38 مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد الثاني عشر العدد
سنة2017الفصل ال لـ
دور االصالح االقتصادي في جذب االستثمار االجنبي المباشر في مصر

The Role of Economic Reform in attracting Direct Foreign Investment in EYGPT
 محمد سلمان جاسم.م.م
 جامعة النهرين-كلية أقتصاديات االعمال

المستخلص
لقد اعتمدت الدول النامية منذ مدة ليس بالقريبة حتى وقتنا الحاضر بشكل كبير على الدول المتقدمة من
أجل النهوض بمستويات التنمية ودفع معدالت النمو باألتجاه األفضل حيث أخذ هذا األعتماد العديد من الصور
واألشكال متأث اًر في ذلك بتطور شكل العالقات الدولية وهذا األعتماد يوضح مدى القصور الكبير في مصادر
التمويل المحلي مما دعا الدول النامية الى زيادة أعتمادها على مصادر التمويل الخارجي متمثلة في شكل منح
واعانات وقروض وأستثمارات أجنبية منتهجة الدول في ذلك الى تطبيق سياسات األصالح األقتصادي سعياً وراء
 وفي مطلع الثمانينيات. تسريع معدالت النم و األقتصادي واعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق االستقرار االقتصادي
من القرن الماضي ومع تصاعد أزمة المديونية في الدول النامية ومنها مصر وما صاحبها من تعثر في السداد
وأهتزاز الثقة الدولية في عدد كبير من الدول النامية وارتفاع كلفة االقتراض الخارجي فقد تعرضت الكثير من
الدول النامية الى الضغط من قبل المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ) لذلك فقد اتجهت
. مصر ومعظم الدول الى فتح ابوابها امام األستثمار األجنبي المباشر كبديل لمصادر التمويل الخارجي

𝐀𝐛𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭
Developing countries have depended since long time on the developed countries to
increase the levels of development and improving rates of growth direction to the best way
where taking this dependence many shapes influenced by the evolution form of international
relations and this dependence shows how the great deficiencies in sources of local financing,
which called developing countries to increase their reliance on external funding sources,
represented in the form of grants, subsidies, loans and foreign investment, pursuing States in
that the application of economic reform policies in pursuit of faster economic growth and
restructure its economy and achieve economic stability. In the early eighties of the last
century and with the escalation of the debt crisis in developing countries, including Egypt and
the accompanying of default and shake international confidence in the large number of
developing countries and the high cost of external borrowing have been a lot of developing
countries to pressure by the international organizations
(the International Monetary Fund
and the World Bank), so it has tended Egypt and most Countries to open their economic to
foreign direct investment as an alternative to external funding sources.
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المقدمة :

لقد اعتمدت الدول النامية منذ مدة ليس بالقريبة حتى وقتنا الحاضر بشكل كبير على الدول المتقدمةة مةن أجةل

النهةةوض بمسةةتويات التنميةةة ودفةةع معةةدالت النمةةو باألتجةةاه األفض ةةل حيةةث أخةةذ هةةذا األعتمةةاد العديةةد مةةن الصةةور
واألشةةكال متةةأث اًر فةةي ذلةةك بتطةةور شةةكل العالقةةات الدوليةةة وهةةذا األعتمةةاد يوضةةح مةةدى القصةةور الكبيةةر فةةي مصةةادر

التمويةل المحلةةي ممةةا دعةةا الةةدول الناميةةة الةةى زيةةادة أعتمادهةةا علةةى مصةةادر التمويةةل الخةةارجي متمثلةةة فةةي شةةكل مةةنح

واعانات وقروض وأستثمارات أجنبية منتهجةة الةدول فةي ذلةك الةى تطبيةق سياسةات األصةالح األقتصةادي سةعياً وراء

تسةريع معةةدالت النمةةو األقتصةةادي واعةادة هيكلةةة اقتصةةادها وتحقيةةق االسةتقرار االقتصةةادي  .وفةةي مطلةةع الثمانينيةةات
من القةرن الماضةي ومةع تصةاعد أزمةة المديونيةة فةي الةدول الناميةة ومنهةا مصةر ومةا صةاحبها مةن تعثةر فةي السةداد

وأهت ةزاز الثقةةة الدوليةةة فةةي عةةدد كبيةةر مةةن الةةدول الناميةةة وارتفةةاع كلفةةة االقت ةراض الخ ةارجي فقةةد تعرضةةت الكثيةةر م ةن

الةةدول الناميةةة الةةى الضةةغط مةةن قبةةل المنظمةةات الدوليةةة ( صةةندوق النقةةد الةةدولي والبنةةك الةةدولي) لةةذلك فقةةد اتجهةةت
مصر ومعظم الدول الى فتح ابوابها امام األستثمار األجنبي المباشر كبديل لمصادر التمويل الخارجي .
 -1-1االشكالية :

تعتبةر مصةر مةن الةدول العربيةة الناميةة التةي تعةاني مةن تةدهور فةي أداههةا االقتصةادي وتةزامن ذلةك مةع االزمةةة

المالية قبل سياسة االصالح االقتصادي وتعثر القطاع العام الذي كان يقود عملية التنمية االقتصةادية وتةدهور أداء
وحداتة ة مة ةةع ت ة ةراكم المديونية ةةة المس ةةتحق علة ةةى وحدات ة ة االنتاجية ةةة وتة ةةدهور االص ةةول الثابتة ةةة فض ة ةالً عة ةةن تقادمهة ةةا

التكنولوجي .

 -2-1فرضية الدراسة :

أن تجربةةة االسةةتثمار االجنبةةي فةةي الةةدول الناميةةة ربمةةا تكةةون جديةةدة علةةى الكثيةةر مةةن هةةذه الةةدول ومنهةةا مصةةر

بسةةبض ضةةعو مقومةةات نجةةاح هةةذا النةةوع مةةن االسةةتثمار فةةي هةةذه الةةدول ولةةذلك حةةاول الةةبعض منهةةا الخةةوض فةةي

تجربة االستثمار االجنبي من أجل تحقيق معدالت من النمو االقتصادي لبلدانها  .وهنا نسةتطيع أن نضةع تسةا الت
ربمةةا تةةدور فةةي االذهةةان وأهمهةةا مةةا هةةو دور االصةةالحات االقتصةةادية فةةي جةةذض االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر الةةى
مصر وتحقيق التنمية االقتصةادية وبالتةالي التخفيةو مةن حةدة التةدهور فةي األداء االقتصةادي وهةل نجحةت مصةر

في ذلك .

 - 3-1هدف الدراسة :

تهةةدا الد ارسةةة الةةى التعةةرا علةةى مةةدى تةةأثير االصةةالحات االقتصةةادية فةةي تصةةحيح مسةةار االداء االقتصةةادي

فةةي مصةةر وزيةةادة تةةدفقات االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر مةةن أجةةل تحقيةةق النمةةو االقتصةةادي وتةةوفير فةةر

وتحسين المستوى المعاشي وذلك من خالل ما يلي :

العمةةل

 – 1تحليل وضع االقتصاد المصري بالتالي بيان االسباض التي وقفت مصر الى االخذ باالصالح االقتصادي .
 – 2تحليةةل وتقيةةيم االجةراءات التةةي أتخةةذتها مصةةر بشةةأن تحسةةين المنةةا لجةذض االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر وبيةةان

أثره على االقتصاد المصري .
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المبحث األول -األصالح األقتصادي واألستثمار األجنبي
 : 1-2مفهوم األصالح األقتصادي :

تظهة ةةر الحاجة ةةة الة ةةى األصة ةةالح األقتصة ةةادي نتيجة ةةة األخة ةةتالالت والتشة ةةوهات فة ةةي أداء المتغي ة ةرات األقتصة ةةادية

والمتراكمة خالل مدة من الزمن سةواء بفضةل السياسةات الداخليةة أو الصةدمات الخارجيةة وتةنعكس هةذه التشةوهات

علةةى النسةةض والعالقةةات علةةى المسةةتوى الكلةةي طبق ةاً لخصةةاه

ونوعيةةة األقتصةةاد وبةةذلك يصةةبح بحاجةةة الةةى تجةةاوز

ه ةةذه المرحل ةةة نح ةةو تغيي ةةر الخ ةةط الع ةةام لت ةةدفق الطل ةةض والع ةةرض الق ةةاهمين ألجة ةراء تخص ةةي

المة ةوارد بش ةةكل أفض ةةل

وتحسةةين فاعليةةة اسةةتخدامها ( . )1وعلةةى الةةرغم مةةن أن التوج ة نحةةو األصةةالح االقتصةةادي قةةد بةةدأ أساس ةاً فةةي الةةدول
الصناعية وذلك بعد الحرض العالمية الثانية حيث ان محاوالت توفير المةوارد التةي اسةتلزمتها ظةروا مةا بعةد الحةرض

وبةةدء عمليةةة التنميةةة تطلبتةةا أج ةراءات تصةةحيحية للسياسةةات االقتصةةادية مةةن أجةةل تحقيةةق تنميةةة أقتصةةادية إال أن
مصلحة االصالح االقتصادي ارتبطت تحديداً باالشةارة الةى االجةراءات واالسةاليض التةي أعتمةدتها م سسةات بةرتن –
وودز ( صةةندوق النقةةد الةةدولي والبنةةك الةةدولي لالنشةةاء والتعميةةر ) فةةي معالجةةة االخةةتالالت والتشةةوهات المزمنةةة التةةي
يعاني منها الكثير من البلدان النامية والتي تتطلض حزمة من اجراءات االصالح االقتصادي التي تهةدا الةى إيجةاد

حالة التوازن االقتصادي العام من خالل تحفيز معدالت النمو االقتصادي وتسريع وتاهرها  .واالصةالح االقتصةادي
هو ذلك الجهد القةومي الةذي يهةدا الةى تعةديل مسةار االتجةاه االقتصةادي لبلةد مةا نحةو االتجةاه المرغةوض فية

مةن

خ ةةالل تع ةةديل السياس ةةات االقتص ةةادية واس ةةلوض اتخاذه ةةا لت ةةوفير الحاج ةةات االساس ةةية م ةةن الس ةةلع والخ ةةدمات بس ةةعر
مناسض لمختلو فهات المجتمع وخلق فر

