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، ٢٠١٤ في المائة في عام ١٦بنسبة  على صعيد العالماالستثمار األجنبي المباشر  حجم انخفض

  سب تقرير صادر عن األمم المتحدةح
 

تريليــون دوالر يف  ١,٢٣يف املائــة فبلغــت قيمتــه  ١٦العــامل مبعــدل   اخنفــض االســتثمار األجنــيب املباشــر علــى صــعيد -  ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٢٤جنيــف، 
الصادر عـن األونكتـاد. وجـاء يف التقريـر أنـه ميكـن عـزو أسـباب هـذا اهلبـوط إىل هشاشـة  )١(٢٠١٥  تقرير االستثمار العالمي لعام  ، حسب٢٠١٤  عام

  الكبرية.  سية. ومتّْت مقابل االستثمارات اجلديدة تصفية بعض االستثماراتاالقتصاد العاملي وارتياب املستثمرين يف السياسات واشتداد املخاطر اجليوسيا
 

، تليهــا هونــغ كونــغ (الصــني) والواليــات ٢٠١٤ ويكشــف التقريــر عــن أن الصــني أصــبحت أكــرب مســتفيد مــن االســتثمار األجنــيب املباشــر يف عــام
تـزال املنطقـة الرائـدة مـن حيـث حصـتها  سـتثمار األجنـيب املباشـر وهـي المليار دوالر من اال ٦٨١املتحدة. واجتذبت االقتصادات النامية جمتمعًة 

يف  مــن تــدفقات االســتثمار العــاملي الوافــدة. وتشــّكل االقتصــادات الناميــة نصــف عــدد املســتفيدين العشــرة األوائــل مــن االســتثمار األجنــيب املباشــر
  .العامل، وهم الصني وهونغ كونغ (الصني) وسنغافورة والربازيل واهلند

 
تكـاد  وحيدث هذا باملوازاة مع توسع شركات متعددة اجلنسيات مـن البلـدان الناميـة يف اخلـارج فبلـغ هـذا التوسـع أعلـى مسـتوياته علـى اإلطـالق إذ

متـر الـيت  ، كان تسعة من البلدان العشرين ذات االستثمارات األكرب من االقتصـادات الناميـة أو٢٠١٤ عام تبلغ قيمته نصف تريليون دوالر. ويف
يم الصـني)، مبرحلة انتقالية (هونغ كونغ (الصني)، والصني، واالحتاد الروسي، وسنغافورة، ومجهورية كوريا، وماليزيا، والكويت، وشيلي، وتايوان إقل

قتصـادات حيث إن شركات من بلدان آسيا النامية تستثمر حاليـاً يف اخلـارج أكثـر مـن الشـركات مـن أي منطقـة أخـرى. وحسـب التقريـر، متثّـل اال
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يف املائـــة يف  ١٣يف املائـــة مـــن إمجـــايل تـــدفقات االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر إىل اخلـــارج، بعـــد أن كانـــت ســـّجلت  ٣٥الناميـــة نســـبًة قياســـية تبلـــغ 
 . ومـن خاصــيات توسـع هــذه االسـتثمارات علــى الصـعيد العــاملي اسـتثمارها يف بلــدان ناميـة أخــرى. فـارتفع رصــيد االسـتثمار األجنــيب٢٠٠٧ عـام

عـدا املراكـز املاليـة اخلارجيـة يف منطقـة  املباشر من اقتصادات نامية إىل اقتصادات نامية أخرى (االستثمار األجنيب املباشر بني بلدان اجلنوب)، مـا
  .٢٠١٣ تريليون دوالر يف عام ٢,٩إىل  ٢٠٠٩ تريليون دوالر يف عام ١,٧ الكارييب، مبعدل الثلثني فارتفع من

 
مليـار دوالر.  ٤٩٩يف املائـة، بقيمـة  ٢٨ويف السنة املاضية، سجلت االقتصادات املتقدمة اخنفاضاً يف تدفقات االسـتثمار األجنـيب الوافـدة بنسـبة 

