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 حظر

يحظر اقتباس محتويات ھذه النشرة الصحفية و التقريرالمتصل بھا 
قبل األلكترونية  أوتلخيصھما في وسائل اإلعالم المطبوعة أو المذاعة أو

 2013 يونيو 26بتوقيت جرينيتش يوم 17\00الساعة 
 

بتوقيت  19\00الساعة الواحدة بعد الظھر بتوقيت نيويورك و الساعة 
 2013 يوني 27من يوم 2\00بتوقيت دلھي و 22\30و جنيفا

 بتوقيت طوكيو 
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  2012االستثمار األجنبي المباشر المتجه إلى أفريقيا يتزايد، متحدياً االتجاه العالمي لعام
  

، ولكن التدفقات الداخلة تقرير يفيد بأن الصناعات االستخراجية هي الجاذب الرئيسي لالستثمار
  تستهدف أيضاً قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الموجهين نحو المستهلك

  
االســتثمار الصــادرة عــن األونكتــاد أن تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر املتجهــة  جاء يف الدراسة االستقصائية الســنوية الجتاهــات - 2013حزيران/يونيه  26، جنيف

، حــىت يف ظــل اخنفــاض االســتثمار األجنــيب املباشــر علــى 2012 مليــار دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف عــام 50يف املائــة فبلغــت  5تفعــت بنســبة إىل أفريقيــا ار 
  املائة. يف 18الصعيد العاملي بنسبة 

  
  تثمار والتجارة من أجل التنمية".، املعنون "سالسل القيمة العاملية: االس2013)1(تقرير االستثمار العالمي لعام وقد صدر اليوم 

  
)، ال يــزال االســتثمار يف الصــناعات االســتخراجية أهــم حمفــز لالســتثمار األجنــيب 1 وكما يتبني من تشكيل معامل االستثمار األجنيب املباشر ألكــرب البلــدان املتلقيــة (الشــكل

ا أســواق االســتهالك الناميــة يف أفريقيــا املباشر يف أفريقيا، كما تشري الدراسة. غري أن املشــاريع املندرجــة يف قطــ اعي الصــناعات التحويليــة واخلــدمات والــيت تســتهدف خبــدما
  ).2سجلت أيضاً زيادات يف االستثمار (الشكل 
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 United Nations) يمكن الحصول عليه من مكتب مبيعات وتسويق منشورات األمم المتحدة: E.13.II.D.5, ISBN-13: 978-92-1-112868-0(رقم المبيعات  التقرير )1(
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Nations Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. tel.: +1 212 
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االضــطرابات السياســية وتبدأ منطقة مشال أفريقيا تشهد مؤشرات على حدوث انتعاش يف أنشطة االستثمار العابرة للحدود بعد أن شهدت اخنفاضات ترجــع جــذورها إىل 
يف املائــة إىل  35. ويفيد تقرير االستثمار العــاملي بــأن تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر املتجهــة إىل مشــال أفريقيــا ارتفعــت بنســبة 2011اليت حدثت يف املنطقة يف عام 

يــث ارتفعــت التــدفقات الداخلــة إليهــا مــن هــروب صــاف لالســتثمار بلــغ . ويعــزى الكثــري مــن هــذه الزيــادة إىل حتــول جــرى يف مصــر، ح2012عام  مليار دوالر يف 11.5
ال يــزال أقــل بكثــري مــن  2012. ويشري التقرير إىل أن الرقم املســجل يف عــام 2012مليار دوالر يف عام  2.8إىل استثمار إجيايب بلغ  2011مليار دوالر يف عام  0.5

  .2011املستويات اليت بلغتها مصر قبل عام 
  

مليــار دوالر. ومــن االســتثمارات املوجهــة حنــو أكــرب بلــدين  16.8يف املائــة إىل  5قرير أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشــر املتجهــة إىل غــرب أفريقيــا اخنفضــت بنســبة ويبني الت
يف املائــة  21التــدفقات الداخلــة إىل نيجرييــا اخنفضــت بنســبة  مليــارات دوالر، ولكــن 3.3منتجني للنفط يف املنطقة، ظل االستثمار األجنيب املباشر املتجه إىل غانا مستقراً عند 

اجلانــب اإلجيــايب، يــذكر تقريــر االســتثمار العــاملي أن امتيــازات التعــدين يف  مليــارات دوالر، متســببًة يف قــدر كبــري مــن اخنفــاض التــدفقات املتجهــة إىل املنطقــة. وعلــى 7.0إىل 
  مليار دوالر. 1.2إليها حىت بلغت موريتانيا ساعدت يف مضاعفة التدفقات الداخلة 

  
مليــارات دوالر، وهــو رقــم قياســي. وظلــت املــوارد الطبيعيــة جتتــذب اســتثمارات شــركات التعــدين عــرب  10وشــهد وســط أفريقيــا ارتفاعــاً للتــدفقات الداخلــة إليــه حــىت بلغــت 

الكوبالــت  - ) للنحــاس Tenke Fungurumeمنجم تينكي فونغــورومي (  و توسيعحنالوطنية. فعلى سبيل املثال، جرى توجيه جزء كبري من االستثمار األجنيب املباشر 
  الكونغو الدميقراطية).(مجهورية 

  
و ن االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة حنــأما موارد الطاقة مثل احتياطيات الغاز اليت اكُتشفت مؤخراً يف مجهورية تنزانيا املتحدة، وآبار الــنفط يف أوغنــدا، فقــد وجهــت املزيــد مــ

، كما جاء يف 2012مليارات دوالر يف عام  6.3إىل  2011مليارات دوالر يف عام  4.6شرق أفريقيا. ونتيجة لذلك، ارتفعت التدفقات الداخلة إىل هذه املنطقة من 
  التقرير.

