
 األثر اإلنمائي
   المعايرة القياسية للقدرة التنافسية للبلدان         |دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    

 
 فارق إحداث أثر

ة  في حالة معظم البلدان النامية، ليست المعونة التنموية الرسمية والموارد الخاصة المحلية كافي             
من هنا، إذا توفر المناخ        . لحفز النمو اإلقتصادي وتزويد الفرص الالزمة لتحسين نوعية الحياة         

التشريعي والسياسي المناسب، إستطاع اإلستثمار األجنبي أن يلعب دوراً حيويا في تمكين هذه           
 رأس المال والتكنولوجيا وأفضل       –البلدان من الحصول على ما تحتاجه للدفع بالتنمية      

 .ارسات اإلدارية والبيئية   المم
إن الرسالة التي تبنتها الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار لنفسها هي تمكين البلدان       
النامية من بناء إقتصاداتها المحلية وتخفيف الفقر وتحسين حياة البشر عبر تشجيع اإلستثمار          

لمخاطر السياسية؛      تزويد ضمانات تجاه ا   : وتقوم الوكالة بذلك عن طريقين   . األجنبي المباشر  
وتقديم نشاطات المعونة الفنية التي تساعد على تزويد البلدان باألدوات الضرورية إلجتذاب           

 .اإلستثمارات األجنبية واإلبقاء عليها    

وتغطي المشاريع التي تتبناها الوكالة طيفاً من القطاعات التي تمنح منافع كثيرة             
ظائف المحلية ونقل المهارت وإحداث أثر إيجابي            مباشرة للبلدان المضيفة، بما في ذلك خلق الو        

 .عام على اإلقتصاد عبر العوائد الضريبية والتحصيالت من الصادرات       

ويخصص جزء هام من حافظة الوكالة لدعم الخدمات المالية والبنية التحتية التي               
لى وفي قطاع البنية التحتية هناك طلب متزايد ع           . تشكل حجارة أساس للتنمية اإلقتصادية        

خدمات الوكالة لمشاريع المياه كونها تستطيع تقديم ضمانات على مستوى المحافظات           
والواليات والحكومات المحلية، وهو المستوى الذي يجري عليه التعامل مع االغلبية الساحقة           

 دعمت الوكالة مشروعين في قطاع المياه، واحد      2004ففي السنة المالية     . من إمتيازات المياه  
 وذلك –وتضمن هذه المشاريع إمدادات مياه شفة سليمة موثوقة      . وآخر في روسيا في الصين  

ـ مما يساعد على تخفيض وفيات االطفال وتقليل مخاطر             أحد األهداف اإلنمائية لأللفية     
 .وال يمكن بدون هذه الخدمة األساسية أن يزدهر النشاط اإلقتصادي      . األمراض

(اطاتها في إستراتيجية المساعدات القطرية        وستؤدي جهود الوكالة المطردة لدمج نش  
CAS (         فبما أن هذه    . التي تضعها مجموعة البنك الدولي، إلى  تعزيز أثرها اإلنمائي

اإلستراتيجيات تُعّد بالتشاور مع الحكومات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في               
تضمن بشكل أفضل أن تكون     جهود التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة، تستطيع الوكالة أن            

نشاطات المساعدة الفنية التي تقوم بها ومشاريع ضمان اإلستثمار التي تنفذها متماشية مع       
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وقد تعاونت الوكالة     . أولويات البلد المعني وتقدم دعماً لمبادرات الشركاء في مجهودات التنمية   
لي في البلدان المختلفة لتطوير       تعاوناً وثيقاً مع فرق مجموعة البنك الدو 2004في السنة المالية    

 .مناهج مبتكرة لتيسير اإلستثمار األجنبي المباشر في أندونيسيا وكينيا وموزامبيق وتانزانيا    

وتركز موضوعتا التنمية اللتان يبحثهما التقرير السنوي لهذا العام على مجالين هامين             
ف الموضوعة األولى دعم     تص . نشطت فيهما الوكالة في تشجيعها لإلستثمار األجنبي المباشر           

فالشركات الصغيرة تشكل غالبية القطاع الخاص في البلدان          . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
النامية، ولذا فإن وجود قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة عامل مهم في خلق العمالة على                  

