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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨-٢٦
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا

  الروابط بني االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب املباشر يف أفريقياتعزيز     

  مذكرة من أمانة األونكتاد    
   تنفيذيموجز    

وقد ُسـجلت  . االستثمار حمرك هام للنمو يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء    
د أنه رغم التزايد    بي. زيادة هامة يف االستثمار احمللي يف أفريقيا على مدى العقدين املاضيني          

املطّرد للدعم الدويل املقدم من خالل املساعدة اإلمنائية اخلارجية، ال تزال معظـم بلـدان              
وميكن لالسـتثمار  . القارة تشهد فجوة بني االحتياجات لالستثمار واملوارد احمللية املتوافرة        

 تتلقـى سـوى   ولكن أفريقيا ال. األجنيب املباشر أن يؤدي دوراً هاماً يف سد هذه الفجوة        
واألهـم  ).  يف املائة  ٢,٨(حصة متدنية جداً من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية          

من ذلك أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل القارة تتركز يف عدد قليل من البلدان،               
 شـّدة  وقد زاد هذا من. كما أن قدراً كبرياً منها يتركز يف قطاع الصناعات االستخراجية 

اعتماد أفريقيا على صادرات السلع األساسية كما زاد من تعرض البلدان األفريقية للتـأثر              
ويضاف إىل ذلك أنـه     . حبركات أسعار السلع األساسية تبعاً ألوضاع الطلب واملضاربة       

ليس هناك حىت اآلن أي دليل على أن االستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا يسهم يف عملية                
ويف ظل هذه الظروف، أصبح ميل      . االقتصادي عن طريق الروابط اخللفية واألمامية     التنويع  

 حيث يكتسب االندماج -االستثمار األجنيب املباشر حنو التنمية احملصورة يف شكل جيوب    
ومن هـذا   .  ميثل شاغالً حقيقياً   -اخلارجي لالقتصاد احمللي أمهية أكرب من اندماجه الداخلي         

 املذكرة يف ما ينطوي عليه تصميم سياسات االستثمار األجنيب املباشر         املنطلق، تشكك هذه    
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. يف العديد من البلدان األفريقية من افتراضات تتعلق بتحقيق مكاسب تلقائية يف الكفـاءة             
فمن األمور املضللة االفتراض بأن اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر حبد ذاته يؤدي تلقائياً             

ولوجيا، وإقامة الروابط باملـشاريع احملليـة، وفـرص للتنويـع        إىل خلق فرص لنقل التكن    
وتدل جتارب البلدان الناجحـة علـى أن مـسامهة          . االقتصادي حنو أنشطة أكثر دينامية    

االستثمار األجنيب املباشر يف تنمية البلدان املضيفة تكون أكرب يف البلدان اليت يكون فيهـا               
ولذلك فإن االستثمار األجنيب املباشر ميثل،      . متطوراًقطاع املشاريع احمللية قطاعاً دينامياً و     

ونتيجة لذلك، ينبغي تـصميم     . يف هذا الصدد، متغرياً الحقاً وليس رائداً يف عملية التنمية         
سياسات االستثمار األجنيب املباشر حبيث تكون عنصراً مكمالً الستراتيجية إمنائية أوسـع            

و وخلق فرص العمل وبنـاء القـدرة اإلنتاجيـة    نطاقاً وأكثر اندماجاً من أجل زيادة النم  
  .والنهوض بقطاع خاص حملي دينامي ونابض باحلياة
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  مقدمة    
وهـو  . االستثمار احمللي ُموجِّه وحمرك للنمو يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء            -١

وقد حدثت على   . ضروري لدعم النمو وخلق فرص العمل وإرساء األساس للحد من الفقر          
مدى العقد املاضي زيادة سريعة يف احتياجات أفريقيا للموارد الالزمة لتمويل تطوير البنيـة              
التحتية وتنمية القدرة اإلنتاجية، ولكن منو االستثمار احمللي مل حيدث بالسرعة الكافية جملـاراة       

مار ونتيجة لذلك، مثة فجوة واسعة ومتزايدة بني احتياجات أفريقيا لالستث         . هذه االحتياجات 
كما أن القرار الذي اختذه القادة األفارقة خالل مؤمتر قمة االحتـاد            . واملوارد احمللية املتوافرة  

 لإلسراع يف إنشاء منطقة جتارة حـرة يف         ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين األفريقي الذي ُعقد يف     
ات احمللية  القارة بغية النهوض بالتجارة داخل أفريقيا قد جعل احلاجة إىل املزيد من االستثمار            

ويتطلب توسيع التجارة داخـل أفريقيـا       . ال مسألة ملحة فحسب بل ضرورة حتمية أيضاً       
ولـذلك فإنـه    . استثمارات يف البنية التحتية ويف بناء القدرات اإلنتاجية ألغراض التجـارة          

أرادت احلكومات األفريقية أن تزيد من احتمال بلوغ هدف تعزيز التجارة داخل أفريقيا،              إذا
  .ني عليها أن تكثف جهودها من أجل زيادة االستثمار احملليفيتع
وميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يؤدي دوراً داعماً يف سد فجـوة التمويـل يف                 -٢

والواقع أنه يف مواجهة حالة عدم كفاية االستثمار احمللي الالزم لتمويل التنمية الطويلة           . أفريقيا
الستثمار األجنيب املباشر حيتل مكانة بارزة يف استراتيجيات        األجل يف أفريقيا، أخذ اجتذاب ا     

