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مقدمة

عر�ض :حامت مهران*

ن�شرت وحدة الذكاء مبجلة االقت�صادي ال�شهرية طبعة خا�صة من تقريرها بعنوان "�آفاق اال�ستثمار
العاملي حتى  :2010ازدهار أ�م تراجع" .يحتوى منت التقرير على أ�ربع مقاالت هي " :اال�ستثمار أالجنبي
املبا�شر يف العامل :االجتاهات املعا�صرة و التنب ؤ�ات للعام  ،"2010و" تراجع اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر"،
و" أ�همية ترقية اال�ستثمار يف الدول أالكرث فقرا" ،و" اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر عرب أالطل�سي :العمود الفقري
لالقت�صاد العاملي" .يف هذا اال�ستعرا�ض نقدم موجز ًا ألهم جوانب ذلك التقرير .و مبا أ�ن أالوراق أالربعة تعترب
متكاملة ،ف�سنقوم با�ستعرا�ضها ب�صورة جمملة يف أالربعة أالجزاء املتبقية .يف اجلزء ( )2نتناول االجتاهات
املعا�صرة والتنب ؤ�ات لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر ،بينما نتناول يف اجلزء (� )3آفاق اال�ستثمار أالجنبي خالل
الفرتة  .2010-2006يف اجلزء ( )4ن�ستعر�ض املخاوف من تراجع اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر ،بينما نتناول يف
اجلزء ( )5الدرو�س امل�ستفادة للدول النامية.

االجتاهات املعا�صرة والتنب ؤ�ات لال�ستثمار أ
الجنبي املبا�شر
ي�شري التقرير �إىل أ�ن اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف العامل قد و�صل ذروته يف عام � ،2000شهد بعدها
هبوطا كبريا مل ي�شهده العامل املعا�صر ،حيث ا�ستمر الهبوط ملدة ثالث �سنوات متتالية ( )2003-2001قبل
أ�ن ي�ستعيد عافيته خالل الفرتة  .2005-2004هذا ويتوقع أ�ن يزداد تدريجيا نتيجة النمو الكبري ،و ال�ضغوط
التناف�سية ،و التح�سن يف بيئة أالعمال يف معظم الدول ،لي�صل بحلول العام � 2010إىل امل�ستويات التي حتققت
يف عام � .2006إال أ�ن هناك عوامل ،مثل املخاطر اجلغرافية ال�سيا�سية ،قد جتعل تلك الزيادة أ�قل مما ميكن أ�ن
تكون عليه .و يفيد التقرير ب أ�ن أال�سواق النا�شئة تقود عودة اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر �إىل اجتاهاته ال�سابقة،
حيث �شهدت تلك الدول منوا يف اال�ستثمار أالجنبي بلغ  57%يف عام ( 2004مقارنة بحوايل  14%للدول
املتقدمة) و  26%يف عام  ،2005كما ا�ستحوذت تلك الدول على  40%من �إجمايل اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر
للعامل يف عام .2005
* أ��ستاذ االقت�صاد ،ق�سم االقت�صاد ،جامعة اجلزيرة ،ال�سودان. E-mail:mahranec@yahoo.com :
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�إال أ�ن هذه ال�صورة تبدو خمتلفة بدرجة كبرية �إذا ما قي�ست هذه التقديرات على أ��سا�س أال�سعار
الثابتة (ا�ستنادا �إىل م ؤ��شر أ��سعار الواردات أالمريكية) .على هذا أال�سا�س ،ي�صبح معدل االنخفا�ض يف
اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر خالل الفرتة  2003-2001أ�عمق ،بينما ت�صبح عودة تلك اال�ستثمارات خالل
الفرتة  2005-2004أ��ضعف مقارنة بتقديرات االجتاهات على أ��سا�س أال�سعار اجلارية ( حيث ي�صبح �إجمايل
اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف عام  2005أ�كرب من م�ستواه يف عام  2003بحوايل  27%فقط) .أ�ما يف الدول
املتقدمة ،ف�إن عودة اال�ستثمار أالجنبي تبدو أ��ضعف �إذا ما عاد أ��صال من م�ستواه املتدين بعد عام  .2000و
كن�سبة من الناجت املحلي ا إلجمايل للعامل ،فقد ارتفع ان�سياب اال�ستثمار أالجنبي داخل الدول من  16%يف عام
� 1999إىل  23%يف عام  ،2005حيث جذبت الواليات املتحدة أالمريكية أ�كرب ن�سبة من تلك االن�سيابات ،و التي
كانت أ�كرب من �ضعف ن�صيب اململكة املتحدة� ،إال أ�نها تعادل فقط  15%من الناجت املحلي ا إلجمايل للواليات
املتحدة أالمريكية ،بينما ت أ�تي أ�ملانيا يف املرتبة الثالثة متقدمة على ال�صني التي جاءت يف املرتبة الرابعة.
و بالرغم من امل�شاكل املتعلقة بعدم دقة البيانات ،ف�إن املعلومات املتاحة ت�شري �إىل أ�ن ان�سيابات
اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر �إىل اخلارج قد �سجلت تراجعا طفيفا خالل الفرتة  ،2005-2004بينما ت�شري
االجتاهات العامة �إىل ت�شابه يف حركة االن�سياب للداخل و اخلارج .أ�ما على م�ستوى الدول ،فقد فقدت الواليات
املتحدة أالمريكية دورها ب�صفة م ؤ�قتة يف عام  2005كدولة رئي�سية لال�ستثمار اخلارجي ،و ذلك ب�سبب تخفي�ض
ال�ضرائب يف ذلك العام على عائدات ذلك النوع من اال�ستثمار ،أالمر الذي �شجع على �إعادة عائدات تلك
اال�ستثمارات و جزء منها من اخلارج �إىل الوطن أالم .لذا ،كانت أ�هم الدول امل�ستثمرة يف اخلارج هي هولندا،
تليها اململكة املتحدة ثم أ�ملانيا و اليابان.
ي�شري التقرير �إىل التح�سن الكبري الذي طر أ� على البيئة العاملية لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر خالل
العامني  2004و  .2005فقد ظل النمو االقت�صادي قويا يف الواليات املتحدة أالمريكية ،و مت�سارعا يف منظمة
التعاون االقت�صادي و التنمية ،كما �سجلت االقت�صاديات النا�شئة منوا قويا حيث ا�ستمر االقت�صاد ال�صيني يف
النمو مبعدالت ا�ستثنائية عالية .وقد عمل ذلك النمو على زيادة أ��سعار ال�سلع التي أ�دت بدورها �إىل منو قوى
يف العديد من أال�سواق النا�شئة .وقد مثلت العديد من العوامل أالخرى دعامة قوية للتح�سن يف بيئة اال�ستثمار
أالجنبي ،من بينها قوة الربحية لل�شركات ،و تدين أ��سعار الفائدة ،و أالداء اجليد أل�سواق أال�سهم� ،إ�ضافة �إىل
توفر ال�سيولة لدى �شركات اال�ستثمار اخلارجي.
و يرجع االرتفاع يف اال�ستثمار أالجنبي العاملي يف عام � 2005إىل عودة االندماجات واال�ستحواذات،
مبا يف ذلك ال�صفقات عرب احلدود ،التي متثل ال�صيغة الرئي�سية لال�ستثمار أالجنبي يف الدول املتقدمة .و
ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل أ�ن االندماجات واال�ستحواذات ،املحلية منها و عرب احلدود ،قد ارتفعت بن�سبة 40%
خالل الفرتة  ،2005-2004و هي أالعلى خالل �سنة واحدة منذ عام � .2000إن ثمة عوامل أ�خرى عملت على
تعزيز قوة �سوق االندماجات العاملي ،من بينها تراكم النقد لدى ال�شركات ،و �إعادة هيكلة ال�شركات� ،إ�ضافة
�إىل زيادة املعامالت التي تقوم بها ال�شركات اخلا�صة أ
لل�سهم ،و التي أ��صبحت ت�ستنفر أ�مواال �ضخمة و تنهي
�سل�سلة من ال�صفقات الكبرية .و ت�شري ا إلح�صاءات �إىل أ�ن قيمة االندماجات التي اكتملت عرب احلدود على
م�ستوى العامل قد ارتفعت بن�سبة  56%يف عام  2004ثم بن�سبة  35%يف عام  .2005و قد كان ن�صيب الدول
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املتقدمة من �إجمايل االندماجات عرب احلدود حوايل  74%يف عام  ،2005كما حدثت أ�كرب هذه االندماجات
باململكة املتحدة ،يف حني �شهدت االندماجات يف أال�سواق النا�شئة زيادة تدريجية حيث بلغ ن�صيبها  15%خالل
الثالث �سنوات املا�ضية ،أ�ي أ�قل من ن�صيبها يف اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر.
