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 لواضعي الـسياسات يف جمـاالت       اً مرجع وقد يستخدم أيضاً  . تهاأو مراجع  االستثمار الدولية 
 فيه  يؤدي آخر   ميدان والسياسة الصناعية والسياسة البيئية أو أي        واملنافسةمتفاوتة مثل التجارة    

م جل التنمية املستدامة أن يستخدَ    وميكن إلطار سياسات االستثمار من أ     .  مهماً االستثمار دوراً 
وقد يأيت أيضا للعمل كنقطـة جتميـع        .  لبناء القدرات يف جمال سياسة االستثمار      اً أساس أيضاً

  .  قضايا االستثماربشأنلتعاون الدول 
 والنقاش مع كل    التشاور منتدى   يف دور  األونكتاد   سيستمرولتعزيز مثل هذا التعاون،       

 الـسياسات   واضـعي  من ،تثمار، ومع جمتمع التنمية الدويل     يف جمال االس   املصلحةأصحاب  
ن ومجعيات األعمال والنقابات العمالية ومنظمات اجملتمـع املـدين ذات الـصلة             يواملستثمر

  . ومجاعات املصاحل
السـتثمار  اجلهات املعنية با  هلذا الغرض مت إنشاء منرب تفاعلي ومفتوح املصدر يدعو          و  

إطار سياسات االستثمار من أجـل      املتعلقة ب ملقترحات والتجارب   تبادل اآلراء وا  والتنمية إىل   
  . التنمية املستدامة من أجل التنمية الشاملة والتشاركية لسياسات االستثمار املستقبلية

  سوباتشاي بانيتشباكدي  
  األمني العام لألونكتاد   ٢٠١٢يونيه /جنيف، حزيران



٢٠١٢ تقرير االستثمار العاملي  42 

 

  األمثلة  اآلليات
  خاصة وتفـضيلية   معاملةوضع  

 ذات أثر يف   - للطرف األقل منواً  
 من  - اجلديدة احلالية و  األحكام

  : ما يليأجل
 االلتزاماتمعايرة مستوى    •

  ستوى التنمية يف البلدمب

 قبل بدء االستثمار التزاماتقطع  • مستويات أدىن للواجبات
  تغطي أنشطة اقتصادية أقل

على  مركِّزة اءاتاستثن  
 /االلتزاماتالتنمية من   
  الواجبات

 اسـتثناءات حتفظات أو وضـع      •
خاصة مبجـاالت أو قـضايا أو       

   حساسة ذات صلة بالتنمية تدابري
ببذل أفـضل    االلتزام  

  اجلهود
ــات • ــة التزام ــة العادل  املعامل

، واملعاملة الوطنية غري    واملنصفة
  امللزمة قانوناً

جداول زمنيـة غـري       
   للتنفيذمتناظرة

توافق الواجبات، مبا فيها مرحلة      •
ما قبل التأسـيس، واملعاملـة      
الوطنية، ومعاملة الدولة األوىل    

ــة،   األداء، ومتطلبــاتبالرعاي
  ونقل األموال، والشفافية

 وترد خيارات مفصلة أيضاً يف النـسخة        .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام     األونكتاد،    :املصدر
 األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة على العنوان          اإللكترونية من إطار  

  .www.unctad.org/DIAE/IPFSD: التايل

  إطار سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة واملضي قدماً
ألونكتـاد يف   الذي وضعه ا  يأيت إطار سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة           

 السياسات من عهد التحرير إىل عهد التنظيم، عهد يبحث فيه جمتمـع             وقت تنتقل فيه صناعة   
 جزءا جوهريا، وتراجع فيه معظم      االستثمار األجنيب التنمية عن منوذج إمنائي جديد، ويعترب فيه        

البلدان أطرها التنظيمية ملثل ذلك االستثمار وتكيفها، وتكثف فيه التجمعات اإلقليمية تعاوهنا            
 السياسات واخلرباء إىل إجياد سبل ووسائل لدمج التنمية         واضعوسعى فيه    االستثمار، وي  بشأن

  . املستدامة والنمو الشامل يف لوائح االستثمار واملفاوضات الدولية
 مرجعية رئيسية    إطار سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة نقطةً        ُيتخذ من قد    

 اتفاقـات   بـشأن نية ويف التفـاوض     لواضعي السياسات يف صياغة سياسات االستثمار الوط      
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  األمثلة  اآلليات
 التنظيمية احمللية   للتدابري  عام استثناء •    

اليت هتدف إىل حتقيـق أهـداف       
  .السياسة العامة املشروعة

حذف املادة املظلـة اخلاصـة       •  احملذوفات  
        .واملنصفة العادلةللمعاملة 

 أو فقرات   إضافة أحكام جديدة  
ى داخـل أحكـام     جديدة وأقو 

حتقيق أهداف التنمية املـستدامة     
  :من أجل ما يلي

 ينموازنة حقوق املـستثمر    •
 مومسؤولياهت

 املسؤول تعزيز االستثمار •
  األصلية دعم الدولة تعزيز •

 ين املـستثمر  التزامات
  مومسؤولياهت

 املستثمرين بقوانني   التزامشرط   •
الدولة املـضيفة يف مـرحليت      

 .ه وتشغيل يف استثمارالدخول
 االلتزامتشجيع املستثمرين على     •

باملبادئ العاملية أو مراعاة معايري     
 للشركات  االجتماعيةملسؤولية  ا

  .القابلة للتطبيق

 املؤسسي ألثـر    اإلطار  
  التنمية املستدامة

 تتعـاون  املؤسسي الـذي     اإلطار •
علـى  طـراف   ضمنه الدول األ  

 االسـتثمار   اتفاقعمل  استعراض  
ـ تفسريات  إصدار  الدويل أو    اد ومل

 . االستثمار الدويلاتفاق
الدعوة إىل التعاون بني األطـراف    •

لتعزيز مراعاة معـايري املـسؤولية      
 للـشركات القابلـة     االجتماعية
  .للتطبيق

ــة     ــراءات الدول إج
ــلية  لتعزيــز األص
  املسؤول االستثمار

التشجيع علـى تقـدمي حـوافز        •
 للتنمية  املالئملالستثمار اخلارجي   

ـ     املستدامة  زام؛ وقد يكـون الت
ــسؤولية  ــايري امل ــستثمر مبع امل

 للـشركات القابلـة     االجتماعية
 .اًً إضافياًًللتطبيق شرط

 باملساعدة التقنيـة  أحكام خاصة    •
 االسـتثمار   اتفـاق لتسهيل تنفيذ   

واالستفادة أقصى ما ميكن     الدويل
 املستدامة، مبـا     التنمية يف أثرها   من

 بناء القدرات اخلاصة     عرب يف ذلك 
  .تيسريه وبتعزيز االستثمار
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 التنمية املستدامة يف اتفاقات االستثمار       لتنفيذ أهداف  يةيارات السياسات اخل  -١١اجلدول 
  الدولية

    
  األمثلة  اآلليات

العامة /تكييف األحكام القائمة   
 للتنميـة  مالءمـة جلعلها أكثـر    

  :املستدامة من خالل مواد
  سياسايتحيزتضمن وجود  •
  حتد من مسؤولية الدولة •

 اجتذابالنص على أن    : ديباجة •  اللغة التحذيرية
ذي يـدعم   االستثمار األجنيب ال  

واحد مـن   هو  التنمية املستدامة   
  .األهداف الرئيسية يف املعاهدة

حتديد أن التـدابري    : نزع امللكية  •  التوضيحات  
غري التمييزية وسليمة القـصد     
والرامية إىل حتقيـق أهـداف      
السياسة العامة ال تشكل نزعـا      

  .غري مباشر للملكية
مبا يف  : واملنصفةاملعاملة العادلة    •

 اللتزامـات  لةشامذلك قائمة   
  .الدولة

 مطالبـة : النطاق والتعريـف   •  احلدود/املؤهالت  
 باسـتيفاء االستثمارات املغطاة   

 حمددة، مثل ترك أثـر      خصائص
  . البلد املضيفيفإمنائي إجيايب 

 خبـصوص   البلدخاصة ب حتفظات   • االستثناءات/التحفظات  
الدولـة األوىل    وأ،  الوطنية املعاملة

بـل   مـا ق   التزاماتبالرعاية أو   
 االستثناء سياسة   وتدابريالتأسيس،  

ة اتياالت السياس اجملو) مثل الدعم (
مثل السياسات اخلاصة باألقليات    (

أو القطاعات  ) واجملتمعات األصلية 
  ).االجتماعيةمثل اخلدمات (

/  من التغطية  االستبعاد  
  االستثناءات

 اســتبعاد: النطــاق والتعريــف •
، أو احلـــوافظاســـتثمارات 

ة األجـل أو    قصرياالستثمارات  
  .املضاربة من تغطية املعاهدة
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لتوازن الصحيح بـني محايـة      وينبغي ل . والتحفظات العامة أو اخلاصة باألمن القومي     
ستراتيجية نبع من اال  ي للتنظيم احمللي أن      سياسايت حيزاالستثمار األجنيب واحلفاظ على     

  ؛اإلمنائية لكل بلد

.  الباهظـة  اإلجرائيةكاليف  تالمحاية البلدان املضيفة من املسؤوليات غري املربرة ومن          •
أصبحت قوة اتفاقات االستثمار الدولية يف ضمان محاية املستثمرين األجانب أمـرا            

الـيت  واضحا بشكل متزايد من خالل عدد قضايا الرتاعات بني املستثمر والدولـة             
 محاية البلدان   وتقتضي. يف العقد املاضي، واليت وجه أغلبها إىل البلدان النامية        ُرفعت  

 الباهظة من خالل صياغة املعاهدات      اإلجرائيةتكاليف  الملسؤوليات غري املربرة و   من ا 
 إىل خيارات يف أحكام الرتاعات بني املـستثمر والدولـة ويف نطـاق املـواد                النظَر

 . املوضوعية وتطبيقها

 الـسابقة   اتفاقات االستثمار الدوليـة   ب" وتعد جماالت التطور هذه أيضا ذات صلة          
 حتتوي على قواعد    - باإلضافة إىل محاية املستثمرين القائمني       -التفاقات اليت   ، أي ا  "للتأسيس

  االتفاقات هنجوبينما مييل عدد متزايد من البلدان إىل        . ملزمة تتعلق بإنشاء استثمارات جديدة    
ق من خالل اتفاقات االسـتثمار    اسوفتح لأل  أي   تطابق ضمان   احلاسم، من   السابقة لالستثمار 

 األحكام ذات الـصلة     وتشمل. البلدان املضيفة اإلمنائية اليت تضعها    ستراتيجيات  االمع  الدولية  
 املفـرط  االلتـزام  حلماية البلد مـن   ُوضعت وحتفظات   استثناءات وتضمني   االنتقائيلتحرير  ا

  .  املعاهدة ذات الصلةالتزاماتوضمان املرونة يف 
مار الدولية ثالث آليـات      تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف اتفاقات االستث       ويتضمن  

  ):١١اجلدول (
 للتنمية املستدامة من خالل مواد تـضمن   مالءمة جلعلها أكثر    احلاليةتكييف األحكام    •

 ؛ وحتد من مسؤولية الدولةياً سياساتحيزاً

التنمية ألغراض حتقيق   إضافة أحكام جديدة أو فقرات جديدة أقوى داخل األحكام           •
 وتعزيز االستثمار املسؤول    وتعزيز،  م ومسؤولياهت يناملستدامة ملوازنة حقوق املستثمر   

 ؛األصليةدعم الدولة 

 ذات تأثري على األحكام القائمـة       - وضع معايري خاصة وتفضيلية للطرف األقل منواً       •
 . بالنسبة ملستوى التنمية يف البلدااللتزامات ملعايرة مستوى -واجلديدة 
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 ميكن بـدوره أن      قضايا سياسات االستثمار الرئيسية والناشئة،     بشأن دويلفتح حوار    •
 الطبيعة متعـددة الطبقـات      منيساعد يف مواجهة بعض التحديات النظامية الناشئة        

  والتداخالت والتناقـضات  الثغرات، مبا يف ذلك     ةوالوجوه التفاقات االستثمار الدولي   
، وتوسـعها   املنازعـات  املعنية بتسوية  االتفاقات، وآلياهتا املتعددة     هذه بني   املوجودة
 .وغري املنتظمالتدرجيي 

إن مواجهة حتديات التنمية املستدامة من خالل الصياغة التفصيلية ألحكام يف اتفاقات              
  . املعاهداتوضعأربعة جماالت للتطور يف ممارسة ب تتعلق أساساًاالستثمار 

ومـن  .  من أجل التنمية املـستدامة      وتيسريه  ملموسة لتعزيز االستثمار   التزامات دمج •
 إحـداث يف املعاهـدات     تعزيز االستثمار اجلانب املتعلق ب  تحسني   القائمة ل  ياراتاخل

وضع ، و )منتديات لتنشيط االستثمار  إنشاء   املعلومات، و  تبادل( ملموسة   تيسريآليات  
اختاذ نية و التقساعدة  تقدمي امل و) ني والضمانات التأم(  خارجية لتعزيز االستثمار   خطط

 التنمية املستدامة املدعومة بترتيبـات مؤسـسية        اهلدف منها قدرات  البناء  لمبادرات  
  ؛مناسبة للتعاون طويل األجل

مثال ميكن  . املسؤول  وتعزيز االستثمار  ين مع واجبات املستثمر   ل الدو التزاماتموازنة   •
 بالقوانني الوطنيـة    بااللتزامدولية شرطا للمستثمرين    أن تشمل اتفاقات االستثمار ال    

املتعلقة باالستثمار واخلاصة بالدولة املضيفة عند بدء استثمار وتـشغيله، وحـىت يف             
 الدولية الـيت    االلتزاماتمرحلة ما بعد التشغيل، بشرط أن تتماشى هذه القوانني مع           

 املستثمر أن   الذي يتعهد به   مااللتزاهذا  ومن شأن   . قطعتها الدولة املضيفة على نفسها    
على العواقب النامجة عـن     ينص   االستثمار الدويل    اتفاق يف   حلكم آخر يكون أساسا   

مطالبة مـضادة   املستثمر بالقوانني احمللية، مثل حق الدول املضيفة يف تقدمي      التزامعدم  
 إضافة إىل ذلك، من املمكن أن تشري اتفاقـات        . املنازعاتإجراءات تسوية   يف إطار   

مثل مبـادئ األمـم املتحـدة       (االستثمار الدولية إىل معايري عامة معترف هبا دوليا         
ودعم نشر معـايري املـسؤولية      )  وحقوق اإلنسان   التجارية  األعمال بشأنالتوجيهية  
 ؛ أكثر أمهية يف جمال سياسات االستثمارمسة ما فتئت تشكل اليت - للشركات االجتماعية

ميكن للبلدان أن   .  التنظيمي للتنمية  واحليز احلماية   اتالتزامضمان توازن مناسب بني      •
 بالصياغة الدقيقة هليكل اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة          ايت سياس حيزتضمن وجود   

يف املعاهدة، مثل معيار املعاملة العادلة      للغاية  األحكام الغامضة   ومعىن  وبتوضيح نطاق   
 االسـتثناءات رنة حمددة مثل     آليات م  استخدام، باإلضافة إىل    ونزع امللكية  واملنصفة
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  اتفاقات بشأند لسياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة        نكتاإطار األو توجيه  
  خيارات التصميم: االستثمار الدولية

د إطار األونكتا  التوجيه اخلاص بسياسات االستثمار الدويل، املنصوص عليها يف          جيسد  
ـ  األساسـية إىل خيـارات       لسياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة، املبادئَ       عي لواض

 سياسـات   واضـعو وبينما يعـاجل    .  التنمية املستدامة  لآلثار املترتبة يف  سياسات، مع حتليل    ال
جيـري  القواعد واللوائح واملؤسسات واملبادرات،      االستثمار الوطين هذه التحديات من خالل     

 من اتفاقات االستثمار الدوليـة      معقدة الدويل من خالل شبكة       السياسايت  على املستوى  ذلك
 معاهدات االستثمار الثنائية، واتفاقات التجارة احلرة املشتملة على أحكام خاصة           منها أساساً (

وتعد الطبيعة املعقدة   ). باالستثمار، واتفاقات الشراكة االقتصادية واتفاقات التكامل اإلقليمي      
 وتناقضات يف نظام اتفاقات االستثمار الدولية، يف        ثغراتذه الشبكة، اليت تؤدي إىل وجود       هل

 تعزيزأما التحديات األخرى فتشمل احلاجة إىل       .  التحديات اليت جيب مواجهتها    ا من حد ذاهت 
 التفاقات االستثمار الدولية، وموازنة حقوق الدول واملـستثمرين وواجبـاهتم،           اإلمنائيالبعد  

 كاف لسياسات التنمية املستدامة ووضع أحكام خاصة بتعزيز         ايت سياس حيزيضمن وجود    مبا
  . هداف التنمية املستدامةوتطابقاً مع أ وضوحاًأكثر  تكون االستثمار
  : االستثمار الدويل على ثالثة مستوياتاتوجيب مواجهة حتديات سياس  

 حنـو اتفاقـات     سـتراتيجي  اال هـم هنج عند صياغة    ،جيب على واضعي السياسات    •
ستراتيجيات اال ضمن وضع سياسات االستثمار الدويل      يدرجوااالستثمار الدويل، أن    

تفاعل بـني اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة         ال إدارة   ويشمل ذلك . بلداهنمائية ل اإلمن
لـسياسات  لمثل ضمان دعم اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة           ( الوطنية والسياسات
وإدارة التفاعل بني اتفاقات االستثمار الدولية والسياسات أو االتفاقـات          ) الصناعية

 االستثمار الدولية مع أي اتفاقات       اتفاقات عدم تعارض مثل ضمان   (الدولية األخرى   
اهلدف الشامل هو ضمان وجـود      و). قوق اإلنسان متعلقة حب  التزاماتبيئية دولية أو    

 ؛ التنمية املستدامةواحتياجاتتنسيق بني اتفاقات االستثمار الدولية 

 يتعني على واضـعي    بني البلدان،    يف الصياغة املفصلة لألحكام يف اتفاقات االستثمار       •
بـاحليز   التنمية املستدامة، إلزالـة املخـاوف املتعلقـة          اعتبارات مراعاةت  السياسا

 الدول  وواجبات حقوقتوازن  و) واالستثناءات من خالل التحفظات     مثالً (السياسايت
، ) للشركات االجتماعية مبعايري املسؤولية    االلتزام من خالل تشجيع     مثالً(واملستثمرين  

  ؛)األصليمن خالل إجراءات البلد  مثالً( الفعال لالستثمار والتعزيز
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  التفاصيل واألمثلة  املؤشرات  اجملال
 إمجــايل العائــدات -٥  

  املالية
 االقتصاديإمجايل الدخل املايل من النشاط       •

الناتج عن االستثمار من خـالل كافـة        
  أشكال الضرائب

إمجايل عدد الوظائف املولدة باالسـتثمار       •  )دالعد( التوظيف -٦
) نظرة سلسلة القيمة  (املباشر وغري املباشر    

  املعتمد على الغري وذايت التوظيف
إمجايل دخل األسرة املولد سواء املباشـر        •   األجور-٧

  واملستحثة

  خلق الوظائف

 تصنيفات منوذجيـة    -٨
  العمالملستويات مهارات 

 نـوع  حـسب عدد الوظائف املولـدة،      •
 منظمـة العمـل     صـنفتها ليت   ا الوظائف
 نوعية الوظـائف    كعامل لتحديد الدولية،  