وكالة  اما الموضوعة الثانية فتسلط الضوء على جهود ال         . المدى الطويل وتخفيف وطأة الفقر     
لمساعدة البلدان النامية على تقييم قدرتها التنافسية وتطوير إستراتيجيات ُمحّسنة إلجتذاب          

 .اإلستثمار األجنبي المباشر واإلحتفاظ به      
 

 أعلى الصفحة
 

 دعم قطاع المؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة 

 أن تقفز بالنمو اإلقتصادي، حتى في أكثر      يمكن لمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة   
بل إنها كثيراً ما تشكل األمل الوحيد في معيشة أفضل لماليين من أصحاب العمل             . البلدان فقراً 

وتفيد إحصاءات منظمة التنمية الصناعية األميركية أن مؤسسات            . والعمال في البلدان النامية     
ائة من كافة مؤسسات األعمال التجارية       في الم90األعمال الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو   

لكن مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة تواجه عقبات هائلة،         . العاملة حالياً في إفريقيا      
خاصة في البلدان النامية حيث تشكل صعوبة الحصول على التمويل ونقص الموارد والقدرات            

 .ا شأنها  اإلدارية الداخلية والحواجز القانونية والتنظيمية تحديات له         

ويمكن لإلستثمار األجنبي المباشر أن يلعب دوراً هاماً في مؤسسات األعمال الصغيرة    
والمتوسطة، إما عبر مشاريع مشتركة مع شركاء محليين أو عبر إقامة مؤسسات أعمال    

وُييسر اإلستثمار األجنبي المباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة       . مملوكة أجنبياً بالكامل  
صول على التمويل ويجلب لها تقنيات جديدة وممارسات إدارة أعمال حديثة       والمتوسطة الح  

وقد كان الجزء األعظم من دعم الوكالة لمؤسسات األعمال       . ويزودها بروابط مع السوق 
 يتمثل في تزويد ضمانات     – في المائة    70 أكثر من  –الصغيرة والمتوسطة حتى اليوم      

عد اإلستثمار األجنبي المباشر في القطاع المالي       كذلك سا . للمؤسسات المالية التي تُقرضها   
للبلدان النامية على تحسين قدرة مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة فيها على الحصول            
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على رأس المال، وليس ذلك فحسب بل إنه ايضاً أدخل تقنيات جديدة وخدمات أفضل ومنتجات             
 .جديدة إلى األنظمة المصرفية لهذه البلدان     

 الذي يدعم  ،Raiffeisen Bank S.A. Romaniaاد بنك رافييزن الروماني      وقد استف
عمليات اإلقراض التي يقوم بها بقروض طويلة األمد من بنك رافييزن النمسوي األم، من           

فقد قدمت الوكالة ضمانات بلغت قيمتها         . تركيز الوكالة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة       
ه مخاطر فرض قيود على تحويل العملة ومصادرة األموال        مليون يورو تجا80اإلجمالية نحو   

وقد أكدت زيارة للبنك  . لقروض البنك النمسوي ولمدفوعات سداد الفائدة للبنك الروماني  
 أنه يقوم بدور تنموي إيجابي، إذ أن     2004الروماني ومراجعة لعملياته في السنة المالية       

عمال الصغيرة والمتوسطة الروماني    عملياته ساعدت على تحسين قدرة قطاع مؤسسات األ
على الحصول على تمويل آلجال محددة، كما أنه زّود زبائنه في أرجاء البالد طيفاً عريضاً              

كذلك أدخل البنك إلى القطاع المالي         . من الخدمات والمنتجات المالية عبر شبكة فروع واسعة       
. رق حديثة إلدارة النقد السائل     الروماني منتجات جديدة مثل التمويل التجاري، باإلضافة إلى ط            

 في المائة من حافظة إقراض هذا     70وتشكل مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة أكثر من     
 .البنك الروماني  

      

(ومن بين زبائن هذا البنك من مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة شركة ألتيبو           
Altipo (       د بدأت ألتيبو عملياتها في     وق. لإلنشاءات، وهي شركة تستورد وتجمع وتركب النوافذ

 بلغ حجم 2003وفي العام  .  عامال80ً بثالثة موظفين، فأصبحت توظف اآلن نحو     1997عام 
وكانت هذه الشركة بحاجة إلى الحصول على تمويل سريع     .  مليون يورو1.6أعمالها السنوي  

