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وفـق  2013تريليـون دوالر يف عـام  1.45يف املائـة لتصـل إىل  9زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العـاملي بنسـبة  - 2014حزيران/يونيه  24جنيف، 

ات الوافــدة مــن هــذا االســتثمار يف مجيـع التجمعــات االقتصــادية الرئيســية، ســواء أكانــت وارتفعــت التـدفق  )1(2014تقريــر االســتثمار العــالمي لعــام مـا جــاء يف 
  تريليون دوالر. 25.5يف املائة فبلغت  9متقدمة أم نامية أم انتقالية. ومنت أيضاً أرصدة االستثمار األجنيب املباشر العاملي بنسبة 

 
، علـى توجيـه االسـتثمار إىل أهـداف التنميـة املسـتدامة، في أهداف التنمية المستدامة: خطة عمـل""االستثمار ويركز التقرير، كما ُيستشف من عنوانه الفرعـي 

  مثل احلد من الفقر واإلدماج االجتماعي ومكافحة تغري املناخ.
 

، 2015ريليــــون دوالر يف عــــام ت 1.75، و2014تريليــــون دوالر يف عــــام  1.6ويتوقـــع األونكتــــاد أن تزيــــد تــــدفقات االســــتثمار األجنــــيب املباشــــر العــــاملي لتبلــــغ 
مدفوعة أساساً باالستثمارات يف االقتصادات املتقدمة. لكن هشاشة بعض األسواق الناشـئة واملخـاطر املقرتنـة بـالغموض  2016تريليون دوالر يف عام  1.85و

ت االسـتثمار األجنـيب املباشـر. وقـد يرتاجـع التـوزّع الذي يكتنـف السياسـات والنزاعـات اإلقليميـة قـد تـؤدي مـع ذلـك إىل حـرف مسـار التحسـن املرتقـب يف تـدفقا
ات العامليـة الوافـدة. وتــوحي اإلقليمـي لتـدفقات االسـتثمار األجنــيب املباشـر الوافـد إىل "الـنمط التقليــدي" املتمثـل يف تلقـي البلـدان املتقدمــة نصـيباً أعلـى مـن التــدفق

بعـد أن ـاوت  2016يف املائـة يف عـام  52شر العاملي الوافدة إىل البلـدان املتقدمـة قـد تصـل إىل توقعات األونكتاد بأن نصيب تدفقات االستثمار األجنيب املبا
). ومـع ذلــك، سـتظل تـدفقات االســتثمار األجنـيب املباشــر إىل االقتصـادات الناميــة 1، اجلــدول 1يف املائــة يف السـنوات القليلــة املاضـية (الشـكل  40إىل أقـل مـن 
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يف املائة من التدفقات العاملية الوافدة، رغم أن  54) مّثل نسبة 1مليار دوالر (اجلدول  778مستوى عالياً جديداً قدره  2013وبلغت هذه التدفقات يف عام 
ة. وال تــزال البلــدان الناميــة يف آســيا تشــكل منطقــة يف املائــ 17يف الســنوات العشــر املنصــرمة  هلامعــدّ يف املائــة، مقارنــة بنســبة منــو جتــاوز  7معــدل النمــو تباطــأ إىل 

يف املائــة)  4( تســتقطب أكــرب حجــم مــن تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر الوافــدة. وارتفعــت هــذه التــدفقات أيضــاً يف منــاطق ناميــة رئيســة أخــرى هــي: أفريقيــا
ارجية). واليوم، متثل البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية أيضاً نصف أهم عشرين اقتصاداً مرتباً يف املائة باستثناء املراكز املالية اخل 6وأمريكا الالتينية والكارييب (

  ).2حسب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة (الشكل 
 

مضـافاً إليـه  -رقـم قياسـي آخـر. وبلـغ نصـيبها ، وهو 2013مليار دوالر يف عام  454وبلغ االستثمار األجنيب املباشر للشركات عرب الوطنية من البلدان النامية 
يف املائة فقط يف بدايـة العقـد األول مـن هـذا  12  يف املائة، مقارنة ب 39من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي اخلارجة  -نصيب االقتصادات االنتقالية 