ويف ما يتعلق بتدفقات اال�ستثمار أالجنبي ح�سب أالقاليم يالحظ التقرير ما يلي:
( أ�) �شهد اال�ستثمار أالجنبي يف الواليات املتحدة أالمريكية هبوطا يف بداية العقد ،لي�صل م�ستوى
متدني ًا يف  ،2003و بالرغم من هبوطه يف عام  ،2005ظلت الواليات املتحدة أالمريكية على قمة الدول
امل�ستقبلة لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر ،حيث عمل النمو القوي و �ضعف الدوالر أالمريكي على جعلها أ�كرث
جاذبية للم�ستثمرين .بالرغم من ذلك ،ف�إن قيمة اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر ل�سنة  2005متثل فقط  15%من
الناجت املحلي ا إلجمايل أالمريكي ،وهي ن�سبة تقل بكثري عن ن�سبة  37%للمملكة املتحدة ،و  32%لكندا ،و 25%
ألملانيا .و من املتوقع أ�ن ي�شهد اال�ستثمار أالجنبي يف أ�مريكا �إرتفاعا قويا خالل الفرتة � ،2010-2006إذ أ�نها
�ستظل أ�كرث املواقع جاذبية للم�ستثمرين من بني الدول املتقدمة.
(ب) �شهد اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف �إقليم أ�وروبا �إرتفاعا بن�سبة  20%يف عام  ،2005بعد تراجع
بن�سبة  33%يف عام  .2004و بالرغم من انخفا�ض اال�ستثمار أالجنبي اململكة املتحدة خالل الن�صف أالول
من هذا العقد� ،إال أ�نها �ستظل من أ�كرب الدول أالوروبية و ثاين دول العامل جذبا لال�ستثمار أالجنبي ،و ذلك
ب�سبب �سيا�سة االنفتاح لال�ستثمار ،و أ��سواق العمل املرنة ،و القطاع املايل املتطور ،و الع�ضوية باالحتاد أالوروبي،
�إ�ضافة �إىل عامل اللغة ا إلجنليزية باعتبارها اللغة العاملية أ
للعمال .من ناحية أ�خرى ،تتمثل املحاذير حول
�آفاق اال�ستثمار يف اململكة املتحدة بالتدهور املحتمل يف بيئة أالعمال نتيجة التدهور يف �سوق العمل و زيادة
ا إلجراءات احلكومية ،و ارتفاع أ�عباء ال�ضرائب ،و املخاطر أالمنية� ،إ�ضافة �إىل ف�شلها يف االن�ضمام لالحتاد
أالوروبي و �سوقه النقدي� .إال أ�ن حجم ال�سوق يف اململكة املتحدة و وجود املجمعات ال�صناعية ،ومراكز التميز
العلمي ،و مهارات ر أ��س املال الب�شرى� ،ستلعب دورا هاما يف جذب اال�ستثمار أالجنبي لقطاعات مثل اخلدمات
املالية ،و الربامج ا إللكرتونية ،أ
والدوية ،و التكنولوجيا احليوية.
(ج) يف أ�قاليم أال�سواق النا�شئة ،وبا�ستثناء أ�مريكا الالتينية و�إقليم الكاريبي ،فقد قدرت الزيادة
يف اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف عام  2005بحوايل  ،26%وهي زيادة معتربة .فقد كان أ�داء تلك أال�سواق
جيدا يف ال�سنوات أالخرية ،حيث �سجل الناجت املحلي ا إلجمايل معدالت منو بلغت  8.5%يف عام  2004و 7.7%
لعام ( 2005مقا�سة على أ��سا�س القوة ال�شرائية للدوالر) .و بالرغم من أ�ن عوامل مثل الطلب اخلارجي القوي
و�إزدهار أال�سعار قد طغت يف تف�سري �إزدهار اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر� ،إال أ�ن هناك عوامل هيكلية لعبت
دورا �إيجابيا أ�ي�ضا يف بع�ض الدول مثل تركيا التي أ�حرزت تقدما يف جمال ا إل�صالح االقت�صادي و خ�صخ�صة
االت�صاالت و القطاع املايل .ويالحظ أ�ن درجة تركيز اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف أال�سواق النا�شئة ظلت
عالية ،حيث ح�صلت الدول الع�شر أالوىل يف القائمة على  60%من �إجمايل تلك اال�ستثمارات ،و لو أ�ن درجة
الرتكيز كانت أ�قل من معدل  70%ف أ�كرث خالل الت�سعينيات من القرن املا�ضي .وقد �ضمت الدول الع�شر أالوائل
قائمة تقليدية من الدول �شملت ال�صني و الربازيل و املك�سيك ودولتني من دول أ�وروبا الو�سطى ،بينما ظهرت
رو�سيا و الهند كقادمني جدد لتلك القائمة.
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(د) زاد ان�سياب اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر آل�سيا وا�سرتاليا بدرجة كبرية يف عام  ،2004بينما تقل�ص
بدرجة كبرية أ�ي�ضا يف عام  .2005وباعتبارها ثاين أ�كرب االقت�صاديات العاملية و افتخارها ب أ�كرب أال�سواق
اال�ستهالكية (حيث يقطنها  130مليون من ال�سكان املي�سرين) ،كان من املتوقع أ�ن متنح اليابان حوافز كبرية
للم�ستثمرين� .إال أ�ن الواقع ي�شري �إىل غري ذلك� ،إذ تقل�ص اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف عام � 2005إىل حوايل
ن�صف متو�سط قيمته خالل الفرتة  ،2003-2001ليمثل فقط  2%من الناجت املحلي ا إلجمايل لعام .2005
باملقابل ،فقد جذبت الدول ا آل�سيوية النامية كميات كبرية من اال�ستثمار أالجنبي والتي تعترب أالعلى كن�سبة
من �إجمايل الكميات التي جذبتها كل أ�قاليم أال�سواق النا�شئة لعام  ،2005بزيادة ن�سبتها  25%عن عام قيمتها
يف  2004و 61%عن قيمتها يف  .2003وكما كان احلال عليه يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،فقد ا�ستقبلت ال�صني
أ�كرب اال�ستثمارات من بني أال�سواق النا�شئة ،مبا يوازي  20%من �إجمايل تلك اال�ستثمارات بالدول النامية
لعام  ،2005وت أ�تي يف املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة أالمريكية من حيث مواقع جذب اال�ستثمار أالجنبي
املبا�شر.
(هـ) وب�سبب كرب حجم ال�سوق املحلي و �آفاق النمو القوي ،و أل�سباب تتعلق بتناف�سية التكلفة ،يقوم
أ��صحاب أالعمال بتنفيذ �إ�ستثمارات جديدة يف ال�صني ،و �إىل درجة ما ،ب�إعادة توطني الت�سهيالت ا إلنتاجية
من أ��سواق نا�شئة أ�خرى �إىل ال�صني .و ت ؤ�كد م�سوحات معا�صرة أ
للعمال ب أ�ن ال�صني هي املوقع الريادي
لال�ستثمار مبعظم املعايري ،خا�صة لل�شركات التي تبحث عن م�ستهلكني جدد ،و كذلك لل�شركات احل�سا�سة
لتكاليف العمالة .كذلك ،تعترب ال�صني من املواقع اجليدة ألن�شطة البحث والتنمية ،كما أ�ن جاذبيتها لال�ستثمار
ت�شمل كل القطاعات و ال�صناعات ،مبا فيها �شركات ال�صناعات التحويلية و اخلدمات (مبا يف ذلك تقنية
املعلومات و اخلدمات املالية) و التي اكت�سبت جاذبيتها بالنمو االقت�صادي و التكلفة املتدنية.