ويقول سورين .  طالبة قرضاً   2003للحفاظ على نموها، فتوجهت إلى البنك الروماني في العام         
وجدنا لدى البنك المرونة الالزمة والرغبة في عرض حلول          "بورينو، المدير العام أللتيبو،    

 ".تساعد شركتنا على النمو

 مشروعاً تنتفع منه مؤسسات األعمال الصغيرة   117وقد دعمت الوكالة حتى اليوم   
ن هذه المشاريع ومن بي. 2004 مشروعاً منها في السنة المالية     14 – والمتوسطة مباشرة 

مشروع في أوغندا التي لعب قطاع مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في          
 ضمانين قيمة    1999فقد أصدرت الوكالة في السنة المالية      . نهضتها اإلقتصادية المشهودة   

 المحدودة  Afriproduceبروديوس  _ مليون دوالر إلستثمار قامت به شركة أفري     6.5تغطيتهما 
 المحدودة، وهي منشأة    Ugacofوشركة أوغاكوف   ) وهي شركة مقرها المملكة المتحدة     (

ويغطي التأمين الذي قدمته الوكالة الشركة تجاه مخاطر فرض قيود           . أوغندية لتصنيع القهوة 
وكان هذا الدعم حاسماً في       . على تحويل العمالت المصادرة والحرب واالضطرابات المدنية         

وقد بّينت زيارة للموقع في أوغندا     . تزال تواجه فيه صعوبات إقتصادية     وقت كانت أوغندا ال   
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فقد أدخلت    .  األثر الهام الذي تركه هذا المشروع على اإلقتصاد المحلي   2004في السنة المالية    
الشركة أساليب تصنيع فعالة الكلفة إلنتاج القهوة للتصدير، وهي تشتري معظم حبوب القهوة         

وتقوم الشركة بتقديم   . عين صغار الحجم وتدفع لهم نقداً عند التسليم       التي تستخدمها من مزار  
مساهمات منتظمة إلى المدارس المحلية، كما أنها أقامت منشأة تُمكّن المجتمع المحلي من          

كما أنها أصابت نجاحاً     .  موظف200وهي توظف أكثر من  . الحصول على الماء بشكل أفضل   
كما تَشغُل النساء في      . ام نظام توظيف مبني على الكفاءة     في تشجيع نقل المعرفة والتدريب وقي    

 .وظائف إدارية ورقابية في الشركة    

على أن تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة يتطلب أكثر من مجرد   
فالمساعدة الفنية ضرورية     . اإلستثمار على شكل إستثمار أجنبي مباشر ودعم مالي محلي  

مال الصغيرة فحسب بل وأيضاً للشركات الوسيطة التي           ضرورة حاسمة، ال لمؤسسات األع  
تخدمها وللسلطات الحكومية التي تمتلك سلطة إزالة العوائق البيروقراطية وسن قوانين تخلق           

 .بيئة محبذة لمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة    

وتساعد نشاطات بناء القدرات التي تقدمها الوكالة على تدعيم وظائف شركات              
ونتيجة لذلك تستفيد    . إلستثمارية كالتيسير وتقديم الخدمات والمناداة بسياسات مناسبة      الوساطة ا 

مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة من خدمات أكثر مناسبة وفعالية، كما تستفيد من             
وباإلضافة إلى ذلك فإن خدمات نشر المعلومات التي تقدمها              . التحسينات في مناخ اإلستثمار     

 تشكل آلية فعالة لنقل أحدث المعلومات   IPA net وFDI Xchangeترنت عبر الوكالة على اإلن  
 .من وإلى مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة  

 
 دعم المستثمرين الصغار والمتوسطين

 

تُبين التجربة حديثة العهد أن الشركات الصغيرة الطامحة إلى التوسع في الخارج يمكن                  
فقد  .  عبر دعمها لمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة  أن تدفع بالتنمية اإلقتصادية لمنطقة  

نجم النجاح اإلقتصادي للمقاطعات الجنوبية في الصين إلى حد بعيد عن التحالفات بالغة الكفاءة              
عبر الحدود مع المستثمرين الصغار ومتوسطي الحجم وعن مشاريع مشتركة ما بين مؤسسات      

