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Résumé : 
Dans cet article on va analyser le climat d’investissement et les pratiques des affaires  en Algérie  sur 
la base des indicateurs dans 4 domaines : 
*La stabilité et la sécurité. 
*réglementations des affaires qui comprend la création d’entreprises,le recrutement et le licenciement 
du personnel,l’exécution des contrats,l’obtention du crédit et la fermeture d’entreprise . 
*Financement et qualité des infrastructures. 
*La bonne gouvernance. 

  : مقدمة 
ال يتوقف فقط على تغريات بنية االستثمار أو على أشكال االستثمار املسموح ا بيئة األعمال أو مناخ االستثمار إن احلديث عن      

 بعض هذه العوامل ترتبط بتنظيم و توجيه . تؤثر على أداء املؤسسات أخرى بل تتوقف أيضا على عوامل و متغريات ا،أو املعمول 
هذه العوامل . ارات األجنبية مبا فيها من سياسات و إجراءات جلذب هذه االستثمارات و عوامل أخرى ترتبط باحمليط الدويل االستثم

و االستفادة من بعض ة و احمللية متثل املعايري اليت يتعني على مقرري السياسات التحرك يف إطارها من أجل اجتذاب االستثمار األجنبي
 من األصول األجنبية االستفادةولوجيا و املهارات و الوصول إىل األسواق ، وإقامة العديد من الروابط اخللفية و املكاسب يف جمال التكن

  . مواقع تنافسية يف األسواق العامليةاحتالل إىلللتوصل 
الوضع العام و السياسي إىل جممل األوضاع و الظروف املؤثرة يف اجتاهات رأس املال ، فتعبري مناخ أو بيئة األعمال و ينصرف      

 و القدرة و تنظيماته اإلدارية ، و ما تتميز به من فعالية و كفاءة و نظامها القانوينسياسي و امين للدولة و مدى ما متتاز به من استقرار 
و إمكانياته و ما  ، ومدى مرونته و وضوحه و اتساقه و سياسات الدولة االقتصادية و إجراءاا و طبيعة السوق و آلياته على تطبيقه

 ووجود قوانني واضحة رافية ،غمتتاز به الدولة من منشآت قاعدية ، و عناصر إنتاج و ما تتميز به الدولة من خصائص جغرافية و دمي
ر متداخلة و تؤثر و تتأثر ص، ومن مث فهي عنا" مبناخ االستثمار"  كل ذلك يشكل مكونات ما أصطلح على تسميته .للملكية و احلقوق 

  .عضها ببعضب
   ):1( نه دويل أعظم الدراسات اليت قام ا البنك المو تشري 

ميكن للتكاليف املصاحبة لكل من ضعف إنفاذ العقود،  و عدم  كفاية مرافق البنية األساسية و اجلرمية و الفساد ، و اللوائح التنظيمية *
  . ما تدفعه الشركات يف العادة كضرائب أمثال3 يف املائة من حجم املبيعات أو أكثر من 25أن تتخطى نسبة 

 و من شان ذلك حني .هلا الشغل الشاغل أا االحتماالت اهولة فيما يتعلق بالسياسات على إىلتنظر الشركات يف الدول النامية *
كلي ، و اللوائح التنظيمية كعدم امن حقوق امللكية ، و عدم استقرار االقتصاد ال/  للمخاطر املرتبطة بالسياسات األخرىيقترن باملصادر 

 يعزز احتمال ازدياد االستثمارات اجلديدة بنسبة أن يثبط حوافز االستثمار فتحسني وضوح و معلومية السياسات ميكن أن. العشوائية 
  . يف املائة30تزيد على 

، وتزيد التكاليف ص املشاركة  من فرأخرى هذه العوائق حترم شركات أن إال املنافسة ، أمامتستفيد بعض الشركات من العوائق *
بالنسبة للشركات األخرى و املستهلكني كما تؤدي تلك العوائق إىل إضعاف حوافز االبتكار و حتسني اإلنتاجية لدى الشركات احملمية 

  .ئة  يف املا50ومن شان زيادة ضغوط املنافسة أن يعزز احتماالت إذكاء روح االبتكار لدى الشركات املعنية مبا يزيد على .
 اجلزائر وضعمث و مناخ االستثمار على االستثمار أيف هذه املداخلة حتليل اثر بيئة األعمال سنحاول نظرا ألمهية كل هذه العناصر، و      

  .األعماليف تقييم ممارسة 
 :)2(بيئة آو مناخ األعمال ؟بما الذي نعنيه -1

 بأنه جمموعة العوامل اخلاصة مبوقع حمدد، و اليت حتدد شكل الفرص و احلوافز      يعرف البنك العاملي مناخ االستثمار آو بيئة األعمال
و للسياسات و السلوكيات احلكومية تأثري قوي على . اليت تتيح للشركات االستثمار بطريقة منتجة، و خلق فرص العمل، و التوسع

  ).3(  املنافسةاملخاطر و العوائق أماممناخ االستثمار من خالل تأثريها على التكاليف، و 
 و لكنه يشمل كل العناصر اليت – و أحيانا غري منضبط –تعبري مناخ االستثمار آو مناخ األعمال هو تعبري واسع      و نشري إىل أن 

 مناخ و عندما يتم احلديث عن.ميكن أن تؤثر يف جاذبية االستثمار بالنسبة جلمهور املستثمرين يف مكان ما باملقارنة بغريها من األماكن 
االستثمار فان األمر يتعلق جبوانب متعددة ، بعضها متعلق مبدى توافر البنية األساسية، و البعض اآلخر بالنظم القانونية آو األوضاع 
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فقد تكون عناصر هذا املناخ . مركب و متطور" مفهوم" و هكذا جند أنفسنا أمام . السياسية، و الثالث باملؤسسات و الرابع بالسياسات
املناخ "فمفهوم . ة يف فترة معينة، و إذ ا ليست كذلك يف فترة أخرى نتيجة للتطورات اليت حلقت الدول و املناطق املنافسةمناسب

و بشكل . هو مفهوم ديناميكي دائم التطور ملالحقة التغريات السياسية و االديولوجية و كذلك التكنولوجية و التنظيمية " االستثماري
املناسب حتت عنوانني كبريين ، احدمها متعلق مبدى إمكانية اختاذ القرار االقتصادي و " املناخ االستثماري" م عام ميكن إدراج مفهو

، و الثاين يتعلق بكل ما ميكن أن يؤثر على التكلفة و العائد و يرتبط بفكرة Uncertaintyيرتبط بكل ما يتعلق بفكرة عدم اليقني 
  ).Risks )4املخاطر 

تأخذ بعني االعتبار مناخ االستثمار ليست عملية ارجتالية، بل االقتصادية الصادرة عن املؤسسات و الشركات االقتصادية فالقرارات      
   ).5(  من اجل مواجهة كل االحتماالت و اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة و البيئة املناسبة ملمارسة األعمال

