أثراالنفتاح االقتصادي واالستثمار األجنبي المباشر على نمو االقتصاد الجزائري
الفترة ( ) 2102-0791
أ  /د .لوعيل بالل
أستاذ محاضر قسم -ب-بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير-جامعة أمحمد

الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العالقة بين انفتاح ونمو

االقتصاد الجزائري خالل الفترة (  ،) 2102-0791وذلك

باالعتماد على مجموعة من الدراسات ،وانطالقا من بعض
الدراسات التي أثبتت العالقة السببية بين انفتاح ونمو اقتصاد

ما ،وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط معنوي بين انفتاح

االقتصاد الجزائري وتطور ناتجه الداخلي الخام ،أي إن نمو
الناتج الداخلي الخام الجزائري يؤدي إلى استقطاب رؤوس

األموال األجنبية بما يعرف باالستثمار األجنبي المباشر

وبدوره يساهم في انفتاح االقتصاد الجزائري ،وهذا األخير
الذي يتأثر بمحددات أخرى على غرار الناتج الداخلي الخام،

وهي كل من التضخم ،وسعر الصرف الحقيقي ،االنفتاح
التجاري والبنية التحتية ،حيث أثبتت الدراسة وجود أثر إيجابي
على االنفتاح التجاري ،وأثر سلبي على كل من التضخم،

وسعر الصرف الحقيقي وهذا ما كان متوقع ،واألثر الذي لم

يكن متوقع هو األثر السلبي على البنية التحتية.
الكلمات

المفتاحية:

االنفتاح

االقتصادي ،االستثمار األجنبي المباشر.

االقتصادي،

النمو

المقدمة
إن توجه االقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق ،جعله أكثر

مرونة وأكثر انفتاحيه على االقتصاد العالمي ،وذلك من خالل

والجزائر تعاني كغيرها من الدول النامية من ركود

االستثمارات بشتى أنواعها ،ومن ثـم فهـي تبحث عن سبـل

بعثـها وتنشيطها ،لذلك تبنت منذ منتصف تسعينيات القرن

الماضي سياسة االنفتاح االقتصادي ،بقصد تشجيع انسياب

رؤوس األموال األجنبية ،بتطوير التشريعات واقرار الحوافز،

واستقطاب التكنولوجيا الحديثة إلقامة صناعات تعزز النمو
االقتصادي ،وتنشط االستثمارات المحلية ،باعتبارها مقومات
أساسية لدفع النمو االقتصادي وتحقيق التنمية االقتصادية

واالجتماعية ،وعليه فإن جذب أكبر عدد من االستثمارات
األجنبية المباشرة يساهم في انفتاح أكثر لالقتصاد الجزائري.

فهل لنمو االقتصاد الجزائري أثر على جذب االستثمارات
األجنبية المباشرة وبالتالي انفتاحه على العالم الخارجي؟

ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم هذا المقال على

النحو التالي:

 -االستثمار األجنبي المباشر.

 محددات االنفتاح االقتصادي. -الدراسات السابقة.

 التحليل القياسي ألثر االنفتاح االقتصادي على نمواالقتصاد الجزائري خالل الفترة (.)2102-0791

أوال :االستثمار األجنبي المباشر

االصالحات المطبقة من قبل صانعي القرار ،وذلك إثر حزمة

لعبت االستثمارات األجنبية المباشرة خالل النصف الثاني من

الجزائري أكثر جاذبية االستثمارات األجنبية المباشر ،من

النامية ،السيما خالل العقدين الماضيين اللذين شهدا زيادة

من مخططات االنعاش االقتصادي ،مما جعل االقتصاد

القرن الماضي دو ار هاما في دعم نمو اقتصاديات الدول

خالل تطوير البنية التحتية ،خلق مناصب شغل .لكن ذلك

كبيرة في حجم التدفقات االستثمارية ،وتفسر التغيرات التي

خالل السنوات القليلة الماضية ،كون هذا األخير يعتمد بشكل

االتجاه نحو اقتصاد السوق في معظم الدول النامية وتحرير

بقي دون المستوى رغم وجود نمو في االقتصاد الجزائري
كلي على المحروقات.

طرأت على هيكل االقتصاد العالمي معظم تلك الزيادة وهي:

نظم التجارة واالستثمار ،فضال عن زيادة مساهمة هذه الدول
في التكامل االقتصادي العالمي.

33

دراسات اقتصادية

العدد 26

-0تعريفها ،خصائصها وأهميتها :أعطت االستثمارات

ج-تعري

خالل المساهمة في ربط أسواق رأس المال وأسواق العمل

عالقة طويلة المدى ،تعكس مصالح دائمة ومقدرة على

األجنبية المباشرة دفعة هامة لمسيرة التكامل العالمي من

وزيادة األجور وانتاجية رأس المال في الدول المضيفة له،
ولها خصائص وأهمية بالغة سنوردهما في هذا المطلب لكن

قبل ذلك يجب تحديد مفهوم دقيق لهذه االستثمارات.

)(

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 :UNCTADهو ذلك االستثمار الذي ينطوي على

التحكم اإلداري ،بين شركة في البلد األم (البلد الذي تنتمي

إليه الشركة المستثمرة) وشركة أو وحدة إنتاجية في بلد آخر

(البلد المستقبل لالستثمار) .
3

 0-0تعريفها :وهي توظيف رؤوس األموال أو االدخارات

 2-0خصائصها :تتميز االستثمارات األجنبية المباشرة

التي تنتمي لهذا االقتصاد ،في أنشطة اقتصادية أجنبية ،يكون

 -االستثمار األجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج ،فهو بالضرو ةر

المستثمر األجنبي غالبا في إدارة المشروع وتنظيمه ويسعى

األجنبي على استثمار أمواله وخبراته في الدول المتلقية إال بعد

عدة تعاريف نورد أهمها فيما يلي:

التكتيكية والفنية المتاحة.

