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الممخص:

نذدددم مددن ه د ا دددذة الد ارسددة إلددى حديددد مجموعددة العوامددا ال ددا ددؤ ر إيجا ددا علددى ق درار
المس د مر ل س د مار وددا دولددة أجن يددة دددا الدولددة محددا إقام ددخ ،ول ددد و ددلنا مددن ه د ا

النظريات المفسرة للظادرة أن لك العواما م ا األساس ودا حجدس سدول الددوا الم ديفة
ومع دددا نمود ددا ايق

ددادي ومد ددى ددوور م ددا م ددن ايسد د رار ايق

ددادي والسياس ددا ويذ ددا،

اإل دداوة إلددى ال ملفددة عوامددا اإلن دداج ،ممددا أن اإلطددار ال ي دريعا ل س د مار يح ددا ممانددة

مذمة وا لك المحددات.

الكممات المفتاحية :ايس مار ،ايس مار األجن ا ،حرمة رؤوس األمواا.
Abstract:
The objective of this study is to determine the factors that positively
affect the investor's decision to invest in a foreign country instead of
the country where he lived. We have reached the following
'explanation: The factors are mainly the size of the host countries
market, economic growth and the availability of economic stability
And political, in addition to the cost factors of production. The
legislative framework for investment is also important in these
determinants.
ــــــــــــــــــــــــ
*المؤلم المرسا
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المقدمة:
يأه ددذ ايسد د مار األجن ددا الم اي ددر أدمي ددة ميد د رمة لمه ل ددم ايق

درجددة طوردددا ومددذا األيدددولوجيات ال ددا

دداديات عل ددى اهد د م

عذددا ،ويرجدده ذلددك إلددى األدميددة ال

يس مددا من مجموعة المزايا ال ا ي دمذا ل ق

ددوى ال ددا

اديات الم يفة ،وال ا جلى يما م ير

ود ددا الحد ددد مد ددن ال طالد ددة وزيد ددادة معد ددديت النمد ددو ايق
المدووعات اإل اوة إلى ن ا ال منولوجيا إلى ايق

د ددادي و

د ددحي اه د د يت مي د دزان

اديات النامية.

و سعى الددوا جادددة إلدى اسد طاب لدك ايسد مارات مدن هد ا العمدا علدى دووير ال يئدة
المناسد ة لذدا ،و در ط موائمدة ال يئدة النسد ة للمسد مر األجن دا علدى مجموعدة مدن العوامدا
وال دا مددون وددا مجملذددا مددا يسددمى محدددات ايسد مار األجن ددا .وال ددا عروددت اج ذددادات
نظريددة سددميت النظريددات المفس درة لحرميددة ايس د مار األجن ددا مددن الدولددة األس إلددى الدولددة
الم يفة.

ول د عروت لك ال فسيرات ناق ات ويما ينذا ،وال ا اع مدت مأساس وا حديدد العوامدا
الرئيسية المحددة ل س مار األجن ا الم اير.
فما وي أوم االختالفات التي عرفتىا النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر؟
وما وي محددات االستثمار األجنبي المباشر في الواقع العممي؟
لمعالجة اإليمالية السا ة سن طرل إلى الن اط ال الية:

 -1اإلطار المفاديما ل س مار األجن ا الم اير؛
اديات الم يفة؛

 -2أدمي خ ايس مار األجن ا الم اير ل ق

 -3أدس النظريات المفسرة ل س مار األجن ا الم اير؛

 -4محددات ايس مار األجن ا الم اير وا الواقه العملا.
 -1اإلطار المفاويمي لالستثمار األجنبي المباشر
ه لم أنواع ايس مار اه م ال

نيم الذي أ هذ مأساس لعملية ال سيس ،ويدأ ا

عل د ددى رأس ل د ددك األند د دواع ايسد د د مار األجن د ددا وايسد د د مار المحل د ددا وذل د ددك ع د ددا لجنس د ددية
المس مر.
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 1-1تعريف االستثمار

" ايس مار وا اللغة دو جعا الياء ي مر وال وا أس مر اليداء أي الح دوا علدى

مرة .أما ايس مار ا ط حا ويأ ا من مفردة اس مار ودا م در أسد مر للديلدة علدى
()1

طلب الح وا على ال مر والسعا للح وا عليخ من اين فاع خ".
أمددا وددا ايق

دداد ويعددرم ايسد مار علددى أنددخ" :ال غيددر وددا ر دديد رأس المدداا هد ا

و رة زمنية محددة .وعليخ وإنخ وعلى ه م رأس الماا يم دا ددو ا ولديس ر ديدا قائمدا ودا
ن طة زمنية محددة .ودذا يعنا أنخ وا حين ي س قياس رأس الماا عند ن طة زمنية محدددة،

وإن ايس مار يممن قياسخ ه ا و ر ة زمنية معينة"(.)2
 2-1تعريف االستثمار المحمي

يع ر اس ما ار محليا مدا اسد مار يد س داهدا موطندخ مدن هد ا دديس أمدواا ماديدة أو

معنوي ددة أو أداءات م ددن ي ددهص ط يع ددا أو معن ددوي ،أو مل ددك مي ددروع ح ددالا واق دده
اق

ددمن

اد المس مر.

