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  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا تبلغ أعلى مستوى هلا يف التاريخ 
 تركزة من الناحية اجلغرافية والقطاعيةلكن التدفقات م

 
 بليون دوالر 31 رقماً قياسياً بلغ 2005تلقت أفريقيا من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف   

تقرير ، غري أن هذه االستثمارات متركزة يف بلدان وقطاعات قليلة، حسب ما أورده األونكتاد يف )1الشكل (
مار األجنيب املباشر الوارد من االقتصادات النامية واالنتقالية وآثاره على ، االستث2006االستثمار العاملي 

وساعدت الزيادة الشديدة يف رحبية الشركات وزيادة أسعار السلع على مدى السنتني املاضيتني يف . )1(التنمية

                                                      

  .press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828+, Press office :جهات االتصال  ∗ 

اآلثار املترتبة على :  انتقالية، االستثمار األجنيب املباشر الوارد من االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة2006تقرير االستثمار العاملي لعام 
ميكن احلصول عليه من مكاتب املبيعات التابعة لألمم املتحدة على العناوين املبينة أدناه أو ) E.06.II.D.11, ISBN 92-1-112703-4رقم املبيع ( التنمية

ويشمل السعران .  دوالراً للمقيمني يف البلدان النامية40ات املتحدة؛ ويباع بسعر  دوالرا من دوالرات الوالي80: السعر. البلدانمن وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من 
وعلى الزبائن الراغبني يف شراء الكتاب أو القرص املدمج بشكل منفصل أو يف احلصول على سعر البيع بالنسبة لكميات كبرية االتصال مبكتب . كال من الكتاب والقرص املدمج
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org.un@unpubli: mail-e, 41 22 917 0027:+fax, Switzerland, 10Geneva 211 -CH, Nations وفيما يتعلق باألمريكتني وشرقي آسيا ؛
 United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, tel: +1 212 963 8302 or +1:إىل

publications/org.un.www://http: Internet. org.un@publications: mail-e, 1 212 963 3489: +fax, 800 253 9646.  

 حظر

حظر اقتباس أو تلخيص حمتويات هذا البيان الصحفي والتقرير املتصل به يف وسائط اإلعالم ُي
 املطبوعة أو املذاعة أو اإللكترونية قبل 

  بتوقيت غرينتش00/17 الساعة - 2006 أكتوبر/تشرين األول 16

ساعة  بتوقيت جنيف، ال00/19الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، والساعة (
)أكتوبر بتوقيت طوكيو/ تشرين األول17- 00/02 بتوقيت دهلي، الساعة 30/22  
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بشر التوقعات بزيادة وت.  يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل املنطقة78حتقيق معدل منو قدره 

 نظراً إىل كثرة االلتزامات مبشاريع، والعدد الكبري من املستثمرين التواقني إىل احلصول على 2006أخرى عام 
واستمر . املوارد، وإىل املوقف اإلجيايب عموما من االستثمار األجنيب املباشر على مستوى السياسة العامة يف املنطقة

يف كونه مصدراً رئيسياً لالستثمار يف أفريقيا إذ ارتفعت حصته من إمجايل تكوين رأس االستثمار األجنيب املباشر 
غري أن حصة املنطقة من االستثمار األجنيب املباشر عاملياً ظلت متدنية . 2005 يف املائة عام 19املال الثابت إىل 

 من الشركات عرب الوطنية ففي قطاع الصناعات التحويلية، انسحب عدد. 2005 يف املائة عام 3حمصورة يف 
العاملة يف قطاع النسيج من أفريقيا ألن املزايا املتعلقة باحلصص اليت كانت البلدان األفريقية تستفيد منها اخنفضت 

  .2005بعد انتهاء ترتيب املنسوجات املتعددة األلياف عام 
 

، إذ عرفت قفزة كبرية 2005 عام وكانت جنوب أفريقيا أكرب  متلقي لالستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة  
 بليون 0.8 سوى 2004 باليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حيث مل تكن تبلغ عام 6.4يف التدفقات بلغت 

والسبب يف ذلك راجع إىل شراء .  يف املائة من إمجايل استثمارات املنطقة21واستأثرت جنوب أفريقيا حبوايل . دوالر
 Amalgamated)ملصرف امالغاماتيد بانك ) اململكة املتحدة ()ys BankaarclB(  بانكمصرف باركليز

Bank)) جنوب -واستأثرت البلدان املتلقية العشرة األوائل يف أفريقيا .  باليني دوالر5.5  بقيمة )جنوب أفريقيا 
طية، اجلزائر، تونس، تشاد، ذا أفريقيا، مصر، نيجرييا، املغرب، السودان، غينيا االستوائية، مجهورية الكونغو الدميقرا

ويف مثانية من هذه البلدان، ). 2الشكل ( االستثمار األجنيب املباشر اإلقليمي  يف املائة من إمجايل86 حبوايل -الترتيب 
 باليني دوالر بالنسبة ملصر ونيجرييا وجنوب 3أزيد من ( بليون دوالر 1جتاوزت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 

إذ استهدف االستثمار قطاعات الطاقة، : وكانت التدفقات الواردة إىل جنوب أفريقيا األكثر تنوعاً). ا بوجه خاصأفريقي
  .واآلليات والتعدين إضافة إىل القطاع املصريف، الذي استأثر حبصة األسد

 
 بلداً 34  مليون دوالر يف100وعلى الطرف القصي اآلخر، ظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر دون   