وفي أوروبا، قام  . سطي الحجم في هونغ كونغ األعمال في الصين والمستثمرين الصغار ومتو  
عدد كبير من الشراكات عبر الحدود أطرافها شركات إستثمار ألمانية ونمسوية صغيرة       
ومتوسطة الحجم تتعامل مع مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في بلدان أوروبا الشرقية       

ال جنوب األفريقية األصغر      وفي أفريقيا، بدأت مؤسسات األعم    . مثل تشيخيا وهنغاريا وبولندا  
. تستثمر في فرص جذابة تقدمها مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في البلدان المجاورة     
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لكن األدلة تشير إلى أن الكثير من المستثمرين الصغار ومتوسطي الحجم غير قادر على    
من المنتجات    اإلستثمار في البلدان النامية ألنه ال يستطيع الحصول على األنواع المناسبة         

. المالية من المؤسسات المالية وألن شركات التأمين ال تقدم له خدمات على المستوى المطلوب        
 .كما أن الكثير من هذه المؤسسات ال يعرف بوجود التأمين ضد المخاطر السياسية       

 هذا الذي يمكن أن ينمو   (FDI)ولكي تدعم الوكالة مصدر التمويل األجنبي المباشر   
ويوفر هذا  . 2004مت بتطوير برنامج لإلستثمار الصغير في السنة المالية           ويتعاظم، قا  

البرنامج ضمانات مبسطة تتضمن صفقة معيارية من تغطيات المخاطر وعملية تغطية                
وهو يتوجه إلى حل الكثير من المشاكل المتعلقة بتغطية الضمان               . للضمانات أكثر كفاءة    

ن الصغار والمتوسطون في تعاملهم مع الوكالة في        وطلبات المعلومات التي واجهها المستثمرو       
وسيجري تنفيذ هذا البرنامج التجريبي بتعاون وثيق مع المؤسسات الخارجية الشريكة            . الماضي 

وهو يهدف إلى تشجيع المزيد من إستثمارات  . مثل البنوك التجارية ووكاالت إئتمان التصدير    
ثمار الصغير ومتوسط الحجم في بلدان     وغيرها، كما إلى زيادة اإلست    الجنوب في الجنوب    

 .ومناطق لم تستفد بعد بقدر ذي شأن من تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر      
 

 دعم األعمال الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتضررة بالنزاعات
 

يواجه اإلستثمار في مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتضررة           
وتبين تجربة الوكالة أن التأمين يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في         . يدةبالنزاعات تحديات فر    

تهدئة مخاوف المستثمرين من خطر تجدد العنف واإلفتقار إلى القطع األجنبي وإمكانية أالّ              
 .تُطَّبق القوانين  

وقد شجعت الوكالة حتى اآلن اإلستثمار األجنبي المباشر في عدة بلدان متضررة      
وفي   . ربيجان وبوسنيا ـ هيرتسغوفينا ونيجيريا وصربيا ـ مونتينيغرو بالنزاعات، منها أذ  

وتضمن  .  مشروعاً جديداً في بلدان متضررة بنزاعات   16، دعمت الوكالة   2004السنة المالية    
 مليون يورو لمؤسسة مراكز غسل الكلى الدولية، وهي مؤسسة  1.3ذلك تقديم ضمان قيمته 

ـ  لكلى جديد في منطقة ريببلكا سربسكا في بوسنيا    هولندية، إلستثمارها في مركز غسل ل 
وكان هذا ثالث ضمان تقدمه الوكالة إلى المؤسسة الهولندية، فقد سبق للوكالة أن         . هرتسغوفينا

 مليون دوالر، وذلك إلقامة    1.3 بلغ مجموع قيمتهما  2001قدمت لها ضمانين في السنة المالية       
 .وإدارة مركز غسل للكلى في بانيالوكا  

يقدم المركز الجديد خدمات غسيل للكلى رفيعة النوعية لما قد يصل إلى ربع              وس
وسيساعد باستخدام أحدث    . مرضى غسيل الكلى الذين يعيشون في منطقة ريببلكا سربسكا    
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كذلك يتوقع أن    . المعدات الطبية على تحسين متوسط العمر المتوقع للمرضى ونوعية حياتهم         
.  العالج الجديد هذا من التجديدات المتعلقة بهذا المركز       يستفيد المستشفى الذي يؤوي مركز 