 3-1تعريف االستثمار األجنبي

يع ر اس ما ار أجن يا ما اسد مار يد س هدارج موطندخ مدن هد ا دديس أمدواا ماديدة أو

معنوي ددة أو أداءات م ددن ي ددهص ط يع ددا أو معن ددوي ،أو مل ددك مي ددروع ح ددالا واق دده
اق

اد آهر(.)3

ددمن

 4-1تعريف االستثمار المشترك

يعرم دذا النوع من ايسد مار أندخ" :أحدد ميدروعات األعمداا الدذي يم لمدخ وييدارك

ويددخ طروددان أو أم ددر مددن دول ددين مه لف ددين (دددذان الطروددان أحددددما وطنددا وا هددر أجن ددا)

ر على ح دة ودا رأس المداا اوانمدا أي دا الميدارمة ودا
و فة دائمة ،والميارمة ي
اإلدارة واله رة و راءات ايه راع"( .)4ووا جميه األحواا ي دد أن يمدون لمدا طدرم الحدل
وا الميارمة وا إدارة الميروع.
 5-1تعريف االستثمار األجنبي المباشر

نظر المؤسسة العر يدة ل دمان ايسد مار إلدى ايسد مار األجن دا الم ايدر علدى أندخ

"مجموعة ال دو ات النايئة ن يجة ان اا رؤوس األمواا ايس مارية إلدى األقطدار المسد لة
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ل عظد دديس األر د دداح و ح يد ددل المند دداوه المرجد ددوة ،الميد ددارمة مد دده رأس المد دداا المحلد ددا إلقامد ددة
المياريه المه لفة وا لك األقطار .أو أنخ نياط اس ماري طويا األجدا ي دوس دخ مسد مر
أجن ا وا قطر م يم

د الميارمة الفعلية أو ايس

ا اإلدارة وال رار"(.)5

 -2أوميته االستثمار األجنبي المباشر لالقتصاديات المضيفة

سددعى الدددوا مددن ه د ا عمليددة يددجيه ايس د مار األجن ددا إلددى ح يددل أددددام عدددة

ه لم وا أيمالذا و وحد وا غاي ذا الم م لة وا ال نمية ايق

لك العواما وا العنا ر ال الية:

دادية .ويممدن ح در أددس

 1-2تـمويل التنمية االقتصادية

ي ارودل ددول ايسد مارات زيدادة ودا رأس المدداا علدى المسد وى المحلدا سد ب مدا لدددى

دددذة الميددروعات مددن م دوارد ماليددة ،إ دداوة إلددى قدددر ذا و ددا الح ددوا علددى األم دواا مددن

األسوال المالية األجن ية اإلقليمية والدولية( .)6مما أن ايسد مارات ال دا أهدذ يدما يدرامة
أجن ية ج ذب رأس الماا الوطنا المحلا إلى ميروع لس يمن رأس الماا الوطنا ماويا أو

قاد ار على إقام خ(.)7

 2-2تحسيـن ميـزان المدفـوعـات

يسذس ايس مار و يما م ير وا حا ميملة العجز وا ميزان المدووعات ،وذلدك مدن

هد ا زيددادة ال دددو ات الداهلددة إليذددا مددن العم د ت األجن يددة م م لددة وددا رأس مدداا الميددروع
وال روض والمن ال ا يجنيذا المس مر من الم ادر األجن ية الهارجية ،اإل اوة إلى ما
يح ددخ ايس د مار مددن زي ددادة إليددرادات الدولددة ي س دديما إذا مانددت الميددروعات ايسد د مارية
موجذددة لل

دددير( ،)8أو إلددى ال طاعددات ال ددا حددا محددا الدواردات ممددا يسددذس وددا سددد جددزء

من حاجة السول المحلا.

