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مقدمة
نظمت كلية ا إلدارة العامة يف جامعة الكويت م ؤ�متر اجتاهات اقت�صادات عاملية  ،3مب�شاركة جمموعة
من م ؤ��س�سات القطاع اخلا�ص يف دولة الكويت وبرعاية رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي �سمو ال�شيخ نا�صر املحمد
ال�صباح ،وذلك للفرتة  17-16من دي�سمرب يف عام  ،2008وقد �شارك يف امل ؤ�متر ما يزيد على  250م�شارك ًا و
 19باحث ًا من  11دولة عربية .ا�ستمر امل ؤ�متر من خالل خم�سة جل�سات تناولت  15بحثا توزعت على عدة حماور
نوق�شت خاللها ق�ضايا اال�ستثمار أالجنبي والتكتالت االقت�صادية واقت�صاديات املعرفة ومعايري املحا�سبة
الدولية ور ؤ�ية واقعية لعامل �سريع التغيري.

االفتتاح
	�إفتتح امل ؤ�متر بكلمة أ
ال�ستاذ م�صطفى ال�شمايل ،وزير املالية الكويتي نيابة عن راعي
امل ؤ�متر رئي�س الوزراء الكويتي ،قال فيها أ�ن عنوان امل ؤ�متر جاء ليعرب عن ما نعي�شه من ظروف �إقت�صادية
دولية ت�سارعت بتواتر �شديد مل ت�شهد له االقت�صادات العاملية مثي ًال يف العقود الثالثة املا�ضية ،وحملت معها
نذير ك�ساد �إقت�صادي �شامل ت�سببت به أالزمة االقت�صادية الراهنة ،التي يخ�شى حتولها �إىل أ�زمة �إقت�صادية
عامة قد متتد لت�شمل جميع نواحي احلياة وت ؤ�دي �إىل أ�زمات �إرتدادية يف قطاعات كثرية .و أ�و�ضح ال�شمايل
أ�ن القلق الراهن يف منطقتنا قد يرتكز على �إيجاد ا آللية التي ت�ضمن ا�ستدامة االزدهار والنمو يف املنطقة يف
عامل تع�صف فيه التقلبات االقت�صادية املت�سارعة ،التي قد حتمل يف طياتها يف املقابل جوانب �إيجابية تتمثل
بزيادة فر�ص اال�ستثمار �إن مل يكن على املدى الق�صري أ�و املتو�سط فقد يكون على املدى البعيد .وذلك بالتعامل
أ
وبي
بال�صول احلقيقية بعيد ًا عن أال�صول املالية املت�ضخمة ،التي كانت أ�حد أ�هم أ��سباب أالزمة املالية احلالية .نّ
ال�سيد ال�شمايل أ�ن هناك فر�ص ًا �إ�ستثمارية تلوح يف أالفق يف بع�ض أال�سواق النا�شئة يف كل من �آ�سيا و أ�فريقيا
و أ�مريكا الالتينية.
* باحث ومن�سق وحدة الن�شر العلمي يف املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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الكلمة الرئي�سية
و�إىل جانب املحاور الرئي�سية للم ؤ�متر ،فقد كانت هناك ورقة للمتحدث الرئي�سي للم ؤ�متر الدكتور
حممد ال�صباح وزير خارجية الكويت ،أ�كد فيها على أ�ن دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ت�سعى
�إىل التحرك لت�شكل موقف ًا ملواجهة أالزمة املالية واحلد من �آثارها على املنطقة .كما أ�كد على حر�ص الكويت
على م�ساعدة الدول الفقرية املت�ضررة من ارتفاع أ��سعار ال�سلع الغذائية وزيادة قدرتها على ا إلنتاج الزراعي.
