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 يقول األونكتاد إن ازدهار االستثمارات بني بلدان اجلنوب خيلق فرصاً للتنمية

حلة انتقالية سّجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبر  
االستثمار األجنيب املباشر الوارد ، 2006تقرير االستثمار العاملي لعام "  ل، وفقاً 2005مستوًى قياسياً يف عام 

  . أكتوبر/ تشرين األول16، يصدر التقرير يف )1("التنمية  وآثاره على:من االقتصادات النامية واالنتقالية

                                                      

  .press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 1 22 917 58284+, Press office :جهات االتصال  ∗ 

 (WIR06)" التنمية االستثمار األجنيب املباشر الوارد من االقتصادات النامية واالنتقالية وآثاره على: 2006تقرير االستثمار العاملي لعام "ميكن احلصول على 

(Sales No. E.06.II.D.11, ISBN. 92-1-112703-4) من مكاتب مبيعات األمم املتحدة الواردة عناوينها أدناه، أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف الكثري من 

ب أو األسطوانة املدجمة يرجى من الزبائن الذين يودون شراء الكتا. يشمل السعر الكتاب واألسطوانة املدجمة معاً.  دوالراً للمقيمني يف البلدان النامية40 دوالراً؛ و80: السعر. البلدان

يرجى إرسال الطلبات أو االستفسارات ملنطقة أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا إىل العنوان . على حدة أو احلصول على تسعرية لشراء كميات كبرية االتصال مبكاتب املبيعات
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 حظر

ا أو ظر اقتباس حمتويات هذه النشرة الصحفية أو التقرير املتصل ُحي
 املرئية أو اإلعالم املطبوعة أو املسموعة أو تلخيصها يف وسائط

 00/17، الساعة 2006أكتوبر / تشرين األول16قبل اإللكترونية 
  بتوقيت غرينتش

 30/22 جنيف، و بتوقيت00/19بتوقيت نيويورك، و 00/13السـاعة (
 ) يف طوكيو2006أكتوبر/ تشرين األول17 يف00/02بتوقيت دهلي، و
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ارات إىل البلدان النامية األخرى، مما يسهم يف النمو االقتصادي ويف هناية املطاف يصل معظم هذه االستثم  

وقد أصبح الكثري من البلدان متدنية الدخل يعتمد اعتماداً أساسياً يف الواقع على بلدان نامية . لبلدان اجلنوب
من شأن االستجابات ووفقاً خلرباء األونكتاد االقتصاديني فإن . أخرى فيما يتعلق باالستثمار األجنيب املباشر الوارد

  .املناسبة يف جمال السياسة العامة يف بلدان املصدر ويف البلدان املتلقية أن تزيد من املكاسب اإلمنائية هلذا االجتاه

  املصادر الناشئة لالستثمار األجنيب املباشر

ستثمار األجنيب برز مؤخراً عدد من االقتصادات النامية واليت متر مبرحلة انتقالية كبلدان هامة مصدرة لال  
، ارتفع عدد هذه االقتصادات اليت متلك أرصدة استثمارات أجنبية مباشرة يف 2005 و1990وبني عامي . املباشر

ويف العام املاضي، صّدرت .  اقتصادا25ً اقتصادات إىل 6 مليارات دوالر أمريكي من 5اخلارج يفوق مبلغها 
، )2( اليت متر مبرحلة انتقالية، باستثناء املراكز املالية اخلارجية الكربىالشركات عرب الوطنية يف االقتصادات النامية أو

 ).1انظر الشكل ( مليار دوالر، وهو أعلى مستوى تسجله هذه التدفقات 120تدفقات استثمار أجنيب مباشر بقيمة 
لنامية املصّدرة يف عام وتصدرت قائمة أهم البلدان ا.  يف املائة من هذه التدفقات الرأمسالية من آسيا70وجاء حنو 

، واالحتاد الروسي، وسنغافورة، ومقاطعة تايوان الصينية، والربازيل، )الصني( كلٌ من هونغ كونغ 2005
  ).1انظر اجلدول (والصـني 