 3-2زيـادة الدخـل القـومـي

يساعد ايس مار وا نمو اإلن داج المحلدا وودا حسدين وزيده عنا در اإلن داج ،روده

العائ ددد عليذ ددا م ددن هد د ا زي ددادة إن اجي ذ ددا( .)9مم ددا يحف ددز ايسد د مار األجن ددا المي ددروعات
المحليددة علددى حسددين نوعيددة هدددما ذا ومن جا ذددا مددن هد ا محامدداة دددذة األهيدرة اليددرمات
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اد الوطنا والمس ذلك المحلا ودا

دورة اسد رار

وا المس وى العاس لألسعار وزيادة وا اإلن اجية النس ة لعواما اإلن اج المه لفة.
 4-2المساوـمة في حل مشكمـة البطـالة

إن إقامة مياريه اس مارية جديددة ذات م اودة عماليدة عاليدة ند

ودرص عمدا جديددة

للمدواطنين طري ددة م ايدرة مددن هد ا ال وظيددم الم ايددر لذا ددخ العمالددة المحليددة ،أو طري ددة
غير م ايرة من ه ا مسادمة الميداريه ودا زيدادة عوائدد الدولدة ددوه المسد مر لل درائب
المس د ح ة علددى األر دداح ال ددا يجنيذددا ،ودا ددخ العوائددد ممددن الدولددة مددن ال وسدده وددا إنيدداء

مياريه اس مارية جديدة و ال الا هلل ورص عما جديدة(.)10
 5-2نقـل التقنيـة والمىـارات اإلداريـة

يجلددب رجدداا األعمدداا األجانددب معذددس إلددى ال لددد الم دديم اإل ددداع أيددمالخ المه لفددة،

م ددن ه د د ا منولوجيد ددا جديد دددة ومن جد ددات حدي د ددة إ د دداوة إلد ددى ممارسد ددات ومذد ددارات إداريد ددة

م طورة(.)11

 -3أوم النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر

قدددمت عدددة فسدديرات ددرز أدددس دواودده ان دداا ايس د مار األجن ددا الم ايددر مددن دولددة

المس مر إلى دولة أجن ية .وسوم ن طرل وا دذا اليأن إلى إجماا أدس العواما المحدددة
لدواوه ايس مار األجن ا الم اير وا يما نظريات مفسرة.
 1-3نظرية العائد

ن ددى د ددذة النظري ددة عل ددى او د دراض المناوس ددة المامل ددة ،و فس ددر ايسد د مارات األجن ي ددة

الم ايرة اع اردا حرمات لرأس الماا على أنذا اس جا ة يه م سعر الفائددة مدن دولدة
ألهد ددرى ،وايس د د مار األجن د ددا الم ايد ددر دد ددو ن يجد ددة ين د دداا رأس المد دداا مد ددن الد دددوا ذات
معديت العوائد المنهف ة إلى الدوا ذات معديت العوائد المر فعة(.)12

مددان" أولــين" ( )1933مددن األوائددا الددذين ق ددموا يددرحا ل حرمددات رأس المدداا الدددولا

وال ددذي أو د د أن أد ددس عن ددر مح ددرك ل

دددير واسد د يراد رأس الم دداا د ددو ال أمي ددد ارج دده

يه د م س ددعر الفائ دددة ،وأرجدده اهد د م س ددعر الفائدددة إل ددى وود درة أو ندددرة رأس الم دداا و ددا

الدوا ،وقد أيد دذا ال حليا" ماكدوجال" ( )1961وأي ا "كيمـ " (.)13()1964 – 1961
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وحسب دذة النظريدة ودإن رأس المداا ي ددأ ودا ال ددول مدن لدد الدوورة إلدى لدد النددرة إلدى أن
ي ساوى العائد على رأس الماا ويذما ،حيث أن العائدد أ د أقدا ودا لدد الدوورة مدن العائدد
ود ددا ال لد ددد الد ددذي د ددخ ند دددرة ،و وقد ددم عمليد ددة ايس د د مار األجن د ددا عند ددد سد دداوي العائد ددد ود ددا

ال لدين(.)14

وجىــت انتقــادات لـــىلن النظري ـة مضــمونىا أنذددا

ددل ل فسددير ايس د مار األجن ددا غيددر

الم اير و عجز عن فسير ايس مار األجن ا الم اير مون ايس مار غير الم اير يم دا

ان اي لدرأس المداا و دط ،أمدا ايسد مار األجن دا الم ايدر وي

دمن إلدى جاندب ان داا رأس

الماا ان اا قدرات إدارية ومعروية و نية وي ي وقم على العائد و ط ا ي عداة إلى عواما
أهددرى؛ م ددا وسدده نطددال السددول وغيدرة مددن العوامددا ،إلددى جانددب دددذا وددإن دددذة النظريددة ي
فسر ايس مار الم ادا ين الدوا وا نفس الوقت ،وإذا مان الدداوه ل سد مار ددو الفدرل