وعن أالزمة املالية العاملية ،قال الدكتور حممد ال�صباح أ�نها مثلت �ضربة قوية ملن كان ي ؤ�من بتناف�سية
أال�سواق وكفاءتها املطلقة وعقالنية ور�شادة املتعاملني فيها من م�ستهلكني ومنتجني ،م�ضيف ًا أ�ن ا إلميان املطلق
بهذا الفكر حتول �إىل �شك عميق ب�صحة فر�ضياتها .و أ�و�ضح أ�ن أالزمة بد أ�ت يف تعرث �سوق الرهن العقاري يف
الواليات املتحدة ثم حتولت �إىل أ�زمة �إقت�صادية عاملية م�ضيف ًا أ�ن ال�سيا�سات النقدية للبنوك املركزية يف الدول
املتقدمة مل تفلح يف جتنب أالزمة ،ومل مينع ال�ضخ املركز لل�سيولة يف أ��سواق النقد وتخفي�ض الفائدة من انهيار
م ؤ��س�سات مالية �ضخمة فيها.
و أ�و�ضح الدكتور حممد ال�صباح أ�ن أالزمة قد حتولت يف �سبتمرب من العام املا�ضي �إىل عدوى اجتاحت
جميع دول العامل ،فجفت منابع ا إلقرا�ض املايل وبد أ�ت موجة البيع الفوري يف جميع أ��سواق أال�سهم حول العامل،
وبد أ� االنتقال ال�سريع أ
للزمة من االقت�صاد املايل �إىل االقت�صاد احلقيقي .وتوقع أ�ن ت ؤ�دي أالزمة �إىل العزوف
عن اال�ستثمار يف أال�سواق النا�شئة ويف الدول النامية على وجه العموم ،وذلك ب�سبب خوف امل ؤ��س�سات املالية
العاملية من �إقرا�ض وحتويل العمليات يف تلك أال�سواق ،متوقع ًا أ�ن ي�شهد عام  2009هروب ًا كبري ًا وحاد ًا لر ؤ�و�س
أالموال من الدول النامية باجتاه أ��سواق الدول املتقدمة ،وذلك على الرغم من عدم تورط الدول النامية يف
أالزمة .وذكر أ�ن خرباء �إقت�صاديني عامليني يتوقعون دخول كثري من الدول النامية منطقة اخلطر خ�صو�ص ًا
الطبقات الفقرية ،مو�ضح ًا أ�ن ما يقارب من  160مليون �شخ�ص من الدول النامية �سيقذفون �إىل هوة الفقر،
و أ�ن أ�كرث من مليار �شخ�ص �سيعي�شون حالة اجلوع ح�سب تقديرات منظمة أالغذية والزراعية العاملية.
و أ��ضاف الدكتور حممد ال�صباح أ�ن الو�سائل أ
والدوات االقت�صادية التقليدية قد ال تنفع يف اخلروج
من أالزمة القائمة على زيادة أ��سعار الفائدة وجذب اال�ستثمار أ
الجنبي ،مو�ضح ًا أ�ن تقدير االونكتاد لعام 2008
قد ذكر أ�ن أ�غلب الدول النامية الناجحة �إقت�صادي ًا قد ا�ستخدمت و�سائل مبتكرة ومزيح ًا متنوع ًا مركب ًا من
تخفي�ض أ��سعار وانتهاج �سيا�سة حتفيز اال�ستثمار املحلي.
يف ما يلي ا�ستعرا�ض ألهم فعاليات امل ؤ�متر موزعة ح�سب حماوره الرئي�سية.
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املحور أ
الول :ر ؤ�ية عملية من واقع أ�عمال عامل �سريع التغيري
متت يف هذا املحور مناق�شة ثالثة أ�وراق ،أ�كد فيها اقت�صاديون متخ�ص�صون أ�ن تعديل الت�شريعات
وتطور القوانني املعمول بها يف الدول يعترب من أ�هم عوامل جذب امل�ستثمر أالجنبي للدخول �إىل أال�سواق
املحلية.
