ضرورات ومخاطر االستثمار االجنبي في الدول النامية
د .رواء زكي يونس الطويل

ضرورات وخماطر االستثمار األجنبي يف الدول النامية
د .رواء زكي يونس الطويل
أستاذ مساعد
قسم العالقات الدولية /كمية العموم السياسية
جامعة الموصل
املقدمة

تش غ ل مسغغةلة تشغغجيس االسغغتثمارات االجنبيغغة اوسغغاط المسغغؤولين والمرك غرين فغغي اكثغغر
ال غغدول المت دمغ غغة وال غغدول الناميغ غغة همغ غغر اخ غغتعن سياسغ غغات ا وب غ غغرن النظ غغر هغ غغن ه يغ غغدت ا
السياسغغية او فمسغغرت ا االدت غغادية .وتغغةتي اهميغغة هغ ا الظغغاهر فغغي الغغدول الناميغغة ،همغغر وجغ
الخ غغوص ،بعغغد ان تبغغين ه غدم امكانيغغة اسغغتمرار المعونغغات االجنبيغغة وال غغروض الم غغرفية
الخا غغة او العامغغة لو غغدها بتمويغغل تنميت غغا بسغغبم اسغغتر ال ازمغغة المديونيغغة ومغغا راف غغا مغغن

ت ييرات هيكمية همر مستوى االدت اد العالمي او االدت ادات الوطنية منررد .

و تغغر ودغغت دريغغم كغغان ينظغغر الغغر االسغغتثمارات االجنبيغغة بعغغين الريبغغة فغغي البمغغدان

النامية نظرآ الرتباط ه ا الظاهر تاريخيآ بالمر مة االسغتعمارية وسغياد اال تكغار ال أرسغمالي
الغ غ ي د غغام ب غغامتعا الث غغرو ف غغي ال غغدول المس غغتعمر ون م غغا ال غغر البم غغدان االم لتعزي غغز التغ غراكم
الرآسغغمالي في غغا ،وهميغ اهتمغغدت الغغدول المسغغت مة ،فغغي الخمسغغينات والسغغتينات همغغر م غغادر
التمويل االخرى لمتنمية متجنبة ددر االمكان االستثمارات االجنبية (.)1
ل غغد وض غغس

غغندول الن غغد ال غغدولي دواه غغد ا

غغاالية لتعري غغن االس غغتثمار االجنب غغي

المباش غغر تغ غرتبط اساس غغآ ب غغةثرا هم غغر ميغ غزان الم غغدفوهات وطب غغآ ل غ غ ا ال واه غغد ف غغان االس غغتثمار
المباشغغر د غد يةخ غ

غغي ة ش غراء لمنشغغا داالمغغة او مشغغاركة في غغا ،وهنغغا فان غ يغغؤثر فغغي مي غزان

المغغدفوهات مغغس ان غ ال يضغغين ا غغوس أرسغغمالية جديغغد  .ونظ غرآ لكغغون ا

غغاءات االسغغتثمار

االجنبغغي المباشغغر ت غرتبط بمي غزان المغغدفوهات فغغان االربغغاح التغغي تولغغدها المشغغاريس فغغي البمغغد

المضغ غغين هنغ غغدما تخغ غغرج نجغ غغدها تظ غ غغر كتغ غغدف ات خارجغ غغة فغ غغي ال سغ غغام الجغ غغاري لمي غ غزان
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المدفوهات اما االرباح غير الموزهة همر ممة االس م ف د تعامل باهتبارهغا تغدف ات داخمغة
في سام رأس المال .وا ا ماادترضت الشركة الررهية من م ادر م ميغة لتوسغيس اهمال غا
فان همم ا ه ا اليعتبر استثمار اجنبي مباشر الن ال يظ ر في ميزان المدفوهات.
ان ه ا ال واهد اوجدت

عوبات في دياس االستثمار االجنبغي المباشغر سغواء فغي

البمغغدان الناميغغة او المت دمغغة .اضغغافة الغغر ال غغعوبات ناجمغغة هغغن هغغدم االترغغال همغغر تغغوفر
شغغرط االدار ل غغرض اهتبغغار االسغغتثمار االجنبغغي هغغو االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر .فغغبعض
ال غغدول تعتب غغر ام غغتعا  %78يكر غغي لت غغوفر ش غغرط الس غغيطر االداري غغة وغيره غغا تش غغترط ام غغتعا
 %08او اكثر من لغا كمغ جعغل اال

غاءات الدوليغة مغن االسغتثما ارت االجنبيغة المباشغر

تعاني من وجود هامش من هدم الددة (.)7

ان العدي غ غغد م غ غغن ال غ غغدول ،سغ غ غواء كان غ غغت نامي غ غغة ام مت دم غ غغة ،ت غ غغدم االن غ غ غوافز لجغ غ غ م

االستثمارات االجنبية المباشر  .وهنالا ادلة داطعة همر ان تما ال وافز هغي هامغل ثغانوي،
نسغبيآ فغغي دغ اررات التغغوطن لعسغغتثمارات التغغي تتخغ ها الشغغركات غيغغر الوطنيغغة ،دياسغغآ بالم ازيغغا

التغغي يوفرهغغا المغغوطن الم غراد االسغغتثمار في غ  ،مثغغل جغغم السغغول ،تكغغالين االنتغغاج ،مسغغتويات
الم ار  ،االست رار السياسي واالدت ادي واالطار التنظيمي(.)3

اهمية البحث
ا ا ك غغان م غغن الممك غغن التم غغاس مظ غغاهر االس غغتثمار االجنب غغي الناجم غغة ه غغن أطم غغاع
ال أرسغغمالية االدت غغادية فغغي التوسغغس همغغر المسغغتوى العغغالمي ،مغغن خغغعل شغغموليت ا وتةثيرهغغا
همر كل البمدان والمتعاممين في كغل الجوانغم السياسغية ،واالدت غادية واالجتماهيغة ،خا غة
بعد ان يار كل من االت اد السوفيتي ساب آ وبمغدان اوربغا الشغردية ،وانت غاج كثيغر مغن البمغدان

الناميغغة سغواء فغغي افري يغغا او فغغي امريكغغا العتينيغغة او فغغي اسغغيا تطبيغغل مبغغادى ادت غغاد السغغول

واالنرتاح همر العامل الخارجي المرغروض مغن طغرن المؤسسغات الماليغة والدوليغة ( غندول
الن د الدولي والبنا الدولي) في شكل برامج ا ع ية لسياست ا االدت ادية من ج غة وت ازيغد

تدف ات رؤوس االموال ب رة مباشر او غير مباشر مابين بمدان العالم من ج ة اخرى.
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وهغغو مغغا سغغاهد هم غغر تجغغاوز تمغغا ال غواجز الت غغي تررض غ ا تمغغا ال غغدود الج رافيغغة
وال انونيغغة الضغغي ة مغغا بغغين البمغغدان والتغغي كانغغت ت غغن فغغي وج غ تراكمغغات راس المغغال همغغر

المسغغتوى العغغالمي ،ممغغا ادى الغغر تضغغاهن جغغم المبغغادالت السغغمعية ،واالسغغتثمارية ،توسغغس
ت ريغغر اس غوال رؤوس االم غوال…بشغغكل كبيغغر همغغر ال غغعيد الغغدولي ،ودغغد جغغاء ه غ ا نتيجغغة،
خا غغة تم غغا التط غغورات السغ غريعة الت غغي هرفت غغا تكنولوجي غغة المعموماتي غغة واالت غغاالت وط غغرل
ووساالل الن ل والموا عت ،يث ا بح برضغم ا العغالم مجغرد دريغة

غ ير  ،ممغا سغ ل فغي

تعميم طرل االنتاج ومعايير االست عا .وا ا كان ينظغر الغر االسغتثمار االجنبغي همغر ان غا
تسغمح بتغوفير وخمغل الرغرص والمناسغبات المعالمغة لمختمغن البمغدان لعنغدماج ب غرة ايجابيغة
فغ غغي االدت غ غغاد العغ غغالمي ،فان غ غ يمكغ غغن ان ينغ غغتج هغ غغن لغ غغا العديغ غغد مغ غغن المخغ غغاطر الت مغ غغيش
واالد اء لبمدان اخرى من ه ا النظام االدت ادي العالمي الجديد.

من فتر طويمة بدأ االدت اديون يعطون كثيرآ من االهتمغام لغدور االسغتثمارات فغي
ال ياكغل االرتكازيغة ( )infrastructureفغي التنميغغة مثغل الد ارسغات التغغي دغام ب غا هيرشغغمان،
كغ غ غ لا كن غ غغدلبركر والت غ غغي اك غ غغدت هم غ غغر اهمي غ غغة ال ياك غ غغل او البن غ غغر االرتكازي غ غغة ف غ غغي التنمي غ غغة

االدت غغادية( .)1ل غغد دس غغم كن غغدلبركر االس غغتثمار ف غغي ال ياك غغل االرتكازي غغة ال غغر مجم غغوهتين.

االولغغره هغغي مجموهغغة رأس المغغال المغغادي االدت غغادي ( (EOC) Economic over

 head Capitalوثانيآ همجموهغة رأس المغال االجتمغاهي ( (SOC)social Over head

.)0(Capital

ولمعرفغ غغة مغ غغاهي طبيعغ غغة الرهانغ غغات ال ي يغ غغة التغ غغي تواج غ غ لعنغ غغدماج ايجابيغ غغآ فغ غغي
االدت غ غغاد العغ غغالمي بمغ غغا يتماشغ غغر والم ازيغ غغا النسغ غغبية التغ غغي تتغ غغوفر همي غ غغا هياكم غ غغا وفروه غ غغا

ال ناهية والخدماتية و تر الزراهية ..فان االمر يسغتوجم منغا اوال ودبغل كغل شغيء معرفغة
مغغاهي ه غ ا الرغغرص والمناسغغبات التغغي يوفرهغغا االسغغتثمار االجنبغغي مغغن ج غغة ،ومغغاهي طبيعغغة

ه ا االخطار التي دد تنجم هن من ج ة اخرى.

مشكمة البحث
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ا غغبح موضغغوع االسغغتثمارات االجنبيغغة يمغغس ويغغؤثر همغغر جميغغس دطاهغغات النشغغاط
البشغغري فغغي أي بمغغد كغغان وبغغدرجات متراوتغغة ،وهغغو مغغا يسغغتمزم اليغغوم همغغر ا غ ام ال غرار
السياسغغيين واالدت غغاديين فغغي كغغل البمغغدان ضغغرور تر غغم وادراا ب غغرة جيغغد مضغغمون ه غ ا

الموضوع ،ويمكن ان تؤدي الر انعكاسات متعارضة ناجمة أساسغآ هغن نتغاالج لغا فغي غد
ات ا بسبم تسارع وتوسس وتير الت ييرات التي تررضغ ا االسغتثمارات االجنبيغة ،يغث يمكغن
ان تشغ غغكل افضغ غغل وس غ غغيمة لت ريغ غغر دغ غغوى المنافس غ غغة همغ غغر ال غ غغعيد ال غ غغدولي مغ غغابين ال غ غغدول
والمؤسسات االدت ادية والتي سون تسغمح مغن خعل غا الغر اهغاد توجيغ المغوارد والطادغات

الماديغ غغة ،الماليغ غغة والبش غ غرية الموجغ غغود فغ غغي البمغ غغدان وفغ غغي العغ غغالم بةس غ غرا افضغ غغل توجي غ غ ن غ غغو
النشاطات التي باالمكان ان ت ل في ا انتاجية اكثر ومردودية أوفر.

كما يمكن ان ينجم هدم تةدمم وتكيين بعغض البمغدان والمؤسسغات مغس تسغارع وتيغر

الت ييرات وتزايد د ال غعوبات واالزمغات همغر المسغتوى العغالمي .فغي اطغار هغ ا الشغروط
تتجمغ غغر المشغ غغكمة ال ي ي غ غة لمبمغ غغدان الناميغ غغة الم غ غغدر لمسغ غغمس االوليغ غغة (س غ غواء اسغ غغتخراجية او
زراهيغغة) والتغغي مغغن بين غغا الع غرال البمغغدان العربيغغة ،لغغيس ف غغط م اولغغة ايجغغاد تكغغافؤ فغغي نسغغم
التب غغادل بين غغا وب غغين البم غغدان المت دم غغة ،وانم غغا العم غغل اكث غغر لمخ غغروج م غغن م غغةزل التخ غغص

الم غغوروث ه غغن فت غغر االس غغتعمار الغ غ ي يعتم غغد هم غغر م غغداخيل الري غغس ،باهتب غغارا هام غغل معرد غغل
لمسير التنمية الم مية.

