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، حسب التقرير 2012 في المائة في عام 18انخفاض االستثمار األجنبي المباشر العالمي بنسبة 

  السنوي

  
 طاب البلدان النامية لغالبية االستثمارات؛تقرير االستثمار العالمي يشير، في سابقة من نوعها، إلى استق

  2012قريبة من مستواها في عام  2013  توقعات بأن تظل التدفقات في عام
  

دوالر مـن دوالرات  تريليـون 1.35يف املائـة ُمسـجلًة  18اخنفضت التـدفقات العامليـة الوافـدة مـن االسـتثمار األجنـيب املباشـر بنسـبة  - 2013يونيه /حزيران 26جنيف، 
وأفــادت الدراســة االستقصــائية الســنوية الجتاهــات االســتثمار الصــادرة عــن األونكتــاد أن االنتعــاش لتحقيــق مســتويات اســتثمار أقــوى . 2012لواليــات املتحــدة يف عــام ا

 . تلف السياسات العامة، وهو ما يُعزى يف معظمه إىل اهلشاشة االقتصادية العاملية وحالة عدم اليقني اليت كان متوقعاً  أطول مما سيستغرق وقتاً 

 
  .االستثمار والتجارة من أجل التنمية: سالسل القيمة العالميةاملعنون  )1(2013تقرير االستثمار العالمي لعام وصدر اليوم 

  
وبتحســن ظــروف ). 1الشـكل (ر تريليــون دوال 1.45ودون عتبــة  2012مـن مســتواه يف عـام  قريبــاً  2013يتوقـع األونكتــاد أن يظـل االســتثمار األجنــيب املباشـر يف عــام 

غت مسـتويات قياسـية إىل اسـتثمارات االقتصاد الكلي واستعادة املستثمرين ثقتهم يف املدى املتوسط، رمبا تُقدم الشركات عرب الوطنية على حتويل موجوداا النقدية اليت بل
ومـع ذلـك، حيـذر التقريـر . 2015تريليـون دوالر يف عـام  1.8، و2014الر يف عـام تريليـون دو  1.6وعندها، قد تقفز تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر إىل . جديدة
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السياســات العامــة يف اــاالت مــن أن عوامــل، مثــل جوانــب الضــعف اهليكلــي يف النظــام املــايل العــاملي، واحتمــال تــدهور بيئــة االقتصــاد الكلــي، والّريبــة الكبــرية الــيت تطبــع 
  .قد تؤدي إىل مزيد من االخنفاض يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر احلامسة بالنسبة لثقة املستثمرين،

 
فــألول مــرة علــى اإلطــالق، تنــال االقتصــادات الناميــة مــن االســتثمار . 2012وحـازت البلــدان الناميــة قصــب الســبق يف جمــال اجتــذاب االســتثمار األجنــيب املباشــر يف عــام 

ومـع ذلـك، فـإن التقريـر خيلـص إىل أن . يف املائـة مـن تـدفقات االسـتثمار األجنـيب املباشـر العـاملي 52، حيـث شـكل نصـيبها تقدمـةاملاألجنيب املباشر أكثر مما نالته البلدان 
أعلى مستوى وهو ثاين  -باليني دوالر  703 ، حيث بلغت)يف املائة 4بنسبة ( طفيفاً  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل البلدان النامية قد سجلت اخنفاضاً 

ة مــن االرتفــاع، وإن كــان ومــن بــني التـدفقات الــواردة إىل املنــاطق الناميـة، ظلــت التــدفقات إىل آســيا وأمريكـا الالتينيــة ومنطقــة البحـر الكــارييب يف مســتويات تارخييـ. مسـجل
ويفيــد التقريــر بــأن . باشــر باحلســاب املقــارن مــع الســنوات الســابقةزيــادة يف تــدفقات االسـتثمار األجنــيب امل 2012وســجلت أفريقيــا يف عــام . يف زمخــه منوهـا قــد شــهد فتــوراً 

والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية، والــدول اجلزريــة الصــغرية  الــيت تشــمل أقــل البلــدان منــواً  - يف االقتصــادات الضــعيفة هيكليــاً  أيضــاً  االســتثمار األجنــيب املباشــر يســجل ارتفاعــاً 
  .النامية

 
. يف املائــة 31بليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل حصــة قياســية مــن امــوع العــاملي قــدرها  426جنــيب املباشــر الصــادرة عــن االقتصــادات الناميــة وبلغــت تــدفقات االســتثمار األ

ان الناميـة يف آسـيا أكـرب ومتثـل البلـد. 2011وظلت التدفقات الصادرة عن البلدان النامية يف آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف مستوياا املسـجلة يف عـام 
وتقـدمت الصـني يف َمصـاّف كبـار املسـتثمرين، حيـث صـعدت . مصدر لالستثمار األجنيب املباشر، حيث تعادل حصـتها ثالثـة أربـاع جممـوع التـدفقات مـن البلـدان الناميـة

  .دفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة عن أفريقيا مبا يناهز ثالثة أمثاهلاوزادت ت). 2الشكل (من املرتبة السادسة إىل املرتبة الثالثة، بعد الواليات املتحدة واليابان 
 