مبا يف ذلك نشر    (ومستويات التكنولوجيا   
  )التكنولوجيا

وتوظيف ) األجورمقارنة  و(توظيف املرأة    •   العملأثر مؤشرات -٩
 الفئات املهمشة

 تنمية املهارات وتوفري التدريب •
  بات املهنية واإلصاوالسالمةآثار الصحة  •

 مؤشرات األثـر    -١٠
  االجتماعي

 مـن الفقـر،     انُتشلتعدد العائالت اليت     •
  الكفافمستوىواألجور فوق 

 ،توسيع نطاق السلع واخلدمات املقدمـة      •
األساسية واخلدمات   السلع   والوصول إىل 

   والقدرة على احلصول عليها
 مؤشرات األثـر    -١١
  البيئي

ت ، وتعويـضا  الدفيئـة انبعاثات غازات    •
الكربون وأرصدته، وعائـدات أرصـدة      

 الكربون
 اخلطرة الطاقة واملاء واملواد استهالك/كفاءة •
  تنمية املشاريع يف القطاعات البيئية •

  التنمية املستدامة

 مؤشرات األثـر    -١٢
  اإلمنائي

 تنمية املوارد احمللية •
  نشر التكنولوجيا •

  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،  : املصدر
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 وجيب أن تكون السياسات اليت تستهدف قـضايا التنفيـذ جـزءاً           . السياسات االستثمارية 
التكامل على مستوى احلكومة    ستراتيجية االستثمار وجيب أن تسعى إىل حتقيق        ايتجزأ من    ال

  . عند اللزوماخلدماتواملؤسسات التنظيمية وأيضا توجيه 
 أن  ذلك.  اهلامة يف وضع سياسات االستثمار     اجلوانبإن قياس فعالية السياسة من        

ية املـصاغة بـشكل     ات على جمموعة من األهداف السياس      ينبغي أن تقوم   سياسة االستثمار 
هذه األهداف املعيار   وينبغي أن تكون    .  زمين لتحقيقها  أولويات واضحة، وإطار  ب، و صريح

 والتحقق من تطبيق ات تقييم التقدم يف تنفيذ السياس    ويعد. اتالرئيسي لقياس فعالية السياس   
 قياس  اليت يكتسيها  على األقل    بنفس األمهية  على كل املستويات اإلدارية      واألنظمةالقواعد  

  . اتفعالية السياس
 من األهداف القابلـة للقيـاس       اً أهداف سياسة االستثمار عدد     أن تشمل  ومن األمثل   

، اً ميـداني  وجربوقد وضع األونكتاد،    . وإسهامه يف التنمية   االستثمار   اجتذابالكمي لكل من    
 من جانـب واضـعي الـسياسات هلـذا الغـرض            استخدامها من املؤشرات اليت ميكن      اًعدد

شر إسـهام االسـتثمار الـذي وضـعه     إضافة إىل ذلك، ميكن أن يستخدم مؤ   ). ١٠ اجلدول(
 اجتـذاب  من أجل    اتولقياس فعالية السياس  ). أعاله ٤نظر الشكل   ا( بداية   األونكتاد كنقطة 

  .  أداة مفيدةواجتذابه مصفوفة األونكتاد إلمكانيات االستثمار قد تشكلاالستثمار، 
 اتة السياساملؤشرات املمكنة لتحديد أهداف تأثري االستثمار وقياس فعالي -١٠اجلدول 

      
  التفاصيل واألمثلة  املؤشرات  اجملال

ــة  -١ ــايل القيم  إمج
  املضافة

)  اإلمجايلإسهام الناتج احمللي(إمجايل الناتج    •
اإلضايف الناتج  / اجلديد االقتصاديللنشاط  

  )املباشر وغري املباشر(عن االستثمار 
 قيمة تكـوين رأس     -٢

  املال
 يف تكوين إمجايل رأس املال الثابتاإلسهام  •

 إمجايل وصايف توليد    -٣
  الصادرات

إمجايل توليد الصادرات، كما أن توليـد        •
 يقاس أيـضاً  ) صايف الواردات (الصادرات  

  مبؤشر القيمة املضافة

القيمة االقتصادية  
  املضافة

ــدد -٤ ــات  ع كيان
  الرمسية األعمال التجارية

 يف سلسلة القيمـة     األعمال التجارية عدد   •
بيان غري مباشر   وهذا  ر،  املدعومة باالستثما 

 الرمسـي   االقتصادتنمية املشاريع وتوسيع    ل
  )دفع الضرائب(
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ومن املهم حتديد دور االستثمار املباشر العام واخلاص واحمللي وخاصـة األجـنيب يف                
لبلدان  إىل ا   بالنسبة  رئيسياً ويظل حشد االستثمار للتنمية املستدامة حتدياً     . ستراتيجية اإلمنائية اال

هـذه  تنمية    ما متيز  كثرياًاليت  لفجوات الضخمة   نظراً إىل ا  و. النامية، وخاصة أقل البلدان منوا    
 يكـون   وقـد ،  يمكمال لالستثمار احملل  عامال ضروريا   االستثمار األجنيب   ، قد يشكل    البلدان

  . مفيدا بشكل خاص حني يتفاعل بطريقة تآزرية مع االستثمار العام واخلاص
 وضع سياسات لتسخري االستثمار يف بناء القـدرة         وعند هذا املستوى من املهم أيضاً       

ر هـو لعـب دور      االستثماجية وتعزيز التنافسية الدولية خاصة حني يكون اهلدف من          اإلنتا
 العناصـر احلرجـة يف      ومن.  الصناعي والتحول اهليكلي يف البلدان النامية      التطورمركزي يف   

القدرة اإلنتاجية املواد البشرية وتنمية املهارات، والتكنولوجيا واخلـربات، وتطـوير البنيـة             
سياسات االستثمار وغريها من اجملاالت     متساك  ومن املهم ضمان    . ة املشاريع األساسية، وتنمي 

  . السياسية املوجهة حنو أهداف التنمية الشاملة
 لـسياسات    األونكتـاد  ، توضح املبادئ التوجيهية إلطـار     املعياريوعلى املستوى     

سـتثمار ويف    اال وأنظمة بشأن االستثمار من أجل التنمية املستدامة أنه من خالل وضع قواعد           
 وتنظيم االستثمار املوجه    بتعزيزعو السياسات   ، سيقوم واض  نطاق جماالت السياسات األخرى   

  .حنو أهداف التنمية املستدامة
  آثار التنمية اإلجيابية لالستثمار األجنيب املباشر على األرض بشكل تلقائي          وال تتحقق   

  االسـتثمار  مثار جين   مث إن . سلبيا أيضا يكون   قدكما أن أثر االستثمار األجنيب املباشر       . دائما
 متكيين ينشئ قواعد واضحة وغري قابلة للنقض وشفافة لدخول           يتطلب وضع إطار سياسايت    ال

 لتقليل أي خماطر مرتبطـة      ة مالئم  أنظمة ، بل يتطلب أيضا   وتسيري أعماهلم فحسب  املستثمرين  
 سياسات االسـتثمار    تتجاوزة  يات حتتاج إىل تغطية جماالت سياس     األنظمةمثل هذه   . باالستثمار

 ، وتنظيم سـوق العمـل     ، واملنافسة ، وامللكية الفكرية  ، والضرائب،  ذاهتا، مثل التجارة    حد يف
  . ضياىل األروالوصول إ ،والسياسات البيئية

 ومعايري  الطوعيةوبينما تعد القوانني واللوائح أساس مسؤولية املستثمر، فإن املبادرات            
 يف السنوات األخرية، كما أهنا تؤثر بشكل متزايد         انتشرتلشركات قد    ل االجتماعيةاملسؤولية  

 وجيب على احلكومـات أن      .على ممارسات الشركات وعلى السلوك والقرارات االستثمارية      
  .  يف التنميةالستثمارا منافع واالستفادة أقصى ما ميكن منتبين عليها إلكمال اإلطار التنظيمي 

 املبادئ التوجيهية إىل أنه من خالل التنفيـذ الـسليم           ، تشري اإلداريوعلى املستوى     
 وفعاليـة   اسـتمرار وجاهـة    السياسات أن يضمنوا     واضعيواآلليات املؤسسية، جيب على     
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 االستثمار الوطنية يف إطار سياسات      اتاملبادئ التوجيهية لسياس    التحديات
   خمتارةمسات -دامة  التنمية املست من أجلستثماراال

    
مبادئ توجيهية حمددة هتدف إىل تقليل اآلثار الـسلبية          •  

 :احملتملة لالستثمار مثل
القسم الفرعـي   (معاجلة مشكلة التهرب الضرييب      •

٣,٢(  
القسمان الفرعيـان    (للمنافسة املنايفمنع السلوك    •

 )٣,٩ و٣,٤
القـسم الفرعـي    (ضمان معايري العمل األساسية      •

٣,٥( 
 )٣,٨القسم الفرعي (ثر البيئي وحتسينه تقييم األ •

قسم فرعي حول احلصول على األراضي، مـع تـضمني           •
      ). ٣,٦القسم الفرعي (مبادئ االستثمار الزراعي املسؤول 

ــسياسة   ــلة ال ــمان ص ض
  االستثمارية وفعاليتها

، مبـا   )٤قسم  ال(االستثمار  فعالية سياسة    بشأنقسم خاص    •
  وبناء القدرة املؤسسيةيف ذلك إرشادات حول احلكم العام

) ٤,٣القـسم الفرعـي   ( قياس فعالية السياسة توجيه بشأن  •
 :يلي مع اإلشارة إىل ما) مثل احلوافز(حمددة تدابري وفعالية 

  مؤشرات كمية حمددة ألثر االستثمار  •
مؤشـرات جـذب    (د  لألونكتـا أدوات حمددة    •

  )هاالستثمار األجنيب املباشر وإسهام
يف أيـضا  املبادئ التوجيهية املفصلة متاحة  . ٢٠١٢رير االستثمار العاملي لعام     تقاألونكتاد،    :املصدر

 التنمية   من أجل  ستثماراالالنسخة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت اخلاصة بإطار سياسات         
  .www.unctad.org/DIAE/IPFSD :املستدامة على املوقع التايل

ـ    باختاذ  تطالب  االستثمار الوطنية  اتاملبادئ التوجيهية لسياس      علـى   ايت إجـراء سياس
  . ستراتيجي واملعياري واإلدارياالاملستويات 

د لـسياسات   إلطـار األونكتـا   تقترح املبادئ التوجيهية     ،ستراتيجياالعلى املستوى     
 خارطة  ضمناالستثمار  سياسةَ    السياسات جيعل واضعو االستثمار من أجل التنمية املستدامة أن       

سـتراتيجيات  مثل تلك املنصوص عليها يف اال      - والتنمية املستدامة    االقتصاديطريق عامة للنمو    
سـتراتيجيات  االوتتفـاوت هـذه   . اإلمنائية االقتصادية والصناعية الرمسية يف كثري من البلـدان    

  . هحمللية وأولويات اه، وثرواته يف التنمية مرحلتحسببالضرورة من بلد إىل آخر، 
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التناسق بني سياسـات االسـتثمار      و.  صياغة اتفاقات االستثمار الدولية ككل ال يتجزأ       قصد
 بني  واملنازعات  العامة  السياسة التناقض على صعيد  الوطنية والدولية أمر ضروري هبدف جتنب       

  . املستثمرين والدولة
  مار الوطنية االستثات التنمية املستدامة يف املبادئ التوجيهية لسياس مسات-٩اجلدول 

    
 االستثمار الوطنية يف إطار سياسات      اتاملبادئ التوجيهية لسياس    التحديات

   خمتارةمسات - التنمية املستدامة  من أجلستثماراال
    

دمج سياسـة االسـتثمار يف      
  ستراتيجية التنميةا

حول أولويات االسـتثمار    ) القسم األول (قسم خاص    •
ن أجـل بنـاء    ار م االستثمستراتيجية وتنسيق سياسة    اال

القدرة اإلنتاجية، مبا يف ذلك أقسام فرعية عن االستثمار         
 :يلي باإلضافة إىل ما

  تنمية املوارد البشرية •
ـ  مبا فيها قسم (البنية األساسية    • شراكات متعلـق ب

 )القطاعني العام واخلاص
 نشر التكنولوجيا •
 )مبا يف ذلك تعزيز الروابط(تنمية املشاريع  •

سياسة االستثمارية من أجل محايـة       خبيارات ال  االهتمام •
 )٢,١فرعي القسم ال(الصناعات احلساسة 

ة أخرى موجهة حنو أهداف     اتيأقسام عن جماالت سياس    •
التنمية املستدامة والشاملة لضمان التنسيق مع سياسـة        

  ).٣قسم ال(االستثمار 
    

دمج أهداف التنمية املستدامة    
  يف سياسة االستثمار

 اسـتثمارية صياغة سياسـات    مبادئ توجيهية حمددة ل    •
، مبا يف ذلك ليس فقط تأسيس       )٢قسم  ال(ولوائح حمددة   

وتشغيل ومعاجلة االسـتثمارات ومحايتـها، وتعزيـز        
مـع  (وتسهيله، بل أيضا مسؤوليات املستثمر       االستثمار

 القـسم   ختصيص قسم فرعي عن مسؤولية الشركات،     
 ).٣,٧ الفرعي

 االلتزاممان   تشجيع االستثمار املسؤول وض    بشأنتوجيه   •
 ).٢,٣القسم الفرعي (باملعايري األساسية الدولية 

 احلوافز لصاحل    واستخدام  االستثمار بشأن تشجيع توجيه   •
  ).٢,٤القسم الفرعي (التنمية الشاملة واملستدامة 
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بل هي جزء من إطـار سياسـات        . ليست املبادئ األساسية جمموعة قواعد يف ذاهتا        
، إىل  ، بشكل مجاعي وفردي معاً    ينقلهاتدامة، والذي حياول أن     لتنمية املس من أجل ا  االستثمار  

 السياسات االستثمارية الوطنية وللمفاوضـني علـى اتفاقـات          لواضعيتوجيهات ملموسة   
 التقليدية اخلاصة بإطار    اتوهبذا الشكل ال تتبع هذه املبادئ جماالت السياس       . االستثمار الدولية 

إن املفهـوم   . ملواد املعتادة يف اتفاقات االستثمار الدولية     سياسات االستثمارية الوطنية، وال ا    ال
 قراءة املبادئ كحزمة واحدة، ألن التفاعـل        ينبغي وراء املبدأ هو التنمية املستدامة، كما        العام

  . لتنمية املستدامة من أجل اسياسات االستثمارإلطار  املتوازن للنهجبينها أمر جوهري بالنسبة 
.  مصادر متعددة للقانون والـسياسة الـدوليني        بوحي من  ة املبادئ األساسي  تضعُو  

 واملعاهـدات  الـدويل وميكن أن ترجع هذه املبادئ إىل جمموعة من املنظمات القائمة للقانون         
واإلعالنات الدولية، مبا فيها ميثاق األمم املتحدة، واألهداف اإلمنائية لأللفية الـيت وضـعتها              

 التابعـة لألمـم املتحـدة،    غنسرباجوهتنفيذ ، وخطة "يوتوافق آراء مونتري"األمم املتحدة،  
ومن املهم أن نذكر أن مؤمتر األونكتاد الثالث عشر         . وبرنامج عمل إسطنبول ألقل الدول منوا     

 بدور االستثمار األجنيب املباشر يف عملية التنمية ودعا البلدان إىل وضـع             اعترف ٢٠١٢لعام  
 التنمية املستدامة والنمـو الـشامل، مـع    يفجنيب سياسات هتدف إىل تعزيز أثر االستثمار األ  

  . والتمكيينالتأكيد على أمهية املناخ االستثماري املستقر واملتوقع 

  من املبادئ األساسية إىل املبادئ التوجيهية للسياسات الوطنية
إطار سياسـات   املنصوص عليها يف     املبادئ التوجيهية لسياسات االستثمار الوطنية       يف  

إىل ُتترَجم املبادئ األساسية لوضع السياسات االستثمارية        التنمية املستدامة    من أجل  ستثماراال
 لواضعي" اجليل اجلديد "ملموسة هتدف إىل مواجهة حتديات      مبادئ توجيهية متعددة ومفصلة و    

 ٩ويقدم اجلـدول    ).  على التحديات  لالطالع ٦نظر اجلدول   ا( الوطين   ىالسياسات على املستو  
للمبادئ التوجيهية لـسياسات االسـتثمار الوطنيـة        " املختارة"مالمح املميزة    لل  عاماً عرضاً

 التنمية املستدامة، مع تركيز خاص على        من أجل  ستثماراالإطار سياسات   املنصوص عليها يف    
  . بعد التنمية املستدامة

ىل إملبادئ التوجيهية للسياسات الوطنية     يف ا التنمية املستدامة   السمات املتعلقة ب  وتشري    
وقد ُيقيِّـد هـذا     .  التدابري ذات الصلة   واختاذسمح هلا بدراسة    حيز سياسايت ي  لحكومات  لأن  

 املبادئ التوجيهية   االعتبار من الضروري أن توضع يف       لذا.  الدولية احليز السياسايت بااللتزامات  
مة  التنمية املـستدا    من أجل  ستثماراالاخلاصة بسياسات االستثمار الوطنية يف إطار سياسات        
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  املبادئ األساسية  اجملال
 سياسات االستثمار بشكل منتظم     استعراض ينبغي •  وضع سياسات دينامية -٤

لتالئم الدينامية  لضمان فعاليتها وصلتها وتكييفها     
  لتنميةاملتغرية ل

تثمارية عـن طريـق     جيب موازنة السياسات االس    •  احلقوق والواجبات املتوازنة -٥
وضع حقوق الدول واملستثمرين وواجباهتم بشكل      

  .حيقق مصلحة التنمية للجميع
كل بلد حق سيادي يف منح املـستثمر األجـنيب         ل •  احلق يف التنظيم -٦

املوافقة على دخول هذا البلد، ويف هتيئـة املنـاخ          
املساعد على تشغيل االستثمار األجـنيب وفقـا        

قيقا للصاحل العامل وبشكل     الدولية، وحت  لاللتزامات
  .يقلص اآلثار السلبية احملتملة

، جيب أن   بلد لكل   ستراتيجية اإلمنائية االمتاشيا مع    •   على االستثماراالنفتاح -٧
  ومـستقراً  منفتحـاً  هتيئ سياسة االستثمار مناخاً   

   لالستثمارومتوقعاً
 محاية مناسـبة    جيب أن توفر سياسات االستثمار     •  محاية االستثمار والتعامل معه -٨

وجيـب أن تـتم معاملـة       . املقيمنيللمستثمرين  
   دون متييزاملقيمنياملستثمرين 

وتسهيله  جيب أن تنحاز سياسات تعزيز االستثمار      •  وتسهيله تعزيز االستثمار -٩
إىل أهداف التنمية املستدامة، كما جيب وضـعها        
  بشكل يقلل من خماطر املنافسة الضارة باالستثمار

 سياسات االستثمار وتسهل تـبين      تعززجيب أن    •  الشركات ومسؤولياهتا إدارة -١٠
 االجتماعيـة أفضل املمارسات الدولية للمسؤولية     
 .  هباوااللتزامللشركات واحلكم الرشيد للشركات 

جيب أن يتعاون اجملتمع الدويل من أجل مواجهـة          •  التعاون الدويل -١١
 استثماريةالتحديات اليت تقف أمام وضع سياسات 

. هتدف إىل التنمية، خاصة يف أقل البلـدان منـوا         
وجيب بذل جهود مجاعية أيضا لتجنب احلمائيـة        

