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2004سبتمرب / أيلول22  

 نقطة حتول يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر خالل العام املاضي: أفريقيا

 مليار دوالر يف عام     15 يف املائة فبلغت     28ازدادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا بنسبة          
على حد ما ذكره اليوم السيد كارلوس فورتني، نائب         " ع أن حتدث زيادة أخرى هذا العام      مـن املتوق  "، و 2003

. )1(التحول حنو اخلدمات: 2004تقرير األونكتاد عن االستثمار العاملي      األمـني العـام لألونكتاد، عند صدور        
                                                        

 ,P., Kpress/org.unctad.www, org.press@unctad, 41 22 917 5828+Press Office . :ميكن االتصال ب * 
, 41 22 917 5608+Nwokeabia, .  or Horg.sauvant@unctad.karl,41 22 917 5707+Sauvant, 
wir/org.unctad.www, org.nwokeabia@unctad.ilaryh. 

 من مكتيب مبيعات األمم املتحدة على العنوانني        2004تقرير االستثمار العاملي    ميكـن احلصـول على       (1)
للمقيمني يف البلدان   ( دوالراً  أمريكياً     75: السعر. الواردين أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من البلدان           

وعلى الزبائن الراغبني يف    . ويشمل هذا السعر الكتاب وقرصاً مدجماً بذاكرة للقراءة فقط        ).  دوالراً أمريكياً  30: نامـية   ال
شـراء الكتاب أو القرص املدمج بذاكرة للقراءة فقط، على حدة، أو احلصول على أسعار شراء كميات كبرية، االتصال                   

ا وغـرب آسيا، يرجى إرسال الطلبات أو رسائل االستعالم إىل قسم           وبالنسـبة ألوروبـا وأفريقـي     . مبكـتيب املبـيعات   
 United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Genevaمبيعات األمم املتحدة،/منشـورات 

org.unpubli@un: mail-, e41 22 917 0027: +, Switzerland, Fax10   ا إىل، وبالنسـبة لألمريكـتني وشـرق آسيUnited 
Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, tel: +1 212 963 8302 or +1 800 

publications/org.un.www://http: Internet. org.publications@un: mail-, e1 212 963 3489: +, Fax253 9646. 

 حظر

ال يسمح باقتباس محتويات هذا التقرير أو تلخيصه في الصحافة أو 

 00/17الساعة  اإلذاعة والتلفزة أو بالوسائط اإللكترونية قبل

 2004سبتمبر / أيلول22بتوقيت غرينتش، يوم 

 بتوقيت 00/19. ظهرا بتوقيت نيو يورك والساعة 00/13 الساعة(

 23 بتوقـيت نيو دلهي ويوم 30/22جنيف والســاعة 

 )سبتمبر، الساعة الثانية صباحاً بتوقيت طوكيو/أيلول
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تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حصة التدفقات يف تكوين إمجايل رأس املال الثابت

تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 2.4 1.8 2.4 3.0 4.7 2.4 3.1 3.5 4.7 5.8 5.4 5.3 10.9 9.1 11.6 8.7 19.6 11.8 15.0

لثابت لتدفقات يف تكوين إمجايل رأس املال ا حصة ا 3.1 2.0 2.7 2.7 4.1 2.3 3.8 4.3 5.7 6.9 5.9 5.5 10.4 8.3 11.6 8.8 20.7 12.3 13.9

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 نتيجة لالستثمار يف    2002وقـد حدثت نقطة التحول السريعة يف املنطقة بعد اخنفاض االستثمارات فيها يف عام               
 .املوارد الطبيعية وتيسر حتقيقها بتنفيذ سياسات حتررية يف جمال االستثمار األجنيب املباشر

 اكتساب التدفقات زمخاً جديداً

 بلداً أفريقياً خالل العام املاضي، بينما اخنفضت         36إمجاالً، ازدادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف         
 يف املائة يف عام     12رتفعـت التدفقات، كنسبة مئوية من إمجايل تكوين رأس املال الثابت، من             وا.  بلـداً  17يف  

1الشكل رقم   (، وهو ثاين أعلى مستوى سجل على مدى العقد املاضي           2003 يف املائة يف عام      14 إىل   2002
 مليار دوالر   4.7ية من   وارتفعت قيمة عمليات اإلدماج واحليازة عرب احلدود اليت اشتركت فيها شركات أفريق           ). 