(و) يف حني تعترب ال�صني يف مقدمة قائمة مواقع اال�ستثمار يف ا إلقليم ا آل�سيوي لعدد من ال�سنني،
ف�إن رغبة امل�ستثمرين يف الهند تعترب تطورا حديثا .وبينما تركز اال�ستثمار أالجنبي يف ال�صني يف ال�صناعات
التحويلية و اللوج�ستيات أالكرث كثافة يف ر أ��س املال ،ف�إن ان�سيابات اال�ستثمار أالجنبي للهند كانت أ�غلبها يف
جمال تقنية املعلومات ومراكز االت�صاالت ،التي ال تتطلب ان�سيابات كبرية لال�ستثمار أالجنبي ،كما أ�ن قطاعات
ت�صنيع العربات و التعدين قد جذبت كميات كبرية من اال�ستثمار أالجنبي يف عام  ،2005بينما �ست�ساعد
الزيادة امل ؤ�خرة ل�سقف امللكية أالجنبية من � 49%إىل  74%يف االت�صاالت و من � 24%إىل  49%يف �شركات
الطريان املدين على زيادة اال�ستثمار أالجنبي .و يف حني يتوقع ا�ستمرار منو اال�ستثمار أالجنبي يف الهند� ،إال أ�نه
�سيظل متدنيا مقارنة بحجم االقت�صاد و �إمكانياته الكامنة .فبالرغم من انفتاح قطاع ال�صناعات التحويلية
لال�ستثمار أالجنبي و حترير قطاع االت�صاالت� ،إال أ�ن فر�ص ذلك اال�ستثمار يف قطاعات أ�خرى تعترب حمدودة.
ومن بني العوامل التي تعوق اال�ستثمار أالجنبي يف الهند قوانني العمل غري املرنة ،و �ضعف البنى التحتية،
وخا�صة ا إلمداد الكهربائي .و قد أ��شارت نتائج م�سوحات ل�شركات اال�ستثمار �إىل �شكوك معظم تلك ال�شركات
حول حدوث تغيري �سريع للبنى التحتية للهند ،حيث أ�ن جمال التقدم يف هذا ال�صدد يعترب حمدودا ب�سبب �سوء
املوقف املايل العام للحكومة.
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(ز) أ�ما يف أ�مريكا الالتينية و�إقليم الكاريبي ،فقد كانت عوامل النمو االقت�صادي و التح�سن يف بيئة
االقت�صاد الكلي و الطلب القوي على ال�سلع ،ودعم ال�سيا�سات لقطاع ال�صناعة التحويلية� ،إ�ضافة �إىل النمو يف
الواليات املتحدة ،مبثابة القوى من وراء امل�ستوى العايل لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف عام  ،2005الذي �سجل
زيادة مبعدل  9.3%من م�ستواه لعام � .2004إال أ�ن �إن�سيابات اال�ستثمار ما زالت أ�قل بكثري عن ما �سجله ا إلقليم
من معدالت يف �سنة  .2001و كالعادة ،فقد طغت �إن�سيابات اال�ستثمار للربازيل و املك�سيك على االن�سيابات
لبقية ا إلقليم ،حيث بلغ ن�صيبها  44%من ا إلجمايل يف عام  ،2005كما أ�ن املك�سيك قد تقدمت على الربازيل
للمرة اخلام�سة على التوايل ك أ�ف�ضل موقع لال�ستثمار أالجنبي يف ا إلقليم.
(ح) و يف �إقليم �شرق أ�وروبا ،حيث دول التحول االقت�صادي ،و�صل اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر معدالت
عالية يف عام  .2005بزيادة بلغت  12%عن م�ستوياته لعام  ،2004و بالتايل ف�إنه يكون قد أ�زاح للمرة أالوىل
�إقليم أ�مريكا الالتينية و الكاريبي ،لي�صبح ثاين �إقليم لال�ستثمار أالجنبي من بني أ�قاليم أال�سواق النا�شئة.
للقليم نتيجة لالن�سيابات الكبرية لرو�سيا ،و قرب اكتمال اخل�صخ�صة
وترجع عودة اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر إ
على نطاق وا�سع يف بع�ض الدول ،و عودة اال�ستثمار لدول و�سط أ�وروبا حديثة الع�ضوية يف االحتاد أالوروبي
بعد تقل�صه يف عام  ،2003والنمو القوي لتلك اال�ستثمارات يف البلقان ،و ا�ستثمارات النفط يف أ�زربيجان
وكازاخ�ستان ،كما �شهدت أ�وكرانيا ا�ستثمارات أ�جنبية ألول مرة يف .2005
(ط) أ�ما بالن�سبة أ
لل�سواق النا�شئة يف �إقليم ال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا  ،فقد ارتفع اال�ستثمار
أالجنبي يف عام  2005بدرجة ملحوظة ،بالرغم من م�ستوياته املتدنية أ��صال .وي�شري التقرير �إىل التفاوت الكبري
بني دول �إقليم ال�شرق أالو�سط و �شمال أ�فريقيا ،الذي ي�ضم أ�قطارا مثل �إ�سرائيل ببيئة أ�عمال جيدة ،و أ�خرى
مثل �إيران و اجلزائر ،ببيئة أ�عمال �ضعيفة للغاية ،كما أ�ن اجتاهات العوملة قد تخطت معظم دول ا إلقليم ،الذي
يعانى من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي و االقت�صاديات املوجهة من قبل الدولة� .إال أ�ن هناك جهود تبذل يف كل دول
ا إلقليم لتبني �سيا�سات �صديقة لال�ستثمار أالجنبي ،مبا يف ذلك �إجراءات التحرير ،و بيع امل ؤ��س�سات العامة،
وتقلي�ص القيود على التجارة اخلارجية .من ناحية أ�خرى ،بالرغم من املخاطر أالمنية ،ف�إن ازدهار أ��سعار
النفط وبع�ض ا إل�صالحات يف ال�سيا�سات قد أ�دت �إىل ارتفاع ملحوظ يف ان�سياب اال�ستثمار أالجنبي ألقطار
ال�شرق أالو�سط ،با�ستثناء تون�س� ،إذ ت�ضاعفت تلك اال�ستثمارات يف العام  2005مقارنة مب�ستوياتها املتدنية
أ��صال لعام  .2004وقد كان أ�كرب تلك اال�ستثمارات من ن�صيب م�صر ،التي ت�ضاعفت فيها تلك اال�ستثمارات
ب أ�ربع مرات ،بينما جذبت ا إلمارات العربية املتحدة  50%من �إجمايل اال�ستثمارات يف ا إلقليم يف عام ،2005
كما جذبت اجلزء أالكرب من الزيادة يف تلك اال�ستثمارات خالل الفرتة  .2005-2004لقد كان اجلزء أالكرب
من تلك اال�ستثمارات نتيجة لعمليات اخل�صخ�صة الوا�سعة التي �شملت بع�ض امل ؤ��س�سات يف القطاع املايل.