   :يف العاملاملقومات األساسية لبيئة و مناخ األعمال -2
و تكمن . جيب أن نقوم بتحسني األسس الرئيسية ملناخ االستثمار لكافة الشركات و األنشطة يف االقتصاد لتحقيق الفائدة املرجوة 

  :يف العناصر التاليةكما وردت يف تقرير التنمية يف العامل الصادر عن البنك الدويل ة ملناخ االستثمار يااالت الرئيس
  .األمناالستقرار و *
  .اللوائح التنظيمية و الضرائب*
  .التمويل و البنية األساسية*

  .مث نضيف إليه عنصر رابع جد هام لتحقيق بيئة سليمة ملمارسة األعمال
  .احلكم الراشد*

  :االستقرار و األمن: أوال
 االستثمار املنتج أنواع كافة  من العنف الواسع االنتشار سوى القضاء علىأخرى أشكال أي آوال ينجم عن اندالع احلروب      
و يعترب توافر مستوى من .  من السالم للدفع مبا لديها من طاقات و موارد يف استثمار منتج أكثر إىل الشركات حتتاج أن بيد .تقريبا

ألجواء  غري املستقرة فا.  مناخ استثماري سليم إىلاملعقول من االستقرار السياسي و استقرار االقتصادي الكلي العتبة الضرورية للولوج 
 غري اآلمنة هلا آثارها اليت تظهر على أوضح وجه يف بيئة االستثمار ، و ذلك من خالل ما تؤثر به هذه األجواء على حقوق امللكية أو
م وضوح الذي يؤدي عادة إىل انعدام املنافسة احلرة و السليمة و عد" بالفساد السياسي " كما يرتبط باالستقرار السياسي ما يعرف .

  .قواعد اللعبة مما يؤدي إىل عدم اإلمكان من اختاذ القرارات االقتصادية يف إطار واضح من القواعد املعلنة و املعروفة 
 مشاريعهم ، إقامة امتناع املستثمرين عن إىل يؤدي ألنه حمتمال ال يشجع على االستثمار وأفعدم وجود استقرار سياسي واقعيا كان      

 قطع حتويالم كذلك توفر الشروط االقتصادية و أو املستثمرين ملشاريعهم إلغاء إىلت صغرية جدا من االستقرار تؤدي حىت وجود فترا
دولة ،  فالشرط األول لدخول االستثمار يف أية . لدى املستثمرين الطمأنينةالقانونية املستقرة و الشفافة تسمح بضمان جو من الثقة و 

   . املقبول للقدرة على اختاذ القرارات االقتصادية يف املستقبل و مبا يضمن سالمة املشروع و محاية مصاحلهاألدىن يتوافر احلد أنهو 
     و لكن بيئة األعمال ال تقتصر فقط على االستقرار السياسي و األمين ، بل إا تتطلب نوعا من االستقرار القانوين أيضا ، الن 

نية بالتصرف يف امللكية أو بالتعاقد مع موردين أو بااللتزام بتوريد بضائع أو القيام بأعمال مع ما القرارات االقتصادية هي تصرفات قانو
 ستجين مثار أاامن حقوق امللكية يربط اجلهود باملكاسب ، فيؤكد للشركات كما أن . يرتبط بذلك من عقود مع خمتلف األطراف 

 و ازداد احلافز .املكاسب الغري قويت الرابطة بني اجلهود و آومن جانب احلكومة و كلما متتعت هذه احلقوق باحلماية . استثماراا 
و تشري الدراسات يف العديد من . بأعمال جديدة و زيادة االستثمارات يف أعمال قائمة بالفعل، و ببساطة املزيد من العمل اجلاد للقيام 

  .الدول إىل انه كلما كانت احلقوق آمنة ، تسارع النمو 
 و تبدو آلية .املباشربعض الدراسات اليت ركزت على حبث العالقة بني محاية امللكية الفكرية و االستثمار األجنيب  و نشري إىل وجود     

العالقة يف أن احلماية القوية للملكية الفكرية يف دولة ما قد تشجع الشركات متعددة اجلنسيات على القيام باالستثمار األجنيب املباشر يف 
 أي أن املباشر، و قد يبدو تربير ذلك يف أن احلماية القوية للملكية الفكرية متثل أحد احملددات اهلامة لتدفق االستثمار األجنيب .الدولةهذه 

  .  )6( احلماية توفر إطارا قانونيا مناسبا حلقوق الفكر يشجع على االستثمار املباشر 
 ما مربرا قويا جلذب االستثمار املباشر هلذه الدولة على أساس أن الشركات متعددة و قد تكون احلماية الضعيفة للملكية يف دولة     

اجلنسيات جتد من املناسب هلا أن تقوم باالستثمار املباشر يف تلك الدولة اليت تقدم محاية ضعيفة حلقوق امللكية الفكرية  ، و ذلك ملتابعة 
و هنا يصبح من املنطقي أن . على محايتها من جانب املنتهكني يف تلك الدولة إنتاجها الذي يعتمد على هذه احلقوق هناك مبا يساعد 

أما احلماية ) . بشرط أن متتلك الدولة اليت تقدم محاية ضعيفة مقدرة عالية على التقليد ( تشجع احلماية الضعيفة جذب االستثمار املباشر 
جلنسيات على الترخيص باإلنتاج يف تلك الدول اليت تقدم محاية قوية القوية للملكية الفكرية فقد تشجع على قيام الشركات متعددة ا

  .      للملكية الفكرية على أساس أا ال ختشى تقليد منتجاا اليت حتمل ملكية فكرية ، طاملا أا حممية من تلك الدول 
  : )7(  و يتطلب حتسني امن حقوق امللكية العمل على حماور رئيسية أربعة 

  . حقوق ملكية األراضي و املمتلكات األخرىالتأكد من*
  .تسهيل انفاد العقود*
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  .احلد من اجلرمية*
 . إاء حاالت نزع امللكية بدون تعويض*

 تشجيع إىل األخرى و املمتلكات األراضيتؤدي زيادة امن ملكية : األخرى و املمتلكات األراضي من حقوق ملكية التأكد
 من وضوح املتأتية املزايا األخرىو تربز التجارب يف بريو و تايلندا و عدد متزايد من الدول . تمويلاالستثمار، و تسهيل احلصول على ال

 تلعب أن من املنقوالت األخرى األنواع، و التزام نظام فعال لتسجيل املمتلكات اخلاصة و تسجيل ملكية املعدات و األراضيملكية 
   .أيضادورا هاما 