وُيضاف إىل ذلك أن جتربة بعض اقتصادات شرق آسـيا الـسريعة            . العديد من بلدان القارة   
النمو قد عززت االعتقاد بأن اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر ميثل عامالً أساسـياً لـسد               

املنخفضة الدخل ولتجنـب زيـادة تـراكم الـديون،          فجوة املوارد اليت تعاين منها البلدان       
  . الوقت نفسه التصدي على حنو مباشر ألسباب الفقر ويف
ويستند حتقيق الفوائد املتوقعة من اجتذاب واستضافة االستثمار األجنيب املباشـر إىل              -٣

وأول هذه االفتراضات هو أن االستثمار األجـنيب املباشـر          . عدد من االفتراضات الضمنية   
طوي على إمكانات اإلسهام يف حتقيق النمو عن طريق تكملة االستثمار احمللي فضالً عـن               ين

ويف إطار هذا السيناريو، يتوقع أن تترتب على    . نقل املهارات واخلربات اإلدارية والتكنولوجيا    
أنشطة مؤسسات األعمال األجنبية آثار غري مباشرة على االقتصاد احمللي من خالل املنافـسة              

واالفتراض الثاين هو أن اإلضافات إىل رصيد       . يد وحراك العمالة وإقامة الروابط الرأسية     والتقل
رأس املال الناشئة عن اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر يف أنـشطة اإلنتـاج تنحـصر يف                
االستثمارات يف منشآت ومعدات جديدة، األمر الذي ُيلزم املستثمر األجنيب بالتزامات طويلة            

يح لصانعي السياسات درجة من القدرة التفاوضية يف إطار املعاملة باملثـل حاملـا              األجل ويت 
ومثة افتراض آخر مفاده أن االستثمار األجنيب املباشر يؤدي         . تصبح هذه االستثمارات متوافرة   

إىل حشد االستثمارات احمللية وبالتايل فإن اجتذاب االستثمار األجـنيب املباشـر ميثـل أداة               
  . لة حلفز االستثمار احملليسياساتية فعا
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وليست هناك أدلة قاطعة على أن هذه االفتراضات الضمنية تنطبق يف حالة البلـدان                -٤
كمـا أن   . فالروابط املالحظة تكون عادةً حمدودة وال تظهر إال يف حاالت معزولة          . األفريقية

ـ            ه إىل البلـدان    دراسات األونكتاد تبني أن معظم االستثمار األجنيب املباشر اجلديـد املوج
األفريقية يف السنوات األخرية قد اجُتذب مـن خـالل الفـرص املتاحـة يف الـصناعات                 
االستخراجية وقطاع اخلدمات وعمليات االندماج والشراء وليس من خالل االسـتثمارات           

وعالوة على ذلك، فإن اخنفاض تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا يف            . التأسيسية
ألزمة املالية واالقتصادية العاملية يدل أيضاً على أن االستثمار األجنيب املباشر يرتع إىل             أعقاب ا 

  . اتباع مسار النمو وإىل التحرك دون قيود عندما تبدأ االقتصادات يف مواجهة صعوبات
إال أنه بالنظر إىل حاجة معظم بلدان أفريقيا إىل تضييق فجوة التمويل، تواصل هذه                -٥

ولكـن  . ثيف جهودها الرامية إىل اجتذاب املزيد من االستثمار األجنيب املباشـر          البلدان تك 
أفريقيا جتتذب حالياً حصة صغرية نسبياً من تدفقات االستثمار األجنيب العاملية، واألهم مـن              
ذلك أن معظم االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل القارة يتركز يف عدد قليل من البلـدان،                

 وتدل البيانات احلديثة على) Anyanwu, 2012( االقتصادات الكبرية والغنية باملوارد سيما يف وال
 يف املائة من جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل          ٦أن أفريقيا تتلقى حالياً ما نسبته       

ولذلك تظل مكانة أفريقيا، حىت عند مقارنتها بالبلدان        ). ٢٠١٣األونكتاد،  (البلدان النامية   
. النامية األخرى، مكانة هامشية من حيث اجتذاب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية           

واملوارد الطبيعية ألفريقيا جتتذب اجلزء األعظم من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ومـن             
وتوضح هـذه احلقيقـة أيـضاً       . التوزيع غري املتكافئ لتدفقات هذه االستثمارات يف القارة       

باب اليت حالت دون استخدام البلدان األفريقية لالستثمار األجنيب املباشر استخداماً فعاالً         األس
لدعم التنمية رغم ما شهدته هذه البلدان من اجتاهات منو قوية للغاية، وهذا ما تـدل عليـه                  
حقيقة أن االستثمار األجنيب املباشر مل ُينشئ سوى القليل مـن الـروابط يف االقتـصادات                

ومن األسباب . قية ومل يؤد إىل قدر كبري من عمليات نقل التكنولوجيا كما كان متوقعاً األفري
اليت تكمن خلف تدين حصة أفريقيا من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العامليـة والتـأثري    

ة احملدود لالستثمار األجنيب املباشر يف القارة ما يتمثل يف النهج الذي اعتمدته البلدان األفريقي             
يف التماس وتشجيع االستثمار األجنيب املباشر، وهو هنج يركز على تقدمي حوافز سخية أكثر              
مما يركز على هتيئة بيئة حملية مفضية إىل تشجيع نشاط تنظيم املشاريع واألعمـال التجاريـة        

وقد دلت جتربة العقود القليلة املاضية أن أجنع وسيلة الجتذاب االستثمار األجـنيب             . عموماً
باشر الباحث عن األسواق أو االستثمار األجنيب املباشر الساعي إىل حتقيق الكفاءة تتمثل يف              امل