�إن االحتياطيات ال�ضخمة و التكلفة املتدنية ال�ستخراج النفط با إلقليم هي أ��سباب كافية لل�شركات أالجنبية
للحفاظ على ا�ستثماراتها يف املنطقة أ�و زيادتها� ،إال أ�ن جاذبية ا إلقليم ألي نوع �آخر من اال�ستثمارات �ستظل
حمدودة .وبالرغم من التحركات املكثفة نحو التحرير ،ف�إن التقدم يف اال�ستثمارات أالجنبية يتوقع أ�ن يكون
بطيئا ،ب�سبب املخاطر ال�سيا�سية الناجمة عن الو�ضع يف العراق و التوترات املت�صلة بربنامج �إيران النووي
والنزاع العربي ا إل�سرائيلي ،و التي �سي�ستمر ت أ�ثريها ال�سلبي على اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر با إلقليم.

اجمللد التاسع  -العدد الثاني  -يوليو 2007

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
حامت مهران

64

(ي) بالن�سبة إلقليم أ�فريقيا جنوب ال�صحراء ،فقد �سجلت اال�ستثمارات أالجنبية يف عام 2005
زيادة مبعدل  51%من م�ستواها لعام � ،2004إال أ�ن اجلزء أالكرب منها كان يف �شكل �إندماجات وا�ستحواذات
يف جنوب أ�فريقيا ،أ�همها �شراء البنك أالفريقي اجلنوبي بوا�سطة بنك باركليز (اململكة املتحدة) .لقد ارتفع
اال�ستثمار أالجنبي أ�ي�ضا يف عدد من دول ا إلقليم أالخرى ،ب�سبب النمو االقت�صادي ،حيث �سجل الناجت املحلي
للقليم معدل منو بلغ  5.2%يف عام  ،2005بينما بلغ معدل النمو للدول امل�صدرة للنفط
ا إلجمايل احلقيقي إ
أ
أ
با إلقليم  6.4%لنف�س العام .وقد كانت �نغوال ،وغينيا اال�ستوائية ،ونيجرييا الدول الخرى يف ا إلقليم التي
جذبت �إ�ستثمارات أ�جنبية ،كانت جميعها يف قطاع النفط .و من املتوقع أ�ن ال يعود اال�ستثمار أالجنبي مل�ستواه
العايل الذي حتقق يف عام � 2005إال خالل  ،2010-2009بينما يظل ن�صيب ا إلقليم يف اال�ستثمار أالجنبي
املبا�شر معتدال ،بن�سبة قدرت يف املتو�سط بحوايل  1.4%خالل الفرتة .2010-2006

آ�فاق اال�ستثمار أ
الجنبي املبا�شر2010-2006 :
توقع التقرير أ�ن يرتفع �إجمايل �إن�سيابات اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر للعامل مبعدل  22%يف عام
 ،2006لتكون تلك هي املرة أالوىل منذ عام  2000التي يتخطى فيها اال�ستثمار أالجنبي حاجز الرتليون دوالر
أ�مريكي .و يتوقع التقرير �إ�ستمرار الزيادة يف اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر بعد العام  ،2006و لو أ�ن معدالت منوه
�ستكون بطيئة مبتو�سط �سنوي قدر بحوايل  8%خالل الفرتة  .2010-2006بالرغم من ذلك ،ف�إن ان�سيابات
اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر للعامل �ستظل عند ذروة م�ستواها يف عام  .2000وكما كان عليه احلال خالل الفرتة
 ،2000-1980ف�إن منو اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر �سيفوق منو ا إلنتاج العاملي� ،إال أ�نه بخالف الفرتة التي �سبقت
عام  ،2000يتوقع أ�ن يقل ذلك النمو عن معدل النمو ال�سنوي للتجارة العاملية ،الذي قدر بحوايل  ،8.5%خالل
الفرتة  .2010-2006و على أ��سا�س تقديرات أال�سعار الثابتة (التي ت�ستند �إىل م ؤ��شر أ��سعار الواردات للواليات
املتحدة أالمريكية) ،ف�إن �إجمايل اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر للعامل �سيكون أ�قل مما كان عليه يف عام ،2000
حيث قدر معدل منوه ال�سنوي بحوايل  7.4%خالل الفرتة .2010-2006
�إن االزدهار املتوقع لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر ي�صبح أ�كرث و�ضوحا �إذا ما احت�سب كن�سبة من الناجت
املحلي ا إلجمايل .فقد قدر متو�سط اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر حتى نهاية الت�سعينيات بحوايل  1.0%من
الناجت املحلي ا إلجمايل ،حيث كان �صندوق النقد الدويل ي�صنف الدول التي تزيد ن�سبتها عن  1.0%ب أ�نها ذات
جاذبية عالية لتلك اال�ستثمارات .و قد بد أ�ت تلك الن�سبة با إلزدياد ب�صورة كبرية منذ أ�وا�سط الت�سعينيات ،كما
أ�ن الن�سبة املتوقعة للفرتة  2010-2006قد قدرت بحوايل  2.4%-2.3للعامل ،وهي عالية باملعايري التاريخية.
�ستظل الواليات املتحدة امل�ستقبل الرئي�سي لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر ،حيث قدر ن�صيبها بحوايل ربع �إجمايل
اال�ستثمار العاملي خالل الفرتة  ،2010-2006بينما �سيكون ن�صيب االحتاد أالوروبي أ�كرب بكثري من تلك
الن�سبة �إذا ما و�ضعنا يف االعتبار االن�سيابات فيما بني دول االحتاد ،كما �سيتفوق االحتاد أالوروبي على الواليات
املتحدة ك أ�كرب م�صدر لال�ستثمار أالجنبي .كذلك� ،سيظل اال�ستثمار أالجنبي مركزا من الناحية اجلغرافية،
و يتوقع أ�ن ت�ستحوذ الدول الع�شر أالوائل على ثلثي �إجمايل اال�ستثمار ،كما يتوقع أ�ن يهيمن العامل املتقدم على
تلك القائمة (التي حتتوى على  82دولة) ،بينما تدخل ال�صني والربازيل و املك�سيك و رو�سيا و الهند من دول
أال�سواق النا�شئة قائمة الع�شرين أالوائل .من ناحية أ�خرى ،يختلف ترتيب الدول يف أ�على القائمة �إذا ما قي�س
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اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر كن�سبة من الناجت املحلي ا إلجمايل أ�و مبعدل الفرد يف القطر املعنى .يف هذه احلالة،
لعله لي�س مب�ستغرب أ�ن ي أ�تي ترتيب الدول الغنية يف املوارد الطبيعية عاليا ،و التي يتوقع أ�ن جتذب حجما من
اال�ستثمارات يفوق حجم أ��سواقها ،يف حني تدخل بع�ض الدول ال�صغرية من أ�قاليم خمتلفة تلك القائمة ،بينما
ت أ�تي اليابان يف م ؤ�خرة القائمة ب أ�دنى قيمة لال�ستثمار أالجنبي كن�سبة من الناجت املحلي ا إلجمايل.
ي�شري التقرير �إىل عدد من العوامل التي يتوقع أ�ن يكون لبع�ضها أ�ثر �إيجابي وللبع�ض ا آلخر أ�ثر
�سلبي على اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر خالل الفرتة التي �شملتها التنب ؤ�ات ( .)2010-2006وميثل ا�ستمرار
ا�ستعادة االقت�صاد العاملي لعافيته أ�هم العوامل ا إليجابية ،بخا�صة النمو االقت�صادي القوي لل�صني والهند،
�إ�ضافة �إىل الواليات املتحدة ،حيث يتوقع أ�ن تقود هذه الدول النمو العاملي .و من بني أال�سباب أالخرى ال�ستمرار
النمو املتوقع لال�ستثمار أالجنبي االجتاهات العاملية اجلارية نحو بيئات أ�ف�ضل أ
للعمال ،و التقدم نحو التكامل
ا إلقليمي ،والتغري التكنولوجي ،و البحث عن مهارات ب أ��سعار تناف�سية ،و املناف�سة العاملية احلادة التي تدفع
ال�شركات للنمو من خالل اال�ستحواذات ،و البحث عن مواقع لال�ستثمار تتميز بتكاليف منخف�ضة .من ناحية
أ�خرى ،هنالك عوامل متعددة يتوقع أ�ن حتبط اال�ستثمار أالجنبي مل�ستويات تقل عن املتوقع ،أ�همها املخاوف
من نتائج العوملة واالحتكام للتهديدات أالمنية ،و التي حثت العديد من احلكومات ملراجعة و ت�شديد قوانني
اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر .و بالرغم من أ�ن التوجه نحو مزيد من احلماية قد يظل حمدودا� ،إال أ�ن أ�ثرها
�سيكون �سلبيا.
