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 االرتفاع يف االستثمار األجنيب املباشر الداخل اىل البلدان النامية

يقلب مسار االخنفاض الذي شهده االستثمار االجنيب املباشر العاملي يف 
 ت املاضية السنوا

 
. 2004بعد ثالث سنوات من االخنفاض، حقق االستثمار األجنيب املباشر الداخل ارتفاعا طفيفا يف عام  

وقد جاءت هذه العودة إىل االرتفاع نتيجة لزيادة التدفقات إىل البلدان النامية؛ أما االستثمار األجنيب املباشر 
قد قال الدكتور سوباتشي بانيتشباكدي األمني العام لألونكتاد و. الداخل اىل البلدان املتقدمة، فال يزال ينخفض

الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث : 2005تقرير االستثمار العاملي لعام عند عرضه لتقرير املنظمة املعنون 
إن ضغوطا تنافسية كثيفة يف صناعات عديدة حتدو بالشركات إىل استكشاف أساليب جديدة  ")1(والتطوير
وقد صدر التقرير اليوم، وهو يتضمن أول دراسة استقصائية جيريها األونكتاد عن البحث ".  فعاليتهالتحسني

 .والتطوير يف الشركات عرب الوطنية
 

 مليار دوالر من دوالرات 648وبوصول تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على الصعيد العاملي إىل  
غري ). 1اجلدول  (2003 يف املائة عما كانت عليه يف عام 2حدة، تكون قد حققت ارتفاعاً بنسبة الواليات املت

 يف املائة لتصل إىل 40فالتدفقات إىل البلدان النامية ارتفعت بنسبة . أن الرقم العاملي خيفي مفارقة يف االجتاهات
ني أن البلدان املتقدمة شهدت اخنفاضا  يف ح- وهو ثاين أعلى مستوى تسجله يف تارخيها - مليار دوالر 233
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 يف املائة من مجيع 36وقد وجه حوايل .  مليار دوالر380 يف املائة لتصل إىل 14للتدفقات املوجهة إليها بنسبة 

 اقتصادات اليت  شهدت اكرب 10ومن أصل . 2004االستثمارات األجنبية املباشرة إىل البلدان النامية يف عام 
 اقتصادات نامية أو متر مبرحلة انتقالية، يف حني أن أكثر 7تثمار األجنيب املباشر الداخل، هناك نسبة يف زيادة االس

وظلت الواليات املتحدة أكرب مستقبل لالستثمار ). 1الشكل ( حاالت اخنفاض رصدت يف البلدان املتقدمة 10
 ).2الشكل (األجنيب املباشر، تليها اململكة املتحدة والصني 

 
من املتوقع أن يستمر املستوى املرتفع من "ريو رئيسة الفريق الذي أصدر تقرير األونكتاد إن وتقول آن م 

فالشركات عرب الوطنية تسعى إىل حتسني قدرا التنافسية من ". االستثمار األجنيب املباشر املوجه إىل البلدان النامية
الل البحث عن وسائل جديدة لتقليل التكاليف، خالل التوسع يف أسواق االقتصادات الناشئة السريعة النمو ومن خ

وهذا يؤثر حىت على أختيار املواقع حيث متارس فيها أنشطة عالية الكثافة يف االعتماد . كما قالت السيدة آن مريو
كما أن ارتفاع أسعار العديد ). UNCTAD/PRESS/PR/2005/033انظر (على املعارف، مثل البحث والتطوير 

 قد زاد من تشحيع االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان النامية الغنية باملوارد الطبيعية، وهذا من السلع األساسية
 .اجتاه آخر من املرجح أن يستمر، حسبما أضافت السيدة آن مريو

 
 يف 46(ويف املناطق النامية، لوحظت يف آسيا وأوقيانوسيا أكرب زيادة يف االستثمار األجنيب املباشر الداخل 

، يف حني أن التدفقات حنو ) يف املائة44(، وتأيت بعدمها بفارق ضئيل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )ائةامل
 مليار دوالر، وهو 11وارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أقل البلدان منوا إىل . أفريقيا ظلت ثابتة

