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الشراكة األجنبية الجزائرية وتأثيراتها عمى إستقطاب اإلستثمار
األجنبي المباشر في الجزائر
-دراسة قياسية-

د .عولمي بسمة

د .مهري عبد المالك
جامعـــة تبســـــة

الممخص :
تيدف ىذه الدراسة الى بناء نماذج قياسية

تحدد أثر بعض المؤشرات اإلقتصادية

الكمية عمى االستثمار األجنبي المباشر في
الجزائر باإلضافة إلى الشراكة األجنبية،
وىذا من أجل معرفة نوع العالقة بين
المتغير التابع والمتغيرات المستقمة ،حيث

تم إستعمال نموذج اإلنحدار المتعدد ،أين
تظير الدراسة أىم متغيرات اإلقتصاد الكمي
المؤثرة في اإلستثمار األجنبي المباشر

Abstract :
This study aims to constract standard
formats to determine the impact of
some total economic indicators on
direct foreign investment in Algeria, in
addition to the foreign partnership, in
order to know the relationship between
the dependent and independent
variables, by using of multiple
regression model, where the study
shows influential of the most important
macroeconomic variables in direct
foreign investment during the period
1990-2013

خالل الفترة 3102-0991
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د .عولمي بسمة

د .ميري عبد المالك

أثبتت الشراكة األجنبية مرونة خالل األزمات المالية ،لذلك فإن العديد من الدول

النامية تفضميا عمى التدفقات األخرى لرأس المال األجنبي ،لكن بالرغم من وجود شواىد
جوىرية عمى أن ىذه الشراكة تعود بالفائدة عمى الدول المضيفة ،فإن عمييا أن تقوم تأثيراتيا
المحتممة بعناية وواقعية.

فالشراكة األجنبية ليا تأثير إيجابي عمى الدول النامية ،إذ أن المستثمرين األجانب
يقومون بجمب موارد جديدة ك التكنولوجيا وحتى اإلدارة وميارة التسويق ،كما أن وجود
اإلستثمار األجنبي يزيد المنافسة في الدولة المضيفة ،وبذلك تحسين الكفاءة وزيادة فرص
العمل.
إشكالية الدراسة:

إنطالقا من تـزايد اإلىتمام بتأثيرات الشراكة عمى اإلستثمارات األجنبية ،لما تجمبو من

مزايا إلى الدولة المضيفة من شأنيا دفع عجمة النمو االقتصادي ومواكبة تطورات االقتصاد
العالمي ،وفي إطار ىذا السياق تتمحور إشكالية بحثنا ،والتي تتمثل فـي:
الى اي تؤثر الشراكة األجنبية عمى تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر؟
تحت ىذه اإلشكالية الرئيسية تندرج أسئمة ثانوية ،تتمثل فـي:


ما مدى تأثير اإلستثمار األجنبي عمى تحسين الوضع اإلقتصادي لمجزائر؟



ما ىي آفاق اإلستثمار األجنبي في الجزائر في ظل إتفاقية الشراكة؟

فرضيات الدراسة:

من أجل اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة ،تندرج الفرضيات التي نراىا أكثر اإلجابات

احتماال:

الفرضية الرئيسية:
لمشراكة األجنبية تأثير إيجابي جدا عمى تدفقات اإلستثمار األجنبي في الجزائر.

الفرضيات الجزئية:


يعتبر اإلستثمار األجنبي المباشر وسيمة تمويمية تدفع عجمة تحسين األداء وتطوير

الكفاءات في الجزائر.


221

يعاني اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر العديد من المشاكل والعراقيل.
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أهمية الدراسة:


الشراكة األجنبية تساعد عمى جمب اإلستثمارات األجنبية التي تعتبر ىاتو األخيرة

الوسيمة المثمى في تغطية العجز التمويمي بالجزائر مقارنة مع التدفقات األخرى لرأس المال.