�إن احلما�س املمزوج باحلذر جتاه �آفاق اال�ستثمار قد انعك�س يف امل�سح الذي أ�جرته وحدة الذكاء
مبجلة االقت�صادي على  555من التنفيذيني يف ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،الذين أ�بدى معظمهم تفا ؤ�ال
كبريا بفر�ص اال�ستثمار واال�ستحواذ عرب احلدود خالل ال�سنتني أ�و الثالث �سنوات القادمة� .إال أ�ن بع�ض احلذر
واحل�سا�سية جتاه املخاطر كان وا�ضحا أ�ي�ضا ،مما يعنى أ�ن العودة لفرتة االزدهار يف أ�واخر الت�سعينيات لي�ست
يف احل�سبان .هذه االزدواجية بني احلما�س و احلذر يو�ضحها م�سح حديث �آخر �شاركت فيه وحدة الذكاء مبجلة
االقت�صادي� ،شمل  420من القادة التنفيذيني يف الواليات املتحدة أالمريكية واململكة املتحدة و أ�ملانيا وال�سويد
والرنويج وفنلنده ،الذين أ��شار  55%منهم �إىل أ�ن �شركاتهم �ستعمل على �إقامة أ�عمال لها يف ما وراء البحار
خالل اخلم�س �سنوات القادمة ب�سبب ربحية تلك أالعمال ،و أ�ن  49%أ�فادوا ب أ�ن ا إلندماجات واال�ستحواذات
عرب احلدود هي متطلب لتحقيق أالهداف اال�سرتاتيجية املعلنة لتلك ال�شركات ،كما أ�ن  26%أ��شاروا �إىل أ�ن
اال�ستحواذات عرب احلدود تعترب �ضرورية للبقاء .من ناحية أ�خرى ،يعتقد حوايل  50%فقط من امل�ستجيبني
ب أ�ن �شركاتهم قد حققت أ�رباحا متوالية من ا إلندماجات واال�ستحواذات ،بينما أ��شار � 45%إىل أ�ن �شركاتهم
متكنت فقط من ا�سرتجاع تكلفة اال�ستثمار.
و على عك�س ما يتوقع من تركز اال�ستثمار أالجنبي اجلديد يف أال�سواق النا�شئة ،ف�إن معظم الزيادة
يف ذلك اال�ستثمار خالل الفرتة � 2010-2006ستكون من ن�صيب الدول املتقدمة التي �ستح�صل على  66%من
ا إلجمايل مقابل  48%أ
لل�سواق النا�شئة .و متثل أ�ن�شطة االندماجات واال�ستحواذات امل�صدر الرئي�سي للزيادة
يف اال�ستثمار أالجنبي يف الدول املتقدمة ،وذلك ب�سبب عوامل يتمثل أ�همها يف تدين أ��سعار الفائدة ،و ال�ضغوط
التناف�سية إلعادة الهيكلة ،وتطور أال�سواق املالية .هذا �إ�ضافة �إىل أ�ن تلك أالن�شطة تعترب و�سيلة أ��سرع للح�صول
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على مواقع يف أ��سواق جديدة ،و ك�سب قوة يف ال�سوق ،و زيادة حجم املن� أش�ة ،و توزيع املخاطر .وبالرغم من أ�ن
العديد من الدول قد اقرتبت من ا�ستنفاد فر�ص اخل�صخ�صة ،فما زالت هنالك بع�ض املجاالت للخ�صخ�صة
يف بع�ض الدول ا�ستجابة لل�ضغوط املالية والرغبة يف زيادة الكفاءة.
ومما ال �شك فيه أ�ن االحتاد أالوروبي والواليات املتحدة �سيظالن أ�كرب االقت�صاديات يف العامل بكل
املقايي�س .وباعتبارهما �إقت�صادين مفتوحني ،ف�إنه لي�س مب�ستغرب أ�ن يكونا من أ�ف�ضل ال�شركاء لبع�ضهما يف
التجارة واال�ستثمار .لي�س هذا فح�سب ،بل أ�ن الروابط اال�ستثمارية بينهما قد دفعت �إىل درجة كبرية عملية
العوملة ،و�ستظل تلك الروابط ال�سمة أال�سا�سية للعوملة خالل ما تبقى من العقد .يف هذا ال�صدد ،ي�شري التقرير
�إىل أ�ن ثمة ثالثة دوافع أ��سا�سية �ستعمل على تعميق اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر عرب أالطل�سي ب أ�كرث من أ�ي
عالقات �إ�ستثمارية بني أ�ي من أ�جزاء العامل أالخرى ،و تتمثل يف البحث عن أال�سواق ،والبحث عن الكفاءة،
والبحث عن املوارد .يف جمملها ،متثل تلك الدوافع جمموعة أال�سباب الرئي�سية ال�ستمرار الكتلتني يف الهيمنة
على عملية العوملة ،كما أ�ن الروابط بينهما �ستظل من أ�هم العالقات الثنائية على م�ستوى العامل.
من جانب �آخر ،ما زالت ال�شركات متعددة اجلن�سيات تبحث عن تو�سيع عملياتها يف بع�ض االقت�صادات
النا�شئة لزيادة مبيعاتها (البحث عن أال�سواق) و تر�شيد الن�شاط ا إلنتاجي لال�ستفادة من عائدات احلجم وتقليل
تكلفة ا إلنتاج (البحث عن الكفاءة) ،كما أ�ن أال�سعار العالية للعديد من ال�سلع تعمل على حتفيز تلك ال�شركات
لال�ستثمار باملوارد الطبيعية (البحث عن املوارد) يف الدول الغنية .ونتيجة لتلك العوامل ،ف�إنه من املتوقع أ�ن
يظل اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف أال�سواق النا�شئة عاليا .ومن ال�صناعات التي يتوقع أ�ن تكون يف مقدمة
قائمة امل�ستثمرين تلك التي تعمل يف جماالت احلا�سب ا آليل وتقنيات االنرتنت ،واملرافق العامة ،واملوا�صالت
وخدمات ال�سياحة ،واملنتجات الكهربائية ،وا آلليات و املعادن ،و النفط .وبالرغم من العوامل املتعددة التي
تدفع باال�ستثمار أالجنبي نحو أال�سواق النا�شئة� ،إال أ�ن هناك عدد من أال�سباب تدعو للحذر حول �آفاق ذلك
اال�ستثمار ،من بينها الرتاجع املتوقع يف عائدات اخل�صخ�صة يف العديد من أال�سواق النا�شئة الرائدة� ،إ�ضافة
�إىل نظرة امل�ستثمرين جتاه املخاطر يف تلك أال�سواق ،والتي يتوقع أ�ن ت ؤ�دى �إىل �إحباط اال�ستثمار أالجنبي .هذا
�إ�ضافة �إىل التباط ؤ� املتوقع يف النمو بتلك االقت�صاديات ،بخا�صة يف أ�مريكا الالتينية و ذلك ب�سبب تدهور املناخ
املايل وتقل�ص الطلب أالمريكي على الواردات .كذلك ،يتوقع �إرتفاع النزعات نحو ال�شعبية و الوطنية يف بع�ض
أالقطار� ،إ�ضافة �إىل تزايد نزعات احلماية ،و�ضعف الهياكل ،و �ضعف ح�صانة قطاع ال�شركات و القطاع املايل،
و االختالالت اخلارجية ،واحتمال التذبذبات الكبرية يف �سعر ال�صرف و أ��سعار ال�سلع ،والتي قد تعوق اال�ستثمار
أالجنبي املبا�شر يف تلك أالقطار.