دينامي ومتنامٍ وبيئة سياسات جذابة للمستثمرين احملليني واألجانب        حملي  وجود قطاع خاص    
 ولذلك فإن البلدان األفريقية حباجة إىل إعادة التفكري يف استراتيجيتها الراميـة           . على السواء 

تشجيع االستثمار من أجل ضمان أن تعود هذه االستراتيجية بأقصى قدر مـن الفوائـد                إىل
  . أفريقيا على
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وعلى هذا األساس تذهب هذه املذكرة إىل أن االستثمار األجنيب املباشـر يـشكل                -٦
مكمالً لالستثمار احمللي وليس بديالً عنه، ولذلك فإن اجلهود الرامية إىل اجتذاب االسـتثمار   

جنيب املباشر جيب أال تطغى على تلك اجلهود اهلادفة إىل تعزيز االستثمار احمللي من خالل               األ
والواقع أن اهلدف األول للحكومات ينبغـي   . تدخالت القطاع العام وزيادة املدخرات احمللية     

. أن يتمثل يف تنمية قطاع مؤسسات أعمال حملي نشط ومتنامٍ تدعمه االسـتثمارات احملليـة         
دى الطويل، متثل هذه العملية بذاهتا أفضل استراتيجية الجتذاب االستثمار األجـنيب            وعلى امل 

املباشر، حيث إن االستثمارات األجنبية تنجذب بقوة حنو البلدان اليت حققت معدالت منـو              
اقتصادي قوي ومستمر وحيث يكون القطاع اخلاص احمللي متطوراً وكبرياً مبا فيه الكفايـة              

  . عالية اجلودة ويصبح شريكاً فعاالً ملؤسسات األعمال األجنبيةحبيث يوفر منتجات 
ويسلط الفصل الثاين الضوء    . وينقسم اجلزء املتبقي من هذه املذكرة إىل أربعة فصول          -٧

. على االجتاهات احلديثة لالستثمار احمللي وتدفقات االستثمار األجنيب املباشـر إىل أفريقيـا            
 ميكن من خالهلا لالستثمار احمللي حتفيز تدفقات االستثمار         وحيدد الفصل الثالث اآلليات اليت    

األجنيب املباشر، ويعرض أدلة عملية حول هذه العالقة باالستناد إىل النتائج اليت خلصت إليها              
ويتناول الفصل الرابع بعض التدابري الالزمـة إلنـشاء   . دراسات استقصائية للبلدان األفريقية  

ثمار احمللي واالستثمار األجنيب املباشر، بينما يسلط الفصل اخلامس        تقوية الروابط بني االست    أو
  .الضوء على بعض القضايا املطروحة للنقاش

  اجتاهات االستثمار احمللي وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا  -أوالً  
 سواء  لقد حدثت على مدى العقد املاضي زيادة هامة يف االستثمار احمللي يف أفريقيا              -٨

، ٢٠١٠ففي عام   ). ١اجلدول  (من الناحية النقدية أو كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل           
 مليار دوالر   ١٠٠ مليار دوالر مقارنة بنحو      ٣٥٣بلغ جمموع االستثمار احمللي يف أفريقيا حنو        

لـي  وعالوة على ذلك، ارتفعت نسبة مسامهة االستثمار احمللي يف الناتج احمل          . ٢٠٠٠يف عام   
ورغم أن هذه   . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٢١ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٧اإلمجايل من حنو    

الزيادة يف االستثمار احمللي يف أفريقيا تعترب كبرية، فإن من اجلدير باملالحظة أن نسبة مسامهة               
ق النامية األخرى،   االستثمار يف الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا تقل كثرياً عن مثيلتها يف املناط            

ويف . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٣٥وخباصة البلدان النامية يف آسيا حيث بلغت هذه النسبة حنو           
هذا الصدد، حتتاج البلدان األفريقية إىل زيادة نسب استثماراهتا إىل املستويات اليت لوحظـت   

  . يق منو اقتصادي مطردالسريعة النمو من أجل حتسني إمكانيات حتقويف البلدان النامية الناشئة 
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  ١اجلدول 
  إمجايل تكوين رأس املال الثابت عرب جمموعات خمتارة

  ٢٠١٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٨٠  ١٩٧٠  املقياس  االقتصاد
 ٣٥٣٫٢ ٢٦١٫٩ ١٠٠ ١١٠٫٦ ١٧٫٧  مبليارات الدوالرات  أفريقيا

 ٢٠٫٦٥ ١٩٫٥٨ ١٦٫٦٧ ٢٥٫٤٧ ١٩٫٤٣  ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل  

 ٩٨٣٫٤ ٧٥٧٫٢ ٣٩٧٫٤ ١٩٠٫١ ٣٧٫٢  تامبليارات الدوالر   أمريكاالبلدان النامية يف

 ١٩٫٦٤ ٢٠٫١٤ ١٨٫٦٣ ٢٥٫١٢ ٢١٫٤١  ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل  

 ٧٧٣٫٨ ٤ ٠٤٠ ٣ ١٣٥٫٣ ١ ٣٣٦٫٢ ٥٥٫٨  مبليارات الدوالرات  البلدان النامية يف آسيا

 ٣٤٫٦٤ ٣٠٫٥٥ ٢٦٫٥٢ ٢٤٫٥٣ ١٩٫٣٥  ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل  

  .قاعدة بيانات األونكتاد  :ملصدرا

وفيما يتعلق باجتاهات االستثمار األجنيب املباشـر الـواردة، تلقـت أفريقيـا يف                -٩
 يف املائة من جمموع تـدفقات  ٢,٨ مليار دوالر، أي ما نسبته   ٤٢,٧ ما مقداره    ٢٠١١ عام