بيئة التعاقدات اآلمنة احلد من املخاطر و خفض التكاليف املرتبطتني باملعامالت ، و تسهيل احلصول على من شان : تسهيل إنفاذ العقود
و أظهرت االستقصاءات اليت أجريت يف العديد من الدول النامية أن أكثر من نصف الشركات اليت مشلتها االستقصاءات تفتقد . التمويل

و حسب نتائج مشروع القيام بأنشطة األعمال التجارية الذي اعتمده البنك . ق ملكيتها الثقة يف قدرة النظام القضائي على دعم حقو
 يوم يف بوليفيا ، إىل ما يزيد على 600 يوما يف هولندا ، و حوايل 48الدويل ، ميكن أن يتراوح الوقت املستغرق إلنفاذ عقد بسيط بني 

و تشمل اإلجراءات التكميلية تسهيل التدفق احلر . لقضائي له أولوية قصوى و هكذا يتضح أن تعزيز النظام ا.  يوم يف غواتيماال 1400
  .للمعلومات املتعلقة بالسمعة ، و إزالة املعوقات اليت ال مربر هلا أمام استعمال آليات بداية للفصل يف املنازعات 

 و تظهر .الالتينية أمريكاناتج احمللي يف بعض دول  الإمجايل ما يقارب ربع .اتمعات تفرض اجلرمية تكاليف باهظة على :اجلرميةختفيض 
تتضمن .  من القيود الشديدة اليت تعيق العديد من الشركات يف مجيع املناطق أيضا اجلرمية تعترب أناالستقصاءات على مستوى الشركات 

ف كثري من الدول يف العامل على وضع و يعك.  القوانني إنفاذ حتسن أااالستراتيجيات الواعدة جهودا ملنه اجلرمية وردعها ، كما 
  .اتمع ، باالتساق مع اإلصالحات املطبقة يف مدينة نيويورك يف األمناستراتيجيات تنظيم شؤون 

بيد أن املخاوف . حتتفظ مجيع احلكومات لنفسها باحلق يف نزع امللكية اخلاصة يف ظروف حمددة:إاء حاالت نزع امللكية بدون تعويض
و مفتاح هذا هو خلق قيود موثوق ا على نزع امللكية . ملمارسة العشوائية هلذا احلق ميكنها أن تقوض احلافز على االستثمارالناشئة عن ا

  .دون إعطاء تعويضات سريعة و كافية و فعالة
  :اللوائح التنظيمية و الضرائب: ثانيا 

ات و املعامالت و فرض الضرائب عليها دور بارز يف تشكيل      إن لألسلوب املتبع من طرف الدول و احلكومات لتنظيم عمل الشرك
فاللوائح التنظيمية السليمة تعاجل إخفاقات األسواق اليت تعوق االستثمار املنتج ، كما أا توفق ما بني مصاحل الشركات . مناخ االستثمار

 تسهم يف متويل عمليات تقدمي اخلدمات العامة بينما ينجم عن فرض الضرائب بصورة سليمة عائدات. و األهداف االجتماعية االمشل 
  .اليت من شاا أن حتسن مناخ االستثمار و حتقق األهداف االجتماعية األخرى

ينبع التحدي األساسي املتعلق بالتمويل من املشكالت املتعلقة باملعلومات، و غالبا ما يزيد تفاقمها افتقار حقوق امللكية إىل : التمويل*
، عددا العاملي رأي املستثمرين قام ا البنك استطالعات لقد أظهرت  و.التدخالت احلكومية غالبا ما تزيد األمر سوءاكما أن . األمن

بني أكرب األول الترتيب تمويل تل الحيومن بني هذه النقاط . العامل اقتصادياتمن نقاط الضعف يف بيئة األعمال و التجارة يف العديد من 
                                             .ماراتلالستث املعيقةالقيود 

 الترتيبالقيود
 1)التكلفة و التوفر  ( التمويل
 2)املستوى و اإلدارة  ( الضرائب
 3 البنية األساسيةضعف
 3 كفاية املهاراتعدم
 4 اللوائح التنظيميةتعقد
 4 القانوينالنظام

Source:World Bank,1995. 
  :ساسيةالبنية األ*

وترتبط خدمات البنية األساسية أو اهلياكل القاعدية بعملية التنمية االقتصادية ارتباطا وثيقا من حيث أا عنصر من عناصر البناء 
أن وملا كانت هذه البنية األساسية تشمل أهم املرافق االقتصادية فإن الدول اليت ترغب يف حتقيق التنمية االقتصادية ينبغي هلا . االقتصادي

  .توفر ظروفا جيدة لنشاط أعماهلا، وأن حترز على قدر كايف من التقدم ملواكبة أفضل املعايري اخلدماتية على املستوى العاملي 
     و باعتبار أن االستثمار األجنيب املباشر مييل إىل أن يتبع النمو ال أن يقوده، فإن الدول اليت جنحت يف اجتذاب االستثمارات األجنبية 

  .على حتسني البنية األساسية خاصة املواصالت و االتصاالتركزت 
ت القاعدية و كأا حتتل صدارة اإلشكاليات املعاصرة للتنمية والتوازن آاملنشالبنية األساسية أو ما يطلق عليها اسم ة ألتظهر مس     و

  .وتعترب بال ريب أساس النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي. الفضائي واجلهوي
وأشار يف . أمهية هذا القطاع احليوي" ت قاعدية من أجل التنمية آمنش"  حتت عنوان 1994   و قد بني تقرير البنك العاملي لسنة    

نوعية املنشات القاعدية تساعد على فهم سبب جناح بلد معني ، أو إخفاق بلد آخر يف تنويع إنتاجه و تطوير مبادالته " هذا املوضوع أن 
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ت القاعدية والقدرة االقتصادية يسريان آو املؤكد أن قدرة املنش…وه الدميوغرايف وتقليص مستوى الفقر وتطهري احمليط و التحكم يف من
   )8( " أيضا %  1 يعادله ارتفاع الناتج احمللي الداخلي اخلام بنسبة% 1ة قاعدية بنسبة أس مال منشأبنفس السرعة، إذ أن ارتفاع ر

وتشمل هذه اخلدمات إمدادات .  على قرار االستثمار لدى العديد من املستثمرينكبريا تأثريا توثر األساسية   البنيةووضعية حالة إن     
، وشبكات ) املطارات والسكك احلديدية ،الطرق، املوانئ(  املتميزة بالكفاءة وشبكات النقل املصممة تصميما جيدا الكهرباء

 أو زيادة اخلدماتوتلعب الدولة دورا هاما يف توفري أو حتسني نوعية هذه . لنفط والغاز اأنابيب السلكية والالسلكية وخطوط االتصاالت
 املؤسسات على املنافسة، قدرة نوعية اخلدمات سيؤثر يف تكاليف اإلنتاج وسوء مع املعايري واملواصفات الدولية، فمن جهة فإن  اتساقها