يب غغرز االس غغتثمار االجنب غغي كظ غغاهر ديناميكي غغة وأدا راليس غغية لمس غغاهد هغ غ ا البم غغدان

همغغر االنغغدماج االدت غغادي والمسغغاهمة االيجابيغغة فغغي ال ركيغغة العالميغغة لمنمغغو االدت غغادي،
وان تساهد همر ت يل االرباح وزياد االنتاجية في المؤسسات االدت غادية ،وبالتغالي ف غي
وسغغيمة وفر غغة مناسغغبة ل غ ا البمغغدان لتغغدارا التخمغغن والم غغال باالدت غغاديات المت دمغغة هغغن

طريل ت سين مسغتويات المعيشغة .ومغن ج غة اخغرى ف غو ظغاهر يمكغن ان تغؤدي الغر زيغاد

توسغغيس فجغغو التخمغغن والر غوارل االدت غغادية واالجتماهيغغة بغغين البمغغدان ،وهمغغر ان غ ادا تغغؤدي
الغغر زيغغاد التغغدهور والغغر زوال بعغغض البمغغدان والمؤسسغغات االدت غغادية وك غ ا زيغغاد مظغغاهر
الت ميش واالد اء في اطار االدت اد العالمي.

311

ضرورات ومخاطر االستثمار االجنبي في الدول النامية
د .رواء زكي يونس الطويل

غير ان ما يمكن تسجيم واالترغال هميغ هنغا ،هغو ان االسغتثمار االجنبغي بغع شغا
ي ل العديد من االربغاح والمكاسغم ال امغة سغواء فغي مجغال االنتغاج او فغي زيغاد المغداخيل
االجماليغغة بالنسغغبة لمجمغغوع االدت غغاد العغغالمي ،اال ان مغغايمكن تةكيغغدا هنغغا هغغو ان االربغغاح
الم

غغة تختم غغن بطبيع غغة ال غغال

غغت ا م غغن بم غغد ال غغر اخ غغر ب غغاختعن ال غغوى االدت غغادية

والتجاري غغة لمبم غغدان المش غغكمة لعدت غغاد الع غغالمي ،كم غغا يج غغم العم غغم انغ غ د غغد يم غغو بالت غغدريج
خ و يات مختمن المناطل والشعوم واالمم واست عليات ا.

هدف البحث
ي غغدن الب غغث الغغر بيغغان

ي غغة هامغغة وهغغي ان االسغغتثمار االجنبغغي ا غغبح

ي غغة

داالمة لمدول النامية بعد ان اثبتت هجزها هن توفير الم ادير الكافية من الن غد االجنبغي هغن
طريل

ادرات ا وه ا ال يد ي يمن همر هممية التنمية االدت ادية في ه ا البمدان االان غا لغم

تتمكن من ت يل االسغت عل االمثغل ل غ ا المغوارد و لغا لضغعن هياكم غا االرتكازيغة ون غص
فغغي كراءت غغا االداريغغة والرنيغغة والضغغيل النسغغبي فغغي اس غواد ا الم ميغغة ،لغغا ادى الغغر ارترغغاع
تكغغالين االنتغغاج واالسغغتثمار في غغا وب غغاء جغغزء كبيغغر مغغن مواردهغغا االنتاجيغغة معطغغل او غيغغر
مست ل است عل امثل.

ودد تباينت اراء االدت اديين ول تةثير االستثمارات االجنبية همغر همميغة التنميغة

االدت ادية ،ف د اشار بعض م الر ايجابية ه ا التةثير همر اهتبغار ان رأس المغال االجنبغي
يساهم في ت

يح االختعالت ال يكميغة هغن طريغل تغوفير السغمس ال أرسغمالية الضغرورية ممغا

ي غ غغؤدي ال غ غغر رف غ غغس كر غ غغاء االس غ غغتثمار وانتاجي غ غغة رأس الم غ غغال وبالت غ غغالي يخر غ غغض نس غ غغبة رأس

المال/النغغاتج ،فغغي غغين اشغغار الغغبعض االخغغر الغغر سغغمبية ه غ ا التغغةثير مسغغتندآ فغغي لغغا ان
ال سم االكبر من االموال االجنبية توج ن و االست عا او الر دطاهات غيغر منتجغة ،ممغا
يؤدي الر توسيس االختعفات واالختعالت في ال ياكل االرتكازية وبالتالي يرفس من تكغالين

االستثمار ونسبة رأس المال/الناتج.
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فرضية البحث
يرترض الب ث ان هناا مزايا من االستثمار االجنبي ولكن في نرس الودغت ي غ ر
من ان هناا مخاطر من االستثمار االجنبي يجم ان تؤخ بعين االهتبار.
مفهوم االستثمارات االجنبية

وهغغو االسغغتثمار الناشغغا هبغغر ال غغدود ،نتيجغغة النت غغال روؤس االم غوال االسغغتثمارية

وشغ غغتر الم غ غوارد االدت غ غغادية بغ غغين الغ غغدول المختمرغ غغة ب غ غغدن جنغ غغي االربغ غغاح وتعظغ غغيم المنغ غغافس
المت

غة .ويغرى الغبعض ان االسغتثمارات االجنبيغة فغغي بمغد مغا مغا هغي اال تمغا المشغغروهات

الممموكغغة لعجانغغم ،س غواء أكانغغت الممكيغغة كاممغغة ،ام كانغغت باالشغغتراا بنسغغبة كبيغغر مغغس رأس
المغغال الغغوطني ،بمغغا يكرغغل ل غغا السغغيطر همغغر ادار المشغغروع ،ويتسغغاوى فغغي لغغا ان تكغغون
االم غوال مسغغتثمر بشغغكل مباشغغر هغغن طريغغل االفغغراد او الشغغركات االجنبيغغة ،او بشغغكل غيغغر

مباشر هن طريل االكتتام في أس م وسندات تما المشروهات (.)6
بينما يرى اخرون ان االستثمار االجنبي هو أي تغدفل لممغوارد االدت غادية لم يغر،

ب غغدن اس غغتخدام ا خ غغارج الدول غغة

غغا بة المغ غوارد االدت غغادية ،ويش غغمل ل غغا المس غغاهدات

وال غغروض او االكتتغغام مغغن أس غ م البمغغد المضغغين ) ،(Host Countryاو المشغغاركة مغغس
رأس المال الوطني في تةسيس المشاريس المختمرة من بمد المتم ي لتما االستثمارات (.)7

فيمغغا هغغرن اخغغر االسغغتثمار االجنبغغي همغغر ان غ كغغل اسغغتخدام يجغغري فغغي الخغغارج

لم غوارد ماليغغة يممك غغا بمغغد مغغن البمغغدان  .ولغغم يةخ غ ه غ ا التعربغغن بنظغغر االهتبغغار االسغغتخدام
الن االي لرأس المال ،فسيان ان يست ما هغ ا المغال او ان يسغتثمر فعغآ ،او ان يكتنغز ،ف غ ا
المر غغوم لعسغغتثمار يشغغمل سغغاالر المبغغال الم غغدر  ،ب غغض النظغغر هغغن اسغغموم اسغغتخدام تمغغا
االمغ غوال ف غغي االدت غغادات المس غغت بمة لتم غغا االمغ غوال( .)8واخيغ غرآ ف غغد هرفغ غت المجن غغة الممكي غغة

البرطانية المكمرة بد ارسغة المسغاالل الدوليغة (هغام )1937االسغتثمار االجنبغي همغر انغ شغراء
االورال المالي غغة ال غغادر ف غغي الخ غغارج -ف غغي دول غغة اجنبي غغة -لم غ غ مة ال كوم غغة او ال ط غغاع

الخاص في دولة اخرى ،و سم نرس المجنة فغان شغراء االورال الماليغة ال غادر فغي اسغوال
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المال الدولية ،او شراء مشغروع أرسغمالي او شغراء ارض فغي بمغد المتم غي لتمغا االسغتثمارات،
يدخل في بام االستثمار االجنبي (.)9
أشكال االستثمارات االجنبية

تت غغن اش غغكال وسياس غغات االس غغتثمارات االجنبي غغة بالتع غغدد والتب غغاين ولغ غ لا يمكنن غغا

التمييز بين االشكال االتية من االستثمار االجنبي()18ه

 -1تبعغغآ لنوهيغغة او

غغرة ال غغاالم بعمغغل االسغغتثمار ،وهنغغا يمكننغغا ان نميغغز بغغين نغغوهين مغغن

االستثماره

أ .االسغغتثمار االجنبغغي ال كغغوميه وهغغو لغغا االسغغتثمار الغ ي ت غغوم بغ دولغغة ،او جماهغغة،
او ج ة ات كيان همومي ،دومي او دولي.

م .االسغتثمار االجنبغي الخغاص هوهغو االسغتثمار الغ ي ي غوم بغ فغرد او شغركة ،او هيالغغة
خا ة ات جنسية اجنبية(.)11
 -7وف آ لمنا ية الزمنية هوهنا يمكن ت سيم االستثمار االجنبي الر النوهين االتيين ه
أ .االسغغتثمارات ال

غغير المغغدىه وهغغي االسغغتثمارات التغغي تشغغمل ركغغة رأس المغغال لمغغد

ت غ غغل هغ غغن سغ غغنة وا غ غغد  ،مثغ غغال لغ غغا ش غ غراء االورال الماليغ غغة والكمبيغ غغاالت وال غ غواالت

التجاريغغة او فغغتح االهتمغغادات ( .)17ويغغرى ) (Kojimaان ركغغة االم غوال د غغير

المغغدى ،تغغؤدي فغغي ال الغغم الغغر دهغغم العجغغز فغغي مي غزان المغغدفوهات ال غ ي ينغغتج هغغن
هجز ال سغام الجغاري و سغام رأس المغال طويغل المغدى فغي الغدول المسغت بمة ل غ ا
النوع من االموال(.)13
م .االستثمارات الطويمة المدىه وتشمل ركة روؤس االموال بين الدول المختمرغة لمغد

تزيغ غغد هغ غغن سغ غغنة وا غ غغد وتتضغ غغمن االسغ غغتثمارات المباشغ غغر  .أمغ غغا (برتغ غغان) فيغ غغرى ان

االسغغتثمارات طويمغغة المغغدى هغغي تمغغا االسغغتثمارات التغغي تتجغغاوز في غغا ركغغة روؤس

االموال في انت ال ا خمس سنوات(.)11
أنواع االستثمار االجنبي:
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 .1االستثمار االجنبي المباشرDirect foreign Investment

وهغغو اكثغغر ان غواع االسغغتثمار االجنبغغي اثغغار لمجغغدل واالهتمغغام و لغغا لتعغغدد م غغادرا

واشكال واثارا في الدول المسغت بم لغ  .فيعغرن االسغتثمار االجنبغي المباشغر بةنغ االسغتثمار

ال ي يستمزم السيطر او االشران همر المشروع  ،يث يةخ شكل تكوين مؤسسغة مغن دبغل
المستثمر االجنبي و دا ،او بالمشاركة سواء المتساوية مغس رأس المغال الغوطني ،كمغا يمكغن
ان يةخغ شغغكل اهغغاد شغراء جزالغغي او كمغغي لمشغغروع دغغاالم( .)10ويغغرى اخغغرون ان االسغغتثمار

االجنبي المباشر هو ممارسة رأس المال االجنبي لنشاط في بمد اخر  ،سواء كان لغا فغي
مجغ غغال ال غ غغناهة االسغ غغتخراجية او الت ويميغ غغة ،وي ارفغ غغل ه غ غ ا النغ غغوع مغ غغن االسغ غغتثمار انت غ غغال

التكنموجيا والخبرات الت نية الر الدولة المست بمة (.)16

ودغغد هغغرن االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر همغغر ان غ تمغغا الت ركغغات فغغي رأس المغغال

ال ادفغغة بشغغكل اساسغغي الغغر السغغيطر همغغر ادار واربغغاح مؤسسغغات االهمغغال االجنبيغغة ()17
وهرف غغت المجموه غغة الممكي غغة البرطاني غغة المكمر غغة بد ارس غغة المس غغاالل الدولي غغة ف غغي ه غغام 1937
االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر همغغر انغ تممغغا دولغغة او رهاياهغغا الورال ماليغغة