المتاحة في اقتصاد ما ،ومن قبل األشخاص والمشروعات

بالعديد من الخصائص نذكرها فيما يلي :
4

المستثمر مالكا لكل أو جزء من المشروع االستثماري ،ويتحكم

استغالل أمثل لما يستعمله من موارد ،حيث ال يقدم المستثمر

إلى تحقيق الربح بوصفه نتيجة لنشاطه االستثماري ،وهناك

دراسات معمقة عن الجدوى االقتصادية للمشروع وكافة بدائله

صففندوا النقففد الففدولي) :(FMI)(يعــرف الـ ـ FMI

 -يساهم االستثمار األجنبي المباشر في عمليات التنمية

أ-تعري ف

االســتثمار األجنبــي بأنــه مباشــر حــين يتملــك المســتثمر % 10

االقتصادية ،وذلك من خالل الوفرات االقتصادية والمنافع

أو أكثــر مــن أســهم رأس مــال إحــدى مؤسســات األعمــال ،علــى
أن ترتبط هذه الملكيـة بالقـدرة علـى التـأثير فـي إدارة المؤسسـة،

وبـ ـ ــذلك يختلـ ـ ــف عـ ـ ــن االسـ ـ ــتثمار فـ ـ ــي المحـ ـ ــافظ والصـ ـ ــناديق

االجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده.

 يعتبر االستثمار األجنبي المباشر كوسيلة لخلق مناصبالشغل وكذا توسيع نطاق السوق المحلية ومن جهة أخرى

االســتثمارية التــي تقــوم بش ـراء أصــول الش ـركات بهــدف تحقيــق

يساهم في نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف ،إضافة إلى

عائــد مــالي دون الــتحكم فــي إدارتهــا .مــع ضــرورة التنبيــه إلــى

صعوبة التفريق بشكل دقيق بين النوعين.
ب-تعريففففففففففففففففففف

أنه يدعم مبادالت التجارة الخارجية ،من خالل اتجاهه

1

لالستثمار في صناعات التصدير خاصة في تلك التي

منظمفففففففففففففففففففة التعفففففففففففففففففففاو والتنميفففففففففففففففففففة

االقتصادية) :(OECD)(االستثمار األجنبي المباشـر ينطـوي
علــى تملــك المســتثمر حصــة ال تقــل علــى  %10مــن إجمــالي

رأس المال أو قوة التصويت.

يتمتع فيها البلد المضيف بميزة نسبية مقارنة ببلد المنشأ.

 يتصف االستثمار األجنبي المباشر بالتغير ،حيث يتميزبتحركاته جريا وراء الربح والفائدة وبذلك فهو ينتقل إلى

2

األماكن التي توفر له أعلى األرباح ،أين توجد التسهيالت

واإلعفاءات واليد العاملة الرخيصة.
 ).صندوق النقد الدولي( FMI: Fond Monétaire International




1حسان خرض ،االستثامر األجنبي املبارش-تعاريف وقضايا ،املعهد العريب

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and

.مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية)( Development

للتخطيط ،جملة جرس التنمية العدد  33سبتمرب  2003السنة  ،3ص.3:


OCED: the Organization for Economic Cooperation and

.منظمة التعاون والتنمية االقتصادية)( Development

3

عيل عبد القادر عيل ،حمددات االستثامر األجنبي املبارش ،املعهد العريب

للتخطيط ،جملة جرس التنمية العدد  31يوليو  2003السنة الثالثة ،ص.4:

 2قويدري حممد ،حتليل واقع االستثامرات األجنبية املبارشة وآفاقها يف البلدان

4

النامية حالة اجلزائر ،أطروحة دكتورة دولة يف العلوم االقتصادية فرع حتليل

اجلزائر ( ،)2112-0991مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ختصص مالية غري

اقتصادي ،غري منشورة( ،جامعة اجلزائر سنة  ،)2005ص.3:

منشورة( ،املدرسة العليا للتجارة ،اجلزائر ،)2112-2113 ،ص ص .7 ،6
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 -يتميز االستثمار األجنبي المباشر عن كل من القروض

التجارية والمساعدات اإلنمائية الرسمية –التي أصبحت

في المدى القصير ،إذ تؤدي تلك العملية إلى التخلص الجزئي

أو الكلي على العمـال ،لكـن ذلـك ال يطـول ،إذ تؤكـد الد ارسـات

شديدة المشروطية – في أن تحويل األرباح المترتبة عليه

فــي هــذا المجــال أن أهميــة االســتثمارات األجنبيــة المباش ـرة فــي

طريق هذا االستثمار ،بينما ال يوجد أي ارتباط بين خدمة

فــرص عمــل جديــدة ،بعــد تحقيــق الكفــاءة ،والرفــع مــن معــدالت

يرتبط بمدى النجاح الذي تحققه المشروعات المحولة عن

الديون ومدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيه.

هــذا الجانــب يــؤدي فــي المــدى المتوســط والطويــل ،إلــى خلــق
االستثمار التي تؤدي بدورها إلى التوسع في االستثمارات.

 -يتجه االستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق

د-أهميتها ففي نقفل التكنولوجيفا ومفؤهالت التسفيير والتنظفيم:

والتكاليف ،وبذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ

األجنبيــة المباش ـرة هــي الوســيلة الحقيقيــة التــي بموجبهــا يتســنى

فيها أكبر عائد صافي بعد طرح أو خصم المخاطر

االستثمار المالئم والمناسب.

