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 .1مقدمة :
اجتهت اقتصاديات العامل يف الربع األخري من القر العشرين حنو املزيد من التحرير االقتصادي واالنفتاح يف ظل
تغيري دور الدولة يف الشأ االقتصادي وتقليصه وحتفيز دور القطاع اخلاص ،ويف إطار البحث عن مصادر النمو
االقتصادي والسياسات املعززة له يف املدى الطويل بدنت ننشطة تنمية االستثمار اخلاص تربز على الساحة يف
السنوات األخرية كمكو ضروري لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.
للقطاع اخلاص دورا رئيسيا وحموريا يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل مسامهته الفعالة يف تنشيط
احلياة االقتصادية ومن مث يف رفع معدالت النمو واحلد من الفقر ،غري ن تفعيل دور القطاع اخلاص واالعتماد عليه
كشريك لتنفيذ اخلطط التنموية املربجمة والرفع من مردوديته يتطلب التعرف على جممل العوامل اليت تقف عائقا نمام
تطوير نشاطه ،إل تطوير مكانة ونداء القطاع اخلاص يعترب قضية جد هامة يتوجب ن ترتكز عليها السياسات
االقتصادية مبا ينعكس إجيابا على النشاط االقتصادي.
.0.0إشكالية الدراسة:

انطالقا مما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التالية:
ما هي المتغيرات االقتصادية الكلية المؤثرة على االستثمار الخاص في الجزائرخالل الفترة 8102-0991؟
 .8.0أسئلة الدراسة:
تدفعنا اإلشكالية الرئيسية إىل طرح األسئلة الفرعية التالية:
 هل جنحت السياسات واإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات اجلزائرية يف تنمية القطاع اخلاص؟ كيف كا تأثري كل من (الناتج الوطين اإلمجايل ،االستثمار العام ،معدل التضخم ،سعر الفائدة احلقيقي ،حجمالقروض املصرفية املمنوحة للقطاع اخلاص ،الدين اخلارجي ،سعر الصرف ،االنفتاح االقتصادي) على االستثمار
اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة 0232-3922؟
 .1.0فرضيات الدراسة:
تستند هذه الدراسة على الفرضيتني التاليتني:
 سياسة االستثمار اليت تبنتها اجلزائر ابتداء من التسعينات من نجل بناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق احلر ،منخالل اإلصالحات االقتصادية اليت اعتمدت آنذا  ،نعطت حيوية للقطاع اخلاص.
 يعترب كل من الناتج الوطين اإلمجايل ،االستثمار العام ،معدل التضخم ،سعر الفائدة احلقيقي ،حجم القروضاملصرفية املمنوحة للقطاع اخلاص ،الدين اخلارجي ،سعر الصرف ،االنفتاح االقتصادي ،متغريات ذات نثر إجيايب على
االستثمار اخلاص خالل الفرتة .0232-3992
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 .1.0منهج الدراسة:
من نجل االجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار مدى صحة الفرضيتني ،نستخدم املنهج الوصفي التحليلي،
لتشخيص وحتليل الظاهرة حمل الدراسة.
.8العوامل المؤثرة على االستثمار الخاص.
نهم العوامل احملددة لنمو االستثمار اخلاص تتمثل يف:
 .0.8الناتج المحلي اإلجمالي.

هنا عالقة ارتباط مباشرة وراسخة بني الناتج واالستثمار ينتج عنها ننه إذا حصلت ني زيادة يف االستثمار من

نجل توسيع الطاقة اإلنتاجية القائمة يكو ذلك نتيجة لتغري يف معدل اإلنتاج وبصورة مستقلة عن املستوى املطلق
لإلنتاج العام ،وبغ النظر عن كو هذا املستوى القائم كبريا نو حمدودا وعليه فإ عملية االنتقال من مستوى إنتاج
عام إىل مستوى آخر نعلى منه يتطلب زيادة يف اإلنفاق االستثماري اهلادف إىل توسيع الطاقة اإلنتاجية القائمة.
ذلك كله أل حجم االستثمار متعلق مبستوى الناتج عن طريق الفائ اإلنتاجي املتاح لالستثمار ،فالزيادة يف الناتج
تعين زيادة يف هذا الفائ  ،األمر الذي يؤدي إىل زيادة يف االستثمار ،وأل الزيادة اليت حتصل يف الفائ نو (الربح)
تدفع اجلهة املستثمرة أل تتوقع مزيدا واستمر ًارا يف تدفق هذا الفائ  ،كما ن الزيادة يف الفائ تعطي املستثمر قدرة
نكرب على التمويل الذايت الذي يؤدي تكاثره إىل استمرار يف تطوير الطاقة اإلنتاجية .وتنشأ من هذا السياق الظاهرة
املعروفة (املسرع) يف االستثمار الذي تتحدد مبوجبه العالقة بني نسبة التغري يف مستوى الدخل نو اإلنتاج العام ومعدل
اإلنفاق االستثماري ،إذ إ التغري (زيادة كا نو نقصانا) يف مستوى الدخل نو اإلنتاج العام يؤدي إىل تغري مواز يف
معدل اإلنفاق االستثماري .وملا كا إنفاق الدخل يتم إما على االستهال وإما على االدخار (الذي يفرتض ن
يتحول مباشرة إىل استثمار) فإ ما ال يتم استهالكه من الدخل يف مدة زمنية معينة يكو مهيأ لالستثمار .فإذا ما
جرى إنفاقه على بناء مصنع جديد مثالً ،فإ هذا اإلنفاق األويل يطلق سلسلة انفاقات الحقة متداخلة .فهو يزيد
نوالً دخل عمال الذين يزيدو إنفاقهم على املشرتيات من جتار التجزئة ،وهؤالء يقومو بزيادة إنفاقهم على
املشرتيات من جتار اجلملة الذين يبادرو إىل زيادة حجم طلباهتم من املصانع اليت تتفاعل وتزيد إنتاجها لتلبية طلباهتم
فتتوسع وتزيد عدد عماهلا وغري ذلك ،وهذا ما يرفع حجم كتلة األجور ويولد مزيدا من الطلب االستهالكي ومن
اإلنفاق االستثماري املقابل فيستمر الدخل الوطين بالتزايد .وإ هذه الصورة هي مبثابة تشبيه للحركة املتتابعة اليت
تتولد عن اإلنفاق االستثماري األصلي واليت تؤلف ظاهرة نخرى من ظواهر االستثمار معروفة» مبضاعف االستثمار
« .إذ ن الزيادة يف اإلنفاق االستثماري ال تزيد جممل الناتج العام مبقدار يساوي حجمها فقط ،بل عدة نضعاف
ذلك .ومع ن القوى الناجتة عن» املسرع«و »املضاعف «تنطلق من اجتهني خمتلفني فإهنا تتفاعل وتصب يف ملتقى
واحد ،فتولد حركة متعاظمة تؤدي إىل تسارع يف منو الدخل الوطين(الناتج) فزيادة اإلنفاق االستثماري تزيد الدخل
القومي بوجه مضاعف كما ن زيادة الدخل القومي تقود إىل الزيادة يف االستثمارات (إذا تالءمت املعطيات
واملتغريات االقتصادية األخرى) والعكس صحيح نيضا .إذ إ تقليص االستثمار يؤدي إىل تباطؤ يف احلركة االقتصادية
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وتراجع يف الدخل القومي كما ن التناقص يف الدخل يقود إىل تد يف حجم االستثمار( .مروة عبد القادر صاحل،
.)0232
 .8.8االستثمار العام )االستثمار الحكومي).

