
 

 

 
 مداخلة بعنوان: أثر تدفق االستثمار في الطلب على العمالة

 
 مقدمة في اليوم الدراسي  لقسم العلوم االقتصادية حول:  

 التشغيل بوالية أدرار تقييم برامج
 3124ماي 32، يومبجامعة أدرار

 
 أ.بالل بوجمعة
 جامعة أدرار

 
 الملخص:

التي  ةوخاص ،أحد المصادر الميمة لتمويل عممية التنمية في البمدان النامية االستثمار األجنبي المباشر يعد    
يساىم في  فيو ،مواردىا المالية، وكذلك التي تعاني من ضعف أنظمتيا المالية والتنظيمية في تعاني من قصور

 ومن بينيا الجزائر الستثمار األجنبي المباشر القتصاديات الدول المضيفةايحقق و  .سد فجوة الموارد المحمية
 .البطالة وتدريب العمالة الوطنيةخمق وظائف جديدة والحد من مشكمة  العديد من المزايا، إذ يمعب دورا ميما في

 .التنمية،  العمالة ،األجنبي المباشر االستثمار الكممات الدالة:
 المقدمة:

التي تتزايد مع تزايد الكثافة السكانية، مما يؤدي حتما إلى زيادة في الطمب من مشكمة البطالة، و  الجزائر تعاني
التي بدورىا تخمق الستثمارات األجنبية المباشرة، و إلى وضع سياسات فعالة لجمب ا تليذا لجأ، و عملعمى ال

 ، لذلك يبرز دور االستثمار األجنبي المباشر فيلمحد من مشكمة عدم توفر فرص العملمناصب شغل جديدة 
 في سوق العمل. عن العمل ينالعاطم اندماج تحقيق 
، اقتصاد السوق واالنفتاح عمى االستثمار األجنبي المباشرفي ظل  اقتصاديةبعدة إصالحات  الجزائر قامت

مبررات ال في الجزائر والتحول إلى اقتصاد السوق ، كان سببو جممة من حتمية تغير النمط االقتصادي حيث أن
استمرار االختالل الييكمي و  )إعادة ىيكمة المؤسسات، استقاللية المؤسسات( من بينيا فشل اإلصالحات الذاتية

زادت حاجة الجزائر لممساعدات االئتمانية من المؤسسات النقدية والمالية الدولية وتطور عالقتيا معيا اعتبار 
بتطبيق بعض اإلصالحات صدر العديد من القوانين تعد ليذا التوجو نحو اقتصاد أكثر انفتاحا  7545من سنة 

لتي تييئ اإلطار العام لخوصصة المؤسسات العامة وتحفيز القطاع الخاص وتجمى ذلك في العديد من القوانين ا
 والتقميص من التسيير اإلداري لالقتصاد الوطني.

عمالة            ال فياألجنبي المباشر  االستثمار مدى مساهمةما: وفي ىذا السياق نطرح التساؤل التالي
 لجزائر؟اب
  
 



 

 

 
 االقتصادي المباشر والطلب على العمالة في الفكر األجنبيالمحور األول: مفهوم االستثمار  

 المباشر أوال: مفهوم االستثمار األجنبي 
ىدفو حيازة االستثمار المباشر   "االستثمار األجنبي المباشر أنو: (FMI)يعرف صندوق النقد الدولي     

من اجل  ،دائمة في المؤسسة التي تقوم بنشاطاتيا في ميدان اقتصادي خارج ميدان المستثمر )فوائد (مصالح 
  1".أن تكون لو القدرة عمى اتخاذ القرارات الفعمية في تسيير المؤسسة

النشاط الذي يقوم بو  المستثمر المقيم في بمد "تعرفو عمى انو ذلك:  (OMC)أما المنظمة العالمية لمتجارة    
  2".تسييرىاو ذلك مع نية  )دول مضيفة (الذي من خاللو يستعمل أصولو في بمدان أخرى ، و )لبمد األصميا (ما

عبارة عن ذلك االستثمار القائم  "عمى أنو: (OCDE)كما تعرفو منظمة التعاون االقتصادي األوروبية          
تثمار الذي يعطي إمكانية تحقيق التأثير عمى نظرة تحقيق عالقات اقتصادية دائمة مع المؤسسات، ال سيما االس