يف هذا املحور أ�و�ضح أ
الدارة والع�ضو املنتدب ل�شركة
ال�ستاذ في�صل املطوع رئي�س جمل�س إ
بيان لال�ستثمار أ�ن تقرير اال�ستثمار العاملي إلح�صائيات اال�ستثمارات أالجنبية يف خمتلف دول العامل يظهر
أ�ن حجم اال�ستثمارات أالجنبية يف العامل حتى نهاية عام  2007يقدر بنحو  15ترليون و 200مليون دوالر
منها 1.8ترليون يف عام  .2007و أ��ضاف أ�ن الواليات املتحدة حتتل املرتبة أالوىل يف العامل بالن�سبة حلجم
اال�ستثمارات أالجنبية يف أ�را�ضيها ،حيث بلغت حتى دي�سمرب  2007حوايل  2.1ترليون .وت أ�تي اململكة املتحدة
يف املرتبة الثانية ،حيث قدرت اال�ستثمارات أالجنبية يف أ�را�ضيها يف العام  2007مبا يزيد من  223مليار دوالر
يف قطاعات �إ�ستثمارية متعددة.
ويف هذا املجال وعلى م�ستوى الدول املجاورة ،فقد أ�و�ضح املطوع أ�ن ال�سعودية حتتل املرتبة أالوىل
ب�إجمايل اال�ستثمارات أالجنبية املقدرة بـ  67مليار دوالر ،ت أ�تي بعدها ا إلمارات بنحو  54مليار دوالر ،يف حني
حتتل الكويت مرتبة مت أ�خرة مببلغ  940مليون دوالر.
ويف ورقة ثانية حتت هذا املحور قال أ
ال�ستاذ �صالح ال�سلمي ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
ال�شركات اال�ستثمارية أ�ن دول الكويت حتتاج �إىل �إعادة النظر يف ال�سيا�سة املتبعة وا�سرتاتيجيتها املر�سومة
يف جمال ت�شجيع اال�ستثمارات أالجنبية للدخول للكويت .و أ��شار �إىل وجود الكثري من العقبات التي جتعل امل�ستثمر
أالجنبي يحجم عن اال�ستثمار يف الكويت ،منها ندرة أالرا�ضي وقلة الت�سهيالت واحلوافز ،والبريوقراطية
يف �إمتام ا إلجراءات واملعامالت الر�سمية املتعلقة بامل�شروع امل�ستثمر� ،إ�ضافة �إىل غياب البيئة االقت�صادية
اجلاذبة .وبني ال�سلمي أ�ن اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي يلعب دور ًا هام ًا يف جمال جذب اال�ستثمارات
أالجنبية �إىل الكويت ،م�شيد ًا باجلهود أالخرية التي قام بها فريق التعامل مع أالزمة املالية العاملية ،الذي �شكلته
احلكومة برئا�سة حمافظ البنك املركزي ،والذي كان له دور كبري يف جمال �إعادة جزء من الثقة.
و أ�و�ضح ال�سلمي أ�ن هناك أ�مران ال بد من الرتكيز عليهما للحد من �آثار أالزمة العاملية على االقت�صاد
املحلي ،أ�ولهما �إعادة الو�ضع االئتماين �إىل ما كان عليه قبل فرباير من العام املا�ضي ،وثانيهما احلفاظ على
القيم أ
وال�صول اال�ستثمارية من خالل التدخل احلكومي كما هو متوقع من خالل املحفظة املليارية.
أ
	�ما يف ما يتعلق بالعمل على تعزيز ا�ستقرار االقت�صاد جراء أالزمة املالية العاملية ،فقد تناول ذلك
أ
ال�ستاذ يو�سف املاجد مدير �شركة اال�ستثمارات الوطنية يف ورقة أ�خرى أ�كد فيها على أ�ن حل
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امل�شاكل االقت�صادية لن يتم يف ظل وجود ت أ�زمي وحذر �سيا�سي ،مما يجعل اال�ستقرار ال�سيا�سي مطلب ًا ملح ًا
يف هذه الفرتة .و أ��ضاف أ�ن امل�شاكل االقت�صادية تتطلب التدخل بحلول حكيمة وناجعة يف أ�وقات قيا�سية ،ألن
التعامل مع امل�شاكل يختلف متام ًا عن التعامل مع ر�سم اخلطط امل�ستقبلية .وطالب املاجد اجلهاز احلكومي
باحلر�ص على ال�شفافية وامل�صداقية يف جميع اخلطوات التي يتخذها يف جمال التعامل مع تداعيات أ�زمة املال
العاملية على االقت�صاد الكويتي ،لتعزيز عن�صر الثقة لدى جميع اجلهات املعنية أ
بالزمة.

