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االستثمار األجنبي املباشر -دراسة تحليلية ملحدداته
يف البيئة االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
�أ .د .جمدي حممود �شهاب

امللخص:

�أ�ستاذ االقت�صاد واملالية العامة
كلية القانون الكويتية العاملية

�سعت دول جمل�س التعاون اخلليجي يف العقدين الأخريين �إىل تنويع م�صادر الدخل
وتقليل االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على النفط كمحرك لعملية التنمية االقت�صادية ،وقد
بذلت جهود ًا مميزة من �أجل حت�سني مناخها اال�ستثماري؛ وخلق ظروف �أف�ضل لتدفق
اال�ستثمارات الأجنبية وجذبها ملختلف القطاعات االقت�صادية ،حيث اتخذت خطوات
مدرو�سة نحو تطوير ال�سيا�سات والأطر التنظيمية والقانونية اخلا�صة باال�ستثمار
الأجنبي ,ولقد متكنت دول املجل�س حتى عام  2014من ا�ستقطاب العديد من اال�ستثمارات
الأجنبية غطت العديد من القطاعات� ،إال �أنها تركزت يف �صناعات املنتجات املعدنية والآالت
والأجهزة الكهربائية بالإ�ضافة �إىل ال�صناعات الكيماوية والبرتوكيماوية.
ومن خالل م�ؤ�رش لقيا�س و�ضع دول جمل�س التعاون اخلليجي لقدرتها على جذب
اال�ستثمار لعام  2015فقد �أمكن التو�صل با�ستخدام م�ؤ�رش �ضمان جلاذبية اال�ستثمار
كمقيا�س يعتمد على متطلبات رئي�سية و�أخرى فرعية �إىل عدة نتائج ,فقد حققت دول
جمل�س التعاون اخلليجي �أدا ًء جيد ًا من خالل م�ؤ�رش املوارد الب�رشية والطبيعية،
والأداء اللوجي�ستي ،واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ,وعوامل التميز والتقدم
التكنولوجي ،كما كان �أدا�ؤها متو�سط ًا يف م�ؤ�رشات البيئة امل�ؤ�س�سية ،و�أداء الأعمال،
وحجم ال�سوق وفر�ص و�سهولة النفاد �إليه ،و�أقل من املتو�سط يف م�ؤ�رشي الو�ساطة
املالية والقدرات التمويلية واقت�صادات التكتل.
هذا وتواجه دول جمل�س التعاون اخلليجي العديد من التحديات التي ت�ؤثر يف حجم
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،ولكنها على الرغم من ذلك الزالت م�ستمرة بو�ضع
ال�سيا�سات والت�رشيعات الهادفة �إىل �إزالة تلك التحديات.
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تقــديــم:
اجتهت دول جمل�س التعاون اخلليجي يف العقدين الأخريين �إىل تنويع م�صادر الدخل
وتقليل االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على النفط كمحرك لعملية التنمية االقت�صادية والذي
الزال ي�شكل حوايل  %47من ناجتها املحلي ،وتت�سم دول املجل�س بارتفاع معدل دخل
الفرد والذي و�صل �إىل حوايل � 33ألف دوالر ،بينما �شغلت جتارته اخلارجية حوايل
 %99من الناجت املحلي ،وقد ت�ضاعف حجم اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف دول املجل�س
من حوايل  84.3مليار دوالر يف العام � 2005إىل حوايل  416.3مليارات يف العام 2014
باملقابل بلغت اال�ستثمارات اخلليجية يف اخلارج حوايل  200مليار دوالر با�ستثناء
ا�ستثمارات ال�صناديق ال�سيادية التي بلغت حوايل  2.7تريليون دوالر.
وحققت اال�ستثمارات الأجنبية الرتاكمية العاملية املبا�رشة ارتفاع ًا ملحوظ ًا حيث
و�صلت �إىل  25.4تريليون دوالر يف العام � ،2014أي ما يعادل  %33من الناجت املحلي
العاملي ،ا�ستحوذت الدول ال�صناعية على حوايل  %75.1منها ،فيما حظيت الدول
اخلليجية بحوايل  %1.6فقط من جممل اال�ستثمارات العاملية.
وقد �شهدت دول املجل�س تزايد ًا يف تدفق اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
خالل فرتة الع�رش �سنوات (� ،)2014–2005إذ ارتفع حجم اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة الرتاكمية الوافدة مبعدل منو مركب بلغ � %19.9سنوي ًا ،وهو
�ضعف معدل النمو ال�سنوي لال�ستثمارات العاملية والتي بلغ منوها حوايل %9.6
خالل نف�س الفرتة ،وتت�صدر اال�ستثمارات الربيطانية والعربية والهندية والفرن�سية
والأمريكية واليابانية قائمة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف دول املجل�س،
وا�ستحوذت اململكة العربية ال�سعودية على حوايل ن�صف اال�ستثمارات الوافدة �إىل دول
املجل�س والبالغة حوايل  416.3مليار دوالر حتى العام .)1(2014

( )1د .علي حامد املال ،واقع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ,م�ؤمتر ال�صناعيني
«اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش و�أثره يف ال�صناعات اخلليجية» الكويت  26 – 25نوفمرب �سنة  ،2015دليل ر�ؤ�ساء
اجلل�سات �ص .12
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ويف الوقت الذي متكنت فيه دول املجل�س حتى عام  2014من ا�ستقطاب العديد
من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة التي �شملت العديد من القطاعات ،فقد تركزت تلك
اال�ستثمارات يف �صناعات املنتجات املعدنية والآالت والأجهزة الكهربائية واملعدات،
كما �شملت �أي�ض ًا ال�صناعات الكيماوية والبرتوكيماوية.
وبالتزامن مع ذلك فقد بذلت دول املجل�س جهود ًا متميزة من �أجل حت�سني مناخها
اال�ستثماري ،وخلق ظروف �أف�ضل لتدفق اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة وجذبها
ملختلف القطاعات االقت�صادية ،كما اتخذت خطوات هامة نحو تطوير ال�سيا�سة والأطر
التنظيمية والقانونية اخلا�صة باال�ستثمار الأجنبي ،وبالرغم من ذلك ف�إن على دول
جمل�س التعاون اخلليجي اال�ستمرار يف و�ضع ال�سيا�سات والت�رشيعات الهادفة لإزالة
التحديات التي تواجه اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
يهدف البحث �إىل �إي�ضاح و�ضع دول جمل�س التعاون اخلليجي بالن�سبة لقدرتها
على ا�ستقطاب التدفقات الر�أ�سمالية وخا�صة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وذلك وفق
م�ؤ�رش يطلق عليه م�ؤ�رش �ضمان جاذبية اال�ستثمار ،ويبني هذا امل�ؤ�رش مدى جاذبية
تلك الدول لال�ستثمار الأجنبي مبعنى مدى توافر العنا�رص التي البد من توافرها كي
ت�شجع امل�ستثمر الأجنبي على التحرك نحو الدولة امل�ضيفة؛ حيث ت�أكد �أن اال�ستثمار
الأجنبي ال يتحرك �إال �إذا حتقق من توافر قدر من امل�ؤ�رشات الداعمة واحلافزة للتدفقات
الر�أ�سمالية ،ودرا�ستنا تتجه نحو هذا القيا�س ا�ستناد ًا �إىل التقارير ال�سنوية للم�ؤ�س�سة
العربية ل�ضمان اال�ستثمار ،وكذلك التقارير ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات الدولية.
هذا وقد �أو�ضح تقرير اال�ستثمار العاملي  2015ال�صادر عن «م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية» (الأونكتاد) �أن هناك ركود ًا يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي يف عام  ،2015وذلك بالرغم من النمو االقت�صادي املتميز يف
تلك االقت�صاديات يف ال�سنوات الأخرية(.)1

( )1عبد العزيز بن حمد العقيل ،م�ؤمتر ال�صناعيني «اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش و�أثره يف ال�صناعات اخلليجية» الكويت
 26 – 25فرباير  - 2015دليل ر�ؤ�ساء اجلل�سات – �ص.4
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فروض الدراسة:
تنطلق الدرا�سة من عدة فرو�ض:
– �ساهم ارتفاع �أ�سعار النفط املفاجئ يف فرتتي ال�سبعينات حتى منت�صف الثمانينات
يف حتقيق تنمية اقت�صادية بدول املنطقة.
– متاثل الهياكل االقت�صادية – �إىل حد كبري – بني دول املنطقة ي�سمح باحلديث عن
بيئة اقت�صادية لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
– �أدركت دول جمل�س التعاون اخلليجي الأهمية الق�صوى لتنويع م�صادر الدخل،
وعدم االعتماد على النفط كم�صدر للإيرادات العامة؛ حيث برزت �أهمية اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش.
إشكاليات الدراسة:
هناك �س�ؤال حموري تهدف الدرا�سة �إىل الإجابة عنه يتمثل يف حتديد ما هو الو�ضع
احلايل لدول جمل�س التعاون اخلليجي بالن�سبة لقدراتها على جذب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش؛ وذلك وفق م�ؤ�رشات حمددة تمُ ثل عن�رص ًا جاذب ًا لال�ستثمار؟
�إجابة هذا ال�س�ؤال املحوري �ألزمت طرح �أ�سئلة فرعية ت�ساهم �إجابتها يف حتقيق
هدف الدرا�سة ،ما هي امل�ؤ�رشات التي يبحث عنها امل�ستثمر الأجنبي؟ ما هو و�ضع دول
جمل�س التعاون اخلليجي بالن�سبة لباقي املجموعات العربية الأخرى ،امل�رشق واملغرب
العربي ،مع املقارنة �أي�ض ًا باملتو�سط العاملي؟.
النطاق املكاني والزماني للدراسة:
تعالج الدرا�سة ب�صفة �أ�سا�سية البيئة االقت�صادية لدول جمل�س التعاون اخلليجي
كمجموعة جغرافية �ضمن املنطقة العربية ،وت�ستند على البيانات الواردة يف عام 2015
مع مقارنتها مبا ورد يف عام  ،2014مع تناول تطور اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
يف املنطقة حمل الدرا�سة منذ عام  2004حتى عام .2015
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منهج الدراسة:
تنق�سم الدرا�سة �إىل ف�صلني:
الف�صل الأول :نعالج فيه املفاهيم النظرية الأ�سا�سية للدرا�سة ،من حتديد ملفهوم املناخ
اال�ستثماري ،وبيان �أغرا�ضه و�أ�شكاله.
�أما الف�صل الثاين :فنتناول فيه حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،وذلك من خالل:
�أو ًال :تعريف مناخ اال�ستثمار الأجنبي مع حتديد مكوناته� ،سواء املكونات
االقت�صادية �أو غري االقت�صادية.
ثاني ًا :حتليل و�ضع دول جمل�س التعاون اخلليجي بالن�سبة مل�ؤ�رشات قيا�س
م�ستوى جاذبية اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
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الفصل األول
االستثمار األجنبي املباشر وأهميته
بد�أت دول جمل�س التعاون اخلليجي  -منذ �سبعينات القرن املا�ضي  -تدرك
�أهمية اال�ستثمار الأجنبي لتعزيز اقت�صادياتها وذلك من خالل �سيا�سة التنويع
االقت�صادي ،هذا وقد اجتهت �إىل جذب اال�ستثمار املحلي والأجنبي املبا�رش بهدف
دفع النمو وتدعيم الرتابطات االقت�صادية وتو�سيع الأ�سواق لتحقيق الرفاهية ودعم
التنمية امل�ستدامة ،هذا وقد لعبت  -يف بداية الأمر  -ال�رشكات دولية الن�شاط دور ًا
كبري ًا يف هذا ال�صدد ،كما �أنه ال ميكن �إغفال االنعكا�سات االقت�صادية التي حتققت من
جراء هذا الن�شاط.
يف هذا الف�صل نتعر�ض لبع�ض املفاهيم الأ�سا�سية التي تتعلق باال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش من خالل املبحثني التاليني:
املبحث الأول :تعريف اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ومميزاته.
املبحث الثاين� :أ�شكال اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
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املبحث األول

مفهوم وتعريف االستثمار األجنبي املباشر ومميزاته
()»FDI «Foreign Direct Investment

مع تطور فكرة جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،واحلر�ص على مزيد من
التدفقات منها ،وت�أثري تلك اال�ستثمارات على م�ستوى الناجت والت�أثري على معدل منو
دخل الفرد يف البلد امل�ضيف وم�ساعدتها يف تنمية وتدريب املوارد الب�رشية وغريها؛
فقد زاد االهتمام مبفهوم اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،والذي ُيق�صد به انتقال ر�ؤو�س
الأموال الأجنبية لال�ستثمار يف اخلارج ب�شكل مبا�رش للعمل يف �صورة وحدات �صناعية
�أو متويلية �أو �إن�شائية �أو زراعية �أو خدمية وميثل حافز الربح املحرك الرئي�س لهذه
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة(.)1
ويف هذا املبحث �سوف نتناول بع�ض التعريفات لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
وبع�ض املفاهيم امل�ستخل�صة منها ،ونتعر�ض لبع�ض �أهم مزايا اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش واالنتقادات املوجهة �إليه.
أو ًال  -تعريف االستثمار األجنبي املباشر:
�إن اال�ستثمار الأجنبي يتمثل يف قيام �شخ�ص �أو منظمة يف بلد معني ،با�ستثمار
�أمواله يف بلد �آخر� ،سواء عن طريق امللكية الكاملة للم�رشوع �أو امللكية اجلزئية ،ويهدف
من وراء ذلك �إىل حتقيق عائد( .)2كما يتمثل اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف متلك امل�ستثمر
جلزء من اال�ستثمارات� ،أو كلها يف م�رشوع معني يف دولة خارج دولة الإقامة ،مع قيامه
بامل�شاركة �أو ال�سيطرة الكاملة على الإدارة والتنظيم(.)3
(� )1أمينة زكى �شبانه ،دور اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف متويل التنمية االقت�صادية يف م�رص يف ظل �آليات ال�سوق ،امل�ؤمتر
العلمي ال�سنوي الثامن ع�رش لالقت�صاديني امل�رصيني ،متويل التنمية يف ظل اقت�صاديات ال�سوق ،اجلمعية امل�رصية
لالقت�صاد والت�رشيع والإح�صاء  -القاهرة � 9 - 7أبريل � - 1994ص .2
( )2طاهر مر�سى عطية� ،أ�سا�سيات �إدارة الأعمال الدولية ،دار النه�ضة العربية ،طبعة ،1القاهرة � ، 2000 ،ص.174
( )3عمر �صقر ،العوملة وق�ضايا اقت�صادية معا�رصة ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية � ، 2001/2000ص.41
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كما عرفت بع�ض امل�ؤ�س�سات والهيئات الدولية -ومن بينها منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية -اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش على �أنه ا�ستثمار طويل الأجل
ويت�ضمن م�صلحة دائمة و�سيطرة من كيان مقيم يف اقت�صاد ما (متمثال بال�رشكة
املقر) على م�رشوع مقام يف اقت�صاد �آخر( ،)1ويالحظ �أن امل�رشع الكويتي يف القانون
رقم  116ل�سنة  2013ب�ش�أن ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش يف الدولة ،قد �أورد يف املادة
رقم ( )1حتديدا املق�صود باال�ستثمار املبا�رش ب�صفة عامة ،ما ن�صه �أنه« :اال�ستثمار
الذي يتم من خالل توظيف امل�ستثمر مبفرده �أو مب�شاركة م�ستثمر �آخر لر�أ�س ماله
ب�شكل مبا�رش يف كيان ا�ستثماري داخل دولة الكويت يرخ�ص فيه طبق ًا لأحكام هذا
القانون»(. )2
يجدر التنويه هنا ومن خالل تعريفات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �أنه ينطوي
على فكرة التملك  -اجلزئي �أو املطلق  -للطرف الأجنبي مل�رشوع اال�ستثمار مقرونا
بال�سيطرة والتحكم يف قدرات امل�رشوع ،و�أن ذلك التملك وتلك ال�سيطرة هما جمرد
و�سيلة ل�ضمان حتقيق الأرباح التي هي الغاية املبتغاة لال�ستثمار ،فامل�ستثمر الأجنبي
ينظر �إىل ما يتوافر يف االقت�صاديات املتلقية (امل�ضيفة) لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش من
مناخ ي�ؤمن متلكه و�سيطرته على امل�رشوع اال�ستثماري خا�صة اجلوانب القانونية
والإدارية التي تي�رس �إدارته للم�رشوع اال�ستثماري.
يكون اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بوا�سطة ال�رشكات دولية الن�شاط لأنها متتلك
البنى والهياكل التي تقوم بعملية اال�ستثمار يف اخلارج ،وذلك عن طريق الأموال
اململوكة والأرباح املحتجزة والقرو�ض التي تتح�صل عليها �سواء من ال�رشكات الأم
�أو من امل�ؤ�س�سات الأجنبية واملحلية ،وعادة ما تقوم تلك ال�رشكات با�ستثماراتها يف
دول تتوفر فيها املوارد الطبيعية وال�سوق املنا�سبة واملوارد الب�رشية للقيام بالعملية
الإنتاجية.
)1( OECD, Detailed Benchmark, Definition of foreign direct investment, second Edition,
Paris, 1992, p 3.