غغادر فغغي بمغغد

اخ غغر ،وبم غغا ي غغؤدي ال غغر انتغ غزاع السغ غيطر واالشغ غران هم غغر تم غغا الش غغركات والمؤسس غغات الت غغي
ا غغدرت تم غغا االورال ،ف غغي غغال و غغول ممكي غغة الط غغرن االجنب غغي ال غغر درج غغة تمكنغ غ م غغن
ممارسة تما ال ول والواجبات(.)18

ويعغغرن االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر همغغر ان غ هأي تغغدفل فغغي االد غراض او زيغغاد
فغغي نسغغبة التممغغا الي شغغركة او فغغرع فغغي دولغغة اجنبيغغة ،وب يغغث تشغغكل

غغص رهايغغا البمغغد

المسغغتثمر (االجنبغغي) النسغغبة االكبغغر مغغن مجم غغل الممكيغغة فغغي تمغغا المؤسسغغات ( .)19كمغغا
يعت غغد ال غغبعض ان االس غغتثمار االجنب غغي المباش غغر ه غغو التمم غغا الجزال غغي او المطم غغل لمط غغرن

االجنبي لمشغروع االسغتثمار ،سغواء اكغان مشغروهآ لمتسغويل او البيغس او الت غنيس او االنتغاج
او أي نوع اخر من النشاط االنتاجي او الخدمي  .ومن هنغا فغان هغ ا التعريغن دغد ميغز بغين
شكمين من االستثمار االجنبي المباشر هما ()78ه

 -1االستثمار االجنبي الممموا بالكامل لممستثمر االجنبيهوهو الشكل االكثر تر غيآ مغن
جانغغم الشغغركات متعغغدد الجنسغغيات ،و لغغا بس غبم مغغاتمتس ب غ ه غ ا الشغغركات مغغن ريغغة
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كاممغغة فغغي االدار واالشغران همغغر هغ ا المشغغاريس ،هغ ا فضغغآ هغغن تودغغس ال

غغول همغغر

جغم كبيغغر مغغن االربغاح مغغن خغغعل هغ ا االسغغتثمار ،وكغ لا امكانيغة الت مغغم همغغر ال يغغود

التجارية والكمركية المرروضة من دبل الدول المست بمة همر المستوردات.

-7االس غغتث مار المش غغترا هوينط غغوي هغ غ ا الش غغكل م غغن االس غغتثمار هم غغر هممي غغات انتاجي غغة او
تسغغوي ية تغغتم فغغي دول اجنبيغغة ،ويكغغون ا غغد اطغران االسغغتثمار شغغركة دوليغغة تمغغارس

غغآ

كافيغغآ فغغي االدار والسغغيطر ولكغغن دون ان تتمتغغس بالسغغيطر الكاممغغة همغغر تمغغا العمميغغات
(.)71
 .2االستثمار االجنبي الغير مباشر:portfolio foreign Investment

ويتمثل ه ا االستثمار في شراء االس م والسندات والمشاركة فغي مختمغن المشغاريس

ال االمغغة فغغي أي دولغغة اجنبيغغة ،واليمتغغاز ه غ ا االسغغتثمار بالسغغيطر همغغر المشغغاريس ال االمغغة فغغي
أي دولغغة اجنبيغغة ،واليمتغغاز ك غ لا بالسغغيطر همغغر المجغغال ال غ ي يسغغاهم في غ  ،نظغغرآ لضغغعن
مسغاهمت فغغي المشغغاريس المسغغتثمر في غغا ويغغرى الغغبعض ان االسغغتثمار ال يغغر مباشغغر مغغاهو اال
شراء االورال المالية ،ب دن ال

ول همر االرباح الموزهة وهواالد رأس المال.

وينظر الر االسغتثمار غيغر المباشغر همغر انغ شغراء االسغ م او السغندات الخا غة

او سغغندات الدولغغة مغغن االسغوال الماليغغة ،دون د غغد لممارسغغة اشغران مغغا  .واخيغرآ ف غغد هغغرن
هم غغر انغ غ (شغ غراء االورال المالي غغة ال غغادر ه غغن المش غغاريس الخا غغة والعام غغة وي ت غغر هغ غ ا
االستثمار همر انت ال االموال الن دية بين الدول المختمرة(.)77

االثار االقتصادية لتدفق االستثمارات االجنبية:

هنغغد متابعغغة ركغغة تغغدفل االسغغتثمارات االجنبيغغة المباشغغر همغغر مسغغتوى ادت غغادات

البمغغدان ،الناميغغة نع غغظ ان همميغغات تغغدفل هغ ا االمغوال كغغان م غغدرها م
البمدان الرأسمالية المت دمة

غغورآ اساسغغآ فغغي

ناهيآ ،متمثمة في (اليابغان ،الواليغات المت غد  ،انكمتغ ار ،المانيغا،
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فرنسغغا) ،ا تب غغر ه غ ا البمغغدان هغغي اكبغغر منترغغس مغغن ه غ ا التغغدف ات ال أرسغغمالية الم غغدر الغغر
البمدان النامية (.)73

يؤكغغد الت ريغغر السغغنوي لمغغؤتمر االمغغم المت غغد لمتجغغار والتنميغغة ) ،(UNCTADان

هغغدد هغ ا الشغغركات بم غغت فغغي هغغام  1998ب غغدود ( )68ألغغن شغغركة ل غغا ( )088ألغغن فغغرع
ل غغا فغغي دول العغغالم .ويؤكغغد ه غ ا المغغدى اتسغغاع هولمغغة رأس المغغال االجنبغغي ،ويشغغير الت ريغغر
ايضغغآ الغغر ان ( )188ألغغن شغغركة مغغن تمغغا الشغغركات والرغغروع ب يغغت منغ هغغام  1990ول غغد
االن هي المت كم االساس في هولمة رأس المال االجنبي .وتشير البيانغات ( )71ان بمغدان

المنشة الخمسة االولر ظمت تستةثر ب والي  %60مغن اجمغالي التغدف ات ال أرسغمالية لمخغارج
خعل المد (.)1991-1986

وف غغي هغ غ ا المج غغال اك غغدت الوالي غغات المت غغد م غغن جدي غغد غغدارت ا بو غغر ا ادت غغاد

المنشغ غغة ال غ غراليس لت غ غغدير االسغ غغتثمار االجنبغ غغي المباشغ غغر بمبم غ غ ي غ غغدر ( )673مميغ غغار دوالر
واس غغتثمارها برب غغس الر غغيد الع غغالمي أي غ غوالي( )73ممي غغار دوالر م غغن الت غغدف ات ال أرس غغمالية

العالمي غ غغة لمخ غ غغارج و ل غ غغا ف غ غغي ه غ غغام  .1991تمي غ غغا بالدرج غ غغة الثاني غ غغة انكمتغ غ غ ار ،ي غ غغث بم غ غغت
اسغغتثمارات ا لمعغغام الم غ كور غوالي ()31مميغغار دوالر ونسغغبة()%17مغغن اجمغغالي اسغغتثمارات

دول المنشغغة الخمغغس ،ثغغم تغغةتي فرنسغغا بالمرتبغغة الثالثغغة ،يغغث بم غغت اسغغتثمارات ا فغغي الخغغارج
لعغغام  1991غغولي ( )1 .71مميغغار دوالر وبنسغغبة ( )%0 .8مغغن اجمغغالي اسغغتثمارات الغغدول
ال أرس غغمالية الخم غغس ،هغ غ ا ونع غغظ ان رك غغة ت غغدف ات رأس الم غغال االجنب غغي ال غغر الخ غغارج د غغد
ازدادت بشكل واضح في هام .1997
ويع ظ ان ه ا التدف ات االستثمارية اتج غت بشغكل واضغح ن غو مجموهغة البمغدان

النامية م ارنة بالمجاميس الدولية االخرى( .)70ان مجموهغة البمغدان الناميغة دغد

غمت مغن

ت غغدف ات رأس الم غغال االجنب غغي فغ غغي ه غغام  1991ب غغدود ( )6 .90ممي غغار دوالر ،أي بنسغ غغبة

( )%39مغغن تغغدف ات االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر فغغي العغغالم .و لغغا م ارنغغة بمغغا كغغان همي غ

ه غ غ ا المبم غ غ ف غ غغي االه غ غوام ( )1991-1986ا ا كغ غغان غ غ غوالي ( )79مميغ غغار دوالر وبنس غ غغبة
( )%18من اجمالي االستثمار االجنبي الداخل في العالم.
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وفي ال ي ة لم ت

ل كغل الغدول الناميغة همغر نسغبة متسغاوية وا مت اربغة مغن هغ ا

التدف ات الراسمالية .وانما تشير بعض الم ادر ،ان خمسة بمدان ف غط وهغي الوادعغة ضغمن
مجموهة الدول االسيوية (هونا كونا ،ال ين ،كوريا الجنوبية ،تغايوان ،سن افور )تسغت طم
غ غوالي ( )%00م غغن اجم غغالي االس غغتثمار االجنب غغي الموجغ غ ن غغو البم غغدان النامي غغة ،ف غغي غغين
الي

غغل ( )18بم غغدآ هم غغر اكث غغر م غغن ( )%1م غغن اجم غغالي االس غغتثمارات الموج غغة البم غغدان

النامية (.)76
وال ي غغة ان مغغن بغغين مجموهغغة الغغدول النامي غة الخمغغس ه غ ا تمثغغل (ال غغين) ثغغاني

اكبغغر دولغغة متم يغغة لتغغدفل رأس المغغال المباشغغر فغغي العغغالم .يغغث بم غغت ه غ ا النسغغبة فغغي هغغام
 1991غوالي( )%18مغغن اجمغغالي تغغدف ات رأس المغغال االجنبغغي الموج غ الغغر االدت غغادات

الناميغغة ( ،)77وفغغي هغغام  1997كانغغت

غغة ال غغين لو غغدها ( )10مميغغار دوالر مغغن هغ ا

االستثمار .ولكن تر باستبعاد ال غين ،نع غظ ان مجموهغة البمغدان الناميغة زادت

غت ا

من االستثمارات االجنبية مغن  90مميغار دوالر فغي هغام(  )1991الغر(  )119مميغار دوالر

فغغي هغغام  .1997ان التغغدفل ال أرسغغمالي ال ا غغل سغغنة  1997ن غغو بمغغدان امريكغغا العتينيغغة،
يث هرفت ه ا البمدان ارتراهغآ فغي نسغبة اسغت طاب ا لغرأس المغال االجنبغي بمغا ال ي غل هغن

( )%0أي ا بمغ غ

غ غوالي ( )06ممي غغار دوالر م ارن غغة ب غ غوالي ( )78ممي غغار دوالر ف غغي ه غغام

 .1991ول غ ا السغغبم ف غغد ظمغغت الواليغغات المت غغد مغغن اكثغغر المسغغتثمرين فغغي هغ ا المنط غغة،
ك غ لا فغغان االت غغاد االوربغغي و(خا غغة اسغغبانيا) دغغد زادت مغغن اهتمامات غغا االسغغتثمارية ب غ ا

البمغغدان وخا غغة فغغي دولغغة الب ارزيغغل التغغي اسغغت بمت لو غغدها ( )79مميغغار دوالر سغغنة 1998
م ارنة ب والي ( )18مميار دوالر ف غط فغي هغام  .)78( 1997أمغا البمغدان التغي تعغاني مغن

انخراض في نسم النمو االدت ادي وتما التي تعاني من مشغاكل وركغود فغي ادت غاديات ا،

كالبمدان االفري ية ،فان غا لغم ت

غل اال همغر ( )8,3مميغار دوالر مغن االسغتثمارات االجنبيغة

في هام  1998م ارنة ب والي ( )1 .9مميار دوالر في هام .1997
ضرورات االستثمار االجنبي
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ت غغوم همغغر ضغغوء تجربغغة البمغغدان االوربيغغة بعغغد ال غغرم العالميغغة الثانيغغة ج غراء خطغغة
مارشال الهاد البناء ( ،)79وبما ان معظم البمدان النامية ال تزال فغي م ار م غا االولغر مغن
التنمية فان ا تعتمد الر د كبير همغر الم غادر االجنبيغة ( ،)38ا تواجغ ادت غادات ا ا غد