وباإلضافة إلى ذلك سيوفر المشروع وحدة لمعالجة المياه والفضالت الطبية، كما أنه بدأ يقدم                
 .تدريباً فنياً وطبياً وإدارياً لموظفي المركز     

من حيث   وال شك أن تجربة المؤسسة الهولندية في بوسنيا ـ هرتسغوفينا مقنعة تماماً،       
األثر الذي تركه المشروع على بلد أنهكه الفقر وضعضعته الحرب، كما من حيث قدرة     

فقد حلت العيادة الجديدة محل        . مستثمر صغير على إحداث أثر بالغ األهمية على مجتمع محلي           
عيادة موجودة آيلة متقادمة كانت األدوات فيها قديمة تشكل خطراً على المرضى، فأصبحت             

 .ج اآلن رفيعة الجودة  نوعية العال

كذلك فإن المؤسسة الهولندية بوصفها أول مستثمر خاص في قطاع العناية الصحية في                  
. البلقان تُعبد الطريق أمام اآلخرين بتطويرها نماذج ناجحة يمكن نسخها في أماكن أخرى         

. ة تغيير هذه قص "ويقول الدكتور فالستيمر فالتكوفيك المدير الطبي لهذه العيادة في هذا الصدد      
وهذا  . فنحن نشهد اندفاعاً ال لعالج المرضى فحسب بل أيضاً لتثقيفهم وتغيير طريقة تفكيرهم        

 ".هام جداً في بلد خارج من الحرب، يتصور الكثيرون فيه أنه ليس هناك من يهتم بهم         
 

 أعلى الصفحة
  

 ة للقدرة التنافسية للبلدانالمعايرة القياسي
 

عندما تتخطى الشركات فترات شد األحزمة وتقليص حجم األعمال التي سادت خالل              
السنوات الماضية، ستكون اإلستثمارات الجديدة في البلدان النامية حذرة تخضع للتدقيق                

دة الحريص، وستسعى الشركات إلى تقليل المخاطر بجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات الجي              
عن مناخ األعمال في البلد المعني وسياسات حكومته والعوامل الخاصة بالصناعة فيه وخدمات                   

 .تشجيع اإلستثمار والبنية األساسية وقوة العمل   

وفي العادة، تأخذ فرق إختيار المواقع في إعتبارها مئات العوامل كجزء من حرص                 
يدة المزيج األمثل من إنخفاض   يتطلب صرامة متزايدة مصممة لضمان أن تمنح المواقع الجد     

وعندما تقّيم هذه الفرق خيارات اإلستثمار وتقارن بينها، تجد أن من           . التكاليف وإرتفاع القيمة    
السهل تقدير بعض العوامل كمياً؛ مثل النفقات التي تؤثر مباشرة على صافي األرباح، بما في              

أما العوامل األخرى فتتطلب    . يجارذلك تكاليف العمالة والضرائب وبناء المنشآت أو تكاليف اإل     
 .تقييماً نوعياً، مثل تقدير حالة الطرق وكفاءة الخدمات الحكومية         
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ومع إستمرار حّدة التنافس على اإلستثمار األجنبي المباشر، يتعين على كل وكالة      
كن أن  تشجيع إستثمار في بلٍد ناٍم أن تفهم تماماً ما يميزالبلد المعني وما يستطيع تقديمه وما يم          

 .يجعله الموقع المختار لشركات تقّيم خيارات إستثمار متنوعة        

وقد بادرت الوكالة إلى القيام بسلسلة من التحليالت للمناطق لمصلحة المستثمرين                 
والبلدان المضيفة معاً، وذلك بمعايرة قياسية للعوامل الحاسمة التي يقّيمها المستثمرون االجانب             

 .ع لمشاريعهم في الخارج   عندما يبحثون في إختيار مواق  

وتزود دراسات المعايرة اإلقتصادية هذه المستثمرين بصورة سريعة إجمالية لبيئة         
وستساعدهم هذه الدراسات    . األعمال في البلد المعني يصعب أن يجدوها في أي مكان آخر         