، وال تزال  يف املائة من اإلمجايل العاملي2 وإن كان ميثل أقل من أعلى مستوى يوجه إىل هذه البلدان يف تارخيها،
 والربازيل؛ واملكسيك؛ وسنغافورة الصني؛ وتتصدر الصني؛ وهونغ كونغ،. حصتها صغرية نسبيا باملعايري العاملية

املباشر يف كل لالطالع على اجتاهات االستثمار األجنيب (الئحة البلدان النامية اليت تلقت استثمار أجنيب مباشر 
 ).UNCTAD/PRESS/PR/2005/033-38إقليم، انظر 

 
فقد . ويكشف التقرير عن حدوث تغريات كبرية يف أداء االستثمار األجنيب املباشر بالبلدان املتقدمة 

، ) مليار دوالر96فبلغت ( يف املائة 62ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الواليات املتحدة بنسبة 
، ويرجع بعض السبب ) مليار دوالر78فبلغت ( ارتفعت التدفقات إىل اململكة املتحدة بأكثر من ثالثة أمثال كما

أما التدفقات إىل أستراليا، فقد . يف ذلك إىل زيادة العمليات الكبرية يف اندماج وشراء الشركات يف هذين البلدين
مليار دوالر، بفضل االستثمار يف رأس املال وزيادة  43ارتفعت ارتفاعا كبريا وحققت بذلك رقما قياسيا قدره 

 .عدد عمليات اندماج وشراء الشركات
 

ففي اموعة . وتباينت االجتاهات يف االحتاد األورويب تباينا حادا بني أعضائه اخلمسة عشر وأعضائه اجلدد 
ويف بعض البلدان . 1998عام  يف املائة، فبلغت أدىن مستوياا منذ 40األوىل اخنفضت التدفقات إليها بنسبة 
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كالدامنرك وأملانيا وهولندا، كان من بني األسباب اليت أدت إىل هذه االخنفاضات الكبرية تسديد القروض الداخلية 
وقد شهدت أيضا فرنسا وآيرلندا وإسبانيا اليت كانت قد . وقيام الشركات األم بإعادة حتويل رأس املال إىل اخلارج

 السنوات األخرية اخنفاضات ملحوظة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف عام سجلت زيادات كبرية يف
 20ويف املقابل، زاد االستثمار األجنيب املباشر يف مجيع البلدان األعضاء اجلدد يف االحتاد األورويب إىل . 2004

، مع حصول اجلمهورية 2003 يف املائة عما كان عليه يف عام 70مليار دوالر، مرتفعا بنسبة تكاد تصل إىل 
وكان أكرب املستثمرين يف هذه البلدان شركات . التشيكية وهنغاريا وبولندا على النصيب األكرب من هذه التدفقات

ولكن االستثمار األجنيب . تقع مقارها يف بلدان االحتاد األورويب اخلمسة عشر، مثل أملانيا وفرنسا والنمسا وهولندا
 216فبلغ ( يف املائة 38رويب ككل، شامال األعضاء اجلدد، اخنفض اخنفاضا كبريا بنسبة املباشر يف االحتاد األو

 .عما كان عليه يف العام املاضي) مليار دوالر
 

 يتزايد تطلع البلدان النامية إىل اخلارج
 

يقة هي فاحلق. ال تزال البلدان املتقدمة تقدم النصيب األكرب من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارج 
أن حنو نصف مجيع االستثمارات األجنبية املباشرة يأيت من ثالث بلدان هي الواليات املتحدة واململكة املتحدة 

وقد ظهرت أيضا بعض البلدان النامية، وال سيما يف آسيا، كمصادر مهمة ). 2الشكل (ولكسمربغ ذا الترتيب 
سية على تدفق االستثمار األجنيب املباشر من الصني إىل اخلارج وكان أحد احلوافز الرئي. لالستثمار األجنيب املباشر

