
 
 

 
 

 
 

 
 

  االستثمار األجنبي المباشر
 ـ تعاريف وقضايا ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية
  ـ السنة الثالثة 2004=====ـ ======العدد 

 
 



 1

 تقديم
 
 

، آبر قدر من المعلومات والمعارف ألوسع شريحة من أفراد المجتمع             أإتاحة  إن  
وشرائح آافة أفراد    يشارك فيها    التنمية قضية وطنية       لجعل    ًايعتبر شرطا أساسي   

على المشارآة    قائماً وآذلك لجعلها نشاطاً   . المجتمع وليس الدولة أو النخبة فقط        
 .  للتقييم وللمساءلةوالشفافية وخاضعًا

 
 في سياق حرص المعهد العربي للتخطيط بالكويت " جسر التنمية"  وتأتي سلسلة

بسطة قدر المستطاع للقضايا المتعلقة بسياسات التنمية                      على توفير مادة م          
ونظرياتها وأدوات تحليلها بما يساعد على توسيع دائرة المشارآين في الحوار                   

ن المشارآة في وضع خطط     أ المعهد    حيث يرى  الواجب إثارته حول تلك القضايا    
ي التنمية وتنفيذها وتقييمها من قبل القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدن                              

إلى  في بلورة نموذج ومنهج عربي للتنمية يستند                    مهما  المختلفة، تلعب دوراً    
العربية، مع  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمؤسسية        األوضاع   ةخصوصي

 . اآلخرين  من التوجهات الدولية وتجارباالستفادة دائمًا
 
 متنا العربية،،، ألرزدهاهللا الموفق لما فيه التقدم واإلاو
 
 
 

 عيسى محمد الغزالي. د
 مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت
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 االستثمار األجنبي المباشر

 
 االستاذ حسان خضر: إعداد

 
 
 : مقدمة وتعريف ـأوًال

 
األجن�بي المباش�ر خ�الل النص�ف الثاني من القرن الماضي دورًا هامًا              أدى االس�تثمار    

، ال سيما خالل العقدين الماضيين اللذين شهدا        ف�ي دع�م نم�و اقتص�ادات ال�دول النامية          
وتفسر التغيرات التي طرأت على هيكل   . زي�ادة آ�بيرة ف�ي حجم التدفقات االستثمارية        
 ف��ي معظ��م الس��وقتج��اه نح��و اقتص��اد اال: االقتص��اد الع��المي معظ��م ت��لك ال��زيادة وه��ي

زيادة مساهمة هذه الدول     فضًال عن    ، وتحري�ر نظم التجارة واالستثمار     ال�دول ال�نامية   
 . في التكامل االقتصادي العالمي

 
االس�تثمار األجن�بي المباشر دفعة هامة لمسيرة التكامل العالمي من خالل         اع�طى   وق�د   

عمل وزيادة األجور وإنتاجية رأس المس�اهمة ف�ي رب�ط أس�واق رأس الم�ال وأسواق ال         
وم�ع نش�وء ش�بكة عالمي�ة من الروابط المتعددة، زادت     .  المض�يفة له  الم�ال ف�ي ال�دول   

ح�رآة ال�تجارة بش�دة آم�ا تب�نت الش�رآات م�تعددة الجنس�يات استراتيجيات ذات طابع                   
 . عالمي متزايد لالستفادة من الوفورات الناجمة عن التخصص وتوزيع األنشطة

 
س��تثمار األجن��بي المباش��ر بأن��ه قي��ام ش��رآة أو منش��أة م��ا باالس��تثمار ف��ي         يع��رف اال

مش�روعات تق�ع خ�ارج ح�دود الوط�ن األم وذل�ك به�دف ممارسة قدر من التأثير على                    
، ويمكن أن يتخذ االستثمار األجنبي المباشر أشكاًال عديدة       . عم�ليات ت�لك المشروعات    

عم��ليات أو م��ن خ��الل ائم��ة، أو تم��لك أص��ول منش��أة قآأنش��اء مش��روع جدي��د بالك��امل 
ويع��رف ص��ندوق ال��نقد الدول��ي االس��تثمار األجن��بي بأن��ه مباش��ر حي��ن . تم��لكالو دم��جال

،  ف�ي المائ�ة أو أآ�ثر من أسهم رأسمال إحدى مؤسسات األعمال        10يمت�لك المس�تثمر     
وبذل�ك يختلف  . إدارة المؤسس�ة ع�لى ان ترت�بط ه�ذه الم�لكية ب�القدرة ع�لى ال�تأثير ف�ي               

 ال���تي تق���وم بش���راء أص���ول  يةص���ناديق االس���تثمارالمح���افظ والف���ي  ع���ن االس���تثمار
م�ع ضرورة التنبه الى  . ته�ا الش�رآات به�دف تحقي�ق ع�ائد م�الي دون ال�تحكم ف�ي إدار            

 . النوعينبين بشكل دقيق لتفريق اصعوبة 
 

 
 أو أآثر من     %10بتملك  مباشر  االستثمار االجنبي ال  يعرف  
ة بالتأثير في       الشرآة على ان ترتبط هذه الملكي                 رأسمال
 .تهاإدار
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 :لمحة تاريخية ـ ثانيًا
 

يعود تاريخ االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية إلى القرن التاسع عشر،                       
المعادن ات    حيث ترآزت هذه االستثمارات خالل فترات االستعمار في قطاع                         

بير جزء آ تطوير  وقد شهدت بدايات القرن العشرين          . الخدمات العامة ووالزراعة  
من البنية األساسية في مختلف أنحاء العالم من خالل االستثمار األجنبي المباشر بما                

 . فيها الطاقة الكهربائية واالتصاالت السلكية والالسلكية
 

 آ�ان الرص�يد الع�المي الم�تراآم م�ن االستثمار األجنبي المباشر           1914وبح�لول ع�ام     
م��تحدة حي��نذاك المص��در األآ��بر     وآ��انت المم��لكة ال ،دوالرم��ليار  15يق��در بحوال��ي  

آ��بر مت��لق  أا م��ريكألالس��تثمار ت��ليها الوالي��ات الم��تحدة األم��ريكية وألماني��ا، وآ��انت       
 بلغ االستثمار األجنبي المباشر حوالي      1938وفي عام   . لالس�تثمار األجن�بي المباشر    

وقد توجهت  . دوالر وآانت الشرآات البريطانية ال تزال أآبر المستثمرين       م�ليار    66
، ثر م�ن نص�ف ت�لك االس�تثمارات إلى الدول النامية والسيما أمريكا الالتينية وآسيا               أآ� 

 . خاصة في قطاعي الزراعة والتعدين والبنية األساسية
 

وف��ي أعق��اب الح��رب العالمي��ة ال��ثانية، تغي��ر نم��ط االس��تثمار األجن��بي المباش��ر حي��ث     
س��تثمارات وأص��بح أص��بحت الوالي��ات الم��تحدة األم��ريكية المص��در الرئيس��ي لت��لك اال
وقد اتبعت معظم . االس�تثمار ف�ي الص�ناعات التحوي�لية، أآ�ثر أنواع االستثمار شيوعاً            

تنموية مستندة إلى االقتصاد   ال�دول ال�نامية خ�الل الخمسينات والستينات استراتيجيات          
وس�اد التخوف من االثار     . الص�ناعات المح�لية   ت�نمية   ورآ�زت ع�لى     الموج�ه والمغ�لق     
ة لالس��تثمار األجن��بي المباش��ر م��ثل خ��لق ت��بعية اقتص��ادية، وال��تدخل    الس��لبية المحتم��ل

وآ�ان م�ن ش�أن ذل�ك أن شهدت االستثمارات           . السياس�ي وإض�عاف الش�رآات المح�لية       
 ف��ي ت��لك الحق��بة اقُتص��رت آن��ذاك ف��ي ش��كل هداي��ا األجن��بية المباش��رة ت��راجعًا م��لحوظًا

 . ومنح وقروض
 

تحسن أسعار السلع ثمار االجنبي المباشر ب تأثر االست أم�ا ف�ي عق�د الس�بعينات فقد آان           
. األول في قطاعات الصناعات االستخراجية آالبترول والغاز      على مستويين،   األولية  

وال�ثاني توّل�د ن�تيجة الوف�ر الذي تحقق في فوائض موازين مدفوعات الدول المصدرة                
د ُأعي��د وق��. للس��لع األولي��ة وال��ذي ش��كل مص��درًا هام��ًا ل��رأس الم��ال الق��ابل لالس��تثمار   

تدوي��ر ت��لك األم��وال إلى ال��دول ال��نامية ع��لى ش��كل ق��روض س��يادية قدم��تها الب��نوك         
وبال��تالي، أص��بحت ال��دول ال��نامية أآ��ثر اع��تمادًا ع��لى ت��لك الق��روض وأق��ل  . ال��تجارية

الدول النامية من الزيادة    آما استفادت   . اه�تمامًا باج�تذاب االس�تثمار األجن�بي المباش�ر         
بم��ا يكف��ي لتل��بية اح��تياجاتها االس��تثمارية م��ن المدخ��رات      ف��ي أس��عار الس��لع األولي��ة    