 وهناك العديد من التحاليل اليت تربط بني النمو السريع يف الناتج  )9( .جيةإستراتيومن جهة أخرى فإن التجهيز مكلف جدا وله أمهية 
 الناتج احمللي من %  4 املتوسط يستثمر حوايل النامي يف البنية األساسية، فالبلد االستثمارسيا، وبني مستويات آ اإلمجايل لشرق احمللي

   %8 و  % 6 يف ذلك ما بني استثمرتسيا ذات األداء املرتفع آ شرق دياتاقتصاويف املقابل، فإن .  البنية األساسيةيفاإلمجايل سنويا 
 )10.(   

 أكثر من أو % 8   مثال يف البنية األساسية يف كوريااالستثمار معدل بلغ إذ تغطية البنية األساسية يف بعض الدول، مدى ويبني     
ولقد منحت هذه الدول أولوية كربى حلركة السلع .  بعض األحيانيف%  10 يف تايوان جتاوزالناتج احمللي اإلمجايل يف سنوات كثرية، و

 . )11(    مت ذلك من خالل تنمية الطرق و املوانئ البحرية و اجلوية،واألشخاص 
  :شد ااحلكم الر:ثالثا 

. تها عرب البلدان املختلفة يظهر أنه من الصعب حصر مفهوم إدارة احلكم املعقد و املتشابك ضمن بضعة مقاييس جتريبية ميكن مقارن      
و قد بذلت جهود متعددة لتعريف األبعاد األساسية ملاهية احلكم اجليد ، و هي تتراوح بني حكم القانون و حماربة الفساد و فعالية 

 على رؤيا و آراء إال أن العديد من هذه املقاييس تعتمد" . الدميوقراطية " القطاع العام ، و صوال إىل قدرة املواطنني على التعبري و 
املقيمني مما جيعلها غري موضوعية ، كما أن ندرة املعلومات حول نوعية إدارة احلكم يف العديد من الدول يصعب مهمة قياس احلكم 

يضة إال أنه بالرغم من ذلك ، فاالعتماد على دراسات سابقة ، و جتميع البيانات التجريبية املتوفرة يف مؤشرات عر. اجليد بشكل جترييب 
ومهما تنوعت " احلكم اجليد " ومهما تعددت تعاريف . إلدارة احلكم ميكن أن يدعم التقييم النوعي الوارد حول العديد من الدول 

 و املشار إليها 1992حمتوياته ، فانه ميكننا حتديد اإلشكالية يف جمموعة من العناصر األساسية مت حتديدها يف وثيقة البنك العاملي لسنة 
  :سابقا 

  .تسيري القطاع العام*
  .املسؤولية *
  .دولة القانون أي اإلطار القانوين للتنمية *
  .و أخريا اإلعالم و الشفافية *

  1997 و بعد انعقاد امللتقى املنظم يف صيف 1997     و بعد صدور التقرير العاملي حول التنمية الصادر عن البنك العاملي يف سنة  
 World Bank Policy and Research Bulletin ، مت حتديد يف MACArthurسة من طرف البنك العاملي و مؤس

   .ااالت الناشئة على مستوى التنمية االقتصادية يف القرن الواحد و العشرين
  :دية لدولة ماو يف ختام أشغال هذا امللتقى مت اإلشارة إىل أربعة طرق تقوم فيها الالعدالة االجتماعية بتأخري أو عرقلة الكفاءة االقتصا

  .عدم املساواة تترافق مع الالستقرار السياسي ، مما ال يشجع االستثمارات: أوال 
  .عدم املساواة ميكن أن ختفض قدرة اجلماعات االجتماعية الوصول إىل حتقيق إمجاع مقبول من طرف اجلميع  : ثانيا 
  . ترقية الفعالية ، مثل الثقة و االلتزام عدم املساواة ميكن أن ال يشجع على ظهور معايري تساهم يف: ثالثا 

  و أخريا ، عدم املساواة ميكن أن حيد من فعالية ميكانيزمات التحفيز 
  )Effectiveness of Incentive Devices (  كتعديل مستوى األسعار أو العقوبات.  

يدة لالقتصاد و التنبؤ بأزمات جديدة يرتبط ارتباطا وثيقا      لقد تبني من التحاليل السابقة انه يف الوقت احلايل فان حتقيق  الكفاءة اجل
باألخذ بعني االعتبار مبسألة الالمساواة  االجتماعية ، و من األمهية مبكان التركيز على املعايري اجلديدة و املبادئ اجلديدة اليت ستقود 

  .االستراتيجيات االقتصادية للبنك العاملي يف هذا اال 
نشري إىل اخلالصات اهلامة اليت قدمها  . ومات يف خلق اإلطار املؤسسايت الضروري للكفاءة االقتصادية اجليدة أما عن دور احلك
J.E.Stiglitz اليف هذا ا  :  

  : السوق – نقطة البداية خاصة بالعالقة ما بني  الدولة -
  .إن األسواق هي جوهر االقتصاد املعاصر*
  .السوق هو احملرك للنمو االقتصادي*

   .األخرياحلكومات ال تستطيع و ال جيب تعويض السوق أو جزء من هذا 
و هنا تقاس فعالية الدولة من خالل .إذن دور الدولة يف هذه احلالة هو توفري اإلطار املؤسسايت و احمليط الضروري للعمل اجليد للسوق 

  .توفرها على اإلمكانيات املؤسساتية الضرورية 
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و من . على الدولة أن توفر اإلطار الضروري الداخلي الذي يسهل عمل السوق : وري للسري احلسن للسوق  اإلطار املؤسسايت الضر-
  .هنا فمن خالل قوى السوق و ليس احللول مكانه تستطيع احلكومات أن تلعب دورا أساسيا و حمفزا للنمو و حتقيق رفاهية املواطنني 

العقود و لنظام قانوين حيتوي على قواعد حمددة  ) Enforcement( ن احترام      كما أن األسواق حتتاج إىل ميكانزمات لضما
و جبانب ذلك فان تنفيذ هذه العقود حيدد مسؤولية احلكومات من خالل وضع و .تسمح بالوصول بكل سرعة إىل اختاذ القرارات ، اخل 

 التشريعات اخلاصة بالبنية األساسية ، للقطاع املايل و ومن بني العناصر األخرى املهمة ، ميكن اإلشارة إىل. احترام حقوق امللكية 
  .االتصاالت

هناك طريقة بسيطة من أجل حتديد على ما ذا سيكون عليه الدور األدىن للحكومة من :  تدخل ضعيف و جلوء أقصى لقوى السوق -
لل على مستوى السوق فيمكن للحكومة وهذا من خالل اللجوء إىل السوق ، و إذا ظهر أن هناك خ. أجل حتقيق األهداف التنموية 