وا العائد وع و معنى ألن مون الحرمة وا ا جادين وا نفس الوقت( .)15ممدا لدس دين

النظريددة األس د اب ال ددا مددن أجلذددا ف ددا الي ددرمات ال يدداس ايسد د مار الم ايددر دددي م ددن
ال

دير ،مما أن قياس النظرية على او راض المناوسة الماملة وغياب ملفة اين اا يعمس

ويلذا وا ال عاما مه الواقه ايق

ادي(.)16

 2-3نظرية المنظمات الصناعية
يطلددل علددى دددذة النظريددة النمــولا االحتكــاري والددذي ظذددر أوي وددا حليددا "وـــايمر"

( ،)1976 ،1966 ،1961والد ددذي يد ددرى أن الد ددداوه األساسد ددا لليد ددرمات ل س د د مار ود ددا
الهارج دو م ه دذة اليرمات مجموعة من الم ازيدا ايح ماريدة ،معندى م ازيدا ي م ده ذدا
اليرمات المحلية الدولة الم ديفة ،ممدا ين غدا أن مدون دنداك عوائدل منده لدك اليدرمات
المحليددة مددن الح ددوا علددى المميدزات ال ددا م دده ذددا اليددرمات األجن يددة( ،)17و م ددا لددك
العوائل يدما رئيسدا ودا عددس ممداا السدول والدذي يحدوا دون المناوسدة الماملدة ،ألندخ لدو
ددوورت المعلومددات والمعروددة للجميدده ي يممددن للمنيددأة أن س د أ ر

نيددة أو دراءة اه دراع

معددين أو نظدداس إداري مفددؤ و س د طيه أي منيددأة أن لددد المؤسسددة

دداح ة المي دزة األ ددلية

و ذا ن فى لك الميزة( .)18و م ا المزايا ايح مارية يما رئيسا وا(:)19
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 -مذددارات إداريددة و سددوي ية اوان اجيددة لدددى اليددرمة األجن يدة ي وجددد عنددد نظي ار ذددا الدولددة

الم يفة؛

 نية جديدة وغير معرووة لليرمة األجن ية عطيذا ميزة ال فول ال منولوجا.وجىت عدة انتقادات لـىلن النظرية نوجزوا فيما يمي:

 لس فسر دذة النظرية ف يا اليرمات األجن ية ايس مار الم اير على الطرل األهرىال ديلة م ا

دير المن  ،مما جادلدت ددذة النظريدة المحدددات الممانيدة للدولدة الم ديفة
()20

مس ب داس ل وطن ايس مار األجن ا ويذا

.

 يد ددرى "كوجيمـــــا"( )1978 ،1977و"أوزوا" ( )1979 ،1977أن النمد ددوذج ايح مد ددارييم ددا النمددوذج األمريمددا و ددط ،حيددث أن ايس د مار األجن ددا الم ايددر الددذي ددوية الوييددات
الم حدددة األمريميددة يرمددز علددى ال ددناعات ال ددا م دده ويذددا الدولددة األس مي دزة ناوسددية ،وددا
حين عجز دذا النموذج عن فسير ايس مارات اليا انية وال ا رمز على ال ناعات ال ا
م ه ويذا الدولة الم يفة ميزة ناوسية(.)21

 3-3نظرية دورة حياة المنتج
نى دذة النظرية "فيرنون" ( ،)1966والذي لهص نظري دخ ودا مدون المند

ألوا م درة وددا

ددورة اه دراع ددس يلددا ذلددك دددء اإلن دداج محليددا وال

اله ددارج أي اسد د مار أجن ددا م اي ددر ،وأهيد د ار ال

ام يام و

دددير ،ددس اإلن دداج وددا

دددير إل ددى الدول ددة ال ددا مان ددت ارئ دددة و ددا

نيه المن  ،معنى أن الدولدة ددأ من جدة دس م ددرة ل ن ذدا ودا األهيدرة إلدى

دولة مس وردة .ول د لهص"فيرنون" مراحا دورة حياة المن
من

يظذدر

حديث يليخ من

نا

ليؤوا وا األهير إلى من

 1-3-3مرحمــة المنــتج الجديــد :ي د س اه دراع من د

وا د ث م ارحدا أساسدية ددأ

نمطا(.)22

جديددد وددا دددذة المرحلددة اوان اجددخ وددا

الدول ددة الم مد درة ،ود ددا ع ددادة دول ددة م دم ددة ي ددوور ل ددديذا ع دددد م ي ددر م ددن المسد د ذلمين ذوي
الدهوا المر فعة واألذوال العالية( ،)23ونظ ار لغياب المناوسدة ودا لدك المرحلدة مدون المند
حددديث وددإن اليددرمة المن جددة لددخ ي واجددخ