امرين ()31ه اما ان ت بل بمعدالت نمو منخرضة في دود ما تسمح ب مغدخرات ا الم ميغة
وهغ غ ا يعن غغي ابط غغاء هممي غغة النم غغو ،او المج غغوء ال غغر االدتغ غراض الخ غغارجي م غغن اج غغل اس غغتكمال
مواردها الم مية لت يل معدالت نمو مرغوبة (.)37
ويرجغغس االدت غغاديون خا غغة ان غغار ت ميغغل الرجغغوتين اجغغة البمغغدان الناميغغة الغغر

الم ادر االجنبية الر وجود فجغو بغين المغدخرات الم ميغة واالسغتثمارات المطموبغة او وجغود
فجغغو بغغين ال غغادرات واالسغغتيرادات الضغغرورية( .)33وان كغغان بعغغض االدت غغاديون يغغرى ان
النمغغو االدت غغادي فغغي البمغغدان الناميغغة يت غغدد بة غغد ثعثغغة ديغغود ،ديغغد الم غغار ال غ ي يعنغغي ان
البمغغدان الناميغغة غيغغر دغغادر همغغر اسغغتيعام مبغغال كبيغغر مغغن االسغغتثمارات لعغغدم تغوافر العوامغغل
االخ غغرى المكمم غغة ،ودي غغد االس غغتثمار واالدخ غغار وه غغو د غغور الم غغدخرات الم مي غغة ه غغن تمبي غغة
متطمبات االستثمار المرغوبة ،وديد التجار الخارجية وال ي ي

د ب هغدم كرغاء ال غادرات

لت طية االستيرادات الضرورية (.)31

اال ان ان غغار ت مي غغل الرج غغوتين ي غغرون ان النم غغو االدت غغادي ف غغي البم غغدان الناميغ غة

م غغدد باالدخ غغار الم م غغي وبالن غغد االجنب غغي أي انغ غ م غغدد بم غغدى التموي غغل الغ غ ي تس غغمح بغ غ

المغ غغدخرات الم ميغ غغة والن غ غغد االجنبغ غغي ال غ غ ي تتي غ غ ال غ غغادرات السغ غغتيراد السغ غغمس ال أرسغ غغمالية

الضغغرورية لت يغغل معغغدل النمغغو المرغغغوم( .)30ان ت ميغغل الرجغغوتين باهتبغغارا السغغند ال غ ي
يعتمغغد هميغ ا غ ام الغرأي ال االغغل هنغغاا اثغرآ ايجابيغغآ همغغر النمغغو االدت غغادي .فيعغغد نمغغو ج
ه غغاورد-دوم غغار م غغن النم غغا ج الت غغي اس غغتخدمت التموي غغل الخ غغارجي لس غغد الرج غغو ب غغين االدخ غغار
واالس غغتثمار م غغس بع غغض التط غغويرات ( ،)36ويرت غغرض النم غغو ج ان مع غغدل النم غغو ي غغزداد كمم غغا

ارترعت معدل االستثمار(.)37

ان ه ا النمو ج داالم همر فرضية ان الم ادر االجنبية ل ا تةثير ان ا دهماه
ان غغا تكم غغل الم غغدخرات الم مي غغة وم غغن ث غغم ت غغود ال غغر مع غغدل تغ غراكم ه غغال ،ن غغا تزي غغد

متوسغغط ن غغيم الرغغرد مغغن النغغاتج ال غغومي ومغغن ثغغم زيغغاد نسغغبة الغغدخل المغغدخر ،وبالتغغالي فغغان
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الم ادر االجنبية تزيد ددر البمد همر النمغو ،في غبح دغادرآ همغر النمغو اتيغآ وتتجغ

اجتغ

الغغر الم غغادر االجنبيغغة ن غغو االنخرغغاض .ولكغغي يت غغل لغغا وطالمغغا ان الرجغغو كبيغغر فغغان
الميل ال دي لعدخار يجم ان يتجاوز الميل المتوسط.

امغغا فجغغو التجغغار الخارجيغغة ويعت غغد بعغغض االدت غغاديين ان ال غغعوبات التغغي توا غ
البمدان النامية التنبس من هدم الرغبة وال در همر االدخار وانما هغي نابعغة مغن هغدم دغدرت ا
همر توفير م غدار مغن العممغة ال غعبة مغن خغعل

غادرات ا ( .)38فضغآ هغن هغدم مرونغة

الطم غغم هم غغر االس غغتيرادات وبخا غغة الس غغمس ال أرس غغمالية والوس غغيطة وه غغدم اس غغت رار

غغيمة

ال غغادرات وتركيزهغغا فغغي الم غواد االوليغغة فضغغآ هغغن كون غغا رهين غة العغغرض الم مغغي والطمغغم
العالمي ك لا خضوه ا الر مجموهة اخرى مغن العوامغل التنظيميغة والمؤسسغية .همغر وفغل

ه غ ا الت ميغغل فغغان دور الم غغادر االجنبيغغة ال تمكغغن فغغي تكممغغة المغغدخرات الم ميغغة ف سغغم
وانما في تكممة

يمة العاالدات من العممة ال عبة.

فال غغادرات م غغدد سغغمرآ ،ل غ لا يمكغغن اهتبارهغغا ثابتغغة امغغا االسغغتيرادات الضغغرورية

فت دد بمستوى الناتج ال ومي والميل ال غدي لعسغتيراد فغا ا كغان هنغاا نمغو مرغوبغآ فيغ فغان
الطمم همر العممة ال غعبة لمتمويغل دغد يتجغاوز هغرض الن غد االجنبغي المت

غل هميغ هغن

طريغغل الت غغدير و غغدوث ه غ ا ال الغغة يعنغغي وجغغود فجغغو العممغغة ال غغعبة فجغغو التجغغار  .ان
ه غ ا الرجغغو كريمغغة بتخرغغيض معغغدل النمغغو المرغغغوم مغغا لغغم يغغتم ممؤهغغا هغغن طريغغل ال غغروض

الخارجية ( .)39وطالما ان الرجوتين (االدخار -االستثمار -ال غادرات -االسغتيراد) ()18
يجغم ان تمغعن فغان الم غادر االجنبيغة سغون تطمغم لسغد اكبغر الرجغوتين ( ،)11وا ا كغان
هنغغاا ا غغعل كامغغل بغغين االسغغتيرادت والمغغدخرات الم ميغغة ف غ ا يعنغغي وجغغود فجغغو وا غغد مغغن
النا يغغة النظريغغة منظغغورآ الي غغا فغغي مر مغغة سغغاب ة  Ex-pastكمغغا هغغو ال غغال فغغي المسغغت بل

.Ex-ante

والسياسة االدت غادية الرشغيد يجغم ان تعمغل همغر جعغل الرجغوتين متطغاب تين فغي

المست بل و لا من اجل تجنم هدر المغوارد .فغا ا كانغت الم غادر االجنبيغة الضغرورية لسغد
فجو االدخار واالستثمار ) (I-Sاكبر من فجغو التجغار الخارجيغة فغان تطغابل الرجغوتين يغتم
من خعل جعل االستيرادات في زياد اكبر من المستوى الضروري لت يغل معغدل النمغو او
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تخر غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغيض ال غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغادرات .ام غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغا ا ا كان غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغت فج غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغو التج غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغار الخارجي غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغة
) (m-x/yهي ال يد المسيطر فغان زيغاد فغي المغدخرات يجغم ان يسغتخدم لتطغوير الت غدير
او تطوير ا عل االستيرادات.

وتشغغير التجغغارم التاريخيغغة الغغر ان بعغغض الغغدول اسغغتطاهت ت يغغل معغغدالت نمغغو
هالي غغة و ل غغا باالس غغتعانة ب غغال روض الخارجي غغة ،فد ارس غغة و Cheneryو  Adelmanه غغن
اليونغغان ود ارسغغة  A. Manneهغغن المكسغغيا كم غغا تؤكغغد همغغر ان االسغغتثمار االجنبغغي اث غرآ
مزدوجغغآ همغغر النمغغو االدت غغادي مغغن خغغعل تكممت غغا لممغغدخرات الم ميغغة مغغن نا يغغة وتغغوفير

السغغمس ال أرسغغمالية لعمميغغة النمغغو االدت غغادي الغ ي لغغم يكغغن بوسغغع ان يت غغل باالهتمغغاد همغغر
الم ادر الم مية بخا ة في الم ار ل االولر من التنمية من نا ية اخرى(.)17

يرى ادت اديون اخرون ان االستثمار االجنبي يؤدي الغر تعطيغل همميغة النمغو بغل

يعمغ غ غ غ غغل همغ غ غ غ غغر تةخيرهغ غ غ غ غغا وتخريغ غ غ غ غغم ادت غ غ غ غ غغادات ه غ غ غ غ غ ا الغ غ غ غ غغدول .فيغ غ غ غ غغرى االدت غ غ غ غ غغادي
 M. Friedmanان ت ي غغل التنمي غغة االدت غغادية ف غغي البم غغدان النامي غغة اليكم غغن ف غغي ت غغديم
المس غغاهد وانم غغا يكم غغن ف غغي تش غغجيس ري غغة التج غغار والديمودراطي غغة وال أرس غغمالية ( .)13وي غغرى

االدت غغادي  Bauerان ال غغروض ت غغدم الغ غراض سياسغغية ب تغغة ،وان غغا تعمغغل همغغر تشغغوي

البنيغغة االجتماهيغغة مغغن خغغعل ترشغغي البيرودراطيغغة واضغغط اد االدميغغات كمغغا تغغؤدي ال انتشغغار

الرس غغاد االداري وتخري غغم ال ط غغاع الخ غغاص وادخ غغال االنم غغاط ال ربي غغة هم غغر المجتمع غغات ف غغي

البمدان النامية.

ان االس غ غغاس االدت غ غغادي او ال اه غ غغد االدت غ غغادية لمعغ غ غرال والت غ غغي ه غ غغي مجموه غ غغة
النش غ غغاطات االدت غ غغادية واالساس غ غغية يمك غ غغن ان تس غ غغتخدم كطري غ غغة لتوض غ غغيح مع غ غغالم النم غ غغو

االدت ادي العرادي ومستويات التنمية االدت ادية ككل و لا من نا يتين ،النا يغة االولغره
توضغ غغيح مودغ غغس النشغ غغاطات االدت غ غغادية االساسغ غغية –وثانيغ غغآه تتبغ غغس تغ غغةثير همميغ غغات النشغ غغاط
االدت ادي االساسي لمدولة في تةثيرها همر النشاطات التنموية المراف ة ل غا .ان النشغاطات
االدت غغادية االساس غغية الي دول غغة ف غغي واد غغس ال غغال تعتم غغد هم غغر اس غغتثمارات اخ غغرى تكمم غغا
وخا ة االستثمارات في
وغيرها.

ل ال ياكل االرتكازية مثل الن ل والموا عت والتعمغيم وال غ ة
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ان م غغن اه غغم خ غغاالص دغ غ اررات االس غغتثمار ه غغو ان تم غغا ال غ غ اررات يج غغم ان تعتب غغر
متوازنة الر درجة كبير  ،كما ان تكوين رأس المال يتةلن من رأس المال االجتمغاهي ورأس

المغغال العغغام ،مثغغل الن غغل والموا غغعت وال غ ة والتعمغغيم وغيرهغغا مغغن ال ياكغغل االرتكازيغغة .ان
ه ا الخزين من رأس المال يتطمم االضافة المستمر واالدامة وه ا يعنغي اسغتثمارات جديغد
همر مستوى الدولة.
كغغان النشغغاط االسغغتثماري فغغي العغرال وال يغزال يسغغتمد مغواردا مغغن االيغرادات النرطيغغة
الكبيغغر التغغي كانغغت تمغغد الموازنغغة العامغغة لمدولغغة بغغالجزء االهظغغم بغغل ويكغغاد يكغغون الو يغغد مغغن
الم غوارد الماليغغة وبالعممغغة ال غغعبة ،وجغغاءت مر مغغة الثمانينغغات لتبغغدأ الغغة ال غغرم مغغس اي غران
والتغغي اثغغرت بشغغكل مباشغغر وغيغغر مباشغغر همغغر هاالي غرادات النرطيغغة همومغغآ وكميغغات االنتغغاج

وال غغادرات النرطي غغة ومع غغدل اس غغعار ال غغنرط ف غغي االسغ غوال الدولي غغة واولوي غغات التخ ي غغات
االس غغتثمارية و غغول اخ غغرى ف غغي النش غغاط االدت غغادي .وج غغاء مطم غغس التس غغعينات لتب غغدأ غغرم
جديغغد ويتبع غغا

غغار ادت غغادي شغغامل دطغغس ال غغادرات النرطيغغة مغغن نا يغغة ومنغغس اسغغتيراد

غالبية السمس والخدمات بل كم ا ت ريبآ.

