
 

 

  اثلثة جتارة دولية وامدادالسنة الستدراك االستثمار الدويل                                                                     احلل النموذجي 

املباشر يف القطاع الصناعي، بينما ال يدخل يف  االستثمار الدويلجتدر اإلشارة إىل أن النقاش النشط خبصوص تلك املسألة يرتكز بدرجة كبرية على 

دول املضيفة وليس والقطاعات اإلسرتاتيجية حيث يلزم القيام بتلك األنشطة يف ال واملعادن والبرتولالنقاش االستثمار املباشر يف قطاعات مثل اخلدمات 

 الدولة األم.

يف التزايد بشكل حاد، ليس هذا فقط بل بدأ يف التزايد مبعدالت تفوق حجم  االستثمار الدويلمنذ منتصف الثمانينات من القرن املاضي عندما بدأ ف
أعلى ابملقارنة ابلتجارة الدولية و يف الفرتة ما  الدويلاالستثمار ففي الفرتة ما بني بداية الثمانينات و منتصف التسعينات كان معدل منو ، التجارة الدولية

إىل الضعف  تقريبا،  االستثمار الدويل، بينما يف ذات الفرتة منا  %60قيمة  السلع العابرة للحدود الدولية منت مبعدل أقل من 1997_ 1995بني 
االستثمار تبني أن " كل من التجارة و  1992_ 1980و من خالل جتربة جملس التعاون االقتصادي لدول آسيا و الباسفيك )آبيك( خالل الفرتة من 

 دول) األبيك ( يف الثمانينات مكمال لآلخر و ليس بديل له، و من مث كانت العالقة إجيابية بينهما، فمؤثرات التدفق التجاري و االستثمار يف الدويل
 .توضح عالقة التكامل بني روابط كل من التجارة و االستثمار

حيث تقوم الشركات بدمج عملياهتا عرب احلدود من خالل اإلنتاج يف السلع  االستثمار الدويلترجع بقوة عالقة التكامل بني كل من التجارة الدولية و  و

ذهبت إىل أن أكثر من ثلث حجم التجارة الدولية تتم داخل الشركة على املستوى الدويل، مثال إذا قامت شركة  الوسيطة و اخلدمات، بعض التقديرات

جارة الدولية ، و ابالستثمار يف املغرب لتكرير البرتول، قد تستورد برتول من اجلزائر لتكريره يف املغرب، و تصدره لدول أوراب و هنا خدم االستثمار الت

، خالل احلقبتني املاضيتني فإن مقدار النمو يف حجم التجارة الدولية قد فاق معدل  1997 عام (UNCTADدر عن منظمة األنكتاد )وفقا لتقرير صا

دولية مبا يزيد منو حجم اإلنتاج العاملي، بينما يف منتصف التسعينات، فإن مبيعات الفروع األجنبية للشركات متعددة اجلنسيات قد فاقت قيمة التجارة ال

 . %27على 

ميثل بديال للتجارة الدولية، فبناء مصنع يف سوق أجنيب كان من احد الطرق للتغلب على  االستثمار الدويليف فرتة ما، كان االقتصاديون يعتربون أن 

شرق آسيا، و لكن يف وقتنا الراهن  الالتينية والقيود و العقبات التجارية و هذا رمبا يساعدان يف تفسري إنشاء مصانع سيارات يف دول كثرية يف أمريكا 

 و التجارة الدولية على أن كل منهما يكمل اآلخر. االستثمار الدويلينظرون إىل كل من 

ث هذا فإن غالبا ما يكون اهلدف هو اإلنتاج خلدمة السوق احمللي للدولة املضيفة اليت اعتادت يف السابق على االسترياد من الدولة األم، و إذا حد

سيكون بديال لصادرات الدولة األم، و لكن ميكن الستثمارات الدولة األم ابلدولة املضيفة  و خلدمة سوق الدولة املضيفة أن تشجع  ر الدويلاالستثما

فإن  يضاصادرات الدولة األم أيضا كأن تصدر السلع الوسيطة الداخلة يف عمليات اإلنتاج ابلدولة املضيفة، و هنا لن تتأثر التجارة بشكل كبري، أ

ميكن أن متكن أنشطة الدولة األم من أن تصدر سلع هنائية و خدمات للمستهلكني مل يكن  االستثمار الدويلالقدرات التسويقية و التوزيعية اليت خلقها 

 .االستثمار الدويلابإلمكان الوصول إليهم إذا مل حيدث 



أو جتارة واسعة  وإلحالل الوارداتميكن أن ميهد املسرح لتشجيع الصادرات  الدويلاالستثمار من أكثر من انحية، ف واالستثمار مرتبطني وتدفق التجارة

فعلى سبيل املثال فإن االستثمارات األجنبية الياابنية لدول شرق آسيا، قد زادت من ، وفروعهايف مدخالت اإلنتاج الوسيطة خاصة بني الشركة األم 

 .ات غالبا ما تكون من مدخالت اإلنتاجحجم واردات تلك الدول من الياابن معظم تلك الوارد

(، قد يدعي البعض أنه ال داعي لقيام OMCاآلن و يف ظل نظام عاملي للتجارة احلرة، و مع إزالة كل العقبات التجارية حتت منظمة التجارة العاملية )

و التصدير دون عقبات إىل الدولة اليت اعتادت االستثمار فيها، الشركة بتكبد عناء االستثمار يف اخلارج طاملا انه صار إبمكاهنا االستثمار ابلدولة األم 

تجارية و لكن كما أوضحنا الحقا بتلك الدراسة فإن حترير التجارة صحبه زايدة هائلة يف حجم االستثمار و ليس العكس، و راجع ذلك أن العقبات ال

 اخلارج، أضف إىل ذلك أن هناك أنواع  من االستثمار ال ميكن القيام هبا إال مل و لن تكون العامل الوحيد الذي يؤثر على قرار الشركة ابالستثمار يف

 .ببلد أجنيب
 