املخاوف من تراجع اال�ستثمار أ
الجنبي املبا�شر
بينما بد أ�ت حركة ر ؤ�و�س أالموال العاملية يف أ�واخر القرن التا�سع ع�شر ،ف�إن الت أ�ريخ املعا�صر
لل�شركات متعددة اجلن�سيات يرجع �إىل اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،عندما تو�سعت ال�شركات أالمريكية
يف أ�وروبا بهدف الو�صول �إىل أ��سواقها املتنامية ،تبعتها يف ذلك ال�شركات أالوروبية يف ال�ستينيات من القرن
املا�ضي ،حيث قامت بتحويل ر ؤ�و�س أ�موالها �إىل جهة الغرب عرب أالطل�سي لالقرتاب من امل�ستهلكني يف أال�سواق

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
حامت مهران

اجمللد التاسع  -العدد الثاني  -يوليو 2007

67

أالمريكية الكبرية .وبالرغم من أ�ن البحث عن أال�سواق كان ال�سبب التاريخي الرئي�سي لتلك املوجة أال�سا�سية
من اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر عرب أالطل�سي� ،إال أ�ن هناك دوافع أ�خرى معا�صرة متثلت يف البحث عن الكفاءة
االقت�صادية و املوارد .وغني عن القول أ�ن ال�سبق التاريخي الذي حققته أ�مريكا و أ�وروبا يف جذب اال�ستثمار
أالجنبي املبا�شر قد كان له دور هام يف ت�شكيل النمط املعا�صر لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر ،حيث متكنت تلك
الدول من انتهاز الفر�صة لتهيئة املناخ املالئم للنمو و لتوفري الظروف املنا�سبة الن�سياب اال�ستثمار أالجنبي
املبا�شر ،و �إن اقت�ضى أالمر يف كثري من احلاالت ا�ستغالل موارد امل�ستعمرات (الب�شرية والطبيعية) لبناء البنى
التحتية املطلوبة للنمو وجذب اال�ستثمار.
يف عقد ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،عندما أ��صبحت ال�شركات متعددة اجلن�سيات أ�كرث �شهرة،
�شعرت معظم احلكومات يف الدول النامية أ�ن تكلفة اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر تفوق منافعه ،كما أ��صبح ينظر
لتلك ال�شركات ب أ�نها متثل ا إلمربيالية اجلديدة وتعوق التنمية .لذا ،أ�ممت تلك ال�شركات كما فر�ضت على
دخولها لتلك أال�سواق قيود م�شددة وكذلك على عملياتها ،حيث أ��صبحت ال�سيادة على املوارد الطبيعية مبثابة
ال�شعار ال�سائد خالل ذلك العقد ،بينما أ��صبح التحكم على ال�صناعات اال�سرتاتيجية مبثابة ال�سيا�سة املعلنة.
و بقوة دفع من الدول املتقدمة ،بد أ� التوجه نحو التحرير و االنفتاح نحو اال�ستثمار أالجنبي يف
الثمانينيات من القرن املا�ضي ،حيث تغريت النظرة جتاهه باعتباره ميثل جزءا كبريا من حل م�شكلة دفع النمو
االقت�صادي و التنمية .ولي�س هناك أ�ف�ضل ما يدل على التوجه اجلديد غري التغريات التي طر أ�ت على النظم
الوطنية لال�ستثمار أالجنبي و انت�شار وكاالت تطويره ،حيث قدرت التغريات يف اجتاه تهيئة بيئة أ�ف�ضل ألعمال
ال�شركات متعددة اجلن�سيات بحوايل  93%من بني �إجمايل التغريات التنظيمية يف العامل خالل الفرتة -1991
 .2004يف نف�س الوقت �إرتفعت ع�ضوية منظمة وكاالت ترقية اال�ستثمار منذ �إن�شائها يف عام � 1995إىل 200
يف يونيو من عام  ،2006كما أ��صبح لكل قطر ا آلن وكالة وطنية جلذب اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر� ،إ�ضافة �إىل
ارتفاع عدد اتفاقيات اال�ستثمار الثنائي من  400بنهاية الثمانينيات �إىل  2,400بنهاية  ،2004كما أ��صبحت كل
اتفاقيات التجارة احلرة حتتوى على ن�صو�ص لتحرير اال�ستثمار.
وح�سب ما ي�شري �إليه التقرير ،ف�إنه �إذا ما كانت الدول النامية قد قادت عملية فر�ض القيود على
اال�ستثمار أالجنبي ،ف�إن الدول املتقدمة مل تكن م�ستثناة من ذلك .فبالرغم من أ�ن التعاون الذي �شهده العامل
بعد �سقوط االحتاد ال�سوفيتي قد أ�دى �إىل تكثيف العوملة و منو اال�ستثمار أالجنبي خالل عقد من الزمان� ،إال
أ�ن تلك الروح للتعاون قد فقدت �صوابها بعد حرب العراق .كذلك� ،سيظل تعميق العوملة و اال�ستثمار أالجنبي
يف خطر �إذا ما زادت التوترات حول ال�شرق أالو�سط وبرنامج �إيران النووي ،و النزاعات أالخرى حول العامل.
هذه ال�ضغوطات قد ت ؤ�دى أ�ي�ضا �إىل االجتاه نحو مزيد من ا إلقليمية و احلمائية ،بعيدا عن العوملة و التحرير.
ويثري التقرير ت�سا ؤ�ال حول ما �إذا كانت القوى الدافعة لال�ستثمار أالجنبي �ست�ضعف ب�سبب �إحتماالت الرتاجع،
فبالرغم من ا�ستمرار املناف�سة على اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر واجتاهات حتريره على م�ستوى العامل� ،إال أ�ن
هناك بوادر وا�ضحة لبداية تراجع ذلك اال�ستثمار يف الدول املتقدمة أ
وال�سواق النا�شئة .وعلى وجه التحديد،
هناك العديد من البوادر التي ت�شري �إىل أ�ن النظرة نحو التوازن بني تكلفة و منافع اال�ستثمار أالجنبي قد بد أ�ت
تتغري مرة أ�خرى .ولعله لي�س مب�ستغرب أ�ن ي ؤ�دى الرتاجع عن العوملة وما ينجم عنه من غمو�ض �إقت�صادي �إىل
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مزيد من ال�شكوك حول االن�سياب احلر لال�ستثمار أالجنبي املبا�شر (مثل االن�سياب احلر للتجارة) ،وخا�صة �إذا
ما تدخلت العوامل ال�سيا�سية واالجتماعية لدعم أ�و حتريك البواعث االقت�صادية .على �سبيل املثال� ،إذا كان
اال�ستثمار أالجنبي يت�صل مبن� آش�ت حملية يعتربها ال�سيا�سيون مهمة أ
للمن القومي و الهوية الثقافية و التنمية
االقت�صادية ،ف�إن مقاومة الدول لذلك النوع من اال�ستثمار �ستتكرر بدعم من خماوف فقدان الوظائف.