املحور الثاين :اال�ستثمار أ
الجنبي
متت يف هذا املحور مناق�شة أ�ربعة أ�وراق علمية ،متحورت حول ق�ضايا خمتلفة لها ت أ�ثري مبا�شر على
اال�ستثمار أالجنبي ،يف ما يلي �إ�ستعرا�ض ملخ�ص ألهم ما جاء يف هذه أالوراق:
يف الورقة أالوىل حتت هذا املحور ناق�ش الدكتور� /إبراهيم ال�سقا ،من جامعة الكويت أ�ثر
ا إلرهاب على تدفقات اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر �إىل الدول النامية .وقد خرج الباحث بوجود أ�ثر معنوي �سالب
حلوادث ا إلرهاب على تدفقات اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر على الدول امل�ستقبلة ،و أ�ن اجلهود الدولية والوطنية
ملحاربة ا إلرهاب تعترب يف غاية أالهمية لتوفري البيئة املنا�سبة لتدفقات م�ستقرة لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر،
واال�ستفادة من الفر�ص التي تتيحها مثل هذه اال�ستثمارات يف الدول النامية.
ويف الورقة الثانية للدكتور برن�س غطا�س ،من جامعة أ��سيوط يف م�صر ،خل�ص فيها �إىل عدم
ت أ�ييد �إجتاه التوحيد املحا�سبي ا إلقليمي وكذلك الرتجمة �شبة احلرفية للمعايري الدولية ،واقرتح كبديل لذلك،
�ضرورة اتباع �إ�سرتاتيجية تخلط بني بناء وا�سترياد املعايري يف �ضوء املتغريات البيئية املحلية املدرو�سة �آثارها،
للجراءات واملمار�سات املحا�سبية مبا يتفق واملتغريات املجتمعية ،مما
وذلك مع مراعاة الت�صميم املالئم إ
أ
ينعك�س �إيجاب ًا على م�صداقية القوائم املالية لدى امل�ستثمر الجنبي.
ويف ورقة ثالثة للدكتور ناجي بن ح�سني من جامعة ق�سنطينة يف اجلزائر ،قام فيها بدرا�سة
حتليلية ملناخ اال�ستثمار يف اجلزائر ،تقدم يف نهايتها ببع�ض املقرتحات التي يرى ب أ�نها �ست�سهم يف حت�سني مناخ
اال�ستثمار يف الدول التي ت�سعى �إىل حت�سني م�ستويات النمو والتنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،والتي لن تتحقق
�إال عن طريق رفع م�ستويات اال�ستثمار املنتج وتوجيهه نحو القطاعات اخلالقة للرثوة وامل�ستخدمة ملوارد البالد
الطبيعية واملالية والب�شرية بكفاءة وفعالية ،ويتم ذلك عن طريق وجود م ؤ��س�سات جيدة ت�ضمن احرتام قواعد
املناف�سة ،أالمر الذي ي�سمح بتقلي�ص تكلفة املعامالت وت�شجع اال�ستثمار الوطني.
	�ما الورقة الرابعة حتت حمور اال�ستثمار أالجنبي ،فقد كانت أ
أ
لل�ستاذة ليلى �شيخة من جامعة
باتنة يف اجلزائر ،ناق�شت فيها ت أ�ثري حماية براءات االخرتاع على نقل التكنولوجيا عن طريق اال�ستثمار
أالجنبي املبا�شر ،وقد مت التو�صل يف هذه الدرا�سة �إىل العديد من النتائج أ�همها أ�ن نقل التكنولوجيا عن طريق
اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر ال يخ�ضع بال�ضرورة �إىل قوة قوانني حماية براءات االخرتاع ،بل يتعلق بظروف
أ�خرى م�ساعدة كاحلوافز ال�ضريبية وارتفاع م ؤ��شر ا إلبداع.
