغريات أخمرى غمري مدرجمة يف النمموذج .وعليمه فمإن النمموذج اجلاذبيمة يتمتمع بقموة
تفسريية مقبولة جدا.
 ما يؤكد ويعزز القوة التفسمريية الميت يتميمز هبما النمموذج هوثبموت املعنويمة االحصمائية الكليمة لمه وهمذا وفقما الختبمار
فيشممر وهممذا سمواء عممن رريممق مقارنممة قيمممة احصمائية فيشممر احملسمموبة  FCalمممع نظريهتمما اجملدولممة  FTabعنممد مسممتوى
معنوية  5%أوعن رريق مقارنة القيمة االحتمالية إلحصمائية فيشمر احملسموبة  FCalمبسمتوى املعنويمة  0.05حيمث
15
15
 FCal  48.9134  FTab  Fnkk 1  F195باإلض ممافة إىل أن القيم ممة االحتمالي ممة
جن ممد أن 151  F179  1.72
إلحصائية فيشر احملسوبة  FCalواليت تسماوي  0.0000أقمل ممن  0.05ممما يقودنما إىل رفمض فرضمية العمدم وقبمول
الفرض ممية البديل ممة ال مميت مض ممموهنا أن مع ممامالت النم مموذج ختتل ممف ع ممن الص ممفر وه ممذا م مما يؤك ممد املعنوي ممة االمجالي ممة
للنموذج.

 تبعمما ملعيممار دربممن-واتسممن للكشممف عممن االرتبمماط الممذايت لوخطمماء ،فممإن النممموذج أعمماله ال يعمماين مممن مشممكلة
االرتبمماط الممذايت لوخط ماء ،حيممث أخممذت قيمممة االحصممائية  DWالقيمممة  2.0692بينممما أخممذت كممل مممن dl
و  duالقيمتني  1.67و  1.87علمى التموايل ،ممع االشمارة إىل أن قيممة االحصمائية
وجواالرتباط الذايت لوخطاء أي أن . DW  2.0692  du;4  du  1.87;2.13

DW

تقمع ضممن منطقمة عمدم

 لقد سلكت أغلمب متغمريات النمموذج سملوكا يتوافمق ممع الفمروض النظريمة واملتوقعمة إلشمارات املعمامل ماعمدا متغمرية
املاضي االستعماري اليت جاءت اشارهتا سالبة.

 أممما فيممما خيممص املعنويممة االحصممائية ملعممامالت االحنممدار والمميت متثممل معممامالت املتغ مريات املفسممرة المميت يتضمممنها
النممموذج ،فإنممه باالسممتناد إىل اختبممار  Zثبتممت معنويممة هممذه املعممامالت عنممد مسممتويات خمتلفممة ومتفاوتممة ، 1%
 5%و  .10%وعلي ممه فإن ممه انطالق مما م ممن عملي ممة تقي مميم النم مموذج سم مواء م ممن الناحي ممة االقتص ممادية أوم ممن الناحي ممة
االحصائية فإنه يتم قبول النموذج املتحصل عليه من عملية التقدير.
 .7تفسير نتائج عملية التقدير:
نطالقا من نتائج عملية التقدير لنموذج اجلاذبية النسياب االستثمارات االجنبية املباشرة اىل اجلزائر من اهم
الدول املستثمرة هبا يف حالة قياس أثر هذه الدول على هذه االستثمارات خالل الفرتة  ،0202-0222فإن هذه
النتائج توضح ما يلي:

 زيادة امجايل الناتج احمللي للجزائر بنسبة  1%يؤدي إىل زيادة تدفق االستثمارات االجنبية اىل اجلزائمر ممن المدول
حممل الدراسمة بنسمبة  ، %1.68يف حمني أن زيمادة النماتج احمللمي االمجمايل هلمذه المدول بنسمبة  1%يمؤدي إىل زيممادة
تدفق االستثمارات اىل اجلزائر بنسبة  . %13.26ضف اىل ذلمك زيمادة نصميب الفمرد ممن امجمايل النماتج احمللمي يف
اجلزائممر بنسممبة  1%يممؤدي إىل زيممادة انسممياب االسممتثمارات االجنبيممة املباشممرة اليهمما بنسممبة  ، %0.14اممما زيممادة
نصمميب الفممرد مممن النمماتج احمللممي االمجممايل يف تلممك الممدول بنسممبة  1%يممؤدي إىل زيممادة هممذه االسممتثمارات بنسممبة
 . %15.126بالنسممبة ملتغممرية حجممم السممكان س مواء بالنسممبة للجزائممر أوالممدول فممإن زيادهتمما بنسممبة  1%تممؤدي إىل
زيممادة هممذه االسممتثمارات ب م  %0.03و  %12.85علممى الت موايل .بالنسممبة ملتغممري املسممافة اجلغرافيممة فممإن زيممادة هممذه
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األخ ممرية ب ممني اجلزائ ممر وك ممل دول م مة مس ممتثمرة هب مما بنس ممبة  1%ي ممؤدي إىل اخنف مماض وتراج ممع ه ممذه االس ممتثمارات ب م م
 . %15.55بالنسممبة ملتغممرية سممعر الصممرف سمواء بالنسممبة للجزائممر أوالممدول املسممتثمرة فممإن زيممادة هممذا األخممري بنسممبة
 1%ي ممؤدي إىل زي ممادة انس ممياب االس ممتثمارات االجنبي ممة املباش ممرة اىل اجلزائ ممر بنس ممبة  %5.25و  %0.79عل ممى
التم موايل .فيم مما خي ممض متغ ممرية التض ممخم بالنس ممبة للجزائ ممر ف ممان زي ممادة ه ممذه األخ ممري بنس ممبة  1%ت ممؤدي إىل تراج ممع
االسممتثمارات االجنبيممة بنسممبة  ، %0.21يف حممني الزيممادة بممنفس النسممبة لممنفس املتغممرية بالنسممبة للممدول الش مريكة
يؤدي اىل زيادة هذه االستثمارات بنسبة . %0.26