الدول ةةة اوايراداته ةةا للس ةةيطرة عل ةةى التض ةةخم

()2

تستوعض االشخا

في السوق فضالً عن تحقيق التوازن بةين نفقةات

 .أو أنة ة ( حزم ةةة السياس ةةات الت ةةي تعم ةةل عل ةةى جع ةةل النفق ةةات المحلي ةةة

متناغمةة مةةع مةةا هةو متةةاح مةةن مةوارد وذلةةك مةةن خةالل إيجةةاد توافةةق بةين السياسةةات الماليةةة والنقديةة والتجاريةةة وسةةعر

الصةةرا بضةةمان وجةةود طلةةض كلةةي يةةتالءم وتركيبةةة العةةرض الكلةةي بلعتمةةاد إج ةراءات تعمةةل علةةى تحفيةةز قطاعةةات
السةةلع والخةةدمات فض ةالً عةةن اعتمةةاد سياسةةات تهةةدا الةةى تحسةةين الكفةةاءة فةةي اسةةتخدام الم ةوارد مةةن خةةالل إ ازلةةة
تشةةويهات االسةةعار وتعزيةةز المنافسةةة وتخفيةةو السةةيطرة االداريةةة وبالتةةالي إسةةتعادة الت ةوازن المةةالي داخلي ةاً وخارجي ةاً
والحةةد مةةن الضةةغوخ التضةةخمية اوازالتهةةا وتقويةةة وضةةع مي ةزان المةةدفوعات اواسةةتعادة الجةةدارة االهتمانيةةة التةةي تتطلةةض

اجراءات لضمان النمو القابل لالستمرار بتخفيض البطالة فضةالً عةن سياسةات االسةتقرار واالصةالحات التةي تهةدا
الى تحسين تخصي

الموارد ورفع كفاءتها على المدى المتوسط والطويل)

(. )3

ويع ةةرا االص ةةالح االقتص ةةادي أيضة ةاً بأنة ة جمل ةةة م ةةن السياس ةةات االقتص ةةادية والمالي ةةة الت ةةي ته ةةدا ال ةةى معالج ةةة
االخةةتالالت فةةي ت ةوازن االقتصةةاد الكلةةي داخلي ةاً وخارجي ةاً والوصةةول الةةى معةةدالت نمةةو عاليةةة مةةع تحقيةةق االسةةتقرار
 ))1د .محمةةد عبةةد الشةةفيع عيسةةى االصةةالحات االقتصةةادية وسياسةةة الخوصصةةة فةةي البلةةدان العربيةةة بحةةوث النةةدوة الفكريةةة التةةي نظمهةةا المركةةز
الوطني للدراسات والتحاليل الخا

بالتخطيط الجزاهر الطبعة االولى بيروت 1999

.276-275

( )2مفلح محمد عقيل سياسةات االصةالح االقتصةادي فةي الةدول الناميةة االردن نموذجةاً مجلةة البنةوك فةي االردن العةدد العاشةر المجلةد 17
1998
()3

16

د .إكرام عبد العزيز االصالح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل بيت الحكمة خ 1بغداد 2002
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االقتص ةةادي ويش ةةمل االص ةةالح االقتص ةةادي االس ةةتقرار االقتص ةةادي واالص ةةالح الكل ةةي عل ةةى سة ةواء( .)4ان االص ةةالح

االقتصةةادي يمكةةن ان يةةتم بمسةةاعدة صةةندوق النقةةد الةةدولي أو مةةن بةةدونها ولكةةن لجةةوء دولةةة مةةا الةةى الصةةندوق عنةةدما

يصةةل أقتصةةادها الةةى حالةةة مةةن نضةةوض المةوارد فهةةي أمةةا ان تختةةار اللجةةوء مباشةرتاً الةةى صةةندوق النقةةد الةةدولي أو
االقتراض من الدول أو الم سسات المالية الخاصةة والتةي كةان لةديها شةروخ سياسةية وأقتصةادية ال تختلةو عةن تلةك

الش ةةروخ الة ةواردة ف ةةي وص ةةفات ص ةةندوق النق ةةد ال ةةدولي

()5

 .ان سياس ةةة االص ةةالح االقتص ةةادي الت ةةي تبنته ةةا م سس ةةات

ب ةرتين -وودز( صةةندوق النقةةد الةةدولي والبنةةك الةةدولي ) تهةةدا فةةي جوهرهةةا الةةى تطبيةةق الالمركزيةةة االقتصةةادية مةةن
الداخل ( داخل اقتصادات البلةدان الناميةة ) مةن خةالل االعتمةاد علةى اليةات السةوق وتقلةي

النشاخ االقتصادي لصالح القطاع الخا

دور القطةاع العةام فةي

( المحلي واالجنبي) والتوج نحو االنفتاح على االقتصاد العالمي.

وتعتمةةد حزم ةةة أج ةراءات االص ةةالح االقتص ةةادي فةةي أساس ةةها الةةى اراء وأفك ةةار المدرس ةةة النيوكالسةةيكية

))CLASSIC

NEW

التةةي تهةةدا الةةى تحقيةةق الت ةوازن العةةام فةةي االقتصةةاد فةةي أطةةار أسةةتحداث وتس ةريع معةةدالت النمةةو

االقتصادي سواء في ذلك الجانض المرتبط بالجهاز االنتاجي أو على مستوى االقتصةاد ككةل  .ممةا سةبق يتضةح أن
االصالح االقتصادي مجموعة من االجراءات التةي تهةدا الةى تصةحيح المسةار االقتصةادي مةن خةالل التوازنةات

االقتصادية من أجل تحقيق النمو االقتصادي وتحسين المستوى المعاشي للمجتمع .
 :2-2مفهوم االستثمار االجنبي :

تعرا االستثمارات بعملية بناء االصول المادية الثابتة وزيةادة التكةوين ال أرسةمالي وية دي االنفةاق االسةتثماري

الى زيادة القدرات االنتاجيةة للةبالد ورفةع معةدل النمةو وتحسةين الوضةع االقتصةادي بصةورة عامةة  .وتسةاهم عمليةات
االستثمار الموجهة بصورة صحيحة الى إقامة التناسبات الصحيحة فيمةا بةين القطاعةات االقتصةادية وزيةادة التشةابك
والترابط فيما بةين هةذه القطاعةات بمةا يحقةق وحةدة االقتصةاد الةوطني وتكامةل فةروع االنتةاة ودفةع عمليةة التنميةة الةى
االمام بصورة متواصلة ومتناوبةة  .واالسةتثمار هةو االنفةاق علةى االضةافات الجديةدة الةى السةلع االنتاجيةة بأنواعهةا

كةةالمواد االوليةةة والمكةةاهن واالالت والمعامةةل ودور السةةكن والمخةةزن مةةن السةةلع وغيرهةةا ممةةا يشةةكل جةةزءاً مةةن الثةةروة
الوطنية وبالتالي فان يمثل االضافات الصافية الى خزين رأس المال الحقيقي في البالد(.)6

ويقسم االستثمار الى ثالثة أنواع هي -:
أ -االستثمار العام .
ض -االستثمار االجنبي .

ت -االستثمار الخارجي ( االجنبي ) .

()4
()5

د.محمد شريو بشير صندوق النقد الدولي والدول النامية الوصفة العالجية برامج اجبارية

د.محمود خالد المسافر إشكالية التناقض بين وصفات صندوق النقد الدولي ووصايا إجتثاث الفقر في الةوطن العربةي وقةاهع النةدوة العلميةة لقسةم

الدراسات االجتماعية بيت الحكمة بغداد 2000
()6

2001

.1

. 202

د.زياد رمضان مباديء االستثمار المالي والحقيقي دار واهل للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة االردن 2007
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ينطوي مفهوم االستثمار االجنبي ( )Foreign Investmentتأريخياً على تصةدير رأس المةال مةن بلةد ويسةمى

البلةةد المصةةدر أو البلةةد األم () Home Conntry

الةةى بلةةد اخةةر يسةةمى البلةةد المسةةتورد أو المضةةيو ( Host

 ) Conntryحيث يتم االستثمار في مشروعات وقطاعات معينة .أن كل أسةتثمار خةارة الحةدود الوطنيةة للمسةتثمر

يعد أستثما اًر أجنبياً للبلد المسةتثمر فيهةا وعلةى الةرغم مةن ذلةك يوجةد اتفةاق عةام حةول مفهةوم االسةتثمار االجنبةي وان
كانت االدبيات االقتصادية تتالقى في التفريق بين نوعين من االسةتثمار االجنبةي وهمةا االسةتثمار االجنبةي المباشةر
واالستثمار االجنبي غير المباشر .
 – 1االستثمار االجنبي المباشر :
يعرا مة تمر االمةم المتحةدة للتجةارة والتنميةة ( االونكتةاد االسةتثمار االجنبةي المباشةر بأنة ذلةك االسةتثمار الةذي

ينطوي على عالقة طويلة المدى تعكس مصالح داهمة ومقدرة على الةتحكم االداري بةين شةركة فةي البلةد األم ( البلةد
()7

.