كتها فريايزون تأثر إىل حد بعيد بتصفية أحد االستثمارات الكربى وهي التصفية اليت نّفذا شركة فودافون يف اململكة املتحدة لشر   أن هذا الرقم  إال
يف نشــاط الــدمج والتملــك الــذي شــهد ارتفــاع عــدد  لالتصــاالت الالســلكية، يف الواليــات املتحــدة. وتــدل صــفقة فودافــون علــى ظهــور اجتــاه عــام

صــفقات تصــفية االســتثمارات مبعــدل عمليــة تصــفية واحــدة مــن كــل عمليتــني مــن عمليــات الــدمج والتملــك. وهــذا علــى الــرغم مــن إعــادة تنشــيط 
إىل  ٢٠١٣ يف عـام ١٦٨مـن  -من الصفقات الكربى (تفوق قيمتها مليار دوالر)  ت الدمج والتملك عرب احلدود اليت سّجلت أعلى رقمصفقا
  .٢٠٠٨ منذ عام - ٢٠١٤ يف عام ٢٢٣

 
دة اجلنسـيات علـى الصـعيد ووجد التقرير، الذي يرصد النشـاط العـاملي يف جمـال األعمـال التجاريـة يف عـدد مـن امليـادين، أن إنتـاج الشـركات املتعـد

. فــزادت مبيعــات وأصــول الشــركات املتعــددة اجلنســيات يف اخلــارج بــوترية أســرع مــن تلــك الــيت ســجلتها نظرياــا ٢٠١٤ العــاملي قــد ارتفــع يف عــام
 ٧٥املتعددة اجلنسيات  تريليون دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، استخدمت الفروع األجنبية للشركات ٧,٩احمللية، فوّلدت بذلك قيمة إضافية تناهز 

  ).١ماليني فرصة عمل على الصعيد العاملي خالل العام املاضي (اجلدول  ٤مليون شخص يف اموع، وأنشأت 
 

دمات ويف العقد املنصرم، استهدف االستثمار أكثر فأكثر قطاع اخلدمات بسبب حترير القطاع ونتيجًة لوجود اجتاهات طويلة املدى ترّكز على اخل
يف املائـة مـن رصـيد االسـتثمار األجنـيب  ٦٣تتوافر لدينا بيانات بشأنه، شّكلت اخلدمات  ، وهو آخر عام٢٠١٢ عام االقتصادات. ويف يف مجيع

يف املائـة مـن امـوع  ٧يف املائـة؛ بينمـا شـّكل القطـاع األساسـي  ٢٦بلغـت  املباشر على صعيد العامل، أي أكثر من ضـعف حصـة التصـنيع، الـيت
  يف املائة غري حمددة)، حسب التقرير. ٤سبة (علماً أن ن
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  مختارة  وسنوات ٢٠١٤ مؤشرات مختارة تخص االستثمار األجنبي المباشر واإلنتاج الدولي، عام - جلدول األول

  البند

  القيمة باألسعار احلالية
  (مليارات الدوالرات)

 ١٩٩٠  
٢٠٠٧- ٢٠٠٥  
  ٢٠١٤   ٢٠١٣   ٢٠١٢   قبل األزمة) ما (معدل

  ١ ٢٢٨  ١ ٤٦٧  ١ ٤٠٣  ١ ٣٩٧  ٢٠٥  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد 
  ١ ٣٥٤  ١ ٣٠٦  ١ ٢٨٤  ١ ٤٢٣  ٢٤٤  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادر

  ٢٦ ٠٣٩  ٢٦ ٠٣٥  ٢٢ ٠٧٣  ١٣ ٨٩٤  ٢ ١٩٨  رصيد االستثمار األجنيب املباشر الوارد 
  ٢٥ ٨٧٥  ٢٥ ٩٧٥  ٢٢ ٥٢٧  ١٤ ٨٨٣  ٢ ٢٥٤  رصيد االستثمار األجنيب املباشر الصادر