  :التاليةالحقيقي عمى تسيير المؤسسات وذلك باستخدام الوسائل 
 .إنشاء أو توسيع مؤسسة، أو فروع  -

 المساىمة في مؤسسة كانت قائمة من قبل، أو في مؤسسة جديدة. -
  3(." خمس سنوات فأكثر(إقراض طويل األجل  -
اعتبرت أن االستثمار األجنبي المباشر ينطوي عمى تممك المستثمر حصة ال  (OCDE)وفي تعريف آخر ل    

  4.إجمال رأس المال أو قوة التصويت من10%تقل عن 
 ثالثة أنواع: و يقسم االستثمار األجنبي المباشر حسب نوعية الممكية إلى

 االستثمار الممموك بالكامل لممستثمر األجنبي: 1-
روع اإلنتاج األفضل لمشركات متعددة الجنسيات. حيث تقوم ىذه األخيرة بإنشاء فيعد ىذا االستثمار     

يم العالقات بين ، حيث يتم تنظ 5ل المضيفةالتسويق أو أي نوع من أنواع النشاط اإلنتاجي أو الخدماتي بالدو و 
فاقات مبرمة التفويض الموكل إليو وذلك وفق اتوصالحيات الفرع، و  تالفرع حسب اختصاصاالمقر الرئيسي و 

 مع البمد المضيف. 
 المشترك: راالستثما 2-

االستثمار المشترك ىو مشروع يمتمكو أو يشارك فيو ماليا أو إداريا أو بالخبرات وبراءات االختراع شخصان 
فيرى اشتراك طرفان لمقيام بمشروع معين  "ليفجستون "معنويان أو أكثر من دولتين مختمفتين بصفة دائمة، أما 

 .6انت في رأس المال أو بالتكنولوجيا فيذا يعتبر استثمارا مشتركاسواء ك
مشاركة  روتعد المؤسسات المشتركة أيضا أحد صيغ االستثمار األجنبي المباشر، والتي تنشأ اث     

ومساىمة المستثمرين الوطنيين شركائيم من الخارج. حيث نالحظ انتشار ىذا النوع من لمؤسسات في الدول 
العربية ال سيما في مجاالت النقيب واستغالل البترول، عمى أن تقوم األطراف المشاركة بالمساىمة في 

اد الخام والميارات التنظيمية والتسييرية، لقيامو، مثل رأس المال، والمو  ةالمؤسسة بنصيب من العناصر الالزم
 .  7وفنون اإلنتاج



 

 

   
 :8مشروعات أو عمميات التجميع ياالستثمار ف 3-

ىذه االتفاقيات قد تأخذ شكل اتفاقية بين الطرف األجنبي أو الطرف الوطني  تم بموجبيا قيام الطرف األول    
تصبح منتوج معين. وفي ىذا الخصوص تجدر اإلشارة بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتوج معين لتجميعيا ل

إلى أن مشروعات التجميع قد تأخذ شكل االستثمار المشترك أو شكل التممك الكامل لمشروع االستثمار 
ال تتضمن  ةلمطرف األجنبي.أما إذا كان المشروع االستثماري الخاص بالتجميع سيتم بموجب عقد أو اتفاقي

  يصبح مشابيا . عبي بشكل أو بآخر في مشروع االستثمار، فان ىذا الوضاألجنأي مشاركة لالستثمار 
 

وعن النظريات التيي حاوليت تفسيير ظياىرة االسيتثمارات األجنبيية المباشيرة واليدوافع وراء تميك االسيتثمارات         
 متعددة ومختمفة باختالف الفرضيات التي تقوم عمييا كل نظرية .

حيييث يييرى الكالسيييك أن االسييتثمارات األجنبييية المباشييرة تنطييوي عمييى الكثييير ميين المنييافع،  ييير أن ىييذه         
 المنافع تعود في معظميا لمشركات متعددة الجنسيات، وليست الدول المضيفة.