  . االستثمارية

  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،  : املصدر
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ثانيها أنه يركز بشكل خاص على العالقة       . سياسات االستثمار على املستويني الوطين والدويل     
متوازن بني السعي إىل حتقيـق       هنج   داعياً إىل اتباع  بني االستثمار األجنيب والتنمية املستدامة،      

 من ناحية، واحلاجة إىل محاية      وتعزيزه حمضة عن طريق حترير االستثمار       اقتصادية إمنائيةأهداف  
 وضـع ثالثها أنه يشدد على مـصاحل البلـدان الناميـة يف      . السكان والبيئة من ناحية أخرى    

 بني الدول، ولكنه    طوعي التزامهو   وال    قانوناً  ملزماً رابعها أنه ليس نصاً   . سياسات االستثمار 
حـسبما  " التكيف والتبين" السياسات حرية لواضعيخربة من قبل منظمة دولية يترك    توجيه لل 

 واحدا ال ميكنه مواجهـة حتـديات        ياًات سياس  أن إطاراً  االعتبار، واضعا يف    احتياجاهتميالئم  
  . ةسياسات استثمار حمددة لكل دولة على حد

  "معايري التصميم: " التنمية املستدامة من أجلستثماراالطار سياسات املبادئ األساسية إل
هتدف املبادئ األساسية لوضع سياسات االستثمار إىل إرشـاد سياسـات تطـوير               

ة إىل جمموعة   اتيتحديات السياس الولتحقيق هذه الغاية فهي تترجم      . االستثمار الوطين والدويل  
وهي هتدف بشكل إمجايل إىل دمـج       ). ٨اجلدول   (سياسات االستثمار ل"  التصميم معايري"من  

 سياسات االستثمار، مع التأكيد على املبادئ األساسية لـسياسات          وضعالتنمية املستدامة يف    
  .  متوازنوإمنائية يف توجهها، يف إطار هنجسليمة ية استثمار

  املبادئ األساسية لوضع سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة -٨اجلدول 
    

  املبادئ األساسية  اجملال
االستثمار مـن أجـل التنميـة        -١

  املستدامة
 تعزيز لوضع سياسات االستثمار هو      العاماهلدف   •

 االستثمار من أجل النمو الشامل والتنمية املستدامة
سـتراتيجية  اجيب أن توضع سياسات االستثمار يف        •  متاسك السياسات -٢

 اليت هلا تـأثري     وكل السياسات . التنمية الشاملة للبلد  
على االستثمار جيب أن تكون متماسـكة ومتـآزرة      

  على املستويني الوطين والدويل
جيب وضع سياسات استثمار تشمل كل أصحاب        •   واملؤسساتة العاماحلوكمة -٣

املصلحة وتندمج يف إطار مؤسسيت، يقوم علـى        
ـ و القانون، ويلتزم باملعايري الرفيعة للح     سيادة  ةكم
 إجراءات متوقعـة وفعالـة      اذاخت ويضمن   ةالعام

  . وشفافة للمستثمرين
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  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد، : املصدر

لتنميـة املـستدامة تقـدمي     من أجل استثماراالسياسات  األونكتاد ل   إطار القصد من   
ـ         االستثمار عرب  سياسات   بشأناإلرشاد   نيب  احلدود، مع تركيز خاص على االسـتثمار األج

قد نية   يف القسم اخلاص بسياسات االستثمار الوط      املبادئ التوجيهية  من   املباشر، رغم أن كثرياً   
وتشتمل السياسات اليت متت تغطيتها على تلك املتعلقة ببدء         . كون هلا صلة باالستثمار احمللي    ت

سات  الـسيا  أن يتجاوز طار الشامل   ينبغي لإل ، عالوة على ذلك     وتعزيزهاالستثمار ومعاجلته   
ية ات على األوجه املتعلقة باالستثمار يف اجملاالت الـسياس        وأن يشمل االستثمارية يف حد ذاهتا،     

 االثننيام بني   جنس سياسات وطنية ودولية ألن اال     املشمولة سياسات االستثمار    ومن. األخرى
 يف  التنمية املستدامة على االستثمار املباشر    من أجل   ستثمار  االويركز إطار سياسات    . جوهري

جيري النص عليهـا بـشكل       حني   وال يراعى االستثمار يف احلافظات إال     األصول اإلنتاجية،   
  .  يف سياق اتفاقات االستثمار الدوليةصريح

ي الـسياسات   يقدم التوجيه إىل واضـع     من اآلليات الدولية القائمة      رغم أن عدداً  و  
متميز من عدة   لتنمية املستدامة   امن أجل   ستثمار  االونكتاد لسياسات   األ فإن إطار    ية،االستثمار

 وضعأوهلا أن املقصود من وراء هذا اإلطار أن يكون أداة شاملة للتعامل مع كل أوجه                . نواح

  التنمية املستدامة ومكوناته من أجلستثماراالهيكل إطار سياسات-٦شكلال

:عناصر اتفاقات االستثمار الدوليـة
 خيارات السياسات

خيارات مادة مبادة للمفاوضني لتقوية     
تفاقـات  ابعد التنمية املـستدامة يف      

 ستثمار الدوليةاال

سـتثمار  االمبادئ توجيهية لسياسات    
 الوطنية

ملموسـة لـصانعي    مبادئ توجيهيـة    
ت السياسات حول كيفية صياغة سياسا    

 ستثمار وكيفية ضمان فاعليتهااالولوائح

 املبادئ األساسية

ستثمار ولغريها من االلسياسات"معايري التصميم"
التنمية من أجل ستثماراالمكونات إطار سياسات
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  ثمار الدولية االستاتحتديات سياس -٧اجلدول 

    
 البعد اإلمنائي التفاقات االسـتثمار      تعزيز
  الدولية

 الحتياجات  ايت سياس حيزضمان وجود    •
 .التنمية املستدامة

 االسـتثمار أكثـر     تعزيزجعل أحكام    •
متاسكا وتوافقا مـع أهـداف التنميـة        

  .املستدامة
    

 الـدول    والواجبات لدى  قوقاحلموازنة  
  واملستثمرين

 يف يناملــستثمر مــسؤوليات انعكــاس •
 .اتفاقات االستثمار الدولية

 االجتماعيـة التعلم من مبادئ املسؤولية      •
  .للشركات والبناء عليها

    
إدارة التعقيد النظامي لنظـام اتفاقـات       

  االستثمار الدولية
معاجلة الفجوات والتـداخالت وعـدم       •

 اتفاقـات االسـتثمار     جمال يف   االتساق
 زعاتللمنا وإجياد حل    ومضموهناالدولية  
 .املؤسسية

 مع  ينمؤثرومتاسك  ضمان وجود تفاعل     •
 تغـري مثـل   (السياسات العامة األخرى    

مثـل الـنظم    (والنظم  ) املناخ، والعمالة 
  ). التجارية واملالية

  .٢٠١٢، تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد : املصدر

  ية املستدامة التنم من أجلستثماراالإطار األونكتاد لسياسات : مواجهة التحديات
 التنمية   من أجل  ستثماراالإطار شامل لسياسات    بوضع  ملواجهة هذه التحديات قام األونكتاد      

، األجـنيب  سياسات االستثمار    لوضع جمموعة من املبادئ األساسية      ‘١‘املستدامة يتألف من    
  خيارات لوضع اتفاقات   ‘٣‘،   مبادئ توجيهية لسياسات االستثمار على املستوى الوطين       ‘٢‘

  ). ٦الشكل  (واستخدامهااالستثمار الدولية 
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  :يلي ستثمار إىل مااالسياسات ل" اجليل اجلديد"هدفيوبشكل عام 
 خلق أوجه تآزر ذات أهداف تنمية اقتصادية أو سياسات صناعية أوسع نطاقاً •

 ؛ات التنميةستراتيجياوحتقيق تكامل موحد يف 

 ؛ للشركاتاالجتماعية املسؤول ودمج مبادئ املسؤولية املستثمرتعزيز سلوك  •

ية يف وضع هذه السياسات وتنفيذها ويف البيئة املؤسسية اتضمان الفاعلية السياس •
 ؛اليت تعمل بداخلها

  حتديات جديدة: ستثماراالسياسات لاجليل اجلديد 
 حتديات حمددة يفستثمار  اال لسياسات   "اجليل اجلديد  " اليت ختص   الثالثة العامة  اجلوانب تتجسد

  ). ٧ و٦اجلدوالن (جنيب على املستويني الوطين والدويل األ أمام سياسات االستثمار
   االستثمار الوطنيةاتحتديات سياس -٦اجلدول 

    
سـتراتيجية  ادمج سياسة االسـتثمار يف      

  التنمية
 جمـاالت رئيـسية     إىل االستثمار   إيصال •

نتاجيـة  ة اإل قـدر ال إىل بنـاء     بالنسبة
 .دوليةالتنافسية الو

 اجملـاالت   جمموعـة ضمان التنسيق مع     •
 أهـداف    حتقيق ية املوجهة حنو  اتالسياس

  .التنمية الشاملة
    

 ةدمج أهداف التنمية املستدامة يف سياس      
  االستثمار

 اآلثـار   االستفادة أقصى ما ميكن مـن      •
اإلجيابيــة وتقلــيص اآلثــار الــسلبية 

  إىل احلد األدىنلالستثمار

   املسؤولاملستثمرتعزيز سلوك  •
    

بناء مؤسسات أقوى لتنفيـذ الـسياسة        •  ضمان صلة سياسة االستثمار وفاعليتها
 االستثمارية

 قياس أثر االستثمار على التنمية املستدامة •
  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،  : املصدر
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  لتنمية املستدامةمن أجل اإطار األونكتاد لسياسات االستثمار 
  ظهور جيل جديد من سياسات االستثمار

ـ  أعاق واقتـصادي  سياق سياسي    االستثمار عرب احلدود يف   توضع سياسات      ه علـى   ت
املستويني العاملي واإلقليمي يف السنوات األخرية سلسلة من األزمات يف التمويل واألمن الغذائي             

  من وطأة  تخفيفال مستمرة خاصة يف جمال      اجتماعيةختالالت عاملية وحتديات    اوالبيئة، ويواجه   
هذه األزمات والتحديات آثارا عميقة على الطريقة اليت تتشكل هبا السياسات على            وتترك  . الفقر

 االقتصاديأوال زادت األزمات احلالية من حدة التحول طويل األجل يف الوزن            . املستوى العاملي 
ثانيا، عززت األزمة املالية بصفة خاصة دور احلكومات        . من البلدان املتقدمة إىل األسواق الناشئة     

ثالثا، طبيعة التحديات، اليت ال يستطيع بلد       . ، يف العامل املتقدم والنامي على حد سواء       القتصادايف  
 الـسياق  يف ظـل  رابعاً. مفر منه  ال، جتعل حتسني التنسيق الدويل أمراً اًيف العامل مواجهتها منفرد   

  املخـاوف  احـتالل  مـع    -جهتـها   ا العاملي والتحديات اليت جيب مو     واالقتصاديالسياسي  
 يف منوذج إمنائي جديد      التفكري إىل السياسات   وصانعيضطر   -  مركزياً  والبيئية مكاناً  االجتماعية

ويف وقت  . االقتصاديناشئ يضع أهداف التنمية الشاملة واملستدامة على نفس مستوى النمو           
 والبيئية امللحة، فإن حشد االستثمار وضمان       االجتماعيةهذه األزمات املستمرة، والتحديات     

  . كافةمسامهته يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة أولوية لبلدان العامل 
، يسعى إىل وضـع     االستثمار األجنيب وأمام هذه اخللفية يظهر جيل جديد من سياسات           

 أو احلفـاظ     مناخ استثماري موات بصفة عامـة      هتيئةمنائية مع   اإلسياسات  خطة أوسع وأدق لل   
، منـذ حـني    السياسات االستثمارية يف مرحلة التكـوين        هذا اجليل اجلديد من   يوجد  و. عليه

ية يف السنوات القليلة املاضية، مع وجود حتركات متزامنة         ات السياس االجتاهات انقسام يف   ويتجسد
 االستثمار األجنيب من جهة، وتنظيم االستثمارات مـن         وتعزيزلزيادة حترير األنظمة االستثمارية     

ويعكس اجليل اجلديد من سياسات االسـتثمار       . جهة ثانية أجل حتقيق أهداف سياسية عامة من       
أن فيجـب   سياسة حترير االستثمار أن تأيت بنتائج إمنائية مـستدامة،          ل إذا أريد    ه بأن اعترافاأيضا  

  .  تنظيمية ومؤسساتية سليمةأطروضع ب، تكن مسبوقة، إن مل تكون مصحوبة
 والتنمية املستدامة يف قلـب      ستثمار النمو الشامل  االسياسات  ل" اجليل اجلديد "ضعيو  

ورغم أن هذه املفاهيم ليست جديدة يف       .  منه واالستفادةاجلهود الرامية إىل جذب االستثمار      
. حد ذاهتا، فإهنا مل تدمج حىت يومنا هذا وبشكل نظامي يف وضع سياسات االستثمار السائدة              

امة يف التدابري واآلليـات     ستثمار إىل تفعيل التنمية املستد    االسياسات  ل" اجليل اجلديد "هدفيو
  .  السياسات وتنفيذهاوضعامللموسة على املستويني الوطين والدويل، وعلى مستوى 
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 االجتمـاعي  توضح بشكل تفصيلي معايري األداء       لقواعد السلوك عرب الوطنية وضع مدونات     
ية عالوة على ذلك، أصبحت مدونات املـسؤول      . والبيئي لسالسل اإلمداد العاملية اخلاصة هبا     

  .  للشركات نفسها أكثر تعقيدا وكذلك تنفيذهااالجتماعية
 تعزيز للشركات يف سالسل اإلمداد العاملية       االجتماعية مدونات املسؤولية    وُيؤمل من   

 والبيئيـة   االجتماعيـة نقل املعرفة بالقـضايا     ، و التنمية املستدامة والشاملة يف البلدان املضيفة     
 هبـذه   االلتزامغري أن   . وردين احملليني تليب تلك املعايري    احلرجة، وإتاحة فرص عمل جديدة للم     

املدونات ميثل حتديات كبرية لكثري من املوردين خاصة املشاريع الصغرية واملتوسطة يف البلدان             
 املعـايري الدوليـة الـيت تتجـاوز     استخدامفهي تشتمل، من بني أشياء أخرى، على     . النامية

 يف البلدان املضيفة، ووجود متطلبات متباينـة        حالياًتركة   املش  السوقية التنظيمات واملمارسات 
 الشركات عرب الوطنية، وفرض قيود تعوق قدرات املوردين على          من خمتلف وأحيانا متضاربة   

وعمليـات  تطبيق املعايري الدولية يف العمليات اليومية والتعامل مع متطلبات اإلبالغ املعقـدة             
 املستهلك واجملتمع املدين، وخماوف التنافسية للمـشاريع        قع، وأوجه قلق  ا املتعددة للمو  التفتيش

 للـشركات   االجتماعية مبعايري املسؤولية    االلتزام الكامل الصغرية واملتوسطة اليت تتحمل تكلفة      
  .  الكامل هبذه املسؤولياتااللتزامبالنسبة للمشاريع الصغرية واملتوسطة األخرى اليت ال حتاول 

.  واإلدارة  يف جمال تنظيم املـشاريع     هاراتامليات دعم   وستتطلب مواجهة هذه التحد     
وتستطيع احلكومات والشركات عرب الوطنية مساعدة املوردين احملليني، وخاصـة املـشاريع            

 املؤسـسات   وتعزيـز الصغرية واملتوسطة، من خالل بناء املشاريع وبرامج تطوير القدرات،          
 السياسات أيضا أن    واضعوويستطيع  .  والبيئة  بقوانني العمل  االلتزام تشجعالوطنية القائمة اليت    

يدعموا املوردين احملليني عن طريق العمل مع الشركات عرب الوطنية لتوحيد املعـايري علـى                
  . االلتزاممستوى الصناعة وتبسيط إجراءات 
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دول عن قلقها إزاء النظام املعمول به حاليا لتسوية املنازعات بني املـستثمر             أعربت    
 إدراج ستكف عن فمثال أعلنت أستراليا يف بيان هلا تعليقا على السياسة التجارية أهنا            (والدولة  

 الـيت سـتربمها يف   ملستثمر والدولة يف اتفاقات االستثمار الدوليةمواد خاصة باملنازعات بني ا    
كما أرسلت فرتويال مؤخرا إخطارا يفيد بأهنا ستنسحب من معاهدة املركز الدويل            . املستقبل

، من مجلة أمـور      أوجه قصور يف هذا النظام     جيسد هذا القلق   و .)لتسوية منازعات االستثمار  
ـ   اتفاقاتو املتناقضة ألحكام رئيسية يف       أ املستفيضةمثل التفسريات    (أخرى  ة االستثمار الدولي

من قبل حماكم التحكيم، والتنفيذ غري املناسب وإجراءات إبطـال أحكـام، وخمـاوف إزاء               
مؤهالت احملكمني، وعدم الشفافية، والتكاليف الباهظة للتقاضي، أو العالقـة بـني تـسوية              

، وخطاب عام أوسع عن فائدة      )امل بني الدول  املنازعات بني املستثمر والدولة وإجراءات التع     
  .وشرعية آلية تسوية املنازعات بني املستثمر والدولة

وبناء على أوجه القصور املتصورة يف نظام تسوية املنازعات بني املستثمر والدولـة،               
وهتدف هذه املقترحات إىل وقف العـدد املتزايـد         . ظهر اآلن عدد من املقترحات إلصالحه     

قضائية يف هذا اجملال، وتعزيز الشرعية وزيادة شفافية إجراءات تسوية املنازعـات،           للدعاوى ال 
 ألحكام رئيسية يف اتفاقات االستثمار الدولية، والتفسري الـرديء          املتسقةومعاجلة القراءة غري    
 احملكمني ومؤهالهتم، وتقليل الفترة الزمنية إلجـراءات التقاضـي          نزاهةللمعاهدة، وحتسني   

 ومساعدة البلدان النامية على التعامل مع قضايا تسوية املنازعات، وهتدئة كل أوجه           وتكاليفها،
  .القلق إزاء عمل هذا النظام

 اتفاقات االستثمار الدوليـة     علىبينما قامت بعض البلدان بالفعل بإدخال تغيريات        و  
ـ وال  . للممارسة املعهودة أخرى تتعامل وفقا     كثرية   زال بلدان تاليت هي طرف فيها، ال       زال ت

دوى هذه اإلصالحات، وفعاليتها    جلهناك حاجة إىل تقييم منظم خليارات اإلصالح الفردية، و        
مثال على مستويات اتفاقات االستثمار الدولية، أو قواعد التحكيم، أو          (احملتملة وطرق تنفيذها    

وميكن أن يسهم فتح حوار متعدد األطراف حول سياسة تسوية املنازعـات يف             ). مؤسساهتا
  . تنفيذهسبل الوصول إىل إمجاع على الطريق املفضل لإلصالح و

   للشركاتاالجتماعية باملسؤولية لاللتزاماملوردون حباجة إىل دعم 
 االجتماعيـة  كبري ملـدونات املـسؤولية       انتشار، كان هناك    األلفية الثانية منذ أوائل     

للشركات عـرب الوطنيـة     للشركات يف سالسل اإلمداد العاملية، مبا يف ذلك مدونات فردية           
 للشركات  اتومن الشائع اآلن بني طائفة متسعة من الصناع       . ومدونات على مستوى الصناعة   
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  متزايد اعتراف: التنمية املستدامة
 نمـوذج ال علـى    ٢٠١١بينما حتافظ بعض اتفاقات االستثمار الدولية املربمة يف عام            