يؤثر اإلنفاق احلكومي االستثماري على االستثمار اخلاص من خالل عدة قنوات (موالي خلضر عبد الرزاق،

بونوة شعيب:)0232-0229 ،
 ميثل اإلنفاق احلكومي نسبة كبرية من اإلنفاق نو الطلب الكلي يف الدول النامية ،وني نقص يف اإلنفاق احلكومينتيجة الخنفاض إيرادات الدولة نو نقص خمطط يف اإلنفاق احلكومي هبدف معاجلة التضخم نو العجز املتنامي يف
املوازنة العامة من شأنه ن يؤثر سلبا على الطلب الكلي يف االقتصاد ،وبالتايل يؤثر سلبا كذلك على توقعات القطاع
اخلاص اجتاه رحبية االستثمارات اجلديدة .والزيادة يف اإلنفاق احلكومي تؤدي بطريقة مباشرة نو بطريقة غري مباشرة
ومن خالل مضاعف اإلنفاق احلكومي إىل زيادة مضاعفة يف الطلب الكلي مما حيفز القطاع اخلاص على زيادة
االستثمار بغية التوسع يف اإلنتاج استجابة لزيادة الطلب الكلي فمن املتوقع إذا ن تكو العالقة موجبة بني اإلنفاق
احلكومي االستثماري واالستثمار اخلاص.
 قد يكو لإلنفاق احلكومي االستثماري على البنية التحتية ،نثر تكاملي موجب على االستثمار اخلاص ،فالكثريمن املشاريع يصبح تنفيذها غري جمد وحيجم القطاع اخلاص عن االستثمار فيها إذا كا على املستثمرين حتمل
تكاليف إضافية إلنشاء الطرق نو توليد الطاقة الكهربائية نو بناء اخلزانات والسدود اليت حيتاجها يف تنفيذ مشاريعهم
اجلديدة ولكن عندما هتتم الدولة باإلنفاق على تلك البىن التحتية يصبح االستثمار يف تلك املشاريع جمديا ويقبل
القطاع اخلاص على تنفيذها.
 العالقة بني اإلنفاق احلكومي االستثماري واالستثمار اخلاص قد تكو عكسية باعتبار ن اإلنفاق احلكومياالستثماري رمبا ينافس االستثمار اخلاص على مصادر التمويل عندما يتم متويل عجز املوازنة العامة بقروض من األفراد
واهليئات نو اجلهاز املصريف ،فزيادة اإلنفاق احلكومي االستثماري يف ظل عجز املوازنة يقلل من األموال املتاحة
إلقراض القطاع اخلاص ،كما ترفع من معدالت الفائدة على القروض فتزيد تكلفة رنس املال للمشاريع االستثمارية مما
يؤثر سلبا على االستثمار اخلاص.
وهكذا جند ن لإلنفاق احلكومي االستثماري آثار تكاملية اجيابية ونخرى تنافسية سلبية على االستثمار اخلاص،
والتأثري الصايف لإلنفاق احلكومي االستثماري على االستثمار اخلاص هو حمصلة القوى املؤثرة يف كل اجتاه.
 .1.8معدل التضخم.
تعترب سالمة األوضاع النقدية واستقرارها من نهم األمور اليت تساعد يف حسن اختاذ القرارات االقتصادية ومفتاح
االستقرار هو حتقيق معدل تضخم منخف الذي يعين نسبة فوائد حقيقية موجبة ،ويعترب املستثمر معدل التضخم
املنخف نساس بناء اقتصاد السوق ،فعندما تزيد معدالت التضخم ينعكس ذلك سلبا على املناخ االستثماري وعلى
القرارات االستثمارية .وقد تتبع حكومة بلد ما سياسة نقدية انكماشية نو توسعية وفقا لطبيعة اختالل الوضع
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االقتصادي للبلد ،ويرتتب على إتباع السياسة النقدية االنكماشية لعالج التضخم وعجز ميزا املدفوعات ،ارتفاع
سعر الفائدة والذي يؤدي إىل اخنفاض االستثمار ،حيث تؤكد النظرية االقتصادية على وجود عالقة عكسية بني سعر
الفائدة والطلب االستثماري نظرا الرتفاع تكلفة احلصول على القروض وبالتايل زيادة تكاليف املشروع واخنفاض
هامش الربح املتوقع ،نما يف حالة إتباع احلكومة سياسة نقدية توسعية لزيادة الطلب الكلي ،فإ الزيادات يف عرض
النقد ستؤدي إىل اخنفاض يف سعر الفائدة وزيادة حجم االئتما  ،وبالتايل تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب ،قد
تؤدي هذه الزيادة يف نفس الوقت إىل توسيع حجم السوق ،وزيادة اإلنتاج واالستثمار نتيجة زيادة الطلب على السلع
واخلدمات ،ويتوقف ذلك على مرونة اجلهاز اإلنتاجي وقدرته على االستجابة للزيادات يف الطلب الكلي وإال ندى
ذلك إىل زيادة معدل التضخم( .دالل بن مسينة.)0231 -0230 ،
تثبت العديد من الدراسات بأ ظروف عدم التأكد اليت حتول دو التقدير السليم ملعدالت التضخم يف
االقتصاد تعترب من احملددات الرئيسية للطلب االستثماري .باإلضافة إىل ن معدالت التضخم حتد من ثقة املستثمرين
خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية واملالية املطبقة (ناجي بن حسني .)0229 ،ني ن ارتفاع مع ّدل التضخم يعرب
عن حالة من ال استقرار ،فالتقلبات الكثري ملع ّدالت التضخم تؤثر سلبا على الرحبية املتوقعة للمستثمرين اخلواص