ثمار (، أن الشيرط الجيوىري فيي قييام االسيت HYMEMوعمى عكس ذلك يرى رواد الفكر الحديث، كأمثيال)       
األجنبيي المباشير يتمثيل فيي ظيياىرة عيدم كميال األسيواق، واعتبير أن الشييركات متعيددة الجنسييات تتجيو لالسييتثمار 
بالخييييارج فقييييط، إذا تمتعييييت بميييييزات ال تتمتييييع بيييييا الشييييركات المحمييييية بالييييدول المضيييييفة. وسيييييترتب عمييييى حييييدوث 

 ل المضيفة والشركات األجنبية. االستثمار األجنبي المباشر آثار إيجابية متضاعفة عمى كل من الدو 
 

 ثانيا : مفهوم الطمب عمى العمالة
قوى الطمب يقصد بو قوى العرض و  أخربمعنى ن والبائعين لقوة العمل جميعًا و يتكون سوق العمل من المشتري 

 .الكمية المبادلةو  جراألالسمعة ومن خالل تفاعل ىذه القوى يتحدد  أولمعنصر 
ويتكون  (آلية السوق في بمد يكون فيو االقتصاد حر )مع بعض القيود المخصوصة إلى أوتخضع قوة العمل 

المقابمة ، كما ويتم فييا توزيع موارد العمل  واألجورالسوق من جانبي العرض والطمب و يتم فييا تحديد كل منيا 
صاق خدمة العمل . وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص منيا التواألقاليمعمى مختمف المنشآت والقطاعات 

جانبي العرض والطمب التفاوضية بل واختالفيا  أصحابتخزين السمعة )قوة العمل( واختالف قدرة  إمكان، وعدم 
 .مثل ىذا التدخل اثأرو ضرورات التدخل فييا و مستوياتو سبب وجودىما في السوق ، و 

  Labor Demandeالطمب عمى العمل  -1
العمل مقابل اجر معين. ويعبر عنو  أصحابد البشرية المطموبة من قبل يقصد بالطمب عمى العمل كمية الجيو 

التي تتحدد مكوناتيا  اإلنتاجيةبالطمب لمعاممين الذين لدييم المؤىالت لتقديم الجيد المطموب من قبل الوحدات 
  .التقني المتبع األسموبلنشاط االقتصادي الذي يعمل فيو و وفقا لنوع ا

يستأجر رب العمل خدمات العمل من  أومن سوق العمل و يشتري  األخرالجانب  الطمب عمى العمل يمثل إن
رب العمل يطمبو  أنطمب مشتق أي  بأنوالسوق مقابل ما يدفعو من اجر لمعاممين ويتميز الطمب عمى العمل 



 

 

 نفقوأتدر عميو ربما يفوق ما  أخرىسمع وخدمات  إنتاجليس من اجل استيالكو بل من اجل االستفادة منو في 
  .في الحصول عميو . و يقسم عمى طمب المنشأة و طمب السوق

فالتشغيل ىو استخدام قوة العمل لمختمف األنشطة االقتصادية حيث يشترط أن يشارك الشخص المشتغل        
في العمل، وأن يكون لو حق رفع مستوى مؤىالتو عن طريق التكوين والتدريب، وكذا حقو في االمتيازات التي 

تترتب عن مساره الوظيفي، بما في ذلك الترقية وحق االستفادة من الخدمات االجتماعية والتأمين والتقاعد حسب 
 الشروط التي يحددىا قانون العمل

 9-:منيايتأثر الطمب عمى العمل بعوامل عديدة و 
ع والخدمات أي انو السم إنتاجالعاممة ىو لغرض  األيدياليدف من الطمب عمى  إن -الكمي : اإلنتاجحجم  – 1

 أي يزداد الطمب عمى أرباحاتحقيق الخدمات و التي تباع في السوق و  طمب مشتق من الطمب عمى السمع و
  .الخدمات المنتجةالعمل بزيادة الطمب عمى السمع و 

يؤثر ايجابيًا في الطمب المحمي من القوى العاممة فزيادة الطمب  اإلنتاجوعمى مستوى االقتصاد الكمي فان حجم 
بالتالي و  اإلنتاجزيادة التوسع في  إلىالمنتجين مما يؤدي  أرباحزيادة  إلىالداخمي و الخارجي عمى السمع يؤدي 