 3-0أهميتها :سنتطرق في هذا الفرع إلى أهمية االستثمارات
األجنبية المباشرة بصفة عامة من خالل النقاط التالية:1

أ-وسففففففيلة تمويليففففففة خارجيففففففة وبديلففففففة :األهمي ـ ــة الت ـ ــي تكتس ـ ــيها

االســتثمارات األجنبيــة المباشـرة مقارنــة باألشــكال الكالســيكية للتمويــل

الخارجي ،أنها جديرة بـأن تكـون وسـيلة تمويليـة خارجيـة بديلـة ،بحكـم
انعكاساتها الحميدة على اقتصـاديات الـدول المضـيفة ،وأن الحصـول

على االستثمارات مقارنة بالقروض الخارجية قد عرف تزايدا ،مقارنـة

بالقروض التي عرف حجمها تناقصا ،وهذا مـا يؤكـد علـى أن الـدول

لق ــد أك ــد الكثي ــر م ــن الخبـ ـراء ف ــي ه ــذا الش ــأن أن االس ــتثمارات
للـ ــدول المسـ ــتقطبة لـ ــه مـ ــن إمكانيـ ــة الحصـ ــول علـ ــى مختلـ ــف

المعـ ـ ــارف التكنولوجيـ ـ ــة واكتسـ ـ ــاب م ـ ـ ــؤهالت اإلدارة والتنظـ ـ ــيم

الحديثين.

د 0-أهميتهففا فففي نقففل التكنولوجيففا :ويمكننــا تلخيصــه فــي
النقاط التالية:

 -وصول أحدث التقنيات في مجاالت االستثمار ،والتي يمكن من

خاللها االستفادة القصوى من ثروات البلد وزيادة المردود االقتصادي

خاصة عند تقليل تصدير المواد الخام وتصنيعها محليا.

 -إيجاد فرص للعامل الوطني لالحتكاك بالخبرات األجنبية،

أض ــحت تفض ــل االس ــتثمارات األجنبي ــة المباشـ ـرة ب ــدل اللج ــوء إل ــى

والتدرب على هذه التقنيات يؤدي إلى بروز هذا العامل

ب-عنصفففففر تكميلفففففي للمفففففوارد المحليفففففة وعفففففامال لتحسفففففي

 -تتطلب هذه التقنيـات م اركـز بحـث وتطـوير وتـدريب وهـذا مـا

االستدانة الخارجية.

االسففتثمار المحلففي :االســتثمارات األجنبيــة المباشـرة هــي تــدفق

رؤوس األم ـوال طويلــة األجــل تســمح بتكملــة الم ـوارد المحليــة،
ومن ثم تغطية النقـائص التـي يمكـن أن تواجـه الـدول المضـيفة
عند قيامها بتمويل البرامج التنموية ،إلى جانب أنها تساهم فـي

تمويلها وتحسين استثمارها المحلي.

ج-عامل مهم لتدعيم عملية الخوصصفة ونتائجهفا :قـد يكـون

لالستثمارات األجنبيـة المباشـرة المـرتبط بخوصصـة المؤسسـات
التــي كانــت مملوكــة مــن طــرف الدولــة أث ـ ار ســلبيا علــى العمالــة

1فارس فضيل ،هل يشكل االستثامر األجنبي املبارش مظهرا للعوملة

وحصوله على خبرة فنية عالية.

يدعو إلى إنشاء تلك الم اركـز محليـا ممـا يعـود بالفائـدة فـي هـذا
المضمار للدولة المضيفة.

 -سوف يترتب على قدوم مثل هذه التقنيات ،متطلبات تطوير

تقنيات الخدمات والمنافع العامة وزيادة الطلب عليها.

 إيجاد آلية خلـق المنافسـة بـين المسـتثمرين سـوف يـؤدي إلـىاهتمامهم بجلب أفضل التقنيات واألنظمة مما يشكل بعدا آخـر

لتوطين التقنية.

د2-أهميتها في نقل مؤهالت التسيير والتنظيم :وتَبرز أهميـة
االستثمارات األجنبية المباشرة في هذا السياق من خالل:

االقتصادية ،وإىل أي مدى تربز أهميته لالقتصاديات النامية ،جملة علوم
االقتصاد والتسيري والتجارة ،العدد  ،2112-01جامعة اجلزائر ،ص.)222-232( :
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 أنهـ ـا عام ــل م ــن عوام ــل نق ــل م ــؤهالت التس ــيير واإلدارة ،إذعــن طريــق اجتــذابها يمكــن للشــركات األجنبيــة أن تســاهم فــي

إقحام أساليب إدارية حديثة ومتطورة.

 تنمي ـ ــة المه ـ ــارات اإلداري ـ ــة للمؤسس ـ ــات المحلي ـ ــة ف ـ ــي ح ـ ــالالمحاكــاة ،أو عبــر إثــارة حماســها فــي تنميــة المهــارات اإلداريــة

بها حتى تكون قادرة على منافسة الشركات األجنبية.