  ١ ٥٧٥  ١ ٥١٧  ١ ٤٦٧  ١ ٠٢٤  ٨٢  (أ)الدخل من االستثمار األجنيب املباشر الوارد
معــــدل العائــــد مــــن االســــتثمار األجنــــيب املباشــــر 

  (ب)الوارد
٦,٤  ٦,١  ٧,٠  ٧,٦  ٤,٤  

  ١ ٤٨٦  ١ ٤٥٣  ١ ٤٤٥  ١ ١٠٥  ١٢٨  (أ)الدخل من االستثمار األجنيب املباشر الصادر
العائــــد مــــن االســــتثمار األجنــــيب املباشــــر  معــــدل
  (ب)الصادر

 ٥,٩  ٥,٨  ٦,٦  ٧,٦  ٥,٩  

  ٣٩٩  ٣١٣  ٣٢٨  ٧٢٩  ٩٨  عمليات الدمج والتملك عرب احلدود 
            

  (ج)٣٦ ٣٥٦  (ج)٣٣ ٧٧٥  ٣١ ٦٨٧  ٢١ ٤٦٩  ٤ ٧٢٣  مبيعات الفروع األجنبية 
  (ج)٧ ٨٨٢  (ج)٧ ٥٦٢  ٧ ١٠٥  ٤ ٨٧٨  ٨٨١  القيمة املضافة للفروع األجنبية (منتوجها) 

  (ج)١٠٢ ٠٤٠  (ج)٩٥ ٢٣٠  ٨٨ ٥٣٦  ٤٢ ١٧٩  ٣ ٨٩٣  جمموع أصول الفروع األجنبية
  )د(٧ ٨٠٣  )د(٧ ٦٨٨  ٧ ٤٦٩  ٤ ٩٧٦  ١ ٤٤٤  صادرات الفروع األجنبية

مناصـــب العمـــل الـــيت تنشـــؤها الفـــروع األجنبيـــة 
  (باآلالف)

  (ج)٧٥ ٠٧٥  (ج)٧١ ٢٩٧  ٦٩ ٣٥٩  ٥٣ ٣٠٦  ٢٠ ٦٢٥

            
            مذكرة

  ٧٧ ٢٨٣  ٧٥ ٤٥٣  ٧٣ ٤٥٧  ٥١ ٧٩٩  ٢٢ ٣٢٧  (ه)إمجايل الناتج احمللي
  ١٨ ٧٨٤  ١٨ ٢٧٩  ١٧ ٦٥٠  ١٢ ٢٠٩  ٥ ٥٩٢  (ه)تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل

  ٣١٠  ٢٩٨  ٢٧٧  ١٧٢  ٣١  عوائد ورسوم حمصلة 
  ٢٣ ٤٠٩  ٢٣ ٠٦٣  ٢٢ ٤٠٧  ١٤ ٩٢٧  ٤ ٣٣٢  (ه)الصادرات من السلع واخلدمات

  .٢٠١٥  لعام تقرير االستثمار العاملياألونكتاد،   املصدر:

، فقــد جــاء فيــه أن هنــاك دالئــل علــى أن االســتثمار األجنــيب املباشــر العــاملي ســيتعاىف بالتأكيــد حيــث يُتوقــع أن ٢٠١٤  بعــد عــام  وإذ يستشــرف التقريــر مــا
. ويتوقـــع التقريـــر أيضـــاً ٢٠١٥  ريليـــون دوالر يف عـــامت ١,٤يف املائـــة لتبلـــغ  ١١تنمـــو تـــدفقات االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر علـــى الصـــعيد العـــاملي بنســـبة 

(اجلــدول  ٢٠١٧  تريليــون دوالر يف عــام ١,٧و ٢٠١٦  تريليــون دوالر يف عــام ١,٥ارتفاعــات أخــرى حيــث ســتبلغ تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر 
يــنم عــن نشــاط اقتصــادي   يف املائــة)، ممــا ٢٠نســبة قــد تتجــاوز (ب ٢٠١٥  ). ومــن املتوقــع أن تشــهد البلــدان املتقدمــة ارتفاعــاً كبــرياً يف التــدفقات يف عــام٢