  
مليـــارات دوالر يف عـــام  5.4إىل  2011ليـــارات دوالر يف عــام م 8.7غــري أن تـــدفقات االســتثمار األجنـــيب املباشـــر الداخلــة إىل أفريقيـــا اجلنوبيـــة اخنفضــت اخنفاضـــاً حــاداً مـــن 

مليــارات دوالر، وقــد جــذبتها مســتودعات  5.2الداخلــة إىل موزامبيــق فبلغــت  ، وإن شهدت بعض الدول زيادات ضخمة. فعلــى ســبيل املثــال، تضــاعفت التــدفقات2012
االســتثمار املتجــه إىل هــذا البلــد الغــاز البحريــة الضــخمة يف البلــد. ويف الوقــت نفســه، ســجلت أنغــوال عامــاً ثالثــاً متواليــاً مــن اخنفــاض االســتثمار األجنــيب املباشــر. فــاخنفض 

 2012يف املائــة يف عــام  24 التــدفقات الداخلــة إىل جنــوب أفريقيــا، الــيت مالــت إىل التقلــب بشــدة يف الســنوات األخــرية، بنســبة مليــارات دوالر. واخنفضــت 6.9مبقــدار 
معيــدة مليــارات دوالر،  4.4مليــارات دوالر. ويف املقابــل، عــادت تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر اخلارجــة مــن جنــوب أفريقيــا إىل االرتفــاع حبــدة فبلغــت  4.6فبلغــت 

ز يف قطاعــات مثــل التعــدين، البلد إىل وضعه كأكرب بلد يشكل مصدراً لالستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا. وقد كانت شركات جنوب أفريقيا نشطة يف عمليــات االحتيــا
  .2012والبيع باجلملة، والرعاية الصحية خالل عام 

  
ركيــزة تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر املتجــه إىل أفريقيــا، يشــري التقريــر إىل أن االســتثمار األجنــيب املباشــر يف ويف حــني أن مــن الواضــح أن املــوارد الطبيعيــة ال تــزال هــي 

 2008امي ناشئة يف القارة. فبني عــقطاعي الصناعات التحويلية واخلدمات املوجهني حنو املستهلك يشهد بداية ارتفاع، معرباً عن تزايد القدرة الشرائية للطبقة املتوسطة ال
يف املائــة مــن  23يف املائــة إىل  7، ارتفعــت نســبة مســامهة الصــناعات املتعلقــة باملســتهلك يف قيمــة مشــاريع االســتثمار يف اجملــاالت اجلديــدة يف أفريقيــا مــن نســبة 2012و

اريع القائمــة، ولــيس االســتثمار مــن خــالل عمليــات االنــدماج ). واالســتثمار يف اجملــاالت اجلديــدة هــو االســتثمار يف املشــاريع اجلديــدة أو توســيع املشــ2اإلمجــايل (الشــكل 
  واالحتياز.

  
يتزايــد يف أفريقيــا. وبقيــاس  ومــن حيــث مصــادر االســتثمار األجنــيب املباشــر، يفيــد تقريــر االســتثمار العــاملي بــأن نشــاط الشــركات عــرب الوطنيــة الوافــدة مــن األســواق الناشــئة

ذا الرتتيب) هي أكرب مستثمري البلدان النامية يف أفريقيا.الرصيد من االستثمار األجنيب املباشر، تك   ون ماليزيا، وجنوب أفريقيا، والصني، واهلند (
  

مليــار دوالر. وخبــالف  14فبلغــت  2012وجــاء يف التقريــر أن تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر اخلارجــة مــن البلــدان األفريقيــة كــادت تتضــاعف ثالثــة أمثــال يف عــام 
  الداخلة، ارتفعت التدفقات اخلارجة يف مجيع املناطق األفريقية، مما أسفر عن تسجيل رقم قياسي جملموعها. التدفقات
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  2012و 2011بلدان متلقية لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة،  5أفريقيا: أكبر  : 1الشكل 

  (مبليارات دوالرات الواليات املتحدة)

 
   2013ر االستثمار العالمي لعام المصدر : األونكتاد، تقري

 
  

نسبة مساهمة مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في المجاالت الجديدة المتعلقة بالمستهلك في القيمــة اإلجماليــة : 2الشكل 
  2012-2008لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر في المجاالت الجديدة في أفريقيا، 

  (بالنسبة املئوية)

  
   2013كتاد، تقرير االستثمار العالمي لعام المصدر : األون
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