 -2سففعر الصففر  :إن الشـركات متعــددة الجنســيات تتفاعــل

ب ــردود فع ــل عكس ــية م ــع تقلب ــات أس ــعار الص ــرف ،وف ــي ه ــذا
الصـ ــدد نجـ ــد عـ ــدة د ارسـ ــات مـ ــن أهمهـ ــا تلـ ــك التـ ــي قـ ــام بهـ ــا

االقتص ــادي ،2Cavesفق ــد أوض ــحت أن هن ــاك ارتباط ــا س ــلبيا
ب ـ ــين مع ـ ــدل الص ـ ــرف االس ـ ــمي والحقيق ـ ــي وت ـ ــدفق االس ـ ــتثمار
األجنب ـ ــي المباش ـ ــر إل ـ ــى أمريك ـ ــا ،كم ـ ــا أن التقلب ـ ــات المفاجئ ـ ــة

ألسـ ـ ــعار الص ـ ـ ــرف يكـ ـ ــون لهـ ـ ــا تـ ـ ــأثير سـ ـ ــلبي علـ ـ ــى المنـ ـ ــاخ

ثانيا :محددات االنفتاح االقتصادي

االستثماري ،إذ أن مثـل هـذه التقلبـات تجعـل مـن العسـير عمـل

لم يتم التطرق إلى موضوع االنفتاح االقتصادي في الفكر

د ارســات ،باإلضــافة إلــى ذلــك فانــه يمكــن لالســتثمار األجنبــي

انفتاح اقتصاد ما على أنه قيمة تدفقات االستثمارات األجنبية

النسبية في معدل الصرف.3

لنفس البلد  iفي نفس السنة  ،tفكلما ارتفعت تلك النسبة نقول

سياسـات التســعير وحجــم األربــاح ،وبالتــالي التــأثير علــى حركــة

التعرف على محددات االنفتاح االقتصادي ،نذكر أهمها

كبي ـرة مــن طــرف الشــركات متعــددة الجنســيات ،كمــا نجــد تــأثر

-1الناتج الداخلي الخام  :GDPيعتبر الناتج الداخلي

المضــيفة  ،باإلضــافة إلــى ســوء المنــاخ االســتثماري ،ومــن هنــا

االقتصادي ،إال بصفة قليلة ،ومعظم الباحثين يعبرون عن

المباش ـ ــر المتج ـ ــه نح ـ ــو التص ـ ــدير أن يت ـ ــأثر نتيج ـ ــة للتغيـ ـ ـرات

المباشرة في السنة  tللبلد  iعلى قيمة الناتج الداخلي الخام

 -3التضففففخم :إن لمعـ ــدالت التضـ ــخم تـ ــأثي ار مباش ـ ـ ار علـ ــى

أن االقتصاد أكثر انفتاحا .1ولكي نوضح ذلك يجب قبل ذلك

رأس المــال ،كمــا تــؤثر علــى تكــاليف اإلنتــاأ التــي تــولي أهميـة

كالتالي:

ربحيــة الســوق نتيجــة الرتفــاع معــدالت

الخام محددا أساسيا للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى
إلى تحقيق النمو أو النفاذ إلى األسواق الجديدة أو زيادة

نصيبها من أسواق الدول المضيفة ،وفي هذا اإلطار نجد أن

الدول التي تتميز بناتج محلي كبير تكون مالئمة جدا لكثير

من المؤسسات المحلية واألجنبية ،خاصة تلك التي تعمل في
الخدمات غير القابلة لإلتجار ،ذلك ألن الطريقة الوحيدة

لتقديمها إلى أسواق الدول المضيفة تتم من خالل إقامة فروع
خاصة بها في تلك الدول ،باإلضافة إلى ذلك فإن كبر حجم

الناتج الداخلي الخام يساعد المؤسسات التي تعمل في
المنتجات القابلة لإلتجار على تحقيق اقتصاديات الحجم(.)

وهذا ما يجعل االقتصاد أكثر انفتاحا.

4

()
التض ــخم

فــي الــدول

يكـ ــون المسـ ــتثمر األجنبـ ــي بحاجـ ــة إلـ ــى اسـ ــتقرار سـ ــعري ،واذا

حدث ذلك تكون منطقة الخطـر سـواء لالسـتثمارات الوطنيـة أو
األجنبيـ ـ ــة ،ونضـ ـ ــيف علـ ـ ــى ذلـ ـ ــك أن التضـ ـ ــخم يشـ ـ ــوه الـ ـ ــنمط

االســتثماري ،حيــث يتجــه المســتثمرون إلــى االســتثمارات قصــيرة

األجل ،وينفرون من االستثمارات طويلة األجل.5

 -4االنفتفففففاح التجفففففاري :يعب ـ ــر عن ـ ــه مجم ـ ــوع الص ـ ــادرات

والواردات لبلد  iخالل الفترة  tعلى الناتج الداخلي الخام لنفس
البلد  iفـي نفـس الفتـرة  ،tويعتبـر أيضـا محـددا النفتـاح اقتصـاد
البلد .i

 -5البنفففى التحتيفففة :أك ــد الكثي ــر م ــن االقتص ــاديين نظري ــة

النمـ ــو لكـ ــل مـ ــن (رومـ ــر  )Romer( 0791وليكـ ــاس 0799
ملزيد من املعلومات ،أنظر:

2

Caves.R, 1996, Multinational Enterprise and economic analysis, 2nd
AbdurChowdhury& George Mavrotas, 2003, FDI & Growth: What

1

edition, Cambridge university press.
3

Causes What? Paper to be presented at the WIDER Conference on

عمر صقر ،2111 ،العوملة وقضايا اقتصادية معارصة ،الدار اجلامعية ،مرص ،ص.52:

“Sharing Global Prosperity”, WIDER, Helsinki, 6-7 September

 يقصد باملعدالت العالية للتضخم ما يتجاوز  10%سنويا.

2003. P: 02.

4

عمر صقر،2111 ،املرجع السابق ،ص.76:

اقتصاديات احلجم :هي اقتصاديات داخلية للمؤسسة حيث كلام زاد اإلنتاج

5

تنخفض التكاليف.