وهك ا وجدت السياسة االستثمارية نرس ا في مغةزل متمثغل بالنغدر الشغديد لممغوارد

المالية بالن د االجنبي بعد تجميد االر د والوداالغس فغي الخغارج ومنغس ت غدير الغنرط كمغا ان
همغغر ات السياسغغة اهبغغاء ومسغغؤوليات جديغغد ي تضغغي ال غغال مع غغا اهغغاد ترتيغغم االولويغغات

بم نضر الظرون المستجد والمتمثمة بال

ار االدت ادي وال ظر الشغامل همغر همميغات

االس غغتيراد والت غ غغدير مغ غغن ج غغة وهمغ غغر ضغ غغرور االهتمغ غغاد هم غغر الم غ غوارد الم ميغ غغة والمنغ غغاور
بال غغدرات الوطني غغة م غغن اج غغل درء خط غغر المجاه غغة واالن ي غغار االدت غغادي الغ غ ي ك غغان يري غغدا

الم ا رون(.)11

االساس النظري لدور المساعدات الخارجيةفي النمو االقتصادي:

ي غغرى ك غغل م غغن  Stewartو  Allportان المس غغاهدات الخارجي غغة ت غغدم الهتب غغارات

السياسغغية دون االدت غغادية يغغث ت غغدم ا الغغدول العظمغغر الغغر الغغدول المسغغتعمر سغغاب آ ،مثغغل
المساهدات التي ت دم ا كل من فرنسا وبريطانيغا الغر مسغتعمرات ا ،كمغا ان هغ ا المسغاهدات
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دغغد تةخ غ شغغكل مسغغاهدات هس غغكرية بخا غغة فغغي فتغغر ال غغرم البغغارد بغغين الشغغرل وال غغرم
( .)10مثغغل المسغغاهدات التغغي ت غغدم ا الواليغغات المت غغد االمريكيغغة لكوريغغا وتغغايوان وجنغغوم
فيتن غ غغام لمواج غ غغة خط غ غغر انتش غ غغار الش غ غغيوهية (س غ غغاب آ) .في غ غغول  Friedmanان المس غ غغاهدات

االمريكية لعام  1907دد و مت الغر  0 .3بميغون دوالر وكانغت موج غة الغغراض سياسغية
وهسغغكرية وان جغغزءآ زهيغغدآ من غغا هغغو الغ ي يتوجغ الغغراض ادت غغادية ودغغدرا بن غغن بميغغون.
و ه غغم االدت غغادي  Griffinال غغر ابع غغد م غغن ل غغا ا د غغال ان م غغا ي
المساهد ه ا السنة هو مغا ي

غغل هميغ غ البم غغد م غغن

غل هميغ السغنة الماضغية وان دطغس هغ ا المسغاهدات يغرتبط

بت ول النظغام الساسغي ومغدى ان يغاز البمغد المسغتمم ف ينمغا يودغن البمغد المسغتمم والءا لمدولغة
المان ة فان ير د ب لا مساهدت ا (.)16

كما ان االوضاع الداخمية لمبمدان المان ة دد تغدفس ب كومات غا الغر ت غديم المسغاهد

الغغر البمغغدان الر يغغر  ،ا ت غغدم ه غ ا ال كومغغات المسغغاهدات ب يغغة كسغغم ا غوات وث غغة ال غرأي
العغغام ،او دغغد يغغتم لغغا ت غغت ض غ ط جماهغغات الض غ ط فغغي تمغغا البمغغدان ( .)17ومغغن ج غغة

اخرى نجد ان ليس هناا معيار ادت غادي يتبعغ المغان ون فغي ت غديم المسغاهد الغر البمغدان
النامية .وهن االثار االدت ادية التغي ت غدث ا المسغاهدات الخارجيغة فغي ادت غادات اليمغدان
النامي غغة فغ غغان هغ غؤالء االدت غ غغاديين يعغ غغددون جمم غغة مغ غغن االثغ غغار الس غغمبية تؤدي غ غغا المسغ غغاهدات
الخارجية ودد اجرو هد دراسات تجريبية تثبت لا.
اا

مت تما البمدان همر مساهدات خارجية فان غا سغون لغن تعمغل همغر زيغاد

معدالت النمو وانما سيكون تةثيرها سمبيآ همر مكونات النمو وبالتالي تعطيل وتغةخير النمغو
االدت غادي .فالمسغغاهد الخارجيغة ت غغود الغر زيغغاد االسغت عا واالنرغغال العسغكري ممغغا يغغؤدي
الر تخرغيض االدخغار فاالسغتثمار ومغن ثغم تغةخير النمغو .ا ان الجغزء االكبغر مغن المسغاهد

الخارجيغغة ي غ هم لتمويغغل االسغغت عا االضغغافي والجغغزء الزهيغغد هغغو ال غ ي يسغغتثمر وبالنتيجغغة

تكون االستثمارات ادل بكثير من االستيرادات الرأسمالية(.)18

كمغغا ا ن المسغغاهدات الخارجيغغة التكمغغل المغغدخرات الم ميغغة وانمغغا ت غغل م م غغا وان
ال كومغغات فغغي البمغغدان الناميغغة تتمكغغآ فغغي تعبالغغة المغغدخرات الم ميغغة ينمغغا تتةكغغد مغغن امكانيغغة

ال

ول همر المساهدات الخارجية ( ،)19كما ان المساهدات دد تكون مربوطغة بم غالح
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البمدان المان ة مغن خغعل ربط غا ب طاهغات ادت غادية او مشغاريس غيغر منتجغة او ات فتغر
تر غريط طويمغغة ) ،)08( (Long gestation periodكمغغا ان المسغغاهدات الخارجيغغة دغغد
تعمل همر تخريم ال طاهات االدت ادية وبخا ة ال طاع الزراهي ال ي يشكل ارفغدآ م مغآ

لمتنميغغة فغغي البمغغدان الناميغغة ،سغغيما ا ا كانغغت المسغغاهدات فغغي شغغكل مغواد غ االيغغة ،ممغغا يغغؤدي
الغغر تخرغغيض االسغغعار الزراهيغغة ومغغن ثغغم ت ارخغغي ال كومغغات فغغي البمغغدان المسغغتممة فغغي دهغغم
ال ط غغاع الز اره غغي مم غغا ي غغنجم هنغ غ ت غغرا المغ غزارهين لع ارض غغي الزراهي غغة وبالت غغالي انخر غغاض
العرض الم مي مما يزيد من االهتماد همر المساهد (.)01

كمغا ان المسغاهد تكغغون مربوطغة بانشغطة او بمشغغروهات معينغة تعتمغد همغغر رأس

مال كثين ي غعم معغ تمويغل المشغروهات االخغرى و تغر المشغروهات التغي تكغون مراف غة

ل غ ا المشغغروهات او االنشغغطة ،وي غغدث هغ ا فغغي الغغة المسغغاهد المربوطغغة بال غغادرات مغغن
البمد المانح.
ا ي غ غول woods

 Georgeوه غغو رال غغيس س غغابل لمبن غغا ال غغدولي ((ان المس غغاهد

الخارجي غغة المربوط غغة تمث غغل دهم غغآ لمم غغدرين ف غغي البم غغد الم غغانح وبالنتيج غغة ف غغان الم غغان ين ل غغم
يس غ غغم و لمبم غ غغدان النامي غ غغة بال

غ غغول هم غ غغر تج يغ غ غزات رخي غ غغة واالس غ غغتراد م غ غغن المعرف غ غغة

واالستشار  ،بل فرضو همر ه ا البمدان ال بغول ب غ ا المسغاهدات ومغا تت غن بغ مغن كثافغة
أرسغغمالية وتغغدني فغغي الجغغود )) ه غ ا فضغغآ هغغن مغغا يسغغبب االسغغتثمار المباشغغر مغغن مضغغاي ة

لم طاع الخاص الم ي الناشا وال ميل ال در همر المنافسة( .)07واالدت غاديون ال ينكغرون
الدور ال ام لرأس المال االجنبي فغي ت يغل معغدالت نمغو ادت غادية م بولغة ،اال ان غم يغرون
ان هناا شروطآ معينة البد من توافرها.

وان هغ ا الشغغروط دغغد ال تتغغوفر فغغي البمغغدان الناميغغة ودغغد غغاول بعغغض االدت غغاديون

الرد همر ه ا االراء ،وبينو اسبام وجود الععدغة العكسغية ،ومغن جممغة هغ ا االسغبام ههغدم
ددغغة البيانغغات وهغغدم كرغغاء النمغغا ج المسغغتخدمة وضغغعن الت غغنين وهغغدم تجغغانس العينغغة بغغل

وهشغوااليت ا .ودغغاموا بد ارسغغات تجريبيغغة برهنغغت لغغا C. issawi .ان السغغبم وجغغود الععدغغة
العكس غغية ب غغين النم غغو وال غغروض االجنبي غغة هاال غغد ال غغر ه غغدم دد غغة البيان غغات وهشغ غواالية العين غغة

المدروسة (.)03
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ان البيانغغات المسغغتخدمة فغغي النمغغا ج مغغةخو مغغن ال سغغابات ال وميغغة ال ديمغغة ،ا
يعطي االن دار المعتمد همر ه ا البيانات نتاالج مضممة ،فضآ هن وجغود هوامغل خارجيغة
دد تعمل همر اظ ار الععدة العكسغية بغين ال غروض الخارجيغة ومعغدل النمغو واالدخغار مثغل

سغغوء الموسغغم الز ارهغغي او ال بغغوط المرغغاجا فغغي

غغيمة ال غغادرات او ال غغروم ،الغغر غيغغر

لغغا .كمغغا ان النمغغو دغغد يغغنخرض بعغغد دطغغس المسغغاهدات بعغغد ان ازداد خغغعل فتغغر ت غغديم ا.
والسغغبم فغغي لغغا يعغغود الغغر كغغون الم غواطنين دغغد اهتغغادوا همغغر انمغغاط ومسغغتويات اسغغت عكية
اثناء فتر المساهدات يكون من ال غعم همغي م التنغازل هن غا بعغد دطغس المسغاهدات ،االمغر

ال ي دد يؤدي الر انخراض معدل النمو في المدى البعيد (.)01

ولك غغن يج غغم ان يك غغون هن غغاا ودت غغآ كافي غغآ لك غغي ينم غغو الن غغاتج ال غغومي ال غغر المس غغتوى

الكغغافي لتعغغويض الغغن ص ال ا غغل فغغي االدخغغار ج غراء دطغغس المسغغاهدات ( )00وبخ غغوص
االست عا ،فتغرى االدت غادية  Frances Stwartان البمغدان الناميغة ت غنن االنرغال همغر
ال

ة والتعميم كانرال اسغت عكي ،وهغو فغي ال ي غة يمثغل اسغتثمارآ فغي رأس المغال البشغري

ال غ ي يعغغد هغغامآ م مغغآ فغغي التنميغغة االدت غغادية بخا غغة فغغي البمغغدان الناميغغة ،ممغغا يضغغخم

ال سغغابات المتعم غغة باالسغغت عا( .)06ت غغدم يتضغغح ان غ لغغيس هنغغاا اخغغتعن جغغوهري بغغين
االدت غغاديين هم غغر اخ غغتعن مدارسغ غ م غغول اهمي غغة رأس الم غغال م غغن ي غغث اس غغتخدام لرف غغد

هممية النمو االدت ادي.