ددغوطا لل يدداس اإلن دداج وددا دولددة أهددرى غددرض

هفدديض العمالددة أو أي مددن ال مدداليم األهدرى ،و ينمددا يد س يدده المند
ودا لدك المرحلددة ودإن اليدرمة الم مدرة للمند

سددوم سدعى إلدى
93
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أه ددرى م دده ه ددائص مي ددا ذة ل ل ددك الموج ددودة و ددا الدول ددة األس ،وذل ددك ل ل ي ددة الطل ددب
األجن ا على المن

عندما ي دأ وا ال وسه(.)24

ه ا دذة المرحلدة وسدعا م يد ار ودا عمليدة

 2-3-3مرحمة المنتج الناضج :ييذد المن

اليراء من طرم المس ذلمين ،مما أن المناوسة دأ ودا الظذدور هد ا ددذة المرحلدة و جدد
اليرمة المن جة و دعذا ودا األسدوال ال دا ماندت

ددر إليذدا مذدددا ،إمدا ظذدور من جدين

محليين جدد أو ألن الدولة المس وردة دأت فرض رسوس جمرمية على وردات لدك السدلعة

نس ة يزدياد قيمدة مدا يسد ورد منذدا( ،)25ممدا يدنعمس سدل ا علدى الطلدب الهدارجا ،وددذا مدا
يدوعذا نحو ايس مار الم اير دي من ال
 3-3-3مرحمة المنتج النمطي :ي

دير ،وذلك ل دعيس مرمزدا ايق

ادي.

ودا ددذة المرحلدة مدن غيدر المممدن مييدز المند

مددن ددين المن جددات الم لدددة األهددرى س دواء الدولددة األس أو الدددوا الم دمددة األهددرى ال ددا ددس
اين اا إليذا ،وي

السعر دو العاما الوحيد المؤ ر ودا الطلدب علدى دا دخ السدلعة ممدا

ي دددعوا الي ددرمات المن ج ددة إل ددى ال ي دداس ايسد د مار و ددا الدول ددة النامي ددة األق ددا ملف ددة ،حي ددث
س د هدس م اعدددة

دددير إلددى الدولددة األس والدددوا الم دمددة األهددرى ،ح ددى د ممن اليددرمة

األ لية من حماية أر احذا والمحاوظة على ن ي ذا من السول الم ير(.)26

س ددادمت د ددذة النظري ددة و ي ددما م ي ددر و ددا فس ددير أسد د اب ح دددوث ظ ددادرة ايسد د مار
األجن ددا الم ايددر ،ممددا أل ددت ال ددوء علددى عنا ددر دامددة م ددا الددزمن والعامددا الجغ اروددا
وأمد دددت علد ددى اي مد ددار وال فد ددول ال منول د ددوجا م د ددداوه ل حد ددرك اليد ددرمات وام د ددداد ني د دداطذا

ايسد ماري إلدى الهدارج( .)27وعلدى الددرغس مدن مدا إسدذامات دددذة النظريدة إي أنذدا لدس سددلس
من اين ادات ال ا رمزت على جوانب الن ص ويذا ،وال ا من ينذا:
-لس فسر دذة النظرية ايس مار وا الهدمات مال نوك ،وايسد مار ودا ال دناعات غيدر

ال حويلية ماس هراج المعادن وال ن يب عن ال روا()28؛

 ي عب ط يل النظرية على عض أنواع السله ،م دا السدله ال فاهريدة( ،)29والسدله ال داعمردا ق ير ل سارع ايه راعات وا مجالذا م ا ايلم رونيات؛
 -أق ت دذة النظريدة الددواوه السياسدية وايج ماعيدة المدؤ رة ودا ا هداذ ال درار ايسد ماري

لليرمات(.)30
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ددادي اإلنجليددزي "دنيـــنج"( ،)1988ول ددد قدداس دددذا األهيددر

ان اء أومار من مجايت م عددة و جميعذا وا نظرية ياملة ل س مار األجن ا الم ايدر،
ولذذا أطلل عليذا اسس النظرية االنتقائية ،واع مدد ودا فسديرة ل سد مار األجن دا الم ايدر
علددى د ارسددات ونظريددات م ددا نظريددة "المنظمددات ال ددناعية" ،إ دداوة إلددى حليددا مدداليم
الن ا ،والم غيرات الم عل ة ال طر( .)31ول د او رض أنخ وجدد د ث عنا در علدى أساسدذا
ي حدد يما اس غ ا اليرمة لسول ال طر األجن ا ،و م ا دذة العنا ر وا:

 1-4-3مميـــزات تمتمكىـــا الشـــركة :ن

ددد دنددا الم ازيددا ايح ماريددة ال ددا حوزدددا اليددرمة

المس مرة وا الهارج الم ارنة اليرمات المحلية وا ايق

اد الم ديم ،ول دد دس ال طدرل

إلى دذا العن ر ال ف يا وا نظرية المنظمات ال ناعية.
 2-4-3مميزات التدويل :أي الميزات ال ا ح ل لليدرمة مدن ال يداس اإلن داج نفسدذا ودا
ذلك ال طر الهارجا ،دي من العما من ه ا وميا مدوزع أو مدن ره دة لمند

أو ال

محلدا

دير( .)32ويرى "دنين " أن مزايا ايسد مار األجن دا الم ايدر الدذي دوس دخ اليدرمة

دددي مددن ال ددور األهددرى ل دددويا المند  ،م ددا وددا مددون اليددرمة المسد مرة سددوم غلددب

علددى ال دددها الحمددوما ،و هفددض ملفددة المعددام ت و د حمس وددا مناوددذ ال يدده إ دداوة إلددى

المحاوظة على مزايادا ايح مارية(.)33
 3-4 -3مميزات الموقع :ن

د ذدا العوامدا الممانيدة ال دا دؤ ر علدى ايسد مار ،وال دا

يممن لهي ذا وا العنا ر ال الية(:)34

 -عوامل الدفع :ودا العواما ال ا ؤ ر على اليرمات لل حرك نحدو الهدارج و يدما أر ده

عنا ددر أساسددية ،دددا :مدداليم اإلن دداج وددا الدولددة األس؛ سياسددات الدولددة األس؛ محدوديددة
ال وسه وا السول الداهلية؛ يروط العما المحلا .ودذة العوامدا جعدا الدولدة األس طداردة

أو جاذ ة ل س مار.

 عوامــل الجــل  :ودددا العوامددا ال ددا جعددا مددن السددول األجن ددا سددوقا جاذ ددا ل س د ماراألجن دا الم ايدر ،وندذمر مدن ينذدا :ا سداع حجددس السدول ومعددا نمدوة الم ازيدد؛ ال درب مددن
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األسد دوال الدولي ددة؛ ال ني ددة ال ح ي ددة المناسد د ة؛ ملف ددة العمال ددة المنهف ددة؛ الحد دواوز الحمومي ددة
الميجعة؛ اينف اح ال جاري؛ ...الخ.
ل ددد وو ددت نظري ددة "دني ددن "و ددا فس ددير ظد ددادرة ايسد د مار األجن ددا الم اي ددر م ارند ددة
النظريات األهرى ،وذلك يع ماددا على عواما م عددة ولمن رغس ذلك وذا لدس سدلس مدن

اين ادات ،وال ا من ينذا:

أي ددار "بكمـــي " إل ددى أن دن دداك مس ددائا ل ددس د د ممن النظري ددة م ددن حلذ ددا ،م ددا الع ق ددة د ديندة السدا ة وال دا يح ويذدا الغمدوض ،مدون النظريدة ناولدت مدا عن در علدى

العنا ر ال

حدى.
مما يرى "كوجيما" أن دذة النظرية أم در رميد از علدى المسدائا المليدة ،ومدن دس وذدا قليلدةالفعالية وا عملية

نه ال رار(.)35

لم ددن رغ ددس د ددذة اين ددادات،

ددى د ددذة النظري ددة الوحي دددة ال ددا وس ددرت اوال ددى ح ددد م ي ددر

ايس مار األجن ا الم اير ،من ه ا دمجذا ل ث مداها جزئية وا نظرية واحدة.
 -4محددات االستثمار األجنبي المباشر في الواقع العممي

ي وقددم المندداخ ايس د ماري الم ئددس علددى جملددة مددن العوامددا ،مددون وددا مجموعذددا مددا

يسددمى المحددددات الرئيسددية ل س د مار األجن ددا الم ايددر ،وال ددا أهددذ قسددمين ،قسددس أجمدده
علي د ددخ ايق

د دداديون ق د ددديما وح د دددي ا ود د ددو م د ددا يس د ددمى" الم غيرات أو العوام د ددا ايق