فقد ازداد . وظل يتزايد عدد الشركات عرب الوطنية الكربى يف االقتصادات النامية واليت متر مبرحلة انتقالية  
 شركة يف عام 47 إىل 1990 شركة فقط يف عام 19من ) Fortune 500( الكربى 500  شركات البني العددها 
كما أن أكرب مخس شركات عرب وطنية يف االقتصادات النامية واليت متر مبرحلة انتقالية تندرج أيضاً ضمن .2005

، وسينغتيل )ماليزيا(تروناس ، وب)هونغ كونغ، الصني(هتشيسون وامبوا :  شركة عرب وطنية عاملية، وهي100أكرب 
  ).الصني(، وجمموعة سيتيك )مجهورية كوريا(، وسامسونغ لإللكترونيات )سنغافورة(

وقد نشأت شركات عرب وطنية كربى من خمتلف البلدان النامية، وكذلك من البلدان اليت متر اقتصاداا   
املعادن، (طاع الصناعة التحويلية القائم على املوارد وق) النفط، الغاز، التعدين(مبرحلة انتقالية، يف القطاع األساسي 

وهناك تكتل آخر للشركات عرب الوطنية يف العديد من اخلدمات والسلع غري القابلة للتداول التجاري ). الصلب
ويوجد تكّتل ثالث لألنشطة يشمل بعض السلع ). كاإلمسنت واألغذية واملشروبات(واليت يصعب نسبياً تصديرها 

وتقع تقريباً . عرضاً للمنافسة العاملية، كالسيارات واإللكترونيات واملالبس وخدمات تكنولوجيا املعلوماتاألكثر ت
  .مجيع الشركات عرب الوطنية الكربى العاملة يف هذه القطاعات يف البلدان النامية يف آسيا

  عوامل هنوض الشركات عرب الوطنية يف البلدان النامية وتأثريها

ستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة من بعض االقتصادات النامية واليت متر مبرحلة انتقالية يعكس طفرة اال  
كما نتجت هذه الطفرة يف جانب من جوانبها . تزايد القدرة التنافسية للكثري من الشركات يف هذه االقتصادات

عض البلدان، مما أسهم يف توطيد القوة من ارتفاع إيرادات الصادرات من املنتجات املصّنعة واملوارد الطبيعية يف ب
ولعل األهم من ذلك كله أن الشركات يف هذه االقتصادات . املالية الالزمة للمشاركة يف االستثمارات اخلارجية

فقد أصبحت تدرك األمهية املتزايدة للوصول إىل األسواق الدولية . باتت تتأثر بشكل متزايد باملنافسة العاملية

                                                      

  .برمودا، وجزر فريجن الربيطانية، وجزر كاميان: البلدان املستثناة هي
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وبالتايل، ازداد الطابع الدويل لنظرا إىل األعمال التجارية . ة اإلنتاج وشبكات املعرفة العامليةواالرتباط بأنظم
  .وأصبحت طموحاا ذات نطاق إقليمي أو عاملي أكثر فأكثر

هنضة الشركات عرب الوطنية يف البلدان "، فإن "تقرير االستثمار العاملي"ووفقاً آلن مريو، رئيسة فريق   
ورغم صعوبة التكهن باخلريطة العاملية لألعمال . زٌء من التحول الناشئ يف بنية االقتصاد العامليالنامية هي ج

التجارية والقوة االقتصادية يف املستقبل، فإن شركات من الربازيل والصني واهلند وجنوب أفريقيا، بل من خمتلف 
ك تصور مثٌري من املنظور اإلمنائي، ال سيما أن هذه وذل. أحناء العامل النامي حقاً، ستكتسب شهرة عاملية شيئاً فشيئاً