على إتخاذ قرارات بشأن إستثماراتهم، كما بشأن تخفيف المخاطر المتضمنة في هذه            
وقد طورت الوكالة منهجية جديدة لهذه الدراسات تتضمن عوامل تأخذها       . ارات اإلستثم

وتوصلت هذه الدراسات إلى معايير     . الشركات في اإلعتبار عندما تقوم بتحليالت مقارنة     
قياسية يمكن إستخدامها في إجراء مقارنات كمية على امتداد طيف من العوامل الحاسمة، مثل            

 .اإلجتماعي وتكاليف العمالة وتوفرها والبيئة التنظيمية      عوامل اإلستقرار السياسي و  

وهذه التحليالت مصممة لتكملة القدر الهائل من العمل التشخيصي التي تقوم به       
مجموعة البنك الدولي ولتقديم فهم أعمق ألولويات المستثمرين، من مثل أية تحسينات         

 .وإصالحات للبنية األساسية هي األكثر أهمية     

كانت هناك مؤسسة أعمال تعتمد على تعاملها مع زبائنها في بلد آخر، فإنها                فمثالً، إذا  
بال شك ستقّدر تقديراً عالياً معلومات عن توفر المدراء المحليين الُمدّربين، وإمدادت كهرباء            
موثوقة لتشغيل شبكات التلفون والكومبيوتر، وقوة عاملة ذات مهارات لغوية رفيعة، ووسائط            

 .الدورة الليلية نقل آمنة لعمال   

كذلك تنفع هذه الدراسات رسميي الحكومات في البلدان المضيفة، إذ تزودهم بفهم     
أعمق للمناحي التي تتخلف فيها بلدانهم في التنافس على اإلستثمار األجنبي وتساعدهم على                 

 .القيام بحمالت تسويق وطنية دقيقة األهداف     

معايرة قياسية للقدرة   " وهي بعنوان  وتبحث الدراسة األولى في سلسلة الدراسات هذه،       
، في الصناعات اإللكترونية       "التنافسية للبلدان على اإلستثمار األجنبي المباشر في آسيا    

والخدمات المرتبطة بها في ستة بلدان آسيوية هي الصين واندونيسيا وماليزيا والفليبين وتايالند       
اب المزيد من اإلستثمار األجنبي في    وفيتنام، وتقدم توصيات لمساعدة هذه البلدان على إجتذ 

 .هذه القطاعات   

وقد إعتمد الباحثون في إعدادهم لهذه الدراسة على مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك     
مصادر المعلومات المتوفرة للعموم عن تكاليف العمالة والتكاليف العقارية والمرافق والقدرة        
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البنية األساسية للنقل البحري، وكذلك      على الوصول إلى االسواق والضرائب والنقليات و       
 شركة تعمل في البلدان   64وأجرى الباحثون مقابالت مع      . ظروف المعيشة وبيئة األعمال  

المشاركة في الدراسة وسألوا من قابلوهم أن يقيِّموا تراتبياً مناٍح متنوعة من هذه العوامل على         
 .أساس تجربتهم المباشرة  

نافسي يتبين منها أن كالً من البلدان الستة يمكن أن      وتكشف الدراسة صورة للوضع الت 
ولم يبرز أي منها على أنه سّباق     . يقدم نفسه للمستثمرين المحتملين على أنه موقع متميز   

بوضوح في كافة العوامل وفي القطاعين معاً، كما تبين أن كالً منها في وضع يمكنه من         
 غير أن الدراسة تشير إلى أن هناك فرصاً     .التنافس للحصول على اإلستثمار األجنبي المباشر     

ومن . وفيرة لكل بلد للتركيز على نقاط قوته في القطاعين وتطوير أسواق متخصصة مناسبة          
بين نقاط القوة الشائعة التي جرى التعرف عليها وجود إمدادات كبيرة من العمال المهرة وغير            

 وهذه جميعاً  – من اللغة االنجليزية    المهرة وتكاليف اليد العاملة المنخفضة نسبياً والتمكن      
أما نقاط الضعف فتتضمن تحديات تتعلق بالبنى األساسية للطاقة              . عوامل هامة إلدارة العمليات    

الكهربائية والنقليات، وشفافية الحكومة واإلجراءات الحكومية، واإلفتقار إلى المهارات الفنية                
 .أو اللغوية، وضعف شبكات المزودين   