). 3(الشــكل  2013 مبرحلــة انتقاليــة مــن بــني البلــدان العشــرين األكثــر اســتثماراً يف العــامل يف عــامالــيت متــر اقتصــاداا القــرن. وكانــت ســتة مــن البلــدان الناميــة والبلــدان 
  لكرة األرضية.وتُقِدم الشركات عرب الوطنية من البلدان النامية أكثر فأكثر على شراء فروع أجنبية لشركات عرب وطنية من البلدان املتقدمة يف جنوب ا

 
يف املائــة قبــل  37ة، زاد نصــيب بلــدان منتـدى التعــاون االقتصــادي لـدول آســيا واحملــيط اهلـادئ يف التــدفقات العامليــة الوافـدة مــن وعلـى صــعيد التجمعــات اإلقليميـ

ة . ومع أن نصيب رابطة أمم جنوب شرق آسـيا والسـوق اجلنوبيـة املشـرتكة مـن تـدفقات االسـتثمار األجنـيب املباشـر الوافـد2013يف املائة يف عام  54األزمة إىل 
بـريكس (الربازيـل واالحتـاد الروسـي جمموعـة  كان عليه قبـل األزمـة، وكـذلك شـأن التـدفقات الوافـدة إىل بلـدان  ضعف ما 2013ميثل نسبة أقل، فقد بلغ يف عام 
  واهلند والصني وجنوب أفريقيا).

 
ربى اليت يُتفاوض بشأا حالياً، وهي: الشراكة التجاريـة واالسـتثمارية وختتلف اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر يف سياق مبادرات التكتل اإلقليمي الثالث الك

اللــذين يتفاوضــان بشــأن  -عــرب األطلســي، وشــراكة احملــيط اهلــادئ، والشــراكة االقتصــادية اإلقليميــة الشــاملة. وتقلــص نصــيب الواليــات املتحــدة واالحتــاد األورويب 
يف املائــة قبــل أزمــة عــام  56يف تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر العــاملي الوافــدة بنحــو النصــف، مــن  -ي تشــكيل الشــراكة التجاريــة واالســتثمارية عــرب األطلســ

التجمـع . وعلى صعيد شراكة احمليط اهلـادئ، ُعـوض اخنفـاض نصـيب الواليـات املتحـدة بتوسـع االقتصـادات الناشـئة يف 2013يف املائة يف عام  30إىل  2008
. وبلـــغ نصـــيب الشـــراكة االقتصـــادية 2013يف املائـــة يف عـــام  32إىل  2008 يف املائـــة قبـــل عـــام 24بالنصـــيب اإلمجـــايل إىل االزديـــاد مـــن املـــذكور، األمـــر الـــذي أدى 

  مة.يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي الوافدة يف السنوات األخرية، أي زهاء ضعف مستواه قبل األز  20 اإلقليمية الشاملة أكثر من
 

  ما يلي: 2013ومن االتجاهات الرئيسة األخرى في عام 
 

كان عدد كبري مـن البلـدان الناميـة الفقـرية فيمـا مضـى يعتمـد كثـرياً قّل اعتماد أفقر البلدان النامية على الموارد الطبيعية لجلب االستثمار األجنبي المباشر. 
يعلــن عنــه مــن مشــاريع جديــدة عــرب احلــدود كبــري يف  . فنصــيب هــذه الصــناعات يف القيمــة املرتاكمــة ملــااألجنــيب املباشــر يف الصــناعات االســتخراجيةعلــى االســتثمار 

يف املائة). لكن نصيب الصناعات االستخراجية ال يفتأ ينخفض. وُتظهر بيانات االستثمارات اجلديدة املعلن عنها  36يف املائة) وأقل البلدان منواً ( 26أفريقيا (
  يف املائة من جمموع قيمة املشاريع يف كل من أفريقيا وأقل البلدان منواً. 90ناعات التحويلية واخلدمات متّثل حنو أن الص 2013يف عام 

 
، زادت األموال املسـتحقة الـيت متلكهـا شـركات املسـامهة اخلاصـة لـتحطم رقمـاً قياسـياً جديـداً 2013. يف عام شركات المساهمة الخاصة على أهبة االستعداد

مليـار  83مليـار دوالر (صـايف املبلـغ:  171تبلـغ سـوى  مل -يف شكل عمليات دمج ومتلـك أساسـاً  -تريليون دوالر. لكن استثماراا عرب احلدود  1.07قدره 
، أي 2013يف عـــام يف املائـــة مـــن جممـــوع عمليـــات الـــدمج والتملـــك عـــرب احلـــدود  21يف املائـــة. وبلغـــت املســـامهات اخلاصـــة  11دوالر)، أي باخنفـــاض نســـبته 