أىمية الموضوع خاصة في ظل الظروف التي يشيدىا اإلقتصاد الجزائري من

تحوالت وخاصة في ظل إتفاقية الشراكة االورو جزائرية.
منهج الدراسة:

لتحقيق أىداف ىذا البحث سنستخدم:
 -المنيج التحميمي الكمي المشتمل عمى األساليب القياسية الحديثة لتحديد دور المؤشرات

في التأثير عمى االستثمار األجنبي المباشر ,وذلك ببناء نموذج قياسي يتكون من المتغير
التابع والمتغيرات المستقمة وىذا باالعتماد عمى برنامج . E-Views
بناء نموذج قياسي يحدد أثر الشراكة عمى اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر لمفترة
()3102-0991

سنقوم فيما يمي ببناء نموذج إقتصادي قياسي لإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر من أجل
معرفة أثر الشراكة األوروبية عمى جمبو ،وىذا باإلعتماد عمى تقنيات اإلقتصاد القياسي أوال-
تعيين النموذج وتقدير معمماته

يتم صياغة النموذج القياسي عن طريق تحويل العالقات اإلقتصادية إلى صيغة قياسية
تتناسب مع الواقع اإلقتصادي ،وألجل ىذا تعد مرحمة تعيين النموذج ومرحمة تقدير معمماتو

من أىم مراحل اإلقتصاد القياسي وىذا لكثرة األخطاء التي قد تتعرض ليا كإغفال بعض
المتغيرات أو نقص البيانات أو إستخدام شكل رياضي غير مناسب.
 -0تعيين النموذج

 -0-0تحديد متغيرات النموذج

المتغير التابع :ويتمثل في صافي تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر ورمزنا لو بـ:

( )IDEمعب ار عنو في الدراسة بالمميون دوالر .

المتغيرات المستقمة :تتمثل المتغيرات المستقمة في:


مؤشر النمو اإلقتصادي :لقد استخدمنا ىذا المؤشر كتعبير عمى النمو اإلقتصادي

الجزائري لألسعار الجارية معبر عنو بالنسب المئوية ورمزنا لو بالرمز(. )G
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مؤشر التضخم :وىو من أىم المؤشرات لمتوازن الداخمي ويعبر عن مدى استقرار



مؤشر سعر الصرف الحقيقي :إن سعر الصرف المعتمد ىو المعدل المتوسط

األسعار معبر عنو بالنسبة المئوية ورمزنا لو بالرمز).(INF

ألسعار الصرف بالدوالر األمريكي ,وىذا لالرتباط الشديد لإلقتصاد الوطني بالعممة األمريكية
بسبب العائدات البترولية ،ويعبر ىذا المؤشر عمى التوازن الخارجي لمدولة ونرمز لو بالرمز
).(TC


ميزان المدفوعات :يعبر ميزان المدفوعات عن رصيد معامالت الدولة مع العالم



المتغير الوهمي :ىو متغير نوعي ليس لو قيمة كمية ويكمن التعبير عنو بالقيمة

الخارجي معبر عنو بالمميون دوالر ورمزنا لو بالرمز (.)BP

صفر في حالة عدم وجود الصفة والقيمة واحد في حالة وجود الصفة ،وقد عبر في ىاتو
الدراسة عن الشراكة االورو جزائرية خالل الفترة (.)3102-0991

فبعد تحديد المتغير التابع المعبر عن الظاىرة محل الدراسة ومجموع المتغيرات المفسرة

يمكن التعبير عما سبق بالصيغة الرياضية .

-3

تحديد الشكل الرياضي لمنموذج

من أجل معرفة الصيغة الرياضية المناسبة لتقدير النموذج لمظاىرة محل الدراسة سنقوم
بتجريب عدة صيغ رياضية لمعدالت النموذج ،حيث تعطي الصيغة الرياضية لكل النموذج
عمى النحو التالي:

.

( تمثل معممات النموذج .

-2

تحديد التوقعات القبمية

توقع أن تكون العالقة بين المتغير التابع لالستثمار األجنبي المباشر والمتغيرات المستقمة كما
يمي:
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نتوقع أن تكون العالقة بين النمو اإلقتصادي وتدفق االستثمار األجنبي المباشر

عالقة طردية.


نتوقع أن تكون العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والتضخم عالقة عكسية وىذا

ما تقره النظرية االقتصادية.

طردية.


