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 : واقع وتحدياتمصرفي  االستثمار األجنبي
 د. أحمد ذكر هللا

 

والتي كان ، واألجنبي؛ لدعم مناخ االستثمار المحلى المصرية اتخذتها الحكومة التياالقتصادية  الجراءاترغم ا
أبرزها إصدار قانون جديد لالستثمار، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال واإلفالس، إضافة إلى تعديل بعض 

، ورغم كل هذه اإلجراءات اال ان ارقام تضمن توفر العملة األجنبية مثل تعويم الجنيه يالسياسات النقدية الت
 ية.االستثمار األجنبي لم تعكس هذه اإلجراءات اإلصالح

مليار دوالر، خالل النصف األول من  3.8مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة وتشير اإلحصاءات ان 
، ماضيال ماليالفترة نفسها العام الفي  مليار دوالر 4.3)الفترة من يوليو الى ديسمبر(، مقابل  جاري ال ماليالعام ال
 .%11.6بتراجع 

من مستهدفات وزارة االستثمار  %40، أقل من جاري ، النصف األول من العام التمثل التدفقات االستثمارية المحققةو 
 يونيو المقبل. 30في  المنتهى ماليمليارات دوالر بنهاية العام ال 10تتطلع لجذب  التي الدوليوالتعاون 

، غير مطمئنة جاري ال ماليالشهور الستة األولى من العام الفي  األجنبيمعدالت االستثمار تشير األرقام الي ان و 
شهد  ماضيال ماليلقدرة الحكومة على الوصول لمستهدفاتها بنهاية العام، خاصة أن النصف األول من العام ال

 مليار دوالر. 7.9استثمارات العام البالغة  ماليمن إج %55تدفق نحو 
النصف األول من العام حيث كان  ،صعوبة تحقيق هذه المستهدفات ىلإن المقارنة مع العام الماضي تشير أكما 

على مستوى التدفقات االستثمارية األجنبية غير البترولية،  جاري أفضل كثيراً من الفترة نفسها العام ال ماضيال ماليال
 .2017 -2016في  مليار 2.5مليار دوالر، مقابل  1.7إذ تراجعت إلى 

زيادة معدالت االستثمار المباشر، في  ًا كبيراً شكلت جزءاالستثمارات األجنبية البترولية ن أخذ في االعتبار مع األ
أظهر ميزان كما ، الماضي الماليالنصف األول العام في  مليار 1.8مليار دوالر، مقابل  2.1بعد ارتفاعها إلى 

التدفقات األجنبية المباشرة، النصف األول، مقابل  إجماليمن  %55.3المدفوعات، أن االستثمارات البترولية مثلت 
من  %44.7حين تراجعت االستثمارات غير البترولية إلى في  ،الماضي الماليالفترة نفسها من العام  41.8%
 .2017 /2016النصف األول من العام في  %58.2، مقابل مالياإلج

مليار دوالر  7.9لتسجل  %14 ماضيال مالياألجنبية المباشرة نمت العام ال إن االستثماراتبذلك يمكن القول و 
 ، رغم أن اإلصالحات االقتصادية كانت أقل كثيرًا من المحقق الفترة الحالية.2016 /2015في  مليار 6.9مقابل 
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المباشر العام  األجنبيالحكومة تتمسك بمستهدفاتها لالستثمار رغم كل الحقائق التي تظهرها األرقام السابقة اال أن و 
مليار دوالر،  9.4مليار دوالر، بداًل من  8.4سقف توقعاته إلى  الدوليخفض صندوق النقد ، رغم جاري ال ماليال

. ماضيسبتمبر الفي  صدر الذي االقتصاديكان يتوقعها خالل تقرير المراجعة األولى لبرنامج مصر لإلصالح 
 المباشر. األجنبيطيلة األشهر الماضية، فإنَّ أثرها لم تظهر بالشكل المأمول على معدالت االستثمار 