ومرة أخرى، كانت البلدان الغنية باملوارد هي اليت        .  2003 ملـيار دوالر يف عـام        6.4 إىل   2002يف عـام    
 .اجتذبت أساساً الشركات عرب الوطنية

 2003، 1985تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وحصتها يف تكوين إمجايل رأس املال الثابت، : أفريقيا: 1الشكل 

 .2004األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي : ملصدرا

ويف العـام املاضـي، كان املغرب أكرب بلد متلٍق لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا، إذ قفزت                   
 بفضل برنامج 2003 مليار دوالر يف عام 2.3 إىل 2002 ملـيار دوالر يف عام  0.5هـذه الـتدفقات مـن      

 ومجيعها -وكان أداء أنغوال والسودان وغينيا االستوائية ونيجرييا ). 2الشكل رقم  (اخلصخصـة الـذي طبق فيه     
). 1اجلدول  ( ممتازاً هو اآلخر إذ جتاوزت التدفقات اليت حصل عليها كل منها مليار دوالر               -بلدان غنية باملوارد    

 متلقية لتدفقات االستثمار األجنيب يف       بلدان 10واحتلت املغرب وهذه البلدان األربعة املرتبة األوىل يف قائمة أكرب           
 ).2الشكل رقم  (2003املنطقة خالل عام 
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 2003 و2002أكرب عشر بلدان متلقية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا، :  2الشكل 

 )مبليارات الدوالرات(

 2003طاق التدفق، توزيع قطري لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حبسب ن: أفريقيا: 1اجلدول 

 نطاق التدفق االقتصاد
 أكثر من ملياري دوالر املغرب

  
  مليار دوالر1.9-1 أنغوال، السودان، غينيا االستوائية، نيجرييا

  
  مليار دوالر0.9-0.5 تشاد، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، جنوب أفريقيا

  
هورية الكونغو الدميقراطية، زامبيا، غانا، الكامريون،      أوغندا، مجهورية ترتانيا املتحدة، مج    

 كوت ديفوار، الكونغو، مايل، مصر، موريتانيا، موزامبيق
  مليار دوالر0.1-0.4

  
إثيوبـيا، إريتريا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جزر القمر، مجهورية أفريقيا               مليار دوالر0.1أقل من 
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South Africa
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Morocco
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 املغرب

 غينيا االستوائية

 أنغوال

 السودان

 نيجرييا
 تشاد

 جنوب أفريقيا

اجلماهريية العربية الليبية
 اجلزائر
 تونس

.2004تقرير االستثمار العاملي،: املصدر
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مي وبرينسييب، غابون، غامبيا، غينيا،     الوسطى، جيبويت، الرأس األخضر، رواندا، سان تو      
  بيساو، كينيا، ليبرييا، ليسوتو، مدغشقر، مالوي، موريشيوس، ناميبيا، النيجر–غينيا 

 .2004األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي : املصدر

فقات االستثمار األجنيب املباشر وكـان للعديد من االقتصادات األفريقية الصغرية نصيب أيضاً يف زيادة تد         
إىل القـارة، جزئـياً بسـبب الـزيادة املتواضعة يف التدفقات اليت وجهت إىل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع       

 بلداً  22، إذ تلقى    1999ونتيجة لذلك، وزعت التدفقات على نطاق أوسع مما حدث يف أية سنة منذ              . اخلدمات
 ).2اجلدول  (2001 بلداً يف عام 16 ب   مليار دوالر، مقارنة0.1أكثر من 

 شركات عرب وطنية غري مالية من االقتصادات النامية يف أفريقيا، مرتبة            7أكـرب    :2اجلدول 
 2002حسب األصول األجنبية، 

 )مباليني الدوالرات، وعدد املستخَدمني(

 )ب(TNI األجنبية

بالنسبة (
)أ(الترتيب الشركة اقتصاد البلد الصناعة األصول املبيعات العمالة )املئوية