 . المحلية دون الحاجة إلى استثمار أجنبي مباشر
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نموا آبيرا  االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية        شهد  
المعادن ات    قطاعوترآز في        القرن التاسع عشر،            في    

  .الخدمات العامةووالزراعة 
 

م االستثمار األجنبي المباشر حتى النصف األول من  وق�د اس�تمر ه�ذا التراجع في حج        
عق�د الثماني�نات، حيث جهدت الدول النامية الستعادة االستقرار االقتصادي أثر هبوط           
أس��عار الس��لع األولي��ة، والكس��اد االقتص��ادي ف��ي ال��دول الص��ناعية، وارتف��اع أس��عار       

وقد عمدت  . ة الديون الفائدة العالمية، وهي العوامل التي أدت مجتمعة إلى اندالع أزم         
ال�دول ال�نامية ج�راء ذل�ك إلى ت�نفيذ ب��رامج لإلص�الح الهيك�لي وتحري�ر بي�ئة ممارس��ة          

.  النش��اط االقتص��ادي وتخفي��ف القي��ود المفروض��ة ع��لى االس��تثمار األجن��بي المباش��ر      
واس�تطرادًا، ب�دأت تدفق�ات االس�تثمار األجن�بي المباش�ر بال�تدفق إلى ال�دول النامية في           

وق��د توج��ه ج��زء م��ن ت��لك    .  م��ن الثماني��نات اس��تجابة لت��لك ال��تغيرات   النص��ف ال��ثاني 
تدفق��ات ترآ��زت و. االس��تثمارات إلى ال��دول االش��تراآية الس��ابقة ف��ي أوروب��ا الش��رقية 

انخف��اض باالس��تثمار األجن��بي المباش��ر ع��لى الص��ناعات الموجه��ة للتص��دير، م��تأثرة    
 . تكاليف التشغيل وزيادة روابط السوق

 
ت أص��بحت عناص��ر اإلن��تاج أآ��ثر تح��رآًا ع��بر الح��دود الوط��نية،   وف��ي عق��د التس��عينا

وق�امت الش�رآات الم�تعددة الجنس�يات ب��تحقيق تك�امل اإلن�تاج الدول�ي وخ�لق األس��واق         
واس��تمر تدف��ق االس��تثمار األجن��بي المباش��ر إلى ال��دول   . ال��تي تج��تاز الح��دود الوط��نية 

س��تثمار وتحري��ر االاع��تماد سياس��ات تش��جيع  ال��نامية م��ع ت��زايد ب��رامج الخصخص��ة و 
 . سياسات التجارة الخارجية آجزء من جولة أورجواي للمفاوضات التجارية

 
وزاد ع�دد المع�اهدات الث�نائية األطراف الموقعة والمتعلقة بتشجيع االستثمار األجنبي             

هذا، وتقوم . المباش�ر وحماي�ته، آم�ا ت�م وض�ع اتفاقي�ات م�تعددة األط�راف به�ذا الشأن                
اوض حي�ال وض�ع اتفاقي�ة لتنظيم تدفق االستثمار إليها، آما أن             ال�دول الص�ناعية بال�تف     

ال��دول األعض��اء ف��ي م��نظمة ال��تجارة العالمي��ة ت��زيد م��ن تأييده��ا لفك��رة التوص��ل إلى     
اتفاقي��ة عالمي��ة بش��أن االس��تثمار به��دف مواص��لة تحري��ر أط��ر السياس��ات الخاص��ة          

 . باالستثمار األجنبي المباشر
 
 :زيع القطاعي لالستثمار المباشرومحددات والتونواع  ـ أثالثًا

 
ال يوج��د ف��ي الواق��ع تع��ريف م��تفق ع��ليه ينط��بق ع��لى آاف��ة أن��واع االس��تثمار األجن��بي  

، م��ا يمك��ن بال��تالي م��ن مع��رفة المح��ددات والعوام��ل ال��تي تحك��م اتجاهات��ه          المباش��ر
 . وحرآته

 
 : انواع االستثمار االجنبي المباشر. 1
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تثمار األجن��بي المباش��ر اس��تنادًا إلى الدواف��ع تص��نيفات مخت��لفة ألن��واع االس��ت��م وض��ع 
وق�د أمك��ن تص�نيف أن��واع االس��تثمار   . إلى ح��دوث االس��تثمارت�ؤدي  والمحف�زات ال��تي  

 : األجنبي المباشر وفق المحددات التالية
 

يه��دف ه��ذا ال��نوع م��ن االس��تثمار إلى اس��تغالل المي��زة  : ل��بحت ع��ن المص��ادرا •
واد األولي�ة آال��نفط والغ�از والمن��تجات   النس�بية ل��لدول والس�يما ت��لك الغ�نية ب��الم   

عمال��ة وج��ود انخف��اض تك��لفة العمال��ة أو االس��تفادة م��ن فض��ًال ع��ن . ال��زراعية
 . مدربةوماهرة 

تل��بية ه��ذا ال��نوع م��ن االس��تثمارات ع��ادًة إلى     يه��دف : ال��بحث ع��ن األس��واق   •
المح���لية ( المتطل���بات االس���تهالآية ف���ي أس���واق ال���دول المت���لقية لالس���تثمارات 

 ال�تي آ�ان يتم التصدير إليها في فترات   والس�يما ت�لك   ) أو اإلق�ليمية  رة  والمج�او 
 . سابقة

يح�دث ه�ذا ال�نوع م�ن االستثمار فيما بين الدول المتقدمة             : ال�بحث ع�ن الكف�اءة      •
 . واألسواق اإلقليمية المتكاملة آالسوق األوروبية أو شمال القارة األمريكية

الشرآات بعمليات تملك   بقيام  ع  هذا النو يتعلق  : ال�بحث عن أصول استراتيجية     •
 . أهدافها االستراتيجيةلخدمة أو شراآة 

 
 وف�ي س��ياق م��واٍز، ه��نالك العدي��د م�ن التص��نيفات ألن��واع االس��تثمار األجن��بي المباش��ر  

م��ن وجه��ة نظ��ر الدول��ة   أو ) الدول��ة المص��درة (وجه��ة نظ��ر المس��تثمرين   س��واء م��ن  
لدول��ة المص��درة، يمك��ن   فم��ن م��نظار ا . (Moosa 2002)المت��لقية لالس��تثمارات  

األفق���ي، الع���امودي،  : تص���نيف االس���تثمار األجن���بي المباش���ر إلى ثالث���ة أن���واع ه���ي   
إلى التوس��ع االس��تثماري ف��ي ال��دول المت��لقية بغ��رض ال��نوع االول يه��دف .  والمخت��لط

فيهدف إلى النوع الثاني أما . إن�تاج نف�س الس�لع أو س�لع مش�ابهة للس�لع المن�تجة مح�لياً                
أو لالق���تراب أآ���ثر م���ن   ) االس���تثمار الع���امودي الخ���لفي  ( األولي���ة اس���تغالل الم���واد 

في ). االس�تثمار الع�امودي األم�امي     (المس�تهلكين م�ن خ�الل التم�لك أو م�نافذ ال�توزيع              
 . حين يشمل االستثمار األجنبي المباشر المختلط النوعين المشار إليهما

 
جن��بي المباش��ر إلى ثالث��ة أم��ا م��ن م��نظار الدول��ة المت��لقية، فيمك��ن تقس��يم االس��تثمار األ 

أو إلى  إح��الل ال��واردات، الهادف��ة إلى االس��تثمارات حس��ب اله��دف م��نها وه��ي  أن��واع 
 . االستثمارات األجنبية المباشرة بمبادرة حكوميةوزيادة الصادرات، 

 
 :الستثمار المباشرامحددات . 2
ة للحدود  الش�رآات الم�تعددة الجنس�يات والعاب�ر       رئيس�ية تع�تمدها     نالك ثالث�ة عوام�ل      ه� 

سياسات الدولة المضيفة، اإلجراءات   : وهيللمفاض�لة بي�ن ال�دول المضيفة لالستثمار         
وتسهيل االستثمارات، والمواصفات لتشجيع ال�دول بتطبيقها  ه�ذه  المس�بقة ال�تي ق�امت       

ويمكن تفصيل محددات الدولة المضيفة لالستثمار ضمن       . االقتصادية للدول المضيفة  
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إط�ار سياس�ات االس�تثمار األجن�بي المباش�ر، المحددات           : ثالث�ة ع�ناوين رئيس�ية وه�ي       
 .  االقتصادية، وتيسير األعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وبط�بيعة الح�ال، ف�إن مح�ددات االس�تثمار األجن�بي المباش�ر تخت�لف م�ن دولة ألخرى                  
وذل�ك وفق�ًا لسياس�ات تلك الدول ورغبتها في فتح أسواقها لالستثمار األجنبي المباشر             

 .(UN, WIR 1998) مالئمة البنية االقتصادية لقيام تلك االستثمارات ومدى
 
 : التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر. 3

 حول   2003 لعام     "األونكتاد"تشير بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية                
لزراعة ا(القطاع األولي     لالستثمارات االجنبية المباشرة الى ان           القطاعي   التوزيع   
جمالي، في حين بلغت حصة       اإلمن  % 2.5يستحوذ فقط على ما نسبته         ) والتعدين

