
  

 

  نشرة صحفية

  حظر

يُحظر اقتباس محتويات هذه النشرة الصحفية والتقرير المتصل بها أو تلخيصها في وسائط 

، 2018حزيران/يونيه  6اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية قبل 

  بتوقيت غرينتش 00/17الساعة 
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بتوقيت دلهي،  30/22بتوقيت مكسيكو، والساعة  00/12بتوقيت نيروبي، والساعة 

 حزيران/يونيه بتوقيت طوكيو) 7من يوم  00/02والساعة 
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  تقارير األمم المتحدة تشير إلى انخفاض حاد 
   ٢٠١٧في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمي في عام 

  
  االتجاه السلبي دليل على تباطؤ اإلنتاج الدولي وسالسل القيمة العالمية

  
 1.43، لتصل إلى ٢٠١٧في المائة في عام  ٢٣انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمي بنسبة  - ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦جنيف، 

تناداً إلى ٢٠١٦تريليون دوالر في عام  1.87تريليون دوالر بعد أن كان حجمها  تثمار العالمي ، اس ادر عن األونكتاد.  2018تقرير االس الص
  .٢٠١٧ويشكل هذا التراجع تناقضاً صارخاً مع متغيرات االقتصاد الكلي األخرى، التي شهدت تحسناً كبيراً في عام 

  
ا كيتويي،  تثمار األجنبي الم"ووفقاً لألمين العام لألونكتاد، موخيس غط الذي يؤدي إلى انخفاض االس كل الض ل القيمة يش الس ر وتباطؤ س باش

وال بد إذن من االستثمار في األصول المنتجة ". "العالمية شاغالً رئيسياً لواضعي السياسات في جميع أنحاء العالم، وال سيما في البلدان النامية
  ."لتحقيق التنمية المستدامة في أفقر البلدان

  
في المائة في قيمة عمليات الدمج والتملك عبر الحدود. ويظل االنخفاض المسجل في  ٢٢ونتج هذا االنخفاض العالمي جزئياً عن تراجع بنسبة 

خم  2017عام  ت إلى تض ركات التي أفض كيل الش فقات الكبرى المبرمة مرة واحدة فقط وعمليات إعادة تش مت الص ديداً حتى لو ُخص ش
في  ١٤بنسبة  -قبل تالتي تعتبر مؤشراً التجاهات المس -التأسيس . وتراجعت أيضاً قيمة استثمارات 2016االستثمار األجنبي المباشر في عام 

  مليار دوالر. ٧٢٠المائة، لتصل إلى 
  

جل على  ٢٠١٨ومن ثم فإن آفاق عام  ط المس تظل أقل بكثير من المتوس ئيلة، لكنها س تبقى خافتة. ويُتوقع أن تزيد التدفقات العالمية زيادة ض
ن يؤثر تصاعد التوتر في العالقات التجارية واتساع نطاقه تأثيراً سلبياً في االستثمار في سالسل القيمة مدى السنوات العشر الماضية. ويمكن أ

  العالمية. ويُرجح أن تؤثر اإلصالحات الضريبية في الواليات المتحدة تأثيراً شديداً في أنماط االستثمار العالمي.
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لبي الذي ينحوه اال ر يعزى في جزء كبير منه إلى االنخفاض في معدالت العائد. وقد الحظ األونكتاد أن االتجاه الس تثمار األجنبي المباش س
تثمار األجنبي يبلغ حالياً  ط العائد العالميُّ من االس تثمار في ٢٠١٢في المائة في عام  8.1في المائة مقابل  6.7فمتوس . ويتراجع عائد االس
جل في أفريقيا  اً في آفاق جميع المناطق، على أن أكبر انخفاض يُس ول األجنبية أيض وأمريكا الالتينية والكاريبي. ويؤثر تقلص عائد األص

  االستثمار األجنبي المباشر في األجل األطول.
  

هي ذي طرائق اإلنتاج الدولي وعمليات تبادل عوامل اإلنتاج عبر  ثمار. وهاتمن جراء ركود االس أدالت زيادة اإلنتاج الدولي تتباطوبدأت مع
في  6تنتقل من األشكال الملموسة إلى األشكال غير الملموسة. ويستمر نمو مبيعات الشركات األجنبية المنتسبة (إذ سجلت زيادة نسبتها الحدود 

تثمار في ٢٠١٧المائة في عام  لباً في آفاق جذب االس ول المنتجة وعدد الموظفين يتزايدان بوتيرة أبطأ. ويمكن أن يؤثر ذلك س )، لكن األص
  اإلنتاجية في البلدان النامية.القدرات 

  
ل القيمة الس ل القيمة العالمية. فقد بلغت تجارة س الس اً في نمو س جل ركود أيض بعد زيادات  2012-٢٠١٠العالمية ذروتها في الفترة  وُس

ي ر الرئيس افة األجنبية في التجارة (وهي المؤش تمرة طيلة عقدين. وتُظهر بيانات األونكتاد تراجع القيمة المض ل القيمة العالمية)  مس الس لس
. ويبين تباطؤ سالسل القيمة العالمية صلتها الواضحة باتجاه ٢٠١٧في المائة من مجموع التجارة في عام  ٣٠بنقطة مئوية واحدة لتصل إلى 

  االستثمار األجنبي المباشر، ويؤكد تأثيَر اتجاه االستثمار األجنبي المباشر في أنماط التجارة العالمية.
  

كل زهاء ويظل ا ادات النامية. فهو يش در للتمويل الخارجي لالقتص ر أكبر مص تثمار األجنبي المباش في المائة من مجموع التمويل  39الس
  .٢٠١٢، مسجالً انخفاضاً منذ عام الوافد إلى مجموعة االقتصادات النامية. ويمثل حالياً أقل من الربع في أقل البلدان نمواً 

 
 
 

  1الشكل 
ادات، تدفقات  ب مجموعة االقتص ر الوافدة، على نطاق العالم وحس تثمار األجنبي المباش االس
2005-2017  

 (بمليارات الدوالرات وبالنسبة المئوية) 

  
  .2018األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي،   المصدر:
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  2الشكل 
 ً يفا اداً مض تثمار األجنبي الوافدة، في أكبر 20 اقتص  2016في عامي  تدفقات االس

 2017و

  (بمليارات الدوالرات) 

 
  
  

  .2018األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي،   المصدر:
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  3الشكل 
 ً يفا اداً  مض ر إلى الخارج، في أكبر 20 اقتص تثمار األجنبي المباش في  تدفقات االس

2017و2016عامي

  (بمليارات الدوالرات) 

  
  

  .2018األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي،   المصدر:
  

***  **  ***  

  