لمعاهدات والذي يركز على محاية االستثمار بصفته اهلدف األوحـد للمعاهـدة،            التقليدي ل 
 بعض اتفاقات االستثمار الدولية اجلديـدة       إذ يشمل .  عناصر جديدة  تتضمن اتفاقات أخرى  

ستراتيجيات التنمية املـستدامة للبلـدان   اتعارض املعاهدة مع   عدم  ضمان   ل السمات من   اًعدد
  .  لالستثمارواالجتماعياملوقعة عليها واليت تركز على األثر البيئي 

 التنمية  باعتبارات االهتمامويشري عدد من التطورات احلديثة األخرى أيضا إىل زيادة            
الواليات املتحدة املتعلق    لنموذج ٢٠١٢  عام النسخة املنقحة  ومن هذه التطورات  . املستدامة

حتاد األورويب والواليات املتحـدة     اال الصادر عن بيان املشترك   العاهدات االستثمار الثنائية، و   مب
لجنوب األفريقي  منائية ل ماعة اإل اجل وعمل   األطلسي عرب   االقتصاديرعاية اجمللس   ب ٢٠١٢عام  
  . ية اخلاص مبعاهدات االستثمار الثنائا منوذجهبشأن

الـسياسات الدوليـة    وضع   املتزايد بالتنمية املستدامة أيضا يف       االهتمام ظهروأخريا    
التوجيهية  مبادئ األمم املتحدة     اعتمادعلى سبيل املثال    ومن ذلك   األخرى املتعلقة باالستثمار،    

، وتنفيـذ  ؛ ومتابعة تنفيذ هذه املبـادئ   ٢٠١١ لعام    وحقوق اإلنسان   التجارية  األعمال بشأن
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لالستثمار الزراعـي       / البنك الدويل /الفاو/ دئ األونكتاد مبا

 للمبادئ التوجيهية للمؤسسات املتعددة اجلنسيات الصادرة عن        ٢٠١١وتنقيح عام    ؛املسؤول
للمبـادئ   ٢٠١٢ عـام    تنقـيح  و ؛)١٩٧٦ (االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان      

 وواليـة  ؛)١٩٧٢ (لتجارة بشأن االستثمار الـدويل     الدولية ل  غرفةرة عن ال  التوجيهية الصاد 
مـؤمتر  و ؛٢٠١٢ يف املؤمتر الوزاري الثالث عشر لألونكتـاد يف عـام            اليت اعتمدت  الدوحة

  . ٢٠١٢ يف عام ٢٠+ريو

  غري تامة خطة: الدولة بني املستثمر واملنازعاتتسوية إصالح نظام 
حتت مظلة  املقدمة   بني املستثمر والدولة     املنازعاتا   عدد قضاي  ارتفع،  ٢٠١١يف عام     

  معروف حـىت اآلن    وهذا أكرب عدد  .  حالة على األقل   ٤٦اتفاقات االستثمار الدولية مبقدار     
ويف بعـض   .  القائمة على املعاهدات يتم رفعها أمام احملاكم يف خالل عام واحـد            للمنازعات
لعامة اجلوهرية اليت كانت قد أثرت سلبا        السياسات ا   يف  املستثمرون طعن،  ٢٠١١قضايا عام   

  . على فرصهم االستثمارية
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 شـراكة   اتفاقيةإبرام املعاهدات اإلقليمية املفاوضات االستثمارية اجلارية حاليا من أجل توقيع           
 بـني الـصني واليابـان       ٢٠١٢ االستثمار الثالثي يف عـام       اتفاق، وإبرام   ئعرب احمليط اهلاد  

أمريكا الوسطى، واليت تشتمل علـى      و املكسيكبني  ومجهورية كوريا، ومنطقة التجارة احلرة      
 اآلن ،حتـاد األورويب االعلـى مـستوى   ، املفوضية األوروبية وإجراء   ،فصل حول االستثمار  

حتـاد األورويب،   اال توقيع اتفاقات استثمار نيابة عن كل الدول األعضاء يف           بشأنفاوضات  مل
  . رابطة أمم جنوب شرق آسياوالتطورات اجلارية يف 

ومبعاجلة شـاملة   . ت، تعترب االتفاقات اإلقليمية اتفاقات جتارة حرة      ويف معظم احلاال    
لعناصر التجارة واالستثمار يف األنشطة االقتصادية الدولية، غالبا ما تستجيب هذه االتفاقات            

، ذلك الواقع الذي ترتبط فيه التجارة احلـرة         للحاضر االقتصادياألوسع بشكل أفضل للواقع     
وبينما يستطيع  ). ٢٠١١  لعام نظر تقرير االستثمار العاملي   ا ( ومتزايداً قاً وثي ارتباطاًباالستثمار  

 ، حيث هذا التحول أن يؤدي إىل تعزيز قواعد االستثمار وتنسيقها وميثل خطوة جتاه التعددية            
معاكـسة   النتيجة قد تكون  تدرجيياً، املعاهدات القدميةإلغاء املعاهدات اجلديدة يترتب على ال  
 إىل تعدد طبقات املعاهـدات،  اإلقليمية من التبسيط والتماسك املتزايد، قد تؤدي       وبدالً. متاماً

  . عدم التناسق للتداخل ومما جيعل شبكة اتفاقات االستثمار الدولية أكثر تعقيدا وأكثر عرضة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،  : املصدر

 االستثمار الدوليـة األخـرى،واتفاقاتستثمار الثنائية معاهدات االاجتاه -٥الشكل 
  ٢٠١١-١٩٨٠الفترة 

 )العدد(

 كل اتفاقات االستثمار الدولية بشكل تراكمي

العدد السنوي
التفاقات

اال
ستثمار الدولية

 

العدد
الكمي

التفاقات
اال

ستثمار الدولية
 

 معاهدات االستثمار الثنائية
االستثماراتفاقات

 الدولية األخرى
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وكانت أعمال الزراعة واخلدمات املالية الصناعتني األخريني اللتني هلما حصة أعلى نـسبيا             
  . إجيابيةمن التدابري األقل 

:  يف جمـالني لوضـع الـسياسات مهـا          باألساس وأصبح التنظيم احلكومي واضحاً     
 عن  ،االستثمار األجنيب املباشر الداخل   فيما يتعلق ب  ف سياسات دخول االستثمارات     يتكي ‘١‘

يف جماالت مثل الزراعة وصناعة      (الفرز إجراءات   تعزيز دخول جديدة أو     حواجزطريق وضع   
  متطلبات ، ومن بينها  خراجيةاالست يف الصناعات    تنظيما وضع سياسات أكثر     ‘٢‘و،  )األدوية
 والعوائـد   ،تصفية االستثمارات باإلضافة إىل زيادة ضرائب الشركات      و ونزع امللكية التأميم  

السياسة الصناعية  متعلقة ب  اعتباراتقد سامهت بشكل جزئي     و. وإعادة التفاوض بشأن العقود   
  . النوعني من السياسة العامة نشوء كال يف

 العديد من البلدان هنجا أكثر حذرا حنو االسـتثمار           تبىن ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفترة     
ويف ضوء البطالة احمللية العالية، تزداد املخاوف من أن يسهم االستثمار         . األجنيب املباشر اخلارج  

 األهداف  ومن. األجنيب املباشر اخلارج يف تصدير الوظائف وإضعاف قاعدة الصناعات احمللية         
 ومن. صرف العمالت األجنبية وحتسني ميزان املدفوعات      أسعار   استقرارية األخرى   اتالسياس

 حـوافز   وضعاخلارج و  ية املتخذة فرض قيود على االستثمار األجنيب املباشر       اتالتدابري السياس 
  . لعودة االستثمار األجنيب

   يف ارتفاعاإلقليمية:  االستثمار الدوليةاتفاقات
، اتفاقـاً  ٣ ١٦٤من  الدولية   االستثمار   اتفاقات، تكونت شبكة    ٢٠١١بنهاية العام     

من بينـها   ( استثمار دولية أخرى     اتفاقية ٣٣١معاهدة استثمار ثنائية و    ٢ ٨٣٣تشتمل على   
بشكل أساسي اتفاقات جتارة حرة هبا مواد خاصة باالستثمار واتفاقات شـراكة اقتـصادية              

 االزدواج  معاهـدات  يعتـرب  ٢٠١٢ تقرير االستثمار العاملي لعـام       يعدمل   (واتفاقات إقليمية 
 استثمار دوليـة مت توقيعهـا يف        اتفاقية ٤٧وبإمجايل  ).  اتفاقات االستثمار الدولية   منالضرييب  

 يف ٦٩، مقابـل  ) أخـرى  اسـتثمار  اتفاقيـة  ١٤ثنائية و   معاهدة استثمار  ٣٣ (٢٠١١ عام
عـدة   هلذا، و )٥ الشكل(قليدية يف التراجع     إبرام معاهدات االستثمار الت    استمر،  ٢٠١٠ عام
 اتفاقيـات  أن   ‘٢‘ ؛ التحول التدرجيي حنو الدخول يف معاهـدات إقليميـة         ‘١‘اب منها   أسب

  .االستثمار أصبحت عرضة للجدل وذات حساسية سياسية
باملعايري الكمية، ال تزال االتفاقات الثنائية هي املهيمنـة، ولكـن مبعـايري األمهيـة                 

 املتزايد وأثر   االقتصادي عملية الوزن    شهد على تو.  االتفاقات اإلقليمية أمهية    تزداد االقتصادية،
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  اجتاهات سياسات االستثمار
  تشجيع االستثمار يزداد يف ظل األزمة: السياسات الوطنية

 يف األسواق املالية والنمـو  واالضطراب، االقتصادي اليقنيم   عد استمرار خلفية من    أمام  
 واصلت بلدان العامل حترير االستثمار األجنيب وتروجيه كوسيلة لدعم النمـو والتنميـة              ،البطيء

  .  األنشطة التنظيمية اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشراستمرتويف الوقت نفسه، . االقتصادية
 ٢٠١١ يف عـام     اختاذهـا  بسياسات االستثمار واليت مت      وقد كانت التدابري اخلاصة     

، أظهـرت النـسبة املئويـة       ٢٠١٠ومقارنة بعام   . مالئمة بصفة عامة للمستثمرين األجانب    
). ٥اجلدول  ( يف املائة    ٢٢ يف املائة إىل     ٣٢ كبريا، من حوايل     اخنفاضالإلجراءات األشد تقييدا    

 خلـق بيئـة     إىل االجتاه لنقض على أنه مؤشر     ضاالخنفامن السابق ألوانه تفسري هذا      بيد أنه   
 ألن التـدابري  وأيضاً - سياسات أشد تقييدا لالستثمار، وهي اليت لوحظت يف األعوام السابقة  

  .  يف السنوات السابقةاملتراكمةرصيد القيود ُتضاف إىل  ٢٠١١التقييدية لعام 
  ٢٠١١-٢٠٠٠التغريات التنظيمية الوطنية، الفترة  -٥اجلدول 

  )دد التدابريع(
                          
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  البند

عدد البلدان اليت   
 أدخلت التغيريات

٤٤  ٥٧  ٤٥  ٤١  ٤٩  ٧٤  ٧٧  ٨٠  ٥٩  ٤٣  ٥١  ٤٥  

ـيريات    عدد التغ
 التنظيمية

٦٧  ١١٢  ٨٩  ٦٩  ٨٠  ١٣٢  ١٤٥  ١٦٦  ١٢٦  ٩٤  ٩٧  ٨١  

األكثر إجيابيـة   
 لالستثمار 

٥٢  ٧٥  ٦١  ٥١  ٥٩  ١٠٧  ١١٩  ١٤٤  ١١٤  ٧٩  ٨٥  ٧٥  

ــة  ــل إجيابي األق
 لالستثمار

١٥  ٣٦  ٢٤  ١٦  ١٩  ٢٥  ٢٥  ٢٠  ١٢  ١٢  ٢  ٥  

  صفر  ١  ٤  ٢  ٢  صفر  ١  ٢  صفر  ٣  ١٠  ١ غري حمددة/حمايدة

  .٢٠١٢  لعامتقرير االستثمار العاملياألونكتاد،  : املصدر
 بـشكل   تتجهوالترويج   رير سياسات االستثمار بوجه عام حنو مزيد من التح        يبدو أن   

مثل الكهرباء والغـاز وامليـاه      ( اخلدمات   قطاعات حمددة، وخاصة بعض     قطاعاتأكرب حنو   
 إجـراءات   واتـصلت .  بعض البلدان سياسات خصخصة    اتبعتوقد  ). واالتصاالتوالنقل  

  . تسهيل إجراءات قبول االستثمار األجنيببأخرى هامة 
 هـي  االسـتخراجية  ثبت أن الـصناعات   وكما كان احلال يف السنوات السابقة،       
. إجيابيـة  أقـل     كان ية املتصلة هبذه الصناعة   ات معظم التدابري السياس   ألن الرئيسي   االستثناء
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  ركود يف االستثمار األجنيب املباشر يف أقل البلدان منوا للعام الثالث على التوايل
وسـداد الـديون    كربى  ات ال يف أقل البلدان منوا، قلصت عمليات تصفية االستثمار         

 جمموع التـدفقات اإلمجاليـة   أنغوالداخل الشركات من جانب املستثمرين يف بلد واحد هو         
األهم مـن ذلـك أن      .  مليار دوالر  ١٥ لتبلغالداخلة إىل أدىن مستوياهتا منذ مخس سنوات،        

ثمار االستثمارات يف اجملاالت اجلديدة يف اجملموعة بشكل إمجايل هبطت، وتظل مشاريع االست           
  . األجنيب املباشر الكربى متركزة يف عدد قليل من أقل البلدان منوا والغنية باملوارد

وظلت االستثمارات يف التعدين واحملاجر والبترول الشكل السائد لالستثمار األجنيب             
 االستثمارات يف قطاع اخلدمات، خاصـة يف جمـال          ازدياد، رغم   املباشر يف أقل البلدان منواً    

وقد جاء حوايل نـصف االسـتثمارات يف اجملـاالت          . واالتصاالتالنقل والتخزين   املرافق و 
اجلديدة من بلدان نامية أخرى، رغم أنه ال حصة وال قيمة االستثمارات من هذه االقتصادات               

 مـن  مـستثمر وظلت اهلنـد أكـرب   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨االنتقالية عادت إىل مستويات الفترة   
  .  الصني وجنوب أفريقياتليها أقل البلدان منوا، االقتصادات النامية واالنتقالية يف

 االستثمار األجنيب املباشر إىل مستوى قياسـي        ارتفعيف البلدان النامية غري الساحلية،      و  
وواصلت كازاخستان لعب دور القوة الدافعة لتـدفقات االسـتثمار          .  مليار دوالر  ٣٤,٨ بلغ

 الضعف نتيجة ملشاريع    بواقع يفوق فقات الداخلة   ويف منغوليا زادت التد   . األجنيب املباشر الداخلة  
وواصلت غالبية التدفقات الداخلة التركيز على االستثمارات       . االستخراجيةكربى يف الصناعات    

وارتفعت حصة االستثمارات من االقتـصادات      . اجلديدة يف جماالت التعدين واحملاجر والبترول     
 حصة املشاريع   وبلغت.  الروسي إىل أوزبكستان    واحد كبري من االحتاد    استثماراالنتقالية بفضل   

  . ٢٠١١ يف املائة يف عام ٦٠ النامية معا واالقتصادات االقتصاداتاجلديدة هلذه 
يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، هبطت التدفقات الداخلة من االستثمار األجـنيب            و  

.  مليارات دوالر  ٤,١سنوات إىل   املباشر للعام الثالث على التوايل إىل أدىن مستوياهتا منذ سبع           
وظل توزيع التدفقات على اجملموعة موجها بشكل كبري إىل التنظيمات املنخفضة الـضرائب،             

. القدر األعظم منها  ) وسادرب وب وتوباغوجزر الباهاما وترينيداد     (اقتصاداتبينما تلقت ثالثة    
ويف غياب الصفقات الكربى يف جماالت التعدين واحملاجر والبترول، فإن القيمـة اإلمجاليـة               

 يف الدول اجلزرية الصغرية النامية هبطت بشكل         عرب احلدود   الشركات اندماج ومتلك ملبيعات  
 اديدة مستوى قياسي   إمجايل االستثمارات يف اجملاالت اجل     بلغويف املقابل   . ٢٠١١كبري يف عام    

وجاءت ثالثة أربـاع هـذه      . بعد أن أصبحت جنوب أفريقيا أكرب مصدر هلذه االستثمارات        
  . وانتقالية نامية اقتصاداتاملشاريع يف اجملاالت اجلديدة من 
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من بينـها القطـاع املـصريف والتـأمني         ( اخلدمات   قطاعاتاالستثمار األجنيب يف عدد من      
 ثقة املستثمرين األجانب     أيضاً االنضماموقد يعزز   ).  والتوزيع واالتصاالتوخدمات األعمال   

  . وحيسن البيئة االستثمارية الشاملة
تاد منوا مستمرا لتدفقات االستثمار األجنيب إىل االقتصادات االنتقاليـة،          تتوقع األونك   

 االحتاد الروسي إىل منظمة التجـارة       وانضماماستنادا إىل وجود بيئة أكثر إجيابية للمستثمرين،        
 واملرافق والقطاع املصريف    االستخراجيةالعاملية وتطبيق برنامج خصخصة جديد يف الصناعات        

  . واالتصاالت

   ٢٠١٢ التباطؤ يف عام بوادر: لدان املتقدمةالب
التدفقات الداخلة إىل الدول املتقدمة، واليت وصلت إىل أدىن مستوياهتا          تسارع انتعاش     
 يف املائة ٢١ نسبتها مليار دوالر، بزيادة     ٧٤٨ما قدره    ٢٠١١ يف عام    فبلغت،  ٢٠٠٩يف عام   

 خسرته هذه البلدان خـالل      ماس   مخ ٢٠١٠ منذ عام    االنتعاشوشكل  . مقارنة بالعام السابق  
 يف املائـة    ٧٧وظلت التدفقات الداخلة عند مستوى      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨األزمة املالية يف الفترة     

أما التدفقات الداخلـة إىل     ). ٢٠٠٧-٢٠٠٥(ألزمة  الثالث السابقة ل  سنوات  المن متوسط   
 االنتعـاش  بينما يتواصل    حتوال، فأظهرت   ٢٠١٠أوروبا، واليت كانت قد تراجعت حىت عام        

 مبالغ كبرية مـن هـذه       ا أستراليا ونيوزلند  واجتذبت. القوي للتدفقات إىل الواليات املتحدة    
  . وشهدت اليابان هروبا صافيا لالستثمار للعام الثاين على التوايل. التدفقات
 البلدان املتقدمة الغنية باملوارد الطبيعية، وعلى رأسـها أسـتراليا وكنـدا              اجتذبت  

 يف جمايل النفط والغاز، وخاصة أنواع غري تقليديـة       مباشراً  أجنبياً استثماراًحدة،  والواليات املت 
وواصـلت املؤسـسات    . من وقود احلفريات، ويف معادن مثل الفحم والنحاس وخام احلديد         

 األصول اخلارجية لتسدد الدعم احلكومي الذي تلقته خالل األزمة املالية ولتقوية            تصفيةاملالية  
  . الية للوفاء مبتطلبات مؤمتر بازل الثالثقاعدهتا الرأمس