  .املسامهة يف خلق األسواق التنافسية 
إال إذا تبني أن هذه األخرية موجهة إىل الرفع من اإلنتاجية ، و خاصة لألفراد األقل :  احلذر من اإلجراءات اخلاصة بإعادة التوزيع -

  .كفاءة 
من أجل حتسني الفعالية ، فان احلكومات عليها تشجيع : ات  استعمال ميكانيزمات السوق من أجل التسيري اجليد للحكوم-

  .ميكانيزمات السوق داخل القطاع العمومي و خاصة اإلجراءات احملفزة على الكفاءة 
  .من اجل حتسني الكفاءة و حتقيق مستويات عالية من النمو :  أمهية املنافسة -
 الذي تقوم به احلكومات يف التنمية جيب أن يأخذ بعني االعتبار حدود أي حماولة لتقييم الدور:  أمهية و مكانة القطاع العام -

  .احلكومات
  . تدخل احلكومات جيب أن جيعل القطاع اخلاص أكثر فعالية -

  ) social welfare function( ، فمن وظيفة الرفاهية " العدالة االجتماعية " يف هذا اإلطار  مت اقتراح مراجعة مصطلح      
ومع ظهور تقرير  .  )Basic needs"  ( احلاجات األساسية " ح تطور عند االقتصاديني املهتمني بالتنمية إىل مفهوم فان املصطل

" ، مت توسيع جمال النقاش ليشمل مبادئ   ) Entring the 21 st Century  ( 2000 - 1999البنك العاملي حول التنمية 
 ) 2000 - 1999( فعنوان الفصل اخلامس من التقرير  . 1992 البنك العاملي لسنة  احلكومة اجليدة اليت مل يتم حتديدها يف تقرير

)Decentralization : Rethinking Government (  و ما . هو يف حد ذاته عنصر هام حول التطور الذي حدث
رة إىل عملية إشا اال اإلداري و اجلبائي ، فهناك حتتويه هذه الوثيقة هي عناصر ذات أمهية قصوى ألنه إضافة إىل التسيري اجليد يف

  .الالمركزية اليت ختص أشكال خمتلفة من األنظمة السياسية
و .      كما أن اإلصالحات االقتصادية ال ميكن تنفيذها على حنو مالئم دون وجود مؤسسات تؤدي وظائفها بصورة جيدة 

  :ة إليها يف العديد من الدراسات للمؤسسات اجليدة ثالثة خصائص رئيسية مت اإلشار
إنفاذ حقوق امللكية بالنسبة لقطاع كبري من اتمع حبيث يصبح لدى تشكيلة متنوعة من األفراد حافزا لالستثمار و املشاركة يف احلياة  -

  .االقتصادية
هؤالء الناس انتزاع دخول و وجود قيود على أعمال النخبة ، و السياسيني و غريهم من اجلماعات القوية حبيث ال يستطيع  -

  .استثمارات اآلخرين أو خلق ميدان غري متكافئ للتكاليف املتنوعة 
وجود درجة ما من تساوي الفرص بالنسبة إىل قطاعات كبرية من اتمع ، حبيث يستطيع األفراد القيام باستثمارات و خاصة يف راس  -

  .نتجة املال البشري و املسامهة يف األنشطة االقتصادية امل
على أا القواعد الرمسية . إذ يصف دوجالس نورث املؤسسات بتوسع شديد .      و لقد مت تعريف مصطلح املؤسسات بطرق خمتلفة 

و توجد أيضا تعريفات ضيقة للمؤسسات تركز على كيانات تنظيمية معينة ، و أساليب . و غري الرمسية اليت حتكم التفاعالت اإلنسانية 
أطر تنظيمية و على مستوى اكثر توسطا ، يتم تعريف املؤسسات بدرجة محاية حقوق امللكية ، ودرجة العدالة اليت تطبق ا إجرائية ، و 

و هو تعريف أضيق من تعريف نورث الذي يشمل كل القواعد اليت حتكم التفاعالت اإلنسانية . القوانني و التنظيمات ، و مدى الفساد
  .ألخرية يف تعريفات التنمية االقتصادية بالتعريف املتوسط و قد أخذ كثري من البحوث ا. 

 نوعية التنظيم و اإلدارة ، مبا يف – األخرية على حنو منوذجي يف ثالثة مقاييس واسعة نسبيا للمؤسسات ت    و لقد نظرت التحليال
 ومدى احلماية القانونية للملكية اخلاصة و مدى ذلك درجة الفساد ، و احلقوق السياسية و كفاءة القطاع العام ، و األعباء التنظيمية ،

  .التنفيذ اجليد لتلك القوانني ، و احلدود املوضوعة أمام الزعماء السياسيني
 هو متوسط املقاييس الستة للمؤسسات اليت طورا دراسة أجراها يف  – و هو مؤشر التنظيم و اإلدارة الكلي –     و أول هذه املقاييس 

التعبري عن الرأي و اخلضوع للمسائلة : * و تشمل هذه املقاييس .  لوباتون –مان ، و آرت كراي ، و بابلو زويدو  دانييل كوف1999
االستقرار * املدى الذي يستطيع فيه املواطنون اختيار حكومتهم و التمتع حبقوق سياسية ، و حريات مدنية ، و صحافة مستقلة -

 نوعية توفري –فاعلية احلكومة * اإلطاحة باحلكومة بوسائل غري دستورية أو عنيفة ،  أي عدم احتمال –السياسي و غياب العنف 
 الغياب النسيب للهيمنة احلكومية على أسواق السلع ، –العبء التنظيمي * اخلدمات العامة و أهلية اخلدمة املدنية و استقالهلا السياسي ،
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 محاية األشخاص و امللكية من العنف و السرقة ، و استقالل و كفاءة القضاة –ن حكم القانو* و النظم املصرفية ، و التجارة الدولية ، 
  . عدم استغالل السلطة العامة من أجل حتقيق مكاسب خاصة أو الفساد –التحرر من االبتزاز * ، و تنفيذ العقود ، و أخريا 

ومع ذلك يعكس مقياس آخر ، .  تتلقاها امللكية اخلاصة      و يركز مقياس ثان على حقوق امللكية ، و يبني هذا املقياس احلماية اليت
و يف . وهو وجود قيود مفروضة على السلطة التنفيذية ، قيودا دستورية و قيودا أخرى على الرؤساء و غريهم من الزعماء السياسيني 

على الدولة ، و تكون السياسات أكثر جمتمع به قيود مالئمة على الصفوة و السياسيني يقل االمتثال بني خمتلف اموعات للسيطرة 
  .استدامة 

    )2003(   سوبرامانيان &و داين رودريك   )  12) ( 1999(و يف هذا اال مييز كل من داين رودريك 
ية بني ثالثة أنواع من املؤسسات ، فهناك أوال مؤسسات منظمة للسوق ، أي تلك املؤسسات اليت تتعامل مع التأثريات اخلارج )  13( 