نتوقع أن تكون العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر وسعر الصرف عالقة
نتوقع ان تكون العالقة بين اإلستثمار األجنبي المباشر وميزان المدفوعات عالقة

طردية.
ثانيا  -تقييم معممات النموذج

باإلعتماد عمى النماذج الخطية المذكورة سابقا ،وبعد إدخال البيانات المتحصل عمييا (الممحق

رقم  )10في برنامج  EVIEWSلغرض تقدير نتائج النماذج من خالل تطبيق طريقة
المربعات الصغرى العادية كانت النتائج كما يمي:
 -0النموذج األول

جدول رقم( :)10نتائج التقدير لمنموذج األول لإلستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة
3103-0990

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد عمى برنامج . EVIEWS

ووفقا لمجدول أعاله كانت نتائج تقدير النموذج الخطي عمى النحو التالي:
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)(1.06

DW= 1.05

د .عولمي بسمة

)(2.52

)(-0.42

)(-2.24

= 0.61

N=22

د .ميري عبد المالك

)(-0.48

مع العمم:
() :القيم الموضوعية بين قوسين تمثل اإلحصائية  tوسيتم إعتمادىا في جميع النتائج
معامل التحديد

 :Nعدد المشاىدات
 : DWإحصائية داربن واستن
-0-0إختبار معممات النموذج األول

يتم اختبار معممات النموذج من الناحية االقتصادية ومن الناحية اإلحصائية لتحديد

مدى معنويتيا اإلحصائية
 إختبار المعممات من الناحية اإلحصائية

يوجد نوعان من الدراسات اإلحصائية

إختبار كل معممة من معممات النموذج عمى حدى :يستخدم إختبار ستيودنت لتقييم معنوية
تأثير المتغيرات التفسيرية في المتغير الناتج في نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد حيث يأخذ

ىذا اإلختبار الشكل التالي:

عند مستوى معنوية  %5و) 01=(n-kنقارن اإلحصائية  tمع  tالجدولية (الممحق
رقم  ،)10حيث  tالجدولية تساوي  0.11فإذا كانت أكبر من  tالجدولية بالقيمة المطمقة نقبل
الفرضية البديمة
_ من أجل المعامل

ونرفض فرضية العدم
الثابت نالحظ أن قيمة

أي أن المعممة ليا معنوية إحصائية
وىي أصغر من  tالجدولية،

ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل أكبر من  1.15وعميو نرفض الفرض البديل

ونقبل فرض العدم أي أن المعممة
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لممتغير التفسيري (التضخم) نالحظ أن قيمة

وىي

أصغر من  tالجدولية ،ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل أكبر من  1.15وعميو
نرفض الفرض البديل ونقبل فرض العدم أي أن المعممة
 -من أجل المعامل

ليس ليا معنوية إحصائية.

لممتغير التفسيري (النمو اإلقتصادي) نالحظ أن قيمة

وىي أكبر من  tالجدولية ،ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل
أصغر من  1.15وعميو نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل أي أن المعممة
معنوية ،ومنو نستنتج أن النمو اإلقتصادي لو معنوية إحصائية عند داللة .%5
لممتغير التفسيري (سعر الصرف) نالحظ أن قيمة

 -من أجل المعامل

وىي أكبر من  tالجدولية ،ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل أصغر من 1.15
وعميو نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل أي أن المعممة

معنوية ،ومنو نستنتج أن

سعر الصرف لو معنوية إحصائية عند داللة .%5

من خال ل ما سبق يمكن القول أن حسب إختبار إحصائية ستودنت تبين أن المعممات
و

ليما معنوية إحصائية عمى غرار باقي المعممات أي أن ىتو المتغيرات ليا تأثير عمى

المتغير التابع.
إختبار المعنوية الكمية لمنموذج :إلختبار المعنوية الكمية لمنموذج نعتمد عمى بعض المعايير

اإلحصائية لمعرفة مدى جودة توفيق النموذج.
معامل التحديد

 :يقدر معامل التحديد ب ـ

من التغير الناتج مفسر من قبل المتغيرات المستقمة.