ف غغال يكميون الغ غ ين ي غغرون ان ك غغل دوالر م غغن الم غغادر االجنبي غغة س غغون ين غغتج هنغ غ

دوالرآ في االستيرادات واالسغتثمار( .)07والراديكغاليون الغ ين يغرون ان هغ ا الم غادر ان لغم
يكغغن ل غغا تغغةثير سغغمبي همغغر النمغغو فغغان اثرهغغا ضغغعين ( ،)08ويؤك غدون اهميغغة رأس المغغال

االجنبغغي .ويظ غغر الخغغعن فغغي الد ارسغغات التطبي يغغة مغغن يغغث تبغغاين دغغدرات الغغدول الناميغغة
المختمرغغة همغغر اسغغتخدام ه غ ا الم غغادر بكرغغاء فغغي مشغغاريس منتجغغة دون ان يغغؤدي لغغا الغغر
زياد االنرال االست عكي والتشوي ال يكمي وت ية البيرودراطية واالن ران(.)09

التكنولوجيا الوجه الثاني لالستثمار االجنبي:
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ال يمكغغن ت غغور ت ي غغل االنج غغازات التكنولوجي غغة ،بك غغل م غغا في غغا م غغن تع ي غغد ودد غغة،
ض غغمن اط غغار هممي غغات هشغ غواالية ت كم غ غغا اس غغاليم التجرب غغة والخط غغة ،او ممارس غغات مزريغغغة

م غغدود  ،ترت غغد هن غغر التوجيغ غ وامكاني غغات ال رك غغة المطموب غغة ( ،)68والب غغد ل غغا م غغن ادار
متخ

غغة ترد غغر ل غغنرس درج غغة الكراي غغة والكر غغاء المطموب غغة( .)61واه غغم م غغاتنجزا ف غغي هغ غ ا

المجال ه
-1

تجميغ غغس الم غ غوارد واالمكانيغ غغات الماديغ غغة والبش غ غرية العزمغ غغة لسغ غغير ال ركغ غغة فغ غغي ه غ غ ا
المي غغدان .وكم غغا يع غغظ ف غغان التكنولوجي غغا ت ت غغاج لمغ غوارد هاالم غغة ،د غغد ال ت غغوى اكب غغر
الشركات الخا ة همر ت ديم ا مما يجعل الم مة في ه ا المجغال

غعبة وددي غة،

وخا ة ا ا كان المجتمس المعني يعاني من مشكمة ندر ه ا الموارد.
-2

تكغ غغوين ورهايغ غغة مؤسسغ غغات الب غ غغث العممغ غغي المتطغ غغور وال غ غغادر همغ غغر مغ غغدنا بغ غغاخر

المبتك غرات العمميغغة ،وهنغغد ادراا ان همميغغات الب غغث ت تغغاج المكانيغغات هاالمغغة مغغن
النا يغغة الماديغغة ،وكرغغاءات هاليغغة جغغدآ مغغن النا يغغة البش غرية ،فغغي الودغغت ال غ ي ال
يكون انتاج ا مدرآ لمربح المباشر ،مما يجعل مختمغن المؤسسغات الخا غة تغرفض

الخوض في مضمارا ،سواء لعدم ددرت ا المادية والبشرية ،او لعدم رب ية لا مغن
وج ة نظرها.

-3

تطبيغغل نتغغاالج الب غغث العممغغي ،وتط غغوير العمغغل التكنولغغوجي و لغغا بادخال غ ض غغمن

هجمة االنتاج .وت نين وترتيم وتوزيغس مبتكغرات العمغم والتكنولوجيغا ب يغث تتغواءم
مغ غغس ال اجغ غغات االنسغ غغانية واالولويغ غغات ال وميغ غغة ومعالجغ غغة االثغ غغار السغ غغمبية لتطبيغ غغل
التكنولوجيا .ويمكن ت ديد اثار التكنولوجياكما يميه
أ-

ما يتعمل ب جم البناء االداري ،يث يع ظ وجغود مغودرين متنادضغين ت ريبغآ غول
لغغا فمغغن نا يغغة اولغغره ي غغول الغغبعض ان التطغغورات التكنولوجيغغة العاليغغة دغغد تغغؤدي

باالدار الر تعميم االتمتة (االوتوميشن) والسيبرناطيا في مجال همميات غا ،بال غدر
ال غ ي سي ت غغر دور المغغوظرين همغغر مجغغرد الض غ ط همغغر بعغغض المرغغاتيح المسغغير
ل ركة العمل ،االمر ال ي سيؤدي الر زوال مظ غر المؤسسغة الكبيغر  .ومغن نا يغة
اخرىه فان البعض ي ول بان التكنولوجيا ستزيد من جم االدار  ،و لا لمغا سغون
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ترت غ مغغن مجغغاالت ت غغنيعية وهممياتي غ جديغغد مغغن ج غغة ،ولمغغا تررض غ مغغن والد
مؤسس غغات ض غغخمة لمب غغث العمم غغي م غغن

غغة ثاني غغة ،اض غغافة ال غغر م غغا س غغتررزا م غغن

وسغغاالل وادوات جديغغد ال تسغغتطيس االدوات ال غ غ ير اسغغتخدام ا لضغغخامة تكمرت غغا
ممغغا سغغيؤدي الغغر مركغغز ضغغخمة ل غ ا الوسغغاالل فغغي ايغغدي االدار العامغغة ،وبالتغغالي
تضغخم ا ،وزيغغاد درجغة شغغموليت ا ،وخا غغة فغي البمغغدان المبراليغة ،وبالتغغالي فانغ ا ا
ترتغم همغر ادخغغال االليغة نغغوع مغن االنكمغغاش فغي جغغم العغاممين ،فغغان هغ ا اليعنغغي
انكماشغ غغآ موازيغ غغآ فغ غغي جغ غغم البنغ غغاء االداري نرس غ غ  ،س غ غواء مغ غغن يغ غغث امكانيات غ غ او

تج ي ازتغ او مؤسسغات  ،بغغل العكغس مغغن لغا ،فغان التضغغخم فغي لغغا سغيكون كبيغرآ
(فرنر ،شيورود)(.)67
ب-


ما يتعمغل بالتركيغم العضغوي وال رمغي لمبنغاء ،يغث يشغير معظغم البغا ثين الغر ان
التكنولوجي غغا س غغتؤدي ال غغر ت يي غغر ف غغي البني غغة العض غغوية لمتنظ غغيم و ل غغا الن غغا س غغتزيد
الطمغغم هم غغر وي المعرفغغة والد اري غغة الرنيغغة العالي غغة ،وهمغغر االش غغخاص المن غغاجيين

والمنط يين  ،وتعمل همغر زيغاد اهميغة هغؤالء فغي المسغتوى االداري االهمغر بشغكل
خغغاص ،فغغي الودغغت الغ ي ال تم غغي اهميغغة االداريغغين العمغغوميين (العغغاديين) فغغي هغ ا
المسغغتوى ايضغغآ وان افترضغغت زيغغاد م غغارت م الرنيغغة ،االمغغر ال غ ي سغغيزيد ضغغخامة
المستوى االهمر و لا في الودت الغ ي سغتمثل فيغ االليغة م غل المسغتوى الغوظيري

االوسغط الغ ي يمغارس باالسغاس وظيرغة االت غال بغين ال مغة وال اهغد  ،ممغا سغغيعمل
همر ض ط شكل التنظيم ال رمي لي بح اكثر تررط غآ )(p. fiffner presthus
(.)63

ج -بالنسغغبة الغغر الوضغغس فغغي الغغدول العربيغغة والناميغغة ،فان غ يع غغظ ان معظغغم ه غ ا البمغغدان،
ا غغبح يركغغز همغغر ضغغرور الغغدخول فغغي مضغغمار ال غغناهة كةسغغاس البغغد من غ لمغغتخمص مغغن

وضغغعية التخمغغن الم يمنغغة ،ولغغو لدرجغغة م غغدود  .ويبغغدو لغغا ممموسغغآ لدرجغغة مغغافي ت ييغغر
ن غغيم ال غغناهة فغغي النغغاتج ال غغومي االجمغغالي يغغث ي غغل فغغي بعغغض البمغغدان فغغي امريكغغا
العتينية ،كةالرجنتين ،والمكسيا ،والتشيمي والب ارزيل الر والي ثمث االنتاج ال غومي ،وربمغا
يزي غغد كم غغا يب غغرز ل غغا واضغ غ آ بمع ظ غغة التط غغور ف غغي مس غغتوى انتاجي غغة العم غغل ف غغي مج غغال
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ال غغناهات الت ويمي غغة المختمر غغة ف غغي هغ غ ا البم غغدان ،ي غغث ان متوس غغط نم غغو االنت غغاج والعم غغل
ال ناهي في البمدان النامية دد اخ بالتزايد ب ور تترغول همغر نظغاالرا فغي ميغدان الز ارهغة.

ودد بم ت نسبة النمغو فغي فغروع ال غناهة المختمرغة فغي السغتينات غوالي  %7فغي المتوسغط
في مختمرة البمدان النامية ،و لا في م ابل والي  %3لمزراهة(.)61
اما بالنسبة الر ميغدان التكنولوجيغا المت دمغة ،فانغ يمكغن ال طغس بغال ول ،ان البمغدان
الناميغغة ب غغور هامغغة لغغم تغغزل بعيغغد هغغن الخغغوض فغغي مضغغمار الثغغور التكنولوجيغغة ،وبال غغدر
ال غ ي يجعغغل ال غغديث فيمغغا اليمثغغل غغديثآ هغغن الوضغغس ال غغاالم ،ب غغدر مغغا هغغو بمثابغغة ت مغغيعت
وفرضيات تدور ول ابعاد المسغت بل .ويكرغي لمتغدليل همغر هغ ا الوضغعية مع ظغة مسغتوى

انتاجيغغة العمغغل فغغي البمغغدان الناميغغة ،بالم ارنغغة مغغس نظي غرا فغغي البمغغدان ال غغناهية ،يغغث تبم غ

نسغغبة انتاجيغغة الرغغرد فغغي الواليغغات المت غغد اكثغغر مغغن  10مغغر من غغا فغغي اسغغيا و 78مغغر هن غغا
في افري يا.
وبالنسغبة لمسغتوى االنتغاج فغي العمغغل الز ارهغي ،فغيع ظ ان تطغور اسغتعمال الت نيغغة

في ه ا المجال ،اضافة الر درجة تغوفر ال ياكغل الت نيغة المتطغور  ،يخمغن فاردغآ واضغ آ فغي
مستوى االنتاجية ،فا ا كان م

ول ال كتار الوا غد مغن االرز دغد بمغ  17و غد فغي ال نغد

و 17و غغد فغغي مدغش غ ر و 11و غغد فغغي الرمبغغين ،فان غ دغغد بم غ  0 .37و غغد فغغي فرنسغغا و
 1 .17و د في ايطاليا( .)60واهم ماتعاني البمدان النامية والعريبة في ه ا المجاله
-1

ان معظم ه ا البمدان ،لم يزل يتغراوح همغر اهتغام العمميغة الت غنيعية ،وب غور ال
تنبا في ظل طبيعة التشغكيعت االجتماهيغة والسياسغية واالدميميغة ال االمغة ،بسغ ولة
تعدي لا نمو اهمال الثور ال ناهية كاساس لولوج المر مة التكنولوجية(.)66

-2

ان الث غغور التكنولوجي غغة والعممي غغة المعا غغر د غغد خم غغت هممي غغة اس غغت طابية لمم ارك غغز

االدت ادية ب يغث ا غبح الت غدم الت نغي يتركغز فغي هغد

غناهات اساسغية ،ي تغاج

ام غغر انجازهغ غغا الغ غغر طاد غغات ماديغ غغة وفنيغ غغة هاالم غغة ومميغ غغز  ،ك غ غغناهة االلكترونيغ غغات

وال غغناهات النوويغغة والكمياويغغة المختمرغغة ،وه غ ا سغغون يغغنعكس همغغر زيغغاد الرغغرول
الت نيغ غغة ،لغ غغيس بغ غغين البمغ غغدان الناميغ غغة (التغ غغي ال تممغ غغا مثغ غغل ه غ غ ا الطادغ غغات اساسغ غغآ)
واالخغغرى ال غغناهية ف غغط ،بغغل وبغغين البمغغدان ال غغناهية وبعض غ ا ايضغغآ ،وب غغور

378

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()11

العدد ()7

آم ()7887

سون ت دد اية اتجاهغات كانغت متمثمغة لمتغوازن ،يغث ا غبح همغر البمغدان الناميغة
ان تت مغم همغر فجغو ضغغارية اهمغل بكثيغر مغن تمغغا الرجغو التغي دطعت غا البمغغدان