  ".الشركات عرب الوطنية متثل أيضاً جهات مستثمرة هامة يف بلدان أخرى نامية

  استجابات السياسة العامة تعزز االجتاه

أثار توسع االستثمار األجنيب املباشر من هذه االقتصادات املصّدرة اجلديدة بعض االهتمام، وال سيما لدى   
 يف املائة من هذه الوكاالت يف أفريقيا تستهدف حالياً 90فأكثر من . عدد من وكاالت تشجيع االستثمار

كما أن وكاالت . االستثمارات األجنبية املباشرة من البلدان النامية األخرى، وباألخص من داخل املنطقة نفسها
هلا يف بلدان كالربازيل والصني واهلند ومجهورية تشجيع االستثمار يف البلدان املتقدمة أنشأت أيضاً مكاتب حملية 

  .كوريا وسنغافورة وجنوب أفريقيا

أما من منظور البلد املصدر، فإن مثة اعترافاً متزايداً بأن من شأن االستثمار األجنيب املباشر الصادر أن   
راً مباشراً على االستثمار وهناك قلة قليلة من البلدان النامية اليت تفرض حظ. يعزز القدرة التنافسية للشركات

بل إن بعض احلكومات بدأت بالفعل يف تشجيع شركاا على االستثمار يف اخلارج من . األجنيب املباشر الصادر
بيد أن التقرير يشدد على أن انتقال . خالل تزويدها باملعلومات، وخدمات التقريب، واحلوافز وتأمني االستثمار

ستثمار األجنيب املباشر املوجه للخارج يتوقف على عدة عوامل منها حالة ميزان لال" التشجيع الفعلي"البلد إىل 
وقد يكون من األجدر توجيه الكثري من البلدان املتدنية الدخل . املدفوعات يف البلد، وقدرات قطاع املشاريع لديه

 من تشجيع االستثمار األجنيب إىل التركيز على إجياد بيئة أعمال تنافسية وتعزيز قدرات شركاا يف الداخل بدالً
  .املباشر املوجه إىل اخلارج

  الفرص فيما بني بلدان اجلنوب

يذكر تقرير األونكتاد أن توسع االستثمار األجنيب املباشر الصادر من البلدان النامية يتسم بأمهية خاصة   
جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر فباستثناء املراكز املالية اخلارجية، قفز . بالنسبة للتعاون بني بلدان اجلنوب

 يف املائة 25، أي بنسبة 2004 ملياراً يف عام 60 إىل 1985فيما بني بلدان اجلنوب من ملياري دوالر يف عام 
ويتحرك اجلزء األكرب من االستثمار األجنيب . من جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية

وبالنسبة لبعض أقل البلدان منواً، يشكل االستثمار ). 2انظر الشكل (بني بلدان اجلنوب ضمن املنطقة املباشر فيما 
فعلى سبيل املثال، . رد من البلدان النامية جزءاً كبرياً أو غالباً من جمموع التدفقات الواردة إليهااألجنيب املباشر الوا

 يف املائة من جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل بوتسوانا ومجهورية الكونغو 50فإن أكثر من 
  .رة من جنوب أفريقياالدميقراطية وليسوتو ومالوي وسوازيلند يأيت من جهات مستثم

من املهم التفكري يف كيف ميكن املضي يف "وجاء يف تعليق لألمني العام لألمم املتحدة، كويف عنان، أن   
  ".تعزيز هذا التعاون بني بلدان اجلنوب لتشجيع املكاسب اإلمنائية
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لدان املتقدمة على ومع أن الشركات عرب الوطنية يف البلدان النامية قد تتخلف عن ركب نظرياا يف الب  

صعيد األصول والقدرات التكنولوجية، فإن مناذج أعماهلا وكفاءاا قد تكون أحياناً أفضل تكيفاً مع بيئة العمل يف 
ومقارنةً بالشركات عرب الوطنية يف البلدان املتقدمة، تكمن إحدى مزايا الشركات . البلدان النامية املضيفة

وهو ما يسهل على . يف أهنا أكثر أُلفة بالظروف االقتصادية للبلدان النامية املضيفةاالستثمارية يف البلدان النامية 
كما أن وجود فجوات تكنولوجية أضيق . البلدان املضيفة اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر من هذه الشركات