وهو مستوى مل يشهد  - بليون دوالر 561يف املائة، حيث بلغت  32ويكشف التقرير عن تراجع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل البلدان املتقدمة بنسبة 
ويف الوقــت نفســه، اخنفضــت تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر الصــادرة عــن البلــدان املتقدمــة إىل مــا يقــارب مســتوى احلضــيض  .ســنوات 10لــه مثيــل منــذ مــا يقــرب 

ه ودفعــت التوقعــات االقتصــادية غــري املضــمونة بالشــركات عــرب الوطنيــة يف البلــدان املتقدمــة إىل التمســك بــنهج الرتيــث والرتقــب الــذي تتبعــه جتــا. 2009املســجل يف عــام 
 38مــن البلــدان املتقدمــة، وعــددها  بلــداً  22، شــهد 2012ويف عــام . مــن إجــراء عمليــات توســع دوليــة كبــرية االســتثمارات اجلديــدة، أو تصــفية األصــول األجنبيــة، بــدالً 

  .باليني دوالر 909ت يف يف املائة ليستقر مبلغ التدفقا 23يف االستثمار األجنيب املباشر اخلارج، مما أدى إىل اخنفاض بنسبة  ، تراجعاً بلداً 
 

  :2012اجتاهات رئيسية إضافية يف االستثمار األجنيب املباشر العاملي يف عام 
 

يف  845إىل  2010يف عــام  650عــدد الشــركات عــرب الوطنيــة اململوكــة للــدول مــن  زاد. اســتمرار وتيــرة تــدويل الشــركات المملوكــة للــدول وصــناديق الثــروة الســيادية
ومل . يف املائــة مـــن جممـــوع االســتثمار األجنـــيب املباشـــر يف العـــامل 11 بليــون دوالر، أي مـــا يكـــاد يعـــادل 145فقات اســتثمارها األجنـــيب املباشـــر وبلغـــت تـــد. 2012 عــام

االستثمار األجنيب املباشر  ويقدر. بليون دوالر، لكنه تضاعف مقارنة بالعام السابق 20مبلغ  2012يتجاوز االستثمار األجنيب املباشر لصناديق الثروة السيادية يف عام 
  . بليون دوالر معظمه مستثمر يف األسواق املالية والعقارات، والبناء، واملرافق العامة 127الرتاكمي، عن طريق صناديق الثروة السيادية، مببلغ 

 
ــات ذات األغــراض الخاصــة مبعــث قلــق ــة والكيان ــة الخارجي ــزال االســتثمارات بواســطة المراكــز المالي لت االســتثمارات بواســطة املراكــز املاليــة اخلارجيــة وســج. ال ت

زالــت قريبــة مــن املســتوى الــذي ســجلته يف ذروــا عــام  فالتــدفقات املاليــة إىل املراكــز املاليــة اخلارجيــة مــا. والكيانــات ذات األغــراض اخلاصــة مســتويات تارخييــة مــن االرتفــاع
لتهــرب الضـــرييب قــد ركــزت علــى املراكـــز املاليــة اخلارجيــة، فــإن التـــدفقات املاليــة عــن طريــق الكيانـــات ذات ورغــم أن معظــم اجلهــود الدوليـــة الراميــة إىل مكافحــة ا. 2007

 فتــئ يزيــد عــدد البلــدان الــيت متــنح شــروطاً  ومــا. )3(الشــكل  ، تكــُرب نظريــا مــن املراكــز املاليــة اخلارجيــة مبقــدار ينــاهز ســبعة أمثاهلــا2011األغــراض اخلاصــة كانــت يف عــام 
  .راض اخلاصةاألغضريبية تفضيلية للكيانات ذات 

 
مبعـدل ثابـت، وهـو مـا يُعـزى إىل كـون تـدفقات االسـتثمار األجنـيب  2012وواصـل اإلنتـاج الـدويل للشـركات عـرب الوطنيـة توسـعه يف عـام . اإلنتاج الدولي فـي نمـو مطـرد

يف املائـة  9وارتفعت أرصـدة االسـتثمار األجنـيب املباشـر بنسـبة . ◌ً األجنيب املباشر املوجود أصال املباشر، حىت وإن كانت يف مستويات متدنية، تنضاف إىل رصيد االستثمار
تريليونـات دوالر  7.5منهـا (تريليـون دوالر  26وحققـت الشـركات األجنبيـة املنتسـبة للشـركات عـرب الوطنيـة مبيعـات بقيمـة . تريليـون دوالر 23  ، ُمسجلًة مبلـغ2012يف عام 

، أي 2012تريليونـات دوالر يف عــام  6.6وأسـهمت الشـركات املنتسـبة بقيمـة مضـافة بلغـت . 2011يف املائـة مقارنــة بعـام  7.4وهـو مـا ميثـل زيـادة بنسـبة ، )مـن الصـادرات
األجنبيـة املنتسـبة للشـركات عـرب الوطنيـة ووّظفـت الشـركات . يف املائـة 2.3نسـبة منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي البالغـة  يف املائة، وهـو مـا يتناسـب مـع 5.5بزيادة قدرها 