القاهرة ،ص.66:
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( )Lucasالتــي تهــدف إلــى أن االســتثمار العمــومي فــي البنــى
التحتية له أثـر مهـم علـى االقتصـاد الكلـي فـي المـدى الطويـل،

خاصة في مجال النقل بكـل أنواعـه (البـري ،البحـري والجـوي)،

ب-

دراسة نارايانتشاند ار برادان ( ،2)2101بعنوان:

االنفتاح ونمو االقتصاد الهندي :دراسة تطبيقية تحليلية ،درس

فيها عالقة االنفتاح التجاري ونمو االقتصاد الهندي ،وخلصت

واالتص ــاالت ،مم ــا يس ــاهم ف ــي تش ــجيع االس ــتثمارات األجنبي ــة

بوجود عالقة سببية بين نمو االقتصاد الهندي وانفتاحه

 0-5االتصفففاالت :وجــود شــبكة اتصــاالت متطــورة يس ــاعد

دراسة نبيل علي بلورد ( ، )2102بعنوان سببية

المباشرة في البلد المضيف.

علـ ــى تـ ــدفق االسـ ــتثمارات األجنبيـ ــة المباش ـ ـرة ،وذلـ ــك لسـ ــهولة

االتصال بجميع أنواعه الهاتف ،األنترنيت...

التجاري خاصة بعد تغيير نمط التجارة في الهند.
ت-

3

غرنجر لعالقة االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي

في الجزائر ،حيث خلصت إلى وجود احتمال صغير لعالقة

 2-5المنشفففاة القاعديفففة :ت ــوفر المنش ــات القاع ــدة كش ــبكة

السببية بين المتغيرين ،بعد إجراء محاكاة لـ ـ  0111سيناريو،

رأس المال األجنبي ،لسهولة التنقل من منطقة إلى أخرى ،نقل

أن يؤثر على االستثمار األجنبي المباشر ( )FDIفي الجزائر،

الطرقات ،السكك الحديدة ،والمطارات عامل مـن عوامـل جـذب

البضــائع س ـواء للتوزيــع أو جلــب الم ـواد األوليــة ،االنفتــاح علــى

العالم الخارجي...

ثالثا :الدراسات السابقة
أ -دراسة محمد سمير هنداوي (  ،1) 2112تناولت االنفتاح
والنمو االقتصادي حالة األردن ،حيث قام الباحث بتحليل
العالقة بين االنفتاح االقتصادي والنمو واالستثمار،

ودراسة أثر سياسة االنفتاح على فاعلية كل من

السياستين المالية والنقدية وارتباط هذا األثر بالنمو ،ظهر

جليا األثر اإليجابي لالنفتاح على االستثمار كنتيجة

طبيعية لزيادة االستثمارات األجنبية بفعل االنفتاح،
واعتماد االستثمار المحلي على المستوردات من المواد
األولية واآلالت والمعدات التقنية ،واستنتجت أن سياسة

حيث لوحظ أن  21يمكن للناتج الداخلي الخام ()GDP

و 1.6يمكن لالستثمار األجنبي المباشر ( )FDIأن يؤثر
على الناتج الداخلي الخام ( )GDPفي الجزائر.

ث -دراسة عبد الرحمن تومي ( :)2119بعنوان

االستثمار األجنبي المباشر في منطقة تبادل حر أورو –
متوسطية مقالة منشورة في مجلة دراسات الصادرة عن مركز
البصيرة ،في العدد العاشر ،حيث خلصت الدراسة إلى أن

االنفتاح على االقتصاد العالمي باستقطاب االستثمار األجنبي

المباشر في دول حوض المتوسط يساعد في إنجاح منطقة

األورو – متوسطية.

ثالثا :التحليل القياسي ألثر االنفتاح االقتصادي على نمو
االقتصاد الجزائري خالل الفترة ()2102-0791

يعتبر منهج القياس االقتصادي من أنجع المناهج

االنفتاح تؤثر على النمو إيجابا وسلبا من خالل مجموعة

االقتصادية كونه يدرس الظاهرة بعدة متغيرات عبر الزمن،

االستثمار األجنبي المباشر ،وزيادة فرص االستثمار

إلى أنه يعتمد على كم هائل من المعطيات لتفسير الظاهرة،

من القنوات ،واحدى هذه القنوات اإليجابية هي تدفقات

المحلي من خالل فتح األسواق العالمية ،وتحسين أداء

الصادرات.

ولوحظ االعتماد عليه في السنوات األخير للتحليل ،باإلضافة

أي يؤخذ بعين االعتبار كل الظروف التي تحيط بالمشكلة

2

Narayan Chandra Pradhan, 2011, openness and growth of the indian

economy: an empirical analysis, export-import bank of india,
occasional paper no. 150.
Ali Nabil BELOUARD, 2013, causalité degranger enter les

3

 1حممد سمري هنداوي ،2113 ،االنفتاح والنمو االقتصادي حالة األردن ،رسالة

Investissements Directs Etranges et la Croissance Economique en

ماجستري يف االقتصاد غري منشورة (كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة

Algérie, communication dans séminaire CIMGLE, université de

الريموك ،أربد األردن).
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االقتصادية ،وظاهرة االنفتاح االقتصادي والنمو االقتصادي

) 𝐭𝐋𝐈𝐎𝐗𝐄(𝐧𝐥 :لوغاريتم الصادرات النفطية.

ال يمثال استثناء.

𝐭𝐔 :األخطاء ،و tتمثل عدد سنوات الدراسة.

-0دراسة وصفية لمتغيرات الدراسة :لقد ارتأينا أنه هناك عدة

ويمننا توضيح المتغيرات المستعملة في الدراسة في الجدول

محددات تفسر تدفق انفتاح اقتصاد ما ،لذا سنعرف جميع
المتغيرات التي اعتبرناها محددا النفتاح االقتصاد الجزائري،

والتي نعتبرها متغيرات النموذأ ،المعطيات االحصائية

رقم ( )0المبين أدناه.