حوالي ) الخدمات(والقطاع الثالث       % 31.2حوالي    ) الصناعة(القطاع الثاني       
ضمن القطاع الثاني آانت قطاعات مثل النشر والطباعة واإلنتاج                        و. %66.3

م والبترول والوقود النووي هي     اإلعالمي والصناعات الكهربائية واإللكترونية والفح     
فقد استأثرت     الثالثوبالمثل في القطاع       . األآثر جذبًا لالستثمار األجنبي المباشر        

 إطار سياسات االستثمار األجنيب املباشرإطار سياسات االستثمار األجنيب املباشرإطار سياسات االستثمار األجنيب املباشرإطار سياسات االستثمار األجنيب املباشر
 
 . االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي •
 . القوا�ني املتعلقة بالدخول والعمل •
 . يةمعايري معاملة فروع الشركات األجنب •
). السيما املنافسة وسياسات الدمج والتملك(سياسات العمل وهيكل األسواق  •
 . االتفاقيات الدولية حول االستثمار األجنيب املباشر •
 . سياسة وبرامج اخلصخصة •
ترابط االستثمار ) التعرفة اجلمركية، سياسة احلماية الوطنية(السياسات التجارية  •

 . يةاألجنيب املباشر والسياسات التجار
 . السياسة الضريبية •

 حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفةحمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفةحمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفةحمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة

 احملددات االقتصاديةاحملددات االقتصاديةاحملددات االقتصاديةاحملددات االقتصادية

 عوامل السوق عوامل املوارد عوامل الكفاءة

 كلفة األصول واملوارد
كلفة املدخالت األخرى مثل كلف
ع النقل واالتصاالت وكلفة الس
 الوسيطة

• . توفري املوارد اخلام   

• . عمالة رخيصة غري كفؤة   

• . عمالة كفؤة   

• . توفري التكنولوجيا واالبتكارات   

• حجم السوق ومعدل الدخل  
. الفردي  

• . معدل منو السوق   

• ية قدرة الوصول إىل األسواق العامل 

 تيسري األعمالتيسري األعمالتيسري األعمالتيسري األعمال
 
دعم وتعزيز االستثمار وتتضمن حتسني املناخ االستثماري ومسعة الدولة وتوفري  •

 . اخلدمات التمويلية الالزمة
 . احلوافز االستثمارية •
 . التكلفة املنخفضة فيما يتعلق بالفساد وسوء اإلدارة •
 . غة و�وعية احلياة وغريهاالراحة االجتماعية كتوافر املدارس ثنائية الل •
 . خدمات ما بعد االستثمار •
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من الحصة األآبر        بقطاعات النقل والتخزين واالتصاالت والخدمات المالية                         
 . االستثمار األجنبي المباشر

 
أمريكا وأوروبا،   اصة   الى ان الدول المتقدمة وبخ           " األونكتاد"آما تشير بيانات         

تستحوذ على معظم االستثمار األجنبي المباشر الموجه إلى القطاعين الثاني والثالث،            
 فإن االستثمار األجنبي المباشر المتدفق إليها         ،أما الدول النامية ومنها الدول العربية       

قد جاء باألساس لتمويل برامج الخصخصة التي شهدتها تلك الدول وعمليات التحرر             
في حين  . مالي واالستثماري في صناعات تندرج ضمن القطاعين الثاني والثالث              ال

في الدول األقل نموًا وبعض الدول األفريقية،              ترآزت االستثمارات المتجهة الى          
لقطاع األولي وبخاصة النفط علمًا بأن صناعات الخدمات مثل العمل المصرفي                      ا

 . فترة القريبة الماضية قد بدأت تتسم بأهمية ملموسة خالل ال،والتمويل
 

 ج���ذب االس���تثمارات األجن���بيةت���تحدد ق���درة آ���ل دول���ة ع���لى  
مع��دل نم��و ال��ناتج المح��لي، ، متوس��ط دخ��ل الف��رداس��تنادا الى 

الع��ائد ومع��دل السياس��ي، ، االس��تقرار تواف��ر الب��نية األساس��ية 
 . على رأس المال

 
للتجارة ألمم المتحدة   ابرنامج  تشير بيانات   أما التوزيع القطاعي في الدول العربية، ف        

إلى وجود اختالف آبير في مكونات االستثمار األجنبي المباشر المتجه إلى              والتنمية  
في ، حيث مثل االستثمار األجنبي المباشر في القطاع النفطي                  الدول العربية   الدول

 ة المباشر  ة األجنبي  اتاالستثمارترآزت    في حين         ،الدول النفطية الحصة األآبر        
وإن دل هذا على شئ      . الدول غير النفطية في القطاعين الثاني والثالث         إلى   ةالمتجه

بين دولة وأخرى     تتفاوت   فإنه يدل على أن الميزة التنافسية لدى الدول العربية                       
وبالتالي ينبغي أن تقوم الدول العربية بتنمية القطاعات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية               

ت ذات الكثافة التقنية العالية بعيدًا عن               تصديرية مع األخذ في االعتبار القطاعا            
 وإن آان ال زال هنالك مجاًال رحبًا لالستثمار األجنبي المباشر                ،القطاعات التقليدية 

 . في قطاع الصناعات االستخراجية
 

 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بحسب مجموعات الدول) 1(جدول 
 )مليون دوالر(

 
% 2002 % 2001 % 2000 % 1999 %   البيان 1998
 65118

8 
 73514

5   14919
34   10882

63   69445
7 

إجم��������الي 
 العالم

 

71 46033
4 68 50314

4 82 12274
76 

7
7 

83776
0 

7
0 

48423
9 

ال������������دول 
 المتقدمة

 

25 16214
5 28 20480

1 16 23789
4 

2
1 

22514
0 

2
7 

18761
0 

ال������������دول 
 النامية

 

4 28709 4 27200 2 26563 2 25362 3 22607 وس�������������ط 
ش���������رق و
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 أوروبا
 

 . 2003األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي : المصدر
 

  : االستثمارات االجنبيةالتحليل االقتصادي لتأثيررابعا ـ 
  

ة م��ا تؤث��ر ف��ي ج��ذب االس��تثمارات األجن��بية المباش��رة إلى دول��  عدي��دة ه��نالك عوام��ل 
الناتج المحلي  ومن تلك العوامل ارتفاع متوسط دخل الفرد من         . واب�تعادها عن أخرى   

مع��دل نم��و ال��ناتج المح��لي، وتواف��ر الب��نية    ارتف��اع ف��ي الب��لد المت��لقي لالس��تثمارات، و  
 . السياسي، فضًال عن معدل العائد على رأس المالاالستقرار األساسية ودرجة 

 
معظم االستثمار األجنبي المباشر الموجه     تستأثر الدول المتقدمة ب   

ين تترآز هذه االستثمارات     في ح إلى القطاعين الثاني والثالث،       
 . في الدول النامية في القطاع األولي

 
 :العوامل المحددة النتقال رؤوس االموال. 1

إن ان�تقال رأس المال العالمي له تأثيرات مختلفة على إنتاج الدول ذات العالقة وعلى   
اإلن��تاج الع��المي وع��لى مع��دل الع��ائد ع��لى رأس الم��ال وع��لى بع��ض عوام��ل اإلن��تاج   

 حيث  .آيفي�ة ان�تقال رؤوس األم�وال فيم�ا بي�ن ال�دول            ) 1(ويوض�ح الش�كل     .  رىاألخ� 
 مرس���وم م���ن ناحي���ة I ف���ي الدول���ة (MPPK1)نالح���ظ أن الط���لب ع���لى رأس الم���ال 

 فمرس��وم م��ن ناحي��ة   II ل��لدولة (MPPK11)الش��مال، أم��ا الط��لب ع��لى رأس الم��ال     
بط��ول المح��ور والع��رض الك��لي الم�توفر ل��رأس الم��ال ف��ي الدول�تين موض��ح   .  اليمي�ن 

، ف��إن (Perfectly)ف�إذا آ�انت األس�واق تعم�ل بش�كل ت�ام       .   �O إلى Oاألفق�ي م�ن    
يج���ب أن تك���ون متس���اوية ف���ي   ) أي الع���ائد ع���لى رأس الم���ال (إن���تاجية رأس الم���ال  

وإال فس�وف يك�ون ه�نالك حاف�ز الن�تقال رأس الم�ال م�ن اس�تخدام اإلنتاجية                   . الدول�تين 
 الحال�ة ع�ندما يك�ون منحنى الطلب في الدولتين     وتح�دث ه�ذه   . الم�نخفض إلى الم�رتفع    
 يك�ون ع�ائد رأس المال متساو   Eوع�ندما يح�دث ال�توازن    . (E)ي�تقاطعان ع�ند نقط�ة       

�or2 = o�r)ف�ي الدولتين  
 ورأس مال I في الدولة OK2، ويوظف رأس مال قدره (2

O�K2 في الدولة II . 
 

