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تواجھ معظم الدول النامیة مشكلة كبیرة شكلت عائقا كبیرا أمام مسیرتھا التنمویة أال و ھي      

مشكلة المدیونیة الخارجیة و التي تزایدت في السنوات األخیرة حیث قفزت الدیون الخارجیة 

عشیة انفجار األزمة  ملیار دوالر 71.9إلى  1970ملیار دوالر في عام  68.6للدول النامیة من 

ملیار دوالر عام  127إلى  1970ملیار دوالر عام  9.3كما ارتفعت خدمة دیونھا من  1981عام 

فلقد أصبحت الدیون الخارجیة تستھلك الموارد المالیة للدول النامیة و التي ھي بحاجة  1981

  .إلیھا للقیام بعملیة التنمیة االقتصادیة 

تمویل الداخلیة على تمویل التنمیة و كذا سوء استغالل ھذه الموارد إذ أدى عدم قدرة مصادر ال  

وإضافة إلى طموح الدول النامیة في تحقیق تنمیة سریعة إلى طلب المزید من القروض الخارجیة 

لسد الفجوة القائمة ما بین المدخرات المحلیة و االستثمارات المطلوب تنفیذھا من أجل تحقیق 

إال أن ذلك لم یتحقق في كثیر من البلدان . دالت النمو االقتصادي بھا تنمیة اقتصادیة ورفع مع

المتخلفة ومنھا الجزائر األمر الذي زاد في تأزم وضعھا االقتصادي واالجتماعي ، وحملھا أعباء 

  .مدیونیة ثقیلة ترتب عنھا آثار سلبیة على مستوى االقتصاد الوطني بھذه البلدان 

ل النامیة تواجھ خطر ھذه المشكلة التي أصبحت أحد أبرز المشاكل والجزائر كغیرھا من الدو   

إذ أصبحت الجزائر تعیش أزمة مدیونیة . التي تواجھ حاضر ومستقبل التنمیة االقتصادیة فیھا 

حقیقیة حیث أن خدمات دیونھا أخذت تمتص نسبة كبیرة من حصیلة صادراتھا وأصبح الباقي ال 

والخدمات الضروریة ھذا إلى جانب القروض التي تحصل علیھا  یكفي لتمویل وارداتھا من السلع

  .یستخدم معظمھا في تسدید جزء من إعادة جدولة دیونھا الخارجیة 

وتعود ھذه األزمة إلى أسباب عدیدة منھا اختالالت داخلیة وأخرى خارجیة التي یمكن أن    

  :نلخصھا في النقاط التالیة 

  :لجزائر األسباب الداخلیة لألزمة في ا   

  .ضخامة الجھود االستثماریة التي قامت بھا الجزائر  -

 .عدم التحكم في سیاسة االقتراض الخارجي -

 .النمو الدیمغرافي المرتفع  -

 .ضعف نتائج االستثمار الوطني  -



 ب 

  : إضافة إلى أسباب خارجیة منھا   

  .تدھور معدل التبادل التجاري  -

 .تقلبات أسعار الصرف  -

 .ة على القروض الممنوحة الشروط الصعبة المفروض -

كل ھذه األسباب وغیرھا أدت إلى تفاقم األزمة ونظرا لآلثار السلبیة التي تركتھا مشكلة    

إضافة إلى ما واجھتھ ھذه . المدیونیة الخارجیة على اقتصادیات الدول النامیة ومنھا الجزائر

حتماالت اإلفالس لكبریات المشكلة من تھدید على نظام االئتمان الدولي باالنھیار من خالل ا

فرض على العالم ضرورة االنتباه إلیھا ومعالجتھا ، إذ طرحت في . البنوك األجنبیة الدائنة 

المحافل الدولیة واإلقلیمیة مقترحات عدة من قبل مختلف األطراف المعنیة بمسألة اإلقراض 

المال الدولي وكذا  الدولي لحل األزمة أو التخفیف من حدتھا وذلك بھدف المحافظة على رأس