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املحور الثالث :البو�سرت
نوق�شت حتت هذا املحور ثالث أ�وراق علمية تركزت مو�ضوعاتها حول �سبل جذب اال�ستثمار أالجنبي.
يف ما يلي ا�ستعرا�ض موجز ألهم ما تو�صلت �إليه هذه أالوراق من نتائج.
كانت الورقة أالوىل حتت هذا املحور للدكتور تركي الفواز من جامعة البلقاء التطبيقية يف
أ
الردن ،ناق�ش فيها ت أ�ثري كل من عجز املوازنة ودرجة االنفتاح التجاري ومعدل الت�ضخم على تدفق اال�ستثمار
أالجنبي املبا�شر أ
للردن .وقد بينت نتائج الدرا�سة وجود أ�ثر �سلبي لعجز املوازنة على تدفق اال�ستثمار أالجنبي
املبا�شر يف امل ؤ��س�سات الفردية أالردنية ،أ�ما بالن�سبة �إىل درجة االنفتاح التجاري ،فقد كان الت أ�ثري �إيجابي ًا على
تدفق اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف امل ؤ��س�سات الفردية أالردنية ،أ�ما بالن�سبة ملعدل الت�ضخم ،فلم يكن أ�ي ت أ�ثري
على تدفق اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف امل ؤ��س�سات الفردية يف أالردن.
أ
	�ما الورقة الثانية للمحا�سب القانوين حممد �صربي ن�شاوي ،فقد ركزت على معايري املحا�سبة
الدولية و أ�ثرها على اال�ستثمارات أالجنبية .وخل�صت �إىل نتيجة مفادها أ�ن التحول �إىل املعايري املحا�سبية
الدولية قد أ��صبح أ�مر ًا �ضروري ًا وجوهري ًا للتجارة اخلارجية وتنمية أ��سواق ر أ��س املال ،حيث أ�ن الطلب على
ر ؤ�و�س أالموال اخلارجية املتوقع دخولها أل�سواق املال تعتمد على توافق مبادىء املحا�سبة املالية املحلية ومعايري
املحا�سبة الدولية .وبناء عليه ف�إن �إر�ساء مقومات أ��سواق املال على أ��س�س �سليمة يتطلب مراعاة عدة �إعتبارات
رئي�سية من بينها �ضرورة االلتزام مبعايري املحا�سبة الدولية.
ال�شمر يف كلية ما�سرت يخت أ
وناق�شت الورقة الثالثة للطالبة دانيا أ
للعمال يف الكويت،
تنمية اال�ستثمار واملوارد أالجنبية يف دولة الكويت ،تناولت �آثار امل�ستويات املتزايدة لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر
على اقت�صاد الكويت ،وخل�صت �إىل ا�ستنتاج مفاده ب أ�ن امل�ستويات املتزايدة لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر مل يكن
لها أ�ية مردودات �ضارة أ�و نافعة حتى ا آلن .

املحور الرابع� :إقت�صاديات املعرفة

مت يف هذا املحور تناول أ�ربع أ�وراق علمية ركزت على �إقت�صاديات املعرفة وعالقة ذلك بعملية النمو
والتنمية �سواء على امل�ستوى الكلي أ�و اجلزئي.
بني الدكتور كمال رويبح ،من جامعة الكويت يف الورقة أالوىل ،أ�ن املعلومات اال�سرتاتيجية
بالن�سبة للمنظمات املتطورة تعترب مورد ًا مهم ًا لتحقيق ميزة تناف�سية بدرجة موارد ال�شركة نف�سها من أ��صول
وموارد ب�شرية ،و أ�و�ضح أ�ن اليقظة اال�سرتاتيجية هي االجراء املعلوماتي الذي تقوم به املنظمة من أ�جل جمع
ا إل�شارة ال�ضعيفة بطريقة �إ�ستباقية ،من أ�جل اقتنا�ص الفر�ص قبل الغري ،وجتنب التهديدات التي ميكن حدوثها
يف البيئة االقت�صادية وا إلجتماعية .تو�صلت الورقة �إىل نتيجة نهائية تفيد بوجود عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني ثالث م�شاكل متعلقة مبرحلة االختيار وتوافر أ�ن�شطة البحث والتطوير يف عينة املنظمات حتت الدرا�سة.