ال ناهية ساب آ.
-3

ا تكار التكنولوجيا من دبل البمدان المنتجة ل ا ،وب ور ت غول دون امكانيغة ن غل
هغ غ ا التكنولوجي غغا ،وخا غغة ال ديث غغة من غغا ،و ل غغا ب غغض النظ غغر ه غغن الت رظغ غغات
والسغغمبيات المرتبطغغة باسغغموم الن غغل ا غغآ والتغغي تكشغغن

ي غغة ان البمغغدان الناميغغة

ترت غغد اسغغاليم التنظغغيم واالدار العمميغغة المتطغغور الكريمغغة باالسغغتراد مغغن التكنولوجيغغا
المن ولة في الودت المعالم ( يث تبرز اهمية هامل الزمن نظرآ الر تسغارع العمغل

التكنولوجي وتنادص الرترات المتعدد لت ادم وبالكيرية المعالمة.
-4

ف غ غغدان السغ غغول الم مغ غغي ال غ غ ي يمكن غ غ ان يسغ غغتوهم و غ غغدات االنتغ غغاج التكنولغ غغوجي

وب غغور تترغغل مغغس فكغغر انشغغاء المشغغروع المعن غي مغغن النا يغغة االدت غغادية .وتبغغدو
ازمغة لغا ،لغغيس فغي ضغغعن ال غو الشغراالية وهغغدم جغدوى او ضغغعن الطمغم الرعمغغي
همغغر و غغدات االنت غغاج ف سغغم ،بغغل وف غغي ضغغيل السغغول نرسغ غ  ،وخا غغة فغغي ظ غغل
الععدغغات االدت غغادية شغغب المعدومغغة وغيغغر النسغ ة بغغين البمغغدان العربيغغة او الناميغغة

وبعض ا بعضآ.
-5

سغرهة ت غغادم التكنولوجيغغا وازمغة تجديغغدها ،طالمغغا ان ن غل التكنولوجيغغا اليغرتبط ،لغغيس
مغ غغن الس غ غ ل ان ي غ غرتبط ،بن غ غغل االسغ غغس االنشغ غغاالية ل غ غ ا التكنولوجيغ غغا وبالتغ غغالي فغ غغان
موضوع ن ل التكنولوجيا يمثغل خطغور تتجسغد فغي تةكيغد الت يغيم غيغر العغادل لمعمغل
الغغدولي ،اال ا ا ارت غغبط بخم غغل االس غغس الت غغي تتض غغمن معالم غغة التكنولوجي غغا ل اج غغات
المجتمغغس وطادات غ مغغن ج غغة ،وتتضغغمن امكانيغغة السغغير فغغي طريغغل التجديغغد ال غ اتي
هندما ي دث الت ادم من ج ة اخرى.

مخاطر االستثمار االجنبي

يكغ غغون اثغ غغر االسغ غغتثمار االجنبغ غغي المباشغ غغر ،مباشغ غغر همغ غغر مي غ غزان مغ غغدفوهات البمغ غغد

المض غغين وه غغو اث غغر ايج غغابي ن غغاجم ه غغن ت غغدفل أرس الم غغال ،الغ غ ي يظ غغر ميغ غزان العممي غغات
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ال أرسغغمالية ،ول غ ك غ لا اثغغر غيغغر مباشغغر ،وهغغو الم غغم ،ويسغغمر بغغاالثر ال غغافي ويغغنجم هغغن
تم غغي االلشغغركات كتعغغدد الجنسغغيات هواالغغد االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر وهمم غغا فغغي ميغغدان

التجغغار  .ولغغو تغغم خ غغم ه غ ا االي غرادات التغغي ت

غغل همي غغا الرغغروع التابعغغة مغغن االسغغتثمار

االولغر فغان االثغر ال غافي سغيكون سغمبيآ فغي االجغل المتوسغط ،ويكغون الخطغر فغي اسغغتمرار
تغراكم وت ازيغد هغ ا االثغر السغمبي و لغا هنغدما تزيغد الشغركات المتعغدد الجنسغيات االسغتيرادات
مغغن السغغمس الوسغغيطة والخغغدمات وتبغغدأ باهغغاد االربغغاح الغغر الغغوطن االم ممغغا يغغؤدي الغغر هجغغز
مستمر في ميزان مدفوهات البمد المضغين نتيجغة اثغار الت غويعت العكسغية لممغوارد بواسغطة
الشركات المتعدد الجنسيات المضعرة لمنشاط االدت ادي(.)67

ان اثغغر االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر همغغر مي غزان مغغدفوهات البمغغد المضغغين يتبغغاين

اهتماداً همر ال دن من االستثمار وطبيعة النشاط وهمر المشغروع ،وهمومغآ ي غدث العجغز

هنغغدما يغغؤدي االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر الغغر ان تكغغون االسغغتيرادات اكثغغر مغغن ال غغادرات،
او هنغ غغد ارتر غ غغاع م غ غغدفوهات دخغ غغل االس غ غغتثمار االجنب غ غغي المباشغ غغر الناجم غ غغة ه غ غغن م غ غغدفوهات

الضغ غراالم ،ورس غغوم التكنولوجي غغا واالمتي غغازات ،والت غغي ه غغاد ت غغتم ب غغين ف غغروع الش غغركات متع غغدد

الجنسيات او داخل شغركات ا وت غوم بتخريضغ ا هغن طريغل مغايعرن باسغعار الت ويغل و لغا
ب ية اهطاء

ور مظممة هن اربا ا الكبير والتغي يغتم ت ويم غا الغر البمغد االم االمغر الغ ي

ي مل من مساهمت ا في رفس ايراد مشاريس الدول المستضيرة(.)68

يخض غغس المض غغين ل غ غ اررات الش غغركات المتع غغدد الجنس غغيات ه غغاد ف غغي ت دي غغد كمي غغة

االنتغغاج ،ونوهيغغة وطبيعغغة المسغغتمزمات يغغث ان ل غ ا الشغغركات همومغغآ دغغو ادت غغادية اكبغغر
في اتخا د اررات غا مركزيغآ ،ولغدي ا دغدر تنافسغية اهمغر مغن الشغركات الم ميغة ممغا يغؤدي الغر
االهتماد الكبير همر المدخعت المستورد من فروع الشركات المتعغدد الجنسغيات االخغرى
واهمغغال م غغادر العغغرض الم ميغغة واالخرغغال فغغي تنميغغة االدار والم غغارات الوطنيغغة ،وانعغغدام

الغغروابط االماميغغة والخمريغغة بغغين االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر واالدت غغاد الغغوطني ممغغا يخمغغل
التعغغارض بغغين اهغغدان ه غ ا الشغغركات وبغغين ضغغرورات التنميغغة ،واالهغغم مغغن لغغا ديغغام ه غ ا
الشركات باستنغزان المواد المالية لمبمد المضين و لا من خغعل تمويغل االسغتثمار االجنبغي
المباشر داخميآ من دروض البنوا التجارية ،ولعستثمار االجنبي المباشر اثر م م فغي بنيغة
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الس غغول الم مي غغة كغ غ لا و ل غغا م غغن خ غغعل الت غغي م غغن المر غغروض ان ت غغوم بت ري غغز المنافس غغة
والكرغغاء كبغغديل ال تكغغار ال م غ  ،ولكغغن نتيجغغة ل غغو تنافس غ ا االكبغغر تجغغاا الشغغركات الم ميغغة
يزداد تركزها اال تكاري وتعمل همر فغرض ممارسغات مانعغة لممنافسغة ممغا يغؤثر سغمبآ همغر
الكر غغاء ف غغي تشغ غ يل ال غغناهات واالسغ غوال وبالت غغالي ت غغؤثر س غغمبآ هم غغر تعزي غغز النم غغو والرف غغاا
االدت اديين.
ان التكنولوجيا التتضمن العمميات العممية ف سم ولكن ايضغآ الم غارات التنظيميغة
واالداري غغة والتس غغوي ية ،وثم غغة مش غغكمتان تواج غغان االنت غغال التكنول غغوجي ال غغر ال غغدول النامي غغة،

االولر ،تتعمل بمدى معءمة التكنولوجيا التي توفرها الشركات المتعغدد الجنسغيات لظغرون
ه ا الدول .والثانيغة ،تتعمغل بالكمرغة التغي تت مم غا م ابغل هغ ا التكنولوجيغا نتيجغة تركغز نشغاط
الب غغث والتط غغوير ف غغي ال غغدول المت دم غغة ،وا تك غغار التكنولوجي غغا وهغ غ ا يعن غغي ض غغمنآ ان معظ غغم
انش غغطة ف غغي مج غغال اس غغتيراد وت غغدير التكنولوجي غغا ي غغتم داخمي غغآ  intra-firrnو ل غغا لتعد غغي
التكالين المرترعة لممعامعت والتبغاطؤات الزمنيغة وهغدم الث غة فغي الشغركاء الم ميغين .وبغ لا

فمن يت ل االنتشار لتكنولوجي  spill-overالمزهوم الشركات المتعدد الجنسيات.

ل غغد اظ غغر الن غغاد ك غ لا اهتمامغغات غغول اثغغار االسغغتثمار االجنب غغي المباشغغر هم غغر

السياسغغات العامغغة همغغر دابميغغة الخضغغوع لضغ وط ال كومغغات االجنبيغغة ممغغا يضغغر بالم غغالح
الوطنيغغة لمبمغغد المضغغين ان الشغغركات المتعغغدد الجنسغغيات وفروه غغا تتمتغغس هغغاد ببغغداالل غيغغر
متا غغة لمشغغركات الم ميغغة ،وه غ ا االمغغر يجعغغل ت رب غغا مغغن اال هغغان لمسياسغغات العامغغة لمبمغغد

المضغغين ممكنغغآ ،فيمغغا لغغو واج غغت تش غريعات ود غوانين اجتماهيغغة او سياسغغية او بياليغغة جديغغد
في البمد المضين والتي تعغارض اهغداف ا ،وخ و غآ تمغا التغي ترفغس مغن تكغالين انتاج غا،
اضغغافة الغغر اثغغر االسغغتثمارات االجنبيغغة همغغر هغغادات االسغغت عا وخمغغل ف غوارل فغغي الغغدخول

واالثغغر همغغر فغغرص العمغغل والتشغ يل ،وخمغغل الر غوارل بغغين المنغغاطل مغغن خغغعل خمغغل منغغاطل

التركز ال ناهي او مناطل تج يز ال ادرات(.)69

يتودغس مغان ون وخبغغراء ان الواليغات المت غغد لغن تغغنجح فغي شغغد مميغارات الغغدوالرات
المطموبغغة الهغغاد اهمغغار الع غرال اال بالسغغماح لمع غراديين بت ديغغد الشغغكل الجديغغد لغغبعدهم .كمغغا
ان ت ركات واشنطن ن و اهطاء دور اكبر لعمم المت د دد تس م فغي شغد ت غالن اوسغس
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نطادا من المان ين لممساهمة في تدبير مبم دد ي غل الغر مالغة مميغار دوالر الهغاد اهمغار
العرال .ودال مسؤول بارز من مجموهة الدول ال ناهية السبس الكبغرى ال غعوبة الواضغ ة
التي تواج المان ين هغي مغن الغ ي يتغولر السغمطة الرعميغة فغي العغرال فغي الودغت الغراهن ا ا

لم يكن هناا ترويض دولي واضح من االمم المت د فان االهتبارات السياسية سغتكون امغرآ
اس غغمآ بالنس غغبة لك غغل م غغانح ،وي غغول المنت غغدون ان وزار ال غغدفاع االمريكي غغة (البنت غغاكون) م غغن
خغغعل سغغمطة الت غغالن المؤدتغغة هغغي ال غغو الم ركغغة لكغغل مغغا ي غغدث فغغي الودغغت الغراهن ولغغيس
لغدي ا ايغة خبغر فغي مجغغال اهغاد االهمغار .ودغال مغارا سغغيد ار مغن مركغز الد ارسغات فغي بغغون
متخ غغص فغغي د ارسغغات نغغزع السغغعح ان المغغان ون يريغغدون مغغن دغغو اال غغتعل توجي غ المزيغغد

من االموال بشكل مباشر الر المؤسسات العرادية ال اكمة.

