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 االستثمار األجنيب املباشر يف مجيع أرجاء        مع اخنفاض تدفقات   - ملـيار دوالر يف العـام املاضي         11 إىل   2001
العـامل وجاء إىل حد بعيد انعكاساً لعمليتني من عمليات اندماج وشراء الشركات عرب احلدود يف جنوب أفريقيا                  

 .2002 مل تشهد املنطقة عمليات تضارعهما حجماً يف عام 2001واملغرب سنة 
 

وهناك ثالثة عوامل رئيسية من املرجَّح أن       . أفريقيا واعدةً تـبدو آفاق تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل          
وال سيما  (اتساع أعمال التنقيب عن املوارد الطبيعية واستخراجها        : تفضـي إىل انـتعاش الـتدفقات الوافدة هي        

ز يف  ، واملضي يف تنفيذ مبادرات التجارة احلرة وتعزيزها على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي، والتقدم احملر             )الـنفط 
ومن البلدان اليت تأمل يف اجتذاب تدفقات جديدة من االستثمار األجنيب املباشر إىل الصناعة              . بـرامج اخلصخصة  

وقد يواصل كل من    . النفطية أنغوال وتشاد وسان تومي وبرينسييب والسودان وغينيا االستوائية وموريتانيا ونيجرييا          
أما أوغندا وبوتسوانا   . صخصة للمؤسسات العامة الرئيسية   جـنوب أفريقـيا واملغـرب ونيجرييا تنفيذ برامج اخل         

وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو وموزامبيق وناميبيا فهي أمثلة جيدة على البلدان اليت ُيتوقع أن حتقق مكاسب مع                 
ا كل شيء ما عد   "تأهـب شركات عرب وطنية لإلفادة من التقدم احملرز يف قانون النمو والفرص يف أفريقيا ومبادرة                 

ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها األونكتاد لوكاالت ترويج االستثمار، فإن آفاق االستثمار يف أفريقيا             ". األسلحة
 .ستتعزز أيضاً إذا ما حتققت التحسنات املرتقبة يف املناخ االستثماري

(A)     GE.03-51833    220803    220803 
ه عام سياساهتا يف جمال االستثمار األجنيب املباشر        ، حّسـنت الـبلدان األفريقـية بوج       2002ويف عـام     

 .وشاركت بصفة متزايدة يف اتفاقات االستثمار الدولية
وأفلح أكثر من نصف البلدان يف زيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إليها زيادة طفيفة، بينما بقيت                 

ر البلدان استفادةً من االستثمار األجنيب املباشر       وكانت أكث . التدفقات إىل البلدان األخرى على حاهلا أو تراجعت       
وبعض .  أنغوال وتشاد وتونس واجلزائر ونيجرييا، إذ استأثرت معاً بنصف جمموع التدفقات الوافدة            2002يف عام   

من أقل  ( بلدان جديدة    2002البلدان اليت عودتنا على حسن أدائها، مثل جنوب أفريقيا واملغرب، زامحتها يف عام              
اليت مل يكن معروفاً عنها أهنا بلدان متلقية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل             ) ن منواً، مثل أنغوال وتشاد    البلدا

 .)انظر الشكل(املنطقة 
فهذا البلد الذي   . 2002 أفضل البلدان األفريقية أداًء يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر يف عام             تشادوكانت  

ويتصل .  مليون دوالر  900 سجل تدفقات وافدة تزيد عن       2001نيب مباشر يف عام     مل يـتلق أي اسـتثمار أج      
وهبذا باتت تشاد . القسـط األعظم من هذه االستثمارات باالحتياطي النفطي املؤكد يف حوض دوبا يف حبرية تشاد        

 . لدان منواً بعد أنغوالرابع أكرب مستفيد من االستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا وثاين أكرب مستفيد بني أقل الب
 انتعاش االستثمار األجنيب املباشر الصادر

، ولكنه ال 2001انـتعش االستثمار األجنيب املباشر الصادر من أفريقيا السنة املاضية بعد أدائه السليب يف عام        
 جنوب أفريقيا وال تزال   . جنوب أفريقيا وغانا وكينيا وليبرييا واملغرب ونيجرييا      : يزال ضئيالً هتيمن عليه ستة بلدان هي      

أكرب مصدر لتدفقات االستثمار الصادر، وهي موطن الشركات عرب الوطنية األفريقية الثالث الواردة يف قائمة األونكتاد       
ودرجت الشركات عرب الوطنية اجلنوب أفريقية على االستثمار يف         . ألكـرب مخسني شركة عرب وطنية يف البلدان النامية        
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 و MTNوشق كل من شركيت     . عدين، إال أن تركيزها أخذ يتجه مؤخراً صوب قطاع االتصاالت         اخلارج يف قطاع الت   
Vodacom SA  أما شركة صناعة اجلعة اجلنوب .  سـبيالً لــه يف صناعة االتصاالت يف العديد من البلدان األفريقية

 Miller)لر لصناعة اجلعة  يف املائة من شركة مي64 فقد اشترت حصة قدرها (South African Breweries)أفريقـية  

Brewing Co.) يف الواليات املتحدة، وحتول امسها إىل SABMiller . ومل تلبثSABMiller أن اشترت شركة Bira 

Peroni) إيطاليا ( وشركةHarbin Brewery) هذه السنة) الصني. 
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 )أ(2002 و2001لدان العشرة األوىل، تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، الب: أفريقيا
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