) .(Innocent bayai,Davis nyangara, 2013فحالة عدم اليقني جتعل الكثري من مؤسسات القطاع اخلاص تعيد
استثماراهتا بعيدا عن تلك اليت تشوهبا املخاطر املرتفعة ،أل االستثمار يف مثل هذه احلاالت ميكن ن يسبب تراجع
يف قيمة هذه االستثمارات( .دمحاين حممد ادريوش)0231 ،
.1.8سعر الفائدة الحقيقي.

تتميز الدول النامية ببع السمات منها عدم اكتمال نسواق رنس املال ،وتشوه األسعار النسبية مثل حتديد
نسعار الفائدة إداريا عند مستوى نقل من املستوى التوازين والتخصيص املباشر لالئتما املتاح من السلطات النقدية،
مما خيف االئتما املتاح للقطاع اخلاص ،وبالتايل ينخف االستثمار .وتلعب السياسة النقدية وخاصة سعر الفائدة
دورا هاما يف إدارة الطلب يف األجل القصري .وقد نكدت بع الدراسات ن اخنفاض سعر الفائدة عن القيمة
التوازنية مبقدار  %3يؤدي إىل اخنفاض معدل النمو االقتصادي مبقدار  0/3ومتارس سياسة سعر الفائدة تأثريها
على معدل النمو االقتصادي ،من خالل تأثريها على حجم االستثمار وإنتاجيته ،حيث يتحدد معدل االستثمار،
ومعدل النمو االقتصادي حبجم املوارد املتاحة لالقرتاض ،واليت تتحدد بسعر الفائدة احلقيقي ،فيؤدي حترير سعر
الفائدة إىل اخنفاض معدل االستثمار املرغوب فيه باعتباره دالة عكسية يف سعر الفائدة ،كما يؤدي إىل زيادة
االستثمار املخطط الذي يرتبط طرديا حبجم املوارد املتاحة لالقرتاض ،كما يؤدي سعر الفائدة احلقيقي السالب لعدم
التخصيص األمثل للموارد املالية .وتؤدي زيادته يف األجل القصري إىل تغيري شكل ومنط االدخار ،من السلع املعمرة
لصاحل األصول املالية فيزداد عرض املوارد املالية املتاحة لتمويل االستثمار ،وترشيد االئتما وبالتايل حترير املوارد املالية
لالستثمار االنتاجي وتقل املنافسة على املوارد املالية املتاحة لتمويل االستثمار الثابت (عمر كباشي ابراهيم،
.)0231
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وتؤثر زيادة سعر الفائدة على قرارات االستثمار اخلاص يف الدول النامية من خالل زيادة التكلفة احلقيقية
لالقرتاض من البنو  ،وزيادة عائد الفرصة البديلة لالحتفاظ باألرباح احملتجزة للمشروعات ،بدل من استثمارها يف
توسيع القاعدة اإلنتاجية .وتؤثر زيادة تكلفة استخدام رنس املال سلبيا على حجم ومستوى االستثمار اخلاص عكس
ما توصل إليه منوذج  Makinon & Showوترجع نمهية العالقة العكسية بني مستويات نسعار الفائدة ،وقرارات
االستثمار اخلاص يف الدول النامية بسبب اعتماد متويل االستثمارات على االقرتاض بشكل نساسي ،عكس الدول
املتقدمة اليت يتوقف فيها متويل االستثمار على التمويل الداخلي ،من خالل األرباح احملتجزة من جانب وعلى التمويل
من خالل بيع حقوق امللكية )السهم من جانب آخر( ني ن عالقة االستثمار بأسعار الفائدة احلقيقية وحبجم
االئتما املتاح له ،وهو ما يصعب تطبيقها يف الدول النامية ،مما يتطلب دراسة نوضاع كل دولة لوحدها (عمر
كباشي ابراهيم. )0231 ،
.5.8حجم االئتمان الممنوح للقطاع الخاص.