، و وفورات احلجم ، و نقص املعلومات ، وتتمثل يف اهليئات اليت تنتمي إىل قطاع  االتصاالت السلكية و الالسلكية ، و النقل و 
وهناك ثانيا ، مؤسسات حمققة الستقرار السوق  مبا توفره من بيئة اقتصادية مستقرة من خالل سياسات اقتصادية و . اخلدمات املالية 
و هذه املؤسسات مثل وزارة املالية و البنوك املركزية ، و نظم أسعار الصرف ، و قواعد املوازنة و الضرائب  هي املسؤولة مالية سليمة ، 

عن اإلدارة االقتصادية و املالية ، و تكفل اخنفاض التضخم ، و تقليل التقلبات االقتصادية الكلية إىل أدىن مستوى ، و تفادي األزمات 
ثالثا و أخريا ، مؤسسات متنح الشرعية للسوق و تدعم التشغيل الكفء لألسواق ، و هي تشمل نظاما مبينا بوضوح و هناك . املالية  

حلقوق امللكية اليت حتمي أصول املستثمرين و عائداا ، و قواعد تنظيمية حتد من الغش ومن السلوك غري القائم على املنافسة 
خاطر و تتصدى للرتاعات االجتماعية ، و توفر احلماية االجتماعية و التامني ، و ترتبط ومؤسسات اجتماعية و اقتصادية ختفف من امل.

بإعادة التوزيع ، و أخريا سيادة القانون و احلكومة النظيفة ، كنظم املعاشات ، و برمج التامني ضد البطالة ، و الصناديق االجتماعية 
  .األخرى 

ية  املؤسسات يف تفسري األسباب الرئيسية ألوجه االختالف يف مستويات الرفاهية و     و تؤكد دراسات عديدة جرت مؤخرا على أمه
إذ متلك بعض الدول مؤسسات جيدة تشجع على االستثمار يف اآلالت ، وراس املال البشري و يف . النمو االقتصادي ما بني الدول 

و مما يلفت النظر اآلن أن نتذكر أن إمكانية منو أفريقيا يف .  ا التكنولوجيا اجليدة ، و بالتايل ، فان هذه الدول حتقق رخاء اقتصادي
نتائج تطبيقية  ) 14 ) ( 2002( و يقدم كل من  ايستريل وليفني . الستينيات كانت تقدر أحيانا بأكثر من إمكانيات شرق آسيا 

اسية ، من بينها عدم كفاية التعليم ، و عدم يؤخذ منها أن عدم حتقيق تلك اإلمكانيات يرجع إىل عدد من العوامل االجتماعية و السي
تبني أن مؤشر النوعية املؤسسية ) 1997(و هذا يتفق مع دراسة أجراها رودريك . االستقرار السياسي ، و عدم كفاءة البنية األساسية 

ريات االقتصادية الكالسيكية مثل يعطي تفسريا جيدا للغاية لفوارق النمو عرب بلدان شرق آسيا ، و هي فوارق ال ميكن نسبتها إىل املتغ
تبني بان   ) 15(     )1997(  و حىت دراسة أجراها البنك الدويل . تراكم راس املال ، و التقدم الفين ، وزيادة توافر العمالة 

هول وجونز و قد وجد . حتسينات جوهرية من نوعية اإلدارة يف البلدان النامية ميكن أن تضيف نقطة مئوية كاملة ملعدالت منوها 
 بلدا أن املؤسسات اليت تساند اإلنتاج و شكال ما من امللكية اخلاصة تدعم تراكم راس املال البشري و 133يف دراسة مشلت ) 1999(

وتؤكد هذه الدراسات ، مع دراسات أخرى . املادي ، مما يؤدي يف النهاية إىل زيادة عامل اإلنتاجية الكلي ومن مث زيادة الناتج احمللي 
متكامالن أمر  وتراكم راس املال عنصران يقة مهمة و هي أن تراكم راس املال ليس كافيا لضمان النمو ، فإدراك أن نوعية املؤسساتحق

  .ال غىن عنه لنجاح جهود البلدان يف حتقيق  منو طويل األمد 
   دول أخرىونوعية املؤسسات يف أفريقيا 

  أخرىنامية تصاديةاق  سريعة النموالنامية االقتصاديات أفريقيا 
 4.29 6.86 4.54   )1(  ملخاطر الدول الدويل الدليل
 6.47 8.54 5.75   )2(  املصادرة من احلماية

 0.51 0.47 0.25   )3 ( الدميوقراطية
 0.44 0.49 0.30  )3  ( املشاركة مؤشر

      International Country Risk Guide Index ,the PRS Group                        :املصـادر
                          :مالحظات

 القدرة على القيام أو الوطين ملخاطر الدول هو مقياس جلودة املؤسسات احلكومية اليت تؤثر على حقوق امللكية الدليل مؤشر1-
  .باألعمال

 تبني النسبة األعلى جودة حيث 10صفر إىل  الدويل ملخاطر الدول و دليل احلماية ضد خماطر التصدير يتدرج من للدليل بالنسبة2-
  . للمؤسساتأفضل

 الوصول إىل اهلياكل املؤسساتية للتعبري السياسي ، و يتراوح هذا املؤشر الصفوة دليل املشاركة يقيس املدى الذي ميكن فيه لغري قواعد3-
   .افضلى جودة  ذلك اخلاص بالدميوقراطية من صفر إىل الواحد حيث يدل ارتفاع القيمة علغرارعلى 
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     إن املؤسسات ال يقتصر دورها فقط يف التأثري على مستوى الرفاهية و النمو االقتصادي للدول و إمنا هلا أيضا دورا حموريا يف توزيع 
  2003  ( سوبرامانيان &و مما يدعم ذلك النتيجة اليت توصل إليه كل من داين رودريك . الدخل بني األفراد و اجلماعات يف اتمع 

مقدرة مبؤشر مركب من عدد من العناصر اليت تستوعب احلماية املتوافرة حلقوق امللكية و ( اليت تؤكد على أن نوعية املؤسسات )  
هي احملدد اإلجيايب و املهم الوحيد ملستويات الدخل ، وأن زيادة يف نوعية املؤسسات ميكن أن  )  16) (كذلك قوة سيادة القانون 

مثل إمجايل ( ادات كبرية يف دخل الفرد  من الناتج احمللي اإلمجايل سواء مت قياس نوعية املؤسسات مبؤشرات واسعة النطاق يؤدي إىل زي
و تبني العديد ) . مثل مدى محاية حقوق امللكية أو تطبيق حكم القانون ( أو بتدابري اكثر حتديدا ) مفاهيم تنظيم و إدارة القطاع العام 

( و يشري يف هذا اال . لنتائج االقتصادية ميكن أن تتحسن كثريا إذا ما قامت الدول بترقية نوعية أداء املؤسسات  من الدراسات أن ا
أن حتسني مؤسسات أفريقيا جنوب الصحراء من متوسط نوعيتها الراهن إىل متوسط نوعية آسيا )   17  ) ( 2003هايل إديسون ،  

  دوالر 1400  دوالر إىل اكثر من 800حنو (  يف املائة يف دخل الفرد يف أفريقيا جنوب الصحراء 80النامية ميكن أن حيقق زيادة تبلغ 
و يزداد الدخل اإلقليمي مبعدل مرتني و . و تستمر املنافع احملتملة ألفريقيا جنوب الصحراء يف االرتفاع كثريا مع حتسني مؤسساا ) . 

