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 :عه منذ منتصف التسعينات
 ر األجنبي المباشر في أفريقيا

 إلى أفريقيا، بما في ذلك جنوب أفريقيا، تراجعا حادا خالل العام  ة
 إجمالي حجم تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة العالمية لتصل 

 . الصادر من أمانة األونكتاد

 دوالر أمريكي تناقضا شديدا مع االرتفاع مليار% 9،1ريكي إلى 
ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ .  رئيسي منذ  منتصف التسعينات

ألجنبية،  وجنوب أفريقيا التي تعتبر أآثر البلدان جذبا لالستثمارات ا
وبالنسبة للعديد من بلدان أفريقيا، تلعب ). 1أنظر الشكل ( األجنبية 

ا، باستثناء جنوب أفريقيا؛ ولكن يا إلى الخارج تتسم بتدني مستواه
الذي سجلته في أوائل التسعينات وذلك أساسا بسبب الجهود الحثيثة 

 :ا من التغييرات في  العام الماضي

 6،5 إلى 1999 مليار دوالر عام 8 من 3ة جنوب الصحراء الكبرى
في ضوء تقلب السلوك (ستثمارات األجنبية المتدفقة إلى أنغوال 

اجع أنشطة الخصخصة واالندماجات  واألنشطة في ضوء تر(ريقيا 
لدا آخر ولكن بنسبة أقل، ولم تتغير قائمة البلدان في المنطقة دون 

جيريا وأنغوال تليها جنوب لتي تتصدرها البلدان المنتجة للنفط مثل ني

 حظر
ال يسمح باالستشهاد بمحتويات هذا التقرير أو تلخيصها في الصحافة أو

، الساعة الخامسة مساء2001سبتمبر / أيلول18اإلذاعة أو التلفزة قبل يوم
الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، والسابعة(بتوقيت غرينيتش،

19مساء بتوقيت جنيف، والساعة العاشرة والنصف ليال بتوقيت دلهي ويوم 
 )سبتمبر، الساعة الثانية صباحا بتوقيت طوآيو/أيلول

 

في أول تراجع من نو
 انخفاض حجم االستثما

 المتدفق1شهد حجم االستثمارات األجنبية المباشرة 
لماضي مؤديا إلى تقلص حصة أفريقيا المحدودة أصال منا

20012 لتقرير االستثمار العالميوذلك وفقا % 1إلى أقل من 

 مليار دوالر أم5،10ويتناقض هذا التراجع من  
 مليار دوالر مشكال بذلك أول انخفاض2،2البالغ حجمه 

اقتصاديات عدد قليل من البلدان  من ضمنها أنغوال والمغرب
حيث شهدت هذه البلدان تراجعا حادا في حجم االستثمارات

 .هذه االستثمارات دورا مهما في تمويل تكوين رأس المال

وال زالت االستثمارات األجنبية المتدفقة من أفريق 
 والتي تجاوزت في حجمها المستوى -التدفقات إلى الداخل 

 قد شهدت عدد-التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة جاذبة لألعمال

متدفقة إلى البلدان األفريقيتراجعت االستثمارات ال *
، وذلك بسبب انخفاض حجم اال2000مليار دوالر عام 

وأف) االستثماري في جانبه المتصل بصناعة استخراج النفط
 ب20آما تراجعت االستثمارات األجنبية في ). االستحواذية

اإلقليمية الرئيسية المتلقية لالستثمارات األجنبية المباشرة وا
 .أفريقيا
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أعلى مستويات لالستثمارات  (SADC)وفي جنوب الصحراء الكبرى، سجلت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي  
فيما تراجع حجم االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة إلى بلدان هذه . األجنبية المباشرة النسبية والمطلقة منذ أوائل التسعينات

وذلك أيضا بسبب التغييرات التي طرأت في آل من  (2001 مليار دوالر عام 3،9 إلى 1999 مليار دوالر عام 5،3لمنطقة من ا
1994 خالل الفترة (SADC)، وال زال ذلك أعلى من حجم االستثمارات المتدفقة إلى الدول األعضاء في )أنغوال وجنوب أفريقيا

وقد شهدت بعض البلدان مثل ليسوتو وموريشيوس وتنزانيا زيادة ملموسة في حجم .  مليار دوالر3 والذي وصل إلى 1998-
 مليون دوالر عام 444االستثمارات األجنبية المباشرة، فيما تراجعت االستثمارات المتدفقة على بلدان أخرى مثل زمبابوي من 

 .وتر األوضاع السياسية وذلك في ضوء ت2000 مليون دوالر عام 30 و1999 مليون دوالر عام 59 إلى 1998

 بلدا من أقل البلدان نموا من 34في ضوء التراجع الذي شهدته أنغوال، تراجع حجم االستثمارات األجنبية المتدفقة إلى  *
وإذا ما استثنينا أنغوال، نجد أن هذه البلدان قد حافظت على . 2000 مليار دوالر عام 3،9 إلى 1999 مليار دوالر عام 4،8

، بل أن بلدان أفريقيا األقل نموا برزت آأآثر البلدان جذبا لالستثمارات األجنبية مقارنة 1999ء الذي سجلته عام مستوى األدا
بغيرها من الدول المندرجة ضمن هذه المجموعة من البلدان خالل السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت حصة بلدان أفريقيا األقل 

، أي أنها زادت 2000-1999خالل فتـرة % 90ة المتدفقة إلى مجموعة البلدان األقل نموا نموا من إجمالي االستثمارات األجنبي
 .1998-1990المسجل في الفترة % 69عن المتوسط البالغ 

حافظت بلدان منطقة شمال أفريقيا على نفس المستوى الذي سجلته العام الماضي في مجال اجتذاب االستثمارات  *
بعد بلوغها مستويات مرتفعة (وتدنى حجم االستثمارات المتدفقة إلى المغرب .  مليار دوالر2،6 األجنبية المباشرة وذلك عند