لي اإلمجـايل ألفريقيـا      يف املائة من الناتج احمل     ٢,٣االستثمار األجنيب املباشر العاملية الواردة و     
الواردة واخنفضت حصة أفريقيا من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر         ). أ٢٠١٢األونكتاد،  (

 ويـبني   .٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ٦ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٩إىل البلدان النامية من     
 يظهـر   ٢٠١١م   أن مقدار تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا يف عـا           ٢ اجلدول

.  مليـار دوالر   ٥٧,٨ حيث وصـل إىل      ٢٠٠٨اخنفاضاً كبرياً مقارنة مبا كان عليه يف عام         
، ظلـت تـدفقات     ٢٠٠٨والواقع أنه منذ بداية األزمة االقتصادية واملالية العاملية يف عـام            

 أنه  إال). أ٢٠١٢األونكتاد،  (إىل أفريقيا تنخفض باستمرار     الواردة  االستثمار األجنيب املباشر    
ف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حبسب املنطقة الفرعية، يالحظ وجود فوارق صنَّعندما ُت

هامة بني مشال أفريقيا وأفريقيا جنويب الصحراء الكربى من حيث االجتاهات احلديثة لتدفقات             
 ومن ذلك مثالً أنه بينما سـجلت تـدفقات االسـتثمار          . االستثمار األجنيب املباشر الواردة   

 بسبب حالـة عـدم      ٢٠١١األجنيب املباشر الواردة إىل مشال أفريقيا اخنفاضاً كبرياً يف عام           
االستقرار السياسي يف مصر وليبيا، سجلت التدفقات الواردة إىل أفريقيا جنـويب الـصحراء       

 .٢٠١١ مليار دوالر يف عام ٣٧ إىل ٢٠١٠ مليار دوالر يف عام    ٢٩الكربى زيادة فعلية من     
إن الزيادة يف التدفقات الواردة إىل أفريقيا جنويب الصحراء الكربى مل تكن كافية             ومع ذلك، ف  

التدفقات الواردة إىل مشال أفريقيا، مما أسفر عن اخنفاض يف جممـوع            اخنفاض  للتعويض عن   
  .التدفقات الواردة إىل أفريقيا ككل

باشر إىل أفريقيا أهنـا     بتدفقات االستثمار األجنيب امل   فيما يتعلق   ومن احلقائق املألوفة      -١٠
تتركز تركّزاً شديداً يف عدد قليل من البلدان، معظمها بلدان أفريقية غنية باملوارد أو كـبرية،    
يف حني أن البلدان األصغر واملفتقرة للموارد مل تستطع إىل حد كبري اجتذاب تدفقات كبرية               
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اجلزائر وجنوب أفريقيـا    (بلدان  فعلى سبيل املثال، هناك ثالثة      . من االستثمار األجنيب املباشر   
الواردة  يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر         ٤١استأثرت مبا نسبته حنو     ) ونيجرييا

ويف هذا السياق، يتمثل أحد التحديات الـيت تواجـه البلـدان            . ٢٠١١إىل أفريقيا يف عام     
دفقات االستثمار األجنيب املباشـر     األفريقية يف كيفية التقليل من التركُّز اجلغرايف والقطاعي لت        

وعلى الـرغم مـن أن تـدفقات        . من أجل تعظيم األثر اإلمنائي لالستثمار األجنيب املباشر       
وجَّه يف الغالب حنو قطاع الصناعات االستخراجية، فإن        ر األجنيب املباشر إىل أفريقيا تُ     االستثما

والواقع أن  . اجتاه قطاع اخلدمات  هناك دالالت على أن مثة حتوالً قطاعياً حيدث، خصوصاً يف           
البيانات املتصلة باملشاريع التأسيسية اجلديدة على مدى السنوات الثالث املاضية تدل على أن             

  ).أ٢٠١٢األونكتاد، (األمهية النسبية للقطاع األويل قد أخذت تتراجع 
  ٢اجلدول 

  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة عرب جمموعات خمتارة
 أفريقيا االقتصادات النامية العامل املقياس ةالسن

 ٠٫٤ ٧٫٥ ٥٤٫١ مبليارات الدوالرات ١٩٨٠

 ٠٫٧٤ ١٣٫٨٣ ١٠٠٫٠٠ ٪ من االستثمار األجنيب املباشر العاملي 

 ٠٫٠٩ ٠٫٢٩ ٠٫٤٦ ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل 

 ٢٫٨ ٣٤٫٩ ٢٠٧٫٥ مبليارات الدوالرات ١٩٩٠

 ١٫٣٧ ١٦٫٨٠ ١٠٠٫٠٠ شر العاملي٪ من االستثمار األجنيب املبا 

 ٠٫٥٧ ٠٫٨٩ ٠٫٩٣ ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل 

 ٥٧٫٨ ٦٥٠ ٧٩٠٫٧ ١ مبليارات الدوالرات ٢٠٠٨

 ٣٫٢٣ ٣٦٫٣٠ ١٠٠٫٠٠ ٪ من االستثمار األجنيب املباشر العاملي 

 ٣٫٦٨ ٣٫٧٠ ٢٫٩٢ ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل 

 ٤٢٫٧ ٦٨٤٫٤ ٥٢٤٫٤ ١ مبليارات الدوالرات ٢٠١١

 ٢٫٨٠ ٤٤٫٩٠ ١٠٠٫٠٠ ٪ من االستثمار األجنيب املباشر العاملي 

  ٢٫٢٦ ٢٫٨٧ ٢٫١٩ ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل 

  .قاعدة بيانات األونكتاد: املصدر

  العالقة بني االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب املباشر  -ثانياً  
قية يف التماس وتشجيع االستثمار األجنيب      إن النهج الذي اعتمدته معظم البلدان األفري        -١١