، جاري ال ماليمليارات دوالر، بنهاية العام ال 8الـ تخطى حاجز في  ن، أن تنجح الحكومةيمحللالعديد من الويتوقع 
استنادًا إلى ضعف المعدالت المحققة النصف  المالي الحالي لكن توقعاتهم لم تتفق مع مستهدفات الحكومة للعام،

والقرارات والقوانين التي تمت تحت رعاية برنامج صندوق النقد الدولي،  ، وال تتناسب مع حجم اإلجراءاتاألول
 .جذب االستثمارات األجنبية علىوبذلك فانه توجد العديد من العوامل التي أدت الي ضعف مردود البرنامج الحكومي 

وحقيقة الحالة  تحسن ارقام االستثمار األجنبي المتدفقة الي مصر ىالعوامل التي تعمل عل يمكن بيان أهمو 
 : المصرية منها، وذلك كما يلي

 :االستهالكيقدرة الحكومة على استعادة النمو ـ 1
استقطاب استثمارات أجنبية غير بترولية على قدرة الحكومة على استعادة في  االقتصادية جراءاتيتوقف نجاح اإل

قطاع غير في  قرارًا باالستثمار المباشر األجنبيلكى يتخذ المستثمر فال يزال منخفضًا،  الذي االستهالكيالنمو 
الصناعة حقيقية، وليست مجرد في  نمو االستهالك، وأن فرص النموفي  ، ال بد أن يطمئن أن هناك تعافياً بترولي
 .وعود

وهنا نجد أن السوق  ،القوميمتوسط نصيب الفرد من الدخل بحجم السوق ال يقاس بعدد السكان، ولكن عموما 
 جراءاتاستكمال خطط اإلفي  ، خاصة مع استمرار الحكومةجاذبة للعديد من المستثمرين ليستالمصرية قد 

 .ية، والتي تسببت وستتسبب في المزيد من الضعف االستهالكياالقتصاد
 

 :العرض والطلبالمتعلقة بعوامل الـ 2
والمستلزمات، والمواد الخام، والسلع القدرة على الوصول إلى مدخالت اإلنتاج من السلع الوسيطة في  العرضيتمثل 

اآلالت والمعدات اإلنتاجية، باإلضافة إلى توفر قوة العمل المدربة والمؤهلة مهنيا ومهاريا في  الرأسمالية ممثلة
حدودها الضرورية، وكذا األجور المناسبة من وجهة في  بالمواصفات العصرية، ومزودة بأخالقيات وثقافة العمل ولو

 .األجنبي نظر المستثمر
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حالة االقتصادات التى تخيم في  إقامة مشروعات إنتاجية كبيرةفي  الراغب األجنبيتردد المستثمر أن ومن المالحظ 
، نظرا لعدم القدرة على تشكيل الظهير المحلى القوى المساند للشريك النسبي التكنولوجيعليها سحب الركود والتأخر 

 . 1الجاد، إْن ُوِجد األجنبي
والتدريب  التقني، والتعليم والجامعيتأثرت قوة العمالة المصرية سلبا من جراء تدهور منظومة التعليم العام كما 

 .الجاذبة لالستثمار االجنبي، مما أفقد السوق المحلية جزءا من قوة العمل المهني
من العمالة  %10نب بجلب عبر السماح لألجاورغم ان قانون االستثمار الجديد اعترف بأزمة نقص العمالة المدربة 

من العمالة محلية غير مدربة والنظام لم يتحرك في هذ  %90ما زالت هالمشروع من الخارج، لكنفي  المستخدمة
 .االن حتىالملف الهام 

السوق المحلية سوق أسعار وليست سوق ، و عوامل الطلب فإنها تتصل بطبيعة األسواق، حجما وتركيبال وبالنسبة
 .سوق تنظر للسعر قبل الجودةفي  الدفع برأسماله وما يملك من تكنولوجيافي  األجنبيجودة، ولذلك يتردد المستثمر 