يؤثر على استثمارات القطاع اخلاص قيد االئتما (القروض) بسبب ختلف األسواق املالية يف اجلزائر وكذا تراجع
دور الوساطة املالية ،ونظرا لعدم وجود متويل طويل اآلجل وسوق العقود اآلجلة واملستقبلية (دمحاين حممد ادريوش،

ناصور عبد القادر ، )0231 ،وباعتبار ن القروض املصرفية هي املصدر الوحيد لالئتما املتاح لتمويل استثمارات
القطاع اخلاص يطرح العديد من املشاكل ونمهها (برحومة عبد احلميد:)0229 ،
 محدودية التمويل المصرفي من حيث الصيغ واإلجراءات :حيث يتميز التمويل املصريف يف اجلزائر مبحدوديتهالصيغية وتعقيدات إجراءاته ،مما جعل الوساطة املالية غري قادرة على التكيف مع وترية التحوالت اهليكلية على
مستوى االقتصاد الكلي.
 محدودية التمويل المصرفي من حيث التكلفة والضمانات :إ مشكلة الضمانات وتكلفة التمويل قد نضحتاعائقا نمام مرونة تعامل اجلهاز البنكي مع املستثمرين ،مما نثر سلبا على طريقة التمويل وانسيابه باحلجم املناسب ويف
اآلجال املالئمة ،وبالتايل نضحى هذا الوضع عائقا نمام تطور املشروعات.
 محدودية التمويل من حيث األولوية والحجم :الذي يتضح من طرق التمويل املصريف احلالية ن حصةاملشروعات الفردية واملصغرة والصغرية يف تغطية احتياجاهتا التمويلية حمدودة من حيث احلجم والشروط واألولويات،
حيث انعكس ذلك على حرما املشروعات اإلنتاجية ،ويف نفس الوقت عمل على تشجيع ننشطة املضاربة وتوسعت
دائرة املضاربة التجارية على حساب الدائرة اإلنتاجية اليت توفر املزيد من السلع واخلدمات ومناصب الشغل.
.6.8سعر الصرف الحقيقي.
سعر الصرف احلقيقي )الذي يتم قياسه بسعر السلع غري القابلة للتجارة الدولية نسبة إىل سعر السلع القابلة
للتجارة الدولية( يؤثر يف االستثمار اخلاص من خالل قنايت العرض والطلب كما يلي (خليفة نحالم-0232 ،
: )0239
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يف سعر الصرف االمسي يؤدي إىل تراجع القيمة

احلقيقية لثروة القطاع اخلاص وبالتايل اإلنفاق اخلاص من خالل تأثري هذا التخفي على املستوى العام لألسعار
وبالتايل فإ االخنفاض يف االستيعاب احمللي رمبا يدفع الشركات ملراجعة توقعاهتم املستقبلية عن الطلب ومن مث
ختفي استثماراهتم من خالل نثر املعجل.
 -جانب العرض :نظرا أل ختفي

سعر الصرف احلقيقي يرفع من سعر املنتجات القابلة لإلجيار الدويل )معربا عنها

بالعملة احمللية( بالنسبة لسعر املنتجات غري القابلة لالجتار الدويل ،رمبا يشجع ذلك االستثمار يف قطاعات
التجارة الدولية ويثبط من االستثمارات القطاعات احمللية غري القابلة للتجارة الدولية.
 .2.8الديون الخارجية.
يربز كذلك العجز يف احلساب اجلاري كأحد نهم حمددات االستثمار اخلاص يف الدول النامية ،فالديو اخلارجية
تعترب مشكلة مزدوجة التأثري على اقتصاديات الدول النامية ،فهي تعد املصدر األساسي لتمويل استثمارات خطط
التنمية من العمالت األجنبية الالزمة لالسترياد السلع الرنمسالية من آالت ومعدات ومصانع ،فال جدوى من منو
الديو اخلارجية على الدولة إذا ما نحسن استغالل القروض يف مشاريع استثمارية جمدية وداعمة للنمو االقتصادي،
وهي احلالة الغالبة على الدول النامية الفقرية يف املراحل املبكرة لعملية النمو االقتصادي ولكن عندما حيني موعد سداد
نقساط القروض والفوائد عليها فإ ذلك يؤثر سلبا على مناخ االستثمار وميثل نزيفا على املوارد الشحيحة من النقد
األجنيب الذي يتوفر للدولة النامية ،وبذلك تؤثر سلبا على االستثمار اخلاص من خالل عدة قنوات (موالي خلضر
عبد الرزاق ،بونوة شعيب:)0232-0229 ،
 يعتمد حجم الدفعات السنوية خلدمة الديو اخلارجية على نسعار الفائدة السائدة عامليا ،وعلى سعر صرف العملةالوطنية ،ونيضا على معدالت التبادل التجاري فحلول موعد سداد الديو يكو عادة مصحوبا حبالة من عدم
التأكد حول ما ميكن ن تتبناه الدولة من سياسات هتدف إىل توفري األرصدة الكافية من النقد األجنيب سواء
بفرض الضرائب نو الرسوم اجلمركية نو بوضع قيود على تداول النقد األجنيب وما إىل ذلك من اجراءات مما جيعل
لسداد القروض تأثري سلبيا على االستثمار اخلاص.
 بع نرصدة العمالت األجنبية سواء من عائد الصادرات نو من القروض اجلديدة قد يتم ختصيصها لسدادالقروض القائمة بدال عن متويل استثمارات جديدة.
 من شأ العجز الكبري من احلساب اجلاري من الديو اخلارجية ن يفقد الدولة األهلية لالقرتاض من نسواق املالالعاملية األمر الذي يضيق على القطاع اخلاص فرص احلصول على التمويل الالزم لالستثمار ،ويرفع من تكلفة
التمويل اخلارجي ،فيؤثر ذلك سلبا على حجم االستثمارات اجلديدة املمكنة.
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.2.8االنفتاح االقتصادي.
االقتصاد املفتوح ذلك االقتصاد الذي ترتفع فيه نسبة التجارة اخلارجية إىل الناتج احمللي االمجايل ،ويري الكثري من
االقتصاديني ن هنا عالقة اجيابية وثيقة بني حجم التجارة اخلارجية وخاصة الصادرات وبني االستثمار ،ويعزو ذلك
ن ارتفاع حجم التجارة مينح الشركات األجنبية فرصة لإلنتاج والتوزيع يف مناطق جغرافية تتمتع بنشاط متنامي يف
جمال التصدير واالسترياد وحتقيق بالتايل عوائد مرتفعة (حازم بدر اخلطيب.)0222 ،