�إن التوجهات املعا�صرة للحماية من قبل أ�وروبا والواليات املتحدة أالمريكية �ضد االندماج واال�ستحواذ
ت�شري �إىل أ�ن دخول ال�شركات متعددة اجلن�سيات أل�سواق أ�خرى يف العامل قد ت�صبح أ�كرث �صعوبة ( أ�نظر أالمثلة
املتعددة بالتقرير� ،صفحة � .)74إن املقاومة لالندماج واال�ستحواذ عرب احلدود تنعك�س أ�ي�ضا يف توجهات
املفو�ضية أالوروبية �ضد امللكية أالجنبية ويف ت�شديد قوانني امللكية أالجنبية بالعديد من الدول أالع�ضاء باالحتاد
أالوروبي .ويف أ�مريكا ال�شمالية� ،صيغ م�شروع قانون يف كندا ملنح احلكومة �سلطات جديدة ملراجعة اجلوانب
أالمنية املتعلقة باال�ستثمار أالجنبي ،كما بحثت جلنة من جمل�س النواب أالمريكي يف اعرتا�ض قوانني حترير
ملكية أالجانب خلطوط الطريان� .إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك م�شروعات قوانني يف طريقها للكوجنر�س أالمريكي
تخ�ضع امللكية املحتملة من قبل أالجانب للتدقيق ال�صارم .وي�شري التقرير بطريقة بارعة �إىل أ�مثلة متعددة
تو�ضح االزدواجية يف نظرة الدول املتقدمة نحو امللكية أالجنبية .ففي حني ال جتد �إ�ستحواذات ال�شركات
أالمريكية أ�و أالوروبية يف الدول النامية ذكرا لها يف ال�صحافة املالية ،ت�صبح �إ�ستحواذات �شركات الدول
النامية يف الدول املتقدمة من أ�خبار ال�صفحات أالوىل بتلك ال�صحافة ،و يف بع�ض احلاالت بعبارات �ساخرة
مفادها "كيف ميكنهم التجر ؤ� بذلك" .ففي الوقت الذي تتو�سع فيه ال�شركات متعددة اجلن�سيات من الدول
النامية بحثا عن ت أ�مني املوارد الطبيعية ،و العالمات التجارية ،و التكنولوجيا بالدول املتقدمة� ،سرعان ما
تتحول ردود أالفعال الدفاعية بتلك الدول �إىل قيود على تلك اال�ستثمارات .كل هذه التطورات تو�ضح أ�ن هناك
ذخرية من املحاوالت ملقاومة االندماج واال�ستحواذ عرب احلدود.
�إن عدم االرتياح املتنامي �ضد اال�ستثمار أالجنبي مل يكن مق�صورا على الدول املتقدمة ،و �إمنا هناك
العديد من البوادر التي تو�ضح أ�نه بد أ� ينت�شر نحو الدول النامية نتيجة أالثر ال�سلبي للجدل حول مغامرة �شركة
لينوف و دبي للموانئ يف الواليات املتحدة أالمريكية .وي�شري التقرير �إىل أ�ن ردود أ�فعال كتلك ،ت أ�تى من قبل
دولة كالواليات املتحدة أالمريكية �ضد ا�ستثمار أ�جنبي مبا�شر يف قطاعات تعترب يف ذيل قائمة التكنولوجيا
(مثل أ�جهزة احلا�سب ا آليل) أ�و البنى التحتية (كاملوانئ) ،تر�سل �إ�شارات وا�ضحة لدول أ�خرى ،مبا فيها أال�سواق
النا�شئة ،مفادها أ�نه يجب عليهم ( أ�و ب�إمكانهم) �إبداء القلق نحو أ�منهم االقت�صادي .أ
والمثلة هنا عديدة أ�ي�ضا،
و ت�شمل اجلدل املتنامي يف ال�صني حول فوائد اال�ستثمار أالجنبي بخا�صة االندماج واال�ستحواذ يف جمال البنوك
والت أ�مني ،وردود أالفعال يف كوريا اجلنوبية نحو اال�ستثمار أالجنبي اخلا�ص يف أال�سهم ،و القوانني املقرتحة يف
رو�سيا حلماية القطاعات اال�سرتاتيجية وخا�صة يف �صناعة النفط .حقيقة أالمر� ،إن القلق الذي ي�ساور العديد
من الدول حول التحكم أالجنبي على املوارد الطبيعية واملنافع التي ميكن أ�ن جنيها منه قد أ��صبحت ا آلن متثل
عودة أ
للجندة والقيود التي �سادت ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .فقد أ�خ�ضعت العقود التي تو�ضح العالقة
بني ال�شركات متعددة اجلن�سيات و الدول امل�ضيفة ،وكذلك توزيع املنافع بينها يف حالة امل�شروعات الكبرية يف
املوارد الطبيعية والبنى التحتية ،ملزيد من التدقيق يف بع�ض الدول .لقد أ�ثارت بع�ض الدول (مثل أالرجنتني،
وبوليفيا ،وا إلكوادور ،و ليبرييا ،وفنزويال) �شكوكا حول العقود احلالية العتقادها أ�نها مل تكن عادلة ،ومن
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املتوقع أ�ن ي�سهم عدم االرتياح املتنامي �ضد اال�ستثمار أالجنبي يف مزيد من النزاعات بني الدول امل�ضيفة
وال�شركات متعددة اجلن�سيات .ويف تطور �آخر ،بد أ�ت العديد من الدول �إعادة النظر يف مقارباتها لال�ستثمار
أالجنبي ،با�ستهداف أ�نواع اال�ستثمار التي يعتقد أ�نها ذات أ�همية ق�صوى للتنمية االقت�صادية ،بدال عن فتح
أالبواب لكافة أ�نواع اال�ستثمار.
وعلى �ضوء تلك املخاوف ،يت�ساءل التقرير عن ما ميكن عمله يف هذا ال� أش�ن� .إن التغري يف النظرة
لال�ستثمار أالجنبي قد ت�ضع م�سئولية أ�كرب على ال�شركات متعددة اجلن�سيات إلثبات أ�ن ذلك اال�ستثمار ال
ي�سهم فقط يف حت�سني تناف�سية تلك ال�شركات ،و�إمنا ي�سهم أ�ي�ضا يف التنمية و الرفاه االجتماعي يف الدول
امل�ضيفة ،وذلك من خالل جلب منافع �صافية ال لب�س فيها لتلك الدول وخا�صة يف ما يتعلق أ
بالثر االقت�صادي،
�إ�ضافة �إىل �إحرتام تلك ال�شركات للقوانني وال�سيادة الوطنية ،والرتكيبة االجتماعية واملخاوف البيئية .وقد
تكون هناك �ضغوط على تلك ال�شركات لقبول مقاربات الدول امل�ضيفة لال�ستثمار ،و خللق �آليات ميكن من
خاللها �إثبات احرتامها لرغبات تلك الدول ،وكذلك رغبات املجموعات التي تت أ�ثر بعملياتها .من جانبها،
ميكن للدول امل�ضيفة بذل مزيد من اجلهد للت أ�كد من أ�ن تلك ال�شركات تعمل ح�سب أ�ف�ضل املعايري ،خا�صة يف
جماالت الت�شغيل ،والبيئة ،وحقوق ا إلن�سان .وعلى كل الدول أ�ن تويل مزيدا من االهتمام حلكم القانون ،مبا
يف ذلك تطوير نظم وقوانني عاملية لال�ستثمار تت�سم بالتنا�سق وال�شفافية ،و حترتم رغبات كل اجلهات ذات
ال�صلة بعملية اال�ستثمار.
�إن مقاربات اال�ستثمار قد تغريت يف املا�ضي ،وميكن أ�ن تتغري يف امل�ستقبل� ،إعتمادا على كيفية تقييم
احلكومات للتوازن بني تكلفتها ومنافعها ،والتي تت�ضمن لي�س فقط العوامل االقت�صادية ،و�إمنا اعتبارات أ�خرى
مثل أالمن و العوامل االجتماعية وال�سيا�سية .وبالرغم من أ�ن جممل التطورات التي تت�صل باال�ستثمار أالجنبي
املبا�شر على م�ستوى العامل ال ت�شري �إىل تراجعه� ،إال �إن املحاذير �ضد ذلك اال�ستثمار يف كل أالقطار تعترب مبثابة
م ؤ��شرات لعدم �ضمان �إ�ستمراره .ومن ال�سخرية أ�ن تقود الدول املتقدمة (التي قادت موجات حترير اال�ستثمار
أالجنبي خالل العقدين املا�ضيني وا�ستفادت منه مثل الدول أالخرى) عملية الرتاجع �ضد ذلك اال�ستثمار
وحتريره .ولعله لي�س مب�ستغرب أ�ن تكون املخاوف التي أ��صبحت تبديها الدول املتقدمة من اال�ستثمار أالجنبي
هي ذات املخاوف التي �سبق أ�ن أ�بدتها الدول النامية منذ �ستينيات القرن املا�ضي� .إال أ�ن ما ي�ستغرب له أ�ن جتد
خماوف الدول النامية �آنذاك مقاومة �شديدة من قبل الدول املتقدمة .تلك هي ازدواجية املواقف التي �سادت
العالقات االقت�صادية وال�سيا�سية بني ال�شمال واجلنوب منذ حتطيم الدول اال�ستعمارية لل�صناعات يف الدول
النامية وبزوغ فجر التجارة اخلارجية واال�ستثمار ب أ�مناطهما احلالية.

