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 انتعاش يف املستقبل القريب نتيجة لالستثمار : االستثمار األجنيب املباشر

 األجنيب املباشر يف البلدان النامية ويف قطاع اخلدمات
 

، ولكن تدفقاته الصادرة ارتفعت،     2003اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي الواردة مرة أخرى يف عام             
، كما قال كارلوس فورتني     "2004يوحي ذلك، إىل جانب حتّسن املناخ االقتصادي، بأن انتعاشاً يف سبيله إىل التحقق يف عام                "و
 .)i(الذي أعدته األونكتادالتحول حنو اخلدمات، : 2004تقرير االستثمار العاملي  الذي أعلن اليوم صدور ]الوظيفة[
 

 مليار  560 يف املائة فبلغت     18، اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة بنسبة         2003ففـي عام     
  تريليون1.4من  (2001 يف املائـة يف عام     41ويـأيت هـذا بعـد اخنفـاض هـائل بنسـبة             . )1اجلـدول   (دوالر  

 
 

 ــــــــــــــ
. ب. ؛ كorg.ctadpress@un ,press/org.unctad.www , +5828 917 4122,:  املكتب الصحفي:تصاللـال  *

ـــوفان ـــريو.  أو أ؛org.sauvant@unctad.Karl، +5707 917 4122: سـ ، +1167 917 4122: مـ
org.miroux@unctad.anne. 

 مليار  679إىل   (2002 يف املائة يف عام      17واخنفـاض آخر بنسبة     )  ملـيار دوالر   818 إىل   2000دوالر يف عـام     
 يف املائة يف العام املاضي، وهي احملرك        20واخنفضـت أيضـاً قيمة عمليات االندماج والشراء عرب احلدود بنسبة            ). دوالر

 .الرئيسي لالستثمار األجنيب املباشر العاملي منذ أواخر الثمانينات

 حظر

ال ُيسمح باقتباس محتويات هذا التقرير أو تلخيصه في الصحافة أو 
 00/17الساعة  والتلفزة أو بالوسائط اإللكترونية قبل اإلذاعة

 2004سبتمبر / أيلول22بتوقيت غرينتش، يوم 

 بتوقيت 00/19. ظهًرا 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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صر اهلبوط يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة على البلدان املتقدمة وأوروبا الوسطى وأوروبا              وقـد اقت   
وباستثناء لكسمربغ، كانت الصني أكثر البلدان .  يف املائة  9وارتفعت التدفقات الواردة حنو البلدان النامية بنسبة        . الشرقية

هيكل االستثمار  إىل أن   ) 2اجلدول  (وختلص األونكتاد   . )1الشكل  ( 2003اسـتقباالً هلـذه التدفقات يف العامل يف عام          
 .األجنيب املباشر قد حتّول حنو قطاع اخلدمات، ومما ساعد على ذلك حترير السياسات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر

 
 االنتعاش املتوقع

 
م يف معظم البلدان املتقدمة، مع اكتساب النمو        تـتوقع األونكـتاد أن ينتعش االستثمار األجنيب املباشر هذا العا           

 يف املائة خالل األشهر     3فقد ارتفعت قيمة عمليات االندماج والشراء عرب احلدود بنسبة          . االقتصـادي ملـزيد من الزخم     
 كما أن قيمة تداول األسهم يف العامل      .  عما كانت عليه يف الفترة نفسها من العام املاضي         2004السـتة األوىل من عام      

. 2003 يف املائة عما كانت عليه يف الفترة نفسها من عام            60ارتفعت خالل األشهر األربعة األوىل من هذا العام بنسبة          
، كما أهنا مستمرة يف االرتفاع يف عام        2003وارتفعـت رحبية الشركات ارتفاعاً كبرياً يف بلدان الوطن الرئيسية يف عام             

ئية اليت أجرهتا األونكتاد ما سبق التنبؤ به من أن انتعاش تدفقات االستثمار        وتؤيـد نـتائج الدراسات االستقصا     . 2004
األجـنيب املباشـر يتحقق اآلن، حيث مشلت الدراسات ثالثة أرباع الشركات، وأعرب أربعة من مخسة خرباء مناطق عن       

سيؤدي انتعاش االستثمار األجنيب و. )ii(تفـاؤهلم بشأن آفاق االستثمار األجنيب املباشر على مدى السنوات الثالث القادمة         
 شركة  61 000املباشـر كذلك إىل زيادة كبرية يف اإلنتاج على املستوى الدويل، الذي يضطلع به حالياً ما ال يقل عن                    