 .العاممة األيديارتفاع الطمب عمى 
بالنسبة لممشروعات ويعد من العوامل يعّده تكمفة استخدام عنصر العمل  األجر إن -: األجرمعدل  – 2

 أن إلىالتي تحدد الطمب عمى العمل وبالتالي حجم العمالة في االقتصاد، وتشير النظرية االقتصادية  األساس
الحقيقية يؤثر سمبًا في الكمية المطموبة من العمل وذلك من خالل اثرين ىما اثر  األجورالتغير في مستويات 

حالل األجرنخفاض الكمية المطموبة من العمل عند ارتفاع و الذي يتمثل با اإلحالل عنصر رأس المال محل  وا 
لو فيو اثر التوسع و  األخر األثر أماسالب  اإلحاللاثر  أنذلك يعني و  اإلنتاجيةعنصر العمل في العممية 

 األخرالتجاه ا اإلنتاجومن ثم انخفاض  اإلنتاجوتأثيرىا في تكاليف  األجورسمبي عند ارتفاع  أولاتجاىان 
 .اإلنتاجزيادة ة المطموبة من العمل مع التوسع و تزاد الكمي اإذايجابي 

يعتمد تأثير سعر رأس المال في الطمب عمى القوى العاممة  -)رأس المال( : األخرى اإلنتاجعوامل  أسعار – 3
مكانيةعمى طبيعة العالقة بين عنصر العمل و عنصر رأس المال   فإذا اإلنتاجيةبينيما في العممية  اإلحالل وا 

رأس  إحاللرأس المال يؤثر سمبًا في الطمب عمى العمل من خالل  أسعاركانت العالقة تبادلية فأن انخفاض 
كانت عالقة تكاممية فأن الزيادة في استخدام رأس المال يؤثر ايجابًا في  إذاالمال بدل العمل و بالعكس و 

 .نتاجيةاإلرفع  إلىعنصر العمل ويؤدي 
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 أثر االستثمار االجنبي المباشر في الطمب عمى العمالةالمحور الثاني: 
 

 المباشر عمى عدة مزايا لالقتصاد الوطني نذكر منيا: األجنبيينطوي االستثمار 
ترقية الشغل عن طريق التكوين و التأىيل لإلطارات و العمال من طرف المؤسسات خمق و  -

 . األجنبية
 .تشجيع استعمال التكنولوجيا و التقنيات الحديثة و العمل عمى جمبيا من الخارج  -
 تقميص حجم البطالة و ىذا عن طريق المشروعات الجديدة التي توفرىا الشركات متعددة  -

 اجل القيام بأعماليا الخاصةالجنسيات و ىذا من 
 رفع مستوى التنمية االقتصادية و ىذا من خالل ما يوفره االستثمار األجنبي المباشر من  -

 ذلك عمى اقتصاد و تجارة تمك الدولة و رأس المال النقدي و العيني من األثر االيجابي 
 بالقيام ببرامج تنموية متوسطة و طويمة األجل.

التأقمم مع الوضع سسات المحمية لزيادة المردودية و عمى المؤ خمق المنافسة و الضغط    -
 .الجديد القتصاد السوق

مصدر أساسي لمموارد المالية ، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة القدرة التصديرية لمدول المضيفة  -
ودعم عمميات األبحاث والتطوير، باإلضافة إلى بعض المزايا األخرى التي يمكن أن تتحقق بطرق 

 .باشره ير م
كما  خمق وظائف جديدة والحد من مشكمة البطالة وتدريب العمالة الوطنية فً االستثوار األجنبً يؤثرو  

 xيمي:
أما تأثير االستثمار األجنبي المباشر عمى خمق فرص عمل جديدة في سوق العمل لمبمد المضيف فيذا أمر  .