التي تنتمي ألية الشركة المستثمرة ) وشركة أو وحدة أنتاجية في بلد اخر البلد المضيو المستقبل االستثمار
وتعةةرا منظمةةة التجةةارة العالميةةة ومنظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة واالسةةتثمار االجنب ةي المباشةةر بأن ة أي

نشاخ أستثماري مستقر في بلةد معةين ( البلةد األم ) الةذي يحصةل أو يملةك أوصةوال فةي بلةد اخةر ( البلةد المضةيو )
وذل ةةك بقص ةةد ادارتة ة

()8

 .ويع ةةرا االس ةةتثمار االجنب ةةي المباش ةةر بأنة ة توظيف ةةات أمة ةوال أجنبي ةةة (غي ةةر وطني ةةة) ف ةةي

موجودات رأسمالية ثابتة في دول معينة فان أستثمار طويل االجل يتضمن مصلحة داهمة وسةيطرة المسةتثمر المقةيم

فةةي اقتصةةاد بلةةد مةةا (البلةةد األم) علةةى مشةةروع مقةةام فةةي اقتصةةاد اخةةر (البلةةد المضةةيو)( .)9ويتضةةح مةةن التعةةاريو
السةةابقة أن االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر هةةو أسةةتثمار حقيقةةي طويةةل االجةةل فةةي أصةةول أنتاجيةةة وأن هةةذا النةةوع مةةن

طبيعي أو معنةوي (شةركة مةثالً) يقةيم فةي بلةد ويسةتثمر أموالة فةي بلةد اخةر ويعنةي ضةمناً

االستثمار يقوم ب شخ

أن المستثمر االجنبي يمارس درجةة مهمةة مةن التةأثير علةى ادارة المشةروع المقةام فةي بلةد اخةر غيةر بلةده األم والةذي
يجض ان يتميز بأستق ارره السياسي وعدم تعرض الى أزمات أقتصادية من أجل نجاح سعي وتحقيةق هدفة االساسةي
المتمثل في تحقيق أقصةى االربةاح والعواهةد  .ويعةد االسةتثمار االجنبةي المباشةر مةن التحةويالت الماليةة التةي التمثةل

عضء مديونية الن اليمثل أقتراضاً وأن معظةم االسةتثمار االجنبةي المباشةر العةالمي يةتم مةن قبةل الشةركات المتعةددة

الجنسةةيات (عةةابرة القوميةةات) النة الشةةركة منهةةا م سسةةة ذات فةةرع أو شةةركة منتسةةبة أو شةةركة أجنبيةةة تابعةةة أو أكثةةر
وتقوم في االستثمار في أنتاجية أو مبيعةات أو انتةاة أو تشةغيل الفةروع والتسةهيالت االجنبيةة وتعةود أهميةة الشةركات

الةةى امتالكهةةا الحتياطيةةات ماليةةة كبي ةرة ومت ازيةةدة تجعلهةةا داهم ةاً بحلجةةة الةةى اسةةتثمار مسةةتمر فض ةالً عةةن أمتالكهةةا

( )7د .علي عبةد القةادر علةي محةددات االسةتثمار االجنبةي تعةاريو وقضةايا سلسةلة دوريةة تعنةى بقضةايا التنميةة فةي االقطةار العربيةة العةدد 31
السنة الثالثة 2004

.4

( )8د .هناء عبد الغفار االستثمار االجنبي المباشر والتجارة الدولية الصين نموذجاً بيت الحكمة بغداد 2000
وكذلك د .علي حاتم القريشي العالقات االقتصادية الدولية دار الضياء للطباعة النجو االشرا 2014

. 15-14
. 105

( )9د .سةرمد كوكةض الجميةل التمويةل الةدولي مةةدخل فةي الهياكةل والعمليةات واالدوات جامعةة الموصةةل الةدار الجامعيةة للطباعةة والنشةر والترجمةةة
فرع الموصل 2002

. 264
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قدرات تنظيمية مادية وتقنية فضالً عن أمتالكها معرفة خاصةة باالسةواق وأحتكارهةا للتكنولوجيةا وسةهولة حصةولها
على التمويل الالزم لذلك فأن معظم االستثمار االجنبي المباشر يتم من قبل هذه الشركات

()10

.

 – 2االستثمار االجنبي غير المباشر :

هذا النةوع مةن االسةتثمار هةو اسةتثمار قصةيراألجل يمتةد ألسةابيع أو أشةهر يةتم فةي االسةهم والسةندات الخاصةة

أو الحكوميةة والعملةة الوطنيةةة فةي البلةةد المضةيو بقصةةد المضةاربة وتحقيةةق االربةاح عةةن طريةق االسةةتفادة مةن الفةةرق
فة ة ةةي االسة ة ةةعار وية ة ةةتم مة ة ةةن قبة ة ةةل م سسة ة ةةات الت موية ة ةةل كة ة ةةالبنوك وصة ة ةةناديق االسة ة ةةتثمار أو المسة ة ةةتثمرين الم سسة ة ةةين

( )Institutional Investorsمثل (صندوق التقاعد وشركات التأمين أو من قبل االفراد)(.)11

ويتض ةةح م ةةن تحدي ةةد المفه ةةوم أع ةةاله أن االس ةةتثمار االجنب ةةي غي ةةر المباش ةةر الي ةةتم ف ةةي أص ةةول أنتاجي ةةة حقيقي ةةة

كالصناعة أو الزراعة بل يوفر المستثمرين رأس المال النقدي مةن خةالل شةراء حصة

سةركة (أسةهم أو سةندات)

من دون أن يكون لهم الحق في أدارتها وتتم هذه المعامالت في أسواق االوراق الماليةة بهةدا االربةاح السةريعة عةن

طريق المضاربة في تلك االسواق ولذلك فأن سريع االنسحاض أي االنتقال من سوق الةى اخةر حسةض االسةواق التةي

تحقق ربحاً أكثر وسريع االستجابة والتغير مع الظروا والبيهة السياسية واالقتصادية  .وهنةا يمكةن القةول أن أسةواق
رأس المال (البورصات) التي يتم االستثمار فيها سالح ذو حدين(.)12

االول يتمثةةل فةةي تةةوفير رأس المةةال الةةالزم لعمليةةة التنميةةة عةةن طريةةق تسةةهيل انتقةةال ر وس االم ةوال وهةةو بةةذلك

يمثل عنص اًر من عناصر تشجيع وجذض االستثمارت .

أما الثاني يتمثل بكون سالحاً يفتك بعملية التنمية من خالل عمليات المضةاربة فةي ظةل ظةروا أنفتةاح أسةواق

رأس المةال بعضةها علة ى بعةض وفةي غيةةاض الرقابةة والقيةةود الحكوميةة علةى هةةذه االسةواق وعلةى أنتقةةال االمةوال فيمةةا
بينها .

المبحث الثاني  /نظرة عامة على االقتصاد المصري
 :1-3مرحلة ما قبل االصالح االقتصادي :

أن قي ةةام ث ةةورة تموز يولي ةةو ع ةةام  1952أعط ةةت مرحل ةةة جدي ةةدة ف ةةي الت ةةأرير المص ةةري المعاص ةةر وشةةملت ع ةةدة

جوان ةةض سياس ةةية وأجتماعي ةةة وقانوني ةةة واقتص ةةادية ...ال ةةر وبغ ةةض النظ ةةر ع ةةن الجوان ةةض االخ ةةرى وب ةةالتركيز عل ةةى
النواحي االقتصادية فقد تميزت هذه المرحلة بتأميم كةل المشةاريع الصةناعية والتجاريةة والماليةة وبغةض النظةر عةن

ملكيتها سواء كانت لمصريين أم اجانض  .وقد كانت السياسة االقتصادية في بداية مرحلة الثورة تعتمةد علةى تشةجيع
رأس المةةال الخةةا

لتطةةوير أنشةةطة االقتصةةاد المختلفةةة وأسةةتمرار القطةةاع الخةةا

فةةي سةةيطرت علةةى مةةا يقةةرض مةةن

 %95من حجم االقتصاد الوطني( . )13ولكةن مةع أزمةة قنةاة السةويس فةي عةام  1956بةدأت الحكومةة سلسةلة مةن
( )10د .جليلة عبد اللطيو علي امكانات تفعيل االسةتثمار االجنبةي المباشةرفي البلةدان الناميةة مةع أشةارة خاصةة للعةراق أطروحةة دكتةوراه الجامعةة
المستنصرية بغداد 2005

. 114

وكذلك د .علي حاتم القريشي مصدر سابق

( )11د .هناء عبد الغفار مصدر سابق

( )12د .علي حاتم القريشي مصدر سابق

. 109
. 117
. 117

( )13د .ف اد مرسي هذا االنفتاح االقتصادي الطبعة الثانية دار الوحدة للطباعة والنشر بيروت 1985
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التدخالت في الجوانض االقتصادية المختلفةة ممةا أدى الةى تحجةيم دور القطةاع الخةا

بشةكل تةدريجي ومةع تغيةر

االيدلوجية السةاهدة فةي ذلةك الوقةت والتحةول نحةو التخطةيط المركةزي (االتجةاه االشةتراكي) حيةث كانةت المةدة الممتةدة
من عام  1960وحتى عام  1975فترة تعاظم دور الدولة في الحياة االقتصادية حيث بدأت الدولة بتةأميم كةل مةا

هو مصةري أو أجنبةي ويضةطلع بنشةاخ اقتصةادي أو تجةاري أو صةناعي أو مةالي وذلةك منةذ عةام  1961أذ أخةذ
القطةةاع العةةام علةةى عاتق ة الةةدور ال ارهةةد فةةي االقتصةةاد وتركةةز عنةةده معظةةم االنشةةطة االقتصةةادية واالسةةتثمارية وتنفيةةذ
خطةةط التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة وبةةذلك أصةةبحت الدولةةة هةةي المالةةك الوحيةةد لم سسةةات االعمةةال  .ونتيجةةة

لتوج ة الدولةةة نحةةو أقتصةةاد التخطةةيط المركةةزي وهيمنتهةةا بالكامةةل علةةى جميةةع االنشةةطة االقتصةةادية وقةةد أسةةتمرت
سيطرة الدولة متمثلةة بالقطةاع العةام حتةى عةام  1974حيةث تبنةت الحكومةة سياسةة جديةدة الدارة االقتصةاد تعةرا

بسياسةة البةاض المفتةوح ( . )Open Door Policyوهنةاك العديةد مةن االسةباض التةي دفعةت الحكومةة المصةرية الةى
تغيير نهجها في أدارة االقتصاد منها

()14

-:

 – 1عدم كفاءة أو ربحية شركات القطاع العةام نظة اًر لخضةوعها للعديةد مةن االعتبةارات السياسةية واالجتماعيةة التةي

جعلتها متخمة بالبطالة المقنعة مما أثر على أداهها .

 – 2خسارة مصر لمصدرين رهيسيين من مصادر النقد االجنبي بسبض حةرض عةام  1967همةا عواهةد قنةاة السةويس
وعواهد البترول المستخرة من شب جزيرة سيناء التي تم أحتاللها .