املباشر على مدى العقود املاضية ناشئ جزئياً عن افتراض مفاده أن االستثمار األجنيب املباشـر               
؛ )2008 (Mileva؛ و )Al-Sadig) 2013(سيحشد أو ُيحفِّز االستثمار احمللي يف البلد املُـضيف          

  نظرية وجيهة تؤيد هذا الرأي، فإنه ُيغفل      وبينما توجد أُسس  . ))Collins) 1999 و Bosworthو
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استنتاجات البحوث اليت أُجريت مؤخراً واليت تدل على أن االستثمار احمللي ُيـشكّل حبـد               
وبعبارة أخـرى، فـإن     . ُمحدِّداً هاماً من ُمحددات تدفقات االستثمار األجنيب املباشر        ذاته

 عالقة ثنائية االجتـاه     ، بوجه عام  ،باشر هي العالقة بني االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب امل      
)Lautierو Moreaub) 2012(.(  

وهناك عدة أسباب تكمن وراء قدرة االستثمار احمللي على حفز تدفقات االستثمار              -١٢
إذ تتوفر لدى املستثمرين احملليني عادة معرفة أفضل مبنـاخ          . األجنيب املباشر يف البلدان النامية    

 فإن يف ما يقدمون عليه من عمل إشارات ُتعّرف املستثمرين األجانب حبالة            االستثمار وبالتايل 
ومن مثّ ففي ظل بيئة تتسم بعدم تناظر احلصول على املعلومات بني املستثمرين             . اقتصاد البلد 

. احملليني واملستثمرين األجانب، يكون االستثمار احمللي مبثابة العامل املوجِّه لالستثمار األجنيب          
ب آخر يكمن وراء قدرة االستثمار احمللي على التأثري يف االستثمار األجنيب، وهـو أن               ومثة سب 

ومن ذلك مـثالً أن  . العوامل اليت ُتحفِّز االستثمار احمللي تؤثر أيضاً يف االستثمار األجنيب املباشر 
ثمار االستثمارات العامة يف البنية التحتية ُتخفِّض تكاليف املعامالت وتزيد من عائـد االسـت             

وهلذه العالقة الثنائية االجتاه بني االستثمار األجنيب       . اخلاص فضالً عن االستثمار األجنيب املباشر     
فإذا كان االستثمار احمللـي     . انعكاسات خمتلفة على ترويج االستثمار    احمللي  املباشر واالستثمار   

الستثمار األجنيب املباشر   عامالً موجِّهاً لالستثمار األجنيب املباشر، فإن أفضل طريقة الجتذاب ا         
هي يف إعطاء األولوية لتشجيع االستثمار احمللي بدالً من تقـدمي حـوافز خاصـة وسـخية                 

وهذا ال يعين بطبيعة احلال أنه ال ينبغي تقدمي أية حوافز على اإلطـالق              . للمستثمرين األجانب 
ستثمارات الـيت   بل على العكس من ذلك، هناك بعض اال       . الستثمار األجنيب املباشر  لتشجيع ا 

احلـوافز  تقدمي  ولذلك فإن   . ميكن للبلدان األفريقية توظيفها دون توفّر استثمار أجنيب مباشر         ال
وبناء املؤسسات الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر املُحّدد اهلدف ميثل عنصراً أساسـياً مـن              

 بنهج سياسايت ُيركّـز     إال أن من اخلطأ األخذ    . عناصر سياسة واستراتيجية االستثمار الوطنيتني    
  .لالستثمار األجنيب املباشر على أمل أن حيرك االستثمار احملليتقدمي احلوافز والدعم على 
وهناك عدة دراسات جتريبية قد أُجريت حول العالقـة بـني االسـتثمار احمللـي                 -١٣

من ذلك أن   و. واالستثمار األجنيب املباشر باستخدام أدلة ُمستقاة من جتارب البلدان األفريقية         
تبحث الصلة بني االسـتثمار     ) ٢٠٠٨) (Verick(وفرييك  ) Ndikumana(دراسة نديكومانا   

األجنيب املباشر واالستثمار احمللي يف أفريقيا وقد خلصت إىل وجود أدلة على عالقـة ثنائيـة    
ُيحفِّـز  لي  احملوتدل النتائج العملية اليت خلصا إليها على أن االستثمار          . االجتاه بني كال املتغَريين   

االستثمار األجنيب املباشر، رغم وجود أدلة أيضاً على أن لالستثمار األجنيب املباشر أثراً إجيابيـاً               
إال أنه باستثناء البلدان الغنية باملوارد اليت ينجذب إليها االستثمار األجنيب           . على االستثمار احمللي  

ُتظهر األدلـة أن تـدفقات االسـتثمار        املباشر عادةً بصرف النظر عن حالة االستثمار احمللي،         
األجنيب املباشر تكون مطردة عادةً كما أن توّزعها القطاعي يكون أكثر تكافؤاً يف البلدان الـيت   