الدرو�س امل�ستفادة للدول النامية
يف هجوم الذع على نظرية البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل حول جذب اال�ستثمار امل�ستندة
فقط �إىل املناخ اجليد لال�ستثمار (متمثال ب�صفة أ��سا�سية يف ا إلجراءات االقت�صادية مثل تخفي�ض أ�و �إلغاء
ال�ضرائب) ،ي�شري التقرير �إىل ف�شل تلك النظرية و ت�سببها يف �إحباط �إن�سياب اال�ستثمار أالجنبي للعديد من
الدول� .إن املناخ اجليد لال�ستثمار ح�سبما تراه تلك امل ؤ��س�سات ميكن أ�ن يكون �شرطا �ضروريا� ،إال أ�نه غري كاف
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جلذب اال�ستثمار أالجنبي .ومن أ�ف�ضل أالدلة على ذلك ،ف�شل اال�ستثمار أالجنبي يف العديد من الدول أالفريقية
التي خ�ضعت لتلك ال�شروط وتقيدت بها لفرتات طويلة .ويرجع ال�سبب أال�سا�سي لذلك الف�شل �إىل عوامل تت�صل
يف املقام أالول ب�ضعف البنى التحتية (الكهرباء و املياه واملطارات واملوانئ واالت�صاالت) و اخلدمات ال�صحية،
ونظم التعليم وا إلدارة العامة .تلك هي االحتياجات أال�سا�سية للدول النامية ،خا�صة يف أ�فريقيا ،والتي توفرها
احلكومات كمتطلب أ��سا�سي جلذب اال�ستثمار أالجنبي و حتقيق النمو االقت�صادي والتطور االجتماعي.
وبالرغم من مطالبة الدول املتقدمة بفتح أ��سواقها ل�صادرات الدول النامية وا�ستبدال �شعار "التجارة
ولي�س العون" ب�شعار "العون من أ�جل التجارة"� ،إال �إن االنفتاح االقت�صادي الذي ي�شري �إليه البنك الدويل و ما
ي ؤ�دى �إليه من حتويل للتقنيات اجلديدة واكت�ساب ملداخلها مل تعد أ�مرا جمديا� ،إذ أ�ن نظرية حتويل التقنيات
امل�صاحبة لنظريات التجارة احلرة ما هي �إال مترين أ�كادميي لي�س هناك ما يدلل على حدوثه على أ�ر�ض الواقع
طاملا أ�ن الفرتة الزمنية التي منحت إلحداث ذلك التحويل قد طال أ�مدها و مل تثمر عن �شئ يذكر يف هذا
املجال .وتفاديا لتكرار أ�خطاء االن�صياع للن�صائح اخلاطئة للم ؤ��س�سات املالية العاملية ،والتي تكررت يف جماالت
متعددة من بينها االنفتاح أالعمى للتجارة العاملية واال�ستثمار ،كان ال بد من �إعادة النظر يف مقاربات التنمية،
وخا�صة يف الدول النامية .يف هذا ال�صدد ،ي�شري التقرير �إىل جتربة وكالة ترقية اال�ستثمار املاليزية التي تربز
التحديات أال�سا�سية التي تواجه جمهودات ترقية اال�ستثمار ،و التي تعترب مثاال رائعا للنجاحات التي حتققت
على م�ستوى العامل .تعمل تلك الوكالة حاليا لتنفيذ اخلطة اخلم�سية التا�سعة ملاليزيا ،حيث قامت باال�شرتاك
مع الوزارات بتحديد القطاعات الرئي�سية امل�ستهدفة باال�ستثمار كجزء من اخلطة القومية للتنمية ،كما تقوم
بتجنيد فرق لتحليل االحتياجات املحددة لكل قطاع ،يف ما يت�صل بالبنى التحتية ،والعمالة املاهرة ،والنظم و
أال�سواق� ،إ�ضافة �إىل ات�صاالتها املبا�شرة مع ال�شركات العاملية الرائدة إلنهاء العقود وال�صفقات .وتقوم تلك
الوكالة أ�ي�ضا مبراقبة التغريات يف أالهداف و الو�سائل أ
والدوات والتحديات التي تواجهها ح�سب مرحلة التطور
االقت�صادي .من أ�هم تلك التطورات ،أ�ن ماليزيا تتحول ا آلن من مرحلة الت�صنيع الذي يت�سم بكثافة عالية
يف العمالة و ال�سلع� ،إىل أ�ن�شطة كثيفة يف التكنولوجيا ،بهدف رفع �إنتاجية ودخل العامل .وعليه ،فقد أ��صبح
االهتمام أ�كرث بتوفر العمالة املاهرة وباجلامعات التي ميكنها تدريب العمالة امل�ستقبلية ،حيث أ��صبحت نوعية
التعليم حمددا هاما للميزة الن�سبية يف جذب اال�ستثمار أالجنبي .خال�صة أالمر ،أ�ن ترقية اال�ستثمار تتطلب
مقاربة تف�صيلية تت�ضمن النظر بالظروف املحددة لالقت�صاد ،مبا يف ذلك الظروف اجلغرافية ،و القطاعات
امل�ستهدفة ،و املرحلة التنموية.
ي�شري التقرير كذلك �إىل �إحدى التطورات الهامة التي تتمثل يف ظهور بع�ض ال�شركات يف الدول
النامية كم�ستثمرة يف دول منظمة التعاون االقت�صادي و التنمية .لقد نالت كل من الربازيل و رو�سيا و الهند
وال�صني اهتماما خا�صا يف هذا ال�صدد .فبالرغم من أ�ن تلك أالقطار ما زالت م�ستوردة لال�ستثمار أالجنبي،
�إال أ�ن بع�ض ال�شركات قد أ��صبحت ا آلن م�صدرا الن�سياب اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر للخارج ،كما تبحث العديد
من ال�شركات عن وجود لها يف اخلارج للح�صول على املوارد و املهارات و العالمات التجارية بهدف حت�سني
مواقعها التناف�سية� .إال أ�ن �إزدواجية املعايري التي بد أ�ت تلوح يف أالفق يف الدول املتقدمة ،وخا�صة يف الدول
الغربية ،قد متثل تهديدا حقيقيا ال�ستمرار ذلك النوع من اال�ستثمار .لذا ي�صبح التعاون بني أ�قطار اجلنوب
أ�حد أ�هم املخارج الهامة من ذلك امل أ�زق .ولعله من املهم يف هذا ال�صدد أ�ن التقرير قد أ��شار �إىل ظاهرة
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جديدة ن�سبيا أ�ثارت �إهتماما متزايدا ،يتمثل يف ان�سياب اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر من بع�ض أال�سواق النا�شئة
نحو دول نامية قريبة منها وتربطها بها عوامل ثقافية .ولعله لي�س مب�ستغرب أ�ن تكون الدول امل�ستثمرة اجلديدة
هي أالكرث تقدما بني االقت�صاديات النا�شئة ،مثل بع�ض أالقطار يف منظمة أ�مم جنوب �شرق �آ�سيا و�إقت�صاديات
�شرق أ�وروبا ،وجنوب أ�فريقيا ،و رو�سيا ،و بع�ض دول أ�مريكا اجلنوبية� ،إ�ضافة �إىل ال�صني التي أ��صبحت رائدة
يف ذلك املجال.