 صـعب يف  الختبـار  األجنيب املباشر يف البلدان املتقدمة       ستثمار اال انتعاشوسيتعرض    
.  الكربى االقتصادات يف معظم    لالنتعاش أمام أزمة منطقة اليورو واهلشاشة الواضحة        ٢٠١٢ عام

 احلـدود لـشركات يف البلـدان         عرب علميات التملك التملك إىل أن    االندماج و وتشري بيانات   
 يف املائة مقارنة بنفس الفترة من       ٤٥ هبطت بنسبة    ٢٠١٢املتقدمة يف الشهور الثالثة األوىل لعام       

 ٢٤إذ هبطت بنـسبة      (االجتاهوتشري بيانات اجملاالت اجلديدة املبلغ عنها إىل نفس         . ٢٠١١عام  
 أمريكـا    ثبات التدفقات الداخلة إىل     إىل ٢٠١٢وبينما تشري توقعات األونكتاد لعام      ). يف املائة 

  . الشمالية وإىل إدارة زيادة متواضعة يف أوروبا، فإن هناك خماطر كبرية بتقليص هذه التوقعات
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دة للقروض داخل الشركات من جانب املستثمرين الربازيليني باخلارج         املنطقة، والعودة املتزاي  
  ).٢٠١١ مليار دوالر يف عام ٢١(

 استخدام أكرب للسياسة الصناعية يف بعض البلدان باإلقليم، مع          باجتاهحيدث اآلن حتوُّل    و  
تتضمن و. عية وإعطاء دفعة لقطاع التصني    بناء القدرات اإلنتاج  شأهنا   سلسلة من التدابري من      اختاذ

ج  مجركية أعلى ومعايري أكثر تقييدا ملنح التراخيص مع زيادة تفضيل اإلنتـا            حواجزهذه التدابري   
ختطـي  "  لقد تدفع هذه السياسات االستثمار األجـنيب املباشـر          و. احمللي يف املشتريات العامة   

قـد أعلنـت     و .لى اخلطط االستثمارية للشركات   يف اإلقليم كما يبدو أن هلا تأثريا ع       " احلواجز
 عن خطط    صناعة السيارات واحلاسوب واآلالت الزراعية     العاملة يف جمال  الشركات عرب الوطنية    

مستثمرون تقليديون من أوروبا وأمريكا الشمالية      ويقوم هبذه االستثمارات    . استثمارية يف املنطقة  
  . اليابان عرب وطنية من البلدان النامية و شركاتيف اإلقليم، وتستثمر باإلقليم أيضاً

االحتـاد   انـضمام  االنتقالية يدعمها    لالقتصاداتفرص االستثمار األجنيب املباشر     
  منظمة التجارة العاملية إىل الروسي
 االنتقالية يف جنوب شرق أوروبا، يف رابطة الدول املستقلة وجورجيا،           االقتصاداتيف    
قودهـا  تن التدفقات الراكـدة،      بعد عامني م   مما فقده   االستثمار األجنيب املباشر بعضاً    استعاد

ويف جنـوب شـرق أوروبـا تزايـد         . عرب احلدود  بشكل كبري صفقات االندماج والتملك    
االستثمار األجنيب املباشر يف جمال التصنيع مدعوما بتكاليف اإلنتاج التنافسية والطريق املفتوح            

 القائمـة علـى     اداتاالقتص استفادتويف رابطة الدول املستقلة،     .  األوريب االحتادإىل أسواق   
 االحتـاد   وواصـل . املوارد من استمرار االستثمار األجنيب املباشر الباحث عن املوارد الطبيعية         

 على نصيب األسد يف االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل املنطقة كمـا             االستحواذ الروسي
.  على اإلطـالق    لتصل إىل ثالث أعلى مستوى     شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر منواً     

ر حتـاد األورويب أهـم مـصد      ال وبصفة أساسية الدول األعضاء يف ا      ،وظلت البلدان املتقدمة  
عرب  اليت تضم عمليات االندماج والتملك    (ملباشر بأعلى حصة من املشاريع      لالستثمار األجنيب ا  

رون مـن   ، رغم أن املشاريع اليت يقوم هبا مستثم       )احلدود واالستثمارات يف اجملاالت اجلديدة    
  .  أمهيةاكتسبتاالقتصادات النامية واالنتقالية 

 يف االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل        صغرياً ال يزال قطاع اخلدمات يلعب دوراً     و  
ومـن  . منظمة التجارة العاملية  االحتاد الروسي إىل     انضماماملنطقة، ولكن أمهيته قد تتزايد مع       

عاملية تلتزم الدولة بتقلـيص القيـود املفروضـة علـى           منظمة التجارة ال  االنضمام إىل   خالل  
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  األزمات اإلقليمية والعاملية ال تزال تؤثر على االستثمار األجنيب املباشر يف غرب آسيا
الداخلة إىل غرب آسيا للعام الثالث علـى        هبطت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر        

 التـدفقات الداخلـة إىل دول       وظلت.  مليار دوالر أمريكي   ٤٩ بالغة   ٢٠١١التوايل يف عام    
 ضخمة، خاصة يف جمال اإلنشاءات،      استثمارية آثار إلغاء مشاريع     تعاينجملس التعاون اخلليجي    

ية العاملية، كما تأثرت بشكل أكـرب  حني جف متويل املشاريع يف املنطقة يف أعقاب األزمة املال  
ومن بني الدول غري األعضاء يف جملـس        . ٢٠١١ املنطقة خالل عام     باالضطرابات اليت عّمت  

في تركيا كانـت    ف. التعاون اخلليجي، كان منو تدفقات االستثمار األجنيب املباشر غري متساو         
 عرب   االندماج والتملك  عمليات ثالثة أضعاف يف مبيعات      تفوقهذه التدفقات مدفوعة بزيادة     

 بشكل مباشر وغري مباشر على تـدفقات        واالجتماعيةوقد أثرت القالقل السياسية     . احلدود
  . االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل البلدان األخرى يف املنطقة

هبطت إىل  ما   بعد ٢٠١١وتعافت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة يف عام           
 ، ويرجع ذلك بشكل كبري إىل العـودة إىل        ٢٠١٠ا منذ مخس سنوات يف عام       أدىن مستوياهت 

بعـد فتـرة مـن إلغـاء      ( مستثمرين مقيمني يف املنطقة      من جانب  التملك باخلارج    عمليات
  . وزيادة يف املشاريع اخلارجية يف اجملاالت اجلديدة يف قطاع التصنيع) االستثمارات

  حنو سياسة صناعيةالتحوُّل : أمريكا الالتينية والكارييب
 ١٦زادت االستثمارات األجنبية املباشرة الداخلة إىل أمريكا الالتينية والكارييب بنسبة             
 مليار دوالر، يقودها بشكل رئيسي تدفقات أعلى إىل أمريكـا اجلنوبيـة             ٢١٧ لتبلغيف املائة   

والكـارييب،  التدفقات الداخلة إىل أمريكا الوسـطى       وارتفعت  ).  يف املائة  ٣٤بزيادة قدرها   (
تلك الداخلة إىل املراكـز     سجلت   املراكز املالية اخلارجية، بنسبة أربعة يف املائة، بينما          باستثناء

وكان النمو العايل يف االسـتثمارات األجنبيـة        .  نسبته أربعة يف املائة    اًاملالية اخلارجية تراجع  
 االتـساع  اآلخـذة يف  كيةاالستهال بصفة أساسية لألسواق املباشرة يف أمريكا اجلنوبية راجعاً    

  .وملعدالت النمو العالية وهبات املوارد الطبيعية
فقـد  . أصبحت التدفقات اخلارجة من املنطقة متقلبة منذ بداية األزمة املالية العاملية          و  

، ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ١٢١، بعد زيادة نسبتها     ٢٠١١ يف املائة يف عام      ١٧تناقصت بنسبة   
ألمهيـة  إىل ا هـذا التقلـب     ويرجع  . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٤٤ته  واليت أعقبت هبوطا نسب   

املتزايدة للتدفقات غري املتصلة بالضرورة باالستثمار يف النشاط اإلنتـاجي باخلـارج، كمـا              
اخلارج مـن   تعكسه احلصة العالية للمراكز املالية اخلارجية يف إمجايل االستثمار األجنيب املباشر    
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 مليار  ١٢٤بلغ  مب اً تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الصني مستوى قياسي        وبلغت  
. دوالر، كما جتاوزت التدفقات إىل قطاع اخلدمات مثيالهتا يف قطاع التـصنيع ألول مـرة              

 وجهة املستثمرين املفضلة بالنسبة لالستثمار األجنيب        بصفتها صدارةال احتاللني  وتواصل الص 
 جنـوب شـرق آسـيا مثـل     اقتصادات األونكتاد، ولكن تصنيفات الستقصاء املباشر وفقاً 
وبشكل إمجايل يتواصل يف الصني ارتفاع األجور       .  وتايالند ارتفعت بشكل ملحوظ    إندونيسيا

  . تنافسية النسبية لبلدان اآلسيان يف جمال التصنيعوتكاليف اإلنتاج، وتزداد ال
 ٩ بنسبة   اخنفضتأما تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من شرق آسيا فقد             

 مليار دوالر، بينما ارتفعت التدفقات اخلارجة من جنـوب شـرق آسـيا            ١٨٠يف املائة إىل    
 يف  ٥قات اخلارجة من الصني بنسبة      واخنفضت التدف .  مليار دوالر  ٦٠ يف املائة إىل     ٣٦ بنسبة

ويف .  يف املائـة   ١٥ بالصني بنـسبة     غ كون غاملائة، بينما تراجعت التدفقات اخلارجة من هون      
 يف املائة كمـا ارتفعـت       ١٩املقابل، سجلت التدفقات اخلارجة من سنغافورة زيادة نسبتها         

  . دن وتايلإندونيسياالتدفقات اخلارجة من 

  يعزز تدفقات االستثمار   االستخراجيةيف الصناعة    والتملكزيادة عمليات االندماج    
  األجنيب املباشر الداخلة إىل جنوب آسيا

 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل بعد تراجعها        اجتاه انقلبيف جنوب آسيا،      
  مليار دوالر، وكان ذلك بشكل أساسـي راجعـاً  ٣٩، لتصل إىل   ٢٠١٠-٢٠٠٩يف الفترة   

ات الداخلة إىل اهلند، واليت متثل أكثر من أربعة أمخاس االستثمار األجنيب املباشر             لزيادة التدفق 
 إىل االسـتخراجية عرب احلدود يف الـصناعات    وارتفعت مبيعات االندماج والتملك   . للمنطقة

، وظلـت أدىن مـن      تسعة مليارات دوالر، بينما هبطت يف جمال التصنيع مبقدار الثلثني تقريباً          
  .  يف قطاع اخلدمات٢٠٠٩-٢٠٠٦ية اليت شهدهتا خالل الفترة املبالغ السنو

وتواجه دول هذه املنطقة حتديات خمتلفة منها املخاطر الـسياسية والعقبـات أمـام                
االستثمار األجنيب املباشر، وهي التحديات والعقبات اليت جيب التعامل معها من أجل تـوفري              

خرية من حتسن العالقـات بـني اهلنـد         ومع ذلك فإن التطورات األ    .  جاذب استثمارمناخ  
  . وباكستان قد ألقت الضوء على الفرص اجلديدة

 مليار ١٥ يف املائة إىل ١٢وارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من اهلند بنسبة           
 والتملك عرب احلدود يف القطاعات الثالثة       االندماجكما أن هناك تراجعا يف عمليات       . دوالر
ض ذلك بشكل كبري ارتفاع يف مشاريع اجملاالت اجلديدة باخلارج، وخاصة يف            وقد عو . مجيعاً

  .  واملعادن واملنتجات املعدنية وخدمات األعمالاالستخراجيةالصناعات 
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   حبسب املنطقةاألخريةاالجتاهات 
  االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا يواصل هبوطه ولكن اآلفاق مشرقة

التدفقات الداخلة لالستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا بصفة إمجاليـة للعـام          هبطت    
هلبوط يف التدفقات الداخلـة لالسـتثمار   غري أن ا.  مليار دوالر٤٢,٧الثالث على التوايل إىل   

 كان سببه إىل حد كبري اهلبوط يف مشـال أفريقيـا،            ٢٠١١األجنيب املباشر إىل القارة يف عام       
ـ وبصفة خاصة توقفت التدفقات الداخلة إىل مصر وليبيا، اللتني كانتا            رئيـسيني  الستقبلني  امل

ويف املقابل انتعشت التـدفقات     . املمتدةلالستثمار األجنيب املباشر، نتيجة ألزماهتما السياسية       
 مليار دوالر   ٣٧ إىل   ٢٠١٠ مليار دوالر يف عام      ٢٩الداخلة إىل أفريقيا جنوب الصحراء من       

).  مليـار دوالر   ٣٧ (٢٠٠٨، وهو مستوى يقارب مستوى الذروة يف عـام          ٢٠١١يف عام   
. االنتعاش أيـضا  ذلك  شاركت طفرة االستثمار األجنيب املباشر املتجه إىل جنوب أفريقيا يف           و

ويعد االرتفاع املستمر يف أسعار السلع والنظرة االقتصادية اإلجيابية نسبيا إىل جنوب الصحراء             
وباإلضافة إىل األمنـاط التقليديـة لالسـتثمار      . األفريقية من بني العوامل املسهمة يف التحول      

قة املتوسـطة يعـزز منـو       ، فإن ظهور الطب   االستخراجية إىل الصناعات     املتجه األجنيب املباشر 
 واالتـصاالت االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات مثل اخلدمات املصرفية وجتارة التجزئـة            

  . ٢٠١١ عليه الزيادة يف حصة االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات يف عام تدلوهو ما 
 بـصفة   جعـاً وكان اهلبوط الكلي يف االستثمار األجنيب املباشر املتجه إىل أفريقيا را            

أساسية إىل خفض التدفقات من البلدان املتقدمة، وهو ما جعل البلدان النامية تزيد حصتها يف               
 يف املائة   ٥٣ إىل   ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٤٥من  (االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل القارة       

  ).  يف مشاريع االستثمار يف اجملاالت اجلديدة٢٠١١يف عام 

  لحق بشرق آسيا يجنوب شرق آسيا
 التـدفقات الداخلـة مـن       بلغت وجنوب شرق آسيا،      آسيا يف املناطق النامية بشرق     

 مليار  ٣٣٦االستثمار األجنيب املباشر مستويات قياسية جديدة، إذ بلغ إمجايل التدفقات الداخلة            
 الـيت  ،وتواصل منطقة جنوب شرق آسيا.  يف املائة من التدفقات العاملية الداخلة      ٢٢دوالر، متثل   

 منـو يف     مليـار دوالر، حتقيـقَ     ١١٧ يف املائة بالغة     ٢٦  بنسبة ازدادت فيها التدفقات الداخلة   
 ٢١٩ حبجـم أسرع من شرق آسيا، رغم أن األخرية ال تزال مهيمنة            االستثمار األجنيب املباشر  

رابطة دول   يف   اقتصادات أربع    كبرياً وشهدت ارتفاعاً . زيادة نسبتها تسعة يف املائة    بمليار دوالر،   
  . وماليزيا، وسنغافورة، بروين دار السالم إندونيسيا، وهي) آسيان(جنوب شرق آسيا 
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  ٢٠١١، إسهام االستثمار األجنيب املباشر مقابل وجود االستثمار األجنيب املباشر -٤الشكل 
 )تصنيف األرباع(

  اتدون التوقع  وفقاً للتوقعات  فوق التوقعات 
  عايل
  الربع
  األول

ــا   ــة (بوليفي  -دول
، )املتعددة القوميـات  

جنوب أفريقيا، فنلندا،   
 كولومبيا

بولندا، تايلند، رومانيـا،    
كمبوديا، ماليزيا، اململكة   

 املتحدة

ــدا،  إســتونيا، آيرلن
ــا،   ــا، بنم بلجيك
اجلمهورية التشيكية،  
سنغافورة، الـسويد،   
سويسرا، هونغ كونغ   

 ، هنغاريا)الصني(

الربع 
  الثاين

الربازيل، اجلمهوريـة    األرجنتني، أملانيا، إيطاليا
الدومينيكية، سلوفينيا،  

  فرنسا

الربتغــال، البوســنة  
ــدامنرك،  ــك، ال واهلرس
كازاخستان، كرواتيـا،   
كوسـتاريكا، املغــرب،  

 النرويج، هندوراس

ترينيداد وتوباغو، 
 قربص، هولندا

إس
هام االستثمار 

األجنيب املباشر
  

الربع 
 الثالث

ــوادور،  ــسيا، إك إندوني
سري النكـا، الـصني،     

  غواتيماال

ــارات  ــتراليا، اإلم أس
العربيــة املتحــدة،  
أوروغواي، بريو، كندا،   

 ليتوانيا، مصر، النمسا

إسبانيا، أوكرانيا، التفيا،   
 نيوزيلندا

ــيلي،  ــا، ش بلغاري
 جامايكا

  الربع
  الرابع

  
  
  

  منخفض

باراغواي، تركيا، اجلزائـر،    
 -مجهورية  (  الفلبني، فرتويال 

، كوريـــا )ليفاريـــةالبو
، كينيا، مقاطعـة    )مجهورية(

تايوان الصينية، اهلند، الواليات    
  املتحدة، اليابان، اليونان

ــي،  ــاد الروس االحت
إسرائيل، املكـسيك،   
ــة العربيــة   اململك

  السعودية

بربادوس، برمـودا،     
جــزر البــهاما،  

  لكسمربغ

  لربع األولا  الربع الثاين  الربع الثالث  الربع الرابع  

  عايل  منخفض  

  الناتج احمللي اإلمجايل/أرصدة االستثمار األجنيب املباشر الداخل

  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،   :املصدر

ويعد مؤشر مسامهة االستثمار األجنيب املباشر أول حماولة إلجراء حتليل مقارن منتظم              
. اشر يف التنمية االقتصادية، وهو ميدان بياناته نادرة للغايـة      ملا يساهم به االستثمار األجنيب املب     

وسيواصل األونكتاد أحباثه بشأن أثر االستثمار والسعي إىل التحسن يف جمال مجـع البيانـات         
واألونكتاد مستعد للتعامل مع واضعي السياسات يف تفسري        . واملنهجية املتبعة يف وضع املؤشر    
  .حتسني مجع البيانات الوطنيةالنتائج، ومساعدة البلدان على 
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 ني القادم أحدو.  دول فقط منذ العقد املاضي     ٤    ب دول مقارنة    ١٠ من بني أعلى     وانتقاليةنامية  
 دول  ١٠وعلى مقربة من أعلـى      .  دولة منغوليا  و ه ٢٠١١األمامية لعام   اجلدد يف الصفوف    

يوجد عدد من البلدان األخرى اليت شهدت حتسنات كبرية يف ترتيبها، ومـن بينـها غانـا                 
 االستثمار  اجتذابومبقارنة مؤشر   . ٢٣  ونيجرييا باملركز  ٢١ ، وموزامبيق باملركز  ١٦ باملركز

 االستثمار األجنيب املباشر،    اجتذاب إمكاناتمؤشر   تاد وهو ؤشر آخر لألونك  مباألجنيب املباشر   
 أجـنيب مباشـر   استثمار اجتذاب من االقتصادات النامية واالنتقالية متكنت من يتبني أن عدداً  

 بلدان  واجتذبت.  ومنغوليا مدغشقر ألبانيا وكمبوديا و   اتأكرب من املتوقع، ومن هذه االقتصاد     
بلـدان  لقدرهتا االقتصادية، ومن هـذه ال      اًأقل من املتوقع نظر     مباشراً  أجنبياً استثماراًأخرى  