 =0.610والذي يدل عمى أن ()%10

إحصائية فيشر :يستخدم ىذا اإلختبار لدراسة معنوية كل المعممات في آن واحد حيث تستخدم
اإلحصائية الفرضية التالية:

حساب قيمة إحصائية فيشر:
 Kىي عدد المتغيرات المستقمة ويساوي 11

=1.11
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الجدولية باإلستعانة بجدول فيشر(الممحق رقم )13عند درجة حرية البسط  K=5ودرجة

حرية المقام ) (N-K-1تساوي

 ،بما أن  Fالمحسوبة أكبر من  Fالجدولية

عند درجة حرية  3ومستوى حرية  %5إذن سوف نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة،
أي يوجد عمى األقل متغير واحد ال يساوي الصفر إذن النموذج ككل لو معنوية.
 إختبار المعممات من الناحية القياسية

إختبار داربن واتسون :يستخدم ىذا اإلختبار لمتأكد من وجود أو عدم وجود إرتباط ذاتي من

 =1.05والذي يدل وىي قيمة مساوية

الدرجة األولى ،تقدر إحصائية داربن واتسون بـ

لمقيمة الجدولية السفمى وىذا عند درجة حرية  n=22و K-1=4ومستوى معنوية  %5وىذا ما
يدل عمى ضعف قوة اإلرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة وىذا يعني أنو غير
مقبول.
 -3النموذج الثاني

جدول رقم( :)10نتائج التقدير لمنموذج الثاني لإلستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة

3102-0991

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد عمى برنامج . EVIEWS

ووفقا لمجدول أعاله كانت نتائج تقدير النموذج الخطي عمى النحو التالي:

N=2

)(-0.98

)(1.88

= 0.49

)(1.15

)(-0.05

DW= 0.531

مع العمم:
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 DMالمتغير الوىمي الذي يعبر عن الشراكة
-3-0إختبار معممات النموذج الثاني

يتم اختبار معممات النموذج من الناحية االقتصادية ومن الناحية اإلحصائية لتحديد

مدى معنويتيا اإلحصائية
 إختبار المعممات من الناحية اإلحصائية

يوجد نوعان من الدراسات اإلحصائية

إختبار كل معممة من معممات النموذج عمى حدى :يستخدم إختبار ستيودنت لتقييم معنوية
تأثير المتغيرات التفسيرية في المتغير الناتج في نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد حيث يأخذ

ىذا اإلختبار الشكل التالي:

عند درجة حرية  %5و) 20=(n-kنقارن اإلحصائية  tمع  tالجدولية ،حيث t
الجدولية تساوي  3.181فإذا كانت أكبر  tالجدولية بالقيمة المطمقة نقبل الفرضية البديمة
ونرفض فرضية العدم
_ من أجل المعامل

أي أن المعممة ليا معنوية إحصائية.
وىي أصغر من  tالجدولية،

الثابت نالحظ أن قيمة

ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل أكبر من  1.15وعميو نرفض الفرض البديل
ونقبل فرض العدم أي أن المعممة
_ من أجل المعامل

ليس ليا معنوية إحصائية .

لممتغير التفسيري (ميزان المدفوعات) نالحظ أن قيمة

وىي أصغر من  tالجدولية ،ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل أكبر من 1.15
وعميو نرفض الفرض البديل ونقبل فرض العدم أي أن المعممة

 -من أجل المعامل

ليس ليا معنوية إحصائية.

لممتغير التفسيري (سعر الصرف) نالحظ أن قيمة

وىي أكبر من  tالجدولية ،ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل أكبر من  1.15وعميو
نرفض الفرض البديل ونقبل فرض العدم أي أن المعممة

ليس ليا معنوية إحصائية.

من خالل ما سبق يمكن القول أن حسب إختبار إحصائية ستودنت تبين أن المعممات ليس ليا

معنوية إحصائية أن ىتو المتغيرات ليس ليا تأثير عمى المتغير التابع.
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إختبار المعنوية الكمية لمنموذج :إلختبار المعنوية الكمية لمنموذج نعتمد عمى بعض المعايير

اإلحصائية لمعرفة مدى جودة توفيق النموذج.
معامل التحديد

 :يقدر معامل التحديد بـ

 =0.49والذي يدل عمى أن ( )%19من

التغير الناتج مفسر من قبل المتغيرات المستقمة ( التضخم ،سعر الصرف ،وميزان المدفوعات)
وىذا ما يدل عمى ضعف قوة اإلرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة وىذا يعني أنو

غير مقبول.

