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تقرير لألمم املتحدة يفيد ابستمرار تراجع االستثمار األجنيب املباشر العاملي للسنة الثالثة على التوايل
يُعزى الرتاجع بشكل كبري إىل قيام الشركات األمريكية املتعددة اجلنسيات إبعادة اإليرادات من اخلارج
جنيف ١٢ ،حزيران/يونيه  - ٢٠١٩وفقا لتقرير االس تتت ماع ال املو لتونكتا  ،٢٠١٩تراج ت تدفقات االس تتت ماع ا جنب املبان تتر ن تتبة
 ١٣يف املائة يف عام  ،٢٠١٨من  1.5ترليون والع يف ال نة ال ا قة إىل  1.3ترليون والعات  -تراجع سنوي لل نة ال ال ة على التوايل.
ي زى الرتاجع شت تتكل ىلبق إىل قيام الشت تترىلات ا مريكية املت د ة اجلن ت تتيات عا ة إيرا ا ا من اخلاعج ،م ت تتتفيدة من اإل ت تتالحات ال ت تريبية ال
اعتمدها البلد يف عام  ٢٠١٧حتقيقا هلذه الغاية.
وىلانت البلدان املتقدمة النمو ا ىل ر أتثرا ،إذ اخنف ت ت ت ت ت ت تتت التدفقات قيمة ترتاو
لغ فيها الرتاجع هذه امل توايت يف عام .٢٠٠٤