على الرغم من تأكيد العديد من الدراسات على نمهية االنفتاح االقتصادي يف تطوير النشاط االقتصادي على
املدى الطويل ،إال ن ذلك ال يعين بتاتا عدم وجود تأثريا ت سلبية هلذا التوجه على االقتصاد املعين تربز يف اخلصوص
من خالل التحرير املطلق وغري التدرجيي لعمليات التجارة اخلارجية .إ التأثري السليب لتحرير التجارة اخلارجية يتمثل
غالبا يف عدم قدرة املؤسسات احمللية على التكيف مع اشتداد املنافسة الذي ينتج عن ذلك ،مما يتسبب يف تعرض
العديد من املؤسسات احمللية للتصفية وتراجع احلصة السوقية وبالتايل تراجع الطلب على عنصر العمل واخنفاض
االستهال واالستثمار احمللي .ومن جهة نخرى يعترب االختالل يف عملية توزيع الدخل من بني نهم اآلثار السلبية
لسياسة حترير التجارة اخلارجية ،حيث ينتج عن هذه السياسة زيادة الطلب على العمالة املاهرة مقارنة بالعمالة غري
املاهرة وهو ما يزيد من حجم الفوارق يف الدخل ما بني الفئتني يف االقتصاد املعين ،مما يتسبب يف التأثري سلبا على
حجم الطلب الكلي يف النشاط االقتصادي ومن مث التعرض الختالالت اقتصادية (بودخدخ كرمي-0232 ،
.)0232
.1تحليل تطور حجم االستثمار الخاص في الجزائر خالل الفترة .8102-0991

يعتمد االقتصاد اجلزائري اعتمادا كبريا على قطاع احملروقات ،غري ن السياسية االقتصادية اليت انتهجتها يف
السنوات األخرية قد سامهت يف ظهور القطاع اخلاص يف بع األنشطة االقتصادية .وعلى اعتبار ن الناتج احمللي

اإلمجايل يعد مؤشر اقتصاد ي ذو داللة يف تقييم النمو االقتصادي ،ومنه ستكو مسامهة القطاع اخلاص فيه مبثابة
وسيلة للحكم على مدى مسامهته يف النمو احملقق ،والشكل التايل يوضح ذلك.
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الشكل رقم( :)10تطور نسبة االستثمار الخاص من الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة
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المصدر :احصائيات البنك الدويل.

من الشكل نعاله ميكن تقسيم فرتة الدراسة إىل مرحلتني ،املرحلة األوىل خالل الفرتة ()3999-3992
شهدت هذه الفرتة قيام احلكومة اجلزائرية بعدة إصالحات اقتصادية وإصدار عدة قوانني من نجل إرساء قواعد
جديدة لرتقية وتشجيع االستثمار اخلاص تتماشى والتوجه اجلديد لالقتصاد ،كل هذه اجملهودات كا هلا نثر اجيايب يف
رفع مسامهة االستثمار اخلاص من الناتج احمللي اإلمجايل إذ بلغت نسبة مسامهته يف متوسط هذه الفرتة .% 32.20
واملرحلة الثانية خالل الفرتة ( )0232-0222شهدت هذه الفرتة ارتفاع يف نسب مسامهة االستثمار اخلاص يف
الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة بالفرتة السابقة حيث سجلت نكرب نسبة هلذه الفرتة بـ % 12.09سنة 0232وندىن
نسبة بـ ـ ـ ــ%15.76 :سنة  ،2000وهذا التحسن املسجل يرجع إىل الربامج التنموية اليت نفذت خالل الفرتة هذه،
ومنه ميكن القول ن تطور االستثمار اخلاص خالل هذه الفرتة ارتبط باإلنفاق احلكومي لعملية التنمية االقتصادية و
االجتماعية .كما جند ن مسامهته يف النشاط االقتصادي حمدودة ومقتصرة يف قطاعات معينة كالفالحة والبناء
واألشغال العمومية ،النقل واخلدمات ،والتجارة.
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 .1تحليل أثر المتغيرات االقتصادية على االستثمار الخاص في الجزائر خالل الفترة.8102-0991
حتديد نثر املتغريات االقتصادية حمل الدراسة على االستثمار اخلاص يف اجلزائر كما يلي:
 .0.1تأثير الناتج المحلي اإلجمالي على االستثمار الخاص.

الشكل التايل يوضح لنا طبيعة العالقة املوجودة بينهما.

الشكل رقم( :)18عالقة االستثمار الخاص بالناتج المحلي االجمالي في الجزائر خالل الفترة -0991
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المصدر :احصائيات البنك الدويل.

ما ميكن مالحظته من الشكل نعاله هو وجود عالقة طردية ما بني املتغريين يف معظم سنوات الد راسة،
معدالت النمو اليت حققتها اجلزائر يف السنوات األخرية نتيجة ارتفاع ناجتها احمللي كا هلا د ور يف تشجيع القطاع
اخلاص على االستثمار ،على اعتبار ن معدل منو الناتج احمللي االمجايل يعترب من املؤشرات املهمة ملناخ االستثمار
اخلاص يف الدولة ،أل تزايد معدل النمو يدل على زيادة الطلب الكلي مما يشجع املستثمر اخلاص على زيادة حجم
استثماراته.
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 .8.1تأثير االستثمار العام على االستثمار الخاص.