 – 3زيادة النفقات العسكرية بعد هزيمة  1967وتوجي جانةض كبيةر مةن طاقةات الدولةة أسةتعداداً للحةرض التةي تمةت
في عام . 1973

 – 4زيادة كلفة الدعم الحكومي بشكل كبير نظ اًر الى الزيادة السكانية وأسةتخدام الحكومةة سةعر صةرا رسةمي غيةر
واقعي للعملة المحلية .

 – 5هب ةةوخ نس ةةبة االس ةةتثمار ال ةةى الن ةةاتج المحل ةةي االجم ةةالي م ةةن  %18ف ةةي الع ةةام االخي ةةر م ةةن الخط ةةة الخمس ةةية
( ) 1965 1964 – 1961 1960الةةى  %12عةةام  1972وتراجع ةةت نسةةبة االدخةةار المحل ةةي مةةن  %14الةةى

 %7فقط خالل نفس المدة  .وعلى الرغم من الدفعة القويةة للتصةنيع انةذاك اال أن نمةو الصةناعة قةد هةبط الةى %5
عان  1971والى  %3عان  1973مع مالحظة أن الصناعات التي أنشهت صناعات كثيفة رأس المةال وكةان

المكون االجنبي فيها مرتفعاً للغاية والقيمة المضافة لها ضهيلة للغاية إضافة الى العديد من الصةعوبات واالزمةات
فةةي النقةةد االجنبةةي فض ةالً عةةن زيةةادة البطالةةة  .ممةةا سةةبق فقةةد شةةهد عةةام  1974بدايةةة مرحلةةة االنفتةةاح االقتصةةادي
وظهور العديد من القةوانين لتشةجيع القطةاع الخةا

بهةدا تحةديث االقتصةاد المصةري وتحقيةق معةدالت نمةو أعلةى

فةةي النةةاتج المحلةةي االجمةةالي وحيةةث أن تحقيةةق ذلةةك يتطلةةض ت ةوافر م ةوارد ماليةةة وفنيةةة تفةةوق مةةا تمتلك ة مصةةر .
عملةةت الحكومةةة المص ةرية علةةى تشةةجيع االسةةتثمار االجنبةةي اواعطةةاء أولويةةة خاصةةة حيةةث تةةم اصةةدار القةةانون رقةةم

 43لسنة  1974والذي ن

على منح حوافز استثمارية مثل اعطاء ضمانات للمسةتثمرين بعةدم التةأميم أو أعفةاء

( )14عادل حسين االقتصاد المصري مةن االسةتقالل الةى التبعيةة الجةزء الثةاني الطبعةة االولةى دار الوحةدة للطباعةة والنشةر بيةروت 1981
. 73-72
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ضريبي يضاا الى ذلك ازالة بعةض الرسةوم علةى الةواردات التةي تةدخل فةي عمليةة االنتةاة

()15

 .وكةان مةن المتوقةع

أن ت دي هذه االسةتثمارات الةى تمويةل العديةد مةن االنشةطة الصةناعية التةي تعتمةد أساسةاً علةى المةواد الخةام المحليةة

لغرض تلبية العرض الداخلي وتصدير الفاهض الى الخارة للحصول على موارد مةن العملةة االجنبيةة يضةاا الةى

ذلك تشغيل اليد العاملة وتقليل حجم البطالة ولكن معظم هذه االهداا لمم تتحقق خالل تلك المدة  .وعلةى الةرغم

من ان االقتصاد المصري تمتع بدرجة نمو عالية خةالل السةنوات االولةى مةن حقبةة الثمانينيةات اال انة فةي الوقةت

نفس ة أصةةبح معتمةةداً علةةى المعونةةات والمسةةاعدات االجنبيةةة وفةةي نفةةس الوقةةت ايض ةاً فةةان مصةةادر الةةدخل االخةةرى
مث ةةل ص ةةادرات البت ةةرول وعواه ةةد قن ةةاة الس ةةويس وتح ةةويالت الع ةةاملين ف ةةي الخ ةةارة ل ةةم تك ةةن كافي ةةة لتغطي ةةة قيم ةةة

االسةةتيرادات المرتفعةةة والمتمثلةةة فةةي السةةلع االسةةتهالكية ومةواد االنتةةاة واضةةافة الةةى ذلةةك فةةان البنيةةة التحتيةةة كانةةت
بحاج ةةة ماس ةةة لمزي ةةد م ةةن االس ةةتثمارات الض ةةخمة لتح ةةديثها وتطويره ةةا  .م ةةع تبن ةةي الحكوم ةةة سياس ةةة الب ةةاض المفت ةةوح

وتشجيعها االسةتث مار الخا

وارتفةاع اسةعار البتةرول ادى هةذا الةى حةدوث زيةادة كبيةرة فةي معةدالت النمةو وصةلت

الى  %9.5و  %7.4خةالل الفتةرتين مةن ( )1979 -1975و ( )1984 -1980علةى التةوالي علمةاً بةأن مصةر
كانت قد وضعت خططاً محسنة موزعة على النحو التالي

()16

.

 الخطة الخمسية االولى . 1987 86 - 1983 82
 الخطة الخمسية الثانية . 1992 91 - 1988 87
 الخطة الخمسية الثالثة . 1997 96 - 1993 92
 الخطة الخمسية الرابعة .2002 2001- 1998 97

إتضح من خالل تنفيذ الخطتين الخمسةيتين االولةى و الثانيةة أن هنةاك العديةد مةن العوامةل التةي لةم تعةط الةوزن

المالهم لها عند أعداد إستراتيجية طويلة المدى  2002 2001 -1982 82مما أثرسلباً على تنفيةذ الخطةة العامةة
للدولةةة وأوجةةض اتخةةاذ أج ةراءات اضةةافية اطلةةق عليهةةا سياسةةة االصةةالح االقتصةةادي التةةي اسةةتهدفت تحريراالقتصةةاد

المصةري مةن العوامةل المكبلةة لنمةوه مةةن اجةل العمةل علةى انطالقة بمعةدالت أسةةرع مةن معةدالت التنفيةذ الفعليةة التةةي

شهدتها المدة  1990 89-1983 82وتمثلت تلك العوامل بما يلي(.)17

 -1محدوديةةة مسةةاهمة القطةةاع الز ارعةةي فةةي النشةةاخ االقتصةةادي بسةةبض انخفةةاض االنتاجيةةة المتوسةةطة للفةةدان الهةةم
المحاصيل الزراعية .

 -2شيوع ظاهرة الطاقات العاطلة في قطاع الصناعة التي قدرت نسةبتها الةى اجمةالي الطاقةة الصةناعية فةي مصةر
عام  1988بواقع .%40

 -3التدخل في تحديد اسعار العديد من السلع و الخدمات مراعاة العتبارات اجتماعية .
( )15اراس حسةةين محمةةود االنفتةةاح االقتصةةادي اوانعكاسةةات علةةى أقتصةةاديات البلةةدان الناميةةة مةةع التأكيةةد علةةى التجربةةة المصةرية أطروحةةة دكتةةوراه
. 175-174

جامعة بغداد 1995

( )16معهةةد التخطةةيط القةةومي بنةةاء وتطبيةةق نمةةوذة متعةةدد القطاعةةات للتخطةةيط التأشةةيري فةةي مصةةر سلسةةلة قضةةايا التخطةةيط والتنميةةة رقةةم 123
مصر 1998

( )17المصدر أعاله

.5
.6
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 -4توجية الجانض االكبر من الجهةد االسةتثماري العمةال االحةالل و التجديةد و بخاصةة فةي م ارفةق البنيةة االساسةية

مةةن دون اسةةتهداا توسةةيع شةةبكات هةةذه البنيةةة بمةةا يتةةيح االسةةس المالهمةةة لزيةةادة النشةةاخ االقتصةةادي فةةي القطاعةةات

المختلفة .

 -5زيةةادة العجةةز الكلةةي فةةي الموازنةةة العامةةة للدول ةة و نسةةبتة الةةى النةةاتج المحلةةي االجمةةالي مقوم ةاً بأسةةعار الس ةوق
الجارية مع اللجوء الى مصادر تضخمية لتمويل هذا العجز.

 -6وجود ندرة شديدة في النقد االجنبي المتاح لدى الجهاز المصرفي و تسرض جانض كبيةر مةن المةوارد القوميةة مةن
هذا النقد الى السوق السوداء بما أفقد االدارة االقتصادية القدرة على توجيهها الى االستخدمات المثلى .

 : 2-3مرحلة االصالح االقتصادي :

أن المشةةاكل التةةي واجهةةت االقتصةةاد المصةةري بعةةد أنهيةةار أسةةعار البتةةرول فةةي منتصةةو الثمانينيةةات مةةن القةةرن

الماضي يضاا الى ذلك تراكم العديد من المشاكل الهيكلية االخرى دفعةت مصةر لتبنةي برنةامج اقتصةادي طمةوح
وشامل لمعالجة االختالالت في هيكلها االقتصةادي ةقسةمت االجةراءات التةي أسةتهدفها هةذا البرنةامج علةى قسةمين
همةةا االصةةالح الةةوظيفي واالصةةالح الهيكلةةي حيةةث ي ةرتبط القسةةم االول مةةن هةةذه االج ةراءات بالغةةاء القيةةود االداريةةة

على حركة االقتصاد المصري من أجل تفعيل الية السوق لتمارس دورها في تعبهة وتوظيو الموارد المتاحةة طبقةاً
آلليةةات قةةانون العةةرض والطلةةض  .وتمثلةةت أهةةم هةةذه االج ةراءات التةةي أتخةةذت فةةي ظةةل سياسةةة االصةةالح االقتصةةادي

فيما يلي(.)18

 – 1إنشاء السوق المصةرفية للنقةد االجنبةي فةي شةباخ فبراير  1988مةن أجةل الوصةول الةى القيمةة الحقيقيةة للجنية

المصةةري مقابةةل العم ةةالت االخةةرى حتةةى تس ةةتخدم هةةذه القيمةةة ف ةةي المعةةامالت الممولةةة ب ةةالعمالت االجنبيةةة وهةةي
المعامالت االقتصادية مع العالم الخارجي .