 

 خفض التضخم وسعر الفائدة:ـ 3
ثمرين األجانب، تؤثر بشكل مباشر على قرارات المست التيعوامل ومعدل الفائدة من أهم اليعد ارتفاع معدل التضخم 

، وتجاوز %20فى ظل وصول الفائدة البنكية لنحو و من بينها ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة على االقتراض، و 
 ، فانه %30معدل التضخم حدود 

زيادة االستثمار بشكل في  ا مستقباًل سيسهممانخفاضه فان وبالتاليمن الصعب تحسين تدفقات االستثمار األجنبي، 
 مضيفًا.كبير 

 %16.75لتصل إلى  %1، أسعار الفائدة ماضيخفضت نهاية مارس ال ي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركز كانت و 
منذ قراره  %7رفع أسعار الفائدة  المركزي البنك ن أ، كما أقل شهرينفي  لإلقراض، للمرة الثانية %17.75لإليداع و

منتصف فبراير في  %1األسعار، قبل أن يخفضها في  خم، لمواجهة التض2016نوفمبر في  تحرير سعر الصرف
 ، بعد تراجع التضخم.ماضيال

                                  
 الشتراطات األساسية لدخول االستثمارات األجنبية المباشرةاالشفيع عيسي:  محمد عبد(  1

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=04122017&id=cf5e6b3c-c879-4c7a-bbd8-44e2bcad0a61
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ويري الباحث أن فرصة تراجع سعر الفائدة موجودة الي حد كبير في ظل سيطرة الدولة علي قرارات البنك المركزي، 
 ىنقطة أساس حت 200بنسبة وبالتالي فمن المتوقع كما تشير الكثير من المراكز البحثية الي تراجع معدل الفائدة 

 .2018نهاية 
أما بالنسبة لمعدل التضخم فمن الصعوبة بمكان استمرار تراجعه، فرفع أسعار المشتقات البترولية في نهاية العام 
المالي الحالي، وكذلك اإلعالن عن حزمة من اإلجراءات االقتصادية التي تهدف الي الوصول الي معدالت السعر 

 اإلجراءات التي باتت قريبة ال يمكن ان تبشر اال باستمرار ارتفاع معدالت التضخم.العالمية، كل هذه 
 

 : مدى سهولة أداء األعمالـ 4
، من حيث إمكانية الدخول الدوليوفق تعريف البنك « Doing Business» يتعلق ذلك بمدى سهولة أداء األعمال 

 األراضيالسهل إلقامة المشروعات، وتحقيق وتحويل األرباح، بدءا من الموافقات والتراخيص والحصول على 
مجال الطاقة والنقل والمواصالت واالتصاالت الحديثة. وقد في  والمرافق الالزمة، وتوفر البنية األساسية وخاصة

 انون االستثمار والئحته التنفيذية األخيرة. قفي  تمت اإلشارة بالفعل إلى كل ذلك
والذي إصدار قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية ب الدوليصندوق النقد كما أن الحكومة استجابت لطلب 

 ق.السابفي  اختصر فترة إصدار التراخيص لمعظم المشروعات الصناعية إلى أسابيع بداًل من نحو عامين
غول المؤسسات السيادية وتدخل الجيش في العديد من المشروعات، وسيطرة تاألمنية و  ورغم ذلك ال تزال السيطرة

رهينة لتصرف منها إدارات الحكم المحلي والتراخيص، يعطي انطباعا ان اإلجراءات وحتي القوانين  علىاألمنيين 
 وقرارا هؤالء، مما يهدد التدفق االستثماري او يعطله علي أقل تقدير.