توفير يحق�ق االس�تثمار االجن�بي م�نافع عدي�دة ل�لدول النامية آ             
ال���تمويل للت���نمية، نق���ل ال���تقانة، خ���لق ف���رص عم���ل، ت���نمية      

  .الصادارت، وتحسين ميزان المدفوعات
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 حالة دولتين: توازن أسواق رأس المال) 1(الشكل 
 

 

 
 
 
 
 : عوائد االستثمار األجنبي المباشر.2

آما لدول النامية،   في ا مصدرًا رئيسيًا للتمويل    االس�تثمارات االجنبية المباشرة      تش�كل 
ويخت��لف االس��تثمار  . ه��ا ف��ي دف��ع عج��لة الت��نمية االقتص��ادية واالج��تماعية في   تس��اهم

األجن�بي المباش�ر ع�ن األن�واع األخ�رى م�ن ال�تدفقات الرأس�مالية الخاصة آونه يستند           
المكاني��ة تحقي��ق إلى ح��ٍد آ��بير، ع��لى ال��رؤية المس��تقبلية الطوي��لة الم��دى للمس��تثمرين   

 .صاديةاالقتتهم األرباح من خالل أنشط
 

وق�د يك�ون م�ن الخط�أ التص�ور  ب�أن المنافع التي يمكن أن تجنيها الدول النامية جّراء        
. ج�����ذب االس�����تثمارات األجن�����بية المباش�����رة، يمك�����ن الحص�����ول ع�����ليها دون تك�����لفة 

آما ان الحكومات التي تشجع     . من تدويل انشطتهم  أه�داف ودواف�ع     فالمس�تثمرون له�م     
دول اخ�رى، تس�عى م�ن وراء ذل�ك الى تحقيق     ش�رآاتها الوط�نية ع�لى االس�تثمار ف�ي          

االس��تثمارات األجن��بية المباش��رة تحكمه��ا    م��ا يع��ني ان  . أه��داف اقتص��ادية وسياس��ية  
إلى ح��ٍد وتع��تمد درج��ة اس��تفادة آ��ل ط��رف  . مص��الح مش��ترآة بي��ن ط��رفي االس��تثمار 

 ع�لى سياس�ات وممارس�ات الط�رف اآلخ�ر بش�أن ن�وع وطبيعة االستثمار الذي          ،آ�بير 
 . العالقة بين الطرفينيمثل جوهر 

 
أهمي��ة االس��تثمار األجن��بي المباش��ر وال��دور ال��ذي يمك��ن أن المخت��لفة تجارب وتث��بت ال��

 : يلعبه في تحقيق منافع هامة للدول المتلقية له، ومن تلك المنافع
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للحص���ول ع���لى العم���الت أو رؤوس توفي���ر مص���در م���تجدد وبش���روط جي���دة  •

 .نميةلتمويل برامج وخطط التاألموال األجنبية 
ت�نمية الم�لكية الوط�نية ورف�ع مس�اهمة القط�اع الخ�اص في الناتج                االس�هام ف�ي      •

القوم�ي وخ�لق ط�بقة جدي�دة م�ن رج�ال األعم�ال وذل�ك ع�ن ط�ريق قي�ام أفراد                       
المج�تمع بالمس�اهمة ف�ي مش�روعات االستثمار أو استحداث مشروعات جديدة             

 . مساندة للمشروعات االستثمارية األجنبية
 خاصة لبعض الحديثة والمطورةانة ل المض�يفة ع�لى التق  حص�ول ال�دو  تس�هيل    •

 .  أنواع الصناعات
فض�ًال ع��ن المس�اعدة ف�ي ت��نمية وتدري�ب الم��وارد     توفي�ر ف�رص عم��ل جدي�دة،     •

على ما تضعه تلك الدول وان آ�ان ذل�ك يتوقف    . المض�يفة البش�رية ف�ي ال�دول       
 . وشروطمن ضوابط 

حب ه�ذا الت�نافس م�ن منافع      المنافس�ة بي�ن الش�رآات المح�لية، وم�ا يص�ا           تذآي�ة    •
عدي��دة تتم��ثل ف��ي خف��ض االح��تكار وتحفي��ز الش��رآات ع��لى تحس��ين نوعي��ة         

 . الخدمات والمنتجات
ف���تح أس���واق جدي���دة للتص���دير، الس���يما أن الش���رآات م���تعددة   المس���اعدة ف���ي  •

الجنس�يات لديه�ا أفض�ل اإلمكاني�ات لل�نفاذ إلى أس�واق التص�دير بما تمتلكه من                  
  .مهارات تسويقية عالية

فرص فرص  ميزان المدفوعات عن طريق زيادة      االسهام في تحسين وضعية      •
 . الواردات وتدفق رؤوس األموال األجنبيةوتقليص التصدير 

 
وحقيق��ة األم��ر أن��ه ال يمك��ن تج��اهل دور االس��تثمارات األجن��بية المباش��رة ف��ي تحقي��ق   

ية مع�دالت نم�و م�لحوظة وس�ريعة ف�ي حص�ص تص�دير الس�لع الص�ناعية للدول النام                   
 . مما يؤثر على النمو االقتصادي لتلك الدول

 
م��ن ل��لفوز بأآ��بر حص��ة ممك��نة    ال��دول ال��نامية  وه��ذا م��ا يفس��ر ت��لك الم��نافع ت��نافس     

االم���تيازات والتس���هيالت  واع���تمادها الك���ثير م���ن   االس���تثمارات األجن���بية المباش���رة   
ار وف�ي حي�ن ف�تحت بع�ض ال�دول المجال امام االستثم         . ج�ذب المس�تثمرين   والحواف�ز ل  

االجن��بي ف��ي آاف��ة القطاع��ات ، فق��د ق��امت دول اخ��رى باس��تثناء بع��ض القطاع��ات          
 . استراتيجية أو تمس األمن القومي واالقتصادي للدولةباعتبارها 
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 التغييرات في النظم الوطنية الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر) 2(جدول 
)1995-2002( 

 
200
2 

200
1 

200
0 

199
9 

199
8 

199
7 

199
6 

199
5 

 البيان

ع���دد ال���دول ال���تي أدخ���لت تغيي���رات ع���لى نظ���م    • 64 65 76 60 63 69 71 70
 االستثمار فيها

248 208 150 140 145 151 114 112  عدد التغييرات التنظيمية •
 :ومنها        
236 194 147 131 136 135 98 106  )1(أآثر مالئمة لالستثمار األجنبي المباشر -
 )2(نبي المباشرأقل مالئمة لالستثمار األج - 6 16 16 9 9 3 14 12

 
 . 2003األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي : المصدر

 بم�ا ف�ي ذل�ك ال��تغييرات المتع�لقة بال�تحرير أو ال�تغييرات الهادف��ة إلى تعزي�ز أداء األس�واق، إض�افة إلى زي��ادة          )1(
 .  الحوافز

 . تقليل من الحوافز أيضا بما في ذلك التغييرات الهادفة إلى زيادة الضوابط وال)2(
 
 أن قض��ايا التك��لفة والع��ائد المرت��بط باالس��تثمارات  - بوج��ه ع��ام-، يمك��ن الق��ولوع��ليه

وإنم��ا ي��توقف ، األجن��بيالمس��تثمر األجن��بية المباش��رة ال تقتص��ر فق��ط ع��لى ممارس��ات 
أيض��ًا ع��لى الك��ثير م��ن العوام��ل والمح��ددات ال��تي تش��كل ف��ي أساس��ها خص��ائص بي��ئة  

 . ر في الدول الناميةومناخ االستثما
 

 :الشرآات متعددة الجنسياتـ خامسا 
  

 Multinational Corporation (MNCs)تع�رف الش�رآات م�تعددة الجنسيات    
 بأنه�ا  Transnational Corporations (TNCs)أو الش�رآات ع�بر األوط�ان    

الش��رآات ال��تي تم��لك أو تدي��ر أو تم��ارس بص��ورة مباش��رة أو غي��ر مباش��رة نش��اطًا       
وهنالك العديد . خارج حدود الدولة األم) إن�تاج، تسويق، خدمات، وغيرها   (اريًا  اس�تثم 

حجم المبيعات  م�ن ال�تعريفات بعض�ها يس�تند إلى عنص�ر الحجم، والبعض اآلخر إلى                
الس�نوية وه�نالك من يستند في تعريفه إلى عدد الدول التي تمارس فيها تلك الشرآات                

 . تنشاطها لكي تسمى شرآات متعددة الجنسيا
 

ال������نمط م������ثل وه������نالك العدي������د م������ن األنم������اط لش������رآات م������تعددة الجنس������يات،    
 يص�����������ف الش�����������رآات (Ethnocentric Enterprise)المرآ����������زي  

م�������تعددة الجنس��������يات بأنه��������ا وحي��������دة الجنس�������ية، أي وط��������نية ف��������ي األس��������اس   
ولك������نها تم������لك ف������روعًا ف������ي دول وأس������واق أخ������رى، وي������تم رس������م سياس������اتها     

المرآ�����ز الرئيس�����ي، أي ف�����ي الدول�����ة   واتخ�����اذ جمي�����ع الق�����رارات الرئيس�����ية ف�����ي   
 (Polycentric Enterprise)ال����������نمط الالمرآ����������زي وه����������ناك . األم