 7 شركة أجنبية تابعة، تشكل رصيداً من االستثمارات األجنبية املباشرة يبلغ    900 000عـرب وطنـية هلـا أكـثر من          
 .تريليونات دوالر

 
.  االستثمارات األجنبية املباشرة   بغـري أن االنـتعاش ال يعين أن مجيع البلدان ستنجح يف حتقيق طاقتها يف اجتذا                

، وهو مقياس لقدرة البلدان على اجتذاب       لقـياس األداء يف جمـال االستثمار األجنيب املباشر الوارد         فمؤشـر األونكـتاد     
ات اجلمهورية التشيكية؛ وهونغ كونغ، بالصني؛ وآيرلندا استمر يف         االسـتثمارات األجنبـية املباشـرة، يبّين أن اقتصاد        

ويف املقابل، فإن اليابان وجنوب أفريقيا      . اجتذاب استثمارات ضخمة حىت يف فترة الركود اليت شهدهتا هذه االستثمارات          
 للمرتبة اليت تشغلها يف مؤشر      وتايلند مل حتقق بعد طاقتها الكاملة يف اجتذاب االستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك وفقاً            

، مقارنة مبرتبتها يف مؤشر قياس األداء يف جمال االستثمار األجنيب            لطاقـة االسـتثمار األجنيب املباشر الداخلية       األونكـتاد 
 . املباشر

 اخنفاض تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة
 

فعلى الصعيد  . و خمتلف املناطق والبلدان مل يكن متوازناً      تالحظ األونكتاد أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حن        
 .  بلداً اخنفاضاً فيها82 بلداً زيادة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة، بينما شهد 111العاملي، شهد 
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 مليار 172 إىل   2002 مليار دوالر يف عام      158من  ( يف املائة    9وقد ارتفعت التدفقات حنو البلدان النامية كفئة بنسبة          
وسجلت . )UNCTAD/PRESS/PR/2004/24 to 26انظر (، ولكـنها اختلفت من منطقة إىل أخرى  )2003دوالر يف عـام  
 مليار دوالر يف    12 مليار دوالر، بعد أن كانت       15( يف املائة يف التدفقات الواردة إليها        28 زيادة قدرها    2003أفريقيا يف عام    

 بلداً وحدث   36وحدثت زيادة يف التدفقات حنو      . يسية نتيجة ملشاريع تتعلق باملوارد الطبيعية     ، وذلـك بصفة رئ    )2002عـام   
 مليارات دوالر، بعد    107وبلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حنو منطقة آسيا واحمليط اهلادئ           .  بلداً 17اخنفاض فيها حنو    

 2002 على حجم أكرب من التدفقات مما حصلت عليه يف عام             بلداً 36، مع حصول    2002 مليار دوالر يف عام      95أن كانت   
غري أن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب شهدت اخنفاضاً للمرة الرابعة على التوايل،             .  بلداً على تدفقات أقل    21وحصـول   

 بلداً من بلدان املنطقة،     40  ومن بني .  مليار دوالر  50 إىل   2002 مليار دوالر يف عام      51من  : وإن كان هذا االخنفاض هامشياً    
وارتفعت حصة البلدان النامية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي الواردة           .  بلداً على قدر أقل من التدفقات      19حصل  
 .2003 يف املائة يف عام 31 يف املائة، فبلغت 8بنسبة 

 
و أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية رقماً قياسياً يف عام         وبعـد أن حققـت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة حن           
وقد .  مليار دوالر  21 فبلغت   2003 مليار دوالر، اخنفضت هذه التدفقات اخنفاضاً حاداً يف عام           31، حـني بلغـت      2002

و البلدان  واخنفضت التدفقات حن  .  منها 9 بلدان من بلدان املنطقة واخنفضت حنو        10ارتفعـت تدفقـات هذه االستثمارات حنو        
 مليار  23الثمانية املنضمة، وهي إستونيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والتفيا، وليتوانيا، وهنغاريا، من              

 مليارات دوالر   3.5كما اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة حنو االحتاد الروسي من            .  مليار دوالر  11دوالر إىل   
 ).UNCTAD/PRESS/PR/2004/027 انظر( 2003 مليار دوالر يف عام 1.1 إىل 2002عام يف 
 