  .جنوب أفريقيااألرجنتني والفلبني وسلوفينيا و
تقريـر   يف أُحدث والذي -يصنف مؤشر إسهام االستثمار األجنيب املباشر لألونكتاد         

شـر   على أساس أمهية االستثمار األجـنيب املبا       االقتصادات - ٢٠١٢االستثمار العاملي لعام    
، من حيث القيمة املـضافة والتوظيـف واألجـور          اقتصادهاوالشركات األجنبية املنتسبة يف     

علـى سـبيل   ( وعوائد الضرائب والصادرات ونفقات البحوث والتطوير وتكوين رأس املال          
حصة التوظيف يف الشركات األجنبية املنتسبة يف إمجايل التوظيف الرمسي يف كل بلـد،        : املثال
 لالسـتثمار األجـنيب     االقتصاديوتعد هذه املتغريات من أهم مؤشرات التأثري        ) ذلكإىل  وما  

 أكرب إسـهام مـن حيـث        ذا املضيف   االقتصاد فإن   ٢٠١١ للمؤشر، يف عام     وطبقاً. املباشر
وبني مؤشـر  .  ومن بعدها بلجيكا ومجهورية التشيك    هنغاريااالستثمار األجنيب املباشر كانت     

باشر لألونكتاد إسهامات أعلى نسبيا للشركات التابعة األجنبية يف         إسهام االستثمار األجنيب امل   
 وتوليـد    احمللية يف البلدان النامية وخاصة أفريقيا يف القيمة املضافة والتوظيـف،           االقتصادات

  . التطويرالصادرات ونفقات البحث و
جنيب وتبني مقارنة مؤشر إسهام االستثمار األجنيب املباشر بوزن أرصدة االستثمار األ            

أن عددا مـن االقتـصادات الناميـة        ) ٤الشكل  (املباشر يف الناتج احمللي اإلمجايل لدولة ما        
أعلى " لكل وحدة من وحدات االستثمار األجنيب املباشر       "إمنائياً اقتصادياً واالنتقالية حتقق أثراً  

ولومبيـا  ك و  املتعـددة القوميـات    بوليفيادولة   و األرجنتني  األخرى مبا فيها   االقتصاداتمن  
 يبـدو أن االسـتثمار      ،ويف حاالت أخرى  . الصني ورومانيا  و وبدرجة أقل كل من الربازيل    

، كما هو    حلجم األرصدة املوجودة يف البلد     األجنيب املباشر يسهم بشكل أقل من املتوقع نظراً       
 ات على عدد من االقتـصاد  وتشتمل اجملموعة الثانية أيضاً   . بلغاريا وشيلي وجامايكا  الشأن يف   

 ذلك أثرا   خيلفاليت جتتذب استثمارات كبرية نتيجة لنظامها املايل إىل حد كبري ولكن دون أن              
  .  احمللياالقتصاد يفكبريا 
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  ٢٠١١-١٩٩٠مؤشرات خمتارة لالستثمار األجنيب املباشر واإلنتاج الدويل،   -٤دول اجل
  )مبليارات الدوالرات(القيمة باألسعار اجلارية 

            

  ١٩٩٠  البند

٢٠٠٥ -
٢٠٠٧ 
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  املتوسط

  ١ ٥٢٤  ١ ٣٠٩  ١ ١٩٨  ١ ٤٧٣  ٢٠٧  التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر
  ١ ٦٩٤  ١ ٤٥١  ١ ١٧٥  ١ ٥٠١  ٢٤١  التدفقات اخلارجة من االستثمار األجنيب املباشر

  ٢٠ ٤٣٨  ١٩ ٩٠٧  ١٨ ٠٤١  ١٤ ٥٨٨  ٢ ٠٨١  لداخلأرصدة االستثمار األجنيب املباشر ا
  ٢١ ١٦٨  ٢٠ ٨٦٥  ١٩ ٣٢٦  ١٥ ٨١٢  ٢ ٠٩٣  أرصدة االستثمار األجنيب املباشر اخلارج

الدخل املتحقق على االسـتثمار األجـنيب       
  املباشر الداخل

١ ٣٥٩  ١ ١٧٨  ٩٦٠  ١ ٠٢٠  ٧٥  

معدل العائد على االستثمار األجنيب املباشـر       
  الداخل

٧,١  ٦,٣  ٥,٦  ٧,٣  ٤,٢  

الدخل املتحقق على االسـتثمار األجـنيب       
  املباشر اخلارج

١ ٤٧٠  ١ ٢٧٨  ١ ٠٤٩  ١ ١٠٠  ١٢٢  

ـتثمار معدل العائد على      األجـنيب   االس
  املباشر اخلارج

٧,٣  ٦,٤  ٥,٦  ٧,٢  ٦,١  

عمليات االندماج والتملك للشركات عـرب      
  احلدود

٥٢٦  ٣٤٤  ٢٥٠  ٧٠٣  ٩٩  

  ٢٧ ٨٧٧  ٢٥ ٦٢٢  ٢٣ ٨٦٦  ٢٠ ٦٥٦  ٥ ١٠٢  مبيعات الشركات األجنبية املنتسبة
للشركات األجنبيـة   ) الناتج(القيمة املضافة   

  املنتسبة
٧ ١٨٣  ٦ ٥٦٠  ٦ ٣٩٢  ٤ ٩٤٩  ١ ٠١٨  

  ٨٢ ١٣١  ٧٥ ٦٠٩  ٧٤ ٩١٠  ٤٣ ٦٢٣  ٤ ٥٩٩  جمموع أصول الشركات األجنبية املنتسبة
  ٧ ٣٥٨  ٦ ٢٦٧  ٥ ٠٦٠  ٥ ٠٠٣  ١ ٤٩٨  صادرات الشركات األجنبية املنتسبة

ملستخدمة يف الـشركات األجنبيـة      العملة ا 
  )باآلالف(املنتسبة 

٦٩ ٠٦٥  ٦٣ ٩٠٣  ٥٩ ٨٧٧  ٥١ ٥٩٣  ٢١ ٤٥٨  

  ٦٩ ٦٦٠  ٦٣ ٠٧٥  ٥٧ ٩٢٠  ٥٠ ٤١١  ٢٢ ٢٠٦  الناتج احمللي اإلمجايل 
  ١٥ ٧٧٠  ١٣ ٩٤٠  ١٢ ٧٣٥  ١١ ٢٠٨  ٥ ١٠٩  تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل

  ٢٤٢  ٢١٨  ٢٠٠  ١٥٦  ٢٩  عائدات األتاوات ورسوم الترخيص
  ٢٢ ٠٩٥  ١٨ ٨٢١  ١٥ ١٩٦  ١٥ ٠٠٨  ٤ ٣٨٢  صادرات السلع واخلدمات

  .األونكتاد: املصدر

مؤشرات األونكتاد جلذب االستثمار األجنيب وإسهامه توضح أن البلدان الناميـة           
  الصفوف تتقدم

يضع مؤشر األونكتاد جلذب االستثمار األجنيب املباشـر، والـذي يقـيس جنـاح                
الذي جيمع إمجايل التدفقات الداخلـة مـن     (تثمار األجنيب املباشر     يف جذب االس   االقتصادات

 اقتـصادات  مثانية ،)االستثمار األجنيب املباشر والتدفقات الداخلة بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل      
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 ين مستثمري القطاع اخلاص القـادر      غريهم من  الدول املضيفة، ومؤسسات متويل التنمية، أو     
  . هذه املشاريع بالقدرات الفنية واإلداريةاملسامهة يف على 

   حيازاهتا النقدية القياسيةاستثمارالشركات عرب الوطنية ال تزال حتجم عن 
 عـرب كـل     ٢٠١١ة املنتسبة يف عـام       للشركات األجنبي  االقتصادي النشاط   ارتفع  

 لـشركات اخالل ذلك العام، وظفت هذه      ف). ٤اجلدول  (املؤشرات الكربى لإلنتاج الدويل     
 تريليون دوالر، وحققوا قيمـة مـضافة        ٢٨ مليون عامل، حققوا مبيعات بقيمة       ٦٩ املنتسبة
 السنوية الـيت    ةاالستقصائيوتعكس البيانات القادمة من الدراسة      .  تريليونات دوالر    ٧قدرها  

 الصاعد بشكل عام يف اإلنتـاج       االجتاهيصدرها األونكتاد حول أكرب مائة شركة عرب وطنية         
الدويل، مع منو يف األصول األجنبية واملبيعات والوظائف هلذه الشركات بشكل كبري وأسرع             

  .  الوطيناالقتصادمن مثيالهتا يف 
 فإن  ، من جانب الشركات عرب الوطنية     على الرغم من التقدم التدرجيي لإلنتاج العاملي        

قـدر  يو. مستوياهتا القياسية من النقد مل تترجم بعد إىل منو مستدام يف مستويات االسـتثمار             
األونكتاد أن هذه املستويات النقدية قد وصلت إىل ما يزيد على مخـسة تريليونـات دوالر،               

 شركة عرب وطنية أنه خالل      ١٠٠وتظهر بيانات أكرب    . فيها عائدات مت حتصيلها من اخلارج      مبا
التملـك  عمليات  األزمة املالية العاملية خفضت هذه الشركات نفقاهتا الرأمسالية يف األصول و          

 املـستويات   وبلغـت . لصاحل املوجودات النقدية  )  األجنبية عمليات التملك خاصة  (اإلنتاجية  
 تريليـون   ١,٠٣ىل   لتـصل إ   ٢٠١٠النقدية هلذه الشركات املائة وحدها إىل الذروة يف عام          

 املوجودات   متوسط  فوق املستويات اليت أشار إليها     -إضافية    مليار دوالر  ١٦٦دوالر، منها   
 نفقـات الرأمساليـة   الورغم أن األرقام احلديثة تـشري إىل أن         .  ملا قبل األزمة   النقدية املتوسطة 

 يف  ١٢عت بنسبة    اإلنتاجية تزداد، إذ ارتف    وعمليات التملك  يف األصول    للشركات عرب الوطنية  
 مليـارات دوالر    ١٠٥، فإن النقد اإلضايف الذي متلكه، والذي يقدر حبوايل          ٢٠١١املائة عام   
 املتجـددة يف    االستقرار حالة عدم    وستواصل. ، ال يزال غري مستغل بالكامل     ٢٠١١يف عام   

يد  األخرى للنقد مثـل تـسد  االستخدامات بالنقد واالحتفاظاألسواق املالية الدولية تشجيع     
ومع ذلك فإنه مـع حتـسن الظـروف فـإن حالـة        . العوائد أو تقليص مستويات املديونية    

. النقدي احلالية قد تؤدي إىل ارتفاع مستقبلي يف االسـتثمار األجـنيب املباشـر             " االحتجاز"
 شركة عرب وطنية على قيمة حوايل مخسة تريليونات دوالر          ١٠٠عن إسقاط بيانات أكرب      وينتج

 قابلة لالستثمار بقيمـة تزيـد       أموالية لكامل الشركات عرب الوطنية، وجود       للموجودات النقد 
  .  مليار دوالر، أو ما يقارب ثلث التدفقات العاملية من االستثمار األجنيب املباشر٥٠٠ على
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انـتعش  ). ٣اجلـدول   ) (االستثمارات يف اجملاالت اجلديدة   و  والتملك عرب احلدود   االندماج
 بعد أن هبط بـشكل حـاد يف         ٢٠١١االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع اخلدمات يف عام         

كما قلـب االسـتثمار يف القطـاع        .  مليار دوالر  ٥٧٠، ليصل إىل    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩عامي  
 حصة كال   ارتفعتوقد  . ر دوالر  مليا ٢٠٠ السليب للعامني املاضيني ليصل إىل       االجتاهالرئيسي  

وبصفة إمجالية فإن أكـرب مخـس صـناعات        . القطاعني بشكل طفيف على حساب التصنيع     
التعدين  (االستخراجيةإسهاما يف ارتفاع مشاريع االستثمار األجنيب املباشر كانت الصناعات          

ـ ) الكهرباء والغاز واملاء  (، والكيماويات، واملرافق    )واحملاجر والبترول  ، واالتـصاالت ل  والنق
  ).  خدمات النفط والغاز احلقلية قطاعاليت قادها بشكل كبري(وغريها من اخلدمات 

  توزيع قطاعي ملشاريع االستثمار األجنيب املباشر  -٣اجلدول 
  ) وبالنسبة املئويةمبليارات الدوالرات(

      
  احلصة  القيمة

  ماتاخلد  التصنيع  الرئيسية  اخلدمات  التصنيع  الرئيسية  العام
- ٢٠٠٥متوسط 
٢٠٠٧  

٥٠  ٤١  ٨  ٨٢٠  ٦٧٠  ١٣٠  

٤٨  ٤٢  ١٠  ١ ١٣٠  ٩٨٠  ٢٣٠  ٢٠٠٨  
٤٩  ٣٩  ١٣  ٦٣٠  ٥١٠  ١٧٠  ٢٠٠٩  
٣٩  ٥٠  ١١  ٤٩٠  ٦٢٠  ١٤٠  ٢٠١٠  
٤٠  ٤٦  ١٤  ٥٧٠  ٦٦٠  ٢٠٠  ٢٠١١  
  .٢٠١٢  لعامتقرير االستثمار العاملياألونكتاد، : املصدر

   التنميةصناديق الثروة السيادية تظهر قدرهتا على االستثمار يف
، ال تـزال قيمـة      اإلدارة قيـد مقارنة بأصول تقدر حبوايل مخسة تريليونات دوالر          

 بلـغ  ،٢٠١١وحبلول عـام   . االستثمار األجنيب املباشر لصناديق الثروة السيادية صغرية نسبياً       
أكثـر   ُيستثمر    مليار دوالر،  ١٢٥قدره  االستثمار األجنيب املباشر التراكمي هلذه الصناديق ما        

 بنظرهتا بعيدة املدى وذات الوجهة      ،غري أن صناديق الثروة السيادية    .  يف البلدان النامية   هن ربع م
ستراتيجية حنو االستثمار، تبدو يف مكان جيد يسمح هلا باالستثمار يف القطاعات اإلنتاجية             اال

قـادرة  وتفسح هذه الصناديق جماال لكي تكـون    .  البلدان منواً   أقل يف البلدان النامية، وخاصة   
 ومها العنصران احليويـان     -على االستثمار يف تطوير البنية األساسية وزيادة اإلنتاجية الزراعية          

ولزيـادة  .  ويف التنمية الصناعية، ومنها بناء صناعات خـضراء  - البلدان منواً أقل  يف كثري من    
مع حكومات  استثماراهتا يف هذه اجملاالت، تستطيع صناديق الثروة السيادية العمل يف شراكة            
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ئية للشركات اليابانية عرب الوطنية، ونتج عن ذلـك          قيمة الني القوة الشرا    ارتفاعحسن   كما
مضاعفة تدفقاهتا اخلارجة من االستثمار األجنيب املباشر، لريتفع صايف عمليات شراء التملـك             

  .  يف املائة١٣٢ يف أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة واالندماجات
سبة أربعة يف املائـة      النامية بن  االقتصاداتوهبط االستثمار األجنيب املباشر اخلارج من         

، رغم أن حصتها يف التدفقات العاملية اخلارجة ظلت         ٢٠١١ مليار دوالر عام     ٣٨٤ليصل إىل   
 ١٧وهبطت التدفقات القادمة من أمريكا الالتينية والكارييب بنسبة         .  يف املائة  ٢٣مرتفعة عند   

كتدفقات خارجـة  حيسب (يف املائة، وهذا يرجع بشكل كبري إىل عودة رأس املال إىل املنطقة      
). أسعار تبادل العمالت، وفـروق أسـعار الفائـدة        ( مالية   باعتباراتمتحفزا جزئيا   ) سلبية

مـع هبـوط   (وأصيبت التدفقات القادمة من شرق وجنوب شرق آسيا بالركود بشكل كبري    
 بينما ازداد االستثمار األجنيب املباشـر     )  يف املائة يف التدفقات القادمة من شرق أسيا        ٩مقداره  

  .  مليار دوالر٢٥اخلارج من غرب آسيا بشكل كبري ليصل إىل 

  عمليات االندماج والتملك تنتعش ولكن االستثمار يف اجملاالت اجلديدة يسيطر
 ٢٠١١ يف املائة يف عـام       ٥٣عرب احلدود بنسبة      عمليات االندماج والتملك   ارتفعت  

اليت تزيد قيمتها علـى     (ى   عدد الصفقات الكرب   ارتفاع مليار دوالر، بفضل     ٥٢٦لتصل إىل   
وهذا . ٢٠١٠ صفقة يف عام     ٤٤، مقابل   ٢٠١١ صفقة يف عام     ٦٢إىل  ) ثالثة مليارات دوالر  

يعكس القيمة املتنامية لألصول يف أسواق األوراق املالية والقدرة املالية املتزايدة للمشترين على             
ديدة، اليت هبطـت مـن      مشاريع االستثمار يف اجملاالت اجل    وظلت  . تنفيذ مثل هذه العمليات   

.  مليـارات دوالر ٩٠٤ عند مـستوى  ٢٠١١ يف عام تةباحيث القيمة لعامني على التوايل، ث  
 أكثر من ثلثي إمجايل قيمة االسـتثمارات يف         استضافةوواصلت االقتصادات النامية واالنتقالية     

  . ٢٠١١اجملاالت اجلديدة يف عام 
 ٢٠١١ية لالستثمار األجنيب املباشر يف عام       وعلى الرغم من أن النمو يف التدفقات العامل         

 مـشاريع  عرب احلدود، فإن إمجايل قيمـة     التملك   و االندماجكان مدفوعا بشكل كبري بعمليات      
 االنـدماج االستثمارات يف اجملاالت اجلديدة ال تزال أعلى بكثري من مثيلتـها يف عمليـات               

  . اليةعرب احلدود، كما كان عليه احلال منذ األزمة املالتملك و

   يف القطاع الرئيسي واخلدمي لالستثمار األجنيب املباشرحتول
الرئيـسي   (ةارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف كل قطاعات اإلنتاج الثالث    

عمليـات  الذي يضم   ( لبيانات مشاريع االستثمار األجنيب املباشر       ، طبقاً )والتصنيعي واخلدمي 
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ملخص النتائج االقتصادية القياسية على سيناريوهات خط األساس املتوسطة           -٢اجلدول 

  املدى لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حبسب املنطقة
  )تمبليارات الدوالرا(