  .تخلص الدول المدینة من األزمة 

وكان من بین الحلول والمقترحات خطة بیكر التي كانت تھدف إلى منح قروض إضافیة للدول     

أیضا ھناك خطة میازاوا التي اتبعت ثالث خطوات أولھا تحویل جزء من الدیون إلى . النامیة 

ة ما تبقى من الدیون أما الخطوة الثالثة ھي الزیادة في سندات بضمان والخطوة الثانیة إعادة جدول

إضافة إلى خطة بارادي والتي شملت عدة عناصر كانت . منح القروض لمن یتبع الخطوتین بدقة 

تھدف في مجملھا إلى التخفیف من األزمة إضافة إلى وجود حل آخر وھو استبدال الدین أو 

  .تحویل الدیون إلى استثمارات 
ت الجزائر كغیرھا من الدول النامیة الحلول المقترحة منھا إعادة الجدولة وھذا بمتابعة من صندوق النقد لقد اتبع   

الدولي الذي وضع برنامج للتصحیح في المدى القصیر، مع متابعة خبراء البنك الدولي ومؤسساتھ لبرنامج 

ى استثمارات الذي ابتدأت الجزائر باإلضافة إلى حل تحویل الدیون إل. التكییف الھیكلي في المدى الطویل 

  : وھنا نطرح التساؤل التالي . ممارستھ مع فرنسا وھي تحاول اآلن مع إیطالیا 

ــرھا على االقتصاد *     ـون إلى استثمارات أجنبیة و ما أـث ـــل الدـی ـالیة سیاسة تحوی ــ ــدى فع ما م

ـري   ؟ الوطــني  الجزاـئ

  :خرى و یمكننا صیاغة السؤال بطریقة أ  

ما مدى فعالیة تحویل الدیون إلى استثمارات أجنبیة في التخفیف من حدة المدیونیة *  

  الخارجیة الجزائریة و المساھمة في تنمیة اقتصادھا ؟

  :و الذي یمكن أن  نطرحھ بالشكل التالي  

ھل یعتبر تحویل الدیون إلى استثمارات وسیلة ناجحة للتخلص من الدیون والمدیونیة *  

  وصول إلى تنمیة حقیقیة للجزائر؟ ولل



 ت 

فنظرا لتطور العالقات الدولیة وما وصلت إلیھ من تحریر للتجارة الدولیة وتشكیل تكامالت   

وكون الجزائر كغیرھا من الدول ال یمكنھا العیش بمنئ عن العالم أصبح من . وتكتالت اقتصادیة 

ستثمارات األجنبیة خاصة أن الضروري فتح األبواب أمام تحریر التجارة الخارجیة واال

  .االستثمارات األجنبیة مصدر من مصادر التمویل وتلعب دورا ھاما في تنمیة الدول النامیة 

والجزائر تسعى جاھدة لتحقیق تنمیة مستدامة في اقتصادھا وتحقیق استقرار على مستوى    

إضافة إلى مشكلة  االقتصاد الكلي إال أن الجزائر تعاني من مشاكل عدة في تمویل التنمیة

المدیونیة، منھا انخفاض المداخیل وسوء توزیع الدخل وعدم كفایة أجھزة تجمیع المدخرات وعدم 

ولھذا فھي في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال أجنبیة وتكنولوجیا حدیثة . استقرار القدرة الشرائیة 

عقود شراكة أجنبیة في  إال أنھا خطت خطوات محتشمة اتجاه االستثمار األجنبي فلقد اكتفت بعقد

إذ أن ھذا العدد من . مجال المحروقات إضافة إلى بعض الشراكات في مجال االلكترونیك 

  .االستثمارات یعتبر بسیطا أمام ما یحدث في الدول األخرى 

لھذا وجد من الحلول الجیدة للتخلص من المدیونیة وتحقیق تنمیة اقتصادیة ھو تحویل الدیون    