د ددادية

ال ليدية" ،وقسس ان ذو نطال واسه يي ما على عدة م غيرات ي يزاا ع ذا قيد الدراسة
وال د ددا س د ددمى" الم غيرات ذات الع ق د ددة ال يئ د ددة ال اوي د ددة وايج ماعي د ددة والسياس د ددية للدول د ددة
الم يفة"(.)36

مم ددا س د ل واع م ددادا علددى د ارس ددات اق

ددادية مه لفددة ،ار أين ددا أن ن ددورد أدددس العوام ددا

المحددة ل س مار األجن ا الم اير على النحو ا ا:
 1-4العوامل االقتصادية التقميدية

وي م ا أدس دذة العواما وا الم غيرات ال الية:

 1-1-4حجــــم الســــوق ومعــــدل نـــــمون :و د ددا مد ددا مد ددن "(

Agarwal(1980),

) ،")Tsai(1993), Billington(1999), Chark and Rabarti (2001إلدى أن
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حجددس سددول الدولددة الم دديفة يمددون أحددد أم ددر العوامددا يددع ية وددا نزعددة جددذب ايس د مار

األجن ددا الم ايددر داهليددا( .)37ويعمددس حجددس السددول الطلددب المع ددر عنددخ المميددات وال دديس،
مددون أحددد أدددس دواودده ايس د مار دددو وجددود طلددب قددادر علددى ام
أر دداح م ولددة

دداص ال مدداليم و ح يددل

ددمن مردوديددة األم دواا المس د مرة( .)38ومددن الم دداييس المس د هدمة ل يدداس

حجس السول المحلية وال ن ؤ حجس نمودا المح ما ،نذمر الم غيرات ال اليدة :إجمدالا الددها
الوطنا؛ م وسط دها الفرد؛ حجس الط ة الوسطى وا المج مه ؛ حجس اإلنفال الحمدوما؛
عدد السمان.
 2-1-4تكاليف عوامل اإلنتاا ومدى توفر المـوارد الخـام :سدعى ايسد مارات األجن يدة
ددنيه من جا ذ ددا انط ق ددا م ددن هف دديض ملف ددة

الم ايد درة إل ددى هف دديض ال ملف ددة اإلجمالي ددة ل

عوامددا اإلن دداج( ،)39ها ددة ويمددا ي علددل اليددد العاملددة وال ددا ددر ط ملف ذددا ط يعددة سددول
العمددا ومدددى مرون ددخ ،وحجددس ال يددود ال ي دريعية المددؤ رة أو المحددددة لألجددور الدددنيا ومسد وى
طور الن ا ات وقدر ذا على ال أ ير ،وم وسط األجور ومعدا نمودا( .)40و عد ملفة العمدا

مذمددة ها ددة وددا ال ددناعات ذات الم اوددة العماليددة العاليددة واليددرمات الموجذددة لل

ومذلك األمر النس ة لعاما وور الموارد الهاس(.)41

 3-1-4البنـــية التحـــتية :ن

ددد ال نيددة ال ح يددة "رأس المدداا ايق

ددادي" ،والددذي يمددون

على يما طرل وسمك حديدية وم ادر المياة ومنيآت ر وية؛ وهدمات
اي

دددير،

حية؛ وأنظمة

ددايت؛ ووس ددائا الن ددا وغيرد ددا ،وال ددا دددونذا ي يمم ددن أن م ددون ايسد د مارات و ددا

الم انه وغيردا من المياريه ايس مارية ذات مردود اق

ادي عالا(.)42

 2-4العوامل لات العالقة بالبيئة الثقافية واالجتماعية والسياسية لمدولة المضيفة
وي م ا أدس دذة العواما وا الم غيرات ال الية:

 1-2-4االســـتقرار السياســـي :يؤي ددر ايسدد رار السياسددا إلددى درجددة ال ددة ال ددا يوليذ ددا
قطدداع األعمدداا للسددلطات العموميددة وم ددداقية ال زاما ذددا و يدريعا ذا ،ذلددك مددون ايسد رار

السياس ددا د ددو

ددمان و عذ ددد

ددمنا المحاوظ ددة عل ددى أمد دواا المسد د مر وع دددس عر ددذا
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لألهطددار غيددر ال جاريددة ،مال ددأميس والم ددادرة وغيردمددا( .)43ومددن المعددروم أن رأس المدداا
ج ددان ط عددخ ،أي أنددخ ي يسد ر ممددان إي إذا ددوور ويددخ ايس د رار السياسددا ،مددا عدددا وددا
حددايت نددادرة ووددا

()44

العنا ر ال الية

ددناعات محددددة .ومددن ددين مؤي درات ايس د رار السياسددا أو اه لددخ،
:

-

ال غير المس مر وا الحمومة؛

-

النزاعات الداهلية والهارجية؛

-

الفساد؛

-

دها الجيش وا السياسة؛

-

ال يروقراطية؛ ...الخ.