الجدول رقم ( :)1متغيرات النموذج

ومصادرها واألثار المتوقعة من المتغيرات.

 0-0متغيرات النموذج :1يأخذ النموذأ األولي الشكل

املفسر
َ

اللوغاريتمي:

) 𝐭𝐄𝐎(𝐧𝐥
= 𝐟 (𝐥𝐧(𝐆𝐃𝐏𝐭 ) , 𝐥𝐧(𝐆𝐃𝐏𝐩𝐜𝐭 ) , 𝐥𝐧(𝐏𝐎𝐏𝐭 ) , 𝐥𝐧(𝐈𝐍𝐅𝐭 ) , 𝐥𝐧(𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐭 ) , 𝐥𝐧(𝐓𝐄𝐋𝐄𝐭 ),
) 𝐭𝐔 𝐥𝐧(𝐎𝐏𝐑 𝐭 ) , 𝐥𝐧(𝐀𝐋𝐏𝐇𝐭 ) , 𝐥𝐧(𝐄𝐗𝐎𝐈𝐋𝐭 ) ,

حيث:
) 𝐭𝐄𝐎(𝐧𝐥 :لوغاريتم االستثمارات العربية البينية.
) 𝐭𝐏𝐃𝐆(𝐧𝐥 :لوغاريتم الناتج الداخلي الخام.
) 𝐭𝐜𝐩𝐏𝐃𝐆(𝐧𝐥 :لوغاريتم دخل الفرد.
) 𝐭𝐏𝐎𝐏(𝐧𝐥 :لوغاريتم الكثافة السكانية.
) 𝐭𝐅𝐍𝐈(𝐧𝐥 :لوغاريتم التضخم.
) 𝐭 𝐑𝐄𝐄𝐑(𝐧𝐥 :لوغاريتم سعر الصرف.
) 𝐭𝐄𝐋𝐄𝐓(𝐧𝐥 :لوغاريتم الخطوط الهاتفية لكل  011مواطن.

) 𝐭 𝐑𝐏𝐎(𝐧𝐥 :لوغاريتم االنفتاح التجاري.
) 𝐭𝐇𝐏𝐋𝐀(𝐧𝐥 :لوغاريتم المستوى التعليمي.

املفسر

المتغيرات

الرمز

التعريف

االنفتاح
االقتصادي

OE

تدفق االستثمارات
األجنبية املباشرة إىل اجلزائر
مقسومة على الناتج
الداخلي اخلام.
OE = FDI/GDP
هو الناتج الداخلي اخلام
بسعر األساس سنة
 2005ويعرب على حجم
السوق.
مؤشر األسعار على
االستهالك.
سعر الصرف احلقيقي.

الناتج
الداخلي
اخلام
التضخم

INF

سعر
الصرف
البنية
التحتية

REER

االنفتاح
التجاري

1تم االعتامد عىل هذه املتغريات انطالقا من دراسات استعملتها كمحددات وهي:
Nabil KHOURI, 2008, les déterminants de l’investissement

-

direct étranger dans les pays d’accueil en développement et son
impact sur leur croissance économique, Évidences empiriques à
partir des données en panel de 81 pays d’accueil en
développement observés de 1995 à 2005, (Thèse de Doctorat,

GDP

الجدول :من إعداد الباحث.

TELE

OPR

عدد اخلطوط اهلاتفية املثبتة
لكل  000مواطن ،وتعرب
على مستوى تطور البنية
التحتية.
معدل االنفتاح =
(الصادرات  +الواردات)
\الناتج الداخلي اخلام
= OPR
(IMPORT+EX
PORT)/GDP

 2-1المعطيات اإلحصائية :مت احلصول على املعطيات االحصائية
بالنسبة ملتغريات الدراسة حلالة اجلزائر من عدة مصادر ،ومت االعتماد

en sciences de gestion - option: finance, al’école supérieure de

أكثر على معطيات البنك العاملي ،كوهنا حتتوي على أكرب كمية من

- Rime MAHMOUD, 2009, les Investissements Directs

االحصائيات ،ولكي ال يكون هناك تناقض يف املعطيات ،إال يف حالة

commerce d’Alger, Algérie).
Etrangers dans les pays Arabes, (Thèse de Doctorat, LEADLaboratoire d’Economie Appliquée au Développement,Faculté
de Sciences Economiques et de Gestion, Université du Sud
Toulon-Var, France ).
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عدم وجود املتغري نلجأ إىل مصادر أخرى ،كاملؤسسة العربية لضمان
االستثمار وائتمان الصادرات بالكويت ،مركز األحباث اإلحصائية
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية بأنقرة ( تركيا )،

دراسات اقتصادية

العدد 26
ومتت الدراسة على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة (-0790
 ،)2002وهلذا سنوضح يف جدول شامل مصادر احلصول على
املعطيات واملواقع االلكرتونية ،واملوضح أدناه.
الجدول رقم ( :)2املعطيات االحصائية ومصادرها
المتغيرات
االنفتاح

االقتصادي

الرمز
OE

الجزائري
الناتج

الداخلي

GDP

البنك العالمي،

التضخم

سعر

REE

مؤشرات التنمية

www.worldbank.org

البنك العالمي،

مؤشرات التنمية

www.worldbank.org

البنك العالمي،

مؤشرات التنمية

العالمية (.)WDI
R
TEL

التحتية

E

االنفتاح

OPR

البنك العالمي،

www.worldbank.org

مؤشرات التنمية

العالمية (.)WDI
مركز األبحاث
اإلحصائية

http://www.sesrtcic.org

الناتج الداخلي اخلام

GDP

أثر إجيايب ( )+أي عالقة طردية

التضخم

INF

أثر سليب ( )-أي عالقة عكسية

سعر الصرف

REE

ميكن أن يكون أثر إجيايب أي
عالقة طردية ،أو أثر سليب أي
عالقة عكسية ،أي.)-\+( :

البنية التحتية

TELE

أثر إجيايب ( )+أي عالقة طردية

االنفتاح التجاري

OPR

أثر إجيايب ( )+أي عالقة طردية

R

واالقتصادية

للدول االسالمية
بأنقرة.