 – 2تحريةةر أسةةعار العديةةد مةةن السةةلع والخةةدمات وبخاصةةة السةةلع الزراعيةةة مةةع ألغةةاء أسةةلوض التوريةةد الجبةةري لةةبعض
المحاصةيل مثةةل قصةض السةةكر والقمةةح ممةا أوجةةد حةاف اًز لةةدى المةزارع وبخاصةة أصةةحاض الملكيةات الصةغيرة لتنويةةع
التركيض المحصولي واالهتمام بالمحاصيل النقدية وبخاصة التصديرية منها .

 – 3صدور القةانون رقةم  203لسةنة  1991الخةا

بقطةاع االعمةال الةذي نقةل تبعيةة معظةم الوحةدات االقتصةادية

العامة من هيهات وشركات الى و ازرة أنشهت خصيصاً لهذا الغرض أوكل اليها مسة ولية أدارة هةذه االمةوال العامةة
على أسةس أقتصةادية سةليمة مةن أجةل رفةع كفةاءة االداء لهةذه الوحةدات وزيةادة الفةاهض المحقةق منهةا الةذي يعةد أحةد

المصادر التمويلية لالقتصاد المصري  .مع ترك القليل من الوحةدات العامةة فةي ظةل القةانون رقةم  97لسةنة 1979
وهي الوحدات التي يتسم نشاطها بالطابع السةيادي مةن أجةل أسةتمرار الدولةة بتقةديم بعةض السةلع بأسةعار مدعومةة

يرعى فيها البعد االجتماعي .
 – 4دعةةم دور القطةةاع الخةةا
مشتركة أم أجنبياً .

فةةي عمليةةة النمةةو وعةةدة قاهداًلعمليةةة التنميةةة سةواء كةةان هةةذا القطةةاع مصةرياً أم أمةةواالً

( )18معهد التخطيط القومي مصدر سابق

. 9-7
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 – 5أصةةدار القةةانون رقةةم  95لسةةنة  1992الخةةا

بسةةوق رأس المةةال فةةي مصةةر مةةن أجةةل دفةةع دور البورصةةة فةةي

وقد استحدث هذا القةانون انشةاء شةركات تتةولى تنظةيم العمةل بالبورصةة

توجي األموال المتاحة لالستثمار الخا

مث ةةل ش ةةركات السمسة ةرة وحف ةةا االوراق المالي ةةة ورأس الم ةةال المخ ةةاطر والتموي ةةل والت ةةأجير وغي ةةر ذل ةةك م ةةن الشةةركات

الضةةرورية والالزمةةة مةةن أجةةل أن تمةةارس بورصةةة االوراق الماليةةة دورهةةا االقتصةةادي  .وقبةةل تنةةاول أهةةم ماتضةةمن

برنةةامج االصةةالح االقتصةةادي ونتاهجة فةةي مصةةر فأنة يمكةةن التعةةرا علةةى واقةةع االقتصةةاد المصةةري عةةام 1991
الذي تم في إقرار برنامج االصالح

()19

.

أ  -إجمالي المديونية الخارجية وصلت الى حوالي  49مليار دوالر .
ض -نسبة الدين الخارجي الى اجمالي الناتج المحلي االجمالي بلغت ما يقرض من . %150
ة – عجز الموازنة وصل الى ما يزيد على  %20من اجمالي الناتج المحلي االجمالي .
د – معدل التضخم يزيد على . %20

هة  -معدل فاهدة حقيقي سالض تقريباً (. *)6%

و – قدرة االحتياطي من النقد االجنبي على تغطة واردات مصر بلغت ثالثة أسابيع فقط .

وفق ةاً لمةةا تقةةدم فةةأن الحكومةةة المص ةرية أتفقةةت مةةع صةةندوق النقةةد الةةدولي والبنةةك الةةدولي علةةى برنةةامج أصةةالحات

واسعة وشاملة في نظامها االقتصادي شمل الفقرات التالية

()20

.

 – 1الخطوات االساسية التي تبنتها مصر في بداية مرحلة االصالح االقتصادي :
أ -تقلي

حجم القطاع العام من خالل الخصخصة .

ض -إ ازلةةة معظةةم الح ةواجز الجمركيةةة وتخفةةيض التعريفةةات الجمركيةةة علةةى االسةةتيرادات وتهيهةةة منةةا مناسةةض
لجذض االستثمارات .

ة – رفع القيود المفروضة على االسعار .

د – رفع اسعار الوقود والكهرباء والمواصالت وحعل أسعارها تتماشى مع أسعارها الحقيقية .
هة  -تخفيض المعونات لدعم السلع والخدمات وتقديمها الى الفهات المحتاجة فقط.
و – تشجيع القطاع الخا

علةى االسةتثمار فةي جميةع القطاعةات بمةا فةي ذلةك القطةاع المةالي مةن خةالل إ ازلةة

االجراءات الروتينية التي تعترض عملية االستثمار .
يضاا الى ذلك أن الحكومة المصرية إتخذت عدة إجراءات فورية تمثلت فيما يلي

(  – ) 1إزالة القيود عن أسعار الفاهدة .

()21

:

(  – ) 2تحرير سعر الصرا االجنبي .
(  – ) 3فرض ضريبة على المبيعات .
( )19اراس حسين محمود مصدر سابق

. 186

( )20أشرا شمس الدين تقييم برنامج الخصخصة االقتصادية واالجتماعية لغرض اسيا االمم المتحدة نيويورك 1995
( )21المصدر أعاله

. 187

*االشارة تعني القيمة سالبة .
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 – 2النتائج التي حققها برنامج االصالح االقتصادي :

وقد كان من الطبيعي أن تكون هناك نتةاهج لبرنةامج االصةالح االقتصةادي الةذي تبنتة مصةر وذلةك علةى النحةو

التالي

()22

.

أ – الدين الخارجي  :ان اجمالي الدين الخةارجي انخفةض بشةكل كبيةر مةن  49,2مليةار عةامي  1991 1990الةى
 26,1عةةامي  2001 2000ويرجةةع هةةذا االنخفةةاض الةةى اطفةةاء العديةةد مةةن الةةدول المقرضةةة عةةن مصةةر جةةزًء كبي ة اًر
من ديونها الذي بلغ حوالي  24مليار دوالر والذي كان نتيجةة لوقةوا مصةر مةع دول التحةالو فةي عةدوانها علةى

العراق في حرض الخليج الثانية في كانون الثاني . 1991

ض – سعر الفاهدة  :ان سعر الفاهدة الحقيقي كان سالباً حيث بلةغ (  *) 6%فةي المةدة  1991 1990وذلةك الن
معدالت التضخم كانةت تفةوق معةدالت الفاهةدة االسةمية ولعةالة هةذه االزمةة فانة مةع بدايةة عةام  1991تةم تحريةر

اسعار الفاهةدة اوا ازلةة القيةود الرسةمية علةى ارتفاعهةا وجعلهةا تحةدد وفقةاً لقةوى العةرض والطلةض فةي السةوق مةن اجةل
الوصةول الةى سةعر فاهةدة حقيقةي موجةةض ية دي الةى تظييةق الفجةوة بةةين اسةعار الفاهةدة ومعةدالت التضةخم  .وكنتيجةةة
طبيعيةةة الرتفةةاع اسةةعار الفاهةةدة االسةةمية ومةةع انخفةةاض معةةدل التضةةخم ادى الةةى وجةةود سةةعر فاهةةدة موجةةض إذ بلةةغ

 %6,50في المدة . 2001 2000

ة – معةةدل التضةةخم  :كمةةا أشةرنا سةةابقاً فةةأن مصةةر تميةةزت خةةالل فتةرة مةةا قبةةل االصةةالح االقتصةةادي بوجةةود معةةدل
تضةةخم مرتفةةع زاد علةةى  %20وقةةد أولةةت الحكومةةة هةةذه المسةةألة أهتمام ةاً خاص ةاً مةةن أجةةل السةةيطرة علةةى معةةدالت
حجةم الطلةض علةى السةلع والخةدمات أو زيةادة المعةروض مةن

التضخم المرتفعة والتي تتطلض أحد أمرين هما تقلي

السلع والخدمات وحيث أن االمر الثاني يتطلض حجماً هاهالً من االسةتثمارات واليمكةن تحقيقة فةي االجةل القصةير
فأن الحكومة اتجهت للحل االول والمتمثل في تقلي

المصرية على أمتصا

حجم الطلةض علةى السةلع والخةدمات فقةد عمةدت الحكومةة

السةيولة مةن السةوق وذلةك باسةتحداث أدوات ماليةة متمثلةة فةي أذون الخ ازنةة قصةيرة االجةل

في بداية العام  1991مع أتباع سياسة نقدية متسقة مع السياسة المالية وبالشكل الةذي يضةبط التوسةع النقةدي

()23

االم ةةر ال ةةذي أدى ال ةةى خف ةةض التض ةةخم م ةةن  21,2ف ةةي الم ةةدة  1992 1991حت ةةى وص ةةل ال ةةى  2,50ف ةةي الم ةةدة
 2001 2000كمة ة ةةا أنهة ة ةةا أدت الة ة ةةى أمتصة ة ةةا
 1991 1990الى  %8,7في عام 1998 1997

السة ة ةةيولة اوانخفة ة ةةاض معة ة ةةدل زيادتهة ة ةةا مة ة ةةن  %27فة ة ةةي العة ة ةةام

()24

يضاا الى ذلك االنخفاض الشديد في عجز الموازنةة مةع

وجود ثبات في أسعار الصرا أدى الى تقليل الضغوخ التضخمية .

د – عجةةز الموازنةةة  :وكنتيجةةة التبةةاع السياسةةة االقتصةةادية الجديةةدة تةةم تقليةةل العجةةز فةةي الموازنةةة العامةةة للدولةةة
حيث أنخفض عجز الموازنة كنسبة من النةاتج المحلةي االجمةالي مةن  18,2عةام  1991 1990الةى  4,5فقةط فةي
( )22معهد التخطيط القومي مصدر سابق

. 12-9

( )23د .منى قاسةم الشةركات متعةددة الجنسةيات وأهميتهةا فةي االقتصةاد العةالمي النشةرة االقتصةادية بنةك مصةر العدد 1998 1
.
*القيمة سالبة .