الشكل التايل يوضح لنا طبيعة العالقة املوجودة بينهما.
الشكل رقم( :)11عالقة االستثمار الخاص باالستثمار العام في الجزائر خالل الفترة.8102-0991
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المصدر :احصائيات الديوا الوطين لإلحصاء ،وزارة املالية ،البنك الدويل.

لتحليل العالقة بني االستثمار العام واخلاص نقسم فرتة الدراسة إىل مرحلتني ،املرحلة األوىل خالل فرتة
( )3999-3992سياسة االستثمار اليت انتهجت من طرف السلطة اجلزائرية خالل فرتة التسعينات اليت هتدف من
خالهلا إىل بناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق احلر ،عن طريق االصالحات االقتصادية اليت اعتمدت آنذا
بتشريع قوانني لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار واعطائه مكانة هامة يف االقتصاد الوطين ،انعكس ذلك إجيابا
على االستثمار اخلاص حيث سجل نكرب معدالت منو له خالل هذه الفرتة ،يف حني جند ن حجم االستثمار العام
خالل الفرتة نفسها سجل تذبذبا يف قيمته وهذا يرجع إىل انسحاب الدولة من متويل بع االستثمارات .نما الفرتة
( )0232-0222ومع شروع الدولة يف تنفيذ عدة برامج تنموية مسطرة نتيجة انتعاش نسعار النفط وارتفاع ايرادات
اجلبائية سجل القطاع اخلاص ظهور نكرب نتيجة السماح له بتنفيذ مشاريع استثمارية كانت حمتكرة من طرف القطاع
العام ،وانطالق من هذا التحليل تبني بأ العالقة بينهما كانت مزيج بني املزامحة والتكاملية.
 .1.1تأثير معدل التضخم على االستثمار الخاص.
تثبت العديد من الدراسات بأ ظروف عدم التأكد اليت حتول دو التقدير السليم ملعدالت التضخم يف
االقتصاد تعترب من احملددات الرئيسية ملعدل العائد الرنمسايل واالستثماري ،ولتوضيح مدى تأثري التضخم على
االستثمار اخلاص يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة نقدم الشكل التايل:
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ما ميكن مالحظته من الشكل نعاله ن تأثري معدل التضخم على االستثمار اخلاص ميكن تقسيمه إىل مرحلتني،
األوىل خالل الفرتة 3992-3992سجلت هذه الفرتة معدالت تضخم مرتفعة ،ومع هذا فإ االستثمار اخلاص
كا هو األخر مرتفع ،وهذا يرجع إىل ن االستثمار اخلاص يف هذه الفرتة كا نشاطه مرتكزا يف قطاعات النسيج
والتغذية والتجارة ،ومع رفع دعم الدولة عن األسعار ،كا دافعا للقطاع اخلاص على زيادة استثماراهتا من نجل تلبية
احلاجات الضرورية للمجتمع من جهة ،وتعظيم رحبه من جهة نخرى وهو األهم .نما املرحلة الثانية فكانت خالل
الفرتة 0232-3991نين نخذ معدل التضخم تراجع نتيجة استقرار األسعار ،يف حني نخذ االستثمار اخلاص
منحى تصاعدي ،استقرار األسعار خالل هذه الفرتة كا له دور يف زيادة معدل االستثمار اخلاص ،هلذا يعترب
استقرار األسعار عامال مشجعا وجاذبا لالستثمار اخلاص سواء كا حملي نو نجنيب.
.1.1تأثير سعر الفائدة الحقيقي على االستثمار الخاص.

لقد ساهم اخنفاض نسعار الفائدة احلقيقية نتيجة لإلصالحات اليت باشرهتا احلكومة بداية من التسعينات يف
تشجيع الطلب االستثماري للقطاع اخلاص يف اجلزائر ،ولتوضيح ذلك نكثر نقدم الشكل التايل:
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المصدر :احصائيات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

املالحظ من الشكل نعاله ن االخنفاض التدرجيي يف نسعار الفائدة احلقيقية بعد اإلصالحات اليت انتهجتها
احلكومة اجلزائرية ساهم يف تشجيع االستثمار اخلاص ،واملبني من الشكل نعاله ننه كلما اخنف معدل الفائدة
احلقيقي ارتفع حجم االستثمار اخلاص ،نتيجة زيادة تدفق حجم القروض املمنوحة للقطاع اخلاص.
 .5.1تأثير حجم القروض المصرفية على االستثمار الخاص.

ملعرفة تأثر االستثمار اخلاص حبجم القروض اليت استفاد منها نقدم الشكل التايل:
الشكل رقم( :)16عالقة االستثمار الخاص بحجم القروض المصرفية الممنوحة له في الجزائر خالل الفترة
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المصدر :احصائيات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

نسبة القروض املمنوحة للقطاع اخلاص مل تتجاوز  %22خالل الفرتة املمتدة من3992إىل 0222هذا يعين ن
استثمار القطاع اخلاص كا يعاين خالل هذه الفرتة من صعوبة يف احلصول على التمويل ،وكانت نغلب القروض
توجه إىل مؤسسات القطاع العام ،وابتداء من سنة 0222عرفت القروض املوجه للقطاع اخلاص منحى جديد واليت
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نصبحت متثل النسبة األكرب من إمجايل القروض املوجهة لالقتصاد ولكن ليس بالشيء املطلوب الذي ميليه الواقع
االقتصادي.
.6.1تأثير سعر الصرف الرسمي على االستثمار الخاص.

ميكن مالحظة تأثري تقلبات سعر الصرف يف حجم االستثمار اخلاص من خالل الشكل التايل:

الشكل رقم( :)12عالقة االستثمار الخاص بسعر الصرف الرسمي في الجزائر خالل الفترة .8102-0991
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المصدر :احصائيات البنك الدويل.