وهي يف معظمها من أقل البلدان منواً، منها أنغوال املنتجة للنفط، اليت عرفت تدهورا شديداً يف واردات االستثمار . أفريقيا
إن العديد من البلدان  املتلقية عدد صغري من االستثمار األجنيب املباشر  يف املنطقة لديها .  2005األجنيب املباشر عام 
 اإلنتاج ودة؛ وتفتقر إىل القدرة على املشاركة يف تصنيع كبري، وبالتايل تعد األقل اندماجا يف نظامموارد طبيعية حمد

ومر بعض البلدان أيضا بعدم استقرار سياسي أو حبرب أهلية يف املاضي القريب، مما دمر ُجل قدرا . العاملي
  .اإلنتاجية احملدودة أصالً

 
ملباشر إىل املنطقة يف قطاعات قليلة، مثل النفط والغاز  وتركزت تدفقات االستثمار األجنيب ا  

اجلزائر، وتشاد، ومصر، وغينيا االستوائية، ونيجرييا، والسودان، (واستأثرت ستة بلدان منتجة للنفط . والتعدين
 أن ورغم.  يف املائة من تدفقات املنطقة48حبوايل ) بالترتيب التنازيل من حيث قيمة االستثمار األجنيب املباشر

ثل كينيا وموريشيوس وليسوتو وسوازيلند وأوغندا قد بدأت يف االستفادة من االستثمار األجنيب املباشر بلدان م
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لتمويل قطاعاا يف جمال  النسيج واأللبسة مبوجب قانون النمو والفرص يف أفريقيا، حتول هذا االجتاه عقب انتهاء 
 بنسبة 2005 حجم األلبسة املصنعة عام تقلّصففي موريشيوس . 2005ترتيب املنسوجات املتعددة األلياف يف 

ويف ليسوتو، أقفلت ست شركات عرب وطنية ). الصني( يف املائة عقب مغادرة الشركات اململوكة هلونغ كونغ 30
وتظهر هذه االنتكاسة أن أثر املبادرات املتصلة بالتجارة قد .  وظيفة6 650للنسيج أبواا، متسببة يف فقدان 

.  يف أفريقيا، حيث القدرات احمللية غري كافية لسرعة استيعاب عمليات اإلنتاج ومواصلتهايكون قصري األجل
وُتؤكد كذلك أن التقدم الصناعي يف أفريقيا يستلزم قدرة إنتاجية تنافسية، إضافة على حتسني الوصول إىل األسواق 

ة إىل استمرار عرقلة قدرة املنطقة وقد يؤدي استمرار مشكلة القدرات احلامس. ووضع أطر تنظيمية أكثر انفتاحاً
  .على جذب االستثمار األجنيب املباشر واالحتفاظ به يف قطاع التصنيع

 
ذلك أن . وظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادر من أفريقيا صغرية قادمةً من بلدان قليلة  

 تستأثر مبا -  واملغرب، ونيجرييا وجنوب أفريقيا  هي مصر، وليبرييا، واجلماهريية العربية الليبية،- ستة بلدان أصلية 
مث إن الشركات عرب الوطنية األفريقية الكربى تنتمي أيضاً إىل .  يف املائة من إمجايل التدفقات الصادرة80يفوق 

، كانت تسع شركات عرب وطنية من أصل العشر األوائل من الشركات 2004عدد صغري من البلدان ففي عام 
تنتمي إىل جنوب أفريقيا، وإن كانت شركة ) 1اجلدول (املالية املرتبة حسب األصول األجنبية األفريقية غري 
 .ضمن القائمة) مصر ( (Orascom Construction)أوراسكوم للبناء

 
 wir/org.unctad.www: يوجد تقرير االستثمار العاملي وقاعدة بياناته على شبكة إنترنت على العنوانني التاليني
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 وحصتها من إمجايل تكوين رأس املال  الواردتدفقات االستثمار األجنيب املباشر : أفريقيا- 1الشكل 
 2005- 1995الثابت، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي   :املصدر    )أ (

- 2004صادات العشرة األوائل،تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد، االقت :أفريقيا- 2الشكل 
 )بباليني الدوالرات ()أ(2005

  

 2006تقرير االستثمار العاملي األونكتاد،   :املصدر  
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الشركات عرب الوطنية غري املالية العشر الكربى املنتمية إىل أفريقيا، مرتبةً حبسب   - 1اجلدول 
  )مباليني الدوالرات (2004األصول األجنبية، 

 

 2006تقرير االستثمار العاملي اد، األونكت  :املصدر  

 

 

 

Corporation Home economy Industry Foreign Total Foreign Total

Sasol Limited South Africa Industrial chemicals 4 902 12 998 5 541 10 684
Sappi Limited South Africa Paper 4 187 6 150 4 351 4 762
MTN Group Limited South Africa Telecommunications 2 819 5 216 2 068 5 150
Steinhoff International holdings South Africa Household Goods 2 747 4 345 1 599 3 395
Barloworld Ltd South Africa Diversified 2 170 4 592 2 935 6 514
Naspers Limited South Africa Media 1 707 2 766  677 2 479
Nampak Limited South Africa Packaging 1 626 1 968  998 3 107
Gold Fields Limited South Africa Metal and metal products 1 183 4 262  775 2 088
Orascom Construction Egypt Diversified 1 067 2 080  859 1 396
Datatec Limited South Africa Computer and related activities  944  987 2 552 2 631

Assets Sales