 

 لسياسي:االستقرار اـ 5
، وقد شهدت المباشر األجنبياالستثمار  تدفقات على المؤثرة بقوةمن العوامل  السياسيتحقيق االستقرار  أضحي 

حيث احتلت فكرة الترويج للحرب والترهيب منه، مغاالة كبيرة من السلطة في وصف اإلرهاب  2013مصر منذ عام 
المصرية طوال الفترة الماضية سواء داخلًيا أو خارجًيا، وتم على اإلرهاب جزء كبير من التصريحات السياسية 

 تسويقها من خالل وسائل اإلعالم بشكل خلق صورة ذهنية توحي بعدم االستقرار السياسي واألمني في مصر.
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 ايجابياً غير  اً مؤشر يمكن اعتبارها  التيو من بينها استمرار تمديد حالة الطوارئ،  كما اتخذت مجموعة من اإلجراءات
سياسي يقابله ، إضافة الي العمليات في سيناء، واالزمة االقتصادية بالداخل وما ترتب عليها من شحن للمستثمر

 .ومعاداة السلطة لطوائف بعينها تخطت السياسي منها الي الرياضي النظام بالقمعية الشديدة التي تراكم العداوات،
حالة عدم االستقرار الذي يعتبر عامال  علىهاد للتدليل وال يحتاج الوضع السياسي الداخلي في مصر الي االجت

 مهما في طرد وتثبيط حركة االستثمار األجنبي الي الداخل.
التثبيط االستثماري، دورا كبيرا في  التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق األوسط خصوصا، كما تلعب

 تنبؤ بتطورات هامة لهذه التدفقات.واتحاده مع الوضع السياسي الداخلي يصعب إمكانية ال
 

 صعوبة تخصيص األراضي وارتفاع سعرها: ـ 6
حيث يوجد عدد كبير من جهات  ،مكان المشروع وأ تعدد جهات الوالية على األراضي تبًعا لنوع النشاطنظرًا لوذلك 

، الزراعية، المحافظات المختلفة الوالية في مصر منها هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة التنمية السياحية، هيئة التنمية
هذا باإلضافة الي والية الجيش علي كل الجهات هذا إلى جانب ارتفاع سعر األرض في معظم المدن الجديدة، 

 كبير.ارتفاع اسعارها بشكل في  األراضيفي  ساهمت متاجرة الدولةعموما و  السابقة.
 

  عوامل أخري:ـ 7
وانتشار  عمليات التخليص الجمركيصعوبة ، و الشفافية وانسياب المعلوماتانخفاض مستويات  ما يلي: هاأهم ومن

إدارة النظم وصعوبة تحديد المسئوليات الوظيفية ، و بعض المواد علىوالرسوم الجمركية المرتفعة  ،الفساد في الموانئ
 .لبعض األجهزة الحكومية

 

 خالصة: 
المستثمر ، فة في مجال جذب االستثمار األجنبيلمصريمن الصعوبة تحقيق األرقام المعلنة رسميًا من الحكومة ا

لمستثمر وسعر فائدة منخفض فا، وسياسات ضريبية واضحة ال تتغير باستمرار، مالعلأل ًا مستقراً يريد مناخاألجنبي 
في  ، وهو ما يجعله يستثمر%18مصر أقل فائدة تتجاوز في  بينما، %2االقتراض بسعر فائدة يمكنه خارج مصر 
 .ويكسب دون تعب الحكوميأدوات الدين 
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محلية  االستثمارات األجنبية ال تفضل القدوم إلى بلد معين بوتيرة مرتفعة، إال إذا ضمنت وجود استثماراتكما أن 
وهو غير  اإلنتاجيالنشاط في  مساِندة قوية، من خالل قطاع لألعمال، عام وخاص، قادر على المشاركة الفعالة

 االن. حتىمتوافر في مصر 
سعر الفائدة على االقتراض أوال احترام هذه القوانين، و  مقدمتها فيانين لكن بأشياء أخرى العبرة ليست بالقو ذًا إ

 .2ووضوح السياسات الضريبية واستقرار الحالة السياسية

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات( 2)