درج������ة عالي������ة م������ن الالمرآ������زية ف������ي اتخ������اذ الق������رارات       وال������ذي يتص������ف ب 
وف������ي ه������ذا . وح������رية التص������رف ف������ي جمي������ع ف������روع الش������رآة ف������ي الخ������ارج 
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ام��������ا ال���������نمط  .  ال��������نمط يمك��������ن أن ت��������تعدد الجنس��������يات المالك��������ة للش��������رآة      
ي������������تميز بال������������تكامل ، ف(Geocentric Enterprise)الجغ������������رافي 

واالنتش������ار الجغ������رافي ف������ي ممارس������ة األنش������طة والعم������ليات ع������لى مس������توى       
الع������الم، حي������ث تتص������ف الش������رآات بك������بر الحج������م وتواف������ر الم������وارد المادي������ة   

 . والبشرية والفنية
 

وف�ي ه�ذا اإلط�ار أيضًا يبرز تصنيف آخر للشرآات المتعددة الجنسيات يرتكز بشكل             
ى ثالث��ة مح��اور رئيس��ية ه��ي درج��ة ال��تكامل، وط��بيعة النش��اط ونوعي��ة       أساس��ي ع��ل 

فضمن المحور األول تكون الشرآات متعددة الجنسيات متكاملة        . التكنولوجيا المنقولة 
 ويك���ون المس���توى التك���نولوجي م���رتفع ج���دًا   (Vertical Integration)رأس���يًا 

محور الثاني فيشمل   أما ال . وينحص�ر نش�اطها ف�ي الصناعات االستخراجية والصناعة        
 بحيث (Horizontal Integration)الش�رآات م�تعددة الجنس�يات المتكاملة رأسيًا    

يك��ون المس��توى التك��نولوجي فيه��ا م��رتفع ولك��نه أق��ل حساس��ية م��ن ال��ناحية السياس��ية     
مقارن�ة بالص�ناعات االس�تخراجية آالبترول مثًال، وأقل عرضة للتأميم من قبل الدول              

. الص�ناعات المش�روبات الغازية، المنظفات، األغذية وغيرها     وتش�مل ت�لك     . المض�يفة 
وي��نطوي المح��ور ال��ثالث ع��لى الش��رآات ال��تي تق��وم ب��نقل التك��نولوجيا الم��تقادمة إلى    

وه��نا تق��وم الش��رآات . الدول��ة المض��يفة ال��نامية وذل��ك ع��ن ط��ريق االس��تثمار المباش��ر 
عليها في الوطن األم     الس�لع ال�تي تده�ور الط�لب          ىبإنش�اء ف�روع إن�تاجية إلن�تاج أح�د         

ألس�باب ت�رجع إلى ال�تقادم التك�نولوجي أو تش�بع الس�وق المح�لي أو ظه�ور سلع بديلة                  
 . لها في السوق المحلي

 
الكف���اءة ف���ي زي���ادة  الش���رآات م���تعددة الجنس���يات   س���اهمت 

 . تعزيز المنافسةواإلنتاجية عن طريق 
 

 لتقدم الكثير من دول     ويعت�بر ظهور الشرآات متعددة الجنسيات أحد المظاهر الحديثة        
وق��د س��اهمت  . الع��الم م��ثل آوري��ا الج��نوبية، ال��برازيل، األرجن��تين وج��نوب أف��ريقيا      

الش��رآات الم��تعددة الجنس��يات ف��ي الك��ثير م��ن المج��االت والس��يما نق��ل التك��نولوجيا،      
تطوي�ر اإلدارة، ال�تدريب، وخ�لق ف�رص عم�ل جدي�دة، وزي�ادة الكفاءة واإلنتاجية عن                

 . افسةطريق رفع حدة المن
 

وت�������نمو الش�������رآات م�������تعددة الجنس�������يـات إم�������ا م�������ن خ�������الل م�������لكيــة آام�������لة   
 ف��������ي (Wholly Owned Enterprise)للمس��������تثمر األجن��������بي  

 (Joint Ventures)الش�������رآات الوط�������نية، أو م�������ن خ�������الل الش�������راآة     
بي������ن مس������تثمر أجن������بي ومس������تثمر وط������ني أو م������ن خ������الل عق������ود االم������تياز         

(Franchise) . 
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  :نبي والعولمةاالستثمار األجـ سادسا 
  

مع التقدم في مجال االتصاالت ووسائل     ، المترافقة   أدت عم�ليات ال�تحرير االقتصادي     
وق��د أع��طى . ال��نقل إلى ت��زايد تك��امل األس��واق العالمي��ة والخدم��ات ورؤوس األم��وال  

االس�تثمار األجن�بي المباش�ر حاف�زًا آ�بيرًا لعم�لية ال�تكامل تلك من خالل المساعدة في                 
 الم�ال والعمل وزيادة األجور النسبية وإنتاجية الشرآات في الدول     رب�ط أس�واق رأس    

وق�د ان�تهجت الش�رآات م�تعددة الجنس�يات اس�تراتيجيات ذات ص�فة عالمية               . المض�يفة 
مس�تندة ف�ي ذلك إلى قدر آبير من التخصيص وتوزيع األنشطة، واستهدفت االستفادة              

  .من الوفورات الكبيرة التي تحققها هذه االستراتيجيات
 

وق�د اس�تفادت ال�دول الحدي�ثة التص�نيع في شرق آسيا من االندماج في السوق العالمي             
وم�ن تحري�ر ال�تجارة وم�ن ال�تدفقات العالمي�ة لالس�تثمارات المباش�رة ل�تحقق معدالت                   

وش��جع ذل��ك دوًال نامي�ة أخ��رى ع��لى إدراك م��نافع االندم��اج  . نم�و م��رتفعة ومتواص��لة 
تعزيز قدرتها التنافسية على جذب االستثمارات   و بدرج�ة أآ�بر ف�ي االقتص�اد الع�المي         

تخفي��ض القي��ود  وزي��ادة الحواف��ز وتعزي��ز السياس��ات    االجن��بية المباش��رة م��ن خ��الل    
آم�ا أدرآ�ت ال�دول ال�نامية بأن المعيار الذي تقيس به             .  الت�نظيمية، وتحري�ر األس�واق     

قيمة المضافة قيمة االستثمار األجنبي المباشر قد تغير من حجم إسهامه المباشر في ال           
المح�لية إلى الن�تائج األطول أمدًا بالنسبة لقدرة الموارد واإلمكانيات المحلية لالقتصاد         

 . على المنافسة
 

نق���ل الم����لكية م���ن القط����اع الع���ام إلى القط����اع الخ���اص، أص����بح     ال����توجه الى وم���ع  
المس��تثمرون الدولي��ون يعي��دون موازن��ة ترآي��بة مح��افظهم م��ع س��قوط الحواج��ز أم��ام     

 وف�ي الوق�ت نفس�ه، ف�إن االتج�اه المتس�ارع نح�و التكامل          .ار األجن�بي المباش�ر    االس�تثم 
يعط��ي ب��دوره أيض��ًا حاف��زًا  م��ا الع��المي م��ن ش��أنه أن ي��ؤدي إلى خ��لق ف��رص جدي��دة   

 . إضافيًا لالستثمار األجنبي المباشر
 

 :االستثمار األجنبي والتنافسية ـ ًاسابع
  

تنافسية وال سيما تنافسية صادراتها في         شكل تصاعد اهتمام الدول النامية بمسألة ال          
. االسواق الدولية، سببا اضافيا للسعي الى جذب االستثمارات االجنبية المباشرة                       

تحسين واالرتقاء بمستوى الصادرات    ويرجع ذلك الى مساهمة هذه االستثمارات في         
مجاالت من خالل االستثمار في أنشطة ذات قيمة مضافة أآبر في                        ، إما     اإلنتاج
بالتحول، في صناعة معينة، من األنشطة ذات اإلنتاجية المنخفضة                    وإما   ،   دةجدي

والمعتمدة على تكنولوجيا بسيطة وعمالة آثيفة إلى أنشطة ذات إنتاجية عالية تعتمد                 
هذا، ويتطلب االرتقاء بمستوى       . على تكنولوجيا رفيعة المستوى وعلى المعارف           

الصادرات تحسين أداء اإلنتاج، آما يتطلب ذلك التحول من الميزة النسبية الثابتة                      
والشك أن تحسين القدرة التنافسية أمرًا في غاية األهمية          .  إلى ميزة نسبية ديناميكية   
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تمثلة وينطوي على تحديات ولكنه ليس غايًة في حد ذاته، بل وسيلة لبلوغ الغاية الم                  
 . في تعزيز التنمية

 
االس��واق  االس��تثمار األجن��بي المباش��ر حاف��زًا ل��تكامل     ش��كل 

م��ن خ��الل المس��اعدة ف��ي رب��ط أس��واق رأس الم��ال  والعولم��ة 
 .نتاجيةوتحسين االوالعمل 

 
وإذا ما أريد للشرآات األجنبية أن تنخرط أآثر في اقتصادات الدول المتلقية                                  

ا وإقامة روابط خلفية مع الشرآات المحلية               وجب عليها تحسين أدائه       لالستثمار،   
. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى أن تصبح القيمة المضافة المحلية أآبر                        . الوطنية

مثاال ويعتبر نجاح استراتيجيات التصنيع الوطنية في العديد من الدول اآلسيوية                         
تضافرت الجهود الرامية الجتذاب االستثمارات             يحتذى في هذا المجال، حيث                