ل غغد ا غغدث ترجيغغر م غغر االمغغم المت غغد فغغي ب غغداد انتكاسغغة واضغ ة وتبغغين ان ا غراز

الت غغدم اكثغغر تع يغغدآ بكثيغغر ممغغا كغغان متودعغغآ .ودغغال مسغغؤول فغغي ا غغدى المؤسسغغات الدوليغغة
المكمرغغة بت يغغيم متطمبغغات اهغغاد االهمغغار نغغادرآ مغغا

غغادن ن

غغآ فغغي المعمومغغات كمغغا هغغو

ال غغال فغغي الع غرال المعمومغغات السغغاب ة كانغغت مشوشغغة الهتبغغارات فنيغغة وسياسغغية .ومغغس هغغدم
و ول هاالدات النرط الر المستويات التي كانت متودعة وزياد ت غديرات التكغالين دغد يكغون

المطموم كثير وهطمغت اهمغال تخريغم دطغاع الغنرط وزادت مغن تكمرغة ا غعح االضغ اررالتي
ال ت ا ربان وه وبات ادت ادية وكم ا هوامل ولت العغرال مغن دولغة غنيغة ات مسغتوى

دخل متوسط الر وا د من اف ر دول العالم.

ودغغال مسغغؤول مغغن مجموهغغة السغغبس المشغغكمة هغغي ان مغغن المتودغغس ان يكغغون هجغغز
الميزانيغغة مغغن الضغغخامة ب يغغث يشغغكل هاال غغآ كبي غرآ امغغام المغغان ين وان ي غغبط م وفغغي غغين

ت تغاج الواليغغات المت غغد بالتةكيغغد المغوال االخغرين الهغغاد اهمغغار العغرال لغغم يتضغغح بعغغد الغغر
أي مدى ستكون مستعد لمتخمي هغن سغيطرت ا همغر زمغام االمغور ودغال مسغؤول مغن سغمطة

الت غغالن المؤدتغغة نشغغر اسغغم ان المغغان ين دغغد يسغغع م ت ديغغد مشغغروهات منرغغرد وهغغو مبغغدأ
يتعغغارض مغغس ج غغود اهغغاد االهمغغار الناج غغة فغغي الماضغغي .ودغغد اضغغان المسغغؤول هنغغدما
ت غغدد مجغغاالت بعين غغا ت تغغاج لتمويغغل ال اهت غغد اننغغا سغغن تاج فعميغغآ الي ترغغويض مغغن االمغغم

المت د  ..ا ا توفرت مشروهات م دد سيعرن المان ون اين ست هم اموال م.
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ودال سيد ار ال ي درس الة اف انسغتان ان لغا سيسغرر هغن كارثغة واضغان ،يمكننغي ال غول
ان وضس خطة متعدد ال طاهات لتخ يص مسغؤوليات بعين غا ل كومغات بعين غا لغن يغنجح

ف ا يخمل مشكعت ضخمة فيما يتعمل بالتنسيل وا ا امتنس مانح وا د هن دفغس المغال فغان
ج غغودآ ناج غغة اخ غغرى د غغد ترش غغل .و ت غغر ا ا نج غغت الوالي غغات المت غغد ف غغي ال

غغول هم غغر

االموال من المغان ين فغان االمغر دغد ينت غي الغر فوضغر كبيغر مغا لغم تعغط دورآ اكبغر لشغعم
العرال.
ودال االدت ادي كولن روات من جامعة برمنج ام البريطانية والمعغارض منغ فتغر

طويمغغة لمع وبغغات التغغي كانغغت مرروضغغة همغغر العغرال اسغ ل مغغا يمكغغن م هممغ سغغيكون التع غغد
بت غغديم الم غغال ..واال غغعم .نظ غرآ لم اوم غغة ادار ب غغوش سغغيكون تطبي غغل المع غغايير الم اس غغبية
والش غغروط نرسغ غ ا الت غغي تطب غغل هم غغر أي تموي غغل لمش غغروهات تنمي غغة…ا ا وا غغمت الوالي غغات

المت د فشم ا في طرح رؤية ادرم الر العرال من غا لمواليغات المت غد لمسغت بل العغرال فمغن
المرجح ان تكون همر الجانم الم زوم في رم االست عل.
االستنتاجات

ان اهم مزايا االستثمار االجنبي هيهن ل التكنموجيا وانتشغار اثارهغا الريضغيةspin-
 ،overزي غغاد الكر غغاء االنتاجي غغة نتيج غغة المنافس غغة م غغس ف غغروع الش غغركات متع غغدد الجنس غغيات،
ت سغغين نوهيغغة هنا غر االنتغغاج بمغغا فغغي لغغا االدار  ،منغغافس لمي غزان المغغدفوهات مغغن خغغعل
تغدفل مبغال االسغغتثمار االجنبغي الداخمغغة ،زيغاد ال غغادرات ،زيغاد االدخغغار واالسغتثمار ،نمغغو
اسرع في االنتاج واالستخدام ،استراد المست ما من انخراض اسغعار المنتجغات سغمس جديغد
وات نوهيات افضل.
ان مساوى االستثمار االجنبغي هيهاالثغر السغمبي الم تمغل همغر ميغزان المغدفوهات

نتيجغ غغة اسغ غغتيراد فغ غغروع الشغ غغركات لمم غ غواد ونتيجغ غغة ت ويغ غغل االربغ غغاح والرسغ غغوم همغ غغر اسغ غغتخدام
الععمات ،نتيجة هيمنة الشغركات متعغدد الجنسغيات همغر السغول وتمتع غا بوضغس ا تكغاري
فان ا تسعر منتجات ا بشكل غير تنافسي وبالتغالي ظ غور اسغعار ا تكاريغة يسغا الغر همميغة

تخ غغيص المغ غوارد ،ان ال ج غغوم الكبي غغر لمش غغركات المتع غغدد الجنس غغيات تم غغي ض غغعس هم غغر
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مس غغت بل المنافس غغة ف غغي البم غغد نتيج غغة لمنر غغو الغ غ ي تتمت غغس بغ غ ف غغي الس غغول ،م غغس ان االس غغتثمار
االجنبي المباشر يمكن ان يجمم منغافس تكنموجيغة واسغعة مغن خغعل االثغار الريضغية spin-

 overاال ان ا دد تعول نمو المعرفة التكنموجية في المنشات والمؤسسات الم مية.

وا ا افش غغل االس غغتثمار االجنب غغي المباش غغر ف غغي ادام غغة رواب غغط معالم غغة م غغس االدت غغاد
الم مغغي فسغغون تكغغون ل غ اثغغار فيضغغية دميمغغة ويكغغون ضغغارآ ،خا غغة ا ا

غغا بت المظغغاهر

التاليةهت ويل رسغوم الععمغات التجاريغة ،الدهايغة واالهغعن واثرهمغا فغي تغرويج انمغاط ضغار
من االست عا ،يمكن ان ت ل منتجات اجنبية غالية الكمرغة تنغتج مغن دبغل منشغةت اسغتثمار
اجنبغغي مباشغغر م غغل منتجغغات ومكونغغات غ االيغغة يسغغتخدم ا الر غراء مغغن سغغكان المغغدن ،يمكغغن

ان ي غس هغمء اجتمغاهي مغن خغعل البطالغة المولغد نتيجغة ديغام االسغتثمار االجنبغي المباشغغر
والتي تكون مشاريع ا هاد كثيرغة رأس المغال ممغا يغدفس المنشغةت الم ميغة كثيرغة العمغل الغر

اغغغعل ابواب غغا ،الكمغغن البياليغغة واسغغتنزان الم غوارد الطبيعيغغة م ارنغغة بالعواالغغد د غغير وطويمغغة
االجل ،كمن غير ممموسغة مثغل االثغر الث غافي النغاجم هغن تغدفل االجانغم الغ ين اليجترمغون
الث افة الوطنية والت اليد.

ان السغغول المرتو غغة التغغي تررض غ ا او ت غغا م االسغغتثمار االجنبغغي المباشغغر فغغي

مجغغاالت وس غغاالل االه غغعم الم غغروء والتمرزي غغون واسغغت بال االجان غغم د غغد ت م غغل خط غغر ض غغياع
ال وية وهيمنة الث افة ال ربية ،و لا بدس من ان تكون ناف لعطغعل همغر ث افغات متعغدد ،
د غغد يس غغيطر االس غغتثمار االجنب غغي المباش غغر هم غغر اس غغتثمارات كبي غغر ف غغي دطاه غغات معين غغة ف غغي

االدت اد وبالتالي تر د الدولة سيطرت ا همر دطاهات ستراتيجية وبغ لا ينشغة خطغر سياسغي
–سغغتراتيجي ( .)politico-stratedicان بعغغض ال غ اررات التغغي تخغغص االسغغتثمار االجنبغغي

المباش غر تتخ غ فغغي الخغغارج االمغغر ال غ ي يمكغغن ان يكغغون ل غ اثغغار همغغر االدت غغاد والمجتمغغس
الم ميين وهمر السياسة االدت ادية -االجتماهية بشكل مباشر او غير مباشر.
التوصيات

خرجت الدراسة بالتو يات التاليةه
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 .1ضغغرور هغغدم الر غغل بغغين ال غرار السياسغغي وال غرار االدت غغادي فغغي ت ديغغد طبيعغغة
البمد منشة االستثمار االجنبي ،او ال طاع الموج ل االستثمار.

 .2ضرور اخ اهدان التنمية االدت ادية بعين االهتبار هند المساومة مس الشغركات
االجنبية التي تسعر بكغل ث م غا لت يغل مةرب غا المتمثمغة بتعظغيم اربا غا والو غول
الر االسغوال اضغافة الغر مغا هغو اهغم وهغو ت يغل اهغداف ا غيغر المباشغر والمتمثمغة
بت يل م ال ا السياسية.
 .3الد ارسغغة المستريضغغة اشغغكال االسغغتثمارات االجنبيغغة واالخ غ بنظغغر االهتبغغار م ازيغغا
ومسغ غغاوم كغ غغل من غ غغا اي االسغ غغتثمار المباشغ غغر وغيغ غغر المباشغ غغر ،وال غ غغي ة البديمغ غغة
كالمش غ غغاريس المش غ غغتركة ومش غ غغاريس التكنولوجي غ غغا وبغ غ غراءات االختغ غ غراع ،وه غ غغود االدار

والتعادد من الباطن ،ومن ثم يغتم اختيغار الشغكل االكثغر معءمغة لظغرون البمغد مغن
نا يغة تغوفر ال غدر الماليغغة لتمويغل التنميغة ،وتغوفر المغوارد الطبيعيغة ،وطبيعغة ال غغوى
العاممة ،والسياسات االدت ادية الكمية ومودس البمد االدميمي.

 .4ان المؤش غ غرات التغ غغي يرتغ غغرض توفرهغ غغا لت يغ غغل الراالغ غغد ال

غ غغوى مغ غغن االسغ غغتثمارات

االجنبي غ غغة ه غ غغي الت غ غغي تمك غ غغن البم غ غغد الن غ غغامي م غ غغن ت ي غ غغل اد غ غغر الرواال غ غغد المالي غ غغة

والتكنولوجية من االستثمارات االجنبية مس ادنر تخريض الثارها السمبية.
اهلوامش واملصادر التي وردت يف منت البحث :

-1

هنغ غغاء هبغ غغد ال رغ غغار السغ غغامراالي ،االسغ غغتثما ارت االجنبيغ غغة ،بيغ غغت ال كمغ غغة ،العغ غ غرال،
 ،1998ص .33

-2

د.

عح هبد ال سن ،االستثمارات االجنبية ،بيت ال كمة ،العرال ،ص.18

نرس الم در السابل ،ص ص.78-19
-3
charles p. kindleberger, Economic development MCGrawHill book.
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غ غغالح ال ريشغ غغي ود .ف غ غواز جغ غغار اهلل ،اثغ غغر االسغ غغتثمارات فغ غغي ال ياكغ غغل
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ال غ غغناهية والسغ غغيا ية والعمرانيغ غغة االردنيغ غغة ،مجمغ غغس الب غ غغث العممغ غغي ،همغ غغان،1971 ،
ص.16
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Ltd, Guild fed ,London,1982, p. 52.
 -11مازن الباشا ،اثر التمويل الخارجي ،م در سابل ،ص.11
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17- Kojima, Kiyoshi. Op. Cit. 57.
18- The study Group of Members of the Royal Institute of
International Affairs, Op. Cit, p. 185.

336

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()11

آم ()7887

العدد ()7

19- Lindert p. International Economics. Richard, D,. Lrwin lnc. ,
Eight Edition, Boston, p. 562.
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