الفروع األجنبية إىل بني الشركات املستثمرة وشركات البلد املضيف يزيد أيضاً من فرص نقل التكنولوجيا من 
  . شركات البلدان املضيفة

وقد أنشأ بعض البلدان النامية املصدرة لالستثمار األجنيب املباشر برامج خاصة لتعزيز هذا االستثمار بني   
وميكن املضي يف استكشاف هذه اجلهود ودعمها من خالل التعاون الوثيق بني مؤسسات البلدان . بلدان اجلنوب

   التنمية الشبكة العاملية ملصارف التصدير واالسترياد ومؤسسات متويلن مبادرة األونكتاد إىل إنشاء ومن شأ. النامية
)G-NEXID( اليت تتيح تبادل اخلربات بني بنوك التصدير واالسترياد يف البلدان النامية، أن تشكل خطوة هامة يف ،

  .هذا االجتاه

  احلاجة إىل مزيد من احلوار

فقد كانت مصدراً للقلق بعُض . ألجنيب املباشر كله بالترحاب يف البلدان املضيفةمل حيظ االستثمار ا  
عمليات االندماج والشراء عرب احلدود، وخباصة يف قطاع الطاقة، وكذلك يف خدمات اهلياكل األساسية أو يف 

ة أو لالقتصادات اليت ويتعني على الشركات عرب الوطنية التابعة لالقتصادات النامي". بعد أمين"قطاعات أخرى ذات 
وجيب بالطبع عقد . متر مبرحلة انتقالية أن تدرك احلساسيات اليت قد تثريها التدفقات االستثمارية بني بلدان اجلنوب

موازنة بني شواغل البلد املضيف واملنافع اليت ميكن حتقيقها من خالل تنافس مزيد من الشركات على األصول 
  .لتزام احليطة يف قراراا، مع مراعاة خطر إثارة ردود فعل انتقامية أو محائيةويتعني على البلدان ا. احمللية

وللتخفيف من هذه املخاطر وزيادة فوائد ازدياد االستثمار األجنيب املباشر الوارد من االقتصادات النامية   
ادل التجارب بني بلدان اجلنوب فتب. واليت متر مبرحلة انتقالية، حيث األونكتاد البلدان على تفعيل احلوار فيما بينها

ومن منظور . ميكن أن يعزز فرص االستثمارات عرب احلدود وأن يسهم يف التنمية املتبادلة للبلدان األصلية واملضيفة
التعاون بني بلدان اجلنوب والشمال، فإن مثة حاجة مماثلة للحوار وتعزيز إدراك وفهم العوامل اليت تبعد االستثمار 

وميكن لألونكتاد واملنظمات الدولية األخرى . ر عن اجلنوب وما ميكن أن يترتب على ذلك من آثاراألجنيب املباش
  االضطالع بدور هام عن طريق توفري التحليالت واملساعدة التقنية، وال يقل عن ذلك أمهية توفري منابر لتبادل اآلراء 

االستثمار األجنيب املباشر الوارد من االقتصادات واخلربات، ملساعدة البلدان على االستفادة بشكل كامل من زيادة 
 .النامية واليت متر مبرحلة انتقالية
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-1980، ة االستثمار األجنيب املباشر الصادر من االقتصادات النامية واليت متر مبرحلة انتقاليتدفقات  - 1الشكل 
2005. 

 2006تقرير االستثمار العاملي لعام  األونكتاد، :املصدر

  

ملباشر ا من حيث أرصدة االستثمار األجنيب اخلمسة عشر الكربى واالنتقاليةاالقتصادات النامية   - 1اجلدول 
 .الصادر
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تدفقات االستثمار األجنيب املباشر داخل املنطقة الواحدة وفيما بني املناطق للبلدان النامية، باستثناء   - 2الشكل 

 .2004-2002املراكز املالية اخلارجية، متوسط الفترة 
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