 . تنمية القدرات المحليةالجهود المتعلقة جنبية المباشرة الموجهة نحو التصدير مع األ
 

االستثمار وبدأت دول آثيرة تراعي في سياساتها توفير الشروط الالزمة لجذب                         
ومع االعتراف بأن استقرار االقتصاد الكلي              . األجنبي المباشر الموجه للتصدير       

قدرة التكنولوجية والموارد البشرية، هي          إضافة إلى عوامل أخرى هيكلية مثل ال              
فإنه ،   في جذب االستثمار    عناصر أساسية وهامة لجعل أي موقع قادر على التنافس           

السياسات ذات الصلة باالستثمار األجنبي المباشر        بصورة متزايدة على     يتم الترآيز   
 . زيادته واالنتفاع منه وتهيئة الظروف الالزمة لالموجه نحو التصدير

 
 
 :االستثمار األجنبي المباشر والتجارة ـ ًانثام

  
أمضى العديد من الدول النامية عقودًا من الزمن في وضع الحواجز والعقبات أمام                   
االستثمار األجنبي المباشر، وقد اشتملت تلك الحواجز على قيود على الحصة                             

عات المسموح للمستثمر األجنبي امتالآها في مؤسسة ما، وقيود على أنواع المشرو              
ورغم أن هذه القيود لم تكن تستهدف إلى حٍد          . التي يمكن للمستثمر األجنبي القيام بها     

بعيد سد الطريق أمام االستثمار األجنبي المباشر بقدر ما هدفت إلى تشجيع                                    
االستثمارات المحلية، إال أنها أدت إلى تثبيط االستثمارات األجنبية المباشرة                                

في آثير من األحيان إلى إقامة                   المقابل        فيولكنها أدت        . وإضعاف نوعيتها   
ورغم معقوليتها من       . جانبواألمحليين    المستثمرين    المشروعات مشترآة بين           

الوجهة التجارية إال أنها آانت تصطدم بعقبات أبرزها ضعف نوعية الشريك المحلي            
 . أو نتيجة الصعوبة المتأصلة في إدارة المشروعات المشترآة

 
ي فرضتها الدول النامية على الملكية األجنبية للمشروعات                وقد أسفرت القيود الت      

المحلية عن أثر معاآس تمثل في انخفاض الحوافز الضرورية لدى المستثمرين                        
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وقد اشتملت القيود وأنظمة التحكم في تدفقات                      . األجانب إلنجاح مشروعاتهم       
 العناصر قد   االستثمار األجنبي المباشر والتي وضعتها الدول النامية على العديد من           

اعتبرت استراتيجية،   مجاالت   الحظر الصريح على االستثمار في              : يكون أهمها  
اشتراطات الحصول على الموافقة الرسمية، وجود معايير غامضة بشأن الحصول                
على الموافقة، الضرائب الباهظة التي تستلزم إجراءات تعويضية من خالل حوافز                

، المشروعاتالشرآة األجنبية في           االستثمار، القيود التي تفرض على حصة                     
 ). المحتوى المحلي(والشروط التي تنص على نسبة محددة من المستلزمات المحلية 

 
الجتذاب يفترض ان تتضافر الجهود والسياسات الرامية                          

االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة نحو التصدير مع                       
 . تنمية القدرات المحليةالسعي الى 

 
ود واإلجراءات محور نقاش في جولة أورجواي لتحرير التجارة،           وأصبحت تلك القي  

الدول المتقدمة أن إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة تعد مشابهة للدعم         رأت  حيث  
التي تقدمه الدول لصادراتها، وبالتالي فقد دعت إلى إلغاء هذه اإلجراءات آونها                        

نتاج غير الكفء، باإلضافة إلى       تؤدي إلى تغيير مسار التجارة العالمية وتشجيع اإل           
 ). GATT(لقواعد اتفاقية الجات مخالفة أن إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة 

 
وآان قد عرض موضوع إجراءات االستثمار قبل جولة أورجواي بخمس سنوات                   
حين قامت الواليات المتحدة األمريكية بطرح اقتراح يتضمن ضرورة االهتمام بآثار            

وقد لقي هذا االقتراح آنذاك مقاومة شديدة          . ستثمار على التجارة الدولية    سياسات اال 
من الدول النامية آما أنه لم يلق ترحيبًا واسعًا من الدول المتقدمة، وآانت الحجة                         

ليست مختصة قانونًا بالنظر في سياسات " الجات"المسوغة ضد هذا االقتراح هو أن     
 . االستثمار

 
دية التي سبقت بدء جولة أورجواي، اقترحت الواليات                وفي خالل المرحلة التمهي      

المتحدة األمريكية جدول أعمال موسع للمفاوضات الخاصة بإجراءات االستثمار                    
وقد آان  . التي قد تؤثر على آل من االستثمارات األجنبية المباشرة والتجارة الدولية            

مدى استعدادها للحد   من البديهي أن يثار التساؤل بالنسبة لعدد آبير من الدول حيال               
من حريتها في فرض مثل تلك اإلجراءات على المستثمر األجنبي من خالل اتفاقية                  
متعددة األطراف، حيث ترى الدول النامية في هذا اإلطار بأن استخدام هذه                                   

 ضوابط يتم وضعها    ةاإلجراءات يعتبر أداة هامة في تنفيذ سياسات االستثمار وأن أي           
 . تراعي احتياجات التنمية لديهافي هذا المجال يجب أن 

 
حول إجراءات االستثمار ذات األثر         بالتوصل الى اتفاق       جولة أورجواي     وانتهت   

الشروط التي تضعها السلطات       واإلجراءات   والمتعلقة ب  ) TRIMS(على التجارة     
المحلية على االستثمارات األجنبية المباشرة والتي تنطوي على تقييد أو تشويه                           

وحدد االتفاق من تلك اإلجراءات اشتراط قيام المشروع األجنبي                .ميةللتجارة العال 
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بشراء أو استخدام منتجات محلية بمقادير أو نسب معينة، واستخدام شرط الموازنة                 
ويهدف االتفاق  . التجارية والصرف األجنبي، ولكنها لم تمنع شرط األداء التصديري         

لدول بالنسبة ل نظمة التجارة العالمية    إلى إزالة هذه اإلجراءات خالل سنتين من قيام م         
ويجوز . المتقدمة، وخمس سنوات للدول النامية، وسبع سنوات للدول األقل نمواً                    

 وقد أخذت منظمة التجارة العالمية    . تمديد هذه الفترة للدول النامية وللدول األقل نمواً        
شرين ت/ خالل شهر نوفمبر      بدولة قطر  مدينة الدوحة     االجتماع الوزاري في       خالل   
طلب بعض الدول األقل نموًا لتمديد فترة            الى   قرارًا ينظر بإيجابية        2001 الثاني

ال شك أن إلغاء هذه اإلجراءات          ). TRIMS(السماح المعطاة لها بموجب اتفاقية          
سوف تكون له نتائج اقتصادية إيجابية مماثلة لعملية تحرير التجارة العالمية، حيث                  

ي ترتب عليه زيادة تكلفة اإلنتاج نتيجة إجبار                 أن استخدام شرط المحتوى المحل         
المستثمر األجنبي استخدام موارد محلية غالبًا ما تكون غير مالئمة فنيًا وذات أسعار              

آما أن شرط موازنة التجارة والصرف األجنبي           . مرتفعة مقارنة باألسعار العالمية     
 .  تجارتها الخارجيةيعد إجراًء مشابهًا للقيود الكمية التي تفرضها بعض الدول على

 
ترى الدول النامية ضرورة ان تراعي االتفاقيات الدولية لتحرير         

 . فيهاالتنمية االستثمار احتياجات 
 
 : االستثمار األجنبي المباشر والخصخصة ـًاتاسع

  
أدت موجة الخصخصة في آثير من الدول النامية منذ أواخر عقد الثمانينات إلى نمو               

آما آانت الخصخصة بالنسبة            . تثمار األجنبي المباشر       آبير في تدفقات االس           
القتصادات دول أوروبا الوسطى والشرقية عنصرًا هامًا من عناصر عملية التحول               
إلى نظام اقتصاد السوق وهي تنطوي في الغالب على مشارآة من جانب مستثمرين               

 . أجانب بتنفيذ استثمارات مباشرة
 

تلقت الدول   ) 1995 -1988(رة خاصة     فخالل الفترة التي شهدت نشاطًا بصو            
 21دوالر على شكل تدفقات استثمار أجنبي مباشر ومبلغ            مليار   38النامية حوالي   

 %45استثمارات غير مباشرة، ويمثل المبلغان معًا نسبة              على شكل    دوالر  مليار  
 . من إيرادات آافة عمليات الخصخصة

 
الحد سسات بيعًا مباشرًا          بيع المؤ   : ويمكن تنفيذ الخصخصة بأسلوبين أساسيين            

ويبدو أن المشارآة     . بيعها عن االآتتاب العام      أو   المستثمرين او لمجموعة منهم،         
إال . المباشرة من جانب المستثمرين األجانب غير ممكنة إال في حالة البيع المباشر                 

