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البلدان تمتلك فرص دعم وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لالستثمار  ،حس ب تق رير جدي د
ص ادر ع ن مجموع ة البن ك ال دولي
فيينا  ،النمسا ،
إن األفراط في فرض القوانين المكبلة تشكل عائقا أمام االستثمار األجنبي المباشر وسوء تنفيذھا يوجد
تكاليف إضافية على االستثمار  ،حس ب االستثمار عبر الحدود عام Investing ) ٢ ٠ ١ ٠
 ، (Across Borders 2010تق رير جدي د ص ادر ع ن مجموع ة البن ك ال دولي
انه التقرير االول ال ذي يص در ع ن مجموع ة البن ك ال دولي والل ذي يعمل على تقديم
معطيات موضوعية عن القوانين واألنظمة التي تؤثر على االستثمارات األجنبية المباشرة التي يمكن
المقارنة بينھا عبر  87بلدا  .ان القوانين واألنظمة الواضحة والفعالة ھي ذات أھمية حيوية لضمان
أفضل النتائج بالنسبة لالقتصاديات المضيفة  ،ومواطنيھا  ،ومستثمريھا.
إن“ االستثمار األجنبي المباشر ھو أمر حاسم بالنسبة لتطوير البالد  ،ال سيما في أوقات
األزمات االقتصادية  .انھا تجلب المزيد والجديد من رأس المال الملتزم  ،تقدم تقنيات جديدة وأنظمة
ادارية  ،تساعد في خلق فرص عمل  ،وتحفز المنافسة لخفض االسعار المحلية وتساعد على دخول
الناس في مجال السلع والخدمات  " ،كما صرّح جاناميترا ديفان ،نائب رئيس الشؤون المالية وتنمية
القطاع الخاص ف ي مجموع ة البن ك ال دولي
في أنغوال وھايتي ،إن االداري ال روتين المفرط يعني انه يمكن استغراق نصف سنة
إلنشاء شركة تابعة لشركة أجنبية  .أما في كندا وجورجيا ورواندا  ،يمكن أن يتم ذلك في اقل من
اسبوع  .ان تأجير األراضي الصناعية في نيكاراغوا وسيراليون يتطلب عادة نصف سنة في مقابل
أقل من أسبوعين في أرمينيا  ،جمھورية كوريا  ،والسودان  .أيضاً،في حين انه في باكستان ،
والفليبين  ،وسريالنكا يمكن ان يستغرق فترة تصل الى عامين لتنفيذ حكم التحكيم.

ويخلص التقرير إلى أن البلدان التي تعاطى جيدا مع مؤشرات "استثمار عبر الحدود
 "٢ ٠ ١ ٠تميل أيضا الى جذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة التي تتناسب مع حجم

اقتصاداتھا وسكانھا  .وعلى العكس من ذلك  ،فالبلدان التي تسجل ضعفا ،تميل الى حصول معدالت
مرتفعة في الفساد  ،مستويات مرتفعة من المخاطر السياسية  ،وھيكلية حكم اضعف.
يھدف" استثمار عبر الحدود  '‘ 2010بمساعدة البلدان في تطوير بيئات عمل ذات قدرة أق وى على
المنافسة من خالل تحديد الممارسات الجيدة في مجال تصميم وتنفيذ سياسة االستثمار .ويوفر
مؤشرات تدرس فرض قيود على قطاعات محددة لملكية األجنبي  ،وعملية بدء النشاط التجاري
األجنبي  ،والحصول على األراضي الصناعية  ،وأنظمة التحكيم التجاري في  87بلداً  .إن استثمار
عبر الحدود ال يقيس جميع جوانب محيط العمل التي تھم المستثمرين .على سبيل المثال  ،فإنه ال
يقيس األمن واالستقرار االقتصادي الكلي  ،وحجم السوق وقدراتھا ،والفساد  ،ومستوى المھارة  ،أو
جودة مرافق البنية التحتية .ومع ذلك  ،فإن المؤشرات توفر نقطة انطالق للبل دان الراغبة في
تحسين قدرتھا التنافسية واالستثمارية العالمية.
لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارةwww.investingacrossborders.org.
نب ذة ع ن مجموع ة البن ك ال دولي
ﺘﻌﺘﺒﺭ مجموع ة البن ك ال دولي من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة لتنمية البلدان .ويضم
خمس مؤسسات ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ،ﻫﻲ  :البن ك الدولي إلعادة االنشاء ) (IBRDومؤسسة التمويل الدولية
) (IDAاللذان يشكالن معا البن ك ال دولي ؛ والشركة الدولية للتمويل )(IFC؛ ضمان
االستثمارات المتعددة األطراف )(MIGA؛ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ).(ICSID
تقوم كل مؤسسة بدور محدد في مھمة مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للسكان في العالم
النامي .لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:
.www.miga.org ،www.ifc.org. ،www.worldbank.org