( )24البنك المركزي المصري النشرة االقتصادية المجلد  56العدد  3القاهرة 1999
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عام  2001 2000وان هذا االنخفاض من العجز الكلةي للموازنةة قةد تحقةق مةن خةالل زيةادة العواهةد مةن ناحيةة مةع

خفةةض وترشةةيد النفقةةات مةةن ناحيةةة اخةةرى  .حيةةث حةةدثت زيةةادة ملموسةةة فةةي عواهةةد قنةةاة السةةويس وصةةادرات البتةةرول
وكذلك من الضراهض على التجارة الدولية كما ان استحداث الضريبة علةى المبيعةات فةي عةام  1991سةاهم بشةكل
واضةح فةةي زيةةادة عواهةد الدولةةة وعلةةى الصةعيد االخةةر تمكنةةت الدولةةة مةن خفةةض نفقاتهةةا بمةا يعةةادل  7,5مةةن اجمةةالي

الناتج المحلي االجمالي .

هة  -معدل النمو ومتوسط دخل الفرد  :ان الهدا االسمى لكل برنامج اقتصادي زيادة معدالت النمو ورفةع مسةتوى

دخل ا الفراد وتحسن ظروفهم المعاشية وخلق فر

عمل جديدة مع تقليل نسبة الفقر في المجتمع .

ان معةةدل نمةةو النةةاتج المحلةةي االجمةةالي قةةد شةةهد انخفاظةاً شةةديداً مةةع بدايةةة فتةرة االصةةالح االقتصةةادي وبخاصةةة فةةي
السةةنتين االوليتةةين حيةةث بلةةغ معةةدل النمةةو  %1,9و  %2,5علةةى الت ةوالي فةةي حةةين كةةان هةةذا المعةةدل  %3,6فةةي

العام السابق لهما ان معدل النمو قد أرتفةع بشةكل كبيةر حتةى وصةل فةي عةامي  1998 1997و 1999 1998
الةةى نسةةبة  %5,7و  %6علةةى التةوالي  .ضةةاا الةةى ذلةةك وجةةود معةةدل نمةةو متواصةةل مةةع انخفةةاض معةةدل التضةةخم
وانخف ةةاض مع ةةدالت النم ةةو ف ةةي الة ةوالدات حي ةةث انخف ةةض مع ةةدل النم ةةو فة ةي الزي ةةادة الس ةةكانية م ةةن  %2,7فةةي ع ةةام

 1991 1990الةةى مةةا يقةةرض مةةن  %2فقةةط عةةام  2000 1999فةةان ذلةةك سةةاعد علةةى زيةةادة متوسةةط دخةةل الفةةرد

الحقيقةةي مةةن  1869جني ة مصةةري فةةي عةةام  1991 1990الةةى  2337جني ة مصةةري فةةي عةةام 2001 2000
ولكن رغم ذلك الزالت مصر تدرة ضمن قاهمة الدول المنخفضة الدخل .
المبحث الثالث  /سياسة استهداف جذب االستثمار االجنبي المباشر في مصر
 : 1-4مفهوم سياسة استهداف االستثمار االجنبي المباشر :

يمكةةن تعريةةو سياسةةة اسةةتهداا االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر بأن ة اسةةتخدام الم ةوارد الترويجيةةة المختلفةةة لجةةذض

انواع معينة من االستثمار االجنبي المباشر بدالً مةن جةذض االسةتثمار االجنبةي المباشةر بشةكل عةام وذلةك لتحقيةق
أهداا أقتصادية محددة (مثل زيادة معدالت النمو االقتصادي وزيةادة الصةادرات واالنتةاة الحاللة محةل الةواردات

توفيرهةةا فةةر

العمةةل وتحسةةين المسةةتوى التكنولةةوجي والفةةن االنتةةاجي ) وذلةةك لالسةةتفادة مةةن م ازيةةا الموقةةع وخفةةض

مخ ةةاطر االس ةةتثمار مقارن ةةة بال ةةدول االخ ةةرى  .وتتطل ةةض نج ةةاح سياس ةةة االس ةةتهداا أن تك ةةون االس ةةتراتيجية العام ةةة

للتنمية في الدول المضيفة متضمنة لسياسة جذض االسةتثمار االجنبةي المباشةر هةذا مةا دفةع العديةد مةن الةدول الةى
تطبي ةةق سياس ةةة ج ةةذض االس ةةتثمار وذل ةةك م ةةن خ ةةالل إنش ةةاء وك ةةاالت لت ةةرويج االس ةةتثمار ()IPA

Investment

 Promotion Agencyمن أجل تحديد القطاعات المستهدا تدفق االستثمار االجنبي المباشر اليها .
والشكل (  ) 1يوضح المكونات االساسية لخطة جذض ودعم االستثمار االجنبي المباشر

()25

.

( )25د .طةارق نةوير سياسةة اسةتهداا جةذض االسةتثمار االجنبةي المباشةر واالهةداا االنماهيةة للةدول الناميةة ورقةة عمةل مقدمةة الةى المة تمر الثةاني
للتمويل واالستثمار المنظمة العربية للتنمية االدارية مصر  21-18ديسمبر 2005
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الشكل ( ) 1
المكونات االساسية لخطة جذض ودعم االستثمار االجنبي المباشر

الخفض والتحكم في  :العجز
المالي  ،التضخم  ،العجز

أستقرار السياسات
االقتصادية الكلية

توفر الخدمات الحكومية  ،أمن ،
تعليم  ،صحة ...الخ
توفير البنية التحتية  :طرق ،
أتصاالت  ،كهرباء وماء

تنسيق السياسات
في مجاالت :
الترويج االعالمي
 ،خدمة االستثمار
االجنبي المباشر ،
المحافظة على
ودعم االستثمار
االجنبي المباشر

دعم أستراتيجية
الترويج

بناء االطار
المؤسسي

إصدار وتحديث قوانين االستثمار ،
حماية الملكية الفردية  ،المنافسة ،
تحرير التجارة ورأس المال  ،نظم
التعليم
المصدر :االسكوا ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اَسيا  ،سياسات جذب االستثمار االجنبي ولبيني في منطقة
االسكوا  ،تحسين مناخ االستثمار االجنبي المباشر وتعبئة المدخرات المحلية مع دراسة حالة االردن والبحرين واليمن ،
االمم المتحدة  ،نيويورك  ، 2003 ،ص. 23
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 : 2-4أهمية تطبيق سياسة أستهداف األستثمار األجنبي المباشر :

تتمثل أهمية تبني سياسة االستهداا في جذض االستثمار االجنبي المباشر في االسباض التالية

()26

.

 – 1تحقيق االهداا االستراتيجية للدول المضيفة  :حيث تساهم سياسة االستهداا في تحقيق االهداا اإلنماهية
للدول المضيفة

مثل ( تخفيض معدالت البطالة

زيادة فر

يضاا الى ذلك دعم وتحسين تنافسية الصناعة المحلية

االقتصادية .

العمل

نقل التكنولوجيا

تنمية الصاد ارت )

وغيرها من الجاالت الالزمة لدفع عملية التنمية

 – 2زيادة حدة ضغوخ المنافسة في العالم  :إذ أن زيادة حدة المنافسة في االسواق العالمية

في ظل االقتصاد

الدول في المجاالت واالنشطة االقتصادية التي تتمتع فيها بكفاءة ومزايا

العالمي الجديد

يتطلض أن تتخص

نسبية وتنافسية

أي أن على الدول المضيفة لالستثمار االجنبي المباشر أن تركز على االنواع التي تحقق لها

نفاذ الال االسواق العالمية .

 – 3تنافسية التكلفة  :حيث أن تكاليو تبني سياسة االستهداا تكون أقل مقارنة بتكاليو السياسات التي تعمل
على تشجيع االستثمار االجنبي المباشر بصفة عامة

ذلك الن في سياسة االستهداا يتم قصر منح الحوافز

المالية والضريبية على االنشطة االقتصادية المستهدفة فقط دون منح مثل تلك الحوافز الى جميع المجاالت التي
يتم االستثمار فيها

وبالتالي تكون تكاليو تبني سياسة االستهداا أقل مما لو قامت الدولة المضيفة في منح
حيث أن االعالن عن فر

االستثمار بصفة عامة والمشاركة في المعارض

الحوافز لجميع مجاالت االستثمار
الدولية يكون غير ٍ
مجد من الناحية االقتصادية عندما التكون هناك سياسة أستهداا لجذض االستثمار االجنبي
المباشر في قطاعات معينة .
 :3-4اَليات تطبيق سياسة اال ستهداف على القطاعات التصديرية :

لتطبيق سياسة استهداا االستثمار االجنبي المباشر في قطاعات معينة هناك بعض اآلليات والخطوات التي

يجض القيام بها وهي كالتالي

()27

.

 – 1تحديد الميزة التنافسية للدولة :
يتمثل هذا الهدا في تحديد المزايا النسبية التنافسية للدولة المضيفة وقطاعاتها ونشاطاتها المختلفة

أن قوة أو ضعو سياسة االستهداا في الدولة المضيفة يعتمد على التحديد الدقيق للمزايا التنافسية للدولة

حيث
ذلك

الن يساعد على التأكد من أن العاهد المتوقع من سياسة االستهداا يكون أكبر من التكاليو والجهود التي تتطلبها
عملية االستهداا هذا من جانض

ومن جانض اخر فأن هذا التحديد ي دي الى تجنض المخاطر التي تنجم عن

الترويج لالستثمار في القطاعات التي ال تتمتع فيها الدولة المضيفة بميزة نسبية مقارنة بالدول االخرى .