يف الشكل نعاله يتضح ن االستثمار اخلاص يتأثر باخنفاض وارتفاع قيمة العملة الوطنية ،فاستقرار سعر الصرف
يكو له دور يف زيادة االستثمار اخلاص ،ف ارتفاع سعر الصرف للعملة احمللية بشكل غري مغايل فيه ،يؤدي إىل زيادة
القدرة الشرائية للعملة احمللية ،وبذلك يزداد الطلب يف السوق وهذا مؤشر إلرتفاع هامش األرباح ،باإلضافة إىل
اخنفاض قيمة املواد األولية والسلع املستوردة نصف مصنعة اليت تستعمل يف اإلنتاج ،كل هذا يعد مبثابة حمفز رئيسي
لزيادة املشاريع االستثمارية.
 .2.1تأثير الدين الخارجي على االستثمار الخاص.

يف نغلب األحيا يؤثر الدين اخلارجي تأثريا سلبيا على حجم االستثمار اخلاص .يف احلاالت اليت يرتفع فيها

حجم الدين اخلارجي جند ن القطاع العام يزاحم القطاع اخلاص يف احلصول على التمويل ،كما ننه يف مثل هذه
احلاالت حيدث حتويل لرؤوس نموال القطاع اخلاص حنو اخلارج لتخلص من االلتزامات الضريبية اليت ميكن ن تفرض
يف ظل شح املوارد احمللية وارتفاع حجم الدين اخلارجي ،ويؤثر هذا املؤشر سلبا على املستثمرين يف القطاع اخلاص
بسبب زيادة يف درجة من عدم اليقني (خليفة نحالم .)0239-0232 ،وملعرفة تأثري حجم الدين اخلارجي على
االستثمار اخلاص يف اجلزائر نقدم الشكل التايل:
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املالحظ من الشكل نعاله ن ارتفاع حجم اإليرادات البرتولية يف اجلزائر بعد االنتعاش الذي عرفته نسعار البرتول
ما بعد التسعينات ،مكن احلكومة اجلزائرية من ختفي حجم ديوهنا اخلارجية ،وتراجع هذه األخرية كا له دور يف
ارتفاع حجم االستثمار اخلاص نتيجة التمويل الذي منح للقطاع اخلاص خالل نفس الفرتة.
 .2.1تأثير درجة االنفتاح االقتصادي على االستثمار الخاص.
الشكل ندناه يبني لنا تأّثر االستثمار اخلاص باالنفتاح االقتصادي.
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ارتفاع الصادرات من احملروقات وكذلك ارتفاع نسبة الواردات من املنتجات األجنبية تشكل عائقا نمام االستثمار
اخلاص املنتج ،نتيجة عدم قدرته على منافسة هذه املنتجات وطنيا ،ما يؤدي إىل عزوف املستثمرين على االستثمار يف
القطاعات املنتجة ،باإلضافة إىل مشكل التعقيدات اإلدارية واملكلفة اليت تواجه املستثمرين يف عملية االسترياد
والتصدير ،األمر الذي ساهم يف منو االقتصاد املوازي وانتشار ثقافة العيش على هوامش قطاع التجارة اخلارجية
)االستهالكية( .
 .5الخاتمة:

ميثل القطاع اخلاص اليوم حمور التنمية االقتصادية واالجتماعية يف معظم بلدا العامل ،نظرا ملا يتمتع به هذا
القطاع من مزايا وإمكانيات كبرية تؤهله للقيام بدور ريادي يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،حيث يعمل
على تسريع النمو وخلق مناصب عمل والتخفيف من معدالت الفقر إضافة إىل تنويع الصادرات وتعزيز قدرهتا على

املنافسة .ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية:
 تسطري احلكومة اجلزائرية لربامج استثمارية ضخمة ،نتيجة حتسن األوضاع املالية للجزائر بداية من سنة ،0222شجع على ولوج القطاع اخلاص يف القطاعات املولدة للقيمة املضافة ،ومسامهته يف حتقيق فوائ مالية من بع
القطاعات يف مقدمتها قطاع الفالحة وقطاع اخلدمات مبختلف ننواعه ،إال ن مسامهته يف اجملهود التنموي للبالد
تبقى ضعيفة ،نتيجة متركزه يف النشاطات سريعة الربح وقليلة املخاطر.
 مت التوصل من خالل الدراسة التحليلية للعوامل االقتصادية احملددة لالستثمار اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة 0232-3992إىل إجياد عالقة طردية بني معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار اخلاص على اعتبار ن
تزايد معدل النمو يدل على زيادة الطلب الكلي مما يؤدي إىل تشجيع املستثمرين على االستثمار ،و تبني كذلك
ن العالقة بني االستثمار اخلاص والعام امتزجت بني املزامحة والتكاملية ،كما دلت نتائج التحليل ن ّ نثر معدل
التضخم على االستثمار اخلاص يف فرتة الدراسة كا موجبا ،وهو ما يفسره نوال حتسن معدالت التضخم يف فرتة
الدراسة ،كما تفسر هذه النتيجة طبيعة توجه القطاع اخلاص حنو قطاعات غري منتجة واليت يستفيد نصحاهبا من
االرتفاع املتواصل لألسعار ،ومن خالل حتديد العالقة مع سعر الفائدة احلقيقي وحجم االئتما املمنوح للقطاع
اخلاص مت اجياد ن اخنفاض سعر الفائدة احلقيقي كا سببا يف حتسن العالقة بني االستثمار اخلاص والقطاع
املصريف وزيادة درجة الثقة بينهما خاصة فيما يتعلق مبنح القروض املوجهة لتمويل املشروعات االستثمارية ،كما
اتضح ن استقرار سعر الصرف انعكس إجيابا على االستثمار اخلاص ،وتراجع حجم املديونية نتيجة ارتفاع
اإليرادات اجلبائية كا له دور يف ارتفاع نصيب االستثمار اخلاص من التمويل املصريف ،والتقليل من مزامحة
القطاع العام له يف احلصول على القروض .كما تبني بأ درجة االنفتاح االقتصادي كا هلا نثر سليب على
االستثمار اخلاص نتيجة غزو السوق الوطنية باملنتجات األجنبية وعدم مقدرة املنتجات الوطنية على منافستها ،ما
يدل على ن سياسة االنفتاح على االقتصاد العاملي يف اجلزائر تتطلب وضع خطة اسرتاتيجية ختدم نهداف
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القطاعات من املنافسة األجنبية