. وال تزال معظم عمليـات التملـك باملسـامهة اخلاصـة مرتكـزة يف أوروبـا والواليـات املتحـدة، 2007نقاط مئوية مقارنة بالذروة اليت بلغتها يف عام  10باخنفاض قدره 
الصـفقات، لـيس يف البلـدان الناميـة فحسـب  لكن الصفقات تتزايد يف آسيا. وبدأت شـركات املسـامهة اخلاصـة املوجـودة يف البلـدان الناميـة يف الصـعود وتشـارك يف

  .اً جو نضكثر بل يف األسواق األ
 

 مـن العيـار االستثمار األجنبي المباشر من جانب صناديق الثروة السيادية ال يـزال ضـعيفاً، علمـاً أن الشـركات عبـر الوطنيـة المملوكـة للـدول تظـل فـاعالً 
تريليونــات دوالر وُتســتثمر يف مجيــع أحنــاء العــامل، مبــا فيهــا أفريقيــا  6.4األصــول الــيت تــديرها بلغــت حنــو اســتمرت صــناديق الثــروة الســيادية يف التوســع. ف الثقيــل.

ادية الرئيسـة. ففـي عـام جنوب الصحراء. وال تزال اسـتثمارات تلـك الصـناديق قليلـة مقارنـة حبجـم أصـوهلا، وهـي مقصـورة علـى عـدد قليـل مـن صـناديق الثـروة السـي
  مليار دوالر. 130مليارات دوالر، علما أن الرصيد املرتاكم من هذه االستثمارات بلغ  6.7، بلغت استثماراا األجنبية املباشرة 2013

 



UNCTAD/PRESS/PR/2014/23 
Page 3 

 

علـى السـواء، يبلــغ عـدد فروعهـا األجنبيــة شـركة، مـن البلـدان املتقدمــة والناميـة  550ويقـّدر األونكتـاد عـدد الشــركات عـرب الوطنيـة اململوكـة للــدول مبـا ال يقـل عــن 
 فــرع وتقــدر أصــوهلا األجنبيــة بــأكثر مــن تريليــوين دوالر. وقُــدر االســتثمار األجنــيب املباشــر مــن جانــب الشــركات عــرب الوطنيــة اململوكــة للــدول 15 000 أكثــر مــن

  مار األجنيب املباشر العاملي.يف املائة من تدفقات االستث 11، أي أكثر من 2013 مليار دوالر يف عام 160بأكثر من 
 

). وقـد وسـعت الشـركات عـرب الوطنيـة مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر 2. اسـتمر اإلنتـاج الـدويل يف االزديـاد (اجلـدول يواصـل نمـوه المطـرد اإلنتاج الـدولي
  املتقدمة.اقتصاداا مبرحلة انتقالية عملياا يف اخلارج بوترية أسرع من نظرياا من البلدان 

 
يف املائـة مـن جممـوع أصـوهلا. وقُـدرت السـيولة  11إذ بلغـت أكثـر مـن  2013 شركة من الشركات عـرب الوطنيـة مرتفعـة يف عـام 5  000وظلت السيولة املتاحة لدى أهم 

الوطنيــة مـن البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر  تريليونــات دوالر، يف حــني كـان لــدى الشــركات عــرب 3.5  املتاحـة لــدى الشــركات عــرب الوطنيــة مـن البلــدان املتقدمــة ب
تريليون دوالر. وظلت نسبة السيولة إىل األصـول يف الشـركات عـرب الوطنيـة مـن البلـدان الناميـة مسـتقرة نسـبياً علـى مـدى السـنوات  1.0اقتصاداا مبرحلة انتقالية 

 يف املائة قبل األزمة املالية إىل أكثـر مـن 9لدى نظرياا من البلدان املتقدمة من معدل قدره رية يف املائة؛ بيد أا زادت يف السنوات األخ 12اخلمس الفائتة فبلغت 
  . وميثل هذا املستوى املرتفع من السيولة املتاحة طاقة كامنة ضخمة ميكن تسخريها يف التمويل اإلمنائي.2013يف املائة يف عام  11
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