            
  التوقعات        املتوسط

  املنطقة املضيفة
٢٠٠٥-
٢٠٠٧  

٢٠٠٩-
٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١١  

ــدفقات  التـ
العامليـــــة 
ــتثمار  لالسـ
  األجنيب املباشر

١ ٤٩٥  ١ ٥٢٤  ١ ٣٠٩  ١ ١٩٨  ١ ٣٤٤  ١ ٤٧٣- 
١ ٦٩٥  

١ ٦٣٠- 
١ ٩٢٥  

١ ٧٠٠-
٢ ١١٠  

البلــــدان 
  املتقدمة

٧٣٥  ٧٤٨  ٦١٩  ٦٠٦  ٦٥٨  ٩٧٢-
٨٢٥  

٨١٠-
٩٤٠  

٨٤٠-
١ ٠٢٠  

االحتــــاد 
  األورويب

٤١٠  ٤٢١  ٣١٨  ٣٥٧  ٣٦٥  ٦٤٦-
٤٥٠  

٤٣٠-
٥١٠  

٤٤٠-
٥٥٠  

أمريكــــا 
  الشمالية

٢٥٥  ٢٦٨  ٢٢١  ١٦٥  ٢١٨  ٢٥٣-
٢٨٥  

٢٨٠-
٣١٠  

٢٩٠-
٣٤٠  

-٦٧٠  ٦٨٤  ٦١٧  ٥١٩  ٦٠٧  ٤٤٣  البلدان النامية
٧٦٠  

٧٢٠-
٨٥٥  

٧٥٥-
٩٣٠  

-٧٥  ٨٥-٧٠  ٦٥-٥٥  ٤٣  ٤٣  ٥٣  ٤٦  ٤٠  أفريقيا
١٠٠  

لالتينية أمريكا ا 
  والكارييب

١٩٥  ٢١٧  ١٨٧  ١٤٩  ١٨٥  ١١٦-
٢٢٥  

٢١٥-
٢٦٥  

٢٠٠-
٢٥٠  

-٤٢٠  ٤٢٣  ٣٨٤  ٣١٥  ٣٧٤  ٢٨٦  آسيا
٤٧٠  

٤٤٠-
٥٢٠  

٤٦٠-
٥٧٠  

االقتــصادات 
  االنتقالية

٩٠  ٩٢  ٧٤  ٧٢  ٧٩  ٥٩-
١١٠  

١٠٠-
١٣٠  

١١٠-
١٥٠  

  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام : املصدر

 باالقتصاداتالستثمار األجنيب املباشر املدفوعة    التدفقات العاملية اخلارجة واملتزايدة ل    
  املتقدمة
، ٢٠١١ االستثمار األجنيب املباشر القادم من البلدان املتقدمـة حبـدة عـام              ارتفع  
وبينما أسهمت التكتالت االسـتثمارية     .  تريليون دوالر  ١,٢٤ يف املائة، ليصل إىل      ٢٥ بنسبة

 يف هـذه    - األورويب وأمريكا الشمالية واليابـان       حتاداال - املتقدم   لالقتصادالرئيسية الثالثة   
فقد شكل املستوى القياسي    .  يف كل واحدة منها    اختلفتالزيادة فإن العوامل الرئيسية الدافعة      

ارجـة لالسـتثمار    يف املائة من إمجايل التـدفقات اخل ٨٢ (استثمارهامن العائدات اليت أعيد     
 احليازات النقدية األجنبية للشركات عرب الوطنيـة،         عن ازدياد  ، والناتج جزئياً  )األجنيب املباشر 

وقاد زيادة التدفقات اخلارجية    . الدافع لالستثمار األجنيب املباشر اخلارج من الواليات املتحدة       
. عـرب احلـدود   التملـك    و االندماجحتاد األورويب عمليات    االلالستثمار األجنيب املباشر من     
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  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد، : املصدر

 يف   معتـدالً  ٢٠١٢وسوف يكون النمو يف االستثمار األجنيب املباشـر يف عـام              
ويف ). ٢اجلـدول   ( املتقدمة والنامية واالنتقاليـة      ات االقتصاد -  اجملموعات الثالث مجيعاً  

ملتوقع أن تنتعش التـدفقات     ا جديرة باملالحظة حيث من ا     قياملناطق النامية، تعترب حالة أفري    
 يف  ويف املقابل، يتوقع أن يكون النمو يف االستثمار األجنيب املباشر معتـدالً           . إليهاالداخلة  

. وأمريكا الالتينية )  وجنوب آسيا وغرب آسيا    ،مبا يف ذلك شرق وجنوب شرق آسيا      (آسيا  
األجنيب املباشر إىل االقتصادات االنتقالية بـصورة       ومن املتوقع أن تنمو تدفقات االستثمار       

  . ٢٠١٤ وذلك يف عام ٢٠٠٧ وأن تتجاوز ذروة ٢٠١٢أكرب يف عام 

 ٢٠١٤-٢٠١٢ اقتصادات مضيفة حمتملة للشركات عرب الوطنية لفترة ١٠أعلى  -٣الشكل 
 )نسبة مئوية من املشاركني يف االستقصاء الذين اختاروا االقتصاد كأعلى وجهة(

 )١( الصني ١
  )٢( الواليات املتحدة ٢
  )٣( اهلند ٣
  )٦( إندونيسيا ٤
  )٤( الربازيل ٥
  )٨( أستراليا ٦
  )١٣( اململكة املتحدة ٦
  )٨( أملانيا ٨
  )٥( االحتاد الروسي ٨
 )١٢ ( تايلند٨

املتقدمةاالقتصادات 

النامية واالنتقاليةاالقتصادات

)X = ( ٢٠١١تصنيف  
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  ٢٠١١-٢٠٠٩تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حبسب املنطقة،   -١اجلدول 
  )مبليارات الدوالرات وبالنسبة املئوية(

      
   االستثمار التدفقات الداخلة من
  األجنيب املباشر

التدفقات اخلارجة من االستثمار األجنيب 
  املباشر

                ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  املنطقة
  ١ ٦٩٤,٤  ١ ٤٥١,٤  ١ ١٧٥,١  ١ ٥٢٤,٤  ١ ٣٠٩,٠١ ١ ١٩٧,٨  العامل

  ١ ٢٣٧,٥  ٩٨٩,٦  ٨٥٧,٨  ٧٤٧,٩  ٦١٨,٦  ٦٠٦,٢  االقتصادات املتقدمة
  ٣٨٣,٨  ٤٠٠,١  ٢٦٨,٥  ٦٨٤,٤  ٦١٦,٧  ٥١٩,٢  االقتصادات النامية

  ٣,٥  ٧,٠  ٣,٢  ٤٢,٧  ٤٣,١  ٥٢,٦  أفريقيا
ــوب  شــرق وجن

  شرق آسيا
٢٣٩,٩  ٢٤٣,٠  ١٧٦,٦  ٣٣٥,٥  ٢٩٤,١  ٢٠٦,٦  

  ١٥,٢  ١٣,٦  ١٦,٤  ٣٨,٩  ٣١,٧  ٤٢,٤  جنوب آسيا
  ٢٥,٤  ١٦,٤  ١٧,٩  ٤٨,٧  ٥٨,٢  ٦٦,٣  غرب آسيا

ــة  ــا الالتيني أمريك
  والكارييب

٩٩,٧  ١١٩,٩  ٥٤,٣  ٢١٧,٠  ١٨٧,٤  ١٤٩,٤  

  ٧٣,١  ٦١,٦  ٤٨,٨  ٩٢,٢  ٧٣,٨  ٧٢,٤  االقتصادات االنتقالية 
االقتصادات الـضعيفة   
  هيكلياً واهلشة والصغرية

٩,٢  ١١,٥  ٥,٠  ٤٦,٧  ٤٢,٢  ٤٥,٢  

  ٣,٣  ٣,١  ١,١  ١٥,٠  ١٦,٩  ١٨,٣  أقل البلدان منواً
البلــدان الناميــة غــري 

  الساحلية
٦,٥  ٩,٣  ٤,٠  ٣٤,٨  ٢٨,٢  ٢٨,٠  

لصغرية البلدان اجلزرية ا   
  النامية

٠,٦  ٠,٣  ٠,٣  ٤,١  ٤,٢  ٤,٤  

  النسبة املئوية للنصيب يف التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر : للتذكرة
  ٧٣,٠  ٦٨,٢  ٧٣,٠  ٤٩,١  ٤٧,٣  ٥٠,٦  االقتصادات املتقدمة
  ٢٢,٦  ٢٧,٦  ٢٢,٨  ٤٤,٩  ٤٧,١  ٤٣,٣  االقتصادات النامية

  ٠,٢  ٠,٥  ٠,٣  ٢,٨  ٣,٣  ٤,٤  أفريقيا
ــوب شــر ق وجن

  شرق آسيا
١٤,٢  ١٦,٧  ١٥,٠  ٢٢,٠  ٢٢,٥  ١٧,٢  

  ٠,٩  ٠,٩  ١,٤  ٢,٦  ٢,٤  ٣,٥  جنوب آسيا
  ١,٥  ١,١  ١,٥  ٣,٢  ٤,٤  ٥,٥  غرب آسيا

أمريكــا الالتينيــة 
  والكارييب

٥,٩  ٨,٣  ٤,٦  ١٤,٢  ١٤,٣  ١٢,٥  

  ٤,٣  ٤,٢  ٤,٢  ٦,٠  ٥,٦  ٦,٠  االقتصادات االنتقالية 
ــضعيفة  ــصادات ال االقت

  )أ(لصغريةهيكلياً واهلشة وا
٠,٥  ٠,٨  ٠,٤  ٣,١  ٣,٢  ٣,٨  

  ٠,٢  ٠,٢  ٠,١  ١,٠  ١,٣  ١,٥  أقل البلدان منواً
البلــدان الناميــة غــري 

  الساحلية
٠,٤  ٠,٦  ٠,٣  ٢,٣  ٢,٢  ٢,٣  

البلدان اجلزرية الصغرية    
  النامية

٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٤  

  .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،   :املصدر
  .مرتنيدون عدها   )أ(
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 التجمعـات التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر إىل أعلى عـرب كـل        
  االقتصادية الكربى

، ٢٠١١زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان املتقدمة بقوة يف عام              
 ظـل مـع ذلـك     و. ٢٠١٠ يف املائة عن     ٢١ مليار دوالر، بزيادة قدرها      ٧٤٨لتصل إىل   

مستوى التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر هلذه البلدان أدىن مبقدار الربع عـن    
وعلى الرغم مـن هـذه الزيـادة، واصـلت          . مستوى متوسط ثالث سنوات قبل األزمة     

 على أكثر من نصف التدفقات العامليـة مـن          االستحواذ  النامية واالنتقالية معاً   االقتصادات
يف ذلك العام بينما حققت )  يف املائة على التوايل٦ يف املائة و٤٥( األجنيب املباشر    االستثمار

 ٧٧٧ يف املائـة إىل      ١٢ لترتفع بنسبة     جديداً  عالياً  قياسياً تدفقاهتما الداخلة جمتمعتني رقماً   
 هذا املستوى املرتفع من التدفقات العاملية لالستثمار        ويشري بلوغ ). ١اجلدول  (مليار دوالر   

 ودور قوي هلذه    اقتصادية وجود دينامية    إىلاألجنيب املباشر خالل األزمة االقتصادية واملالية       
 على هذه احلـصة يف  تهاحمافظويف   يف التدفقات املستقبلية لالستثمار األجنيب املباشر        البلدان

  .٢٠١١ املتقدمة يف عام االقتصاداتالوقت الذي انتعشت 
 تقوده زيـادة يف آسـيا       تاشر يف البلدان النامية كان    ارتفاع االستثمار األجنيب املب     

وزادت .  يف املائة يف أمريكـا الالتينيـة والكـارييب         ١٦ يف املائة وزيادة قدرها      ١٠بنسبة  
 يف املائـة لتـصل      ٢٥ االقتصادات االنتقالية بنسبة      إىل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر   

يقيا، يف املقابل، اخنفاضها للعام الثالث على وواصلت التدفقات إىل أفر.  مليار دوالر  ٩٢  إىل
وظلت أفقر الدول تعاين من ركود يف االسـتثمار         . التوايل، ولكن االخنفاض كان هامشياً    

 يف املائة لتتـدىن  ١١األجنيب املباشر، لتتراجع التدفقات املتجهة إىل البلدان األقل منوا بنسبة           
  .  مليار دوالر١٥إىل 

 االقتصادات النامية واالنتقالية ستواصل مالحقة خطى النمو يف         تشري املؤشرات إىل أن     
وقـد صـنف تنفيـذيو      . التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر على األجل املتوسـط        

 اقتصادات  ٦ السنوية هلذا العام     االستقصائيةالشركات عرب الوطنية الذين شاركوا يف الدراسة        
، لتقفـز  ٢٠١٤  وجهات حمتملة للفتـرة املنتهيـة يف  ١٠ى نامية وانتقالية لتكون من بني أعل    

  ). ٣الشكل ( مرتبتني وتدخل يف أعلى مخس وجهات للمرة األوىل إندونيسيا
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  توقعات متوسطة األجل متفائلة حبذر

 الكلـي   االقتـصاد تواصل توقعات األونكتاد على املدى املتوسط واملبنية على أسس            
اإلشارة إىل تزايد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر مبعدل معتدل ولكن خبطى ثابتة، لتـصل              

 على التـوايل، مبـا      ٢٠١٤ و ٢٠١٣عامي   تريليون دوالر يف     ١,٩ تريليون دوالر و   ١,٨إىل  
وال تزال حالة عدم اليقني لدى املستثمرين حيـال مـسار           .  كلي اقتصادحيول دون صدمات    

تكشف الدراسة االستقصائية آلفاق االسـتثمار العـاملي الـيت          . األحداث االقتصادية مرتفعا  
 االستثمارية، أنه   يصدرها األونكتاد، واليت تستطلع آراء الشركات عرب الوطنية حول خططها         

 املتشائمون بـشأن منـاخ االسـتثمار العـاملي يف           االستقصاءن يف   يتجاوز املشاركو بينما  
 نقاط مئوية، فإن أكرب جمموعة منفردة من املشاركني يف          ١٠ عدد املتفائلني مبقدار     ٢٠١٢ عام

 ستجاباتاال). ٢الشكل  ( إما حمايدون أو مل يتوصلوا إىل قرار         - قرابة النصف    - االستقصاء
وعند سؤاهلم عن نفقاهتم    .  ترسم صورة أكثر تفاؤال    ٢٠١٢اخلاصة باملدى املتوسط، بعد عام      

املستقبلية املقررة لالستثمار األجنيب املباشر يتوقع أكثر من نصف عدد املشاركني زيـادة يف              
  . ٢٠١١، مقابل مستويات ٢٠١٤ و٢٠١٢الفترة من 

  
  
  

  
  
  
  
  

  .٢٠١٢ستثمار العاملي لعام رير االتقاألونكتاد، : املصدر

  ٢٠١٤-٢٠١٢لعاملي يف الفترة  نظرة الشركات عرب الوطنية ملناخ االستثمار ا-٢الشكل 
 )اإلجابات بالنسبة املئوية(

متفائل ومتفائل جداًحمايدمتشائم ومتشائم جداً



 عرض عام  1

 

  عرض عام
  املباشر وتوقعاتهاألجنيب اجتاهات االستثمار 

   ٢٠١٢االستثمار األجنيب املباشر العاملي يفقد الزخم يف عام 
، ٢٠١١ يف املائة عـام      ١٦الستثمار األجنيب املباشر العاملي بنسبة       تدفقات ا  ارتفعت  

 وذلك علـى    ، ألول مرة  ٢٠٠٧ وحىت   ٢٠٠٥لتتجاوز مستوى ما قبل األزمة يف الفترة من         
، وألزمات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الرغم من اآلثار املستمرة لألزمة املالية واالقتصادية العاملية يف عام           

لزيادة حدثت أمام خلفية من األرباح األعلى للشركات عرب         وهذه ا . الديون السيادية املستمرة  
  .  يف البلدان النامية خالل ذلك العام العايل نسبياًاالقتصاديالوطنية والنمو 

 أكثراحتمال معدالت منو     و االقتصادية جديدة من أوجه عدم التيقن       ظهور طفر ن  إ  
. ٢٠١٢ اإلجيـايب يف عـام       جتاهاال يف األسواق الناشئة الكربى يهددان بتقليص هذا         اخنفاضا

، مـع بلـوغ     ٢٠١٢عام  وتتوقع األونكتاد أن يبطئ معدل منو االستثمار األجنيب املباشر يف           
وتـشري املؤشـرات    ). ١نظر الشكل   ا( تريليون دوالر أمريكي     ١,٦ يقارب ماالتدفقات إىل   

 احلـدود   الـشركات عـرب   متلك   و اندماج، مع تراجع قيمة عمليات      االجتاهالرائدة إىل هذا    
يشري ضعف  و،  ٢٠١٢واالستثمارات يف اجملاالت اجلديدة يف الشهور اخلمسة األوىل من عام           

الشركات إىل أن تدفقات االسـتثمار األجـنيب        ومتلك   اندماجقيمة اإلعالنات عن عمليات     
  .بطيئة يف اجلزء الالحق من العاماملباشر ستكون 

  
  
  

  
  
  
  

  
  .٢٠١٢ العاملي لعام ير االستثمارتقراألونكتاد،  : املصدر

 خط األساس

 االقتصاد الكليسيناريو قائم على صدمات

،٢٠١١-٢٠٠٢التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشـر،        -١الشكل
  ٢٠١٤-٢٠١٢واإلسقاطات املتعلقة بالفترة 

 )مبليارات الدوالرات(
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 إطار األونكتاد كنقطة مرجعية لواضـعي الـسياسات يف صـياغة            استخداموميكن    
 كما  . االستثمار الدولية أو مراجعتها    اتفاقياتتفاوض حول   سياسات االستثمار الوطنية ويف ال    

. يوفر هذا اإلطار لغة مشتركة للنقاش والتعاون حول سياسات االستثمار الوطنية والدوليـة            
وله نسخة منشورة على شبكة اإلنترنـت هبـدف         " وثيقة حية "وقد مت تصميم اإلطار ليكون      

ع االسـتثماري لتبـادل اآلراء واملقترحـات        إنشاء منرب تفاعلي ومفتوح املصدر يدعو اجملتم      
والتجارب حول هذا اإلطار من أجل التنمية الشاملة والتـشاركية لـسياسات االسـتثمار              

  . املستقبلية
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فالعدد الـسنوي ملعاهـدات     . يف تغري مستمر   االستثمار الدويل    ات سياس وضع ويعد  
.  االسـتثمار اإلقليميـة    ات سياس وضعزداد  ياالستثمار الثنائية اجلديدة يواصل اهلبوط، بينما       

وظهر العديد من األفكـار     .  االستثمار الدولية  ات سياس وضع يف   ويزداد النمو املستدام بروزاً   
  . لرتاعات بني الدولة واملستثمرين، ولكن القليل منها مت تطبيقهإلصالح تسوية ا

  وغالبـاً  . للشركات االجتماعية لقواعد املسؤولية    لالمتثالوحيتاج املوردون إىل دعم       
 للشركات عرب الوطنية حتديات للموردين يف البلدان النامية         االجتماعيةمتثل قواعد املسؤولية     ما
واليت جيب عليها أن تلتزم وتقدم تقارير يف ظل         ) توسطة احلجم خاصة املؤسسات الصغرية وامل   (

ويستطيع صانعو السياسات رفع هذه التحديات وخلق فرص جديدة         . معايري متعددة ومتفرقة  
 للشركات يف برامج تنميـة املـشاريع        االجتماعيةللموردين عن طريق دمج قواعد املسؤولية       

واملتطلبات بشأن اإلبـالغ     وطنية تنسيق املعايري  كما تستطيع الشركات عرب ال    . وبناء القدرات 
  . على مستوى الصناعات

  إطار سياسات االستثمار لألونكتاد للتنمية املستدامة
. يعترب حشد االستثمار وضمان مسامهته يف التنمية املستدامة أولوية جلميـع البلـدان              

 سياسات إمنائيـة    ويظهر اآلن جيل جديد من السياسات االستثمارية تسعى إىل وضع أجندة          
  .  موات بصفة عامةاستثماري وتعقيدا مع بناء أو حفظ مناخ اتساعاأكثر 