( )2كما �أنه �أورد يف املادة رقم  3من ذات القانون على �أن �أهدافها تتمثل يف« :تعميق الوعي لأهمية اال�ستثمار املبا�رش
وال�سيما الأجنبي منه ،كما �أ�ضاف يف ذات املادة «والعمل على ت�شجيع ال�رشكات املحققة لأهداف التنمية بني امل�ستثمر
الكويتي وامل�ستثمر الأجنبي».
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ومع ا�ستمرار التطورات والتغريات االقت�صادية املعا�رصة �أ�صبحت هذه ال�رشكات
غري خا�ضعة (�أو �صعوبة خ�ضوعها) لدولة ما و�أ�صبحت بالتايل خا�ضعة ملتطلبات
ال�سوق الدولية ،وبالتايل ف�إن عملية اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش تخ�ضع لعوامل عديدة
منها ما يتعلق باالقت�صادات امل�ضيفة ،ومنها ما يتعلق باالقت�صادات املر�سلة ،ومنها ما
يتعلق بامل�رشوع الر�أ�سمايل امل�ستثمر.
وميكن �أن ن�ستنتج من تعريفات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ما يلي:
 �أن اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ينطوي على عالقة طويلة الأجل تعك�س منفعةامل�ستثمر الأجنبي املبا�رش التي يرتتب عليها حتويل �أ�صول ملمو�سة وغري ملمو�سة
�إىل البلد امل�ضيف ويعطى «تدفق ر�أ�س املال بني دولتني �أو �أكرث».
 يكون للم�ستثمر الأجنبي احلق يف �إدارة الوحدة التابعة والرقابة عليها. ال يحتاج امل�ستثمر الأجنبي ب�أن يتملك جميع �أ�صول الوحدة التابعة حيث �إن %10من الأ�سهم العامة لل�رشكة تكفي �إن�شاء هذه العالقة.
 �إن معيار التفرقة بني اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش واال�ستثمار الأجنبي غري املبا�رشهو حيازة امل�ستثمر الأجنبي  %10من �أ�سهم ال�رشكة مما يعطيه احلق يف �إدارة
املن�ش�أة والرقابة عليها.
ثاني ًا  -مميزات االستثمار األجنبي املباشر ومساوئه:
وملا كان هدف اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش حتقيق الربح ،ف�إنه باملقابل يحقق مزايا
وكذلك توجه له بع�ض االنتقادات ،ومما ال �شك فيه �أن �سعي امل�ستثمر الأجنبي لتحقيق
الربح يكون عن طريق ا�ستغالل جيد و�إدارة متميزة ،وملا كانت دول اخلليج العربي
 دو ًال ريعية  -ودو ًال نامية فهي تهدف لتدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بهدفاال�ستفادة مما متتلكه ال�رشكات دولية الن�شاط من تكنولوجيا ومعرفة فنية و�إدارية،
ذلك �أن دول اخلليج العربي تتوافر فيها الأموال الالزمة لإقامة امل�رشوعات� ،إال �أن عدم
توافر التكنولوجيا احلديثة يعيق تنفيذ تلك امل�رشوعات.
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ونعر�ض فيما يلي لأهم مميزات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف الدول الريعية:
حينما ينفتح بلد معني على اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وي�سمح بتدفق ر�ؤو�س
الأموال من خالل فتح الأبواب لل�رشكات دولية الن�شاط ،ف�إنه �سوف يح�صل على �أحدث
املنجزات التكنولوجية و�أكرثها تطور ًا ،بالنظر �إىل ما متتلكه هذه ال�رشكات العمالقة من
�إمكانات وقدرة هائلة على �صعيد البحث العلمي والتكنولوجي ،وبالطبع ف�إن هذا النقل
التكنولوجي �سيكون م�صحوب ًا ب�أف�ضل املهارات التنظيمية والإدارية والفنية.
�إن ح�صول ال�رشكات دولية الن�شاط على �أق�صى �أرباح هو الهدف من اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش الذي تقوم به ،ويعود ذلك بال �شك على البلد امل�ضيف باملنفعة ،وذلك
عن طريق �إعادة ا�ستثمار �أو توظيف ق�سم من هذه الأرباح داخل هذه البلدان مبا ي�ؤدى
�إىل تطوير امل�شاريع التي تقوم بها تلك ال�رشكات الأجنبية� ،إ�ضافة �إىل �إ�سهام ذلك يف
زيادة تكوين ر�أ�س املال على ال�صعيد املحلي ،وهو ما يعزز التناف�سية لتلك االقت�صاديات
الوطنية و�رشكاتها الوطنية ،وت�ساعد اال�ستثمارات الأجنبية من ناحية �أخرى يف
حتديث وتطوير م�رشوعات البنية الأ�سا�سية مثل الطرق وو�سائل االت�صال ال�سلكي
والال�سلكي ،ف�ضال عن م�رشوعات اخلدمات كامل�ساكن واملدار�س وامل�ست�شفيات ،وهذا
ما ميكن �أن ي�سهم يف ارتفاع معدالت منو الناجت القومي.
 البطالة ( :)Unemploymentفاال�ستثمار الأجنبي املبا�رش خيار مهملالقت�صاديات الريعية مثل اقت�صاديات دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا يكفله من
فر�ص وا�سعة� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف تنمية وتدريب وا�ستغالل املوارد الب�رشية يف
البلدان الريعية ،هذا مع الأخذ يف االعتبار �أن مدى امل�ساهمة يتوقف على ما ت�ضعه
الدول امل�ضيفة من �ضوابط و�إجراءات ت�ساعدها يف حتقيق تلك املنافع.
 ي�ساهم اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بال �شك يف عالج اخللل الهيكلي لالقت�صادياتالريعية �إذا ما تدفقت نحو القطاع غري الريعي ،مثل القطاع ال�صناعي وم�رشوعات
البنية الأ�سا�سية ،وهما من القطاعات الالزمة لقيام اقت�صاديات حديثة.
كما ت�ساهم ال�رشكات دولية الن�شاط يف زيادة ح�صيلة الدولة امل�ضيفة من النقد
الأجنبي (ح�ساب العمليات الر�أ�سمالية) ،وهو ما ي�ؤثر بالإيجاب على ميزان مدفوعات
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تلك الدول ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن تلك ال�رشكات بحكم ات�صاالتها الدولية وخربتها
ب�شبكة الأ�سواق الدولية و�سمعتها وا�سمها وعالمتها التجارية تتيح للدول امل�ضيفة
�إمكانات �أكرب لغزو �أ�سواق الت�صدير وزيادة ح�صيلة �صادراتها.
�أما عن بع�ض م�آخذ �أو م�ساوئ اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش:
فعلى النقي�ض من م�ؤيدي اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،ف�إن هناك ق�سم ًا �آخر يرى
�أن اال�ستثمارات الأجنبية عبارة عن مباراة من طرف واحد ،يكون الفائز بنتيجتها
ال�رشكات دولية الن�شاط ،يف �أغلب الأحيان �إن مل يكن يف احلاالت جميعها ،فهي القائدة
لتدفق ر�أ�س املال ،ومن ثم ف�إن �صنع القرار ال يكون وطني ًا بل ي�صبح بيد �سلطة
امل�ستثمر الأجنبي ونفوذ حكومته التي تقوم بدعمه ،وغالبا ما يكون لتلك ال�رشكات
و�سائل و�أ�ساليب ت�ستطيع بوا�سطتها �أن تلعب على �أكرث من حبل ،فيمكن �أن تغلق
فروعها يف �أحد البلدان لتنتقل �إىل بلد �آخر� ،أو تخلق قدرات موازية يف البلدان املجاورة
للبلد املعني� ،أو تبطئ تو�سع الإنتاج يف بلد ما ل�صالح تو�سيعه يف بلد �آخر ،كما �أنها تناور
وتتفادى ال�ضوابط التي تفر�ضها احلكومة على وحدة �إنتاجية معينة ،طاملا �أن ن�شاطها
يغطي وحدات عديدة من االقت�صاد القومي(.)1
فاملعار�ضون يطرحون جملة من االنتقادات التي ت�صاحب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ،لعل �أبرزها ما ي�أتي:
( �أ ) يتمثل اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وال�سيما املتدفق �إىل الدول النامية بامل�شاريع
املن�ش�أة من قبل ال�رشكات دولية الن�شاط (ومعظمها �صناعية) ،والتي ال حتتاج �إال
�إىل قوة عمل قليلة العدد ميتلكون جتربة مقت�رصة على العمليات التكتيكية الب�سيطة،
ومن ثم ف�إن حاجاتها نادرة جد ًا �إن مل تكن معدومة �إىل كوادر متحركة متتلك مهارات
متنوعة ومعرفة مهنية وا�سعة ومعقـدة ،كما �أن �أغلب هـذه امل�شاريـع ال�صناعية جمرد
مالحق �أو �رشكات فرعية ترتبط مبراكز واقعة فيما وراء البحار حيث جمرى اتخاذ
القرارات التكنولوجية ،ومبا �أنها تدار بوا�سطة كادر �إداري وتكتيكي �أجنبي ينفذ
تكنولوجيا جاهزة  ،ف�إن �إمكانية �إجراء جتارب وبحوث وجتديدات تكنولوجية
( )1توما�س �ستئ�ش ،االقت�صاد ال�سيا�سي للتخلف ،ترجمة فالح عبد اجلبار ،دار الفارابي ،بريوت � ،1978ص.110
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نادرا للغاية ،بعبارة �أخرى هناك اعتماد تام على اخلارج (املركز) يف
أمرا ً
ي�صبح � ً
جمال التكنولوجيا ،ومن ثم غلق الباب �أمام تنمية قاعدة تكنولوجية حملية و�شل
حركة الإبداع واالبتكار يف البلد امل�ضيف(� .)1إذن ف�إن م�ساهمة اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش حمدودة جد ًا يف ر�أ�س املال الب�رشى كما دلت على ذلك بع�ض التجارب
الدولية (مثل كوريا اجلنوبية) ،و�إن كان اال�ستثمار الأجنبي غري معنى بالركن
الأول والأ�سا�سي يف اال�ستثمار الب�رشى وهو التعليم ف�إن دوره يكاد ال يذكر يف
تدريب الكوادر املحلية يف البلد امل�ضيف نتيجة لإ�سرتاتيجية التكنولوجيا اجلاهزة
امل�ستوردة التي تنتهجها ال�رشكات دولية الن�شاط ،كما �أنه ي�سبب ذلك �أي�ضا �ض�آلة
فر�ص العمل التي تتيحها تلك اال�ستثمارات ال�ستخدامها �أ�ساليب تكنولوجية كثيفة
يف ر�أ�س املال.
(ب) قد ال توجه ال�رشكات دولية الن�شاط ا�ستثماراتها �إىل القطاعات االقت�صادية
ب�شكل ي�سهم يف عالج اخللل الهيكلي القت�صاديات البالد النامية م�ستخدمة يف ذلك
التكنولوجيا احلديثة؛ مما ي�ؤدى �إىل قيام اقت�صاد مزدوج يف تلك الدول ،اقت�صاد
متقدم ن�سبي ًا من الناحية التكنولوجية متثله فروع ال�رشكات الأجنبية ،واقت�صاد
�آخر متخلف ن�سبي ًا ويحتوى على ال�رشكات الوطنية� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ا�ستثمارات
هذه ال�رشكات قد تتوجه نحو ال�صناعات اال�ستخراجية من �أجل ا�ستغالل املوارد
الطبيعية للبالد النامية دون ت�صنيع تلك املوارد يف تلك البالد ،وبالتايل ف�إن هذا
الو�ضع ي�ؤدي �إىل حمدودية امل�ساهمة يف تطوير قطاع ال�صناعة التمويلية ،كما قد
ال تلتزم بع�ض من هذه ال�رشكات مبراعاة �رشوط ال�سالمة البيئية ،وهي بذلك
ت�ستغل �ضخامة �أ�صولها وقدرتها االحتكارية لتعمل على فر�ض ممار�سات متنع
من خاللها املناف�سة من قبل ال�رشكات املحلية ،الأمر الذي ي�ؤدى �إىل الق�ضاء على
الكثري من ال�صناعات الوطنية طاملا �أنها ال متتلك كفاءة ال�رشكات الأجنبية ،ف�ض ًال
احلرف املنت�رشة يف البالد النامية ب�سبب �سيادة الإنتاج الوا�سع
عن ا�ضمحالل
َ
متدنى التكاليف الذي تعتمده هذه ال�رشكات.
( )1يحيى غنى النجار ،على هام�ش التخلف والتنمية ،مطبعة الر�شيد ،بغداد� ،ص.42
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(ج) و�إن كان لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ت�أثري على ميزان املدفوعات يف البلدان
امل�ضيفة� ،إال �أن تلك الآثار على ميزان املدفوعات يف املدى املتو�سط غالب ًا ما تكون
�سلبية وذلك لأ�سباب �أهمها ما يلي:
� æأن ن�شاط ال�رشكات دولية الن�شاط �سوف ي�ؤدى للزيادة يف واردات الدول امل�ضيفة
من ال�سلع الو�سيطة واخلدمات ،كما �أن تلك ال�رشكات �سوف تبد�أ يف حتويل �أرباحها
�إىل اخلارج ودفع مقابل براءات اخرتاع ومعونة فنية ،هذا عالوة على حتويل جزء
من مرتبات العاملني الأجانب من هذه امل�رشوعات للخارج ،كما �أن هناك تكاليف
غري مبا�رشة يجب �أخذها يف احل�سبان وذلك يف حالة عدم كفاية الإيرادات اجلارية
من النقد الأجنبي للدولة امل�ضيفة وذلك خلدمة اال�ستثمار الأجنبي.
 æهناك ممار�سات من جانب تلك ال�رشكات دولية الن�شاط ُتتَخذ من �أهمية �إمكانية
زيادة �صادرات الدولة امل�ضيفة للأ�سواق الدولية ،ومن هذه املمار�سات قيام
ال�رشكة ذاتها باحلد من �صادرات فروعها بالدولة امل�ضيفة ،حيث �إن الفرع كثريا
ما يحظر عملية مناف�سة ال�رشكة الأم يف الأ�سواق العاملية� ،أو رمبا ال ي�سمح لتلك
الفروع بالت�صدير �إال لأ�سواق معينة وفقا ملا ي�سمى (ال�رشوط التقييدية).
� æسيا�سة ت�سعري ال�صادرات والواردات التي تتبعها ال�رشكات دولية الن�شاط خا�صة
يف حالة التكامل الر�أ�سي مع عدد من فروعها ،حيث �إنها قد تغايل يف �أ�سعار ال�سلع
واخلدمات التي تقدمها لبع�ض فروعها ( ،)Over Invoicingكما �أنها قد تلج�أ
�إىل ت�سعري ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات من بع�ض فروعها ب�أقل من قيمتها
احلقيقية ،وقد يكون الدافع وراء ذلك هو نقل عبء ال�رضائب من دولة ذات معدالت
�رضائب مرتفعة �إىل �أخرى ذات معدالت �أقل ،وقد تلج�أ لذلك كو�سيلة م�سترتة لنقل
الأرباح من دولة تفر�ض قيود ًا على حتويل الأرباح ور�أ�س املال �إىل دولة �أخرى ذات
قيود �أقل يف هذا املجال.
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وهناك جمموعة من النتائج واملالحظات الهامة ت�شري �إىل:
� æأن نتائج بع�ض الدرا�سات ت�شري �إىل �أن اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف الدول
امل�ضيفة ذات درجات احلماية املرتفعة �إزاء الواردات تكون �أقل توجها للت�صدير من
تلك اال�ستثمارات يف الدول ذات م�ستويات احلماية الأقل.
� æأن ت�أثري اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة على ميزان املدفوعات يعتمد على نظام
�سعر ال�رصف املعمول به يف الدول امل�ضيفة ،حيث �إنه يف ظل �أ�سعار ال�رصف
املرنة ف�إن �أي اختالل بني العر�ض والطلب على العمالت الأجنبية يتم ت�صحيحه
عن طريق تعديل �سعر ال�رصف ،ويف حالة زيادة الطلب على العر�ض ف�إنه
يتم تخفي�ض �سعر ال�رصف� ،أما �إذا كانت الدولة تطبق �أ�سعار ال�رصف الثابتة
ف�إن �صايف الزيادة يف الطلب على العمالت الأجنبية الناجت من اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة من �ش�أنه �أن ي�ؤدى �إىل تقليل الفائ�ض �أو زيادة العجز يف ميزان
املدفوعات(.)1