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وحتت نف�س املحور تطرق الدكتور علي همال من جامعة باتنه يف اجلزائر� ،إىل م� أس�لة
امللكية الفكرية التي أ��صبحت متثل مو�ضوع اخلالف أال�سا�سي �إقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا منذ أ�وائل ت�سعينات القرن
املا�ضي يف املفاو�ضات الدولية وا إلقليمية والثنائية يف كل املجاالت .ف أ�و�ضح أ�ن أال�سباب الكامنة لتحول امللكية
الفكرية �إىل خالف هو التغريات العديدة التي متت يف جمال حماية امللكية الفكرية على امل�ستوى العاملي،
وكذلك تزايد ال�ضغط من قبل الدول ال�صناعية على الدول النامية لتنفيذ �إلتزاماتها يف جمال حماية امللكية
الفكرية ،مما أ�ثار نقا�ش ًا حاد ًا حملي ًا ودولي ًا حول مدى مالءمة ا إلتفاقية للظروف ال�سائدة يف الدول النامية.
وقد عزى الدكتور همال حتول مو�ضوع حماية امللكية الفكرية �إىل �إ�شكالية رئي�سية يف كل املفاو�ضات �إىل تزايد
أ�همية املعرفة يف القيمة امل�ضافة والتناف�سية يف �إقت�صادات الدولة ال�صناعية .وقد ا�ستنتج الباحث أ�ن ال�ضغط
املفرو�ض من قبل الدول ال�صناعية لرفع م�ستوى حماية امللكية الفكرية قد أ�دى �إىل ظهور تيار وحركة منظمة
من املفكرين واملجتمع املدين ينتقدون ب�شدة ا آلثار الكارثية التي قد تنجم عن هذا التوجه يف العامل النامي.
ويف ورقة علمية ثالثة حتت هذا املحور �سلط الدكتور طارق ا�سماعيل من جامعة القاهرة يف
م�صر ال�ضوء على أ�همية االف�صاح عن ر أ��س املال الفكري يف التقارير املالية لل�شركات ،كما هو احلال يف العامل
املتقدم مقارنة مبا هو قائم يف م�صر ،وقد تناول أ�هم املعوقات التي قد حتد من تطوير امل ؤ��شرات املختلفة التي
ت�ستخدم للتعبري عن ر أ��س املال الفكري .أ��سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق جوهرية بني كل من القيمة
الدفرتية والقيمة ال�سوقية لل�شركات حمل التحليل ،وهو ما يعك�س وجود قيمة م�سترتة يف ال�شركات ،أ�و ما يعرب
عنه بر أ��س املال الفكري� ،إالّ أ�ن م�ستوى االف�صاح عن ر أ��س املال الفكري منخف�ض ن�سبي ًا وغالبية االف�صاح يركز
على ر أ��س مال العالقات مع العمالء ،ويتم االف�صاح معرب ًا عنه ب�صورة و�صفية غري كمية أ�و نقدية .وخل�صت
الدرا�سة �إىل مدى احلاجة �إىل �إعادة النظر يف املعايري املحا�سبية امل�صرية ،ومبا يعمل على ت�شجيع االف�صاح
املحا�سبي عن ر أ��س املال الفكري يف التقارير املالية.
ويف ورقة رابعة �ضمن حمور �إقت�صاديات املعرفة ،قام الدكتور حممد ال�سقا من جامعة
القلمون يف �سوريا مبراجعة دولية لل�سيا�سات احلكومية يف دعم و�إ�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
لقطاعات أالعمال .ركز يف ورقته على تغطية ودرا�سة ال�سيا�سات واملبادرات احلكومية لعدد من دول العامل
التي جنحت يف توظيف الت�شريعات احلكومية لدعم تطبيق املعلوماتية يف قطاعات أالعمال املتنوعة .تبني
الدرا�سة حمدودية اجلهد املبذول حتى ا آلن يف املواقع البحثية مبراجعة أ�ثر هذه املبادرات ،هذا على الرغم
من حقيقة جذب املو�ضوع �إنتباه واهتمام عدد كبري من احلكومات .تو�سع البحث ب�شكل �شمويل ليقدم درا�سة
حديثة عن قطاع أالعمال ال�سوري وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت و�إمكانية اال�ستفادة من التدخل
احلكومي يف �سوريا ألهم حماور تطبيق الربامج املتكاملة التي لها أ�ثر كبري لتح�سني وتطوير م�ضمون التناف�سية
يف م ؤ��س�سات أالعمال على م�ستوى دولة مثل �سوريا.