من السياسات االستثمارية النمو الشامل والتنمية املستدامة يف        " اجليل اجلديد "ويضع    
 وهذا يؤدي إىل حتديات حمددة تقف       . منه واالستفادة االستثمار   الجتذابقلب اجلهود املبذولة    

فعلى املـستوى الـوطين،   . طريق سياسات االستثمار على املستويني الوطين والدويل  عائقا يف   
ستراتيجية التنمية، ودمج أهـداف     اتشتمل هذه التحديات على دمج السياسة االستثمارية يف         

. التنمية املستدامة يف السياسة االستثمارية، وضمان صواب السياسة االسـتثمارية وفاعليتـها           
 االستثمار الدولية،   التفاقياتلدويل، فهناك حاجة إىل تقوية البعد اإلمنائي        على املستوى ا   وأما

 اتفاقيـات وإىل موازنة حقوق الدول واملستثمرين وواجباهتم، وإدارة التعقيد العـام لنظـام             
  .االستثمار الدولية

 للتنميـة   استثمارية لسياسات    شامالً وملواجهة هذه التحديات وضع األونكتاد إطاراً       
 مبـادئ توجيهيـة     ‘٢‘و مبادئ أساسية لصناعة سياسة االستثمار       ‘١‘يتألف من   امة  املستد

  . واستخدامها االستثمار الدولية اتفاقيات خيارات لتصميم ‘٣‘ولسياسات االستثمار الوطنية 
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. وتوجد يف حوزة صناديق الثروة السيادية إمكانيات هائلـة لالسـتثمار يف التنميـة       
فقد بلغ االستثمار األجنيب    . يق السيادية صغريا نسبيا   يزال االستثمار األجنيب املباشر للصناد     وال

، ربعهـا يف    ٢٠١١دوالر عام     مليار ١٢٥املباشر املتراكم للصناديق السيادية ما يقدر حبوايل        
وميكن للصناديق السيادية أن تعمل يف شراكة مع احلكومات املـضيفة هلـا،             . البلدان النامية 

 يف البنية   االستثمارقطاع اخلاص من أجل     تثمري ال مس، أو غريها من     يةومؤسسات متويل التنم  
  . األساسية والزراعة والتنمية الصناعية، مبا يف ذلك بناء صناعات خضراء

 استثمارحقق اإلنتاج الدويل للشركات عرب الوطنية تقدما، ولكنها ال تزال حتجم عن             و  
كات األجنبية املنتـسبة   وظفت الشر،٢٠١١في عام ف. حيازاهتا النقدية اليت سجلت رقما قياسيا  

ن دوالر أمريكـي يف      تريليو ٢٨ مليون عامل، حققوا     ٦٩للشركات عرب الوطنية ما يقرب من       
عـن   يف املائـة     ٩ضافة، وزيادة قـدرها      تريليونات دوالر يف شكل قيمة م      ٧شكل مبيعات، و  

ن إىل   تترجم حىت اآل   وحتتفظ الشركات عرب الوطنية مبستويات قياسية من النقد مل        . ٢٠١٠ عام
 مستقبليا يف االسـتثمار     ارتفاعااحلايل للنقد   " االحتجاز"وقد يشعل   . منو مستدام يف االستثمار   

  . األجنيب املباشر
ويشري مؤشر إسهام االستثمار األجنيب املباشر اجلديد لألونكتاد إىل إسهامات أعلـى              

لدان النامية، وخاصـة     املضيفة يف الب   لالقتصاداتنسبيا من جانب الشركات األجنبية املنتسبة       
 الضرائب وتوليـد الـصادرات   وعائدات، يف القيمة املضافة والتوظيف وتوليد األجور     أفريقيا

وتشري التصنيفات أيضا إىل البلدان اليت هبا إسهامات أقل من املتوقع مـن             . وتكوين رأس املال  
اإلجيابية وتقليل اآلثـار    لسياسة دورا يف تعظيم اآلثار      لاالستثمار األجنيب املباشر، مما يؤكد أن       

  . السلبية لالستثمار األجنيب املباشر

  اجتاهات سياسات االستثمار
واصل الكثري من البلدان حترير االستثمار األجنيب وتعزيزه يف صناعات عديدة لتحفيز              

تـشمل  تدابري تنظيمية وتقييدية جديـدة و  تطبيق  استمرويف الوقت نفسه    . ٢٠١١النمو عام   
وأصبحت هذه التـدابري واضـحة يف تـسوية         . اب خاصة بالسياسة الصناعية   يتعلق بأسب  ما

سياسات دخول للمستثمرين األجانب يف جماالت مثل الزراعة وصناعة األدوية ويف الصناعات            
 أكثر حرجـا حنـو خـروج    اجتاهستخراجية ومن بينها التأميم ومتطلبات التصفيات، ويف       اال

  . تدفقات االستثمار األجنيب املباشر
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  الرسائل الرئيسية
   املباشر وتوقعاتهاألجنيب اجتاهات االستثمار

 ،٢٠١١جتاوزت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية متوسط ما قبل األزمة عام             
قتـصاد  الضطراب الذي شـهده ا     أمريكي على الرغم من اال      تريليون دوالر  ١,٥لتصل إىل   

  .٢٠٠٧ يف املائة من ذروهتا عام ٢٣غري أهنا ظلت أقل بنسبة . العاملي
، لتبلـغ التـدفقات     ٢٠١٢ أقل لالستثمار األجنيب املباشر عام       توقع األونكتاد منواً  يو  

نـدماج  ا قيمة عمليـات     -عت املؤشرات الرئيسية    وتراج.  تريليون دوالر أمريكي   ١,٦ قيمة
ور اخلمـسة األوىل مـن       يف الـشه   - عرب احلدود واستثمارات اجملاالت اجلديـدة        التملكو

احليازات النقدية يف دعـم النمـو        واألرباح املرتفعة و   األساسياتلكن تساهم   ، و ٢٠١٢ عام
 معتـدل ولكـن   ارتفاعجل إىل توقعات طويلة األ الوتشري   .لالستثمار األجنيب املباشر   املعتدل

إىل  و ٢٠١٣ تريليون دوالر أمريكـي عـام        ١,٨ثابت، ليصل االستثمار األجنيب املباشر إىل       
  .  كليةاقتصادية صدمات  أي، مما حيول دون حدوث٢٠١٤ تريليون دوالر عام ١,٩

وزادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة يف مجيـع التجمعـات االقتـصادية           
 ٧٤٨ فبلغـت  يف املائة ٢١ن املتقدمة بنسبة اكما زادت التدفقات إىل البلد. ٢٠١١ربى عام  الك

 يف املائة ليـصل  ١١ويف البلدان النامية زاد االستثمار األجنيب املباشر بنسبة    . مليار دوالر أمريكي  
وزاد االسـتثمار األجـنيب املباشـر يف        . دوالر أمريكـي    مليار ٦٨٤إىل رقم قياسي مقداره     

 اتوكانـت االقتـصاد   . أمريكي  مليار دوالر  ٩٢ يف املائة إىل     ٢٥ االنتقالية بنسبة    اتالقتصادا
 يف املائة على التوايل من إمجايل االستثمار األجنيب املباشـر       ٦ يف املائة و   ٤٥النامية واالنتقالية متثل    

لعاليـة مـن    وتشري توقعات األونكتاد إىل أن هذه البلدان ستحافظ على مـستوياهتا ا           . العاملي
  . االستثمار خالل السنوات الثالث القادمة

 من هبوط التدفقات املتجهة إليهـا مـن          ثالثاً  عاماً وشهدت أفريقيا وأقل البلدان منواً      
 يف التـدفقات    ٢٠١١فهبوط عام   . ولكن الفرص يف أفريقيا واعدة    . االستثمار األجنيب املباشر  

ويف املقابل فـإن التـدفقات   .  مشال أفريقيا  إىل القارة كان يرجع بشكل كبري إىل تصفيات يف        
 مليار دوالر، أي ما يقرب مـن        ٣٧الداخلة إىل جنوب الصحراء األفريقية تعافت لتصل إىل         

  . ذروهتا التارخيية
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ان كالوتاي،  بونييا، وشانتال دوباسكييه، وفولفيا فارينيللي، وتوربيورن فريديريكسون، وكامل       
ورايـت   - وفيورينا موجيوين، وكريستوف سبينمان، وبول ويسندورب، وريتشارد كوزول       
 . ومن زمالء يف شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية وشعبة التجارة والسلع الدولية

وأسهم يف التقرير أيضاً مسؤولون عديدون من مصارف مركزية ووكاالت حكومية،             
 . ت غري حكوميةومنظمات دولية ومنظما

  والنـرويج   فنلندا ات كل من  وجيدر بالتنويه البالغ الدعم املايل الذي قُدم من حكوم          
  . وسويسراوالسويد



v شكر وتقدير 

  

  شكر وتقدير
 فريق يرأسه جيمس جان، وكان من       ٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام     قام بإعداد     

 وماساتاكا فوجيتـا،     وكومي إيندو،  بني أعضاء الفريق ريتشارد بوجلوين، وكوينتني ديربييه،      
غيويونغ ليانغ، وأنتوين ميلر، وحـافظ  وكل هاين، وجواكيم كارل، وتوماس فان غيفني، وماي 

 وأسـتريت سولـستاروفا،     ،مريزا، ونيكول موسى، وشني أوهيناتا، وسريجي ريبينـسكي       
 وأمـار بيكيلـي،     ،وأسهم يف التقرير أيضاً وولفغانغ آلشنر     . وإليزابيث تويرك، ويورغ ويرب   

ونويال غارسـيا    وحامد القاضي،     كليمانتس، ودولوريس بينتوليال، وأنا ليزا برامز، وجوزيف     
 وديانا روزيـرت،    ،وفرس روجيد ، وأبراهام نغاش،    وإليف كاراكاس انييه،  فوآرييل إي نيربا،  

 .  واملتدربة كري جونس وكاتارينا فورمتان، ويانغجون يووكالوديا سالغادو، وجون ساسويا،

لـورين  كل من    اليت قدمها     من املشورة  ٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام     واستفاد    
 .وأرفيند مايارام، وتيد موران، وارجنيش ناروال، وكارل سوفان، وبيري سوفيهإيدن، 

وقدم كل من براديل بواكـور وليـزان مـارتينيس املـساعدة يف جمـال البحـث          
 وأُنـتج تقريـر     .وحظيا يف ذلك بدعم من هيكتور ديب وغانو سوبرامانيان        . واإلحصاءات
مارشـال، وسـيفريين     - وُنشر بدعم من إليزابيـث أنـودو       ٢٠١٢ملي لعام   االستثمار العا 

 .باشاياين وكاتيا فيو - إكسكوفييه، وروزالينا غويينا، ونتاليا مريامو

تـيس  ‘و‘ لورانس دومشـني  ‘ بتحرير النسخة املعدة للطباعة، وقام       ت ليز لينغو  وقام  
 . الغالف‘ صويف كومبيت‘وصّممت . بتنفيذ احلروف‘ فينتورا

واستفاد الفريق، يف مراحل خمتلفة من إعداد التقرير وخاصة أثناء احللقات الدراسـية               
 ماساتو أيب،   اليت ُنظمت ملناقشة املسودات األوىل للتقرير، من تعليقات وإسهامات وردت من          

إيشي آندو، ويوكي أراي، وناتايل برناسـكوين، ومايكـل بـرات،            - ومايكل آدو، وكني  
اري دوغالس، وروبرتو إشاندي، ووينجي فان، وأليخانـدرو فايـا،          وجريميي كليغ، وزاك  

بريـت، ويـان     - وستيفن غيلب، وروبرت هاوس، وكريستني كوفمان، وأنـا جوبـان         
كاليهايستركامب، وجون كالين، وغالينا كوستيونينا، ومـاركوس كرايفـسكي، وبادمـا     

يريكو أورتينو، وجوست   ماالمبايل، وكيت مايلز، وبيتر موكلينسكي، وماريت نيلسيس، وفيد       
. باولني، وأندريا سالدرياغا، وستيفن سكيل، وخورخي بينواليس، وستيفن يونغ وزبينيو زميين          

 من زمالء عديدين يف األونكتاد، منهم كيوشي أداشـي، وسـتيفانيا            ووردت تعليقات أيضاً  



iv  ٢٠١٢ تقرير االستثمار العاملي  

 

  تصدير
فقد فاقـت   . ما تزال توقعات االستثمار األجنيب املباشر حمفوفة باملخاطر وعدم اليقني           

 حيث  ٢٠١١التدفقات العاملية من االستثمار األجنيب املباشر مستويات ما قبل األزمة املالية يف             
 ١,٦ عند مـستوى     ٢٠١٢ دوالر، غري أنه ُيتوقع أن يستقر االنتعاش يف           تريليون ١,٥بلغت  

ورغم احليازات النقدية القياسية، ال يزال يتعني على الشركات عرب الوطنية أن            . تريليون دوالر 
حتول ما لديها من نقد إىل استثمار أجنيب مباشر جديد ومستدام، وليس من الوارد أن تفعـل                 

وحىت إن فعلت، سيتدفق نصف اجملموع      .  يف األسواق املالية الدولية    ذلك وعدم االستقرار قائم   
العاملي إىل االقتصادات النامية واالقتصادات االنتقالية، مما يؤكد الدور اإلمنائي املهـم الـذي              

  .ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يؤديه، مبا يف ذلك يف أقل البلدان منواً
اسات اإلمنائية جوهرها حتقيق أهـداف إمنائيـة        بدأت تلوح بوادر خطة أوسع للسي       

فعلـى  . وبالنسبة لسياسة االستثمار، يطرح هذا النموذج حتديات خاصـة        . شاملة ومستدامة 
الصعيد الوطين تشمل التحديات دمج سياسة االستثمار يف االسـتراتيجية اإلمنائيـة، وإدراج             

الصعيد الدويل من الالزم تعزيـز      وعلى  . أهداف التنمية املستدامة، وضمان اجلدوى والفعالية     
البعد اإلمنائي التفاقات االستثمار الدولية، وإدارة طبيعتها املعقدة، واملوازنـة بـني احلقـوق              

  .والواجبات للدول واملستثمرين
وعلى هذه اخللفية، يكشف تقرير االستثمار العاملي هلذا العام عن إطـار األونكتـاد                

وتعد تعبئة االستثمار من أجل التنمية املستدامة      . ة املستدامة لسياسات االستثمار من أجل التنمي    
وحنن .  أساسياً يف هذه احلقبة من األزمات املستمرة والتحديات االجتماعية والبيئية امللحة           أمراً

، أنوه هبذه األداة اهلامة لدى أوسـاط املـستثمرين          ٢٠١٥نتطلع إىل اإلطار اإلمنائي ملا بعد       
   .الدوليني

  مون -  كيتوقيع بان  
  األمني العام لألمم املتحدة  ٢٠١٢ هيوني/نيويورك، حزيران



iii ةمالحظ  

  

ملعروضة يف هذا املنشور والتسميات املستخدمة      واحلدود واألمساء الواردة يف اخلرائط ا       
 . يف تلك اخلرائط ال تنطوي على إقرارها أو قبوهلا رمسياً من جانب األمم املتحدة

 : وقد اسُتخدمت الرموز التالية يف اجلداول  

على أن البيانات غري متاحة أو أهنا مل تـرد بـصورة            ) ..(تدل النقطتان املتجاورتان      •
فت الصفوف من اجلداول يف حالة عدم توافر بيانات متعلقة بـأي            وقد ُحذ . منفصلة

 عنصر من عناصر الصف؛ 

 على أن البند يساوي صفراً أو على أن قيمته ال ُتذكر؛ ) -(وتدل الَشرطة األفقية   •

 ويدل الفراغ يف اجلدول على عدم انطباق البند، ما مل ُيذكَر خالف ذلك؛   •

 ، على سنة مالية؛ ١٩٩٤/١٩٩٥واردة بني عامني، مثل ال(/) وتدل الَشرطة املائلة   •

، علـى   ١٩٩٥-١٩٩٤الواردة بني عامني، مثل     ) -(ويدل استخدام الَشرطة األفقية       •
 الفترة املعنية كاملةً، مبا يف ذلك سنة البدء وسنة االنتهاء؛ 

 مل  دوالرات الواليات املتحدة األمريكية، ما    /دوالر" دوالرات/دوالر"ويقصد بعبارة     •
 ُيذكَر خالف ذلك؛ 

وتشري املعدالت السنوية للنمو أو التغيري إىل املعدالت السنوية املركَّبة، ما مل ُيـذكَر                •
 خالف ذلك؛ 

وحواصل مجع األرقام والنسب املئوية الواردة يف اجلـداول ال تـساوي بالـضرورة                
 . اجملاميع املبيَّنة وذلك بسبب التقريب

 الدراسة جيوز اقتباسها حبرية، مع ذكر املصَدر على الوجه          واملـادة الـواردة يف هذه     
  .املناسب



ii  ٢٠١٢ تقرير االستثمار العاملي  

 

  مالحظة
ـ               ضايا شعبة االستثمار وتنمية املشاريع، التابعة لألونكتاد، هي مركز تفّوق عاملي يتناول الق

وتعتمد هذه الـشعبة علـى خـربة        . املتصلة باالستثمار وتنمية املشاريع يف منظومة األمم املتحدة       
دولية امتدت ثالثة عقود ونصف العقد يف جماالت البحوث وحتليـل الـسياسات، وبنـاء                ودراية

 . يةتوافقات اآلراء على املستوى احلكومي الدويل، وتقدم املساعدة التقنية إىل البلدان النام

املستخدمان يف هذا التقرير يشريان أيـضاً، حـسب         " االقتصاد"/"البلد"ومصطلحا    
احلالة، إىل األقاليم أو املناطق؛ وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا التقرير وال يف طريقـة                
عرض املادة الواردة فيه ما يتضمن اإلعراب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمـم املتحـدة    

ضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منـها، أو بـشأن      بشأن الو 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن تسميات جمموعات البلدان ال ُيقصد هبـا           . تعيني ختومها أو حدودها   

إال تلبية األغراض اإلحصائية أو التحليلية وليس فيها ما يعّبر بالضرورة عن أي حكم بـشأن                
والتجمعـات  . ليت بلغها بلد بعينه أو اليت بلغتها منطقة بعينها يف عملية التنمية           مرحلة التنمية ا  

الرئيسية للبلدان املستخدمة يف هذا التقرير تتَّبع التصنيف الذي يسري عليه املكتب اإلحـصائي              
 : وهذه التجمعات هي. لألمم املتحدة

لتنميـة يف امليـدان     وهي البلدان األعضاء يف منظمـة التعـاون وا        : البلدان املتقدمة   
، باإلضافة إىل البلدان األعضاء     )عدا تركيا، ومجهورية كوريا، وشيلي، واملكسيك     (االقتصادي  

اجلديدة يف االحتاد األورويب اليت ليست أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي           
على أندورا، وبرمودا، وسان    ، عالوة   )بلغاريا، ورومانيا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة     (

 . مارينو، وليختنشتاين، وموناكو

 . وهي جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة: االقتصادات االنتقالية  

. وهي عموماً مجيع االقتصادية غري املـذكورة حتديـداً أعـاله          : االقتصادات النامية   
ل البيانات املتعلقة مبنطقة هونـغ      ولألغراض اإلحصائية، فإن البيانات املتعلقة بالصني ال تشم       

 . كونغ اإلدارية اخلاصة ومبنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة ومبقاطعة تايوان الصينية

وال ينبغي تفسري أي إشارة إىل شركات ما وإىل أنشطتها على أهنـا تعـين تأييـد                   
 . األونكتاد هلذه الشركات أو ألنشطتها
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