( )1ملزيد من التفا�صيل حول اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ك�سبيل جوهري لل�رشكات دولية الن�شاط �إىل تدويل العملية
الإنتاجية ب�صفة عامة وبالن�سبة لالقت�صاديات املختلفة ب�صفة خا�صة ،انظر �أ.د .حممد حامد دويدار ,مبادئ
االقت�صاد ال�سيا�سي ،االقت�صاد الدويل ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية � ،2007ص .176 – 163
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املبحث الثاين
�أ�شكال اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
لال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة �أغرا�ض بالت�أكيد ت�سعى لتحقيقها ،وتختلف هذه
الأغرا�ض من ا�ستثمار لآخر ،وباختالف هذه الأغرا�ض تتعدد �أ�شكال اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة ،ونعرج �أو ًال وقبل الدخول يف �أ�شكال اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �إىل
موجز لهذه الأغرا�ض(.)1
( )1اال�ستثمار الباحث عن الرثوات الطبيعية :Natural Resources Seeking
يكون هدف ال�رشكات دولية الن�شاط اال�ستفادة من الرثوات واملوارد الطبيعية
واملواد اخلام التي حتظى بها العديد من الدول النامية وخا�صة يف جماالت البرتول
والغاز وال�صناعات اال�ستخراجية الأخرى ،وي�شجع هذا النوع زيادة ال�صادرات من
املواد الأولية وزيادة الواردات من ال�سلع الر�أ�سمالية ومدخالت الإنتاج الو�سيطة
واملواد اال�ستهالكية.
( )2اال�ستثمار الباحث عن الأ�سواق :Market Seeking
وملا كانت تكلفة النقل و�أخطاره و�أعبا�ؤه من العقبات -التي تواجهها التجارة
ب�صفة عامة -وال�رشكات دولية الن�شاط ب�صفة خا�صة ،ف�إنها حتاول �أن جتد البديل
املنا�سب للتقليل من تلك التكاليف واحلد من خماطر نقل منتجاتها ،ومن ثم وعو�ض ًا
عن الت�صدير من البلد امل�صدر لال�ستثمار يتم اال�ستعانة مبثل هذا النوع من اال�ستثمار؛
وذلك لأن القيود املفرو�ضة على الواردات يف البلد امل�ضيف وارتفاع تكلفة النقل فيها
(البلد امل�ضيف) جتعل اال�ستثمار فيها �أكرث جدوى من الت�صدير �إليها ،وهو يغري
ب�شكل �إيجابي اال�ستهالك والتجارة وي�ساهم يف ارتفاع معدالت النمو يف الدولة
امل�ضيفة لال�ستثمار عن طريق زيادة ر�صيد ر�أ�س املال فيها ،وكذا زيادة �صادرات تلك
( )1امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار ،اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش والتنمية� ،سل�سلة اخلال�صات املركزة ،ال�سنة
الثانية� ،إ�صدار  ،99/1الكويت� ،ص . 2
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الدول وزيادة وارداتها من مدخالت الإنتاج وال�سلع الواردة �إليها من الدول امل�صدرة
لال�ستثمار.
( )3اال�ستثمار الباحث عن الكفاءة يف الأداء : Efficiency Seeking
وهو اال�ستثمار الذي تهدف ال�رشكات دولية الن�شاط من ورائه لزيادة كفاءتها
الإنتاجية عن طريق حتويل جزء من خطوط الإنتاج لدول م�ضيفة تتمتع مبيزة ن�سبية
يف تكاليف الإنتاج «اخلامات ،وقوى العمل ،واملنتجات الأولية الرخي�صة» ،كما يطلق
على هذا النوع م�صطلح اال�ستثمار الر�أ�سي »Vertical FDI»،؛ حيث تقوم ال�رشكة
الأم بتوزيع خطوط �أو مراحل عملية الإنتاج على دول م�ضيفة خمتلفة؛ لذا يعترب مثل
هذا النوع من اال�ستثمار مكم ًال للتبادل التجاري بني البلد الأم والبلد امل�ضيف.
( )4اال�ستثمار الباحث عن �أ�صول ا�سرتاتيجية :Strategic Asset Seeking
وهو ذلك اال�ستثمار الذي ي�سعى �إىل احل�صول على �أ�صول ا�سرتاتيجية تكون ذات
�أهمية لل�رشكة الأم يف الأجل الطويل .فعلى �سبيل املثال ف�إن قيام امل�ستثمر الأجنبي
باال�ستثمار يف املناطق املتطورة لال�ستفادة من التكنولوجيا امل�ستخدمة يف هذه املناطق
يدخل �ضمن هذا الت�صنيف ،وكذا اال�ستثمار يف جمال البحوث والتطوير.
وي�أخذ اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �أ�شكا ًال عدة كالتايل(:)1
( )1اال�ستثمار امل�شرتك :Joint Venture
وهو اتفاق طويل الأجل بني طرفني� ،أحدهما وطني والآخر �أجنبي ،ملمار�سة ن�شاط
�إنتاجي داخل دولة الطرف امل�ضيف ،وامل�شاركة هنا ال تقت�رص على احل�صة يف ر�أ�س
املال للم�رشوع بل تتعداه �أي�ض ًا �إىل الإدارة ،واخلربة ،وبراءات االخرتاع والعالقات
التجارية ،وقد يكون الطرف الوطني فيه �شخ�صية معنوية تابعة للقطاع العام �أو
اخلا�ص ،فامللكية يف هذا اال�ستثمار تتوزع بني طرف �أو عدة �أطراف �أجنبية من جهة
وطرف �أو عدة �أطراف حملية من جهة ثانية ،وميكن متييز ال�شكلني التاليني:
( )1م�صطفى بابكر ،تطوير اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،املعهد العربي للتخطيط بالكويت مع مركز املعلومات ودعم
اتخاذ القرار مبجل�س الوزراء مب�رص ،يناير � 2004ص .18-16
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( �أ ) �إقــامــة م�رشوع جـديد �أو فـرع جــديـد ل�رشكة �أجنبية مملوك بالت�ساوي �أو بـدون
ت�ساو بني م�ستثمر �أو عدة م�ستثمرين �أجانب ونظرائهم املحليني.
ٍ
(ب) �رشاء م�ستثمر �أو عدة م�ستثمرين �أجانب جلزء من ر�أ�س مال م�رشوع ا�ستثماري
�أو �رشكة حملية قائمة ،وهنا ينبغي �أن تكون ن�سبة م�ساهمة الطرف الأجنبي ال
تقل عن  %10من ر�أ�سمال امل�رشوع املعنى حتى ي�صبح هذا اال�ستثمار الأجنبي
مبا�رش ًا.
ويعترب هذا اال�ستثمار من �أكرب �أنواع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش قبو ًال بالن�سبة
للدول النامية ،ويرجع ذلك لأ�سباب �سيا�سية واجتماعية �أهمها تخفي�ض درجة حتكم
الطرف الأجنبي يف االقت�صاد الوطني ،وم�ساهمته يف تنمية امللكية الوطنية ،وخلق
طبقات جديدة من رجال الأعمال الوطنيني .و�إن �أُ ْح ِ�سن تنظيم وتوجيه و�إدارة هذا
النوع من اال�ستثمار ،فقد ي�ساهم يف زيادة تدفق ر�ؤو�س الأموال الأجنبية والتنمية
التكنولوجية وخلق فر�ص عمل جديدة وحت�سني ميزان املدفوعات ،وتنمية توازن
الكوادر الوطنية ،وخلق عالقات تكامل اقت�صادية مع الن�شاطات االقت�صادية واخلدمية
بالدول امل�ضيفة.
( )2اال�ستثمارات اململوكة بالكامل للم�ستثمر الأجنبي :Wholly Owned FDI
ومتثل امل�رشوعات اال�ستثمارية اململوكة للم�ستثمر الأجنبي �أكرث �أنواع اال�ستثمار
الأجنبي تف�ضيال لدى ال�رشكات متعددة اجلن�سيات ،والتي تتمثل يف قيام هذه ال�رشكات
ب�إن�شاء فروع للإنتاج والت�سويق �أو غريها من �أنواع الن�شاط الإنتاجي واخلدمي
بالدول امل�ضيفة.
وقد تلج�أ الدول النامية �إىل منح الفر�صة لل�رشكات متعددة اجلن�سيات بتملك فروعها
متلكا كام ًال ،جلذب املزيد من اال�ستثمارات الأجنبية يف الكثري من جماالت الن�شاط،
وذلك ملا لهذا النوع من املزايا من دور يف زيادة تدفقات ر�أ�س املال الأجنبي ،وهو ما
ي�ؤدي �إىل كرب حجم امل�رشوع للم�ساهمة اجلديدة يف �إ�شباع حاجة ال�سوق املحلى و�إيجاد
فائ�ض للت�صدير ،مما يرتتب عليه حت�سن يف ميزان املدفوعات وامل�ساهمة يف التحديث
التكنولوجي على نطاق كبري وفعال وخلق فر�ص للعمالة املبا�رشة وغري املبا�رشة.
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ويقع هذا النوع من اال�ستثمار نتيجة قيام م�ستثمر �أجنبي �أو عدة م�ستثمرين
�أجانب ب�إحدى العمليتني التاليتني:
( �أ ) �إقامة ا�ستثمار جديد كت�أ�سي�س �رشكة جديدة �أو فرع جديد ل�رشكة �أجنبية يف البلد
امل�ضيف دون �إ�رشاك الطرف املحلى ب�أية ن�سبة كانت.
(ب) �رشاء م�رشوع �أو �رشكة حملية قائمة ،بحيث ت�ؤول ملكيتها �إىل م�ستثمر �أجنبي
واحد �أو عدة م�ستثمرين �أجانب ،وعادة ما تقع هذه احلالة يف �إطار اخل�صخ�صة التي
تلج�أ �إليها بع�ض الدول �ضمن الإ�صالحات االقت�صادية التي تعتمدها (.)1
( )3م�رشوعات �أو عمليات التجميع :Assembly Operations
ت�أخذ هذه امل�رشوعات �شكل اتفاقية بني الطرف الأجنبي والطرف الوطني يتم
مبوجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاين مبكونات منتج معني لتجميعه
لي�صبح منتجا نهائي ًا ،كما يقوم الطرف الأجنبي �أي�ض ًا بتقدمي اخلربة �أو املعرفة الالزمة
اخلا�صة بالت�صميم الداخلي للم�صنع (عمليات الت�شغيل ،والتخزين وال�صيانة )....
يف مقابل عائد مايل يتم االتفاق عليه ،وقد ت�أخذ م�رشوعات التجميع �شكل اال�ستثمار
امل�شرتك �أو �شكل التملك الكامل �أو �أال تت�ضمن االتفاقية �أو العقد �أي م�شاركة للم�ستثمر
الأجنبي يف �إدارة امل�رشوع وبالتايل يكون اال�ستثمار م�شابه ًا لأ�شكال اال�ستثمار غري
املبا�رش يف جمال الإنتاج.
( )4اال�ستثمار يف املناطق احلرة :Free Zones
ويكون هذا ال�شكل عن طريق �إن�شاء الدولة مناطق حرة بهدف ت�شجيع �إقامة
ال�صناعات الت�صديرية ،وت�سعى الدول جلعل املناطق احلرة جذابة لال�ستثمار
وذلك مبنح امل�شاريع اال�ستثمارية فيها العديد من احلوافز واملزايا والإعفاءات.
وكلما �أح�سنت الدولة يف اختيار مكان �إن�شاء املنطقة احلرة و�سهولة عمليات النقل
واالت�صال بها ،وطريقة جتهيزها ومدى تكنولوجية عملها و�أدائها كانت �أكرث جذب ًا
لال�ستثمارات الأجنبية.
( )1م�صطفى بابكر ،املرجع ال�سابق� ،ص .25
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وتختلف �أ�شكال وم�سميات املناطق احلرة من دولة لأخرى فهناك مناطق حرة
تخ�ص�ص للت�صدير ( )EPZSومناطق اقت�صادية ذات طبيعة خا�صة ( ،)SEZكما
توجد مناطق حرة خم�ص�صة للخدمات و�أخرى للتكنولوجيا احلديثة ،ومتتاز جميعها
ب�أنه ال يتم فر�ض �أي نوع من الر�سوم �أو ال�رضائب اجلمركية على وارداتها من العامل
اخلارجي ،كما تعامل املنتجات اخلارجية منها �إىل داخل البالد كما لو كانت �سلع ًا
م�ستوردة من اخلارج.
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الف�صل الثاين
حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
متثل جمموعة الظروف والأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
وامل�ؤ�س�ساتية والإجرائية التي ميكن �أن ت�ؤثر على فر�ص جناح امل�رشوع اال�ستثماري
يف دولة معينة� ،أو القرار الذي ت�أخذه �رشكة �أو �شخ�ص ما باال�ستثمار ،حمددات ميكن
على �أ�سا�سها لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بالتواجد على �أر�ض البلد امل�ضيف �أو يف نف�س
الوقت اتخاذ القرار بعدم اال�ستثمار.
ب�شكل عام تعترب حمددات اال�ستثمار عنا�رص متداخلة تت�أثر ببع�ضها البع�ض،
ومعظمها عنا�رص متغرية يخلق تفاعلها �أو�ضاع ًا جديدة مبعطيات خمتلفة ون�ستطيع
�أن نرتجم �آثارها كعنا�رص جاذبة �أو طاردة لال�ستثمار.
ويرتكز اال�ستثمار بالدرجة الأوىل ب�شكل مبا�رش ووثيق على مناخ يت�سم
باال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،وين�رصف تعبري مناخ اال�ستثمار
يف هذا الإطار �إىل جممل الأو�ضاع والظروف امل�ؤثرة يف اجتاهات ر�أ�س املال وتوطنه،
فالأو�ضاع ال�سيا�سية العامة للدولة وما تت�صف به من ا�ستقرار وا�ضطراب ،والتنظيم
الإداري للدولة وما يتميز به من فاعلية ،والأو�ضاع االقت�صادية التي تت�أثر مبا يتميز
به البلد من خ�صائ�ص جغرافية والدميوغرافية ،مما ينعك�س على توافر عنا�رص الإنتاج
وما �شيده البلد من بنى حتتية ،ثم خطط البلد وبراجمه االقت�صادية وموازناته ومدى
م�ساهمتها يف حتقيق منو مطرد ومتوازن بالداخل واخلارج وطبيعة الأ�سواق ال�سائدة
بالدولة و�آلياتها ،والنظام القانوين بالدولة ومدى كماله وو�ضوحه وات�ساقه وثباته
وتوازنه مبا ينطوي عليه من حقوق و�أعباء ،و�سيادة القانون ،فال بديل عن احلرية
والعدالة وامل�ساواة لتوفري الأمن واال�ستقرار والرخاء ،وال�سبيل لذلك وال�شك ق�ضاء
عادل وقادر على البت ال�رسيع ،مما يتطلب ا�ستقاللية يف ظل القانون ،وحكومة قوية
حري�صة على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام.
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كل هذه العنا�رص تدخل يف الت�أثري على مناخ اال�ستثمار ،وترتجم تفاعل تلك
العنا�رص كلها وحم�صلتها كعوامل جاذبة لر�أ�س املال �أو طاردة له.
ونتناول يف هذا الف�صل تعريف املناخ اال�ستثماري ثم عر�ض �أهم مكوناته وحمدداته
االقت�صادية وغري االقت�صادية ،ونختتمه بعر�ض لبع�ض �أهم امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة يف
قيا�س م�ستوى املناخ لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
تعريف مناخ اال�ستثمار:
يعرف مناخ اال�ستثمار ب�أنه «جمموعة ال�سيا�سات وامل�ؤ�رشات والأدوات التي ت�ؤثر
بطريق مبا�رش �أو غري مبا�رش على القرارات اال�ستثمارية ،فهو جمموعة من املكونات
واملعوقات والأدوات وامل�ؤ�رشات التي ت�شري يف جمموعها �إىل ما كان هناك ت�شجيع
وجذب وحتفيز لال�ستثمار �أم ال»(.)1
كما ميكن تعريف املناخ اال�ستثماري «بو�صفه مفهوم ًا �شام ًال ين�رصف �إىل جممل
الأو�ضاع والظروف املكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية اال�ستثمارية وت�أثري تلك
الأو�ضاع والظروف �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على فر�ص جناح امل�رشوعات اال�ستثمارية ،وبالتايل
على حركة اال�ستثمارات واجتاهاتها ،وهي ت�شمل الأو�ضاع والظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،كما ت�شمل الأو�ضاع القانونية والتنظيمات الإدارية(.)2
من التعريفني ال�سابقني ميكن القول �أن املناخ اال�ستثماري هو حالة البلد مو�ضوع
الهدف اال�ستثماري ،وما ي�ؤثر فيها من م�ؤثرات وظروف طبيعية و�سيا�سية واقت�صادية
وقانونية وتنظيمية واجتماعية وثقافية و�إدارية� ،أو ن�ستطيع �أن نقول بعبارة �أخرى
هو املناخ العام للدولة مع الو�ضع يف االعتبار كل الظروف ال�سابقة والتي ت�ؤثر بطريق
مبا�رش �أو غري مبا�رش� ،سلب ًا �أو �إيجاب ًا يف بيئة الن�شاط اال�ستثماري وقرارات امل�ستثمرين
فرد ًا �أو �رشكات �سواء (املحليني �أو الأجانب) احلاليني واملحتملني م�ستقب ًال.
( )1منى حممود �أدلبي� ،سيا�سة احلوافز ال�رضيبية و�أثرها يف توجيه اال�ستثمارات يف الدول النامية  -ر�سالة دكتوراه
مقدمة �إىل كلية احلقوق  -جامعة القاهرة � - 2006 -ص . 89
(� )2أمرية ح�سب اهلل حممد ،حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وغري املبا�رش يف البيئة االقت�صادية العربية ،الدار
اجلامعية ،الإ�سكندرية � ،2005/2004 -ص .19
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وملا كان مناخ اال�ستثمار هو �أداة التقييم للم�ستثمر يف االجنذاب �أو العزوف
عن توجيه ا�ستثماراته يف بلد ما ،ومن ثم ف�إن هناك مكونات وحمددات لهذا املناخ
اال�ستثماري نتطرق �إليها يف مبحث �أول ،ثم نتطرق لعر�ض �أهم امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة
يف قيا�س م�ستوى املناخ اال�ستثماري يف مبحث ثانٍ  ،وذلك على النحو التايل:

املبحث الأول
()1
مكونات مناخ اال�ستثمار
تنبع �أهمية املناخ اال�ستثماري من خالل �أثره على جذب �أو طرد اال�ستثمارات
الوطنية والأجنبية ،ذلك �أن هذا املناخ ي�شتمل على جميع اجلوانب التي يراها امل�ستثمر
�رضورية لنجاح ا�ستثماراته ،ومالئمة ملمار�سة ن�شاطه حا ًال وم�ستقب ًال؛ «حيث يت�ضمن
مناخ اال�ستثمار كل ال�سيا�سات وامل�ؤ�رشات والأدوات التي ت�ؤثر بطريق مبا�رش �أو غري
مبا�رش على القرارات اال�ستثمارية مبا يف ذلك ال�سيا�سات االقت�صادية مبا تت�ضمنه من
�سيا�سة مالية ونقدية وجتارية ،بالإ�ضافة �إىل الأنظمة االقت�صادية والبيئية والقانونية
التي ت�ؤثر على توجهات القرارات اال�ستثمارية يف �أي اقت�صاد قوي».
ويتكون مناخ اال�ستثمار من جمموعة عوامل حتدد مدى مالءمة البيئة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واال�ستثمارية والت�رشيعية ال�ستقطاب وتوطني اال�ستثمار ،وحتقيق
معدالت تبادالت جتارية متزايدة يف الأ�سواق املفتوحة ترفع بدورها معدل النمو

(� )1سن�شري �إىل املكونات ذات ال�صلة مبناخ اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة فقط دون غريها ،مع الإقرار بتماثل بع�ضها
– ملزيد من التفا�صيل حول حمددات اال�ستثمار الأجنبي انظر:
1 – Abdelkarim Jabr, Les determinants des investissements directs étrangers dans les pays en
developpement, thèse de doctorat, Université Paris 10, France 2010, P 2.
2 – Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 2012, Les déterminants des investissements
directs étrangers dans les pays en developpement: leçons pour L’UEMOA, P 4.
3 – Alexandre Minda et Huu- Thanh- Tam Naguyen, Les déterminants de l’investissement direct
étranger d’exportation- plate-forme, Revenue économique. Paris, France 2012, P 2.
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االقت�صادي ،وتدفعه نحو اال�ستدامة التنموية التي ت�صل باملجتمع �إىل االزدهار
وارتفاع م�ستوى املعي�شة(.)1
ويف �ضوء ذلك ف�إننا نق�سم حمددات ومكونات املناخ مو�ضوع الدرا�سة �إىل املكونات
االقت�صادية وت�شمل ال�سيا�سة االقت�صادية ودرجة االنفتاح االقت�صادي ،وقوة
االقت�صاد املحلي ومنوه والقدرة على �إدارته ،واحلوافز ال�رضيبية (املطلب الأول) ،و�إىل
املكونات غري االقت�صادية وت�شمل النظام ال�سيا�سي واال�ستقرار الأمني واملحددات
القانونية والت�رشيعية (املطلب الثاين).