البنك العالمي،

مؤشرات التنمية

الجدول :من إعداد الباحث

-2تقدير النموذأ :لقد مت تقدير النموذج باستعمال طريقة املربعات
الصغرى  OLSعن طريق الربنامج اإلحصائي ( ،) EViews
وبعد جتريب أغلب االحتماالت املمكنة خلصنا إىل النموذج املوضح
أسفله ،بعد حتويل املعطيات إىل القيمة املطلقة كون هناك قيم سالبة
تؤثر على عالقة اللوغاريتم:
) 𝒕𝑹𝑬𝑬𝑹(𝒏𝒍 𝟐𝒂 𝒍𝒏(𝑶𝑬𝒕 ) = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒍𝒏(𝑮𝑫𝑷𝒕 ) +
) 𝒕𝑭𝑵𝑰(𝒏𝒍 𝟓𝒂 +𝒂𝟑 𝒍𝒏(𝑻𝑬𝑳𝑬𝒕 ) + 𝒂𝟒 𝒍𝒏(𝑶𝑷𝑹𝒕 ) +

واالجتماعية والتدريب

التجاري

المتغيرات

الرمز

األثار المتوقعة

www.worldbank.org

العالمية (.)WDI
INF

البنية

مصدر المعطيات

العالمية (.)WDI

الخام

الصرف

الموقع االلكتروني

الجدول رقم ( :)3األثار املتوقعة للمتغريات

www.worldbank.org

العالمية (.)WDI

الجدول :من إعداد الباحث

 3-1األثار المتوقعة من المتغيرات :ميكننا أن نتوقع من خالل

مت يف هذه الطريقة االعتماد على الناتج الداخلي اخلام ( )GDPكمتغري حلجم
السوق ،وخطوط اهلاتف كمتغري للبنية التحتية ،واالنفتاح التجاري ،وسعر الصرف،
والتضخم ،فلوحظ أن قيمة معامل االرتباط ( )R2 = 0.7144ومعامل االرتباط
املصحح (  .)Adj R2 = 0.6494واجلدول رقم ( )4املبني أدناه يوضح
مؤشرات تلخيصيه.

الجدول رقم ( :)4مؤشرات تلخيصيه

هذه الدراسة أثار للمتغريات السابقة على االستثمارات العربية
اجلزائرية ،فمنهم من يوثر إجيابا ،أي كلما ترتفع قيمته (املتغري) يتبعها
ارتفاع لقيمة انفتاح االقتصاد اجلزائري (التابع) والعكس (عالقة
طردية) ،ومنهم من يوثر سلبا أي كلما ترتفع قيمة املتغري يؤدي إىل
اخنفاض قيمة انفتاح االقتصاد اجلزائري والعكس (عالقة عكسية)،
وخلصنا ذلك يف شكل اجلدول املبني أدناه.
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االنحراف
المعياري

المتغير

المالحظات

الوسيط

لوغاريتم االنفتاح االقتصادي

39

-1.638325

2.547718

لوغاريتم الناتج الداخلي الخام

42

24.90292

0.388322

24.01852

لوغاريتم التضخم

43

1.91076

0.898902

-1.081274

3.455359

لوغاريتم االنفتاح التجاري

41

4.017844

0.1993587

3.486903

4.339309

33
39

5.118734
13.70014

0.5409966
1.003557

4.589278
11.47002

6.10597
14.97929

لوغاريتم سعر الصرف الحقيقي
لوغاريتم البنية التحتية

الجدول :من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات برنامج
EViews.
 -0اختبار النموذأ :لقد قمنا باستعمال كل م اختبار
فيشر (  ) Fisherلقياس جودة النموذج واختبار ستيودنت
(  ) Studentالختبار معلمات النموذج باإلضافة إلى
اختبار دارب – واتسو (  ) Durbin-Watsonالختبار
االرتباط والذي لوحظ وجود ارتباط ذاتي بي األخطاء في
النموذج المقدر بطريقة المربعات الصغرى  OLSلذلك
أعدنا

تقديره

باستعمال

طريقة

(

HACNewey-

 ) westfixedلمعالجة وجود ارتباط ذاتي لألخطاء م
جهة وعدم تجانس التباي

م

البرنامج اإلحصائي ( ) Eviews

جهة أخرى باستعمال
1

وبعد اجراء االختبارات

الالزمة تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5
) أدناه.