هو زيادة طلب البلد على املوارد الطبيعية، كما يتبني من مشاريعها االستثمارية يف ذلك القطاع يف أمريكا الالتينية 
املباشر اخلارج وباإلضافة إىل ذلك، فقد أصبحت صناعة الصلب هدفا كبريا لتدفقات االستثمار األجنيب . وأفريقيا

، على سبيل املثال، ملياري دوالر من دوالرات )اهلند ((Tata)فاستثمرت جمموعة شركات تاتا . من البلدان النامية
مجهورية  (Posco Ltd)(الواليات املتحدة يف مشاريع يف بنغالديش، منها مصنع للصلب؛ ووافقت شركة بوسكو 

 Baosteel)(شروع للصلب يف اهلند؛ ووقّعت شركة باوستيل  مليارات دوالر يف م8.4على استثمار ) كوريا
 إلنشاء مصنع يليةالرباز CVRD)(دي .ار.يف. وشركة سيArcelor)(الصينية اتفاقا إطاريا مع شركة ارسيلور 

ويتوقع التقرير استمرار زيادة االستثمار األجنيب .  مليارات دوالر8للصلب يف الربازيل باستثمار يبلغ جمموعه 
شر يف املوارد الطبيعية وما يتصل ا من أنشطة، وذلك إىل حد كبري بسبب الطلب عليها من االقتصادات املبا

 .السريعة النمو يف آسيا
 

فعلى . ويشري تقرير األونكتاد إىل أن مصانع البلدان النامية توسع نطاق أنشطتها يف البلدان املتقدمة أيضا 
 John Labatt)(لشركة جون البات ) الربازيل (Ambev)(أمبيف سبيل املثال، حدثت عملية شراء من شركة 

، وعملية سيطرة شركة 2004، وهي خامس أكرب عملية اندماج وشراء الشركات عرب احلدود يف عام )كندا(
وتبني ). الواليات املتحدة ((IBM)إم .يب.على إدارة قسم احلواسيب التابع لشركة آي) الصني) (Lenovo(لينوفو 
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رات وغريها أن شركات االقتصادات النامية ستزداد نشاطا يف شراء أسهم الشركات يف البلدان املتقدمة، هذه التطو

 .كما تربهن على ذلك عروض الشركات الصينية لشراء شركات يف الواليات املتحدة
 

انظر ( شركة عرب وطنية مرتبة حسب ما هلا من أصول أجنبية 100ومع ذلك، فمن بني أكثر  
UNCTAD/PRESS/PR/2005/039( ال توجد سوى أربع فقط، على رأسها شركة ،Hutchison Whampoa 

 (General Electric)وال تزال شركة جنرال إليكتريك . ، تقع مقارها يف اقتصادات نامية)هونغ كونغ، الصني(
ة، وتليها شركة أكرب شركة عرب وطنية غري مالية يف العامل من حيث ما هلا من أصول أجنبي) الواليات املتحدة(

) 2اجلدول ) (الواليات املتحدة((Ford Motor) وشركة فورد موتور ) اململكة املتحدة ((Vodafone)فودافون 
 اقتصادا أجنبيا، وتمنح األفضلية هلولندا 39وباملعدل، متتلك أكرب الشركات عرب الوطنية شركاٍت منتسبة يف 

لبلدان النامية، تستضيف الربازيل أكرب عدد من الشركات املنتسبة إىل ومن بني ا. واململكة املتحدة كبلدين مضيفني
 . شركة عرب وطنية100أكرب 

 
 19  ويالحظ تقرير األونكتاد أن التوسع املتواصل للشركات عرب الوطنية، اليت تقدر مبيعاا األجنبية ب 

ن تغريات ملحوظة يف رسم ، توازيه اآل)1اجلدول ( مليون عامل أجنيب 57تريليون دوالر وتستخدم حنو 
ويتمثل التوجه العام يف جعل االقتصادات الوطنية واإلقليمية أكثر انفتاحا وترحيبا . السياسات الوطنية والدولية