املطلب الأول
املكونات االقت�صادية للمناخ اال�ستثماري
وهي مكونات مرتبطة بالبيئة االقت�صادية؛ ذلك �أن اال�ستثمار مرتبط ارتباط ًا
وثيق ًا باالقت�صاد �سواء املحلي للدولة امل�ضيفة �أو االقت�صاد العاملي  ،كما �أن النظام
الر�أ�سمايل العاملي الذي تدور يف فلكه كل اقت�صاديات دول العامل يهدف بالدرجة الأوىل
وي�سعى جاهد ًا جلعل العامل �سوق ًا واحدة كبرية تتناف�س فيها جميع االقت�صاديات
وت�ؤثر فيها وتت�أثر بها ,وترتبط تلك املكونات بالبيئة االقت�صادية والنظام االقت�صادي
وال�سيا�سات االقت�صادية واملالية وقدرات الدولة التناف�سية مقارنة بالدول الأخرى
وا�ستقرار ال�رصف.
وت�شمل هذه املكونات جمموعة من العنا�رص الدالة على م�ستوى �أداء االقت�صاد
الوطني ومن �أهمها(:)2
( )1امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار ،مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية � ،2004ص .13
( )2ملزيد من التفا�صيل حول املكونات االقت�صادية ملناخ اال�ستثمار وانعكا�ساتها – انظر :
1 – Abdel Karim Jabr, Les determinants des investissements directs étrangers dans les
pays en developpement, thèse de doctorat, Université Paris 10. France 2010, P 2.
2 – Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 2012, Les déterminants des investissements directs étrangers dans les pays en developpement: leçons pour
L’UEMOA, P 4.
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�أو ًال  -ال�سيا�سة االقت�صادية:
ينظر �إىل ال�سيا�سة االقت�صادية ك�أحد مكونات املناخ اال�ستثماري من خالل
ثالث �سيا�سات فرعية وهي ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة النقدية و�سيا�سة التجارة
اخلارجية.
( �أ ) ال�سيا�سة املالية:
وتعرف ال�سيا�سة املالية ب�أنها« :برنامج تخططه الدولة وتنفذه م�ستخدمة فيه
م�صادرها الإدارية وبراجمها االتفاقية لإحداث �آثار مرغوبة وجتنب �آثار غري مرغوبة
على كافة متغريات الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي حتقيق ًا لأهداف
املجتمع»( .)1كما تعرف ب�أنها« :الطريق الذي تنتهجه احلكومة لتخطيط نفقاتها وتدبري
و�سائل متويلها»( .)2فال�سيا�سة املالية �إما �أن تكون متمثلة بالتمويل بالعجز وذلك من
خالل التو�سع يف النفقات العامة� ،أو الت�رسيع يف �سداد جزء من القرو�ض العامة �أو
تخفي�ض الإيرادات ال�رضيبية� ،أو �أن تكون متمثلة بالتمويل بالفائ�ض ،وذلك من خالل
زيادة الإيرادات ال�رضيبية �أو التو�سع يف �إ�صدار القرو�ض العامة� ،أو احلد من االئتمان
امل�رصيف.
وتعد ال�سيا�سة املالية للدولة من �أهم الأدوات االقت�صادية الرئي�سة وذلك ملا لها
من ت�أثريات على املتغريات االقت�صادية �إذ ت�ؤثر يف الطلب املحلي ،وبالتايل يف م�ستويات
الن�شاط والت�شغيل وامل�ستوى العام للأ�سعار وغريها( ،)3كما �أن لل�سيا�سة املالية �أدوات
منها الإيرادات العامة وهي« :عبارة عن جميع الأوراق النقدية ،والعينية واملنقولة،
والعقارية التي ترد �إىل اخلزانة العامة للدولة» .ومن �أنواع الإيرادات العامة الإيرادات
( )1عاطف وليم �أندورا�س ،ال�سيا�سة املالية و�أ�سواق الأوراق املالية -خالل فرتة التحول القت�صاد ال�سوق ،م�ؤ�س�سة
�شباب اجلامعة للن�رش� ، 2005 ،ص .118
( )2ه�شام حممد �صفوت العمري ،اقت�صاديات املالية العامة وال�سيا�سة املالية  -ج  - 2املوازنة العامة وال�سيا�سة املالية،
دار اجلامعة اجلديدة للن�رش ،القاهرة � ،1988ص . 443
(� )3إجالل راتب و�آخرون� ،إدارة التجارة اخلارجية يف ظل �سيا�سات التحرر االقت�صادي ،بحث من�شور يف املجلة امل�رصية
للتنمية والتخطيط ،معهد التخطيط القومي ،م�رص ،املجلد الثامن ،العدد الأول� ،2000 ،ص.169
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ال�رضيبية ،وللنظام ال�رضيبي يف الدولة �أثره على اال�ستثمار؛ ذلك �أن فر�ض ال�رضائب
املبا�رشة ذات ال�صنف الت�صاعدي يقلل من القدرة على االدخار ،ومن ناحية �أخرى
ف�إن فر�ض ال�رضيبة على القيم املنقولة ي�ؤدى �إىل نق�ص االدخار �أي�ض ًا وتقلل ا�ستعداد
الأفراد على اال�ستثمار يف احلالتني.
ومن نتائج هذه ال�سيا�سة وقوع توازن �أو عجز �أو فائ�ض يف املوازنة العامة� ،إال �أن
الأمر غري املرغوب فيه بخ�صو�ص مناخ اال�ستثمار هو العجز املفرط امل�ؤدي �إىل ارتفاع
كبري يف معدل الت�ضخم �أو انكما�ش حاد وك�ساد اقت�صادي � -إذ «كلما احتفظت ال�سيا�سة
املالية مبعدل من عجز املوازنة العامة للدولة ال ي�ؤدي �إىل ت�ضخيم مرتفع ..وال ي�ؤدي �إىل
انكما�ش وك�ساد كبري ،كلما كان ذلك جاذبا لال�ستثمار بحيث ال يكون العجز عائق ًا لنمو
اال�ستثمار ب�أي حال من الأحوال»(.)1
(ب) ال�سيا�سة النقدية:
تعددت التعريفات لل�سيا�سة النقدية ،فقد عرفها االقت�صادي «ج� .إل .با�شG.L.
 »Bashعلى �أنها« :ما تقوم به احلكومة من عمل ي�ؤثر ب�صورة فعالة يف حجم وتركيب
املوجودات ال�سائلة التي يحتفظ بها القطاع غري امل�رصيف �سواء �أكانت عملة �أم ودائع
�أم �سندات حكومية» .كما عرفها االقت�صادي «�إنزنغ  »Einzingعلى �أنها «ال�سيا�سة
النقدية التي ت�شمل جميع القرارات والإجراءات النقدية ب�رصف النظر عما �إذا كانت
�أهدافها نقدية �أو غري نقدية ،وكذلك جميع الإجراءات غري النقدية التي تهدف �إىل الت�أثري
(.)2
يف النظام النقدي»
ولل�سيا�سة النقدية عدة �أهداف من �أهمها :حتقيق اال�ستقرار النقدي ،و�ضمان قابلية
�رصف العملة واحلفاظ على قيمتها اخلارجية ،وت�شجيع النمو االقت�صادي ،وامل�ساهمة
يف �إن�شاء �أ�سواق مالية ونقدية متطورة ،وحتقيق التوازن الداخلي واخلارجي ،وت�شري
( )1عبد احلميد عبد املطلب ،ال�سيا�سات االقت�صادية على م�ستوى االقت�صاد القومي ،ط ، 1جمموعة النيل العربية،
القاهرة� ،2003 ،ص .195
(� )2سالكي �سعاد ،دور ال�سيا�سة املالية يف جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش -درا�سة على بع�ض دول املغرب ،ر�سالة
ماج�ستري جلامعة �أبي بكر بلقايد ،اجلزائر � – 2011ص � ، 15ص . 16
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ال�سيا�سة النقدية �إىل التغيري املخطط يف عر�ض النقود بغر�ض الت�أثري على الطلب الكلي يف
االجتاه املرغوب فيه ،وقد تكون ال�سيا�سة النقدية تو�سعية �أو انكما�شية(.)1
وبخ�صو�ص مناخ اال�ستثمار؛ ف�إنه ينبغي �أن تتحكم ال�سيا�سة النقدية على الأقل
يف كل من �سعر ال�رصف ومعدل الت�ضخم ،فالتقلبات املفاجئة لأ�سعار ال�رصف لها
ت�أثري �سلبي على املناخ اال�ستثماري حيث �إن مثل هذه التقلبات جتعل من الع�سري على
امل�ستثمر عمل درا�سات اجلدوى ،كما تعر�ضه خل�سارة باهظة غري متوقعة وال �سلطان
للم�ستثمر عليها يف حال تقلبات �سعر ال�رصف املفاجئة والتي قد ت�أتى مبا مل يخطط له
امل�ستثمر يف درا�سة جدواه(.)2
من اجلدير بالذكر �أن �سوء القرارات املتخذة يف ال�سيا�سة النقدية �أو الت�أخر
يف اتخاذها يف الوقت املنا�سب وفق الأو�ضاع ال�سائدة والتقلبات التي ت�صيب �سعر
ال�رصف ي�ؤدي �إىل اخللل يف هيكل �سوق ال�رصف و�أ�سلوب تنظيمه ،وبالتايل التقلب يف
�سعر ال�رصف ،وهو ما يخلق حالة من تعدد �أ�سعار ال�رصف لي�صبح ق�سم ًا -باحتكار
القلة ،-خا�ضع ًا ل�سيطرة فئة قليلة من امل�ضاربني من جتارة العملة ،ولعل �أهم ا�ستفادة
له�ؤالء املحتكرين هو �سيا�سة اال�سترياد بدون حتويل عملة والتي ت�ؤدى �إىل زيادة
الطلب على النقد الأجنبي خارج نطاق اجلهاز امل�رصيف ،حيث يتجه امل�ستوردون �إىل
جتارة العملة يف ال�سوق ال�سوداء لتدبري العمالت الأجنبية الالزمة لتمويل هذا النظام
ال�شاذ وال�ضار من نظم اال�سترياد.
وتزداد بالتايل حدة امل�ضاربات التي ت�ساهم بدورها يف زيادة حدة هروب ر�ؤو�س
الأموال �إىل اخلارج وانكما�ش معدالت التدفقات اال�ستثمارية( ،)3ومن ثم فكلما كانت
ال�سيا�سة النقدية تو�سعية كلما كانت جاذبة لال�ستثمار والعك�س �صحيح ،ويتم ذلك
با�ستخدام الأدوات النقدية املنا�سبة ،واملهم �أن تكون متوافقة مع التغري يف حجم الن�شاط
االقت�صادي املطلوب ويف الأوقات املنا�سبة وتتم بح�سن تدبري وتت�سم باال�ستقرار.
( )1عبد القادر حممد عبد القادر ،النظرة االقت�صادية الكلية ،الدار اجلامعية للكتب ،الإ�سكندرية � ،1997ص.226
( )2عمر حممد عمران �صقر ،العوملة واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،املجلة العلمية للبحوث والدرا�سات التجارية ،كلية
التجارة ،جامعة حلوان ،م�رص ،ال�سنة  - 13العددان � - 4 ، 3ص .27 ، 26
( )3د .م�صطفى ال�سعيد ،االقت�صاد امل�رصي وحتديات الأو�ضاع الراهنة  -مظاهر ال�ضعف  -الأ�سباب -العالج ،دار
ال�رشوق ،الطبعة الأوىل� ،2002 ،ص  18وما بعدها.
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(ج) �سيا�سة التجارة اخلارجية:
تكون �سيا�سات تقييد التجارة واملركزية يف �إدارة االقت�صاد عوامل غري م�شجعة
لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،وبالعك�س ف�إنه يف حالة �سيادة �سيا�سات حترير التجارة
والإ�صالح واالنفتاح نحو اخلارج تكون هذه العوامل حمفزة لهذا اال�ستثمار ،فهذه
ال�سيا�سة ت�ساهم يف حت�سني مناخ اال�ستثمار عندما تكون حمفزة لل�صادرات وم�شجعة
لال�ستثمارات املوجهة للت�صدير ،وتعمل على �إزالة �أو تخفيف القيود التي تعرقل
التجارة الدولية ،متميزة بتعريفة جمركية مرنة ومنخف�ضة و�شفافة ،قليلة الإجراءات
و�سهلة التنفيذ بعيدة عن التعقيدات البريوقراطية.
وتنعك�س �آثار هذه ال�سيا�سة �إيجاب ًا �أو �سلب ًا يف احل�ساب اجلاري من ميزان
مدفوعات البلد املعني ،فهي ت�ساهم وبقوة يف الأجل املتو�سط والطويل يف عالج �أو�ضاع
ميزان املدفوعات ،وبخا�صة امليزان التجاري� ،إذا �أُ ْح ِ�سن انتقا�ؤها ومت تطبيقها بذكاء
وكفاءة ،وهو ما يتطلب جهود ًا على جانبي هذا امليزان� ،أي على جانب الت�صدير وجانب
اال�سترياد ،وذلك بالرجوع مثال �إىل قائمة ال�سلع امل�ستوردة وحماولة الرت�شيد يف تلك
القائمة ،وكذلك جناح �سيا�سات الت�صدير ،وحماولة املوازنة بني ال�صادرات والواردات،
والتعامل مع ال�رشكات متعددة اجلن�سيات خ�صو�ص ًا يف �إطار حترير التجارة �إذ ت�صبح
�سوق الدولة املعنية �أكرث قبو ًال ب�سبب حرية انتقال ال�سلع(.)1
ثاني ًا  -درجة االنفتاح االقت�صادي:
�إن اجتاه االقت�صاد للتعامل مع العامل اخلارجي معناه عدم وجود �أية قيود
على حركة التبادل التجاري �أو عنا�رص الإنتاج ،الأمر الذي يت�ضمن ح�سن الكفاءة
االقت�صادية يف توجيهها ،وعدم وجود اختالالت يف هذه الأ�سواق (عنا�رص الإنتاج)
( .)2ومفهوم االنفتاح االقت�صادي كما عرفه جالل �أمني هو «�إزالة القيود القائمة يف
وجه ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ويف وجه اال�ستثمارات املحلية اخلا�صة املدفوعة بدافع
( )1د .م�صطفى ال�سعيد ،املرجع ال�سابق� ،ص  86وما بعدها.
( )2م�صطفى عز العرب ،اال�ستثمارات الأجنبية -درا�سة مقارنة لتحديد مركز م�رص التناف�سي ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر
العلمي ال�سنوي الثالث لالقت�صاديني امل�رصيني -اجلمعية امل�رصية لالقت�صاد ال�سيا�سي والإح�صاء والت�رشيع،
نوفمرب � ،1988ص . 97
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الربح وحده والتخلي التدريجي عن امللكية العامة يف ال�صناعة ،وعن تدخل الدولة يف
االقت�صاد ،بل والتخلي التدريجي عن احلماية املمنوحة لبع�ض ال�صناعات املحلية
للمناف�سة الأجنبية» .كما يعني مفهوم االنفتاح االقت�صادي �أي�ض ًا« :تخفيف القيود
التي ي�شتغل يف ظلها االقت�صاد القومي مثل القيود على اال�سترياد وال�رصف الأجنبي
واال�ستثمارات اخلارجية والأجور وال�رضائب(.)1
فمع ات�ساع ظاهرة العوملة زاد االقتناع ب�أن ال�سند الأ�سا�سي ال�سرتاتيجية التنمية
هو زيادة االنفتاح على قوى ال�سوق واملناف�سة الدولية ،ومل يقت�رص ذلك على �إزالة
املعوقات القائمة على احلدود �أمام التعامالت االقت�صادية الدولية ،بل �شمل �أي�ضا
تقلي�ص و�إنهاء عمليات تدخل الدولة وربط ذلك بو�ضع تدابري للق�ضاء على االختالالت
املالية يف االقت�صاد الكلي ،وذلك على �أ�سا�س افرتا�ض مفاده �أنه يت�سنى تخ�صي�ص
املوارد واتخاذ الإجراءات الكفيلة جلذب املدخرات الأجنبية والعمل على تر�سيخ
القدرات التكنولوجية وهو ما من �ش�أنه زيادة تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
ومن ثم فكلما كانت درجة االنفتاح االقت�صادي مرتفعة دل ذلك على حت�سن �أكرث يف
املناخ اال�ستثماري والعك�س �صحيح ،وميكن اال�ستعانة ببع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية
التي تعك�س �سلوك االقت�صاد عن الفرتة ال�سابقة ولفرتات قادمة.
ومن هذه امل�ؤ�رشات:
�أ -ن�سبة ال�صادرات �إىل الناجت املحلي الإجمايل:
فارتفاع هذه الن�سبة معناه اعتماد الناجت املحلى الإجمايل عليها ،مما يدل على
االنفتاح االقت�صادي والعك�س بالعك�س.
ب -درجة تركيز ال�صادرات:
فارتفاع درجة الرتكيز معناه ارتباط هذا االقت�صاد بعدد حمدود من ال�سلع
امل�صدرة �إىل عدد قليل من الدول ،وهو ما يعر�ض هذا االقت�صاد �إىل هزات عنيفة بعيدة
عن �إرادة الدولة وما ي�ستتبع ذلك من فر�ض للقيود على حركات عنا�رص الإنتاج ،وهو
(� )1أ.د .جالل �أمني ،فل�سفة علم االقت�صاد ،دار ال�رشوق ،القاهرة � ،2009ص  13وما بعدها.
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ما يحاول ر�أ�س املال الأجنبي االبتعاد عنه(.)1
ثالث ًا  -املحدد اخلا�ص مبدى القدرة على �إدارة االقت�صاد القومي وقوته:
فكلما كانت عنا�رص �إدارة االقت�صاد القومي متتاز بالكفاءة كلما كان ذلك االقت�صاد
جاذبا لال�ستثمار الأجنبي ،وي�ستدل عليها من بع�ض امل�ؤ�رشات مثل:
 قيمة االحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ومعدل التغيري فيها ،فكلما كان االحتياطيالنقدي للدولة املعنية كبري ًا فهذا يدل على قدرة االقت�صاد لهذه الدولة وا�ستقراره.
 امل�ؤ�رش اخلا�ص بن�سبة الدين اخلارجي وخدمته من الناجت القومي ،فكلما انخف�ضتتلك الن�سبة دل ذلك على جاذبية االقت�صاد النقدي لال�ستثمار الأجنبي ،وعلى نف�س
املنوال تربز داللة م�ؤ�رشي عجز ميزان املدفوعات وعجز املوازنة العامة للدولة.
 امل�ؤ�رش اخلا�ص مبعدل النمو االقت�صادي الذي �إذا زاد دل على جاذبية االقت�صادالقومي لال�ستثمار الأجنبي ،وكذلك معدل الت�ضخم  ،فكلما انخف�ض دل على
جاذبية االقت�صاد القومي لال�ستثمار الأجنبي.
رابع ًا  -احلوافز ال�رضيبية:
مع تزايد حدة املناف�سة جلذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،ف�إن حكومات الدول
امل�ضيفة �سوف جتد �صعوبات متزايدة لدى تقدميها حوافز �أقل جاذبية لال�ستثمار
الأجنبي من احلوافز التي تقدمها الدول املناف�سة الأخرى ،كما و�أن الإفراط واملغاالة يف
تقدمي احلوافز قد ي�ؤدى �إىل مزيد من الأعباء على الدول امل�ضيفة(.)2
ميكن القول �إن مفهوم احلوافز ال�رضيبية ينطوي على جمموعة من الأ�شكال
و�صور الإعفاءات ال�رضيبية �سواء �إعفاءات �رضيبية دائمة �أو م�ؤقتة ،واملهم هو اختيار
املزيج املنا�سب من احلوافز ال�رضيبية جلذب نوع ما من اال�ستثمارات الدولية ،ويختلف
هذا املزيج ح�سب نوع اال�ستثمار وجماالته ،وظروف كل دولة ،ومن ال�رضوري وهو
( )1م�صطفى العزب ،املرجع ال�سابق� ،ص .67
( )2بنك م�رص ،مركز البحوث� ،أوراق بنك م�رص البحثية «ق�ضايا اال�ستثمار املبا�رش فى البلدان النامية :نظرة حتليلية،
� ،2013ص .25
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الأهم جتنب منح حوافز �رضيبية دون جدوى(.)1
ينبغي على امل�رشع يف الدول امل�ضيفة عند و�ضع تلك الإعفاءات واحلوافز ال�رضيبية
بغر�ض جذب اال�ستثمارات الأجنبية �أن يفرق بني ما �إذا كان اال�ستثمار الأجنبي يف الداخل
بغر�ض الإنتاج لال�ستهالك املحلي وبني ما �إذا كان بغر�ض الت�صدير ،ففي احلالة الأوىل ال
جدوى من تقرير هذه احلوافز ،حيث تلعب احلماية اجلمركية الدور الأول بخالف احلالة
الثانية ،حيث تلعب احلوافز ال�رضيبية دور ًا هام ًا يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية؛ لأن
الهدف هو تخفي�ض التكلفة للإنتاج �إىل �أقل حد ممكن بحيث ميكنها املناف�سة يف الأ�سواق
اخلارجية ،فامل�ستثمر يقارن بني احلوافز التي متنحها له الدول املختلفة ،وبذلك نرى �إىل
�أي حد ي�صل االرتباط بني نوع معني من احلوافز وهدف معني وراء منحه؛ مما ي�ضع يف
اعتباره طبيعة اال�ستثمار املراد ت�شجيعه واحتمالية جميئه(.)2

املطلب الثاين
املكونات غري االقت�صادية
�إن مناخ اال�ستثمار يت�أثر مبكونات اقت�صادية يف الدولة امل�ضيفة وقدرة االقت�صاد
املحلي على جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بجميع عنا�رصه وقدرته وطاقته
و�سيا�سته ،كما �سبق و�أن �أ�رشت �سابق ًا ،ف�إن مناخ اال�ستثمار يت�أثر �سلبا و�إيجابا
مبحددات �أخرى ال مت�س احلالة االقت�صادية ب�صورة مبا�رشة و�إن كانت ت�ؤثر فيها
وتتفاعل معها لتكون بيئة جاذبة لال�ستثمار الأجنبي �أو طاردة له ،ومن هذه املحددات
النظام ال�سيا�سي ،واال�ستقرار الأمني ،واملحددات القانونية والت�رشيعية.
�أو ًال  -املحددات القانونية والت�رشيعية:
( )1منى حممود �إدلبي� ،سيا�سة احلوافز ال�رضيبية و�أثرها يف توجيه اال�ستثمارات يف الدول النامية ،ر�سالة دكتوراه
مقدمة �إىل كلية احلقوق ،جامعة القاهرة.2006 ،
( )2ملزيد من التفا�صيل :انظر د� .أ�سامة الفويل ،حما�رضات يف الت�رشيع ال�رضيبي امل�رصي  ،2009الفتح للطباعة والن�رش،
�ص  259و د� .سوزي عديل نا�شد ،ظاهرة التهرب ال�رضيبي الدويل و�آثارها على اقت�صاديات الدول النامية ،ر�سالة
دكتوراه مقدمة �إىل كلية احلقوق ،جامعة الإ�سكندرية� ،1999 ،ص .175
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هي التي تعمل على تنظيم التعامل مع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وت�ساهم يف
حتفيزه ،وبالتايل فكلما انطوت على قانون موحد لال�ستثمار وا�ضح وغري متقارب مع
باقي الت�رشيعات ذات العالقة ،وبه ال�ضمانات الكافية من عدم م�صادرة وعدم ت�أمني
وخالفه ،ويكفل حرية حتويل الأرباح للخارج ،وحرية دخول وخروج ر�أ�س املال،
وعدم اخل�ضوع للن�صو�ص القانونية اخلا�صة بالعقود الإجرائية والتنظيمية ،واملزيد
من الت�سهيالت الإدارية ،واحلوافز التجارية والربحية ،ومنح ال�رشكات امل�ساهمة
امل�ستثمرة يف �إمكانية اختيار العاملني بها دون قيود ،و�ضمانات كافية ووا�ضحة ب�آلية
ت�سوية منازعات اال�ستثمار ،واحلق يف متلك الأرا�ضي والعقارات الالزمة ملبا�رشة
الن�شاط� ،أدى ذلك �إىل جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
ومن املهم يف هذا املجال �أن ن�شري �إىل �أهمية توافر نظام ق�ضائي م�ستقل عادل ناجز،
و�سلطة قوية ت�ستطيع تنفيذ �أحكامه وقراراته بكل ح�سم و�رسعة ،مما يعطي انطباعا
جي ًدا وجاذ ًبا للم�ستثمر الأجنبي ب�أن الدول امل�ضيفة قادرة على اتخاذ الإجراءات
القانونية ،وتنفيذ ت�رشيعاتها بكل ح�سم وقوة ،مما يبعث فيه روح الطم�أنينة
واالطمئنان على ا�ستثماراته ،وبالتايل فهي عوامل جذب لال�ستثمار وم�ؤثرة يف املناخ
اال�ستثماري للدول امل�ضيفة له.
ولكن النظام القانوين امل�شجع لال�ستثمار الأجنبي ال يتمثل مبجرد زيادة املزايا
واحلقوق التي مينحها للم�ستثمرين الأجانب� ،إمنا ي�ضاف �إىل ذلك التقليل من احتماالت
املخاطر ،وتوفري الأمان والثقة والعالقات اال�ستثمارية ،ف�إذا كان ر�أ�س املال ي�ستهدف
بطبيعته حتقيق الربح ،ف�إنه يعمل على حتقيقها يف بيئة ي�سودها الأمان وال�ضمان؛
لأنه مهما �أغدقت الدولة امل�ضيفة على اال�ستثمار الأجنبي من �إعفاءات ومزايا؛ ف�إن ذلك
يعد عدمي الفائدة مادام ال يوجد �ضمان حقيقي �ضد الإجراءات احلكومية التي جترد
امل�ستثمر من ملكيته �أو من املزايا والإعفاءات التي منحت له(.)1

( )1وليد حممد �أحمد �إبراهيم ،االنعكا�سات االقت�صادية لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ,دار اجلامعة اجلديدة – الإ�سكندرية،
� ،2015ص.55
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لذلك ت�ضمنت قوانني اال�ستثمار الوطنية العديد من ال�ضمانات التي يتعلق بع�ضها
باملحافظة على احلقوق واملزايا املمنوحة للم�ستثمر الأجنبي وعدم امل�سا�س بها ،ويتعلق
البع�ض الآخر منها بت�أمني امل�ستثمر الأجنبي من املخاطر غري التجارية التي تعد �أكرث
خطر يواجه امل�ستثمر الأجنبي(.)1
وهذه ال�ضمانات متثل احلماية القانونية لال�ستثمارات الأجنبية.
�إذن فاحلماية القانونية لال�ستثمارات الأجنبية ال تتمثل ب�صورة �أ�سا�سية مبدى ما
توفره قوانني اال�ستثمار الوطنية من حقوق ومزايا و�إعفاءات ،بل مبدى فعالية تنفيذ
هذه القوانني وما تت�ضمنه من مزايا عند ظهور املنازعات ويف قدرة امل�ستثمر الأجنبي
على اللجوء �إىل ال�سلطات الق�ضائية عند ن�شوء ذلك بينه وبني الطرف الوطني ،ومن مثل
تلك ال�ضمانات التي ميكن الإ�شارة �إليها �رشط الثبات الت�رشيعي ،وال�سماح للم�ستثمر
الأجنبي باللجوء �إىل التحكيم.
( )1ال�ضمانات املو�ضوعية (�رشط الثبات الت�رشيعي)(:)2
وملا كانت املزايــا والإعفاءات التي تقـرها قوانني اال�ستثمار الوطنية تعد عامال
رئي�س ًا يف ا�ستقطاب ر�أ�س املال اخلارجي ،بيد �أنها ال توفر احلماية القانونية الكافية
لال�ستثمار الأجنبي ،ذلك �أن الدول متلك احلق املطلق يف تعديل ت�رشيعاتها الداخلية
ومنها قانون اال�ستثمار ،ب�شكل ي�ؤدي �إىل تقلي�ص املزايا والإعفاءات الواردة فيه �أو
�إ�ضافة �أعباء جديدة تلقى على عاتق امل�ستثمر الأجنبي ،وت�ستمد الدولة هذه ال�سلطة
يف الواقع من حقها يف ال�سيادة الإقليمية على الأ�شخا�ص والأموال املوجودة يف �إقليمها،
بالإ�ضافة �إىل حقها يف اختيار نظامها االقت�صادي واالجتماعي.