الحد األدنى

الحد األقصى

-7.524326

0.9969954
25.51733

المتغيرات
لوغاريتم التضخم ( ) LnINF
لوغاريتم سعر الصرف ( ) LnREER
لوغاريتم البنية التحتية ( ) LnTELE
لوغاريتم االنفتاح التجاري ( ) LnOPR
لوغاريتم الناتج الداخلي الخام
() LnGDP
الثابت ( ) C
معامل االرتباط R
2
معامل االرتباط المصححR Adj
إحصائية فيشر F
قيمة االحتمال P
عدد المشاهدات N
2

النموذج
1.90( ) 1.10
6.2*
( ) 2.10
2.29( ) 2.70

1.71
( ) 0.96
2.00
( ) 1.12
6.099( ) 72.97
0.7144
0.6494
00.111
1.111120
29

الجدول رقم ( :)5نتائج التقديرات باستعمال طريقة المربعات

األرقام بين قوسين تمثل الخطأ المعياري ،واحصائية ستيودنت
( )T-Studentحيث (*) تمثل مستوى معنوية .00

الجزائري

المصدر :تم الحصول على الجدول من مخرجات البرنامج
االحصائي .EViews

الصغرى  OLSللمتغير المفسر لوغاريتم انفتاح االقتصاد

1ملزيد من التفصيل أنظر النتيجة يف امللحق رقم ( )1املوضح يف آخر املقال.
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 -4تفسير النتائج :بما أن إحصائية فيشر المحسوبة ( Fobs
) أكبر من إحصائية فيشر المجدولة (  ) Ftabفإن النموذأ
مقبول ،حيث لوحظ أنه النموذأ األحسن كون أن معامل
االرتباط المصحح هو األكبر ،ويأخذ أصغر قيمة لكل من
اختبار ( »  ) Akaike Info Criterion « AICواختبار
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(»  ،) Schwarz info Criterion « SICولوحظ في هذا
النموذأ أن االنفتاح التجاري في الجزائر يتأثر إيجابيا بكل
من الناتج الداخلي الخام ،االنفتاح التجاري على العالم
الخارجي ،وسلبا بكل من التضخم وسعر الصرف الحقيقي،
وهذا ما كان متوقعا ،بينما تأثر انفتاح االقتصاد الجزائري سلبا
بالبنية التحتية لم يكن متوقعا ،أي أن تطور البنية التحتية
تؤدي إلى تراجع انفتاح االقتصاد الجزائري ألن االستثمارات
األجنبية توجه إلى االستثمار في البنى التحتية ،وبتطور تلك
األخيرة يؤدي إلى عزوف المستثمرين األجانب الذين كانوا
يستثمرون في البنى التحتية ،ومنه نقول أن نمو االقتصاد
الجزائري يؤثر إيجابا على انفتاحه ،أي زيادة معدالت النمو
االقتصادي تأتي نتيجة زيادة الناتج الداخلي الخام الذي بدوره
يساهم في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة ،وبالتالي زيادة

قيمة تلك األخيرة على الناتج الداخلي الخام والذي يعبر عنه
بانفتاح االقتصاد.

تشهد معظم دول العالم اتجاها متناميا نحو االنفتاح وتحرير
اقتصاداتها رغبة من هذه البلدان في تحقيق مجموعة من

األهداف التنموية ،والجزائر واحدة من هذه الدول التي توجهت
نحو االنفتاح رغبة في تحقيق هذه األهداف .ومن خالل
إجرائنا لهذه الدراسة وجدنا أن:
 -0هناك عالقة بين االنفتاح االقتصادي ونمو االقتصاد
الجزائري خالل فترة الدراسة ،وذلك من خالل استقطاب جزء
كبير من االستثمارات األجنبية المباشرة نتيجة نمو الناتج
الداخلي الخام (النمو االقتصادي) ،وبارتفاع قيمة االستثمارات
األجنبية المباشر على الناتج الداخلي الخام نقول أن االقتصاد

الجزائري أكثر انفتاحيه.
 -2االنفتاح االقتصادي يحدده مجموعة من المحددات

على غرار الناتج الداخلي الخام منها التضخم ،سعر الصرف
الحقيقي ،واالنفتاح التجاري ،باإلضافة إلى البنية التحتية.
 -2سعر الصرف الحقيقي والتضخم يؤثران سلبا على انفتاح
االقتصاد الجزائري ،أي هناك عالقة عكسية بين كل من التضخم
وسعر الصرف الحقيقي واالستثمار األجنبي المباشر مقسوما على
الناتج الداخلي الخام ،وهذا ما كان متوقعا.

 -0االنفتاح التجاري يؤثر إيجابا على نمو االقتصاد الجزائري،
وذلك من خالل زيادة الصادرات التي تساهم بدورها في زيادة قيمة
االستثمار األجنبي المباشر من خالل المنافسة بين االستثمار
المحلي واألجنبي وبالتالي انفتاح أكثر على العالم الخارجي.
 -6هناك أثر سلبي لم يكن متوقع بين البنية التحتية المعبر
عنها بعدد خطوط الهاتف لكل  011مواطن واالنفتاح
االقتصادي في الجزائر ،وذلك كون أن أغلب االستثمارات
األجنبية المباشر تستثمر في البنية التحتية ،فبتطور هذه
األخيرة يساهم في عزوف المستثمرين األجانب مما يساهم في
تراجع االنفتاح االقتصادي.
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Dependent Variable: LGOE
Method: Least Squares
Date: 01/31/14 Time: 03:05
Sample (adjusted): 1980 2010
Included observations: 28 afteradjustments
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
bandwidth = 4.0000)
Variable

Coefficie
nt

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LGGDP
LGINF
LGREER
LGOPR
LGTELE

-5.176870
2.441467
-0.742718
-5.301824
0.960552
-2.378131

93.78780
6.025469
0.617246
2.641620
1.753952
3.948317

-0.055198
0.405191
-1.203277
-2.007035
0.547650
-0.602315

0.9565
0.6893
0.2417
0.0572
0.5894
0.5531

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sumsquaredresid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.714396
0.649485
1.643624
59.43298
-50.26731
11.00592
0.000021

Meandependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-2.022818
2.776192
4.019093
4.304566
4.106365
1.442026
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