-

ال و رات الدينية والعرقية؛

 2-2-4االستقرار االقتصـادي :يو د السياسدة ايق

دادية المع مددة مدن طدرم الدولدة،

ممددا يعمددس واقعيددة النظدداس ال ري ددا اوان دداوخ ،و درامة السياسددة الن ديددة ومفدداءة الجذدداز
الم دروا والمددالا وال ددمانات المر طددة إممانيددات حويددا األر دداح المح ددة واس د غ لذا،
اإل اوة إلى اس رار ال عريفة الجمرمية واع دالذا وا ظدا معدديت ال

دهس الم ولدة(.)45

ومددا دددذة العوامددا مج معددة جعددا ن دؤات المسد مر غددرض ال هطدديط قري ددة إلددى حددد م يددر
من الدقة ،ودو ما يعد م ا ة مطلب أساسا ل دول ايس مار األجن ا الم اير.
ومددن مظددادر ايس د رار ايق

ددادي أن سددس الموازنددة العامددة عجددز طفيددم ،وعجددز

مح ما وا ميزان المددووعات يممدن مويلدخ واسدطة ال ددو ات العاديدة األجن يدة (الماليدة) أو
ايق راض العادي من أسوال المداا العالميدة ،ممدا

دم معدديت

دهس م دنيدة وسدعر

رم مس ر ،و يئة سياسية ومؤسسية ا ة ويفاوة يممن من ه لذا ال ن ؤ(.)46

 3-2-4اإلطـــار التشـــريعي والتنظيمـــي لالســـتثمار األجنبــــي :يعمددس اإلطددار ال يددريعا
وال نظيما ل س مار األجن ا موقدم الحمومدة مدن ددذا األهيدر ،والحمومدات الم هوودة مدن
آ ارة السل ية راوح إجراءا ذا ال انونية ين المعالجة ال طيئة والمنه ال اس لخ ،أما الحمومدات
ال ددا مي ددا إل ددى جل ددخ و ع ددرض جمل ددة م ددن الحد دواوز ،و ددوس إ د د حات جذري ددة ألنظم ددة

ايس مار( .)47ومن ين العواما ال ا جعا اإلطار ال يدريعا محدددا رئيسديا ودا جدذب أو
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طد ددرد ايس د د مارات األجن يد ددة الم اي د درة ،ند ددذمر :ال د ددمانات الماويد ددة

د ددد المهد دداطر غيد ددر

ال جاري ددة؛ واو ددل ال يد دريعات الوطني ددة م دده ال واع ددد الدولي ددة؛ مف دداءة ال

دداء الممل ددم ح ددا

الن ازعددات ال ددا نيددأ ددين المسد مر والدولددة الم دديفة()48؛ إ دداوة إلددى ذلددك نوعيددة الحدواوز
الحمومية الم دمة للمس مر األجن ا ها ة إذا دوورت الدولدة الم ديفة علدى م ازيدا نسد ية،

ألن الد ارسددات أ ددت محدوديددة واعليددة الحدواوز وددا ظددا انعددداس الم ازيددا النسد ية األهددرى وددا

الدولة الم يفة( .أونم اد.)49( )1998
الخاتمة:

للوقددوم علددى فسددير دواودده حرمددة رؤوس األمدواا ددين الدددوا ،طرقنددا إلددى النظريددات

ايق

ادية المذمدة والمذ مدة حديدد العوامدا األساسدية الم يندة لددواوه ان داا ددذة األمدواا،

وقدد مددان لذددذة النظريددات اإلسددذاس الفعلددا ودا حديددد العنا ددر المحددددة ل سد مار األجن ددا
الم اير.

ول د و لنا إلى أن لك النظريات رمزت ودا فسديردا علدى عامدا دون غيدرة ،ماعددا
النظريددة اين ائيددة ال ددا حاولددت الجمدده ددين مددا لددك العوامددا وال ددا ع رنددا عنذددا مجموعددة
محددددات ايس د مار األجن ددا الم ايددر وددا الواقدده العملددا ،ويددأ ا علددى رأس لددك العوامددا:

حجد ددس السد ددول وايس د د رار السياسد ددا وايق

د ددادي وال نيد ددة ال ح يد ددة والمي د دزة النس د د ية للدولد ددة

الم يفة ،وأهي ار ملفة عواما اإلن اج.
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