( )1ملزيد من التفا�صيل انظر القانون رقم  116ل�سنة  2013يف �ش�أن ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش يف دولة الكويت – املادة
رقم .25
( )2د .طارق كاظم ،القيمة القانونية لل�ضمانات الت�رشيعية املمنوحة للم�ستثمر الأجنبي  -درا�سة مقارنة ،بحث مقدم
�إىل امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي التا�سع ع�رش حتت عنوان «قواعد اال�ستثمار بني الت�رشيعات الوطنية واالتفاقات الدولية
و�أثرها يف التنمية االقت�صادية يف دولة الإمارات العربية املتحدة» يف الفرتة من  27 - 25ابريل .2011
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ويف مواجهة ذلك وتبديدا ملخاوف امل�ستثمرين ،عمدت بع�ض الدول  -زيادة يف
ال�ضمان املمنوح للم�ستثمر الأجنبي وت�شجيع ًا له -على الن�ص يف قوانينها املنظمة
لال�ستثمار على حظر �رسيان التعديالت الالحقة التي تطر�أ على اال�ستثمار والتي
ت�ؤدى �إىل االنتقا�ص من احلقوق واملزايا والإعفاءات املمنوحة للم�ستثمر الأجنبي وقت
�إبرام عقد اال�ستثمار(.)1
 -2ال�ضمانات الإجرائية (ال�سماح للم�ستثمر الأجنبي باللجوء للتحكيم):
يتمثل الهدف من هذه ال�ضمانات يف تي�سري ح�صول امل�ستثمر على حقه يف حال
ن�شوء نزاع يتعلق باال�ستثمار ،فقد يحجم امل�ستثمر الأجنبي ب�صفة عامة عن ا�ستثمار
�أمواله يف دولة يعلم �أن اللجوء �إىل ق�ضائها الوطني هو الو�سيلة الوحيدة القت�ضاء
حقوقه يف حالة النزاع ،وعلة ذلك جهله مبعطيات املثول �أمام هذا الق�ضاء والإجراءات
الواجبة االتباع �أمامه يف الغالب ،لذلك اجته الفقه وقواعد ال�سلوك الدويل �إىل اعتماد نظام
التحكيم التجاري بو�صفه نظام ًا قانوني ًا بديال لت�سوية املنازعات بني الدولة وامل�ستثمر
الأجنبي ،ويحظى نظام التحكيم عموم ًا بثقة امل�ستثمر وت�أييده عموم ًا وذلك ملرونة
�إجراءاته واخت�صار وقته وتكاليفه.
ولعل �أهم مزايا نظام التحكيم والذي تدعو كثري من الأطراف ،وخا�صة
يف املعامالت التجارية �إىل تف�ضيله على ق�ضاء الدولة ،تتمثل يف التايل:
– يمُ ّكن التحكيم الطرفني من اختيار �شخ�ص حمل ثقتيهما ليكون قا�ضي ًا بينهما
يف النزاع� ،أما يف حماكم الدولة فالطرف يلتجىء للمحكمة دون �أن يعرف مقدم ًا
القا�ضي الذي �سينظر ق�ضيته.
– يف التحكيم عادة ما يختار الطرفان �شخ�ص ًا له خربة قانونية متميزة خا�صة يف
نوع التجارة �أو املقاولة �أو يف املو�ضوع الذي يقوم ب�ش�أن النزاع ،وتبدو هذه امليزة
وا�ضحة بالن�سبة للتجارة الدولية التي لها �آلياتها وقواعدها اخلا�صة ،وقد ال تتوافر
هذه اخلربة �أو املعرفة لدى قا�ضي املحكمة.
( )1القانون رقم  116ل�سنة  2013يف �ش�أن ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش يف دولة الكويت املادة رقم .25

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الرابعة  -العدد  - 14يونيو 49 2016

االستثمار األجنبي املباشر -دراسة تحليلية ملحدداته يف البيئة االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

– ي�ؤدي االلتجاء للتحكيم �إىل توفري الوقت واالقت�صاد يف النفقات ،خا�صة �أن الطرفني
ي�ستطيعان االتفاق على ميعاد ق�صري للتحكيم وهو ما يفتقره ق�ضاء الدولة.
– للطرفني يف التحكيم �أن يتفقا على تخويل هيئة التحكيم الف�صل يف النزاع وفقا
لقواعد العدل والإن�صاف ،وعندئذ ال تلتزم هيئة التحكيم بتطبيق القانون بل
تف�صل يف النزاع وفقا ملا تراه حمقق ًا للعدالة� ،أما القا�ضي فال يحكم بقواعد العدل
والإن�صاف بل بالقانون.
– يتميز التحكيم بتجنب التعر�ض لعالنية الق�ضاء ،فالتحكيم يجرى دون عالنية،
فجل�سات التحكيم جترى �رس ًا ال يح�رضها �إال الأطراف وممثلوهم ،وحكم التحكيم
ال يجوز ن�رشه �إال مبوافقة الطرفني ،ويف هذا حفظ ل�رسية ما بينهما من تعامالت �أو
ما �أبرماه من عقود قد ي�رضهما الك�شف عنها ملناف�سيهما.
– التحكيم التجاري الدويل حتديد ًا يجرى يف الغالب بني طرفني يف جل�ستني خمتلفتني
يريد كال منهما �أن يجلب املنازعة �إىل حمكمة بلده وفقا للإجراءات املتبعة يف هذه
املحكمة ،كما يريد تطبيق القواعد القانونية املو�ضوعية بقانون دولته ،وهي م�شكلة
ال يحلها �سوى االتفاق على التحكيم .لذلك �أ�صبح التحكيم �رضورة يفر�ضها واقع
التجارة الدولية(.)1
ولقد ذهب القانون رقم  116ل�سنة  2014يف �ش�أن ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش يف
دولة الكويت – املادة رقم ( )26على �أن املحاكم الكويتية وحدها هي املخت�صة بنظر
�أي نزاع ين�ش�أ بني م�رشوعات اال�ستثمار والغري �أيا كان ،ويجوز االتفاق على االلتجاء
يف هذا النزاع �إىل التحكيم .وقد حذت العديد من دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ذات
امل�سلك املن�صو�ص عليه يف قانون ت�شجيع اال�ستثمار الكويتي(.)2

( )1د .فتحي وايل ،التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعم ًال ،من�ش�أة املعارف ،طبعة �أويل ،2014
الإ�سكندرية.
( )2ملزيد من التفا�صيل انظر يف ذلك كل من قوانني اال�ستثمار املبا�رش الأجنبي يف الإمارات العربية املتحدة ،البحرين،
�سلطنة عمان.
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املبحث الثاين
م�ؤ�رشات قيا�س م�ستوى مناخ اال�ستثمار
لدول جمل�س التعاون اخلليجي
تناولنا فيما �سبق �أهم مكونات املناخ اال�ستثماري على ال�صعيد النظري ،بعيد ًا عن
القيا�س الإح�صائي الذي يتيح معرفة م�ستوى كفاءة هذا املناخ يف فرتة زمنية حمددة،
ثم تغرياته عرب الزمن (من �سنة �إىل �أخرى) بالإ�ضافة �إىل حتديد املوقف على ال�صعيد
الدويل وذلك من خالل املقارنات بني املناطق اجلغرافية املختلفة ،ومن ثم مدى ت�أثريه
يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة �إىل دولة ما �أو �إبعاده لها منها.
بهذا ال�صدد فقد �أعدت امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات،
من خالل تقريرها ال�سنوي الثالثني ملناخ اال�ستثمار يف الدول العربية لعام ،)1(2015
عر�ض ًا وحتلي ًال يت�ضمن بيانات وم�ؤ�رشات متعلقة ب�أداء جمموعات الدول العربية من
حيث ا�ستقطاب التدفقات اال�ستثمارية اخلارجية ،وذلك من خالل الرتكيز على جاذبيتها
لتلك التدفقات وفق جمموعة من املتغريات املف�رسة ،وقد ُر�صد يف هذا التقرير تطورات
مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية من خالل «م�ؤ�رش �ضمان جلاذبية اال�ستثمار»(،)2
وقد اعتمد م�ؤ�رش �ضمان جلاذبية اال�ستثمار على ثالث جمموعات رئي�سة حمددة
لقدرة جذب الدول للتدفقات الر�أ�سمالية املبا�رشة هي :جمموعة املتطلبات الأ�سا�سية،
وجمموعة العوامل الكامنة ،وجمموعة العوامل اخلارجية الإيجابية.
وتق�سم هذه املجموعات الثالثة الرئي�سة على النحو التايل:
جمموعة املتطلبات الرئي�سة:
ت�ضم (�أربعة) م�ؤ�رشات وهي :الأداء االقت�صادي الكلي ،والو�ساطة املالية
والقدرات التمويلية ،والبيئة امل�ؤ�س�سية واالجتماعية ،وبيئة �أداء الأعمال.
( )1امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ،التقرير ال�سنوي الثالثني
لعام � - 2015ص .6
( )2مت ا�ستبعاد كل من ليبيا و�سوريا العتبارات تتعلق بعدم توافر الإح�صاءات يف ظل الأو�ضاع التي متر بهما البلدان منذ
ما يزيد على ثالث �سنوات ،املرجع ال�سابق �ص .6
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جمموعة العوامل الكامنة:
ت�ضم (خم�سة) م�ؤ�رشات فرعية وهي :حجم ال�سوق ،وفر�ص النفاذ �إليه ،املوارد
الب�رشية والطبيعية ،عنا�رص التكلفة ،الأداء اللوج�ستي ،واالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات.
جمموعة العوامل اخلارجية الإيجابية :
ت�ضم م�ؤ�رشى :اقت�صاديات التكتل ،وعوامل التميز والتقدم التكنولوجى.
من �أهم مزايا م�ؤ�رش �ضمان جلاذبية اال�ستثمار� ،أنه جاء كم�ؤ�رش مركب يقي�س
جاذبية دول العامل والدول العربية لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،ذلك �أنه يقي�س ت�أثري عدد
كبري ومتكامل من العوامل على مناخ اال�ستثمار ،وللتعرف على �أهم اخل�صائ�ص املحددة
لقدرة الدول على جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش تعترب امل�ؤ�رشات املركبة �أداة هامة
ومفيدة التخاذ القرارات وتقييم �أداء الدول وتقومي ال�سيا�سات يف جماالت التناف�س على
اال�ستثمار الأجنبي وجذبه للقطاعات الداعمة للأداء التنموي يف البلد امل�ضيف.
وتتمثل املجموعات الثالث فيما يلي:
�أو ًال  -جمموعة املتطلبات الأ�سا�سية �أو امل�سبقة:
يق�صد باملقومات الأ�سا�سية �أو امل�سبقة الدعائم الالزمة التي متكن الدولة من
جذب اال�ستثمارات وبدونها يتعذر جذب امل�ستثمرين ،ت�ضم املجموعة �أربعة م�ؤ�رشات
من امل�ؤ�رشات الأحد ع�رش الفرعية املكونة للم�ؤ�رش العام للجاذبية وهي :م�ؤ�رش �أداء
االقت�صاد الكلي ،وم�ؤ�رش الو�ساطة املالية والقدرات التمويلية ،وم�ؤ�رش البيئة امل�ؤ�س�سية
واالجتماعية ،و�أخري ًا م�ؤ�رش بيئة �أداء الأعمال(.)1
 -1م�ؤ�رش ا�ستقرار االقت�صاد الكلي:
ميثل ا�ستقرار االقت�صاد الكلي عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا جلذب اال�ستثمار من خالل حتديد
( )1ير�صد امل�ؤ�رش العام جاذبية الدول اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش من خالل �أحد ع�رش م�ؤ�رش ًا فرعي ًا ،ي�ضاف �إىل ما ورد يف املنت،
م�ؤ�رش حجم ال�سوق وفر�ص و�سهولة النفاذ �إليه ،م�ؤ�رش املوارد الب�رشية الطبيعية ،م�ؤ�رش عنا�رص التكلفة ،م�ؤ�رش الأداء
الواجب م�ؤ�رش ،االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،م�ؤ�رش التكتل االقت�صادي ،م�ؤ�رش عوامل التمييز والتقدم التكنولوجي.
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اال�ستقرار ودرجته وفق �سبعة متغريات �أ�سا�سية هي :مدى تقلب معدل منو الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي ،ومعدل الت�ضخم ،وتقلب �سعر ال�رصف احلقيقي الفعال،
وعدد �أزمات �سعر ال�رصف خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية ،ون�سبة احل�ساب اجلاري
�إىل الناجت املحلي الإجمايل ،ون�سبة املوازنة العامة �إىل الناجت املحلي الإجمايل ،ون�سبة
الدين العام الإجمايل �إىل الناجت املحلي الإجمايل(.)1
هذا وقد ر�صدت النتائج التي ميكن ا�ستخال�ص جمموعة من املالحظات الرئي�سة
منها � ،أبرزها ما يلي:
 æالأداء العربي يف هذا امل�ؤ�رش يعد الأف�ضل مقارنة بامل�ؤ�رشات الأحد ع�رش الأخرى،
يتفوق الأداء العربي على املتو�سط العاملي مبا يزيد عن نقطة (متو�سط عربي بقيمة
 72.2مقارنة مبتو�سط عاملي بقيمة .)70.9
 æوعلى �صعيد املجموعات اجلغرافية العربية فقد ت�صدرت دول اخلليج الأداء
العربي بقيمة  83.1نقطة وب�أداء جيد جدا �أف�ضل من املتو�سط العاملي ،وقد حققت
دول جمل�س التعاون اخلليجي �أف�ضل �أداء (جيد جد ًا) يف ثالثة متغريات �أ�سا�سية
هي ا�ستقرار �سعر ال�رصف احلقيقي الفعال ،وعدد �أزمات �سعر ال�رصف ،و�أداء
احل�ساب اجلاري واملعامالت اخلارجية .وحلت دول املغرب العربي يف املرتبة
الثانية بقيمة  74.8نقطة ومب�ستوى �أداء متو�سط وحققت �أداء (جيد جدا) و�أداء
(جيد) يف م�ؤ�رش الدين العام.
� æأما دول امل�رشق العربي فقد حلت يف املرتبة الثالثة بقيمة  63.2نقطة ومب�ستوى
�أداء �ضعيف وتراوح م�ستوى �أدائها يف املتغريات الفرعية ما بني متو�سط يف تقلبات
معدل النمو ،و�أداء املوازنة العامة ،و�ضعيف جد ًا يف م�ؤ�رشات �سعر ال�رصف و�أداء
احل�ساب اجلاري والدين العام.
 æومقارنة بعام  2014حت�سن �أداء جميع املجموعات العربية يف م�ؤ�رش ا�ستقرار
االقت�صاد الكلي بن�سب ترتاوح ما بني  0.93و 8.37على التوايل(.)2
(1) Abdel Karim Jabr, Les determinants des investissements Directs étrangers dans les pays en
developpement, thèse de doctorat Université Paris 10. France 2010, P 5.