جية تشير بعض الفرضيات إلى أن االستثمار فمن  . ير مسمم بو، بل قد يؤدي إلى زيادة معدل البطالة
األجنبي المباشر يقوم بدور ىام في الحد من مشكمة البطالة في البمد المضيف من خالل التوظيف المباشرة 
في المنشآت األجنبية، باإلضافة إلى طرق  ير مباشرة من خالل زيادة فرص العمل في الصناعات المحمية 

ولكن ىذا التأثير يعتمد بشكل كبير عمى طريقة إنشاء االستثمار األجنبي  التكميمية األمامية والخمفية.
المباشر، فإذا كان تأسيسًا، فيذا بدون شك سوف يخمق فرص عمل جديدة. بينما في حالة االندماج 
واالستحواذ، قد يؤدي ىذا النوع من االستثمارات إلى زيادة معدل البطالة نظرًا لسعي الشركة الجديدة 

اء عن بعض العاممين بسبب التقنية المستخدمة أو استبدال العمالة المحمية بأخرى أجنبية. كذلك لالستغن
يعتمد ىذا التأثير عمى القطاع الذي يعمل فيو المستثمر األجنبي المباشر. فمثاًل االستثمار األجنبي المباشر 

كثيف االستخدام لأليدي في القطاع الخدمي قد ال يخمق فرص عمل مثل القطاع الصناعي الذي يعتبر 
 .«Labor Intensive Industry» العاممة

في المقابل ىناك شبو أتفاق بين جميع الدراسات بأن المستثمر األجنبي المباشر يدفع أجرًا أكبر من نظيرة 
 .الوطني باإلضافة إلى االىتمام المستمر بالتطوير والتدريب الوظيفي مما يرفع الكفاءة اإلنتاجية لمعمال
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 الجدول الموالي:ندرج  بالجزائر فرص العمل خمق في المباشر األجنبي االستثمارعن الدور الذي يمعبو و 

والجدير بالذكر أن حجم المشاريع االستثمارية التي تمت في إطار ىذا القانون والتي تم التصريح بيا من 
مميون دج لي:  283.278بمغت  2001-1993( خالل الفترة APSIطرف وكالة ترقية ودعم االستثمار )

 والجدول الموالي يبين ذلك.، xiمنصب شغل 17.505 مشروع و 440
 

 2001-1993(: المشاريع المصرح بيا في إطار الشراكة و االستثمار األجنبي المباشر ما بين 01الجدول رقم )
عدد مناصب  النسبة % عدد المشاريع السنوات

 الشغل
قيمة االستثمار  النسبة %

 )مميون دج(
 النسبة المئوية

1993-1994 61 14 8.747 17 9.036 03 
1995 17 04 2.550 05 19.871 07 
1996 49 11 6.70 12 16.810 06 
1997 59 13 6.378 12 21317 08 
1998 51 11 5.902 11 18.902 07 
1999 60 14 5.957 11 26.699 09 
2000 100 23 11.696 23 51.826 18 
2001 43 10 4.609 09 118.819 42 
 100 283.278 100 51.909 100 440 المجموع

 .2003: منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، المصدر 
 

إلى  1993من خالل تحميمنا لمجدول أعاله نالحظ أن قيمة االستثمار شيدت تذبذبا ابتداء من سنة 
مميون دج، وبعد ذلك شيدت تطورا ممحوظا إلى أن وصمت قيمة  26.699حيث بمغت  1999 اية 

الل % من إجمالي المشاريع االستثمارية المصرح بيا خ42مميون دج، أي بنسبة  118.819االستثمار إلى 
( وىذا راجع إلى دفع القسط األول من الرخصة الثانية لمياتف النقال من قبل شركة 2001-1993الفترة )

 (.Orascom Alg Télécomأوراسكوم تيميكوم )
( 2003-2002) فخالل الفترة ،لقد تعددت الدول المستثمرة في الجزائر سواء كانت دوال أجنبية أو عربية

 في الجزائر كما يمي:ومساىمتيا خمق مناصب الشغل كان التوزيع الجغرافي لممشاريع االستثمارية 
 
 

-0110في خمق مناصب الشغل خالل) التوزيع الجغرافي لممشاريع االستثمارية ومساهمتها (:10الجدول رقم )
0110) 
المبمغ )مميون  النسبة% عدد المشاريع المناطق

 دج(
عدد مناصب  النسبة%

 الشغل
 النسبة%
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 23 4.286 28 17.356 41 60 الدول العربية
 42 7.973 71 43.853 54 79 أوروبا
 34 6.492 01 327 01 02 أمريكا
 01 172 00 68 04 06 آسيا

 100 18.923 100 61.604 100 147 المجموع
 .0112(، ANDIالمصدر: منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات )

