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ـ من اختالالت اقتصـادية   الضفة الغربية وقطاع غزةتعاني          العجز فـي الحسـاب الجـاري   ك

وتعطـل  خارجيـة ، والعجز في ميزان المدفوعات وتراكم المديونية ال،ارتفاع معدالت البطالة و

  .ميناء غزة ومشروع استخراج الغازككثير من مشاريع االستثمار األجنبي 

وبعد االطالع على األرقام واإلحصائيات تبين للباحث أن الضفة الغربية وقطاع غزة تعاني من 

ر األجنبي الوارد إليها مقارنة مع بقية الدول النامية، كمـا يالحـظ أن هـذه    تدني حجم االستثما

االستثمارات تتسم بالتذبذب والتقلب من سنة إلى أخرى، ونظـراً لألثـر المشـترك للعوامـل     

االقتصادية، وحجم السوق، ودرجة االستقرار السياسي على كل من االستثمار األجنبي المباشـر  

لباحث بدراسة أثر هذه العوامل على هذه التدفقات، مع إيـراد أهـم مـا    وغير المباشر فقد قام ا

  : يعتري قانون وأنظمة تشجيع االستثمار من نواقص وثغرات ،وقد هدفت الدراسة إلى

 توضيح مفهوم وأشكال االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر  .1



ز 

 . ن نواقص وانتقاداتإلقاء الضوء على قانون وأنظمة تشجيع االستثمار، وما يعتريها م .2

التعرف على طبيعة العالقة بين المتغيرات االقتصادية والسياسية واالستثمار األجنبـي   .3

المباشر وغير المباشر في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل تطوير نموذج يشـمل  

أبرز العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على تدفق االستثمار األجنبي وبالتالي التعرف 

  . أهم محدداتهعلى 

 
  :ودلت نتائج الدراسة على أن 

  

هناك أثر سلبي ذو داللة إحصائية لعدم االستقرار السياسي وارتفاع مستويات التضـخم   -1

على حركة رأس المال ممثال في االستثمار األجنبي المباشر وغيـر المباشـر للضـفة    

 .الغربية وقطاع غزة

في االستثمار األجنبي المباشر وغيـر   جاءت نتائج العالقة بين حركة رأس المال ممثالً -2

المباشر للضفة الغربية وقطاع غزة والناتج القومي اإلجمالي على غير المتوقـع فـي   

العالقة، فزيادة األداء االقتصادي المتمثل بزيادة الناتج القومي اإلجمالي عامل مهم فـي  

ية فـي زيـادة   ولعل ظهور مثل هذه العالقة السلب. التأثير على حركة رؤوس األموال

الناتج القومي االجمالي وتدفقات االستثمار األجنبي يمكن أن يعزى  إلى ارتفاع درجـة  

المخاطر السياسية في بعض الدول النامية، وعدم تطور أسواق المال بالدرجة الكافيـة  

  . لتسهيل حرية انتقال هذه األموال

رأس المال ممـثال فـي   هناك أثر سلبي ذو داللة إحصائية لعجز الموازنة على حركة   -3

 االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر للضفة الغربية وقطاع غزة

ارتبط نمو االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر ارتباطا موجبا قويا مع زيادة حجم  -4

 السكان 

ال يزال تدفق االستثمار األجنبي محدودا قياسا بحجم و حاجة الضفة الغربية وقطاع غزة  -5

ثمارات ولعـل حالـة عـدم االسـتقرار السياسـي وضـعف المركـز المـالي                 لالست

واالقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة المتمثل بارتفاع عجز الموازنة وضعف النمـو  



س 

االقتصادي ومحدودية السوق المحلي كانت من األسـباب التـي وقفـت عائقـا امـام      

 .االستثمارات األجنبية

  

  : وقد أوصت الدراسة بـ 

تبسـيط  والعمل على  ضرورة العمل على تفعيل دور هيئة تشجيع االستثمار الفلسطيني  .1

 . اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بعملية االستثمار

  : فيما يتعلق بتحسين اإلطار القانوني  .2

المراجعة الدائمة والمستمرة لمختلف التشريعات االقتصادية بما يكفل انسـجامها   - أ

لى الصعيدين المحلي والعالمي ويجعلها على درجة مع التطورات االقتصادية ع

 كافية من المرونة والواقعية

الشفافية والوضوح في اللوائح والتشريعات االستثمارية والضـريبية والماليـة    - ب

واإلدارية التي تحدد حقوق وواجبات األطراف المشاركة في العملية االستثمارية 

  .منعا لإلجتهاد بها

ار األجنبي غير المباشر، يجب توفر سوق مالية نشطة لضمان لمزيد من تشجيع االستثم .3

 .ويوفر التمويل للكثير من المستثمرين. تحقيق سوق نشط ومنظم

 إلزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة لزيادة ثقة األطراف باالستثمار  .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