ع ع ليون و ٥٥٧ليون والع  -ىلانت املرة ا خقة ال

"ال يزال االستت ماع ا جنب املبانتر حمصتوعا يف م تتوايته الدنيا لفرتة ما د ا ممة" .ويرى ا م ال ام لتونكتا  ،موخي تا ىليتو  ،أن هذا
ا مر ال يبشر ابخلق ابلن بة إىل وعو اجملتمع الدويل شأن التصدي للتحدايت ال املية امللحة ،م ل الفقر املدقع ومشكلة املناخ".
ونبه إىل مغبة أن "ي تمر أثر ال وامل اجليوسياسية والتوترات التجاعية على االست ماع ا جنب املبانر خالل و د عام ."٢٠١٩
إن تراجع االست تتت ماع ا جنب املبانت تتر ت تتبي ال ت تتياست تتات ال ت تريبية ،الذي حد يف الر ا ول  ،قد خفف من حدته تزايد النشت تتاجم يف ال
امل امالت خالل النص تتف ال ان من عام  .٢٠١٨وما ت قيمة عمليات اندماج ونت ترال الشت ترىلات عد اندو ن تتبة  ١٨يف املائة ،وت زم ذلك
قيام نرىلات أمريكية مت د ة اجلن يات ابستخدام ال يولة النقدية للشرىلات الفرعية ا جنبية التا ة هلا.
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ومتكنت تدفقات البلدان املتقدمة النمو من حتقيق ماي ة م ت ت تتطر ة ن ت ت تتبة  ٢يف املائة) ،مما ست ت تتاعد على فع التدفقات إىل البلدان النامية إىل
أىل ر من نص ت تتف التدفقات ال املية  ٥٤يف املائة) ،د أن ىلانت الن ت تتبة  ٤٦يف املائة يف عام  ،٢٠١٧وىلانت تزيد قليال عن ال لث قبل ا ممة املالية
الشكل .)١
ونصف أىلد االقتصا ات ال  20امل يفة لالست ماع ا جنب يف ال امل هو اقتصا ات انمية واقتصا ات متر مبرحلة انتقالية الشكل .)٢
وعلى الرغم من اخنفاض االس ت تتت ماع ا جنب املبان ت تتر ،ال تزال الوالايت املتحدة أىلد املتلق لالست ت تتت ماع ،تليها الص ت ت ت وهونغ ىلونغ الص ت ت ت )
وسنغافوعة.
وابلن ت تتبة لالقتصت تتا ات امل ت تتت مرة يف اخلاعج ،أ ت تتبحت الياابن هو ا ىلد تليها الص ت ت وفرن ت تتا .وخرجت الوالايت املتحدة من قائمة أىلد
االقتصا ات الت  ٢٠امل ت مرة يف اخلاعج بي قيام نرىلا ا املت د ة اجلن يات عا ة إيرا ات است ماعا ا الشكل .)٣
احتما حدوث انتعاش متواضع يف عام ٢٠١٩
يف عام  ،٢٠١٩من املتوقع أن يت اىف االست ماع ا جنب املبانر يف االقتصا ات املتقدمة النمو على أثر الرتاجع التدعجيو لإل الحات ال ريبية
يف الوالايت املتحدة.
اإلعالن عن إنشتتال مشتتروعات جديدة  -خطط املاحن لإلنفاق امل تتتقبلو  -تشتتق أي تا إىل االجتاه حنو االعتفاع ،حيث اعتف ت إىل ٤١
يف املائة عام  ٢٠١٨عقي اخنفاضها يف عام .٢٠١٧
ومع ذلك ،فإن ض ف اجتاه ا ساسو لالست ماع ا جنب املبانر يشق إىل أن الزاي ة يف االست ماع ا جنب املبانر قد تكون متواض ة ن بيا،
وعمبا تكبحها عوامل أخرى ،م ل املخاطر اجليوسياسية ،وتصاعد التوترات التجاعية والتحول ال املو حنو املزيد من ال ياسات انمائية.
ويت ت ت تتم اجتاه ثو االست ت تتت ماع ا جنب املبانت ت تتر ابل ت ت ت ف منذ عام  .٢٠٠٨وإذا مت است ت تتتب ا ال وامل اآلنية ،من قبيل اإل ت تتالحات ال ت ت تريبية
والص ت تتفقات الكبقة وتقلي التدفقات املالية ،يكون متوس ت تتط ثو االس ت تتت ماع ا جنب املبان ت تتر على مدى ال قد املاض ت تتو  ١يف املائة يف ال ت تتنة،
مقاعنة ن بة  ٨يف املائة عامو  ٢٠٠٠و ،٢٠٠٧وأىل ر من  ٢٠يف املائة قبل عام  ٢٠٠٠الشكل .)٤
وقال مدير ن ت ت بة االست تتت ماع واملشت تتاعيع يف ا ونكتا  ،جيمس نت تتان إن "اجتاه الرىلو الذي نت تتهده ال قد املنصت تترم ي زى إىل موعة عوامل
تشتتمل اخنفاض م دالت مر و االستتت ماع ا جنب املبانتتر ،وتزايد أنتتكال االستتت ماع القليل ا تتول ،وعدم ماللمة مناخ ستتياستتات االستتت ماع
صوعة عامة".
وأىلد قائال" ،مع ذلك ،فإن االجتاه انايل تدف ه ال ياسات أىل ر من الدوعة االقتصا ية".
ويبلغ عد الشرىلات املت د ة اجلن يات اململوىلة للدول حوايل  ١ ٥٠٠نرىلة اعتفع تصنيفها ضمن أىلد  100نرىلة ن بة واحد إىل .١٦
وتقلصت قيمة أنشطتها يف ال اإلندماج والشرال ن بة  ٤يف املائة من موع عمليات االندماج والشرال يف عام  ،٢٠١٨د تراجع تدعجيو ىلان
متوسطه أىلد من  ١٠يف املائة يف الفرتة  .٢٠١٣-٢٠٠٨وىلان م ظم التوسع امل تمر يف اإلنتاج الدويل مدفوعا أب ول غق ملموسة.
االجتاه على األمد الطويل
يشتتق االجتاه على ا مد الطويل أي تا إىل ثو ا نتتكال غق ال تتهمية لإلنتاج الدويل على حنو يفوق االستتت ماع ا جنب املبانتتر ،ىلما يتب
من م دالت النمو الن ب لل وائد وعسوم الرتاخيص والتجاعة يف اخلدمات.
ويب ترتيي أىلد  100ن ت ت ترىلة مت د ة اجلن ت تتيات ل ام  ٢٠١٨تراجع تص ت تتنيف عد ىلبق من ن ت ت ترىلات التص ت تتنيع ،وقد خرج
القائمة.