كما أن الميزة التنافسية للدولة المضيفة يساعد على اجراء تغييرات مطلوبة من أجل تحسين المنا االستثماري

فيها فاذا كان هدا الدولة استهداا جذض االستثمار االجنبي المباشر من زيادة صادراتها فأن ذلك يتطلض تقويم
( )26د .طارق نوير مصدر سابق

. 10

( )27د .حةةاتم القرنشةةاوي االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر فةةي العةةالم العربةةي  :عوامةةل الجةةذض ومعوقةةات النمةةو ورقةةة عمةةل مقدمةةة الةةى الم ة تمر الثةةاني
للتمويل واالستثمار المنظمة العربية للتنمية االدارية مصر  21-18ديسمبر 2005
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مدى قدرة الدولة على االنتاة بغرض التصدير

وذلك من خالل تحليل هيكل الصادرات والواردات من أجل

تحديد الصناعات والمجاالت التي تتمتع بها الدولة المضيفة بميزة نسبية عن الدول االخرى ومن ثم القيام بتحليل
هيكل الصناعة ( معدل نمو الصناعات المختلفة

عدد الشركات التي تعمل في القطاعات المختلفة ) وذلك

لتحديد مدى ماله مة هيكل الصادرات والواردات مع الهيكل االنتاجي الفعلي للدولة المضيفة وحجم الطاقات غير

المستغلة والشركات المحلية التي تقوم فعالً بالتصدير  .يضاا الى ذلك تحديد الدول االخرى التي تنافس الدولة

في انتاة السلع التي سيتم التوسع في أنتاجها وتصديرها مع االخذ بنظر االعتبار التغيرات في االسواق العالمية
وذلك الن أي ركود أو تباط في معدالت نمو االقتصاد العالمي ت ثر سلباً على القرار االستثماري للشركات

االجنبية  .ولتحديد الميزة التنافسية والنسبية للدولة تستخدم الدول عدد من الم شرات واالدوات التي طورها مركز

التجارة الدولي من أجل تحديد الصناعات واالسواق المستهدفة في جذض االستثمار االجنبي المباشر الموجه

للتصدير  .ومن هذه الم شرات م شر أداء االقتصاد الذي يساعد في تقويم االداء االقتصادي للدولة من خالل
تحليل م شرات االقتصاد الكلي للدولة وترتيض الصناعات المكونة للهيكل االنتاجي للدولة

وبالتالي تحديد أهم

الصناعات في الدولة والتي تسمى الصناعات القاهدة ( ) Champion in Dustriesوهي الصناعات التي حققت

أكبر معدل نمو على مستوى الدولة

()28

 .وذلك من أجل استهداا جذض االستثمار االجنبي المباشر الى هذه

القطاعات التي تكون أكثر فاعلية من جذض االستثمار االجنبي المباشر الى القطاعات االخرى

حيث أن عملية

االستهداا التتضمن استهداا قطاعات معينة فقط بل تتضمن استهداا صناعات معينة داخل هذه القطاعات

وهناك ايضاً ما يعرا بخريطة الوصول الى االسواق حيث يتم تحديد االسواق العالمية للسلع المختلفة وحجم

هذه االسواق والقيود المفروضة عليها بغية تحديد التنافسية التي تتمتع بها االسواق داخل الدولة  .يضاا الى ذلك

هناك خريطة أسواق المنتجات المختلفة والتي تحدد االطراا المشاركة في عملية التجارة سواء على مستوى الدولة

ككل أو على مستوى كل شركة

كما أنها تساعد على تحديد الفر

المقامة في االسواق وأماكنها اضافة الى

تحديد المستوردين والمصدرين لهذه الصناعة داخل الدولة .
 – 2تحديد المستثمرين المستهدفين :

تركز هذه المرحلة على تحديد الدول واالسواق التي سوا يتم التركيز عليها في جذض االستثمار االجنبي

المباشر حيث يعتمد في تحديد هذه الدول واالسواق على العديد من المعايير مثل المعيار االقتصادي والجغرافي
والديموغرافي وهنا يمكن توضيح هذه المعايير بالشكل التالي
أ – المعيار االقتصادي :

()29

:

يتم من خالل التركيز على جذض الم سسات التي تقوم بأنتاة السلع والخدمات بمستوى معين من القيمة

المضافة

والمتمثلة في الصناعات عالية التكنولوجيا وفي قطاع الخدمات ( الخدمات المالية وتكنولوجيا

المعلومات وأجهزة االتصاالت ) حيث تشير تقارير م تمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية ( )UNCTADاال أن

( )28د .علي حاتم القريشي مصدر سابق
( )29د .حاتم القرنشاوي المصدر السابق

. 184
. 9-5
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هذه الصناعات تمثل أهم الم سسات المستهدفة من قبل الدول المتقدمة

كونج ماليزيا سنغافوره الصين كوستريكا ) .

بمثل هذه الصناعات ومنها ( هونج

ض – المعيار الجغرافي :

وفقاً لهذا المعيار فأن وكاالت تشجيع االستثمار تركز على جذض االستثمار االجنبي المباشر من الدول

األهم للشركات متعددة الجنسيات ومثال ذلك ( ايرلندا ) حيث تركز وكاالت ترويج االستثمار فيها على جذض
االستثمار االمريكي .
يضاا الى ذلك فأن وكاالت ترويج االستثمار تقوم بأستهداا المستثمرين المقيمين في الدول المجاورة
ومثال ذلك ما قامت ب (الصين) من تخصي

هونج كونج جنوض شرق اسيا ) .

مناطق صناعية لجذض الشركات متعددة الجنسيات من ( تايوان

ة – المعيار الديموغرافي :

حيث يتم من خالل التركيز على جذض الشركات التي تنتمي ادارتها الى نفس جنسية الدولة المضيفة ومثال

ذلك قيام الصين بجذض الشركات متعددة الجنسيات التي تدار من قبل الصينيين  .وتقوم وكاالت الترويج
لالستثمار بعملية االستهداا وذلك من خالل استخدام ادوات ترويجية والتي منها الدعاية واالعالن والتسويق

بالهاتو وعبر شبكة االنترنيت والمقابالت الشخصية  .ولكي تكون عملية االستهداا فعالة وناجحة يتطلض من

وكاالت ترويج االستثمار ان تقيم عالقات وثيقة مع اصحاض القرار في الم سسات المس ولة عن االستثمار

االجنبي المباشر من أجل التأثير على القرار االستثماري لصالح دول وكاالت الترويج لالستثمار

فكلما كانت

وكالة الترويج لالستثمار تمتلك معلومات كافية عن خطط وظروا الم سسة المستهدفة كلما كانت قادرة على
توفير المعلومات الالزمة وتقديم العروض التنافسية التي تحتاة اليها الم سسة المستهدفة .
 – 3تيسير أجراءات جذب االستثمار :

ان طول الوقت الالزم للحص ول على التصاريح والموافقات الخاصة باالستثمار وتعدد الجهات الحكومية التي

يحتاة المستثمر االجنبي الى التعامل معها
االجنبي المباشر في الدول النامية

وانتشار ظاهرة الفساد تعد من أهم المعوقات التي تواج االستثمار

وللتغلض على هذه المعوقات عمدت بعض الدول الى تطبيق ما يعرا

بالحكومة االلكترونية من أجل زيادة كفاءة الخدمات الحكومية والشفافية وتخفيض كلفة هذه الخدمات
بأستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة مثل االنترنيت

وذلك

واضافة الى ذلك فان العديد من الدول لجأت الى تطبيق

ما يعرا بخدمة الشباك الواحد (  ) One Stop Shopمن أجل مساعدة المستثمرين االجانض حيث يتولى
اصدار كافة التراخي

والتصاريح للمستثمرين مثل السجالت التجارية وتصاريح التأسيس والتصدير واالستيراد

حيث تعد هذه الخدمة من أهم الوساهل الفعالة لمعالجة عدم كفاءة االجهزة الحكومية والروتين عن طريق تقليل

االجراءات الالزمة .
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 – 4تقديم خدمات ما بعد االستثمار :

أن تقديم خدمات ما بعد االستثمار تساعد المستثمرين االجانض على مواجهة المشكالت التي تعيق التوسع في

التصدير كما أن توفير هذه الخدمات يساعد على زيادة القدرة التنافسية للدولة المضيفة مقارنة بالدول االخرى .

وقد قامت بعض الدول بتنفيذ نظام ( ) Investment Tracking Systemالذي يهدا الى متابعة

المستثمرين االجانض في مختلو مراحل االستثمار منذ بداية تأسيس المشروع االستثماري الى ما بعد االنتاة
وذلك من خالل تعيين مندوض يسمى ( ) Case Officerلكل منطقة من مناطق االستثمار

وذلك من أجل

متابعة ورصد أهم المشكالت التي تواج المستثمرين االجانض وتقديم الحلول لها وكذلك تحسين منا االستثمار .

ومما سبق نالحا أن عملية استهداا جذض االستثمار االجنبي المباشر على الرغم من إيجابياتها اال انها

تنطوي على مخاطر تترتض على الدولة المضيفة والتي تتمثل بأحتمال توجي أنشطة الترويج الى الشركات التي
التحقق الهدا المرجو منها

أي الى تلك التي الترغض في االستثمار في البلد المضيو مما يعني أهدا اًر للموارد

لذلك فأن عملية االستهداا هي عملية مستمرة وتتطلض من وكاالت ترويج االستثمار تقويماً مستم اًر آلداهها على
أساس التكاليو والعاهد وان تكون سياسة االستهداا واقعية ومبنية على أساس الفهم الواقعي والعميق لمزايا
وعيوض البلد المضيو

متاح لها من امكانيات .

أي أن على الدولة المضيفة ان تسعى لجذض االستثمارات االجنبية المباشرة وفقاً لما هو

 األستنتاجات -: – 1االستقرار السياسي يعد متطلباً رهيساً لخلق بيهة جذض االستثمار االجنبي المباشر ألن المستثمر االجنبي
اليأتي الى االستثمار في أي بلد اال بعد أن يطمهن الى النظام السياسي القاهم وأمكانية أستقرار ذلك النظام حتى

لو توفرت جميع عناصر الجذض االخرى .

 – 2ان االستثمار االجنبي المباشر في الدول المضيفة ذات الدرجات الحماهية المرتفعة إزاء الواردات تكون أقل

توجهاً للتصدير من ذلك االستثمار في الدول ذات مستويات حماية أقل .