  ).1اجلدول ( 2011 يف املائة مقارنة بعام 5.7، أي بزيادة قدرها 2012مليون شخص يف عام  72
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ليـون دوالر تري 1.5، بلغـت إيـرادات االسـتثمار األجنـيب املباشـر 2011ويف عام . الحصائل المعاد استثمارها قد تشكل مصدر تمويل هام لالستثمار الطويل األجل
يف املائة على الصعيد العاملي، وهي أعلى يف كل من االقتصادات النامية  7ويبلغ معدل العائد على االستثمار املباشر األجنيب . تريليون دوالر 21مضافة إىل رصيد قدره 

واحتفظــت االقتصــادات املضــيفة مبــا يقــرب ثلــث إيــرادات ). يف املائــة 5(مــة ممــا هــو يف البلــدان املتقد) يف املائــة 13(واالقتصــادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة ) يف املائــة 8(
وأكــرب حصــة مــن ). يف املائــة مــن مــدفوعات احلســاب اجلــاري 3.4وهــو مــا ميثــل يف املتوســط (أعيــد الثلثــان إىل األوطــان األصــلية  االســتثمار األجنــيب املباشــر العــاملي، فيمــا

ومــع ذلــك، . يف املائـة مــن إيـرادات االســتثمار األجنـيب املباشــر مصـدر متويــل مهـم 40ان الناميــة؛ فباتـت تلــك احلصـة البالغــة احلصـائل املســتبقاة هـي مــا احتفظـت بــه البلـد
 .جبقاة إىل استثمار منتحيذر التقرير من أن كل هذه املبالغ ال ُحتول إىل نفقات رأمسالية، وأن التحدي الذي تواجهه احلكومات املضيفة هو حتويل احلصائل املست

  
 

  2015-2013 ، واإلسقاطات للفترة2012- 2004المباشر في العالم، األجنبي تدفقات االستثمار  : 1:الشكل 

 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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  2012ات المضيفة والمستثمرة، العشر األوائل من االقتصاد : 2الشكل 

 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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6 Germany (11)

5 United Kingdom (3)

4 Hong Kong, China (4)

3 China (6)

2 Japan (2)

1 United States (1)

(x) = 2011 ranking

Developing economies

Developed economies

Transition economies

329

Home economies
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  2011 االستثمار إلى الكيانات ذات األغراض الخاصة والمراكز المالية الخارجية، تقديرات تدفقات: 3الشكل 

 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 
 .2013تقرير االستثمار العاملي لعام  - األونكتاد: املصدر

ال ُيدرج األونكتاد التدفقات إىل الكيانات ذات األغراض اخلاصة . تشمل فقط التدفقات إىل الكيانات ذات األغراض اخلاصة اليت يوجد مقرها يف لكسمربغ وهنغاريا وهولندا )أ(
  .هذه البلدان يف إحصاءات تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف العاملاملوجودة يف 

 
  1الجدول 

  2012-1990مؤشرات مختارة لالستثمار األجنبي المباشر واإلنتاج الدولي، 

  البند

  القيمة باألسعار احلالية
  (مباليني الدوالرات)

1990  

2005 -2007  
  2012  2011  2010  متوسط ما قبل األزمة

  1 351  1 652  1 409  1 491  207  ستثمار األجنيب املباشر الوافدتدفقات اال

  1 391  1 678  1 505  1 534  241  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادر

  22 813  20 873  20 380  14 706  2 078  أرصدة االستثمار األجنيب املباشر الوافد

  23 593  21 442  21 130  15 895  2 091  أرصدة االستثمار األجنيب املباشر الصادر

  1 507  1 500  1 377  1 076  75  إيرادات االستثمار األجنيب املباشر الوافد

  6.6  7.2  6.8  7  4  معدل العائد على االستثمار األجنيب املباشر الوافد
  1 461  1 548  1 387  1 148  122  رإيرادات االستثمار األجنيب املباشر الصاد

نـــــــيب املباشـــــــر معـــــــدل العائـــــــد علـــــــى االســـــــتثمار األج
  الصادر

6  7  6.6  7.2  6.2  

  308  555  344  703  99  عمليات الدمج والتملك عرب احلدود

  25 980  24 198  22 574  19 579  5 102  مبيعات الشركات األجنبية املنتسبة

  6 607  6 260  5 735  4 124  1 018  (ناتج) القيمة املضافة للشركات األجنبية املنتسبة

  86 574  83 043  78 631  43 836  4 599  جنبية املنتسبةجمموع أصول الشركات األ

  7 479  7 436  6 320  5 003  1 498  صادرات الشركات األجنبية املنتسبة

  71 695  67 852  63 043  51 795  21 458  العمالة يف الشركات األجنبية املنتسبة (باآلالف)

            مذكرة:
  71 707  70 221  63 468  50 319  22 206  الناتج احمللي اإلمجايل

  16 278  15 770  13 940  11 208  5 109  إمجايل تكوين رؤوس األموال الثابتة

  235  240  215  161  27  إيرادات اإلتاوات ورسوم الرتخيص

  22 432  22 303  18 956  15 008  4 382  صادرات السلع واخلدمات
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