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املحور اخلام�س :التكتالت االقت�صادية
أالوراق.

متت مناق�شة ثالث أ�وراق علمية يف هذا املحور ،يف ما يلي ا�ستعرا�ض ألهم ما تناولته هذه

يف الورقة أالوىل ناق�شت الدكتورة أ�مل الب�شبي�شي من املركز االفريقي لل�سيا�سات
االفريقية ،جلنة أ
المم املتحدة االقت�صادية الفريقيا يف أ�ثيوبيا ،مدى فعالية ،ا�ستخدام النماذج
يف الدبلوما�سية االقت�صادية ،حيث أ�ن ا�ستخدام هذه النماذج ل�صياغة التو�صيات وال�سيا�سات يقابل بعدم
ارتياح متزايد ،خ�صو�ص ًا يف الدول النامية .يجيب هذا البحث على ال�س ؤ�ال التايل :ملاذا يحتاج �صانعو القرار
�إىل مناذج التوازن العام القيا�سي؟ يقارن البحث بني نتائج بع�ض درا�سات التوازن العام ال�شهرية ،ويبني التباين
الكبري بني النتائج ،التي ي�صعب حتديد كل أ��سبابها ،حيث أ�ن العديد من الدرا�سات ال تو�ضح كل االفرتا�ضات
أال�سا�سية املبنية عليها .تقدم هذه الورقة �إطار ًا للتو�صيات التي ميكن اتباعها عند ا�ستخدام مناذج التوازن
العام.
يف الورقة الثانية حتت حمور التكتالت االقت�صادية يقوم الدكتور حممد بن بوزين من جامعة
تلم�سان يف اجلزائر باختبار مدى �إمكانية دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على حتقيق منطقة
نقدية مثالية ،يتطلب �إن�شا ؤ�ها جملة من ال�شروط  ،وجود نف�س الهياكل االقت�صادية ،أ�ن تكون االقت�صاديات
مفتوحة على العامل ،وجود قطاعات متنوعة ي�سمح فيها بانتقال عوامل ا إلنتاج بحرية .تو�صلت الورقة �إىل نتائج
تخ�ص تناظر ال�صدمات ،هي أ�نه ميكن تق�سيم دول جمل�س التعاون �إىل جمموعتني ،ت�ضم أالوىل ا إلمارات
والبحرين وعمان ،كما ت�ضم الثانية ال�سعودية وقطر والكويت ،وعليه فقد خرجت الورقة بنتيجة مفادها أ�ن دول
جمل�س التعاون ال زالت بعيدة عن ت�شكيل منطقة نقدية مثالية .ومن أ�جل الو�صول �إىل هذه املنطقة ف�إنه ال بد
من البدء بالتخل�ص من العراقيل التي تقف يف وجه التجارة واال�ستثمارات أالجنبية ،كما أ�نه يجب التن�سيق بني
ال�سيا�سات الوطنية التي من � أش�نها ت أ�مني اال�ستقرار االقت�صادي الكلي.