 – 3ان تأثير االستثمار االجنبي المباشر على ميزان المدفوعات يعتمد على نظام سعر الصرا المعمول ب في
الدول المضيفة

حيث أن في ظل أسعار الصرا المرنة

االجنبية يتم تصحيح عن طريق تعديل سعر الصرا
سعر الصرا

فأن أي أختالل بين العرض والطلض على العمالت
وفي حالة زيادة الطلض على العرض فأن يتم تخفيض

أما اذا كانت الدولة تطبق أسعار الصرا الثابتة

فان صافي الزيادة في الطلض على العمالت

االجنبية الناتج عن االستثمار االجنبي المباشر من شأن أن ي دي الى تقليل الفاهض أو الزيادة في العجز في

ميزان المدفوعات .

 – 4االستثمار االجنبي المباشر العامل في مصر في معظم من النوع الباحث عن السوق المحلي

حيث أن

مبيعات شركات االستثمار االجنبي المباشر العاملة في مصر في معظمها تتوج الى السوق المحلية والقليل منها

الى السوق الخارجية .

 – 5على الرغم من الجهود المبذولة لتهيهة المنا المناسض لجذض االستثمار االجنبي المباشر الى مصر اال أن
هناك العديد من العقبات التي تعوق تدفق هذا االستثمار بالقدر المطلوض .
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 – 6تدني فر
ل

العمل التي يوفرها االستثمار االجنبي المباشر وذلك يرجع الى زيادة الكثافة الرأسمالية المصاحبة

فضالً عن ارتفاع متوسط كلفة فر

العمل التي يوفرها االستثمار االجنبي المباشر

حيث تبلغ خمسة

اضعاا مثيلتها في مجمل االقتصاد القومي .

 – 7ان النمو االقتصادي الذي حققت مصر كان نمواً متذبذباً ولم تحقق مستوويتضح ذلك منى النمو المرغوض
في اعتمادًا على االستثمار الجذوض
االجمالي

ويتضح ذلك من خالل تدني نسبة االدخار المحلي الى الناتج المحلي

حيث تدور نسبت حول %15

االمر الذي يتطلض المزيد من االستثمار االجنبي المباشر لتغطية

الفجوة في الدخرات المحلية من أجل تحقيق معدل النمو االقتصادي المرغوض في .
 – 8أستحوذ قطاع الصناعة على ثلث االستثمار االجنبي المباشر الوارد الى مصر حيث أحتل المركز االول
في حين جاءت المناطق الحرة في المرتبة الثانية

ثم تلتها القطاعات السياحية

بعد ذلك جاءت القطاعات

التمويلية والخدمية في حين جاءت الزراعة في المرتبة االخيرة .
 – 9أتضح أن الدول النامية هي االكثر في أصدار القوانين التي تشجع االستثمار االجنبي المباشر وعلى الرغم
من أنها تحاول أن توفر المنا

المالهم لذلك اال أنها الزالت تعاني من عدم توفر القدرة الكافية لجذض هذا

االستثمار .

 – 10توضح من خالل بعض محددات االستثمار أن االستثمار االجنبي يبحث عن تلك الدول التي تمتاز
برخ

تكاليو اليد العاملة بخاصة في الدول النامية بينما أتضح أن في الدول المتقدمة يوظو في تلك

المجاالت التي تمتاز اليد العاملة فيها بمهارة عالية سعي ًا وراء خفض التكاليو وتحقيق االرباح .
 -التوصيات - :

 – 1ضرورة التزام سياسي من قبل القيادة السياسية العليا ومن مجموع الم سسات السياسية في الدولة بتنفيذ
برنامج االصالح االقتصادي .

 – 2ضرورة االستمرار في منهج االصالح االقتصادي

القانوني واالداري

لخلق مزيد من التحسن في منا

االستثمار.
 – 3ضرورة تهيهة الرأي العام على كافة المستويات وبكل الوساهل المتاحة أهمية تنفيذ برنامج االصالح
االقتصادي والفواهد التي تعود على الشعض من جراء ذلك
مهماً في تحقيق االهداا .

حيث أن وجود رأي عام مساند للبرنامج يعد عامالً

 – 4توجي االستثمار االجنبي الى االنشطة االقتصادية ذات القيمة المضافة

االقتصاد المصري .

والتي تترك اثار أيجابية على

 – 5االسترشاد بالم شرات الدولية لالستثمار من أجل اصالح نقاخ الضعو في أداء االقتصاد المصري – 6
العمل على تشجيع البيهة االقتصادية التنافسية وبالشكل الذي يجعل السوق المصري أكثر ثباتاً وأستق ار اًر .
 – 7ضرورة العمل على خلق نوع من التعاون والتنسق التام بين كل من م سسات الدولة وتوعيتهم بأهمية

االستثمار ضماناً لنجاح السياسة االستثمارية .

233

مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد الثاني عشر العدد 38
الفصل ال لـ2017سنة
دور االصالح االقتصادي في جذب االستثمار االجنبي المباشر في مصر

 – 8العمل على تنمية القدرات البشرية

لتفي بمتطلبات السوق من خالل وضع سياسات جيدة الدارة القوى

العاملة بما يحقق التوازن بين العرض والطلض كماً ونوعاً .

 – 9ضرورة العمل على وجود ضمانات لالستثمار ضد االخطار غير التجارية .

 – 10ضرورة وضع ضوابط من قبل الحكومة فيما يتعلق باالستثمار االجنبي المباشر لشراء الشركات وتحديد
القطاعات التي ينبغي الحر

في طرحها للبيع لرأس مال خا

أجنبي منعاً للهيمنة واالحتكار.

 – 11يجض ضمان عدم االضرار بمصالح العاملين وخاصة في المشروعات التي يتم نقل ملكيتها الى القطاع
وذلك من خالل تأمين حصولهم على كافة حقوقهم المتعلقة باالجور والحوافز أو التعويضات أو حقوق

الخا

تملكهم لحصة من رأس مال للشركات التي يتم خصخصتها .

 – 12العمل على التوسع في تسهيل بناء القواعد االنتاجية وتعبهة الموارد المحلية وأستخدامها أفضل أستخدام
ممكن

وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز االستثمار والنشاخ االقتصادي عموماً

ومستوى صناعي معقول ونمو زراعي يساعد على تلبية االحتياجات االساسية

المتاحة وذلك من أجل أمتصا
المصادر -:

-اراس حسين محمود

البطالة ورفع مستوى المعيشة .

وذلك بأيجاد بيهة أقتصادية قوية
واالستفادة المثلى من الطاقات

االنفتاح االقتصادي وانعكاسات على أقتصاديات البلدان النامية مع التاكيد على التجربة

المصرية اطروحة دكتوراه جامعة بغداد . 1995
-أشرا شمس الدين تقييم برنامج الخصخصة االقتصادية واالجتماعية لغرض اسيا االمم المتحدة نيويورك

. 1995
األسكوااالسكوا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرض اسيا

تحسين منا

سياسات جذض االستثمار االجنبي والبيني في منطقة

االستثمار االجنبي المباشر وتعبهة المدخرات المحلية مع دراسة حالة االردن والبحرين

واليمن االمم المتحدة نيويورك . 2003
-إكرام عبد العزيز

االصالح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل

بيت الحكمة

بغداد

. 2002

البنك المركزي المصري النشرة االقتصادية القاهرة . 2003-1999 جليلة عبد اللطيو علي امكانات تفعيل االستثمار االجنبي المباشر في البلدان النامية مع اشارة خاصة للعراقاطروحة دكتوراه الجامعة المستنصرية . 2005

-حاتم القرنشاوي

االستثمار االجنبي المباشر في العالم العربي  :عوامل الجذض ومعوقات النمو

مقدمة الى الم تمر الثاني للتمويل واالستثمار المنظمة العربية للتنمية االدارية مصر . 2005

ورقة عمل

زياد رمضان مباديء االستثمار المالي والحقيقي الطبعة الرابعة االردن . 2007سرمد كوكض الجميل التمويل الدولي مدخل في الهياكل والعمليات واالدوات جامعة الموصل . 2002-طارق نوير

سياسة استهداا جذض االستثمار االجنبي المباشر واالهداا االنماهية للدول النامية

مقدمة الى الم تمر الثاني للتمويل واالستثمار المنظمة العربية للتنمية االدارية مصر . 2005
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عادل حسين االقتصاد المصري من االستقالل الى التبعية الجزء الثاني بيروت . 1981علي حاتم القريشي العالقات االقتصادية الدولية النجو االشرا . 2014-علي عبد القادر علي

محددات االستثمار االجنبي

تعاريو وقضايا سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في

االقطار العربية العدد الواحد والثالثون السنة الثالثة . 2004

-ف اد مرسي هذا االنفتاح االقتصادي الطبعة الثانية بيروت . 1985

محمد شريو بشير صندوق النقد الدولي والدول النامية الوصفة العالجية برامج اجبارية . 2001 محمد عبد الشفيع عيسىبيروت . 1999

-محمود خالد المسافر

االصالح االقتصادي وسياسة الخوصصة في البلدان النامية

الطبعة االولى

اشكالية التناقض بين وصفات صندوق النقد الدولي ووصايا اجتثاث الفقر في الوطن

العربي وقاهع الندوة العلمية لقسم الدراسات االجتماعية بغداد . 2000
-معهد التخطيط القومي

بناء وتطبيق نموذة متعدد القطاعات للتخطيط التأشيري في مصر

التخطيط والتنمية رقم  123مصر . 1998
-مفلح محمد عقل

سياسات االصالح االقتصادي في الدول النامية

العدد العاشر االردن . 1998

 -منى قاسم

االردن نموذج ًا

الشركات متعددة الجنسيات وأهميتها في االقتصاد العالمي

مصر . 1998

سلسلة قضايا

مجلة البنوك في االردن

النشرة االقتصادية

العدد 1

بنك

-هناء عبد الغفار االستثمار االجنبي المباشر والتجارة الدولية الصين أنموذجاً بيت الحكمة بغداد 2002
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