 مليار دوالر يف عام     490من  ( يف املائة    25واخنفضـت تدفقـات االستثمار األجنيب املباشر حنو البلدان املتقدمة بنسبة             
 ثلث الذروة اليت    2003بلدان يف عام    وشكلت التدفقات الواردة إىل هذه ال     ). 2003 ملـيار دوالر يف عام       367 إىل   2002

واخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حنو الواليات املتحدة األمريكية         .  تريليون دوالر  1.1 وقدرها   2000بلغتها يف عام    
يت ، وال يشكل سوى ُعشر الذروة ال      1992 ملـيار دوالر، وهـذا هو أقل مستوى من التدفقات إىل هذا البلد منذ عام                 30إىل  

وقد سجل أيضاً األعضاء يف االحتاد األورويب، وال سيما أملانيا واململكة املتحدة،   . 2001-2000بلغـتها الـتدفقات يف الفترة       
وكانت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر     . ، وكذلك فعلت اليابان   2002تدفقـات واردة أقـل بكثري مما كانت عليه يف عام            

 . منها10 بلداً من بلدان املنطقة وكانت أعلى مما كانت عليه يف 16ت عليه يف الواردة، باختصار، أقل مما كان
 زيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة

 
خالفـاً ملـا حدث لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة، ارتفعت التدفقات الصادرة من البلدان املتقدمة يف عام                   
وكانت قد خسرت   (وكانت الواليات املتحدة مرة أخرى هي البلد املستثمر الرئيسي          . ع هامشياً ، وإن كان ذلك االرتفا    2003

. )2الشكل  ( يف املائة    32 بنسبة   2003حيث زادت تدفقاهتا الصادرة يف عام       )  وشغلتها لكسمربغ  2002هذه املكانة يف عام     
 وإن كانت التدفقات الصادرة من فرنسا واململكة املتحدة قد           يف املائة،  4واخنفضت التدفقات الصادرة من االحتاد األورويب بنسبة        
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 يف املائة، نتيجة    70واخنفضت التدفقات الصادرة من أملانيا بنسبة       .  يف املائة على التوايل    57 يف املائـة و    16ارتفعـت بنسـبة     
قات الصادرة من اليابان اختفاضها     وواصلت التدف . الخنفاض القروض املقدمة من الشركات األم إىل الشركات األجنبية التابعة هلا          

 .2002، وخباصة يف قطاع اخلدمات، وكانت قد اخنفضت أيضاً يف عام ) يف املائة11-(
 

 100ويف حـني أن أداء االستثمار األجنيب املباشر الصادرة من البلدان املتقدمة اتسم بعدم التوازن، فقد أظهرت أكرب                    
، وهي آخر سنة توافرت عنها      2002ئناف النمو من حيث املبيعات والعمالة يف عام         شـركة عرب وطنية يف العامل دالئل على است        

 10 شركة عرب وطنية يف العامل مرتبة حسب األصول األجنبية، يقع مقر             100ومن بني أكرب    . بيانات كاملة عن هذه الشركات    
3اجلدول  (ة جنرال إلكتريك على رأس القائمة       وتأيت شرك ). فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة    (شركات يف ثالثة بلدان     

(. 
 

انظــر (ويــتزايد حتــوُّل الشــركات يف الــبلدان النامــية أيضــاً إىل شــركات مســتثمرة اســتثماراً صــادراً  
(UNCTAD/PRESS/PR/2004/018. 

 
 النمو السريع لالستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات

تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية شهدت حتوالً       "األونكتاد إن   سوفان، مدير شعبة االستثمار يف      . قال كارل ب   
 )3الشكل ( يف املائة 60وبالفعل أصبح قطاع اخلدمات ميثل اليوم حنو ". فهذا هو اجملال املليء بالفرص. كبرياً حنو قطاع اخلدمات  

، مقارنة مبا كانت    ) مليارات دوالر  4.4 ما يعادل حنو     أي(مـن رصيد االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة على الصعيد العاملي           
وستزيد هذه احلصة، حيث إن حوايل ثلثي تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتم            .  يف املائة  50عليه منذ عقد مضى، أي أقل من        

 . مليار دوالر يف املتوسط500يف قطاع اخلدمات، وُتقدر قيمتها ب  ) 2002-2001خالل الفترة (اآلن 
 

وقـد تـزامن حتول االستثمار األجنيب املباشر حنو اخلدمات مع تغري يف االستثمار األجنيب املباشر يف جمموعة الصناعات                    
ففي حني أن االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات كان عادةً متركزاً يف التجارة واملالية، فقد شهد االستثمار األجنيب                  . اخلدمـية 