وارتفع حجم االستثمارات المتدفقة إلى السودان والتي . ، والجزائر)خالل العام الماضي في ضوء خصخصة قطاع االتصاالت
وحافظت مصر على موقعها .  مليون دوالر392إلى  مليون دوالر 370تترآز بشكل أساسي في مجال التنقيب عن النفط من 

 1،2 إلى1999الريادي في مجال جذب االستثمارات األجنبية مسجلة ارتفاعا طفيفا في حجم االستثمارات من مليار دوالر عام 
 .2000مليار دوالر عام 

ريقيا العام الماضي والتي من إجمالي االستثمارات األجنبية المتدفقة إلى أف% 43وقد استحوذت جنوب أفريقيا على  
آما تعتبر جنوب أفريقيا مقرا ألربع من .  مليار دوالر لتصبح بذلك أهم مصدر جذب لهذه االستثمارات في المنطقة1،3بلغت 

وقد شهدت جنوب أفريقيا . 5 شرآة من ضمنها تلك العاملة في جنوب أفريقيا50 والتي يبلغ عددها 4آبريات الشرآات عبر الوطنية
ت هيكلية في صناعاتها التي آانت تهيمن عليها لفترة طويلة في ظل نظام الفصل العنصري، تجمعات شبه احتكارية ذات تغييرا

وبالنسبة لكبريات الشرآات الجنوب األفريقية فإن انتهاء . مصالح في عدد آبير من الصناعات وذات استثمارات قليلة في الخارج
ديد يتميز بتكثيف الجهود لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص أعمالها في األنشطة عصر التمييز العنصري شكل بداية لعصر ج

 South African Breweries and"وفي الوقت نفسه أدرآت شرآات مثل الشرآة العاملة في جنوب أفريقيا . الفرعية
Sappi"ت في الخارج الستكشاف أسواق ، العاملة في مجال تصنيع الورق، أن استراتيجية لتحقيق العولمة تشمل شراء الشرآا

، هي )وال سيما في لندن(جديدة لضمان الوصول إلى مصادر رؤوس األموال األجنبية وإدراج أسهمها في البورصات العالمية 
 .أمر ضروري الستمرار البقاء في المناخ الجديد للمنافسة العالمية



 

 ) الدوراتبماليين (2000-1999العشرة األولى في الفترة االستثمارات األجنبية المباشرة، البلدان : أفريقيا: 1الشكل 

 

 

 

 

 

سوفان، مدير شعبة االستثمار وتطوير التكنولوجيا . لحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيد آارل ب
 أو karl.sauvant@unctad.org: ، بريد إلكتروني +41229070498:، فاآس+ 41229075707لمشاريع، هاتف  

، أو السيدة أليكساندرا فيللوشي، مسؤولة إعالمية، +4122 907 5365 / 5828سيدة إيريكا ميلتزر، المسؤولة الصحفية، 
 .press@unctad.org: ، بريد إلكتروني+4122 907 0043: ، فاآس+4122 907 4641 /5828: تف

2001 ردصملا : يملاعلا رامثتسالا ريرقت ،دانكنوآلا
2000  ماع يف رشابملا يبنجألا رامثتسالا مجح بسحب ةبترم
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رف     (1) تثمار األ  "يع ي المباشر  االس بأنه استثمار ينطوي على إدارة آيان في اقتصاد ما من قبل شرآة مقيمة في بلد  " جنب
 .وينطوي االستثمار األجنبي المباشر على عالقة طويلة األجل تعكس اهتمامات المستثمر الدائمة في آيان اقتصادي أجنبي. آخر

-E.01.D.12, ISBN 92-1رقم المبيــع  (يع الروابطتشج: 2001تقرير االستثمـــار العالمـــي يمكن الحصول على   (2)
يمة   ) 112523-5 ته           49بمق عر خاص قيم يا وبس يا في البلدان النامية وفي االقتصاديا   19 دوالرا أمريك  التي تمر في مرحلة ت دوالرا أمريك

تقال، وذلك من منشورات األمم المتحدة، قسم المبيعات، قصر األمم، جنيف         : ، عنوان إلكتروني +4122 9170027:، سويسرا، فاآس10ان
unpubli@un.orgت بكة اإلنترن تحدة، http://www.un.org/publications: ، ش م الم ورات األم ن منش  ,Two UN Plaza، أو م

Room DC2-853, Dept.PRES, New York, NY 10017, USA اتف اآس +18002539646أو + 12129638302: ، ه : ، ف
 .publications@un.org: ي، عنوان إلكترون+ 12129633489

يل،       (3) وازيلند، سيش بابوي، س يا، زم يا، زامب نوب أفريق ية، ج و الديمقراط ة الكونغ يا، جمهوري وانا، تنزان وال، بوتس  أنغ
 .ليسوتو، مالوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا

تألف    (4) ية    " ت بر الوطن رآات ع رآات أصلية والشرآات األجنبية المنتسبة إليها  " الش ن ش  الشرآة األصل بأنها وتعرف: م
هي التي تسيطر عن طريق االمتالك على أصول آيان آخر أو آيانات أخرى في بلد أو بلدان غير بلد األصل، وذلك عادة عن طريق امتالك            

لكيان المعني على األقل من األسهم الرأسمالية يعتبر في العادة العتبة الالزمة للسيطرة على أصول ا% 10وامتالك نسبة  . األسهم الرأسمالية 
 .في هذا السياق

ية،      (5) تعلق باألصول األجنب يما ي  Sappi Ltd., South African Breweries Plc, Barlow Ltd. And: 1999 ف
De Beers Consolidated Mines. 
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