( )2امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات :مرجع �سابق �ص .42
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 -2م�ؤ�رش الو�ساطة املالية والقدرات التمويلية:
يقي�س م�ؤ�رش الو�ساطة املالية والقدرات التمويلية مدى قدرة االقت�صاد على توفري
املقومات املالية الالزمة جلذب اال�ستثمار من خالل ر�صده لثالثة متغريات �أ�سا�سية
هي :معدل عر�ض النقد مبفهومه الوا�سع �إىل الناجت املحلى الإجمايل ،واالئتمان املحلي
املمنوح للقطاع اخلا�ص كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل ،والقيمة ال�سوقية لل�رشكات
املدرجة يف �سوق ر�أ�س املال كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل(.)1
ويف هذا ال�صدد ميكن ا�ستخال�ص جمموعة من النتائج �أهمها ما يلي( :اجلدول رقم
 2والأ�شكال )4 ،3
� æإن الأداء العاملي يف هذا املجال متوا�ضع بالأ�سا�س مبتو�سط  21.4نقطة من �إجمايل
 100نقطة لإجمايل قيمة امل�ؤ�رش ،ولذلك ف�إن الأداء العربي يف هذا امل�ؤ�رش جاء �أقل من
الأداء العاملي ،حيث حققت الدول العربية متو�سطا لقيمة امل�ؤ�رش بلغ  14.3نقطة.
يوجد هناك �ضعف عام يف الأداء العربي على �صعيد توفري االئتمان للقطاع اخلا�ص
حيث يقل املتو�سط العربي للم�ؤ�رش  9.1نقطة عن املتو�سط العاملي البالغ  23.3نقطة.
 æت�صدرت دول امل�رشق العربي املجموعات اجلغرافية وحلت منفردة ،جمموعة الأداء
اجليد بقيمة  25.5نقطة بزيادة عن املتو�سط العاملي البالغ  21.4نقطة.
 æحلت دول املغرب العربي يف املرتبة الثانية بقيمة  15.7نقطة ومب�ستوى �أداء متو�سط ثم
جاءت دول اخلليج العربي يف املرتبة الثالثة بقيمة  15نقطة ومب�ستوى �أداء متو�سط.
 æعلى �صعيد املتغريات الأ�سا�سية للم�ؤ�رش جند �أن ال�سيولة املالية املعرب عنها مبعدل
عر�ض النقد �إىل الناجت املحلي الإجمايل كانت الأف�ضل عربيا يف دول امل�رشق العربي،
فيما متيز �أداء الأ�سواق املالية وقدرتها على متويل اال�ستثمار واملعرب عنها القيمة
ال�سوقية لل�رشكات املدرجة يف �سوق ر�أ�س املال كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل
يف دول امل�رشق العربي ودول اخلليج العربي� ،أما املتغري اخلا�ص باالئتمان املحلي
املمنوح للقطاع اخلا�ص كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل فلم ي�شهد بلوغ �أية جمموعة
عربية م�ستوى الأداء اجليد ،وجاء �أداء جميع املجموعات متو�سطا.
(1) Abdel Karim Jabr, Les determinants des investissements Directs étrangers dans les pays en
developpement, thèse de doctorat, Université Paris 10. France 2010, P 6.
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ومقارنة بعام  2014تراجع �أداء جميع املجموعات اجلغرافية العربية يف امل�ؤ�رشات
الفرعية الثالثة املكونة مل�ؤ�رش الو�ساطة املالية والقدرات التمويلية(.)1
 -3م�ؤ�رش البيئة امل�ؤ�س�سية:
يت�أثر مناخ اال�ستثمار بالأو�ضاع امل�ؤ�س�سية والتنظيمية وا�ستقرارها وخا�صة
القوانني والت�رشيعات ومدى تطبيقها و�ضمان ا�ستمراريتها وثباتها وات�ساقها مع
القوانني التجارية الدولية وجممل ال�سيا�سات النقدية واملالية ،كما مينح الإ�صالح
الهيكلي امل�ؤ�س�سي والقانوين الثقة للم�ستثمر الأجنبي؛ ولذلك تعترب البيئة امل�ؤ�س�سية
يف البلد امل�ضيف من �أهم العوامل امل�ؤثرة على جاذبية الدولة لال�ستثمار( ،)2ويف هذا
ال�صدد مت ر�صد جمموعة كبرية من امل�ؤ�رشات الفرعية املتعلقة مبتابعة �أداء الدول
يف جماالت من �أهمها امل�شاركة واملحا�سبة واال�ستقرار ال�سيا�سي وفعالية ال�سيا�سات
والإجراءات احلكومية ونوعية الأطر التنظيمية و�سيادة القانون وال�سيطرة على
الف�ساد.
ووفق ما جاء يف (اجلدول رقم  3والأ�شكال  5و  )6كان �أداء الدول العربية متوا�ضع ًا
جد ًا يف جمال البيئة امل�ؤ�س�سية حيث حققت الدول العربية متو�سطا لقيمة امل�ؤ�رش بلغ
 36.1نقطة مقارنة مبتو�سط عاملي بلغ  50.9نقطة ،مع وجود تباينات كبرية بني
املجموعات العربية املدرجة يف ح�ساب امل�ؤ�رش.
وفيما يتعلق باملجموعات اجلغرافية العربية ،فقد حلت دول جمل�س التعاون
اخلليجي يف املرتبة الأوىل عربيا بقيمة  52.1نقطة ب�أداء متو�سط حول املتو�سط
العاملي ،تلتها دول املغرب العربي يف املرتبة الثانية بقيمة  35.4نقطة وب�أداء �ضعيف،
وحلت دول امل�رشق العربي يف املرتبة الثالثة بقيمة  34.3نقطة وب�أداء �ضعيف.
و�أخريا حلت دول الأداء املنخف�ض يف املرتبة الرابعة والأخرية بقيمة  14.1نقطة
وب�أداء �ضعيف جد ًا.
( )1امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات  :مرجع �سابق �ص .44

(2) Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 2012:
Les déterminants des investissements directs étrangers dans les pays en developpement:
leçons pour L’UEMOA, P 10.
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جدير بالذكر حتقيق دول اخلليج �أداء جيد ًا يف م�ؤ�رشات فعالية ال�سيا�سات
والإجراءات احلكومية و�سيادة القانون وال�سيطرة على الف�ساد ،فيما تراوح �أداء
املجموعات اجلغرافية الأخرى يف جميع امل�ؤ�رشات بني املتو�سط وال�ضعيف جدا،
ومقارنة بعام  2014تراجع �أداء دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول امل�رشق فيما
حت�سن �أداء دول املغرب.
 -4م�ؤ�رش بيئة �أداء الأعمال:
تعترب بيئة �أداء الأعمال من العوامل الهامة جلاذبية الدول لال�ستثمار ب�شكل عام
واال�ستثمار الأجنبي ب�شكل خا�ص .يتم قيا�س بيئة �أداء الأعمال وفق  7متغريات
�أ�سا�سية منتقاة هي :بدء الأعمال ،والتعامل مع تراخي�ص البناء ،وت�سجيل امللكية،
واحل�صول على الكهرباء ،واحل�صول على االئتمان ،وحماية امل�ستثمرين وتنفيذ
العقود .ويف هذا ال�صدد من خالل نتائج امل�ؤ�رش ميكن ا�ستخال�ص املالحظات الأ�سا�سية
هي (جدول رقم  4والأ�شكال رقم  7و .)8
� æأداء متو�سط للدول العربية ب�شكل عام يف امل�ؤ�رش حيث بلغ املتو�سط العربي 61.2
نقطة مقارنة مع متو�سط عاملي يبلغ  66نقطة.
� æأداء مقبول للدول العربية يف متغريات بدء الأعمال وحماية امل�ستثمرين ،و�أداء جيد
�أف�ضل من املتو�سط العاملي يف متغريات التعامل مع تراخي�ص البناء وت�سجيل امللكية
واحل�صول على الكهرباء فيما كان الأداء �أقل من املتو�سط.
 æت�صدرت دول جمل�س التعاون اخلليجي املجموعات العربية املدرجة يف امل�ؤ�رش
بح�صولها على  66.9نقطة ،حيث جاءت يف جمموعة الأداء املتو�سط ،ثم حلت دول
املغرب العربي يف املرتبة الثانية بقيمة  60.1نقطة ومب�ستوى �أداء �ضعيف ،ثم دول
امل�رشق يف املرتبة الثالثة بقيمة  57.6نقطة ومب�ستوى �أداء �ضعيف �أي�ض ًا.
 æمتيز �أداء دول جمل�س التعاون اخلليجي يف م�ؤ�رشات التعامل مع الرتاخي�ص وت�سجيل
امللكية واحل�صول على الكهرباء وحماية امل�ستثمرين ب�أداء جيد.
 æيو�ضح امل�ؤ�رش �رضورة �إجراء �إ�صالحات عاجلة من قبل جمل�س التعاون اخلليجي
يف م�ؤ�رش تنفيذ العقود ،كذلك قيام دول املغرب العربي ب�إ�صالحات عاجلة يف جمال
احل�صول على االئتمان.
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ومقارنة بعام  2014ارتفع �أداء جميع املجموعات اجلغرافية العربية يف م�ؤ�رش
بيئة �أداء الأعمال وجاءت دول اخلليج يف املقدمة ك�صاحبة �أف�ضل ن�سبة حت�سن
بلغت .%1.5
ثاني ًا  -العوامل الكامنة:
هي تلك العوامل املتمثلة يف املعايري املعتمدة من ال�رشكات دولية الن�شاط الختيار
املوقع املالئم لتنفيذ اال�ستثمار ،وتت�ضمن بدورها ( )5م�ؤ�رشات فرعية ،والتي ت�ضم
�أي�ضا جمموعة من املتغريات.
 -1م�ؤ�رش حجم ال�سوق وفر�ص النفاذ �إليه:
يعترب حجم ال�سوق و�سهولة النفاذ �إليه من املقومات الرئي�سة اجلاذبة لال�ستثمار
الأجنبي .هذا ويت�ضمن هذا امل�ؤ�رش �ستة متغريات هي :الطلب املحلي احلقيقي للفرد،
وتقلبات الطلب املحلي ،وم�ؤ�رش الأداء التجاري ،ون�سبة التجارة اخلارجية �إىل الناجت
املحلي الإجمايل ،وتطبيق التعريفة اجلمركية ،و�أخري ًا درجة االنفتاح على العامل
اخلارجي ،ووفق هذا ال�سياق ف�إن (اجلدول رقم  5والأ�شكال  9و  )10اللذين ير�صدان
�أداء الدول العربية يف امل�ؤ�رش ومتغرياته ال�ستة الرئي�سة يت�ضح ما يلي(: )1
 æتتمتع الدول العربية مبركز قريب من املتو�سط العاملي فيما يتعلق مب�ؤ�رش حجم
ال�سوق وفر�ص و�سهولة النفاذ �إليه حيث يبلغ املتو�سط العربي  44.4نقطة فيما
يبلغ املتو�سط العاملي  49.8نقطة.
 æت�شغل الدول العربية موقع ًا متجاوز ًا متو�سط الأداء العاملي يف متغري ن�سبة التجارة
اخلارجية �إىل الناجت املحلي الإجمايل ،يف حني ت�شغل �أقل من املتو�سط العاملي يف
متغريات الطلب املحلي احلقيقي للفرد وتقلبه والأداء التجاري وتطبيق التعريفة
اجلمركية واالنفتاح على العامل اخلارجي.

( )1مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية  2015مرجع �سابق �ص.51
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 æوفيما يتعلق باملجموعات اجلغرافية العربية ت�صدرت دول جمل�س التعاون اخلليجي
ب�أداء متو�سط بحلولها يف املرتبة الأوىل عربيا بقيمة  52.2نقطة مقارنة مبتو�سط
عاملي بلغ  49.8نقطة.
 æت�شغل دول امل�رشق العربي املرتبة الثانية بقيمة  46.8نقطة ب�أداء متو�سط ،وجاءت
دول املغرب العربي يف املرتبة الثالثة ب�أداء �ضعيف.
 æبالن�سبة ملكونات امل�ؤ�رش يت�ضح من (اجلدول رقم  )5متيز �أداء دول جمل�س التعاون
اخلليجي يف م�ؤ�رش الطلب املحلي احلقيقي للفرد ب�أداء جيد ،وكذلك يف م�ؤ�رش ن�سبة
التجارة اخلارجية �إىل الناجت املحلي الإجمايل.
 æكما متيز �أداء دول امل�رشق العربي يف متغري ن�سبة التجارة اخلارجية �إىل الناجت املحلي
الإجمايل.
 æيو�ضح امل�ؤ�رش �رضورة �إجراء �إ�صالحات عاجلة من قبل دول املغرب العربي يف
م�ؤ�رش تطبيق التعريفة اجلمركية.
 æومقارنة بعام  2014تراجع �أداء جميع املجموعات اجلغرافية العربية يف م�ؤ�رش
حجم ال�سوق وفر�ص و�سهولة النفاذ �إليه ،فيما عدا دول املغرب العربي.
 -2م�ؤ�رش املوارد الب�رشية والطبيعية:
يعترب توافر املوارد الطبيعية والب�رشية �أحد املقومات التقليدية جلذب اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش يف العامل بل �إن هناك العديد من �أمناط اال�ستثمار يف العامل التي
ت�ستهدف املوارد الطبيعية والتواجد الب�رشى الكفء يف البلد امل�ستهدف باال�ستثمار،
ويف هذا ال�سياق مت �إدراج م�ؤ�رش خا�ص باملوارد الب�رشية والطبيعية يقي�س تلك املقومات
وفق متغريات نوعية وكمية هي :ن�صيب عوائد املوارد الطبيعية من �إجمايل الناجت
املحلى ،ومتو�سط منو �إنتاجية العمل ،ومتو�سط �سنوات الدرا�سة للبالغني ،و�سنوات
التعليم املتوقعة للأطفال ،و�أخري ًا م�ؤ�رش التنمية الب�رشية(.)1
ويف هذا ال�سياق ميكن حتديد جمموعة من النتائج الأ�سا�سية يف (اجلدول رقم 6
والأ�شكال  11و  )12لأداء الدول العربية.
(1) Abdel Karim Jabr, Les determinants des investissements directs étrangers dans les pays en
developpement, thèse de doctorat, Paris 10, France 2010, P 12.
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 æيعترب الأداء العربي يف هذا امل�ؤ�رش قريب ًا من الأداء العاملي حيث حققت الدول العربية
متو�سطا لقيمة امل�ؤ�رش بلغ  49.1نقطة مقارنة مع متو�سط عاملي بلغ  51نقطة.
 æالأداء العربي جاء �أف�ضل من املتو�سط العاملي يف متغري ن�صيب عوائد املوارد الطبيعية
من �إجمايل الناجت املحلى الإجمايل ،حيث يتجاوز املتو�سط العربي البالغ  46.8نقطة
املتو�سط العاملي البالغ  19.8نقطة مبا يزيد على ال�ضعف بكثري وذلك بف�ضل توافر
النفط يف دول اخلليج العربي واجلزائر وموارد تعدينية �أخرى يف موريتانيا واليمن
وال�سودان.
 æيعترب الأداء العربي قريبا من الأداء العاملي يف متغريي �سنوات التعليم املتوقعة
للأطفال وم�ؤ�رش التنمية الب�رشية  ،فيما جاء �أقل من امل�ستوى العاملي ب�شكل وا�ضح
يف بقية امل�ؤ�رشات.
� æأما فيما يتعلق باملجموعات اجلغرافية العربية فقد تقدمت دول جمل�س التعاون
اخلليجي الدول العربية ب�أداء جيد بقيمة  58.5نقطة ،وحلت دول امل�رشق العربي يف
املرتبة الثانية عربيا بقيمة  49.3نقطة ،وكذلك دول املغرب العربي يف املرتبة الثالثة
بقيمة  46.4نقطة ب�أداء �ضعيف �أقل من املتو�سط العاملي ،و�أخري ًا جاءت دول الأداء
املنخف�ض يف املرتبة الرابعة بقيمة  36.8نقطة ومب�ستوى �أداء �ضعيف جد ًا .
 æي�ؤكد امل�ؤ�رش �رضورة �إجراء �إ�صالحات من قبل دول التعاون اخلليجي يف م�ؤ�رش منو
�إنتاجية العمل ،كذلك قيام دول الأداء املنخف�ض ب�إ�صالحات يف م�ؤ�رشات �إنتاجية
العمل ،و�سنوات الدرا�سة للبالغني ،والتنمية الب�رشية ب�شكل عام.
 æومقارنة بعام  2014تراجع �أداء جميع املجموعات اجلغرافية العربية يف م�ؤ�رش
املوارد الب�رشية والطبيعية(.)1
 -3م�ؤ�رش عنا�رص التكلفة:
تعترب عنا�رص التكلفة والعائد �أحد �أهم العوامل التي تدخل يف اتخاذ قرار اال�ستثمار
يف بلد ما مما يجعل تكلفة عنا�رص الإنتاج لأي م�رشوع ا�ستثماري واختالفها من بلد
( )1امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،مرجع �سابق �ص .52
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لآخر م�ؤ�رش ًا هام ًا ورئي�س ًا جلذب اال�ستثمار الأجنبي ،ويقي�س م�ؤ�رش عنا�رص التكلفة 4
�أنواع رئي�سة من املتغريات هي� :رضيبة العمل وامل�ساهمات ( %من الأرباح التجارية)،
�إجمايل معدل ال�رضيبة (%من الأرباح التجارية) ،والوقت الالزم لدفع ال�رضائب
(بال�ساعات �سنوي ًا) ،وتكلفة الت�صدير واال�سترياد(.)1
ويف هذا ال�صدد ميكننا ا�ستخال�ص جمموعة من النتائج :من (اجلدول رقم 7
الأ�شكال  13و .)14
 æالأداء العربي يف هذا امل�ؤ�رش جاء �أعلى من الأداء العاملي املرتفع �أ�صال ،حيث حققت
الدول العربية متو�سط ًا لقيمة امل�ؤ�رش بلغ  81.7نقطة مقارنة مع متو�سط عاملي بلغ
 77.3نقطة.
 æبخ�صو�ص املجموعات اجلغرافية العربية ،فقد ت�صدرت دول جمل�س التعاون
اخلليجي الدول العربية وجاءت وحيدة يف جمموعة الأداء اجليد جد ًا بقيمة 91.1
نقطة ،وجاءت دول امل�رشق العربي يف املرتبة الثانية بقيمة  81نقطة.
 æبالن�سبة للمتغريات الأربعة املكونة للم�ؤ�رش تعترب الدول العربية ذات �أداء �أف�ضل من
املتو�سط العاملي يف جميع املتغريات وال�سيما دول اخلليج.
 æمتيز �أداء دول جمل�س التعاون اخلليجي يف متغريي معدل ال�رضيبة كن�سبة من
الأرباح التجارية والوقت الالزم لدفع ال�رضائب بال�ساعات �سنوي ًا مب�ستوى جيد
جد ًا مقارنة باملتو�سط العاملي.
 æجاء �أداء دول امل�رشق جيد ًا يف م�ؤ�رشي معدل ال�رضيبة وتكلفة اال�سترياد والت�صدير.
وب�شكل عام يت�ضح �أن دول الأداء املنخف�ض عليها الإ�رساع يف اتخاذ خطوات
�إ�صالحية يف جماالت زمن دفع ال�رضائب وتكلفة الت�صدير واال�سترياد ،يف حني �أن على
دول املغرب العربي التحرك على �صعيد معدل ال�رضيبة كن�سبة من الأرباح التجارية.
ومقارنة بعام  2014حت�سن �أداء جميع املجموعات العربية يف م�ؤ�رش عنا�رص
التكلفة ،وخ�صو�ص ًا دول الأداء املنخف�ض بن�سبة .%6.6
(1) H.T.T Naguyen, M Kechidi, Les effets des investissements directs étrangers de plate-forme
d’exportation sur les exportations- Revenue économique, Paris, France 2010, P 10.
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 -4م�ؤ�رش الأداء اللوجي�ستي:
تعد البنية التحتية واملرافق املتطورة وال�سيما يف جماالت النقل واملوا�صالت
�رضورة هامة للتنمية االقت�صادية وجذب اال�ستثمار الأجنبي باعتبارها عن�رص ًا هام ًا
يف ت�أ�سي�س امل�رشوعات اال�ستثمارية على خمتلف �أنواعها ويف رفع القدرة التناف�سية
للبلد امل�ضيف.
ويف هذا ال�سياق مت قيا�س م�ؤ�رش الأداء اللوجي�ستي بناء على �أربعة �أنواع رئي�سة
هي :كفاءة و�شفافية �إجراءات التخلي�ص اجلمركي ،وكفاءة �أداء البنية التحتية للتجارة
والنقل و�أداء ال�شحن اجلوي ،وجودة وكفاءة اخلدمات اللوج�ستية ،وتتبع وتعقب
الأداء ،وزمن اجناز �إجراءات كثافة الطرق الربية (م�ساحتها لكل  100كيلو مرت مربع
�أو ن�سبتها من �إجمايل امل�ساحة) ،وم�ؤ�رش �أداء النقل اجلوى.
هذا ومن خالل بيانات هذا امل�ؤ�رش (جدول رقم  8والأ�شكال رقم  15و  )16ميكننا
ا�ستخال�ص جمموعة النتائج التالية:
 æيعترب الأداء العربي يف هذا امل�ؤ�رش �أقل من الأداء العاملي ،حيث حققت الدول العربية
متو�سطا لقيمة امل�ؤ�رش بلغ  28.5نقطة مقارنة مع متو�سط عاملي بلغ  37.5نقطة.
 æيعترب الأداء العربي �أقل من املتو�سط العاملي يف جميع املتغريات ولكن بن�سب متفاوتة
�أبرزها كفاءة التخلي�ص اجلمركي وتتبع وتعقب الأداء ،وزمن �إجناز املعامالت.
 æوفيما يتعلق باملجموعات اجلغرافية العربية فقد ت�صدرت دول جمل�س التعاون
اخلليجي املجموعات العربية وجاءت وحيدة يف جمموعة الأداء اجليد بقيمة 43.3
نقطة ،وبزيادة عن املتو�سط العاملي البالغ  37.5نقطة.
 æحلت دول امل�رشق العربي يف املرتبة الثانية بقيمة  27.9نقطة ب�أداء �ضعيف ثم دول
املغرب العربي بقيمة  26.4نقطة.
 æمتيز �أداء دول اخلليج يف م�ؤ�رش النقل اجلوى و�سجلت كل املجموعات العربية -فيما
عدا دول اخلليج� -أداء يرتاوح ما بني املتو�سط وال�ضعيف جدا يف كل املتغريات.
مقارنة بعام  2014تراجع �أداء دول اخلليج ودول الأداء املنخف�ض ،فيما ارتفع �أداء
دول امل�رشق واملغرب العربي يف م�ؤ�رش الأداء اللوجي�ستي(.)1
( )1تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ،مرجع �سابق� ،ص .52
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 -5م�ؤ�رش االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات:
�أ�صبحت االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات من العنا�رص الهامة وامل�ؤثرة على
جاذبية الدول لال�ستثمارات الأجنبية ،ومت قيام م�ؤ�رش االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات بناء على �أربعة متغريات رئي�سة هي :ا�شرتاكات الهاتف الثابت لكل 100
ن�سمة ،ون�سبة م�ستخدمي االنرتنت من ال�سكان ،وا�شرتاكات الهاتف النقال لكل 100
ن�سمة من ال�سكان ،ا�شرتاكات خدمات النطاق العري�ض (الربودباند)(.)1
من خالل بيانات الدول العربية يف هذا امل�ؤ�رش (جدول رقم  9والأ�شكال رقم  17و
 )18ميكننا ا�ستخال�ص جمموعة من النتائج �أهمها ما يلي:
 æيعترب الأداء العربي �أقل من الأداء العاملي ،حيث حققت الدول العربية متو�سط ًا لقيمة
امل�ؤ�رش بلغ  31.8نقطة مقارنة مع متو�سط عاملي بلغ  39.2نقطة.
 æيعترب الأداء العربي قريبا من املتو�سط العاملي يف متغريات ن�سبة م�ستخدمي الإنرتنت
من ال�سكان بل وتفوق على املتو�سط العاملي يف متغري ا�شرتاكات الهاتف النقال لكل
 100ن�سمة من ال�سكان.
 æوفيما يتعلق باملجموعات اجلغرافية العربية ،فقد ت�صدرت دول جمل�س التعاون اخلليجي
املجموعات العربية وجاءت وحيدة يف جمموعة الأداء اجليد بقيمة  47.3نقطة.
 æحلت دول امل�رشق العربي يف املرتبة الثانية بقيمة  31.5نقطة ب�أداء متو�سط ،ثم دول
املغرب العربي بقيمة  26.9نقطة ب�أداء �ضعيف ،ثم دول الأداء املنخف�ض يف املرتبة
الرابعة والأخرية بقيمة  12.3ب�أداء �ضعيف جد ًا.
 æمتيزت دول جمل�س التعاون ب�أداء جيد جد ًا يف متغري ا�شرتاكات الهاتف النقال
ومب�ستوى جيد يف ن�سبة م�ستخدمي الإنرتنت ،فيما �سجلت كل املجموعات العربية
الأخرى �أداء يرتاوح ما بني املتو�سط وال�ضعيف جد ًا يف كل املتغريات.
 æتك�شف البيانات �رضورة حترك دول الأداء املنخف�ض لتح�سني و�ضعها على �صعيد
تو�صيل الإنرتنت والهاتف النقال �إىل ال�سكان.
(1) Abdel Karim Jabr:
Les determinants des investissements directs étrangers dans les pays en developpement,
thèse de doctorat Paris 10. France 2010, P 14.
Nestor William Esso: détermination et impact de l’investissement direct étranger sur la croissance économique au Cameron. Jendouba, 2009, P 6.