 أنه  وتشري هذه االستنتاجات إىل   . يشهد فيها االستثمار احمللي وقطاع مشاريع األعمال منواً سريعاً        
ظ يف أفريقيا حيث ينصب تركيز سياسة االستثمار على         ينبغي إعادة التفكري يف الرتعة اليت ُتالحَ      
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كما ينبغي أن تويل السياسات قـدراً       . تقدمي حوافز سخية الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر      
  .أكرب من االهتمام لتشجيع االستثمار احمللي كقناة هامة حلفز االستثمار األجنيب املباشر

 الدراسات االستقصائية لالستثمار قد أفـضت       كما أن األدلة اليت تستند إىل بيانات        -١٤
 بعض االستنتاجات املُلفتة للنظر بشأن الصلة بني االستثمار األجنيب املباشر واالسـتثمار             إىل

 أدلة ُتقدم) ٢٠١١اليونيدو، (ومن ذلك مثالً أن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية          . احمللي
 الوطنية يف أفريقيا تأثرياً سلبياً علـى الـشركات       مفادها أنه بينما تؤثر أنشطة الشركات عرب      

احمللية العاملة يف قطاع ما، فإن هلا بالفعل تأثرياً إجيابياً على منو وإنتاجية الـشركات احملليـة                 
أن  وهذه احلقيقة املتمثلة يف أن االستثمار األجنيب املباشر ميكـن         . يف قطاعات أخرى   العاملة

.  االقتصاد املُضيف إمنا تعين أن جين الفوائد ال يكون تلقائيـاً           تكون له آثار إجيابية وسلبية يف     
هيكل اقتـصاد البلـد      وعالوة على ذلك فإن هذا التأثري يتفاوت عرب البلدان ويتوقف على          

وبالتـايل  ). ٢٠٠٥األونكتاد، (املضيف ومستوى تنميته وطبيعة السياسات االقتصادية احمللية   
ضاعفة جهودها الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر، يـتعني        فإنه مع قيام البلدان األفريقية مب     

وُتعد هتيئة بيئة   . عليها أن جتد الُسبل الكفيلة بتعظيم الفوائد والتقليل من املخاطر إىل أدىن حد            
حملية مواتية لالستثمار احمللي وتنمية القطاع اخلاص أحد الُسبل الجتذاب االستثمار األجـنيب       

  .خماطره يف الوقت نفسهاملباشر واحلد من بعض 

لـي  خيارات السياسة العامة املتاحة لتقوية الروابط بني االسـتثمار احمل           -ثالثاً  
  واالستثمار األجنيب املباشر

من الواضح أن توّسع صادرات أفريقيا مؤخراً قد نشأ، إىل حد كبري، عـن تزايـد                  -١٥
غريها من األنشطة املوّجهـة  االستثمار األجنيب يف قطاع الصناعات االستخراجية والسياحة و   

ويف هذا السياق، بلغ االندماج اخلارجي لالقتصادات األفريقية عـن طريـق            . حنو التصدير 
االستثمار األجنيب املباشر حدوداً أبعد وسار بوترية أسرع بكثري مقارنة باالنـدماج احمللـي،           

والواقع أنه مثلمـا    . تاجيةُيفّسر بطء التقدم يف عملية التحول اهليكلي وتنمية القدرات اإلن          مما
، يف إطـار  "٢٠١٢تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيـا لعـام   "بّين تقرير األونكتاد املعنون   

، كانت الزيـادة الـسريعة يف    "التحّول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا     "العنوان الفرعي   
القرن مصحوبة بنكـوص    صادرات السلع األساسية من أفريقيا خالل العقد األول من هذا           

التقدم الذي كان قد أُحرز خالل عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي يف اجتـاه               
فقد اخنفضت نسبة مسامهة قطاع الـصناعة التحويليـة يف          . إنتاج وتصدير املنتجات املُصّنعة   

 ٢٠٠٨ائة يف عام  يف امل١٠ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عام ١٥الناتج احمللي اإلمجايل ألفريقيا من     
وقد لوحظ االخنفاض األهم يف غرب أفريقيا حيث اخنفضت         ). ٢٠١١واليونيدو،   األونكتاد(

لوحظ  كما.  يف املائة على مدى الفترة نفسها      ٥ يف املائة إىل     ١٣نسبة مسامهة هذا القطاع من      
ق أفريقيـا،    شر ففي. حتّول كبري عن التصنيع يف سائر املناطق الفرعية للقارة األفريقية         حدوث  
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 يف املائة   ١٣ على سبيل املثال، اخنفضت نسبة مسامهة قطاع الصناعة التحويلية يف الناتج من           
، واخنفضت هذه النـسبة يف أفريقيـا        ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٠ إىل قرابة    ١٩٩٠يف عام   

كما اخنفضت يف مشـال     .  يف املائة على مدى الفترة نفسها      ٦ يف املائة إىل     ١١الوسطى من   
 يف املائة ٢٣واخنفضت يف اجلنوب األفريقي من .  يف املائة١١ يف املائة إىل     ١٣ريقيا من حنو    أف

وهذا االخنفاض يف نسبة مـسامهة قطـاع        ). ٢٠١١األونكتاد واليونيدو،   ( يف املائة    ١٨إىل  
الصناعة التحويلية يف ناتج أفريقيا يبعث على القلق ألن هذا القطاع كان، تارخييـاً، احملـرك              

وعالوة ). ٢٠١١األونكتاد واليونيدو،   (ئيسي للنمو االقتصادي املرتفع والسريع واملستمر       الر
على ذلك، فإن الصناعة التحويلية متثل قطاعاً بالغ األمهية الستيعاب ماليني الشبان األفارقـة              

 يف املائة من    ٤٠فهناك أصالً ما نسبته     . الذين سينضمون إىل سوق العمل يف السنوات املقبلة       
 ٦٠كان أفريقيا يقيمون يف املناطق احلضرية ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إىل قرابة س