يف الورقة الثالثة يف هذا املحور تعر�ض الدكتور طالب عو�ض من اجلامعة أ
الردنية
بالتحليل والتقييم لتطور التجارة العربية البينية خالل العقدين املا�ضيني ،وتناول مقارنة ملعدالت النمو
ال�سنوية والرتكيبة ال�سلعية واجتاهاتها اجلغرافية .وبحث يف ورقته م�شاكل التجارة العربية البينية ومعوقاتها،
حيث بني جمموعة العوامل التي ت ؤ�ثر على التجارة �سلب ًا أ�و �إيجاب ًا� .إ�ستعر�ض الدكتور عو�ض أ�هم االتفاقيات
التجارية العربية ودورها يف التجارة العربية البينية ،وركز على اتفاقية منظمة التجارة العربية احلرة الكربى
ودورها يف تعزيز التجارة العربية ،وتو�صل يف ورقته �إىل أ�ن هذه االتفاقية مل يكن لها أ�ثر �إيجابي وا�ضح يف منو
التجارة العربية البينية أ�و تعزيزها يف املراحل أالوىل لتطبيقها.
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التو�صيات
تو�صل م ؤ�متر “ �إجتاهات �إقت�صادية عاملية � ” 3إىل عدد من التو�صيات أ�همها:
• �ضرورة و�ضع �آليات مرنة للتكيف مع املتغريات االقت�صادية ،وتطوير القوانني والت�شريعات
املحلية،ب�شكل خا�ص تلك التي قد تقف عائق ًا أ�مام ان�سياب اال�ستثمارات الدولية ،يف ما بني الدول
عموم ًا والتكتالت االقت�صادية على وجه اخل�صو�ص.
• تطوير �آليات املنظمات الدولية كالبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل يف ما يتعلق ب�إدارة االقت�صاد
العاملي وبرامج املعونات الدولية وكذلك ال�سيا�سات النقدية العاملية ،وو�ضع �آليات مراقبة ت�ساعد الدول
على االندماج يف االقت�صاد العاملي ،واحليلولة دون تكرار أالزمة املالية التي ع�صفت باالقت�صاد العاملي
ككل.
• تعزيز ا آلليات املتعددة ملراقبة أ�عمال امل�صارف و�صناديق اال�ستثمار وم ؤ��س�سات اال�ستثمار الدولية،من
خالل التطبيق الفعلي ملعايري املراقبة واملحا�سبة ومباديء ال�شفافية واحلوكمة جلميع م ؤ��س�سات القطاع
العام واخلا�ص واملختلط.
• الرتكيز على اال�ستثمار يف أ��صول �إنتاج حقيقي ،بعيد ًا عن ت�ضخم أال�صول وامل�ضاربات املالية.
• الرتكيز على ا�سرتاتيجيات تنموية متكاملة طويلة أالجل ،بعيد ًا عن اال�ستثمارات املالية امل ؤ�قتة عالية
املخاطر.
• الرتكيز على أ�همية أال�سواق املالية يف العمليات التنموية ،وو�ضع �آليات مراقبة فعالة لها ،بحيث ت�ساهم
يف تنويع ا إلنتاج احلقيقي للدول العربية وا إل�سالمية.
•الرتكيز على أ�بعاد التنمية الب�شرية من حيث أ�نها أ��صول حقيقية ،و�ضرورة مالءمتها مع الهيكل ال�سلعي
وامليزة الن�سبية ملجموعات الدول أ�و جمموعة التكتالت االقت�صادية الدولية وا إل�سالمية والعربية
واخلليجية ب�شكل خا�ص ،مبا يخف�ض ا آلثار ال�سلبية لتقلبات املتغريات االقت�صادية العاملية.
• الرتكيز على و�ضع ا�سرتاتيجيات عربية �إنتاجية طويلة أالجل ،تهدف ألحداث تغريات هيكلية يف
ا إلنتاج من حيث تنوعه وتكامله ح�سب املزايا الن�سبية لعنا�صر ا إلنتاج يف جمموعات الدول العربية،
وال�شرق أالو�سط ،ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ودول �شمال أ�فريقيا العربية.
• �إقرتاح �إيجاد �شبكة من الباحثني يف اجلامعات امل�شاركة يف امل ؤ�متر ،وت�شكيل فرق عمل بحثية متعددة
االخت�صا�صات.
• �إعادة هيكلة القطاع امل�صريف اخلليجي لتعزيز قدراته التناف�سية ،مما يخف�ض من �آثار التقلبات املالية
العاملية على ن�شاط القطاع.