القوية.
 اهلدف من تطوير القطاع اخلاص الوطين هو تغيري بنية االقتصاد اجلزائري وهذا بتنويع اإلنـتاج ،ورفع نسبةالصادرات خارج احملروقات.
على ضوء النتائج املتوصل إليها نقدم التوصيات التالية:
 ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وفعلية تعمل على تطوير القطاع اخلاص املنتج ،ليس فقط كونه مصدرا للنمو علىاملدى البعيد وإمنا نتيجة للعديد من التحديات اليت التواجه املسار التنموي للبالد ،ال سيما هشاشة هيكله
نحادي مصدر الدخل.
 من نجل تنمية القطاع اخلاص باجلزائر ودوام بقاء مسامهته يف تنمية االقتصاد واالرتقاء به إىل مستوى الدول اليتحققت تنميتها عن طريق القطاع اخلاص يتطلب:
 دعم تنمية املنتج احمللي لتعزيز القدرة التنافسية وحتسني جاذبية املنتجات واخلدمات احمللية وحتسني
مستوى اإلنفاق عليها يف خطوة ستسهم يف حتسني ثقة املستهلك باملنتج احمللي مقابل املستورد.

 السهر على تشجيع االستثمار يف القطاعات االقتصادية القابلة للتصدير على الصعيد الدويل.

 توفري التمويل لتحقيق االستثمارات ،فتأكد املستثمر من استمرارية منح االئتما باحلجم املطلوب ويف
الوقت املناسب هي من العوامل األساسية لضما استقرار االستثمارات ومنوها.

 تعزيز الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

 تطوير البينة التحتية الرقمية واملادية لتمكني القطاع اخلاص من العمل بكفاءة عالية.
 تطوير البنية املؤسساتية للدولة اليت تضمن تعزيز ثقة املتعاملني االقتصاديني يف االقتصاد الوطين.
.6قائمة المراجع:
 المراجع باللغة العربية: -االطروحات:

 )0بودخدخ كرمي .)0232-0232( .اتجاه السياسة االقتصادية في تحقي النمو االقتصادي :بين تحفيز الطلب أو تطوير
العرض دراسة حالة الجزائر  ،8101-8110نطروحة دكتوراه غري منشورة يف علوم التسيري ،جامعة اجلزائر.21

 )8خليفة نحالم .)0239-0232( .محددات االستثمار الخاص في الجزائر وآثاره على التنمية االقتصادية دراسة قياسية
 ،8105-0991نطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم التجارية ،جامعة املدية .اجلزائر.

 )1دالل بن مسينة .)0231-0230( .تحليل أثر السياسات االقتصادية على تنمية االستثمارات االجنبية المباشرة في ظل
االصالحات االقتصادية ،دراسة حالة الجزائر ،نطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية ،جامعة بسكرة.

 )1عمر كباشي ابراهيم .)0231( .سلوك استثمار القطاع الخاص في السودان في الفترة( ،)8119-0921نطروحة دكتوراه
يف االقتصاد ،جامعة السودا .
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 )5مروة عبد القادر صاحل .)0232( ،أثر استثمار القطاع الخاص على الناتج المحلي االجمالي-بوالية النيل االبيض
 ،8101-0991نطروحة دكتوراه يف االقتصاد التطبيقي ،جامعة السودا .

 -المقاالت:

 )0برحومة عبد احلميد( .جوا  .)0229 ,الطلب االستثماري للقطاع الخاص الجزائري ،تطوره ومحدداته .جملة العلوم
االنسانية ،حبوث اقتصادية ،جامعة قسنطينة ،ب(.)13

 )8موالي خلضر عبد الرزاق ،بونوة شعيب .)0232-0229( .دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالدول النامية-
دراسة حالة الجزائر .-جملة الباحث ،جامعة ورقلة.)1(1 ،

 )1ناجي بن حسني( .جوا  .)0229 ,تحليل وتقييم مناخ االستثمار في الجزائر ،جملة العلوم االنسانية ،حبوث اقتصادية،
جامعة قسنطينة ،ب(.)13
 -المداخالت:

 )0حازم بدر اخلطيب 32-31( .نفريل .)0222 ,مداخلة بعنوا " أهمية االستثمارات االجنبية في التنمية االقتصادية
وانعكاساتها ودورها في دعم المشاريع الصغيرة( حالة دراسية في االردن)" ،مقدمة للملتقى الدويل حول" تأهيل املؤسسات

الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ،جامعة الشلف ،اجلزائر.

 )8دمحاين حممد ادريوش ،ناصور عبد القادر 30-33( .مارس .)0231 ,مداخلة بعنوا " دراسة قياسية لمحددات االستثمار
الخاص في الجزائر باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ،مقدمة للملتقى الدويل حول"

تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة(،)0232-0223
جامعة سطيف ،3اجلزائر.
 -المواقع االلكترونية:

 )0عادل عبد العطيم( .بال تاريخ) .محددات االستثمار الخاص ،المعهد العربي للتخطيط .على املوقع التايل:
. http://iefpedia.com/arab/wp content/uploads/2009/07
 -المراجع باللغة األجنبية:
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