ويعين أخذ هذه االعتبارات يف احلسبان إعادة التفكري يف هنـج           . ٢٠٥٠يف املائة حبلول عام     
االستثمار بعيداً عن التركيز األحادي     بسياسات  سياسات االستثمار والتحّول بالنقاش املتعلق      

على اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر واالنتقال حنو منظور عملي واستراتيجي أكثر توازناً            
بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لالستثمار األجنيب املباشر أن يكون متالئماً مع جدول أعمـال                
التنمية بطرق ال تؤدي إىل حتقيق منو أسرع وأكثر استدامة فحسب بل ُتحفّز أيضاً االستثمار               

  .حمللي والروابط مبشاريع األعمال احمللية من أجل تعزيز التغّير اهليكلي والتكنولوجيا
وهناك عدة تدابري سياساتية ينبغي للبلدان األفريقية اعتمادها إلنشاء وتقوية الروابط             -١٦

هذه البلدان حتتاج، على سبيل املثـال، إىل        ف. بني االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب املباشر     
تنظيم املشاريع من أجل النهوض باالستثمار اخلاص وكذلك إنشاء مـشاريع           أنشطة  تشجيع  

. أعمال أكثر دينامية تستطيع أن ُتليب متطلبات األسواق احمللية والدولية الـشديدة التنـافس             
. شأن هذا أن ُيرسل إشارات إجيابية إىل املستثمرين األجانب حول حالـة االقتـصاد              ومن
 فإن النهوض بالقطاع اخلاص احمللي قد بات يتسم بأمهية خاصة يف ضوء             لوحظ أعاله،  وكما

اخلاص ُيحفّز االسـتثمار األجـنيب      احمللي  األدلة اليت ظهرت مؤخراً واليت ُتبّين أن االستثمار         
ومن األمثلة على اجملاالت اليت يلزم فيها اختاذ إجراءات سياساتية للنهوض           . املباشر يف أفريقيا  

ع يف أفريقيا ما يشمل تقدمي احلوافز االقتصادية للشركات احملليـة، وتقاسـم             بتنظيم املشاري 
املعلومات عن األسواق، وتوفري خدمات األعمال التجارية، وتطوير الُبنية التحتية، واحلفـاظ            

وحتسني إمكانية احلـصول    من السياسات   عدم التيقن   حاالت  على السلم واألمن، واحلد من      
وُيقّدم األونكتاد إطـاراً للـسياسات ومبـادئ        . ليف التجارية على التمويل، وخفض التكا   

يتعلق بالنهوض بتنظيم املشاريع يف البلدان النامية واالقتصادات اليت متر           توجيهية لتنفيذها فيما  
  ).ب٢٠١٢انظر األونكتاد، (مبرحلة انتقالية 

ـ        -١٧ ستثمرين كما أن تشجيع إقامة املشاريع املشتركة بـني املـستثمرين احمللـيني وامل
ُيعزز أيضاً نقل التكنولوجيا واملهارات ويقوي تأثري االستثمار األجنيب املباشـر يف             األجانب

وتدل الدراسات االستقصائية احلديثة لالستثمار يف البلدان األفريقية على أن          . االقتصاد احمللي 
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لعمـال يف  املشاريع املشتركة مع الشركات األجنبية تكون أكرب وتستخدم عدداً أكرب مـن ا          
االقتصاد املُضيف وتكون أكثر إنتاجية مقارنة بالشركات اململوكـة لألجانـب بالكامـل             

ولذلك فإن تشجيع إقامة املشاريع املشتركة ُيحقق نتائج تعود بالفائدة          ). ٢٠١١اليونيدو،  (
  .على املستثمرين األجانب وعلى االقتصاد املُضيف، ومن مثّ ينبغي تشجيعها ودعمها

للحكومات األفريقية أيضاً أن تستخدم حوافز وسياسات اقتصادية ُمحـّددة          وميكن    -١٨
اهلدف لتشجيع املستثمرين األجانب على توفري املُدخالت حملياً، مما ُيعـزز الـروابط بـني               

وقد استهل األونكتاد برناجمني موجَهني حتديداً حنو تعزيز الروابط         . االستثمار احمللي واألجنيب  
ومتكـني  ية واحمللية يف بلدان نامية خمتارة، مبا فيها بلـدان يف أفريقيـا،              بني الشركات األجنب  

ملبادرتني اوتتمثل أوىل هاتني    . ملشاركة يف سالسل القيمة العاملية    من ا األعمال احمللية   مشاريع  
ويشمل اإلطار ستة إجراءات ُمحـّددة      . إطار سياسات تنظيم املشاريع وإرشادات التنفيذ     يف  

تنظيم املشاريع وإنـشاء مـشاريع   النهوض بومات أن تتخذها من أجل     بوضوح ينبغي للحك  
صياغة اسـتراتيجيات تنظـيم املـشاريع؛       ) أ: (وهذه اإلجراءات هي  . أعمال حملية دينامية  

تعزيز التثقيف يف جمال تنظيم املـشاريع       ) ج(رشيد البيئة التنظيمية إىل احلد األمثل؛ و      ت )ب(و
حتـسني فـرص    ) ه(ات تبادل التكنولوجيا واالبتكار؛ و    تيسري عملي ) د(وتنمية املهارات؛ و  

ويهدف اإلطار إىل دعـم     . تعزيز الربط الشبكي وزيادة الوعي    ) و(احلصول على التمويل؛ و   
صانعي السياسات يف تصميم السياسات والتدابري واملؤسسات احملّددة اهلدف للنهوض بتنظيم           