 بالنسبة للمتغريات الومهيمة املمثلمة يف كمل ممن تقاسمم احلمدود ،اللغمة املشمرتكة والواجهمة البحريمة سمجلت معامالهتما
قيم موجبة تساوي  2.22 ،0.2. ،0.21على التوايل ،مما يدل على العالقة الطرديمة واالجيابيمة بمني همذه املتغمريات
واملتغري التابع حجم االستثمارات االجنبية املباشرة الوافدة اىل اجلزائر .امما فيمما خيمص العالقمة بمني متغمرية املاضمي
االستعماري وحجم هذه االستثمارات فهي عكسية.
 تشممري نتممائج عمليممة تقممدير منمموذج اجلاذبيممة النسممياب االسممتثمارات األجنبيممة املباشممرة اىل اجلزائممر م من اهممم الممدول
املستثمرة فيها يف حالة قياس أثمر همذه المدول علمى همذه الصمادرات خمالل الفمرتة  ،0202-0222إىل وجمود تمأثري
لتلممك الممدول علممى انسممياب هممذه االسممتثمارات ،حيممث يالحممظ أن التممأثري الثابممت علممى املتغممري التممابع خيتلممف مممن
دول ممة إىل أخ ممرى سم مواء م ممن حي ممث القيم ممة أوم ممن حي ممث االش ممارة ،حي ممث يتض ممح أن ال ممدول املس ممؤولة ع ممن زي ممادة
صمادرات اجلزائممر همي :بلجيكمما ،كنمدا ،أملانيمما ،اسمبانيا ،فرنسمما ،بريطانيما ،الربتغممال وقطمر إذ تسمماهم يف زيمادة هممذه
االسممتثمارات بنسممبة  %1.87 ، %2.22 ، %0.11 ، %0.99 ، %1.03 ، %0.36 ، %2.09و  %5.25عل ممى
التوايل .يف حني أن الدول املسؤولة عن تراجع واخنفاض هذه االستثمارات هي :الصني ،ايطاليما ،كوريما اجلنوبيمة،
اململكم م ممة العربي م م ممة الس م م ممعودية والوالي م م ممات املتحم م ممدة االمريكيم م ممة بنس م م ممب %1.85 ، %4.19 ، %1.78 ، %3.42
و . %1.26
ثالثا :االستنتاجات والتوصيات

سعت هذه الدراسة إىل حماولة حتديد خمتلف حمددات انسياب االستثمارات األجنبية اىل اجلزائر من اهم

الدول املستثمرة فيها خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  0222و 0202وذلك بغرض الكشف عن خمتلف العوامل
واملتغريات اليت تؤثر على انسياب هذه االستثمارات ،ومن مث حتديد العوامل اإلجيابية منها والسلبية ،وبالتايل العمل
على دعم العوامل املنشطة لتدفق تلك االستثمارات واحلد من العوامل املعيقة هلا .حيث مت توظيف التقنيات
القياسية احلديثة باستخدام منهج حتليل معطيات البانل وهذا للحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة .فبعد القيام
بعملية تقدير منوذج اجلاذبية النسياب االستثمارات األجنبية املباشرة اىل اجلزائر من أهم الدول املستثمرة وانطالقا
من نتائج عملية التقدير املتحصل عليها ،فإننا نقدم االستنتاجات والتوصيات التالية:
 - 0.3االستنتاجات:
 هناك عالقة ررية بني تدفق االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة للجزائر وحجم االقتصاد لكل من اجلزائر
ودول عينة الدراسة.
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 هناك تأثري معنوي اجيايب لنصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل لكل من اجلزائر وأهم الدول املستثمرة يف
اجلزائر على حجم االستثمارات االجنبية الوافدة اىل اجلزائر.
 هناك عالقة ررية بني حجم االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة للجزائر وعدد السكان لكل من اجلزائر
ودول عينة الدراسة.
 لكل من سعر الصرف للجزائر ودول عينة الدراسة تأثري اجيايب على امجايل تدفقات االستثمارات األجنبية
املباشرة من هذه الدول اىل اجلزائر.