غري أن عدة بلدان من أمريكا الالتينية وأفريقيا قامت، من أجل احلصول على قدر أكرب من . باملستثمرين األجانب
نيب املباشر املوجه إليها، وخباصة االستثمار الذي يستهدف مواردها الطبيعية، بتشديد املكاسب من االستثمار األج
 .أطرها التنظيمية يف هذا اال

 
:  وقاعدة بياناته متاج على شبكة الويب على العنوانني التالينيتقرير االستثمار العاملي 

wir/org.unctad.www و fdistatistics/org.unctad.www .عة كاملة من أهم منشورات وتوجد جممو
 مركز/ املكتبة الرقمية لألونكتاد-األونكتاد املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر والشركات عرب الوطنية 

 .org.unctad.unctc://http:  على العنوان التايل-           األمم املتحدة لشؤون الشركات عرب الوطنية 
 

 احلاشية
 :رقم املبيعات(  (WIR05) الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير: 2005ير االستثمار العاملي لعام تقرميكن احلصول على  )1( 

E.05.II.D.10, ISBN 92-1-112667-3 ( من مكاتب مبيعات األمم املتحدة على العناوين املذكورة أدناه، أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف بلدان
. ويشمل السعر كال من سعر الكتاب والقرص املضغوط.  دوالرا30.00را من دوالرات الواليات املتحدة؛ وللمقيمني يف البلدان النامية  دوال75.00السعر . عديدة

يرجى إرسال . وعلى الراغبني يف شـراء الكتاب أو القـرص املضغـوط علـى حدة أو احلصول على اقتباسات بكميات كبرية أن يتصلوا مبكاتب املبيعات
 United Nations Publication/Sales Section, Palais des: لبـات أو االستفسـارات من أوروبـا وأفريقيا وغرب آسيا إىل العنوان التايلالط

org.un@unpubli: mail-e, 41 22 917 0027: +fax, Switzerland, 10Geneva 1211 -CH, Nations ومن األمريكتني وشرق ،
 United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, tel: +1:آسيا إىل العنوان التايل

org.un@publications: mail-e, 1 212 963 3489: +fax, 1 800 253 9646+or 212 963 8302  .العنوان على اإلنترنت : 
publications/org.un.www://http. 
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Figure 1. FDI inflows, global and by group of economies, 1980-

South-East Europe 
and  CIS
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Item 1990 2003 2004

FDI inflows  208  633  648
FDI outflows  239  617  730
FDI inward stock 1 769 7 987 8 902
FDI outward stock 1 785 8 731 9 732
Cross-border M&As  151  297  381
Sales of foreign affiliates 5 727 16 963 18 677
Value added of foreign affiliates 1 476 3 573 3 911
Total assets of foreign affiliates 5 937 32 186 36 008
Exports of foreign affiliates 1 498 3 073 3 690
Employment of foreign affiliates (thousands) 24 471 53 196 57 394

Memorandum
World GDP (in current prices) 22 610 36 327 40 671
World gross fixed capital formation 4 905 7 853 8 869
World exports 4 261 9 216 11 069

Table 1. Selected indicators of FDI and international production, 1990, 
2003, 2004

 (Billions of US dollars)

Source : UNCTAD, World Investment Report 2005. 

Rank Corporation Home economy Foreign 
assets

Foreign 
sales

Foreign 
employment

1 General Electric United States 258 900 54 086 150 000
2 Vodafone Group Plc United Kingdom 243 839 50 070 47 473
3 Ford Motor Company United States 173 882 60 761 138 663
4 General Motors United States 154 466 51 627 104 000
5 British Petroleum Company Plc United Kingdom 141 551 192 875 86 650
6 ExxonMobil Corporation United States 116 853 166 926 53 748
7 Royal Dutch/Shell Group United Kingdom/ 112 587 129 864 100 000
8 Toyota Motor Corporation Japan 94 164 87 353 89 314
9 Total France 87 840 94 710 60 931

10 France Telecom France 81 370 21 574 88 626

Table 2. The world's top 10 non-financial TNCs,a 2003
(Millions of US dollars and number of employees)

a Ranked by foreign assets.
Source : UNCTAD, World Investment Report 2005 .

 

 