الجدد، سواء آانوا أفراد أو صناديق استثمار، قد يبيعون في المستقبل                  ين  أن المالك 
 .  تلك المؤسسات لشرآات أجنبيةأسهم

 
وهكذا، يمكن أن يكون للخصخصة أثر إيجابي طويل األجل على توفير واجتذاب                     
رأس المال اإلنتاجي من الخارج، إال أن األمر يعتمد في األساس على أسلوب إدارة                 
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 فبرامج الخصخصة الجذابة تشترك في ثالث خصائص هامة              . برامج الخصخصة  
ويمكن أن يسفر اتباع هذه           . ي، التوجه التجاري، والشفافية        االلتزام السياس  : هي

المبادئ عن تحقيق الحد األقصى الممكن من المشارآة من جانب المستثمرين                             
األجانب في عمليات بيع المؤسسات التي تمتلكها الدول بيعًا مباشرًا، وبالتالي تحفز                 

الدول في تنفيذ عمليات     فقد تمكنت أنجح     . المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة     
الخصخصة من تحقيق زيادة مستمرة في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إليها                     

وهكذا تؤثر برامج     . نتيجة االستقرار السياسي وآبر حجم المشاريع المخصخصة             
 الخصخصة الواسعة النطاق في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بعدة طرق                          

ة لتلك االستثمارات األجنبية للمشارآة في اقتصاد البلد           إتاحة وسيلة ملموس   : ابزرها
المعين، إزالة آافة العقبات المعيقة لالستثمار، تحسين البنية األساسية، وأخيرًا                           
إعطاء إشارة من الحكومة باتخاذها الخطوات الالزمة لتهيئة بيئة مالئمة                                        

 .الستثمارات القطاع الخاص
 
 :العربيةالدول مناخ االستثمار في عاشرًا ـ 
  

% 0.7االس��تثمارات األجن��بية المباش��رة ل��م ي��تعد نص��يب ال��دول الع��ربية م��ن اجم��الي  
من االستثمارات األجنبية في الدول % 3 آما أنه لم يتجاوز نسبة    .2002خ�الل عام    
وإن دّل ه��ذا ع��لى ش��يء فإن��ه ي��دل ع��لى تواض��ع حج��م ت��لك االس��تثمارات          . ال��نامية

قط��ار الع��ربية ع��لى ج��ذب االس��تثمارات األجن��بية   بالمق��اييس الدولي��ة، وع��دم ق��درة األ 
 . في أمريكا الالتينية وجنوب شرق آسياالسيما المباشرة ومنافسة الدول النامية 

 
 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى بعض الدول النامية) 3(جدول 

 )مليون دوالر(
 

 البيان 1998 1999 2000 2001 2002
 الصين 43751 40319 40772 46846 52700
 المكسيك 11933 12534 14706 24731 13627
 )الين(هونج آونج  14770 24596 61938 22834 13718
 البرازيل 28856 28578 32779 22457 16566
 بولندا 6365 7270 9342 8830 4119
 سنغافورة 6389 11803 5407 8609 7655
 تشيلي 4638 9221 3674 5508 1603
 الدول العربية 8402 4297 2333 5944 4474

 
 . 2003األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي : المصدر
 

وج�ود تف�اوت آ�بير بي�ن ال�دول الع�ربية فيما يتعلق بقدرتها على                أيض�ًا   وم�ن الواض�ح     
ج��ذب االس��تثمارات األجن��بية المباش��رة، حي��ث نج��د م��ثًال أن دول المغ��رب الع��ربي         

م��ن % 80تس��تقطب م��ا ي��زيد ع��ن  ) نالمغ��رب، الجزائ��ر، تون��س، مص��ر، والس��ودا (
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ويع��زى ذل��ك إلى حج��م   . إجم��الي تدفق��ات االس��تثمارات األجن��بية إلى ال��دول الع��ربية    
 . وهياآل اقتصاد تلك الدول والسياسات المتبعة في ذلك الخصوص

 
وع��لى ال��رغم م��ن ذل��ك، فق��د واص��لت ال��دول الع��ربية خ��الل األع��وام القلي��لة الماض��ية   

تغيير األطر التنظيمية الداخلية والخارجية     وباالستثمار  اس�تكمال التش�ريعات الخاصة      
تش�ريعات ذات الص�لة باالستثمار آتعديل القوانين        التطوي�ر   وش�مل ذل�ك     . ب�ه الخاص�ة   

القي�ود المفروض�ة ع�لى المس�تثمرين األجانب بما          وتخفي�ف   الخاص�ة بالتم�لك األجن�بي       
في ظل التوجه الدولي    يجع�ل اقتص�ادات ت�لك ال�دول وبيئتها االستثمارية أآثر تنافسية             

وينس��حب ه��ذا األم��ر ع��لى ال��نظم الخارجي��ة لالس��تثمار وتدف��ق رؤوس  . نح��و العولم��ة
األم��وال، حي��ث ق��امت ال��دول الع��ربية بال��توقيع ع��لى العدي��د م��ن االتفاقي��ات الث��نائية         

آما قام العديد من الدول . لتش�جيع وض�مان االس�تثمار م�ع ال�دول األجن�بية وفيم�ا بينها        
ع اتفاقي��ات ث��نائية ته��دف إلى تف��ادي االزدواج الض��ريبي معظمه��ا م��ع     الع��ربية ب��توقي 
 . الدول المتقدمة

 
وض�من ه�ذا اإلط�ار، ق�ام العدي�د من الدول العربية بتوقيع اتفاقيات متعددة األطراف،            

تض���م ف���ي   وال���تي (MIGA)ض���مان االس���تثمار  واالنض���مام الى الوآال���ة الدولي���ة ل  
االنضمام الى المنظمات االقليمية     عن   ه�ذا فض�الً   .  دول�ة ع�ربية    16عض�ويتها ح�الي     

والمؤسس��ة االس��المية ل��تأمين االس��تثمار    المؤسس��ة الع��ربية لض��مان االس��تثمار    م��ثل 
 . وائتمان الصادارت

 
 59 بحوالي   1995 -1988حظيت الدول النامية خالل الفترى      

مليار دوالر آاستثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة، تمثل                 
  .عمليات الخصخصة فيهامن ايرادات % 45نحو 
 

آم�ا واص�لت ال�دول الع�ربية جهوده�ا ال�ترويجية ال�رامية إلى تحسين وتطوير قدرات                   
وفاع��لية أجه��زتها الوط��نية المع��نية ب��ترويج االس��تثمار وذل��ك به��دف مواجه��ة تحدي��ات  

أس��اليب حدي��ثة  وت��م اع��تماد  . المنافس��ة ع��لى ج��ذب االس��تثمارات األجن��بية المباش��رة    
 . ذات األولوية االقتصادية للقطاعاتللترويج 
 
لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، على الرغم من ذل�ك آل�ه ل�م يك�ن آافي�ا      بي�د أن   

المغ�ريات المتمث�لة ف�ي تهي�ئة األرض�ية الص�الحة والم�ناخ المؤات�ي لتلك االستثمارات                  
وق��د تك��ون العوام��ل االقتص��ادية الك��لية وأس��واق . ولعم��ل الش��رآات م��تعددة الجنس��يات

وبال�تالي ف�إن قدرة الدول      . ف�ي ال�دول الع�ربية تش�كل اب�رز المعوق�ات           وراق المالي�ة    األ
الع�ربية ع�لى المنافس�ة لج�ذب االس�تثمارات األجن�بية المباش�رة تبقى متوقفة على عدد            
م��ن الش��روط ق��د يك��ون أب��رزها تعزي��ز وتي��رة اإلص��الح االقتص��ادي وتحس��ين م��ناخ     

 . االستثمار بكافة جوانبه
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 فقات االستثمار األجنبي المباشر إلى بعض الدول العربيةتد) 4(جدول 
 )مليون دوالر(

 
 البيان 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 الجزائر 260 501 507 438 1196 1065
 البحرين 329.3 179.5 453.7 358 91.8 218
 مصر 886.9 1065.3 2919.4 1235.4 509.9 647

 العراق 1.1 7.1 6.9- 3.1- 1- -
 ردناأل 360.9 310 158 39.2 169.1 56
 الكويت 20 59.1 72.3 16.3 39.5- 7

 لبنان 150 200 250 297.8 249.3 257
 ليبيا 82.3- 150.2- 118.4- 142.1- 100.6- 96-

 المغرب 1079.3 333.1 849.5 201.3 2657.8 428
 ُعمان 65 101.4 20.8 23.4 48.6 40
 قطر 418.3 347.3 113.3 251.6 237.4 326

-350 19.8 -1883.6  السعودية 3043.5 4289.2 780-
 السودان 97.9 370.7 370.8 392.2 574 681
 سوريا 80 82 263 270 205 225
 تونس 365.3 668.1 367.9 778.8 486.4 821
 اإلمارات 232.4 257.7 984.9- 260.5 155.6- 95
 اليمن 138.5- 219.4- 194.3- 200.9- 204.9- 64

 إلجماليا 7169.1 8401.9 4297.2 2332.8 5943.5 4474
 

 .2003األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي : المصدر
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 تجربة البرزايل في جذب االستثمارات
 

  
لع��ب االس��تثمار األجن��بي المباش��ر دورًا هام��ًا ف��ي االقتص��اد البرازي��لي خ��الل العقدي��ن 