  يف املائة على مدى السنتني املقبلتني. ٣تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل البلدان النامية فستظل عالية حيث سرتتفع مبعدل   أقوى. أما
 

املباشـــر الـــذي وضـــعه األونكتـــاد واستقصـــاء كربيـــات الشـــركات املتعـــددة وتســـتند هـــذه التقـــديرات إىل كـــل مـــن منـــوذج توقعـــات االســـتثمار األجنـــيب 
. فقـــد ارتفعـــت حصـــة ٢٠١٥ اجلنســـيات. وتشـــري االجتاهـــات الـــيت تشـــهدها عمليـــات الـــدمج والتملـــك عـــرب احلـــدود إىل اســـتئناف النمـــو يف عـــام
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) مـن ٢٠١٧-٢٠١٥ر علـى مـدى السـنوات الـثالث املقبلـة (الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تعتزم زيادة إنفاقها علـى االسـتثمار األجنـيب املباشـ
  عدد قليل منها. يعتزم خفَض ذاك اإلنفاق إال يف املائة، حسب التقرير، وال ٣٢إىل  ٢٤
 

ومــع ذلــك فــإن منــو االســتثمار األجنــيب املباشــر قــد يرتاجــع بســبب عــدة ســيناريوهات اقتصــادية وسياســية منهــا اســتمرار الشــكوك يف منطقــة اليــورو 
  لتداعيات احملتملة للتوترات اجليوسياسية واستمرار وجود مواطن ضعف يف االقتصادات الناشئة.وا

  توقعات تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، حسب المجموعة االقتصادية  -٢اجلدول 

  (مبليارات الدوالرات وبالنسبة املئوية)

  
  املعدالت

٢٠١٤  ٢٠١٣  

  التوقعات
٠١٧ ٢  ٢٠١٦   ٢٠١٥   ٢٠١١- ٢٠٠٩  ٢٠٠٧- ٢٠٠٥  

ــــــــــي  ــــــــــدفقات االســــــــــتثمار األجنب ت
  المباشر على الصعيد العالمي

١ ٧٢٤  ١ ٤٨٤  ١ ٣٦٨  ١ ٢٢٨  ١ ٤٦٧  ١ ٣٥٩  ١ ٣٩٧  

  ٨٤٣  ٧٢٢  ٦٣٤  ٤٩٩  ٦٩٧  ٧١٨  ٩١٧  االقتصادات املتقدمة

  ٨٥٠  ٧٣٤  ٧٠٧  ٦٨١  ٦٧١  ٥٦١  ٤٢١  االقتصادات النامية

  ٥٣  ٤٧  ٤٥  ٤٨  ١٠٠  ٨١  ٦٠  االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

  توقعات معدالت النمو    معدالت النمو   متوسط معدالت النمو  

  ٢٠١٧   ٢٠١٦    ٢٠١٥    ٢٠١٤   ٢٠١٣     ٢٠١١-٢٠٠٩  ٢٠٠٧-٢٠٠٥  مذكرة

تدفقات االستثمار األجنبي المباشـر 
  على الصعيد العالمي

١٦,٢  ٨,٤  ١١,٤     ١٦,٣-  ٤,٦    ٣,١  ٤٠,١  

  ١٦,٧   ١٣,٩   ٢٣,٨     ٢٨,٤-  ٢,٧     ٣,٠   ٤٨,٢   االقتصادات املتقدمة

  ١٥,٨   ٣,٩   ٣,٣     ١,٦    ٥,٠      ٤,٨  ٢٦,١   االقتصادات النامية

  ١٢,٣   ٥,٣   ٢,٣-    ٥١,٧-  ١٧,٠      ١,١-  ٤٨,٠   االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

  .٢٠١٥  لعام تقرير االستثمار العاملياألونكتاد،   املصدر:
  
  

***.**.*** 