 هناك عالقة عكسية بني املسافة اجلغرافية وتدفق االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة اىل اجلزائر من دول عينة
الدراسة.

 هناك عالقة عكسية بني معدل التضخم السائد يف اجلزائر وتدفق االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة اليها
من دول عينة الدراسة.
 هناك تأثري معنوي اجيايب لبعض املتغريات الومهية املمثلة يف احلدود املشرتكة ،اللغة الرمسية املشرتكة والواجهة
البحرية على تدفقات االستثمارات االجنبية املباشر الوافدة اىل اجلزائر ،يف حني هناك تأثري سليب للماضي
االستعماري على هذه االستثمارات.
 - 7.3التوصيات:
تبعا لنتائج الدراسة ميكن استنتاج بعض التوصيات واملقرتحات واليت نوردها فيما يلي:

 مبا أن جل املتغريات املفسرة املتعلقة باجلزائر أظهرت معنوية اقتصادية واحصائية ،فإهنا تعترب من العوامل املنشطة
لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة اىل اجلزائر ،ماعدا متغريي املسافة والتضخم السائد يف اجلزائر ،فيجب
الرتكيز على هذه املتغريات بغرض تنمية هذا النشاط من اجل حتقيق التنمية الشاملة.
 إعادة تقدير منوذج اجلاذبية النسياب االستثمارات األجنبية املباشرة اىل اجلزائر مع خمتلف دول عينة الدراسة
بإدراج وإقحام متغريات مفسرة أخرى إضافة إىل املتغريات املدرجة بغرض احلصول على منوذج أقوى اقتصاديا
وإحصائيا.
 إعادة تقدير منوذج اجلاذبية لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة اىل اجلزائر مع خمتلف الدولة املستثمرة باجلزائر.
الهوامش:
 1مجال حممود عطية عبيد ،تأثري االستثمار األجنيب املباشر على النمواالقتصادي :دراسة تطبيقية على االقتصاد املصري ،أرروحة دكتوراه،
كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان ،مصر ،2000 ،ص. 0.4 .
OCDE, Detailed Benchmark definition of FDI , Third Edition, 1996, P. 00.
World Bank, World development report 1996 from plan to market, Washington, D.C:
Oxford university press, septembre 1996, P. 00.
 4عطية راهر مرسى ،أساسيات إدارة األعمال الدولية ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،2000 ،ص.000 .
2
3

 5أبوقحف عبد السالم ،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية،
مصر ،2001،ص.020 .
مجلة االقتصاد والتنمية -مخبر التنمية المحلية المستدامة -جامعة يحيى فارس -المدية

69

العدد /08جـوان 7102

د/ستي حميد

محــددات انسياب االستثمار االجنبي المباشر الى الجزائر خالل الفترة 0202-0222

 6أمرية حسب اهلل حممد ،حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية ،الدار
اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، 2004 ،ص.02. .
 7النجار فريد ،االستثمار الدويل والتنسيق الضرييب ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص.24 .
 8بعداش عبد الكرمي ،االستثمار االجنيب املباشر وآثاره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة ،0224-022.
ارروحة دكتوراه ،جامعة

اجلزائر ،0228/022. ،ص.82 .

قائمة المراجع:




أبوقحف عبد السالم ،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية،
مصر.2001،
النجار فريد ،االستثمار الدويل والتنسيق الضرييب ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر.2000 ،



الوكالة الورنية لتطوير االستثمار على املوقع www.andi.dz



أمرية حسب اهلل حممد ،حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،مصر.2004 ،





بعداش عبد الكرمي ،االستثمار االجنيب املباشر وآثاره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  ،0224-022.ارروحة
دكتوراه ،جامعة اجلزائر.0228/022. ،
مجال حممود عطية عبيد ،تأثري االستثمار األجنيب املباشر على النمواالقتصادي :دراسة تطبيقية على االقتصاد املصري،
أرروحة دكتوراه ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان ،مصر.2000 ،
عطية راهر مرسى ،أساسيات إدارة األعمال الدولية ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر. 2000 ،

 Alain Pirotte, Econométrie des données de panel: Théorie et application, Edition
Economica, 1ere Edition, 2011 .
 OCDE, Detailed Benchmark definition of FDI , Third Edition, 1996.
 World Bank, World development report 1996 from plan to market, Washington, D.C:
Oxford university press, septembre 1996.

مجلة االقتصاد والتنمية -مخبر التنمية المحلية المستدامة -جامعة يحيى فارس -المدية

70

العدد /08جـوان 7102