ت تتها من
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والشترىلات املت د ة اجلن تيات املدعجة يف التصتنيف ال املو ىلد  100نترىلة ت تتأثر أبىل ر من ثلث ا حبا والتطوير املمول من قطاع ا عمال
على الص يد ال املو .وهناك ماي ة ىلبقة ومتنامية يف أنشطة البحث والتطوير يف ال االست ماعات اجلديدة على الص يد الدويل.
البياانت اجلديدة على الش ت تتبكة ال املية ش ت تتأن ال القات ال نائية املبان ت تترة وغق املبان ت تترة يف ال االس ت تتت ماع ا جنب توضت ت ت الدوع اهلام الذي
ت طلع ه مراىلز االست ماع اإلقليمية يف التجاعة اخل املنطقة الواحدة.
ومع ذلك ،فإن جزل ىلبق من االستتت ماع البلدان النامية االستتت ماع ا جنب املبانتتر
مت د ة اجلن يات مملوىلة لبلدان متقدمة النمو.

لدان اجلنوي) ي و يف ةاية املطاش لش ترىلات
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نكل  - 1تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة ،على نطاق العامل وحسب جمموعة االقتصادات2018-2007 ،
مبلياعات الدوالعات وابلن بة املئوية)
ال امل

اقتصا ات متقدمة النمو

اقتصا ات انمية

اقتصا ات متر مبرحلة انتقالية
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نكل  - 2تدفقات االستثمار األجنيب الواردة ،أكرب  20اقتصادا مضيفا لالستثمارات  2017و٢٠١٨
مبلياعات الدوالعات)
(×) = الرتتيي ل ام ٢٠١٧
الوالايت املتحدة األمريكية ()1
الصني ()2
هونغ كونغ ،الصني ()3
سنغافورة ()5
هولندا ()7
اململكة املتحدة ()4
الربازيل ()6
أسرتاليا ()8
إسبانيا ()17
اهلند ()9
كندا ()15
فرنسا ()13
املكسيك ()12
أملانيا ()11
إيطاليا ()16
إندونيسيا ()18
إسرائيل ()19

اقتصادات متقدمة النمو
◼ 2017
◼ 2018
اقتصادات انمية واقتصادات متر مبرحلة انتقالية
◼ 2017
◼ 2018

املصدع :ا ونكتا  ،تقرير االست ماع ال املو2019 ،

فييت انم ()21
مجهورية كوراي ()20
االحتاد الروسي ()14
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نكل  -3تدفقات االستثمار األجنيب إىل اخلارج ،أكرب  20اقتصادا مضيفا لالستثمارات  ٢٠١٧و٢٠١٨
مبلياعات الدوالعات)

×) = الرتتيي ل ام ٢٠١٧
الياابن ()2
الصني ()3
فرنسا ()9
هونغ كونغ ،الصني ()6
أملانيا ()5
هولندا ()14
كندا ()7
اململكة املتحدة ()4
مجهورية كوراي ()13
سنغافورة ()8
االحتاد الروسي ()12
إسبانيا ()10
سويسرا ()156
اململكة العربية السعودية ()28
إيطاليا ()15
السويد ()17
مقاطعة اتيوان الصينية ()21

اقتصادات متقدمة النمو
◼ 2017
◼ 2018
اقتصادات انمية واقتصادات متر مبرحلة انتقالية
◼ 2017
◼ 2018

املصدع :ا ونكتا  ،تقرير االست ماع ال املو2019 ،

اتيلند ()18
اإلمارات العربية املتحدة ()20
أيرلندا ()157

UNCTAD/PRESS/PR/2019/13
Page 7

نكل  - 4االجتاه األساسي لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة ،للفرتة ٢٠١٨-١٩٩٠
مؤنر)١٠٠=٢٠١٠ ،
االجتاه األساسي لالستثمار األجنيب املباشر ،متوسط النمو السنوي
ما د ا ممة٪١ :

٪٨ :٢٠٠٧-٢٠٠٠

ت ينات القرن ال شرين٪٢١ :

االست ماع ا جنب املبانر

االجتاه ا ساسو لالست ماع ا جنب املبانر
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