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تقرير  -يف املائة  ١١االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا يتحدى الركود العاملي، ويرتفع بنسبة 
 األمم املتحدة

 االتفاق التجاري القاري النطاق يبشر ابخلري فيما خيص مستقبل االستثمار يف أفريقيا
 ازدهار املناطق االقتصادية اخلاصة يزيد من تعزيز اآلفاق

بليون دوالب من  ٤٦جنت أفريقيا من االخنفاض العاملي لالستتتتتتتتتتت ااب ار إذ املباعتتتتتتتتتتر ىلذ ابتفعت التدفقات ىل  القاب  لتصتتتتتتتتتتل ىل  
لتقرير االستتتتتتتتتت ااب العاملي يف املائة عن الستتتتتتتتتإة الستتتتتتتتتابقة، وفقا   ١١، وهو ما مي ل زايد  ٢٠١٨دوالبات الوالايت املتحد  يف عام 

  .٢٠١٩لألونكتاد 

الذي ال واستتتتإد هذا االبتفاىل ىل  تدايد الطلب علع بعل الستتتلس ارستتتاستتتية وابتفاىل مقابل يف أستتتعابها، فمتتتال  عن  و االستتتت ااب 
  عن املوابد يف عدد قليل من االقتصادات. يبحث

فقد فاقته  -م ل نيج اي ومصتتتتتتتتر  -ار إذ املباعتتتتتتتتر يف بعل االقتصتتتتتتتتادات الكب   يف القاب  وعلع الرغم من تقلص االستتتتتتتتت ااب 
 ، وعلع ارخص ىل   إوب أفريقيا.اقتصادات أخرىالتدفقات ىل  
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اي. "ستتتتتتتتتتيعدز اتفات مإطقة التجاب  اةر  القابية ارفريقية التعاون اإلقلي ،ييحستتتتتتتتتتباا قاله ارمو العام لألونكتاد، موخيستتتتتتتتتتا  يتو و 
 وهذا، ىل   انب التوقعات املتفائلة، يبشر ابخل  لتدفقات االست ااب ار إذ املباعر ىل  القاب ".

 مشال أفريقيا

 بليون دوالب.  ١٤يف املائة لتصل ىل   ٧ابتفعت تدفقات االست ااب ار إذ املباعر ىل  مشال أفريقيا بإسبة 

أ رب متلق  ما زالبليون دوالب(، ولكن البلد  6.8املائة لتصتتتتتتل ىل   يف ٨وتقلصتتتتتتت االستتتتتتت اابات يف مصتتتتتتر  اخنفمتتتتتتت بإستتتتتتبة 
 لالست ااب ار إذ املباعر يف أفريقيا. 

بليون دوالب علع خلفية استتتتتت اابات  ب   يف  3.6يف املائة ليصتتتتتل ىل   ٣٦ابتفس االستتتتتت ااب ار إذ املباعتتتتتر ىل  امل رب بإستتتتتبة و 
 القطاىل املايل وقطاىل صإاعة السيابات.

 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى واجلنوب األفريقي

بليون دوالب، مستتعيد   ٣٢يف املائة لتصتل ىل   ١٣ابتفعت تدفقات االستت ااب ار إذ املباعتر ىل  أفريقيا  إوب الصتحراء بإستبة 
 بذلك ما فقدته بعد االنكااعات املتعاقبة يف السإتو السابقتو. 

بليون دوالب بعد ستتتتتحب صتتتتتاا لالستتتتتت اابات بل   4.2ذ انتعشتتتتتت التدفقات لتصتتتتتل ىل  فريقي أ رب حتول ىلارإوب اجلعتتتتتهد و 
 مليون دوالب يف السإة السابقة.  925

بليون دوالب، بغم أن ذلك يعدى أستتتتتتاستتتتتتا  ىل   5.3وزاد االستتتتتتت ااب ار إذ املباعتتتتتتر يف  إوب أفريقيا عن المتتتتتتع  ليصتتتتتتل ىل  
 تقرين.التحويالت بو الشر ات من  انب مست ارين مس

بليون دوالب(، ويعدى ذلك أستتتتاستتتتا  ىل  حتويل عتتتتر ات الإفط وال از ارموال ىل  الشتتتتر ات ارم عن  5.7-وظلت أن وال ستتتتلبية  
 طريق القروض بو الشر ات. 

 شرق افريقيا

 اب . بليون دوالب يف عرت أفريقيا، وهي أسرىل املإاطق  وا  يف الق ٩ظل االست ااب ار إذ املباعر اثبتا  عإد 

 بليون دوالب.  3.3  ىليف املائة لتصل  ١٨وأتت ىلثيوبيا علع بأس املإطقة، حىت بعد ترا س التدفقات ىل  البلد بإسبة 

بليون دوالب بفمتتتل االستتتت ااب يف قطاعات متإوعة، لا يف ذلك الصتتتإاعة  1.6يف املائة لتصتتتل ىل   ٢٧وابتفعت التدفقات ىل   يإيا بإستتتبة 
 التحويلية والميافة واملواد الكيايائية والإفط وال از.  