إحصائية فيشر :يستخدم ىذا اإلختبار لدراسة معنوية كل المعممات في آن واحد حيث تستخدم
اإلحصائية الفرضية التالية:

حساب قيمة اإلحصائية فيشر
 Kىي عدد المتغيرات المستقمة ويساوي 11

= 6.40

الجدولية باإلستعانة بجدول فيشر(الممحق رقم )13عند درجة حرية البسط  K=4ودرجة

حرية المقام )(N-K-1

نجد:

 ،بما أن  Fالمحسوبة أكبر من  Fالجدولية

إذن سوف نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ،أي يوجد عمى األقل متغير واحد ال

يساوي الصفر إذن النموذج ككل لو معنوية.
 -2النموذج الثالث

جدول رقم( :)10نتائج التقدير لمنموذج الثالث لإلستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة

3102-0991
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المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد عمى برنامج . EVIEWS

ووفقا لمجدول أعاله كانت نتائج تقدير النموذج الخطي عمى النحو التالي:
)(3.69
= 0.

)(6.51
N=211

)(-2.66
DW= 1

0.21

 -4النموذج الرابع

جدول رقم( :)19نتائج التقدير لمنموذج الرابع لإلستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة

3102-0991

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد عمى برنامج . EVIEWS

ووفقا لمجدول أعاله كانت نتائج تقدير النموذج الخطي عمى النحو التالي:
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0.21

 -2-0إختبار معممات النموذج الرابع

يتم اختبار معممات النموذج من الناحية االقتصادية ومن الناحية اإلحصائية لتحديد

مدى معنويتيا اإلحصائية
 إختبار المعممات من الناحية اإلحصائية

يوجد نوعان من الدراسات اإلحصائية

إختبار كل معممة من معممات النموذج عمى حدى :يستخدم إختبار ستيودنت لتقييم معنوية
تأثير المتغيرات التفسيرية في المتغير الناتج في نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد حيث يأخذ

ىذا اإلختبار الشكل التالي:

_ من أجل المعامل

الثابت نالحظ أن قيمة

وىي أكبر من  tالجدولية،

ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل أصغر من  1.15وعميو نرفض فرضية العدم

ونقبل الفرضية البديمة أي أن المعممة
_ من أجل المعامل

ليا معنوية عند درجة حرية . %5

لممتغير التفسيري (سعر الصرف في ظل الشراكة ) نالحظ أن قيمة

وىي أكبر من  tالجدولية ،ونالحظ أيضا أن القيمة اإلحتمالية لممعامل أصغر

من  1.15وعميو نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة أي أن المعممة

ليا معنوية

إحصائية عند درجة حرية . %5
من خالل ما سبق يمكن القول أن حسب إختبار إحصائية ستودنت أن كل المعممات
ليا معنوية إحصائية أن ىتو المتغيرات ليا تأثير عمى المتغير التابع.
إختبار المعنوية الكمية لمنموذج :إلختبار المعنوية الكمية لمنموذج نعتمد عمى بعض المعايير

اإلحصائية لمعرفة مدى جودة توفيق النموذج.
معامل التحديد

 :يقدر معامل التحديد بـ

= 1.21والذي يدل عمى أن ( )%21من

التغير الناتج مفسر من قبل المتغير المستقل سعر الصرف في ظل الشراكة وىذا ما يدل عمى

قوة اإلرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة وىذا يعني أنو مقبول.
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 إختبار المعممات من الناحية القياسية

إختبار داربن واتسون :يستخدم ىذا اإلختبار لمتأكد من وجود أو عدم إرتباط ذاتي من الدرجة

األولى.