 70مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الرابعة  -العدد  - 14يونيو 2016

�أ .د .جمدي حممود �شهاب

جدول رقم ()9

17
18
مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الرابعة  -العدد  - 14يونيو 71 2016

االستثمار األجنبي املباشر -دراسة تحليلية ملحدداته يف البيئة االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

ومقارنة بعام  2014حت�سن �أداء دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول امل�رشق
العربي فيما تراجع �أداء دول املغرب العربي ودول الأداء املنخف�ض يف م�ؤ�رش االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات.
ثالث ًا -العوامل اخلارجية الإيجابية:
متثل خمتلف العوامل التي تر�صد االختالفات فيما بني الدول على �صعيد التميز
والتقدم التكنولوجي وطبيعة العالقات االقت�صادية الدولية ،وخا�صة على م�ستوى
كثافة االتفاقيات الثنائية .كما تت�ضمن الدور الهام الذي تقوم به ال�رشكات دولية الن�شاط
يف ت�شجيع املزيد من اال�ستثمارات الأجنبية ب�أثر املحاكاة ،وت�ضم م�ؤ�رشين فرعيني(:)1
 -1م�ؤ�رش اقت�صاديات التكتل:
تختلف قدرة الدولة يف جذب اال�ستثمار الأجنبي وفق طبيعة عالقاتها اخلارجية
وعالقاتها بال�رشكات دولية الن�شاط ،والتي تعد امل�ؤ�رش الرئي�س لتدفقات اال�ستثمارات
الأجنبية ،ويف هذا ال�صدد ف�إن م�ؤ�رش اقت�صاديات التكتل ي�ستند على ثالث متغريات
�أ�سا�سية :عدد ال�رشكات دولية الن�شاط املنتمية �إىل  24دولة من منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية داخل الدولة ،ور�صيد اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوارد كن�سبة من الإجمايل
العاملي ،والر�صيد الرتاكمي لعدد اتفاقيات ت�شجيع اال�ستثمار التي �أبرمتها الدولة.
بناء على بيانات (اجلدول رقم  10والأ�شكال  19و  )20اللذين ير�صدان �أداء الدول
العربية يف امل�ؤ�رش ومتغرياته الثالثة الرئي�سة:
 æيعترب �أداء املتو�سط العربي يف هذا امل�ؤ�رش �أقل ب�شكل وا�ضح من الأداء العاملي
املنخف�ض �أ�صال حيث حققت الدول العربية متو�سط ًا لقيمة امل�ؤ�رش بلغ  12.4نقطة
مقارنة مع متو�سط عاملي بلغ  15.7نقطة.
� æأداء الدول العربية �أف�ضل من املتو�سط العاملي بالن�سبة للر�صيد الرتاكمي لعدد
اتفاقيات ت�شجيع اال�ستثمار التي �أبرمتها الدولة مبتو�سط  33اتفاقية لكل دولة
عربية من الدول  16التي ير�صدها التقرير مقارنة بنحو  31.6اتفاقية يف املتو�سط
على امل�ستوى العاملي(.)2
(1) Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 2012:
Les déterminants des investissements directs étrangers dans les pays en developpement: leçons pour L’UEMOA, P 16.

( )2تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية – مرجع �سابق – �ص .56
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 æوفيما يتعلق باملجموعات اجلغرافية العربية ،فقد ت�صدرت دول امل�رشق العربي
املجموعات العربية ب�أداء جيد بقيمة  18.2نقطة ،ثم دول املغرب العربي ب�أداء جيد
�أي�ضا بقيمة  15.6نقطة.
 æحلت دول جمل�س التعاون اخلليجي يف املرتبة الثالثة بقيمة  11.8نقطة ب�أداء متو�سط،
ثم دول الأداء املنخف�ض يف املرتبة الرابعة والأخرية بقيمة  6.5ب�أداء �ضعيف جد ًا.
 æت�ؤكد البيانات �رضورة حترك دول الأداء املنخف�ض لتح�سني جاذبيتها لل�رشكات
دولية الن�شاط يف العامل ،وكذلك دول امل�رشق العربي واخلليج ولكن بدرجة �أقل.
ومقارنة بعام  2014ارتفع �أداء جميع املجموعات يف م�ؤ�رش اقت�صاديات التكتل وكانت
دول اخلليج �صاحبة �أف�ضل حت�سن بن�سبة تقرتب من  %7خالل تقرير عام .2015
 -2م�ؤ�رش عوامل التميز والتقدم التكنولوجي:
متثل عوامل التميز والتقدم التكنولوجي التي متتلكها �أي دولة �أهمية عند ال�رشكات
دولية الن�شاط من خالل ا�ستثماراتها يف جمال البحوث والتطوير ،ومتكنها من حتقيق
ميزة تناف�سية ،ومن اعتماد تنويع ومتيز املنتج كو�سيلة لتعظيم الربحية ،والواقع
�أكد �أن لهذا النوع من اال�ستثمار �أثر ًا تو�سعي ًا على التجارة الدولية من زاويتي الإنتاج
واال�ستهالك .هذا امل�ؤ�رش يت�ضمن خم�سة �أنواع رئي�سة من املتغريات هي :م�ؤ�رش تطور
ال�سوق ،وم�ؤ�رش تطور بيئة الأعمال ،وم�ؤ�رش املعرفة ،وامل�شاركة يف �إجمايل طلبات
الت�صميم (املبا�رشة وعرب نظام الهاي) ،وم�ؤ�رش احلكومة االلكرتونية(.)1
ووفق البيانات يف (اجلدول رقم  11والأ�شكال  21و  )22اللذين يو�ضحان �أداء
الدول العربية يف امل�ؤ�رش ومتغرياته ال�سبعة الرئي�سة نذكر ما يلي:
 æيالحظ مقارنة بالتعريفات ال�سابق ذكرها تقلي�ص عدد املتغريات املكونة للم�ؤ�رش
من � 7إىل  5متغريات فقط وذلك بحذف متغريي طلبات ت�سجيل العالمات التجارية
(1) Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 2012:
Les déterminants des investissements directs étrangers dans les pays en developpement: leçons pour L’UEMOA, P 18.
H.T.T Naguyen, M Kechidi:
Les effets des investissements directs étrangers de plate-forme d’exportation sur les exportations- Revenue économique. Paris, France 2010, P 22.
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املبا�رشة وعرب نظام الهاي وكذلك متغري احل�صة من طلبات الرباءات يف العامل
(�إدخاالت املرحلة الوطنية املبا�رشة ومعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات) ،وذلك
لأ�سباب تتعلق بنق�ص بيانات بع�ض الدول املدرجة يف امل�ؤ�رش من امل�صدر الرئي�س.
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 æميثل �أداء املتو�سط العربي يف هذا امل�ؤ�رش �أداء �أقل ب�شكل وا�ضح من الأداء العاملي،
املنخف�ض �أ�صال حيث حققت الدول العربية متو�سط ًا لقيمة امل�ؤ�رش بلغ  28نقطة
مقارنة مع متو�سط عاملي بلغ  35.7نقطة.
� æأداء الدول العربية جاء �أقل من املتو�سط العاملي بالن�سبة لعدد كبري من املتغريات
املكونة للم�ؤ�رش.
 æوفيما يتعلق باملجموعات اجلغرافية العربية ،فقد ت�صدرت دول جمل�س التعاون
اخلليجي املجموعات العربية وجاءت وحيدة يف جمموعة الأداء املتو�سط بقيمة
 27.5نقطة.
 æيف م�ؤ�رش عوامل التميز والتقدم التكنولوجي لعام  ،2015حلت دول جمل�س التعاون
اخلليجي يف املرتبة الثانية بقيمة  37.7نقطة ب�أداء �ضعيف ،ثم دول امل�رشق العربي
يف املرتبة الثالثة بقيمة  30.3نقطة ب�أداء �ضعيف ثم دول املغرب العربي ب�أداء
�ضعيف �أي�ضا وبقيمة  25.3نقطة و�أخري ًا دول الأداء املنخف�ض يف املرتبة الرابعة
بقيمة  13.7ب�أداء �ضعيف جدا (انظر جدول رقم (.))11
يالحظ من هذه املتغريات الأ�سا�سية املكونة للم�ؤ�رش وجود متيز لدى دول اخلليج
على �صعيد تطور بيئة الأعمال واحلكومية الإلكرتونية ،يف مقابل تراجع وا�ضح لدول
املغرب العربي يف م�ؤ�رش تطور بيئة الأعمال ودول الأداء املنخف�ض يف جميع املتغريات
الأ�سا�سية للم�ؤ�رش.
ومقارنة بعام  2014فقد حت�سن �أداء دول امل�رشق العربي ودول الأداء ال�ضعيف
يف م�ؤ�رش عوامل التميز والتقدم التكنولوجي بن�سبة  9.1و  %12.8على التوايل ،فيما
تراجع �أداء دول اخلليج ودول املغرب العربي.
من جماع ما تقدم يتبني لنا ما ي�أتي:
 æت�صدرت دول جمل�س التعاون اخلليجي املنطقة العربية ،وذلك بالن�سبة للمجموعات
الثالثة الرئي�سة مل�ؤ�رش �ضمان جاذبية اال�ستثمار ،وذلك مب�ستوى �أداء جيد جد ًا،
ثم حلت دول امل�رشق العربي .وجاءت دول املغرب العربي يف املرتبة الثالثة ب�أداء
 76مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الرابعة  -العدد  - 14يونيو 2016