 غرب أفريقيا

بليون دوالب، ويعدى ذلك أستتتتتاستتتتتا  ىل   9.6ليصتتتتتل ىل   يف املائة ١٥اخنفل االستتتتتت ااب ار إذ املباعتتتتتر ىل  غرب أفريقيا بإستتتتتبة 
 بليون دوالب.  2  ىليف املائة لتصل  ٤٣نيج اي حيث هبطت التدفقات بإسبة 

 بليون دوالب.  3يف املائة لتصل ىل   8واخنفمت التدفقات أيما  ىل  غاان، وىلن  ان ذلك بإسبة أ  ر اعتداال  بل ت 
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 استشراف املستقبل

املتعدد  اجلإستتتتتيات من البلدان الإامية بتوستتتتتيس نطات أنشتتتتتطتها يف أفريقيا، ولكن املستتتتتت ارين من البلدان املتقدمة تقوم الشتتتتتر ات 
 الإاو ما زالوا يشكلون اجلهات الفاعلة الرئيسية. 

من االستتت ااب ظل ، أتيت فرنستتا علع بأس املستتت ارين يف أفريقيا، علع الرغم من أن ادو ا ٢٠١٧ىل  البياانت حىت عام  واستتتإادا  
 ، تليها هولإدا والوالايت املتحد  واملالكة املتحد  والصو.٢٠١٣ىل  حد بعيد دون ت ي  مإذ عام 

 هذه الستلس، ومن املتوقس أن يؤدي الطلب املتدايد علع الستلس ارستاستية، وأفريقيا مإتئ بئيستي وا، وما يقابله من ابتفاىل يف أستعاب
 . ٢٠١٩ار إذ املباعر ىل  القاب  يف عام  ىل  ابتفاىل تدفقات االست ااب

ومن عتت ن توثيق التكامل اإلقلياي لستتاعد  من مإطقة التجاب  اةر  القابية ارفريقية أن جيلب أيمتتا  مديدا  من تدفقات االستتت ااب 
 ار إذ املباعر. 

ولئن  ان من املر ح أن يستار االست ااب يف الصإاعات التحويلية واخلدمات، فإن من املتوقس أن يقتصر ذلك علع عدد قليل من 
 يف عرت أفريقيا.  الإاعئة لصإاعة التحويليةاحماوب و البلدان يف مشال أفريقيا و إوهبا، 

 املناطق االقتصادية اخلاصة تعزز اآلفاق

 ملتدايد من املإاطق االقتصادية اخلاصة عامال  آخر جلذب االست ااب ىل  القاب  يف السإوات املقبلة. ميكن أن يصبح العدد ا

 مإطقة ٢٠٠مإطقة اقتصادية خاصة يف أفريقيا، بعمها ال يدال قيد التشييد، ىل   انب أ  ر من  237 حسب التقديراتوهإاك 
 مشابيس وحيد   ما يساع الإقاط اةر (. 

، مس و ود أ رب عدد مإها يف  يإيا 54 من اقتصتتتتتتادات القاب  البال  عددها ا  اقتصتتتتتتاد ٣٨االقتصتتتتتتادية اخلاصتتتتتتة يف  وتعال املإاطق
 ٦١ .) 

برامئ مإاطق اقتصتتتتتادية خاصتتتتتة  د  - نيج اي و إوب أفريقيا ومصتتتتتر -وتمتتتتتم  ل االقتصتتتتتادات ال الثة ار رب حجاا  يف القاب  
 متطوب . 

 لاإاطق االقتصادية اخلاصة ىلال يف العقد املاضي وتمم عاوما  عددا  أقل من املإاطق. ل ا  اا  أطر ومل تإشئ عد  اقتصادات أص ر حج

 مإاطق ىلقلياية وعابر  للحدود أ  ر طاوحا . نشاء ويفسح تعديد التعاون اإلقلياي أيما  اجملال إل

ت طي املإاطق اةدودية للبلدان ال الثة. ، أطلقت بوب يإا فاستتتتتتتتتتتو و وت ديفواب ومايل مإطقة اقتصتتتتتتتتتتتادية خاصتتتتتتتتتتتة ٢٠١٨ويف عام 
 ا علع حتويل مإطقة مويل ىل  مإطقة جتاب  حر  عرب اةدود. اوابمل ل، أعلإت ىلثيوبيا و يإيا مؤخرا  عدمه
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 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر األفريقية: اجلهات اخلمس األكثر استفادة -١الشكل 
 (لليابات الدوالبات 

 
 .2019تقرير االست ااب العاملي،  ارونكتاد،املصدب: 

 
 ٢٠١٧و ٢٠١٣االقتصادات األكثر استثماراً يف أفريقيا،  -2الشكل 

 (لليابات الدوالبات 

 
 .2019تقرير االست ااب العاملي،  ارونكتاد،املصدب: 
 االست ااب ار إذ املباعر للبلدان الشريكة.تستإد اربقام الوابد  يف هذا الشكل ىل  بياانت أبصد  مالحظة: 

6.8

5.3

4.3

3.6

3.3

7.4

2.0

4.4

2.7

4.0

(1)مصر 

(8)جنوب أفريقيا 

(2)الكونغو 

(6)املغرب 

(3)إثيوبيا 

2018
2017

64

63

50

46

43

28

27

19

16

13

64

20

61

60

26

19

22

16

9

14

فرنسا

هولندا

الوالايت املتحدة األمريكية

اململكة املتحدة

الصني

إيطاليا

جنوب أفريقيا

سنغافورة

هونغ كونغ، الصني

اهلند 2017 2013



UNCTAD/PRESS/PR/2019/16 

Page 5 

 ٢٠١٩أفريقيا: االقتصادات اليت تضم أكرب عدد من املناطق االقتصادية اخلاصة،  -3الشكل 
 (عدد املإاطق 

 
 .2019ارونكتاد، تقرير االست ااب العاملي،  املصدب:

 
 

***  **  *** 

9

10

18

38

61

الكامريون

مصر

إثيوبيا

نيجرياي

كينيا