، فإنه يقتـرح    "حلاالتاحلّ يصلح جلميع    أي  "وبينما ُينّبه اإلطار إىل عدم وجود       . ملشاريعا
قطاع خيارات وإجراءات سياساتية يف جماالت ذات أولوية هلا تأثري مباشر على تنمية قدرات              

لمستخِدمني وجنهاً تدرجيياً إزاء تطـوير سياسـة        لكما يتضمن اإلطار دليالً     . تنظيم املشاريع 
  .رزملشاريع، وجمموعة من املؤشرات لقياس التقدم احملاتنظيم 
أما املبادرة الثانية فهي برنامج روابط األعمال التجارية الذي ُينفّذ كجزء من إطـار              -١٩

للنهوض بتنظيم املشاريع واالرتقاء باملـشاريع      ) برنامج إمربيتيك (األونكتاد لتنظيم املشاريع    
فـه   وتتمثل أهم أهدا  ٢٠٠٥هذا الربنامج منذ عام     تنفيذ  وقد بدأ   . الصغرية واملتوسطة احلجم  

يف حتديد تدابري السياسة العامة اليت ينبغي للحكومات اعتمادها من أجل تشجيع الروابط بني              
مؤسسات األعمال؛ وتقييم احتياجات الشركات األجنبية من املُدخالت، وإمكانات تـوفري           

جـاهزة  "املُدخالت حملياً؛ ومساعدة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم علـى أن تـصبح             
؛ وجعل الربنامج برناجماً مستداماً من خالل متكـني         ) خالل برنامج إمربيتيك   من" (للشراكة

وقد توّسع برنامج روابط األعمال التجارية إىل تسعة بلدان هي          . املؤسسات الوطنية الشريكة  
األرجنتني وأوغندا والربازيل وبريو ومجهورية ترتانيـا املتحـدة واجلمهوريـة الدومينيكيـة          

وتشمل املشاريع احلالية لروابط األعمـال التجاريـة عـدة          . وزامبيقوفييت نام وم   وزامبيا
قطاعات، مثل صناعة السيارات، واألعمال التجارية الزراعيـة، والتعـدين، واالتـصاالت            

  .السلكية والالسلكية، والسياحة
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  خامتة وقضايا مطروحة للنقاش  -رابعاً  
 يف عمليـة التنميـة      دور بّنـاء  قادراً على أداء    إن كون االستثمار األجنيب املباشر        -٢٠

االقتصادية للبلدان األفريقية عن طريق حتويل رؤوس األموال واملهارات والدراية العملية هـو             
فالواقع أن االستثمار األجنيب املباشر كان بالفعل عامالً بالغ األمهية يف           . أمر ال يرقى إليه شك    

سألة الرئيسية  ولذلك فإن امل  . ريقياتطوير الصناعات االستخراجية وغريها من الصناعات يف أف       
 السياسات األفارقة ليست مسألة ما إذا كـان االسـتثمار األجـنيب             املطروحة على صانعي  

يستطيع أن ُيحقق فوائد بل هي مسألة الكيفية اليت ميكن أن ُتدار هبا علـى أفـضل وجـه                   
 من أجل تكملـة     املكاسب والتكاليف الناشئة عن استضافة االستثمار األجنيب املباشر وذلك        

اجملموعة األوسع من التدابري الالزمة لتعزيز االستثمار احمللي والنهوض بالقطاع اخلاص بطريقة            
وهذا يتطلب أن يطرح صانعو السياسات جمموعة مـن         . تؤدي إىل تعميق االندماج الداخلي    

ألجنيب املباشر  األسئلة ختتلف عن تلك اليت أثارهتا اجلهود الرامية إىل جمرد اجتذاب االستثمار ا            
كان االستثمار األجنيب املباشر ينطـوي      إذا  عن طريق تقدمي حوافز سخية بصرف النظر عما         

فتجّنب اخلوض يف مثـل     . على آثار غري مباشرة وروابط تعود بالفائدة على الشركات احمللية         
ـ      " وصفات"واالكتفاء بتقدمي   هذه األسئلة الصعبة     دمي سهلة لتشجيع االستثمار القائم على تق

 ال إىل حتقيق أهـداف التنميـة        ااحلوافز على أمل اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر لن يؤدي        
. االقتصادية وال إىل تدفقات مستمرة وطويلة األجل لالستثمار األجـنيب املباشـر الـوارد             

سبق أن لوحظ أعاله، فإن أفضل استراتيجية ُتّتبع على املدى الطويل الجتذاب االستثمار              وكما
  . ونابض باحلياةألجنيب املباشر وتعظيم فوائده تتمثل يف النهوض بقطاع خاص حملي ديناميا

  :أسئلة مطروحة للنظر فيها خالل حلقة النقاش  -٢١
ما هي العوامل الرئيسية اليت حتول دون إقامة الروابط بني مشاريع األعمال              )أ(  

  احمللية واألجنبية العاملة يف أفريقيا؟
لبلدان األفريقية أن تستفيد على حنو أفضل مـن االسـتثمار           كيف ميكن ل    )ب(  

  األجنيب املباشر لدعم تنمية قدراهتا اإلنتاجية؟
هل يؤثر مستوى تنمية مؤسسات األعمال احمللية يف تـدفقات االسـتثمار              )ج(  

  ؟أثرهااألجنيب املباشر 
والقطـاعي  ما هي تدابري السياسة العامة الالزمة للحد من التركّز اجلغرايف             )د(  

  لالستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا؟
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