حیث یدخل الطرف الدائن كشریك في المؤسسات الوطنیة ویتحصل على األرباح  إلى استثمارات

وبذلك یتحصل الدائن على أموالھ والمدین یتخلص من دیونھ . التي تعتبر تسدید للدین القائم بینھا

وفي نفس الوقت یستفید من خبرة األجانب في اإلدارة والتسییر وكذا إدخال تكنولوجیا متطورة في 

  .اإلنتاج 

  :ولھذا وجدنا من المھم دراسة ھذا الموضوع وذلك لألسباب التالیة     

  .تعتبر ھذه الوسیلة إحدى طرق التخلص من الدیون  -

 .یعتبر االستثمار ھو محرك لعجلة االقتصاد  -

 .كون االستثمار األجنبي أحد مصادر تمویل التنمیة والحصول على خبرة وتكنولوجیا  -

 .سبانیا و إیطالیا و كذا روسیا فیما یخص ھذا الموضوع تعاقد الجزائر مع فرنسا وو إ -

محاولة تشجیع الدولة لوضع تحفیزات تشجع وتجذب استثمارات أجنبیة نظرا لما تحققھ  -

  .من فوائد لالقتصاد الوطني 

التعرف على اآلثار اإلیجابیة والسلبیة لھذا الحل على االقتصاد الوطني ومحاولة االستفادة  -

 .منھا 

 .ر من الدول النامیة لھذا الحل ومنھا المغرب اتباع كثی -

  :ولھذا سوف نحاول دراسة الموضوع الذي وجدنا أھمیتھ تكمن في النقاط التالیة 

إن أزمة المدیونیة ھي من أكبر العقبات التي تقف أمام مسیرة التنمیة التي تنتھجھا البالد إذ  -

  .منھا في تمویل التنمیة تمتص الدیون وخدمتھا أموال طائلة كان یمكن االستفادة 



 ث 

كون تحویل الدیون إلى استثمارات أجنبیة من أحسن الحلول التي یستفید الطرفان حیث  -

یتمكن الدائن من ضمان استرجاع أموالھ والمدین من تسدید دیونھ وكذا االستفادة من الخبرة 

 .األجنبیة، وإدخال تكنولوجیا للبالد تساعد على تنمیة االقتصاد 

یع مصادر الدولة االقتصادیة وذلك باالستثمار في مجاالت خارج مجال محاولة تنو -

 .المحروقات حتى ال یصبح النفط حجرة عثرة في طریق التنمیة 

 .تشجیع الدول على اتباع ھذا الحل  -

ولھذا كلھ سوف نقوم بدراسة موضوع سیاسة تحویل الدیون إلى استثمارات و أثرھا على    

منھج وصفي تحلیلي و سنقسم العمل إلى ثالث فصول ، نتناول في متبعین   االقتصاد الوطني

الفصل األول إشكالیة المدیونیة في الجزائر بما في ذلك تعریفھا تطورھا ، آثارھا و كذا السیاسات 

  .المتبعة للتخفیف من ھذه المشكلة

انتقال  االستثمار  ل وأما الفصل الثاني سوف ندرس االستثمار األجنبي  تعریفھ أنواعھ و دوافع استقبا   

األجنبي ، كما سنقوم بدراسة إحصائیة لحجم االستثمارات في الجزائر و كذا التعرف على مناخ 

  .االستثمار في الجزائر و معوقاتھ

و في الفصل الثالث سوف نتطرق إلى تجربة المغرب في تحویل الدیون إلى استثمارات و كذا    

اإلجراءات المتبعة ، وبعدھا نقوم بمحاولة إیجا آثار  تجربة الجزائر ، حیث سوف نقوم بعرض

ھذه السیاسة على االقتصاد الوطني ، وأخیرا  نعرض نتائج التجربة الجزائریة الفعلیة و المرتقبة 

  .   في المستقبل 

  

  

  