الصحراء لتصل للمتوسط اخلاص جبميع الدول ، و مكاسب يف الدخل تكون اكرب إذا نصف مرة إذا مت تعزيز مؤسسات أفريقيا جنوب 
  . املتقدمة النمو تارتفعت نوعية املؤسسات إىل مستوى االقتصاديا

  :ملاذا هناك ضعف يف جاذبية اجلزائر ليس فقط لالستثمارات احمللية و لكن أيضا األجنبية ؟ -2
 la " )القيام بأنشطة األعمال ممارسة آو  ( الية الدولية بتمويل مشترك إلصدار تقرير سنوي حولو املؤسسة املدويل يقوم البنك ال     

pratique des affaires " أو )Doing Business( و . و هو عبارة عن مسوح لقياس كفاءة بيئة األعمال   .عرب العامل
 على املستثمر مواجهتها يف مباشرته اليومية للعمل، و هو ما ميثل خمتلف اخلطوات اليت دولة حتليل 145يشمل جمال الدراسة يف أكثر من 
. التقارير خبري حملي يف إعداد منهجية تقييم مناخ األعمال املقدمة يف هذه 3000و لقد شارك أكثر من . ما يطلق عليه تكلفة املعامالت

  :منهاوإلجراء هذه املسوحات مت اختيار عدة جماالت لتحديد تكلفة املعامالت نذكر 
و ما يتطلبه من إجراءات و املدة اليت حيتاج إليها كل منها و تكلفة هذه البداية ، ومدى حجم رأس املال املطلوب لبداية  : بدء النشاط*

  .النشاط 
و يؤخذ يف هذا االعتبار مؤشرات عن صعوبات التعيني و مدى مجود ساعات العمل و مدى صعوبة فصل : تعيني و فصل العمال*

  .و تكلفة هذا الفصلالعمال 
  . و املدة و التكلفةاإلجراءاتو يتضمن عدد  : امللكيةتسجيل *
  .معلومات االئتمان و يتضمن تكلفة الضمانات، و مدى توافر احلقوق القانونية للدائنني و مدى توافر:احلصول على االئتمان*
  .التعهدات القانونية اليت تضمن تنفيذ األطرو يتضمن مدى توفر : محاية املستثمر*
  .و يتضمن املدة اليت يستغرقها ذلك و تكلفتها و نسبة استعادة رأس املال بعد التصفية : تصفية املشروع*

  مقارنة وضع اجلزائر يف تقييم ممارسة األعمال 
 مقارنة مع تونس و املغرب

 
 مالحظات تونس املغرب اجلزائر 
  اجلزائرمدة طويلة يف 14 11 26عدد األيام إلطالق مشروع جديد
 عدد اإلجراءات إلنشاء مؤسسة

الدخل حسب كل فرد/تكلفة اإلنشاء 
14 
27.3 % 

 غ م
12.3 % 

 غ م
11 % 

  أيام يف اململكة العربية السعودية4
 يف املائة يف 0= التكاليف اإلدارية  ( 

)نفس الدولة   
)جيب حتسينها( مدة معقولة  57 82 52عدد األيام لتسجيل امللكية  

 مصاريف إدارية عالية يف اجلزائر 6.1 6.1 9تسجيل مقارنة مع قيمة امللكيةتكلفة ال
 احترام العقد حسب اللجوء إىل احملاكم 

)باأليام( 
 بطئ و عدم فعالية احملاكم يف اجلزائر  27 240 407

  ) رشاوى وجود (
عدم  : ضعف الكفاءة يف اجلزائر 6 4 2 عايل7 ضعيف إىل 1سلم من ( محاية املستثمرين 

 احترام للعقود
 إجراءات مكلفة و بطيئة يف اجلزائر % 12 % 17.7 %28.7لكل فرد/تكلفة محاية العقد باملقارنة مع الناتج الداخلي 

تشريعات غري مرنة و لكنها أحسن  54 70 55 غري مرن100 جد مرن إىل 1سلم من ( صرامة قانون العمل 
 من املغرب

 تكاليف حمدودة يف اجلزائر 27 101 17ع األجرتكلفة تصريح حسب عدد أسابي
 مدد عالية جدا 15 20 42عدد األيام لتأكيد للتصريح باإلفالس

Source:”La pratique des affaires en Algérie, Maroc et Tunisie et en 2005”,Banque mondiale                                                                   
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ففي .  يصادف املقاول يف الدول النامية صعوبات مرتني اكرب من اجل إنشاء و تشغيل مؤسسة صناعية من نظريه يف الدول املتقدمة-1
أما يف .  يوم ضرورية يف املتوسط إلنشاء مؤسسة معينة 27 يف املائة من الدخل حسب كل ساكن و 8 إجراءات ، 6الدول الصناعية  

  . يوم59 يف املائة من الدخل حسب كل فرد و 122 إجراء، 11لدول النامية فيلزم إلنشاء مؤسسة ا
يف دول املغرب العريب هناك مؤشرات خمتلفة مت استعماهلا لتقييم تسهيالت االستثمارات يف الدول الثالثة، ماعدا املؤشر الذي يقيس -2

أما فيما .تونس أسبوع يف 27 أسبوع يف املغرب و 101سبوع من األجر مقابل  أ17تكلفة التصريح هو يف صاحل اجلزائر الذي يكلف 
 يف 54 يف املغرب و 70 ( 55 ، فاجلزائر مؤشر يقدر بـ 100 إىل 1خيص نوعية قوانني العمل، حيث انه على أساس تصنيف من 

 على كل حال فان سوق العمل يتميز يف دول و. قوانني العمل تتميز بعدم املرونة يف اجلزائر و لكنها أحسن من املغرب ) : تونس 
 .ضعيفة ) Flexibilité( املغرب العريب بعدم سيولته كما أن املرونة 