( ANDIيتبين من الجدول أعاله أن نصيب الدول األوروبية من المشاريع المصرح بيا من طرف )
 % من مناصب الشغل.42% من إجمالي المشاريع، كما ساىم في توفير 54مازال معتبرا، حيث يمثل 

ث ارتفعت إال أننا نشاىد كذلك ارتفاع مساىمة الدول العربية في االستثمار في الجزائر بصفة ممحوظة حي
-2002% خالل )41(، إلى 2001-1993% خالل )24نسبة المشاريع االستثمارية في الجزائر من 

 ( وىذا ما يعكس تحسن بيئة االستثمار في الجزائر2003
 (0101 -0110في خمق فرص العمل خالل الفترة ) االستثمار مساهمة(: 10جدول رقم )  

 % عدد مناصب العمل % مبمغ)بمميون دج ( % عدد المشاريع االستثمارمشاريع 

 99,22 67.280 المحمية االستثمارات
% 5.035.015 74,83 

% 866.563 92,11 
% 

 0,36 245 الشراكة
% 843.135 12,53 

% 27.717 2,95 % 

 0,42 283 األجنبي المباشر االستثمار
% 850.613 12,64 

% 46.552 4,95 % 

األجنبي  االستثمارإجمالي 
 0,78 528 المباشر

% 1.693.748 25,17 
% 74.269 7,89 % 

 % 100 940.832 % 100 6.728.763 % 100 67.808 المجموع العام
 الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار. المصدر:

 1.693.748مشروع أي بمبمغ  528قدر عدد المشاريع إلجمالي لالستثمار األجنبي المباشر بي 
 %12.53من مجموع االستثمار في الجزائر، وتتوزع ىذه النسبة بين  %25.17بنسبة  )مميون دج( و

لالستثمار األجنبي المباشر، في حين قدرت عدد مناصب العمل المستحدثة  %12.64لممشاريع الشراكة و
، وىي نسبة ضعيفة مقارنة % 7.89منصب أي بنسبة  74.269إلجمالي لالستثمار األجنبي المباشر بي 

 معظم توجو إلى ذلك من إجمالي المناصب، ويعود % 92.11ة االستثمارات المحمية و التي قدرت بي بنسب
 . األخرى القطاعات تجاىل و المحروقات قطاع في المشاريع إقامة إلىاألجنبية المباشرة  االستثمارات
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 الخاتمة
الدول  تالتي تعاني منيا اقتصاديايساىم االستثمار األجنبي المباشر في إصالح عدد من المشكالت     

النامية، وذلك عبر مساىمتو الفاعمة في تكممة الجيود اإلنمائية الوطنية وتوطيد تنمية اليياكل األساسية 
  . وزيادة فرص العمل وتعزيز نقل التكنولوجيا

لجزائر، ور م ر م الجيود المبذولة من بداية التسعينات و الموجية نحو تحسين مناخ االستثمار في اف    
النتائج اإليجابية المحققة عمى مستوى المؤشرات االقتصادية الكبرى كالتحكم في معدالت التضخم وانخفاض 
حجم المديونية الخارجية الكبرى و ارتفاع احتياطي الصرف األجنبي، و التي نالت استحسان الييئات العالمية 

االستثمارات األجنبية المباشرة نحو الجزائر ضعيف  المتابعة لمسار اإلصالح في الجزائر، يبقى حجم تدفق
بالمقارنة باإلمكانيات المتوفرة و ىذا ما يفسر بوجود عراقيل تحول دون ذلك، فالعائق األكبر بالنسبة لعوامل 
جذب االستثمارات األجنبية المباشرة يتمثل في سمبية أ مب المؤشرات النوعية لالستثمار و ىو ما أثر سمبا 

 مساىمة االستثمارات األجنبية المباشرة و صورة الجزائر لدى المستثمرين األجانب ، ومن تم تبقىعمى تشوي
 .بالجزائر ضعيفة فيخمق فرص العمل

 شالهوام قائمة
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 Service de chef de gouvernement, Agence de promotion de soutien et de suivi des investissement, Divion guichet 

unique, notes sur les intentions d’investissement, bilan cumulé du 13/11/1993 au 31/12/2001.   
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