تقدر إحصائية داربن واتسون بـ

ـ=  0.99عند درجة حرية  n=22و  K-1=3ومستوى

معنوية  % 5وىذا ما يدل عمى قوة اإلرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة وىذا يعني
أنو مقبول.
من خالل إختبار المعممات بين الناحية اإلقتصادية واإلحصائية ،نالحظ أن النموذج مقبول .
الخاتمة:

إرتكزت ىذه الدراسة عمى معرفة أثر الشراكة األورو جزائرية عمى جمب اإلستثمار

األجنبي المباشر وىذا بإستعمال أدوات اإلقتصاد القياسي ،فقد تبين لنا جميا من خالل النموذج
المتحصل عميو أن تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر يتأثر إيجابا بالشراكة األجنبية وىذا

خالل الفترة من سنة  3115إلى غاية سنة  ،3102فقد عرفت تدفقات اإلستثمار األجنبي
المباشر تطو ار ممحوظا خالل ىتو المدة عمى غرار فترة الدراسة األولى من سنة  0991إلى
غاية سنة .3111
وبناءا عمى ما سبق تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتي من خالليا يمكن أن

نؤكد صحة الفرضيات المعتمدة ضمن دراستنا:
-

لقد أكدت الدراسة الفرضية األولى من الناحية النظرية والناحية التطبيقية ،فبعد

الدراسة التطبيقية تبين أن الشراكة األجنبية تيدف إلى تحسين أوضاع الدول النامية.
-

وبالنسبة لمفرضية الثانية فقد أكدت الدراسة صحتيا في الفصل الثاني فيعتبر

اإلستثمار األجنبي المباشر وسيمة تمويمية تدفع عجمة تحسين األداء وتطوير الكفاءات في
الدول النامية لألمام.
-

وقد تم أيضا إثبات صحة الفرضية الثالثة من خالل الفصل الثاني حيث تطرقنا إلى

واقع اإلستثمار األجنبي في الجزائر حيث أنو لم يرتقي بعد إلى المستوى المطموب والى
مختمف العراقيل التي تواجيو.
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أما بالنسبة إلى الفرضية األخيرة فقد تم تأكيد صحتيا ،حيث أثبتت البيانات

والتصريحات المتحصل عمييا أن الشراكة األجنبية يؤثر إيجابيا عمى جمب اإلستثمار األجنبي
المباشر ،فقد سجمت زيادة في تدفقات اإلستثمار األجنبي إلى الجزائر بعد دخول إتفاقية
الشراكة قيد التنفيذ بعد ما سجمت ضعفا قبل ذلك.
 -0النتائج المتحصل عميها
وبيذا يمكن إجمال نتائج ما توصمت إليو الدراسة كاآلتي:
-

يعاني اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر من ضعف ،وىذا راجع إلى الظروف السائدة

بيا والتي تشكل عائقا أمام جذب رؤوس األموال األجنبية .
-

وقع تحسن كبير في بعض المجاالت اإلقتصادية في الجزائر وىذا راجع لما لمشراكة من

أىمية بالغة في إنعاش االقتصاد الوطني من جمب لرؤوس األموال األجنبية ،وخمق لمناصب العمل
وتوفير العممة الصعبة وتحويل التكنولوجيا والمنافسة الدولية وتقميص نفقات الدولة.

 -3توصيات ومقترحات الدراسة
بعد دراسة وتحميل موضوع الشراكة األجنبية وآثاره عمى جمب اإلستثمار األجنبي المباشر
إلى الجزائر ،وبالنظر إلى النتائج المتوصل إلييا المذكورة ،لخصت جممة المقترحات في
النقاط التالية:
-

تنمية الجيود التعاونية لتكامل وتعاون إقتصادي قوي وتحسين صورة البمد في الخارج

مما يعطي لمدول الشريكة فرصة لتعيد حساباتيا في عقود الشراكة.
-

يقترح إزالة العوائق والعراقيل التي تحجب االستثمارات األجنبية المباشرة عمى التدفق

إلى الداخل بدال من منح المزيد من الحوافز والمزايا ،خاصة الجبائية منيا والتي تؤثر سمبا
عمى بعض النشاطات القائمة أو تدفع بالبعض من المتعاممين إلى سموك بعض الطرق
المشكوك في سالمتيا قصد ضمان االستفادة من تمك الحوافز والمزايا.
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