تكلفة ).  يف املتوسط يف الدول املتقدمة 6مقابل  ( 14عدد اإلجراءات الواجب ملئها إلنشاء مؤسسة اقتصادية يف اجلزائر يقدر ب -3
  . يف املائة يف تونس11 يف املائة يف املغرب و 12.3 يف املائة يف اجلزائر مقابل 27.3قدر ب إنشاء مؤسسة من الدخل حسب كل فرد ت

عن حجم املصاريف  ). يف املائة يف اململكة العربية السعودية0( اإلدارية إلنشاء مؤسسة جد عالية يف اجلزائر صاريف امل أنكما      
 يف املغرب و 6.1 يف اجلزائر مقابل 9) : مقارنة بقيمة هذه األخرية ( ل للملكية  أساسا بتكاليف التسجياإلدارية يف اجلزائر يتعلق

   .تونس
 ( 2فاجلزائر موجودة يف املستوى ) عايل جدا  : 7 إىلجد ضعيف  : 1 سلم من أساسعلى (  يف جمال محاية االستثمارات أما     

 الناتج احمللي أساسعلى (  تكلفة محاية العقد أنام كايف للعقود حىت ففي اجلزائر ليس هناك احتر ). يف تونس 6 يف املغرب و 4مقابل 
 يف 17.7، و ) يف املائة 17.7 يف املائة و املغرب  12أعلى مقارنة مع تونس  (  يف املائة يف اجلزائر28.7يقدر ب )  لكل فرد اإلمجايل

   . يف املائة يف تونس12املائة يف املغرب و 
  . يوم يف تونس 27 يوم يف املغرب و فقط 240 يوم يف اجلزائر مقابل 4.7 طريق اللجوء إىل احملاكم فيلزم و الحترام العقود عن     

نشري إىل انه يف اجلزائر فان بطئ و عدم فعالية اجلهاز القضائي مت التأكيد عليها يف هذا التقرير كما هناك إشارة إىل تزايد الرشوة      و 
   .و الفساد اإلداري

  :اخلامتة 
كما رأينا فإن هذه االستثمارات أكثر حساسية لكل اإلختالالت على مستوى الدول املضيفة سواء تعلق ذلك باملستوى اجلزئي أو على 

و من خالل حتليل أهم العوامل احملفزة حلركات رؤوس األموال األجنبية ، يتبني لنا أ ن القيام باالستثمار يف اخلارج من . املستوى الكلي 
ات متعددة اجلنسيات ليس عملية ارجتالية أو عفوية و إمنا خيضع للعديد من العوامل و احملددات اخلارجية اليت ستؤثر على طرف الشرك

و مثة ضرورة إلجياد تكوينات جذابة من امليزات املتعلقة . فمجرد حترير االقتصاد و فتحه مل يعد كافيا اآلن . كفاءة و قرار االستثمار 
ة درجة و اختالف مدى توافر هذه العوامل ما بني الدول ، هو الذي يعطي فكرة واضحة حول تباين التوزيع اجلغرايف و مقارن. باملواقع 

و هنا تظهر أمهية دور الدولة من خالل سياسات و إستراتيجيات ناجعة دف إىل توفري اإلجراءات و امليكانيزمات .هلذه االستثمارات 
ومن الضروري أن يكون يف طليعة أولويات السياسة احلكومية حتسني الفرص و . ستثمارات األجنبية اليت ترمي إىل ترقية و تشجيع اال

  احلوافز أمام الشركات و املؤسسات بكافة أنواعها لالستثمار بصورة منتجة و فعالة
زائر جبهود كبرية خالل العشرية رغم النقص الكبري املالحظ على بيئة األعمال، فال ينبغي أن ننسى يف املقابل ما قامت به اجلو      

دارية و ضمان موانئ و حماولة التخفيف من اإلجراءات اإلاألخرية لبناء و حتسني البنية األساسية املادية من طرق و اتصاالت و كهرباء و 
 املمول عن طريق التضخم ، إىل  قائم على االستثمار العام ومنوذج التراكم ، من منوذج ل تدرجييا إىل تعدياالستقرار القانوين ، أن يؤدي 

و ميكن ملنطقة التبادل احلر  .  و احمللية املباشرةاألجنبية من االدخار املسبق و اعتمادا على االستثمارات انطالقا تراكم خاص منوذج
   .النموذج هذا إجناح تعمل على أنو انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة  متوسطية –االورو 

  
 :شاهلوام

  .عامعرض " حتسني مناخ االستثمار من اجل اجلميع  " 2005 عن التنمية يف العامل تقرير« البنك الدويل -)1(
 اليت تغطي ما يزيد على" استقصاءات مناخ االستثمار  " إىل يف العامل من أمهها نشري راالستثماهناك العديد من املصادر تقدم لنا معطيات و بيانات هامة حوا مناخ -)2(

 لألطرالذي يضع معايري مرجعية  ) Doing Business Project(  التجارية األعمال بأنشطةمشروع القيام "  دولة نامية ، و كذلك 53 من أكثر شركة يف 26000
  . دولة130 من أكثرالتنظيمية يف 

   "2005ر عن التنمية يف العامل يتقر " :العامليأنظر ملزيد من املعلومات البنك -)3(
 من القرن العشرين، حيث ميز بني عدم اليقني من األول يف النصف F.Knight فرانك نايت األمريكي طرحها االقتصادي أنلتفرقة بني عدم اليقني و املخاطر سبق ا-)4(

 شكل توزيعه، آو خطر ال يعرف مدى حجمه إزاء، فنحن اإلحصائي نوع من املخاطر اليت ال يعرف توزيعها بأنه ، حيث عرف عدم اليقني أخرىناحية ، و املخاطر من ناحية 
 مل متنع من القدرة إن و فإا املخاطر، أماو لذلك، فان عدم اليقني جيعل اختاذ القرار االقتصادي شبه مستحيل، .  ميكن معرفة مدى توزيع احتماالابأنه تتميز فإا املخاطر أما

 .التكلفة و األعباء تزيد من أا إال االقتصادي،على اختاذ القرار 
 ختتلف قرارات املؤسسات باختالف بيئة األعمال ، فهناك قرارات لتحديد شكل املنتوج و تطوير أشكاله و مكوناته ، و قرارات بالتوسع يف اإلنتاج و توقيت ذلك و - )5( 

 .صفية املشروعتوزيعه جغرافيا ، و قرارات بالدخول يف حتالفات مع املنافسني ، و قرارات باخلروج من اإلنتاج و ت
 .Pdfوثيقة " املؤسسات املالية العربية " ملزيد من املعلومات، أنظر صندوق النقد العريب 

  : ملزيد من املعلومات ، أنظر - )6( 
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 األساسية بنيتهاليت أقامها صناع السياسات يف املنطقة بني التجارة و  بكل وضوح مدى الصالت اتبني مدينة موجه حنو املعامالت الدولية ، اقتصادكما أن سانغفورة اليت متثل 
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