تيجة سياسة االستقرار   وجاء ذلك ن  . عية، ال س�يما ف�ي تطوير القاعدة الصنا        الماض�يين 
االستثمارات األجنبية المباشرة   تدفقات   شهدت    حي�ث  واالنف�تاح وال�تحرر االقتص�ادي،     

 إلى أآثر من 1994دوالر في عام مليار  3إلى ال�برازيل ارتفاع�ًا آ�بيرًا م�ن حوالي          
ة من االستثمارات األجنبي  % 26، أي ما يعادل حوالي      2001دوالر ع�ام    م�ليار    22

مت����لق وبذل����ك تعت����بر ال����برازيل أآ����بر  . المباش����رة الم����توجهة إلى أم����ريكا الالتي����نية 
 . لالستثمارات األجنبية المباشرة في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

 
وم��نذ أواس��ط عق��د التس��عينات، اع��تمدت الس��لطات البرازي��لية ع��لى تدفق��ات االس��تثمار  

عجز ميزان تمويل : رئيسية هيهداف األجن�بي المباش�ر للمس�اعدة ف�ي تحقي�ق ثالث�ة أ          
 من خالل خصخصة شرآات القطاع العام، تمويل عجز الموازنة العامة،  المدفوع�ات 

 . االنتاجية وتعزيز القدرات التنافسيةقطاعي اإلنتاج والخدمات لتطوير وتحديث 
 

باإلض�افة إلى قي�ام الس�لطات الحكومي�ة بخ�لق ف�رص جدي�دة لألعم�ال واالستثمارات،                 
 مس��تويات منخفض��ة م��ن الحماي��ة بم��ا يس��مح  ،من اإلط��ار االقتص��ادي الجدي��دتض��فق��د 

ل��لواردات ب���الدخول إلى االقتص���اد البرازي���لي وتحس��ين هوام���ش األرب���اح للش���رآات   
وج��ود ثالث��ة اتجاه��ات تعت��بر  وآ��ان واض��حا . خ��ارج الح��دود والعام��لة ف��ي ال��برازيل  

كبير في عمليات الدمج   التوسع ال ،  مس�ؤولة ع�ن االس�تثمارات األجن�بية المباشرة وهي         
تنظيم ، واالس�تثمارات الجدي�دة الموجهة ل  تمدي�د وتعمي�ق ب�رامج الخصخص�ة    ،  والتم�لك 

 وهيكلة عمليات الشرآات عبر الحدود الموجودة في البرازيل
 

وق�د ش�ملت المرح�لة األولى م�ن برنامج الخصخصة في البرازيل نقل ملكية الحكومة      
 وخاص�ة ف�ي قطاعات التعدين، وصناعة   ف�ي القط�اع الص�ناعي إلى القط�اع الخ�اص،        

ف�ي حين شملت   . الص�لب والحدي�د، وص�ناعة الكيماوي�ات والب�تروآيماويات واألس�مدة           
المرح�لة ال�ثانية مج�ال الخدم�ات العامة، وقد تضمنت توليد الطاقة وتوزيعها، خطوط               

 . السكك الحديدية، المياه، الغاز، المجاري، االتصاالت، والمؤسسات المالية
 

في صناعة : ت االس�تثمارات األجنبية المباشرة في البرازيل على النحو التالي      وترآ�ز 
 ،(9%)، الكيماويات والبتروآيماويات   %)19(اإللك�ترونيات   %) 50.6(الس�يارات   

وم��ن الش��رآات العالمي��ة الك��برى ال��تي دخ��لت الس��وق   %). 6(األغذي��ة والمش��روبات 
 ف��ورد، ش��رآة في��ات وش��رآة   البرازي��لي م��ثًال ج��نرال موت��ورز، دايم��لر ب��نز، ش��رآة   

 . فلوآسواجن
 

حج��م اإلص��الحات االقتص��ادية ال��تي طبق��تها الس��لطات البرازي��لية،    ويمك��ن الق��ول ان 
وآ����بر الس����وق البرازي����لي، والدرج����ة العالي����ة م����ن االنف����تاح وال����تحرر االقتص����ادي 
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 وإزال���ة العق���بات أم���ام الص���ادرات وال���واردات،   ،وال���تجاري، وب���رامج الخصخص���ة 
ي واآ���بت ج���ذب االس���تثمارات األجن���بية والم���ناخ المؤات���ي لعم���ل      والتس���هيالت ال���ت 

واس�تمرار ت�لك االس�تثمارات، فض�ًال ع�ن االس�تقرار السياس�ي، آانت جميعها عوامل               
أدت إلى جع���ل االقتص���اد البرازي���لي م���ن أآ���بر االقتص���ادات المت���لقية لالس���تثمارات   

 .  هذا االقتصاداألجنبية المباشرة والتي آان لها أثرها المباشر على أداء ونمو
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 بعض التوصيات حول

 "االستثمارات األجنبية المباشرة في االقطار العربية"
 

نظ��م المعه��د الع��ربي لل��تخطيط ورش��ة ح��ول االس��تثمارات االجن��بية المباش��رة ف��ي   
وق��د . 2000 م��ارس 29-27خ��الل الف��ترة االقط��ار الع��ربية ف��ي مق��ره ب��الكويت  

 : ابرزها ما يليخرجت الورشة بعدد من التوصيات، آان 
 
 االجن��بية االس��تثماراتبم��راجعة أنظم��ة الحواف��ز واألط��ر الت��نظيمية الخاص��ة      •

اقتص��ادية خ��لق بي��ئة س��يما م��ن خ��الل   ال،وتحس��ين م��ناخ االس��تثمار بص��فة عام��ة 
 .الئمةوسياسية ومؤسسات م

س�تثمارات األجن�بية ال�تي ال تخ�دم األه�داف الت�نموية وتعبر عن             الال ض�رورة ل    •
 .طر بشكل واضحأولويات آل ق

قط���ر م���ن األقط���ار أي ع���دم ال���ترآيز ع���لى الحواف���ز ال���تي يمك���ن أن يم���نحها   •
ف�إن الحواف��ز الض�ريبية وتدن�ي األج�ور ل��م تع�د حواف�ز آافي��ة       ، وبال�تالي . المنافس�ة 

 .لوحدها لجذب االستثمار األجنبي
 وأهمية  ،ف�ي ج�ذب االس�تثمار األجن�بي المباشر        ال�ترويج   أهمي�ة دور مؤسس�ات       •

 . الكفاءةعال من لى قدر فيها ععاملون الكون أن ي
 بحيث يستجيب هذا القطاع إلى      ،أهمي�ة تطوير قطاع محوري لجذب االستثمار       •

 . قطرآلاألولويات التنموية داخل 
القطاع���ات التق���ليدية م���ثل الطاق���ة الى ج���انب ت���نمية قطاع���ات جاذب���ة الس���عي ل •
ذات الك��ثافة  وال��ترآيز ع��لى قط��اع الخدم��ات والمج��االت . الص��ناعات التحوي��ليةو

 . العاليةالتقنيةالمعرفية و
ج��ذب االس��تثمارات ل ،اتفاقي��ات الش��راآة وال��تكامل االقتص��ادي توظي��ف أهمي��ة  •

 . األجنبية المباشرة
تفاقي�ات ال�تجارية ف�ي ظ�ل م��نظمة     الض�رورة الدراس�ة الم�تأنية آلث�ار الممك��نة ل     •

(س��تثمار الة باال��تجارة العالمي��ة ع��لى االس��تثمارات االجن��بية، الس��يما ت��لك المتع��لق 
TRIMs ( والخدمات)GATS.( 

هذه يمكن أن تمثل  حيث ،واإلدارة الحديثةالتقنية  ط�رق بدي�لة ل�نقل       ال�بحث ف�ي      •
 . في المستقبلحافزًا لالستثمارات األجنبية المباشرة الطرق

 



 24

 
 الشرآات متعددة الجنسيات تعاظم دور 

 
األم��م  نامج ، الص��ادر ع��ن ب��ر  2002االس��تثمار الع��المي لع��ام   يش��ير تقري��ر  

أن دور الش���رآات م���تعددة الجنس���يات آخ���ذ ف���ي ال���تعاظم ف���ي    االنم���ائي الى الم���تحدة
وذآر التقرير ان عدد هذه الشرآات بلغ . االقتص�اد العالمي السائر في طريق العولمة   

في تابعة لها  ألف شرآة أجنبية  850تضم نحو    أل�ف شرآة     65 حوال�ي    2001ع�ام   
 مليون شخص مقارنة    54عام�لين ف�ي ه�ذه بحوال�ي         يق�در ع�دد ال    و. ش�تى أنح�اء الع�الم     

 تريليون 19وقد بلغ رقم مبيعاتها حوالي      .  1990 م�ليون شخص في عام       24ب�نحو   
دوالر أي ض��عف قيم��ة الص��ادرات العالمي��ة، ف��ي حي��ن آ��ان ال��رقمان متس��اويان ع��ام   

بعشر الناتج  الم�تعددة الجنس�يات والشرآات التابعة لها        الش�رآات   واس�تأثرت   . 1990
 . محلي اإلجمالي العالميال
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