 الصين بأفضل قاعدة امدادات من بين البلدان التي جرى مسحها، فهي          فمثالً، تفاخر   
غير أن هناك تحديات   . تقدم يداً عاملة قليلة الكلفة وتكاليف عقارات وإنشاءات منخفضة       

تتضمن تشريعات عمل قاسية تُثقل كاهل أصحاب األعمال بتكاليف باهظة ووجود فوارق           
 وجود قوة عمل مثقفة نسبياً في فيتنام وإمدادات   بالمقابل، ساعد  . منظورة في ثقافة األعمال   

وافرة في العمالة غير الماهرة قليلة الكلفة على اجتذاب قاعدة من شركات الصناعة اإللكترونية             
اليابانية والكورية الرئيسية، لكن ضعف البنية األساسية والنقص في توفر موظفين على         

 .ناعات الداعمة تحديات تواجهها هذه البالد     المستوى اإلداري األعلى وعدم كفاية قاعدة الص 

وقد جرى تمويل المعايرة القياسية للقدرة التنافسية في آسيا من مبادرة ميازاوا، وهي         
برنامج خاص من برامج المعونة األجنبية اليابانية غرضه تشجيع التعافي اإلقتصادي في            

وتلعب هذه الدراسة دور دراسة     . تالبلدان األكثر تضرراً باألزمة اآلسيوية في أواخر التسعينا        
تجريبية تمهد الطريق أمام برنامج أوسع للمعايرة القياسية للقدرة التنافسية سيتضمن تحليالت        

وقد أصبح الطلب      . للقطاعات الصناعية في أفريقيا وجنوب شرقي أوروبا والشرق األوسط          
ب رسميي حكومة مقاطعة    فستقوم الوكالة بناًء على طل   . على مثل هذه الدراسات قوياً فعالً  

ـ    وسيتضمن .  بلدية مستخدمة منهجية المعايرة القياسية     12سيشوان في الصين بدراسة مقارنة ل
العمل تعاوناً وثيقاً مع مؤسسة التمويل الدولية وبرنامجها لتطوير المشاريع في الصين الذي       

 .ة والتدريب يقوم ببناء قدرات مؤسسات األعمال الصغيرة المحلية عبر المساعدة الفني       
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 منهجية المعايرة القياسية

القيام بأبحاث      : تتشكل عملية المعايرة القياسية التي تقوم بها الوكالة من ثالث مراحل   
 .مكتبية وإجراء مقابالت ميدانية وتفسير النتائج   

 

 
  الوقائع المكتشفة –تفسير النتائج 

 تعديل البيانات معيارياً
 تحليل المعايرة القياسية

 لقدرة التنافسيةتحليل ا
 وضع تقرير بالنتائج 

 2 المرحلة –مقابالت ميدانية
 

 إجراء مقابالت مع المستثمرين األجانب 
 تدقيق التكاليف والشروط 
 تجميع وتصنيف النتائج

 إدخال البيانات في نموذج 

 1 المرحلة –أبحاث مكتبية 
 

 تحديد التكلفة
 تحديد الشروط

 التعرف على المصادر
 ف البياناتتجميع وتصني

 إدخال البيانات في نموذج
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تكاليف وظروف اإلستثمار األجنبي المباشر للصناعات االلكترونية والخدمات المشتركة في        
 ان ستة بلد

جرى تمويل هذه الدراسة لتكاليف وظروف اإلستثمار األجنبي المباشر في الصين      
وأندونيسيا وماليزيا والفليبين وتايالند وفيتنام من مبادرة ميازاوا، وهي برنامج خاص من      
برامج المعونة األجنبية اليابانية غرضه تشجيع التعافي اإلقتصادي في البلدان األكثر تضرراً          

كذلك دعمت جهود الوكالة بموجب هذه المبادرة بناء     . 1997مالية اآلسيوية عام   باألزمة ال 
القدرات في مؤسسات تشجيع اإلستثمار الوطني في كوريا وتايالند والفيليبين ورفع درجة         

 .الوعي ألهمية التأمين ضد المخاطر غير التجارية في تشجيع اإلستثمار األجنبي المباشر         

 snapshotasia/ipanet.www:  هذه النشرة منيمكن الحصول على نسخة من  
 

 أعلى الصفحة
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