�أ .د .جمدي حممود �شهاب

متو�سط .ومقارنة بعام  2014فقد ارتفع �أداء الدول العربية نتيجة لتح�سن
�أداء دول امل�رشق العربي يف جمموعة العوامل اخلارجية ،بينما تراجع �أداء بقية
املجموعات العربية.
 æبالن�سبة لعدد من امل�ؤ�رشات الفرعية ،فقد تراوحت م�ستويات �أداء دول جمل�س
التعاون اخلليجي وذلك على النحو التايل:
م�ستوى �أداء جيد جداً على النحو التايل:
 م�ؤ�رش ا�ستقرار االقت�صاد الكلي. م�ؤ�رش عنا�رص التكلفة.ومب�ستوى �أداء جيد على النحو التايل:
 م�ؤ�رش املوارد الب�رشية. م�ؤ�رش الأداء اللوجي�ستي. م�ؤ�رش االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.ومب�ستوى �أداء متو�سط متثل يف:
 م�ؤ�رش البيئة امل�ؤ�س�سية. م�ؤ�رش بيئة �أداء الأعمال. م�ؤ�رش التميز والتقدم التكنولوجي.وبالن�سبة للم�ؤ�رشات الأخرى ،فقد ت�صدرت جمموعات جغرافية �أخرى يف �إطار
املنطقة العربية على النحو التايل:
 æم�ؤ�رش الو�ساطة املالية والقدرات التمويلية ،فقد ت�صدرت دول امل�رشق العربي الدول
العربية ،وحلت يف جمموعة الأداء اجليد ،ثم جمموعة املغرب العربي ،وجاءت دول
جمل�س التعاون اخلليجي يف املرتبة الثالثة ب�أداء متو�سط .ومقارنة بعام 2014
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تراجع �أداء املجموعات اجلغرافية العربية ،وذلك نتيجة ت�سجيل تراجع يف امل�ؤ�رشات
الفرعية الثالثة املكونة للم�ؤ�رش.
 æوقد جاء �أداء دول جمل�س التعاون اخلليجي يف املرتبة الثالثة ب�أداء �ضعيف بالن�سبة
مل�ؤ�رش اقت�صاديات التكتل ،كما ت�صدرت دول امل�رشق العربي هذا امل�ؤ�رش ب�أداء
متو�سط  ،وحلت دول املغرب العربي يف املرتبة الثانية ب�أداء �ضعيف .ومقارنة بعام
 2014فقد ارتفع �أداء املجموعات العربية يف م�ؤ�رش اقت�صاديات التكتل.
وهكذا ف�إن النتائج املتقدمة تقودنا �إىل �أن ن�ستخل�ص ما ي�أتي:
 æتواجه املنطقة العربية مبا فيها دول جمل�س التعاون اخلليجي العديد من التحديات
التي ت�ؤثر يف حجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.
 æتعترب الأزمة املالية العاملية ل�سنة  ،2008والتي ا�شتدت عام  ،2010ثم الهبوط
امل�ستمر واملتزايد لأ�سعار البرتول -والذي بد�أ يف عام  -2014من العوامل الهامة
التي �ساهمت يف حدوث هذه التحديات.
 æتذبذب �أداء املنطقة العربية مبا فيها دول جمل�س التعاون اخلليجي �صعود ًا وهبوط ًا
يف ح�صة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش خالل الفرتة من عام  2000حتى .2014
� æسجل عام  2014تراجع ًا �إجمالي ًا يف �أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،كما
ا�ستحوذت دولتان عربيتان (ال�سعودية والإمارات) وحدهما على  %42من
�أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية يف املنطقة.
 æي�ؤكد التحليل املتقدم على الأهمية الق�صوى للتحرك نحو زيادة جاذبية االقت�صاديات
العربية مبا فيها دول جمل�س التعاون اخلليجي لال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
ملواجهة التحديات التي تواجه النمو االقت�صادي وتوظيف التكنولوجيا و�سبل
الإدارة احلديثة.
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اخلـامتــة:
ملا كان اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يعزز بالفعل النمو االقت�صادي وعملية التنمية
من خالل الإ�سهام يف زيادة ر�ؤو�س الأموال يف الدول التي يتم اال�ستثمار فيها ،كما �أنه
ُيحدِث فارق ًا ملحوظ ًا يف اقت�صاد الدول من خالل القنوات غري املبا�رشة  ،فاال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش ي�ؤدي �إىل دخول �سلع جديدة يف االقت�صاد ،الأمر الذي ي�ؤدي بدوره �إىل
طرح �سلع حملية وو�سيطة نتيجة الرتفاع معدل الطلب واملناف�سة يف ال�سوق ،وعالوة
على ذلك يخلق فر�ص عمل يف الدولة امل�ضيفة ،مما ي�ساعد على اال�ستفادة من العمالة
املاهرة غري امل�ستغلة ،وهو ما ي�ؤدي بدوره �إىل تعزيز مهارات العمل ونقل اخلربات
الأجنبية �إىل العمالة املحلية ،ونتيجة ذلك ميكن �أن يحطم النظام القوى لال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش دوائر التخلف اخلبيثة.
كل هذا ال ينفي �أن لهذا النوع من اال�ستثمار �آثاره العك�سية على الدول امل�ضيفة،
فعندما تغيب الطاقة اال�ستيعابية ،ال تتحقق النتائج الإيجابية كما ال حتدث تنمية ر�أ�س
املال الب�رشي ،وهناك العديد من �أ�س�س البنية التحتية التي يلزم توافرها من �أجل دعم
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش مثل اال�ستعداد التكنولوجي والعمالة املتعلمة والتطوير
امل�ؤ�س�سي واملايل.
�إن تدفق هذه اال�ستثمارات غالب ًا ما يكون م�صحوب ًا بنقل اخلربات يف الإدارة
والتكنولوجيا احلديثة ،مما ي�سهم يف زيادة الإنتاجية وحت�سني القدرة التناف�سية
لل�صناعات القائمة ،ف�ضال عن �إن�شاء �صناعات جديدة ت�ؤدي �إىل خلق املزيد من فر�ص
العمل وا�ستغالل املوارد املتاحة.
ولعل الأهم من جلب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وحماولة جذبه مبنحه العديد من
احلوافز وال�ضمانات كما �سبق وبينا وطم�أنة امل�ستثمر� ،أن يكون التخطيط اال�ستثماري
هو املنهج املتبع من الدولة كونها امل�رشفة على تلك اال�ستثمارات ،وذلك من عدة
نواح كنوع اال�ستثمار وطبيعته ،واملكان املقام عليه امل�رشوع اال�ستثماري والعمالة
ٍ
امل�ستخدمة فيه ،واملخرجات اال�ستثمارية ،وحماولة حتديد مدى اال�ستفادة من ذلك
اال�ستثمار بوجهة نظر خليجية خال�صة.
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التـو�صيـات:
مما ال�شك فيه �أن اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش له ت�أثري قوي و�إيجابي على
اقت�صاديات الدول امل�ست�ضيفة له �إن مت توجيهه وفق خطط �إ�سرتاتيجية وب�أ�سلوب
علمي مدرو�س ونحو م�شاريع تعود بالنفع على تلك الدولة .ولعل ما عنيناه يف درا�ستنا
وبحثنا هذا هو واقع تلك اال�ستثمارات  -دول جمل�س التعاون اخلليجي  -فيما متلكه
من موقع ا�سرتاتيجي وعالقات بدول العامل تاريخية وقدرات مادية هائلة� ،إال �أنها
ظلت وال تزال من الدول النامية ولي�ست من الدول املو�ضوعة على خريطة اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش العاملي� ،إال �أن ن�سبة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة وباملقارنة بالدول
النامية الأخرى ال تزال �ضعيفة ،ومن امل�ؤكد �أن هناك العديد من الأ�سباب والإ�شكاليات
التي تواجه ذلك وتقف حجر عرثة يف طريق جذب تلك اال�ستثمارات واال�ستفادة من
عوائدها التكنولوجية واالقت�صادية والإدارية على حد �سواء ،و�سوف �أطرح يف هذا
البند بع�ض التو�صيات ولكن بطريقة املعاجلة لها يف �صورة ا�ستخال�صية مما ُ�س ِّطر يف
م�ضمون هذا البحث ،و�أركز يف هذه التو�صيات على موا�ضيع �أربعة كالتايل:
(�أو ًال) اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ما بني اال�ستفادة والإفادة والدور التكنولوجي
حتديداً فيه:
اال�ستثمار الأجنبي يعي جيد ًا كيف ي�ستفيد من التوجه �إىل دولة ما واال�ستثمار
فيها ،فهو وبال �أدنى �شك يبحث �أو ًال و�أخري ًا عن املكا�سب املادية ،وذلك من خالل
درا�سات جدوى دقيقة لكل النتائج املرتتبة على اال�ستثمار يف ن�شاط ما ويف دولة معينة
ويعرف كيف يحقق تلك النتائج ،وذلك من خالل ما ميتلكه من خربات وقدرات فنية
وتكنولوجية ومالية ،وكذلك بدعم من الدول التي تنتمي �إليها تلك اال�ستثمارات.
لكن يف املقابل البد من التعامل مع اال�ستثمارات الأجنبية والواردة للمنطقة �ضمن
�ضوابط و�رشوط ت�صب يف النهاية يف م�صلحة االقت�صاد اخلليجي ،وذلك من خالل
اعتمادها �سيا�سة الرتكيز على الت�صنيع مع وجود درجة عالية من التنوع يف البيئة
االقت�صادية وتغطيتها ملعظم قطاعات الن�شاط االقت�صادي (اال�ستهالكي والو�سيط
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والر�أ�سمايل) ،مع دعم التوجيه الت�صديري و�إعطائه �أهمية ال تقل عن دعم ال�صناعات
امل�صدرة نف�سها.
فم�س�ألة دعم ال�صادرات حمور مهم و�أ�سا�سي لتنمية ال�صادرات اخلليجية وهو ما
ي�ؤدي �إىل التواجد يف الأ�سواق العاملية ،بل وال�سعي �أي�ضا نحو مناف�سة تلك ال�صادرات
للمنتجات العاملية ،فدعم الدولة للم�صدرين ولل�صادرات اخلليجية ي�شجع على
الت�صدير والتواجد يف ال�سوق العاملية ويزيد كذلك من الت�شجيع على االرتقاء بجودة
املنتج وكفاءته.
ثم البد من توجيه اال�ستثمارات الأجنبية نحو م�شاريع البنية التحتية ملا متثله من
�أهمية ق�صوى لدول جمل�س التعاون ،مع �رضورة تنمية مهارات العن�رص الب�رشي.
فاالهتمام بالعن�رص الب�رشى الذي هو املحرك الرئي�س للتنمية ال�صناعية و�أ�سا�س
عملية التطوير والتحديث لأية من�ش�أة �صناعية للم�ساهمة يف االرتقاء بقدرتها على
املناف�سة ،والنفاذ �إىل الأ�سواق الدولية واملحلية من خالل التدريب اجليد بناء على
احلاجة احلقيقية وطلب ال�سوق.
واملالحظ يف احلقبة الأخرية �أن �أغلب اال�ستثمارات الأجنبية الواردة ملنطقة دول
جمل�س التعاون اخلليجي تتجه يف ا�ستثماراتها نحو ال�سوق اال�ستهالكية الداخلية دون
اهتمام بالأ�سواق اخلارجية واال�ستفادة من العمالة الرخي�صة دون حماولة تدريبها
وتنميتها يف القدرات وهو ما يجعل معادلة اال�ستفادة والإفادة تتجه نحو كفة امل�ستثمر
الذي ي�ستفيد وال يفيد يف هذا املجال.
ولعل من العوائق والعقبات التي تواجه التنمية يف املنطقة هي تلك املتعلقة
بالتكنولوجيا املحلية �أو امل�ستوردة �أو العوائق املرتبطة بالبحث والتطوير ،ولكن العلم
والتكنولوجيا وحدهما ال يقومان بامل�ساهمة �إذا مل تتوفر �إرادة التقدم االقت�صادية وتهيئة
الفر�صة والتنظيم الالزمني للإفادة منهما ،والتنمية اخلا�صة بالعلم والتكنولوجيا البد
لها من ا�سرتاتيجية الإبداع التكنولوجي ،واال�ستفادة املثلى من اال�ستثمارات الأجنبية
يف هذا املجال ويكون ذلك من خالل االهتمام بنقل التكنولوجيا ،واختيار التكنولوجيا
من حيث جماله وخطواته ،وتنمية القدرات التكنولوجية و�سيا�سة الإبداع التكنولوجي.
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نقل التكنولوجيا:
عملية انتقال املهارة التكنولوجية من ثقافة لأخرى وب�صورة خا�صة من بلد �صناعي
متطور �إىل بلد �أقل تطور ًا ،ما تزال حتى الآن غري م�ستوعبة متام ًا ،فالتكنولوجيا جديدة
بالن�سبة ملجتمع م�ستقبل ،يف حني �أنها م�ألوفة يف املجتمع الذي ين�رشها ،وقدرة املجتمع
على تقبل التكنولوجيا اجلديدة تتوقف على قدرتها على تكييف هذه التكنولوجيا مع
ظروفها اخلا�صة وقدرتها على تكييف نف�سها مع متطلبات تلك التكنولوجيا.
ولعل من �أهم عوائق نقل التكنولوجيا والتي يجب �أن يو�ضع لها حلول حتى نقلل
من ظاهرة �صعوبة انتقالها:
– عدم وجود معلومات كافية يف الأ�سواق عن التكنولوجيا.
– النق�ص الن�سبي يف خربة ومهارة امل�ؤ�س�سات التجارية وغريها يف البلدان النامية يف
التعاقد على ترتيبات قانونية مالئمة للح�صول على التكنولوجيا.
– املواقف الر�سمية ال�صادرة من ال�سلطات الت�رشيعية والإدارية يف البلدان ال�صناعية
والتي ت�ؤثر على تنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات الوطنية والتي من �ش�أنها تقنني
تدفق التكنولوجيا �إىل البلدان النامية وح�صول هذه البلدان عليها.
– االفتقار �إىل املعلومات واخلربة يف البلدان النامية وم�سائل التكنولوجيا.
– االفتقار �إىل ن�شاط الأبحاث والتنمية والتي هي ال�سبيل �إىل نواحي التقدم التكنولوجي.
لهذه العوائق وغريها ترتتب م�شاكل نقل التكنولوجيا �إىل البلدان النامية ومنها
دول جمل�س التعاون اخلليجي ولذلك البد من معاجلة تلك امل�شاكل واملعوقات ،وذلك
مبحاولة الدخول يف مفاو�ضات جادة و�رسيعة مع البلدان امل�صدرة للتكنولوجيا،
وحماولة تدريب العمال واالهتمام برفع م�ستوى العمل املهني والتكنولوجيا لتي�سري
عملية ا�ستقبال تلك التكنولوجيا ،وذلك من خالل قاعدة حملية م�ستقلة ومدربة
يف خمتلف ميادين التكنولوجيا ،وحماولة و�ضع خطة و�سيا�سة لعملية ا�ستقبال
التكنولوجيا مع ت�شجيع املنابع املحلية للتنمية التكنولوجية وحمايتها من املناف�سة
الأجنبية ،وبناء قاعدة تكنولوجية �أكرث ا�ستقالال لتفادي تنامي التبعية التكنولوجية،
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وحماولة ت�سهيل وتب�سيط وتوفري و�سائل االت�صال والتوا�صل بني �أولئك الذين
يبتكرون التكنولوجيا و�أولئك الذين يتلقونها ،وحماولة دعم الأبحاث التطويرية
املرتبطة مبثيالتها يف العامل والتي ت�ساعد على حتقيق �أهداف نقل التكنولوجيا
اجلديدة .وكذلك تخ�صي�ص ميزانية لدعم تلك الأبحاث وتطويرها وا�ستقطاب
املتخ�ص�صني من العلماء والباحثني للعمل على توطني التقنية وتطويرها مبا يتالءم
مع احتياجات امل�شاريع ،مع �إن�شاء قاعدة علمية وبنية حتتية تقنية حملية حتدد �أنواع
التكنولوجيا املمكن نقلها ،وهو مرتبط بعملية تطوير التعليم ونظامه ورفع م�ستواه
وحماولة الإ�سهام يف �إعداد �أجيال جديدة من العلماء والباحثني قادرة على التعامل
بكفاءة مع م�ستجدات العلم والتكنولوجيا(.)1
ويف �سبيل نقل التكنولوجيا البد من ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �أو
امل�شرتك لال�ستفادة من �أ�ساليب املعرفة التقنية والإدارية التي يقيمها ال�رشيك الأجنبي
وي�ساعد م�ستقبال على اكت�ساب اخلربة ،والبد من و�ضع �أنظمة وطنية ولوائح حتد من
ال�رشوط التع�سفية التي تفر�ضها الدول املتقدمة للح�صول على التقنية و�إيجاد حوافز
للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية والفنية التي حتمل م�ؤهالت وخربات علمية
وفنية وتكنولوجية ،وكذلك البد من �إقامة امل�ؤمترات واملنتديات العلمية اجلادة و�إجراء
البحوث التطبيقية لإزالة العقبات التي حتول دون النقل الأمثل للتقنيات والتطور
ال�صناعي.
ويف جمال اختبار التكنولوجيا البد من الوقوف على مقدرة دول جمل�س التعاون
اخلليجي على البحث عن املعلومات التي تخ�ص خمتلف البدائل التكنولوجية املتاحة،
واملقدرة على انتقاء وا�ستيعاب التكنولوجيا التي مت اختيارها وحت�سينها وحتديد
امل�شاكل التي تثريها احلاجة �إىل تطويع التكنولوجيا احلديثة مبا يتنا�سب مع هيكل
مواردها وقدرتها اال�ستيعابية.

( )1غراهام جون�س ،دور العلم والتكنولوجيا يف البلدان النامية ،مطبعة وزارة الثقافة ،دم�شق  ،1975نق ًال عن دول
التكنولوجيا يف التنمية االقت�صادية ،منتديات �ستار تاميز.
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تنمية القدرات التكنولوجية وا�سرتاتيجية الإبداع التكنولوجي:
البد لدول جمل�س التعاون اخلليجي من �أن ت�ضع ا�سرتاتيجية �إجرائية �ضمن �إطار
اجتاهات خطة التنمية ال�شاملة يف �سبيل تغطية تنمية القدرة العلمية والتكنولوجية
والإفادة الفعالة .فالبد من خلق جمموعة من مرافق البحث والتدريب كاملختربات
وامل�ؤ�س�سات الهند�سية ،وتكوين املهارات الب�رشية من علماء وباحثني ومهند�سني
وتقنيني ،وت�أهيل القوى العاملة؛ لأن تطبيق املعرفة التقنية اجلديدة يتطلب وجود
عاملني مدربني يف �سائر مراحل عملية االبتكار قادرين على التعرف على احلاجات
وحل امل�شاكل.
فاالبتكار لي�س البحث من �أجل التنمية فقط ،بل ينجم عن التح�سينات التي يحققها
العاملون حتى لو كانت �صغرية ،ويجب على امل�ؤ�س�سات �أن تويل اهتماما كامال
للخيارات التكنولوجية املتاحة وملواءمة التكنولوجيا مع الظروف والقدرات املحلية
املمكن ا�ستغاللها خ�صو�صا �إمكانيات القطاع اخلا�ص ،وخلق عالقات ما بني اجلامعات
ومراكز البحث والقطاعات االقت�صادية لت�أمني ارتباط برامج البحث من �أجل التنمية
مع الأهداف.
ولإعداد ا�سرتاتيجية الإبداع لوظيفة البحث والتطوير البد من االعتناء مبا يلي:
احلماية القانونية:
�إن نق�ص العناية باحلماية القانونية للإبداعات يعد �أمرا خطريا ،لأنه من غري املنطقي
�أن تبذل جهود وتنفق �أموال دون التفكري يف حماية املنتجات (املخرجات) ذات الأهمية
والآثار التكنولوجية واالقت�صادية ،ومن �أ�شكال احلماية القانونية :براءة االخرتاع،
والعالمة وهي عبارة عن ا�سم �أو رمز تختاره امل�ؤ�س�سة بق�صد متييز منتوجها عن غريه
من املنتجات املتوفرة يف الأ�سواق .والبد ويف �سبيل اال�سرتاتيجية ال�صحيحة للحماية
القانونية من تطوير القدرات الإدارية والتي مهمتها االحتفاظ برباءة االخرتاع الوطنية
والدولية ،والقدرات التقنية والتي تتمثل يف املوارد الب�رشية وكل الو�سائل املادية والتي
متكن من �إثبات �صحة مو�ضوع الرباءات من حيث عمليتها وفعاليتها.
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التمويل ومقابل الأخطار:
�إن نق�ص التمويل يعد م�شكلة �أ�سا�سية بالن�سبة للم�ؤ�س�سات واملبدعني الأحرار،
خا�صة يف البلدان النامية ،وهو ما ي�ستدعى و�ضع خطة لتوفري الأموال الالزمة لدعم
جهود البحث والتطوير واال�ستغالل ال�صناعي للأفكار ذات الطبيعة الإبداعية.
االعتناء مب�ستخدمي البحث والتطوير:
وذلك من خالل التوظيف املبا�رش والكامل واالحرتام والتقدير (احلوافز املعنوية)،
واال�شرتاك يف اتخاذ القرار يف املجاالت التي تعنيهم.
(ثاني ًا) عالج البريوقراطية الإدارية وتدعيم وتقوية الإدارة االقت�صادية:
لعل من �أهم ما يعيق النمو االقت�صادي وي�ؤرق امل�ستثمرين وخا�صة الأجانب منهم
وي�ؤثر بال�سلب على جذب تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة هو اجلهاز الإداري
يف غالبية دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا يت�سم به من كرثة املوظفني وت�شعب
القطاعات والإدارات وامل�صالح ،وتنوع االخت�صا�صات وكرثة القرارات والقوانني
واللوائح املنظمة للعمل الإداري يف كل م�صلحة �أو �إدارة حكومية كل على حدة.
ولعل تلك ال�سلبيات ت�صيب اال�ستثمار يف مقتل ،فامل�ستثمر الذي ي�ضع يف اعتباره
وتقديره عن�رص الوقت الذي ميثل له �أولوية هامة يف اتخاذ القرار نحو التوجه للبلد
امل�ست�ضيف ال�ستثمار �أمواله فيه ،وذلك من ناحية الزمن الذي ي�ستغرقه القرار
الإداري باملوافقة على امل�رشوع اال�ستثماري ،ثم املدة الزمنية الالزمة للبدء يف الإن�شاء
والتجهيز ،ثم ا�ستخراج الرتاخي�ص الت�صاريح من اجلهات ،ثم الأ�سلوب املتبع يف
املراقبة املتابعة ،و�أ�سلوب حل امل�شاكل التي ميكن �أن تواجهه ،والقنوات الر�سمية التي
ميكن �أن تتوىل هذه احللول ،والوقت الذي ي�ستغرقه كل ذلك.
وتلك البريوقراطية الإدارية البد و�أن تعالج وذلك بتفعيل اال�ستثمار من ال�شباك
الواحد ،وهو ما يتيح للم�ستثمر �أن يتعامل يف كل �إجراءاته املتعلقة بامل�رشوع اال�ستثماري
مع جهة واحدة من حيث الت�صاريح والرتاخي�ص والر�سوم وغريها ،وكذلك البد و�أن
يكون عامل الوقت على طاولة تلك املعاجلة من حيث زمن �إنهاء الإجراءات ،وكذلك
مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الرابعة  -العدد  - 14يونيو 85 2016

االستثمار األجنبي املباشر -دراسة تحليلية ملحدداته يف البيئة االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

الزمن الالزم لتكوين ال�رشكات �أو امل�شاريع وغريها� ،إ�ضافة �إىل الزمن الالزم يف حل
امل�شاكل التي تواجه امل�ستثمر وكذا الوقت امل�ستغرق يف حل النزاعات التي قد تن�ش�أ مع
اجلهات الإدارية.
ويف النهاية يتعني �أال نن�سى �أهمية الإعالم �سواء املرئي �أو امل�سموع �أو املكتوب
(ال�صحف) حتى تتمكن الإدارة من عر�ض �سيا�ستها االقت�صادية مما يتيح فر�صة �رشح
وجهات النظر ومربرات اتخاذ القرار ،والتي البد و�أن ي�صاحبها نوع من ال�شفافية
والو�ضوح وهو ما حتتاج له البالد يف الوقت احلا�رض ال�ستعادة الثقة ،بل والعمل على
تنميتها.
(ثالث ًا) ر�ؤية ت�رشيعية وا�ضحة للم�ستثمر الأجنبي:
كما �سبق و�أوردنا ،ف�إن امل�ستثمر الأجنبي ي�ضع ن�صب عينيه قبل اتخاذ قراره
باال�ستثمار يف بلد ما الأرباح التي �سيجنيها من وراء ذلك اال�ستثمار ،ومن ثم فمن
�أهم الأمور التي يهتم بها درا�سة القوانني التي �سيتم تطبيقها عليه يف البلد امل�ضيف،
ولعل �سائر دول جمل�س التعاون اخلليجي قد �سعت �إىل تطوير قوانني اال�ستثمار فيها،
�سواء املحلى �أو الأجنبي مبا يتنا�سب مع املتغريات االقت�صادية الدولية ،وبحيث تكون
عن�رص ًا جاذب ًا لال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.
(رابع ًا) تطوير تقنيات الرتويج امل�ستهدف لال�ستثمار:
البد لدول جمل�س التعاون اخلليجي من �أن حتدد �أولوياتها اال�ستثمارية ،ومن ثم
تعمل على الرتويج امل�ستهدف لتلك اال�ستثمارات ،والذي يقوم على ا�ستخدام املواد
الرتويجية جلذب نوع معني �أو ن�شاط معني من اال�ستثمار وذلك بدال من الرتويج لأي
نوع من اال�ستثمار ب�شكل عام .
ويكمن جناح ا�ستهداف اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف �صياغة وتنفيذ ا�سرتاتيجية
مت�سقة ومتكاملة تقوم على احل�صول على �آراء ومعلومات م�سهبة من امل�ستثمرين
املحتملني خارج منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وداخلها ،ب�ش�أن نوع الظروف
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التي يلزم تهيئتها والت�سهيالت التي يجب توفرها ل�ضمان توليد تدفقات كبرية من
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ذات النوعية العاملية يف القطاع امل�ستهدف.
وح�سب بع�ض الدرا�سات( ،)1ف�إن ا�سرتاتيجية ترويج اال�ستثمار للقطر تقوم على
ثالثة حماور رئي�سة هي:
بناء االنطباع :وي�شمل الإعالنات والعالقات العامة.
توليد اال�ستثمار :وي�شمل ا�ستهداف قطاعات معينة من اال�ستثمار.
خدمة امل�ستثمر :وت�شمل الت�سهيل للح�صول على كل املعلومات والرتاخي�ص
ال�رضورية التي يحتاجها امل�ستثمر.
ويتطلب ترويج الفر�ص اال�ستثمارية وحت�سني �صورة البلد يف اخلارج كموقع
لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش عدد ًا من ال�سيا�سات تت�ضمن:
 æتكثيف اجلهود والتعاون مع املنظمات الدولية التي لها دور يف عملية الرتويج وتقدمي
اخلدمات اال�ستثمارية ل�صياغة برنامج للرتويج للم�رشوعات امل�ستهدفة.
� æإن�شاء مكاتب ترويج الأن�شطة حمل اال�ستثمار من خالل مكاتب التمثيل التجاري يف
خمتلف �أنحاء العامل وتفعيل دور ال�سفارات والقن�صليات باخلارج للقيام بدورها
الدبلوما�سي يف دعم ذلك.
 æا�ستخدام الرتويج التكنولوجي وتكنولوجيا االت�صاالت يف تقنيات الرتويج مع
عر�ض البيانات بعدة لغات ،مع دقة تلك البيانات ور�سميتها.
وعلى ال�صعيد الداخلي البد من �إن�شاء مكاتب لال�ستثمار يف كل دول املنطقة تقوم
على �إعداد امل�شاريع واالحتياجات لكل دولة على حدة ،والر�ؤى املطروحة والأماكن
التي ميكن �أن تقام فيها تلك امل�شاريع والعمالة التي ميكن �أن تعمل فيها وعددها،
ومدى �إمكانية تدريبها وتنمية مهاراتها والر�ؤية امل�ستقبلية لها.
( )1باتريك �أوايت ،التطبيق العلمى للرتويج للقطر  -ترويج اال�ستثمار  -التقنيات والتجارب ،امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان
اال�ستثمار ،الكويت� ،1998 ،ص .105
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