71.7 807 9 941 
2 

733 
3 

 Sappi Ltd. 10 جنوب أفريقيا الورق

38.4 107 7 687 
3 

623 
3 

 Sasol Ltd. 12 جنوب أفريقيا املواد الكيميائية الصناعية

52.1 970 1 729 582 
2 

 MTN Group Ltd. 18 جنوب أفريقيا االتصاالت 

54.4 821 
30 

831 301 
2 

 Anglogold Ltd. 19 جنوب أفريقيا امات الذهبيةاخل

39.5 742 1 412 655 
1 

 Naspeers Ltd. 30 جنوب أفريقيا وسائل اإلعالم

54.4 973 9 984 
1 

596 
1 

 Barloworld Ltd. 31 جنوب أفريقيا مواد متنوعة

48.9 962 
10 

 Nampak Ltd. 44 جنوب أفريقيا املطاط واللدائن 782 328

   2004 نكتاد، تقرير االستثمار العاملي األو: املصدر
يتمشـى الترتيب مع ترتيب كل شركة مدرجة يف قائمة كربى الشركات عرب الوطنية من البلدان النامية؛ انظر                )أ( 

 .2004الفصل األول من تقرير االستثمار العاملي 
ى أنه متوسط النسب الثالث     وقد احتسب هذا املؤشر عل    ". مؤشر االنتشار عرب األوطان   " هـو اختصـار      TNI )ب( 

 .األصول األجنبية إىل إمجايل األصول، واملبيعات األجنبية إىل إمجايل املبيعات والعمالة األجنبية إىل إمجايل العمالة: التالية
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وال تـزال تدفقـات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة من البلدان األفريقية صغرية، وليست هناك سوى                
 اليت ترد يف    - يوجد مقر عمل مجيع هذه الشركات يف جنوب أفريقيا           -رب الوطنية يف املنطقة     سبع من الشركات ع   

 ).2اجلدول ( شركة عرب وطنية مؤسسة يف البلدان النامية 50قائمة األونكتاد ألكرب 

 السياسات املؤيدة لالستثمار األجنيب املباشر

 35ملباشر معاهدات االستثمار الثنائية ال        بالسياسـات الوطنـية املؤيـدة لالستثمار األجنيب ا         أحلقـت  
ومعاهدات االزدواج الضرييب التسع اليت مت إبرامها، فضال عن املفاوضات املتعلقة باتفاقات التجارة احلرة فيما بني                

ومن شأن متديد   . مناطق أخرى، خاصة الواليات املتحدة واالحتاد األورويب      /جمموعـات الـبلدان األفريقية وبلدان     
، من خالل قانون التعجيل بالنمو والفرص يف        2015لواليات املتحدة للنمو والفرص يف أفريقيا إىل عام         قـانون ا  

 . ، أن ييسر توسيع نطاق اإلنتاج الدويل يف أفريقيا2004أفريقيا لعام 

 إجيابية اآلفاق املرتقبة

يقيا للحصول على   مستقبل أفر "سوفان، مدير شعبة االستثمار يف األونكتاد إن        . قـال السـيد كارل ب      
 وما بعده يبشر باخلري ملا حتظى به املنطقة من موارد طبيعية، ولرواج             2004االسـتثمار األجـنيب املباشر يف عام        

فقد حتسنت السياسات على مجيع املستويات      ". األسواق العاملية للسلع األساسية وحتسن نظرة املستثمرين للمنطقة       
نتيجة لذلك، يتوقع أن تزداد مرة أخرى تدفقات االستثمار األجنيب املباشر           و. وأصبحت العوامل االقتصادية مؤاتية   

 .إىل القارة هذا العام

وعليه، يتوقع أن حتصل    . واالسـتثمار يف املوارد الطبيعية هو الذي سيشكل اجلزء األكرب من هذه الزيادة             
ودان وغينيا االستوائية وموريتانيا وموزامبيق     الـبلدان الغنية باملوارد الطبيعية يف املنطقة، مثل أنغوال واجلزائر والس          

ومن كربى الشركات عرب الوطنية اليت مشلها املسح الذي       . ونـيجرييا، على قدر أكرب من االستثمار األجنيب املباشر        
أجـراه األونكتاد يف أوائل هذا العام، يعتقد ثلثان منها أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ستظل كما هي، يف                   

 .2005-2004 تتوقع واحدة من كل مخس شركات جميبة ارتفاع هذه التدفقات خالل حني

----- 