ومن أهم هذه الصناعات الكهرباء واالتصاالت وخدمات       . 1990دمية أخرى منواً سريعاً منذ عام       املباشـر يف عدة صناعات خ     
وهكذا ارتفعت قيمة إمجايل رصيد االستثمارات األجنبية املباشرة        . توفـري املـياه وطائفة من اخلدمات املقدمة لألعمال التجارية         

 مليار دوالر   144 مليارات دوالر إىل     10 مما ُيقدر ب       2002 و 1990الـواردة يف قطاع الكهرباء والغاز واملياه فيما بني عامي           
وارتفعت ). ويـرجع هذا بصفة رئيسية إىل الزيادة الكبرية يف االستثمارات األجنبية املباشرة يف توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها                (

 مليار دوالر؛ ويف أنشطة     476ليار دوالر إىل     م 29القـيمة املعاِدلـة لذلـك يف قطاع االتصاالت والتخزين والنقل مما ُيقدر ب                 
وكان للنمو السريع يف الطلب على هذه اخلدمات، وزيادة         .  تريليون دوالر  1.1 مليار دوالر إىل     126األعمـال الـتجارية من      

مهم يف منو   االعـتراف بأمهيـتها لكفاءة الصناعات يف مجيع القطاعات وزيادة إنتاجيتها، وحترير السياسات يف بلدان عديدة دور                  
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة هذه الفئات الثالثة جمتمعة من إمجايل رصيد االستثمار            . االستثمار األجنيب املباشر يف هذه اخلدمات     

، يف حني أن حصة التجارة واملالية، اليت ال   2002 يف املائة يف عام      41 إىل   1990 يف املائة يف عام      17األجنيب املباشر الوارد من     
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 1990 يف املائة على التوايل يف عام        40 يف املائة و   25ئدة يف االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع اخلدمات، اخنفضت من           تزال سا 
 شركات عرب وطنية يف العامل تعمالن يف جمال 10وهناك شركتان من بني أكرب      . 2002 يف املائة يف عام      29 يف املائـة و    18إىل  

 .)3اجلدول (صناعة االتصاالت 
 

 الدافع إذن إىل حتوُّل االستثمار األجنيب املباشر حنو قطاع اخلدمات؟ من ذلك أن هذا التحول يعبِّر عن تزايد                   مـا  
 وعما تتسم به اخلدمات من طابع جيعلها غري قابلة للتداول يف األسواق الدولية              )iii(اخلدمـات يف االقتصـادات بوجه عام      

وهلذا السبب األخري كانت    ). دمات يف الزمان واملكان اللذين ُتستهلَك فيهما      فعلى سبيل املثال ال بد من إنتاج غالبية اخل        (
وباإلضافة إىل ذلك، فقد    . الطريقة الوحيدة جللب اخلدمات إىل األسواق األجنبية هي االستعانة باالستثمار األجنيب املباشر           

. منها خصخصة املرافق اليت متتلكها الدولة     عمـدت البلدان إىل حترير نظمها لالستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات بطرق             
ويف الـنهاية، فـإن الشـركات العاملة يف قطاع اخلدمات ُتزيد من استثمار أمواهلا يف اخلارج يف حبثها عن عمالء ُجدد                      

 .واستغالهلا ملا توفره هلا ملكيتها من مزايا، وكثرياً ما تدفعها إىل ذلك الضغوط التنافسية
 

 أمهية السياسات
 

 إىل أن البلدان إن أرادت اإلفادة من االقتصاد العاملي الذي يتزايد توجهه      2004تقرير االستثمار العاملي     خيلـص  
فإذا هتيأت الظروف املواتية ألمكن     . حنـو العوملـة والـترابط، فـإن عليها أن تعزز قدراهتا على توريد خدمات تنافسية               

هاماته أنه يأيت برؤوس األموال واملهارات والتكنولوجيا اليت حتتاج         فأهم إس . لالسـتثمار األجنيب املباشر أن حيقق هلا ذلك       
وال يقتصر انطباق ذلك على اخلدمات املمكَّنة بتكنولوجيا املعلومات، وإمنا          . إليها البلدان إلقامة صناعات خدمية تنافسية     

 .يشمل أيضاً اخلدمات التقليدية مثل اهلياكل األساسية والسياحة
 

فكلما تيسر تداول اخلدمات يف األسواق الدولية أمكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يساعد   وعـالوة على ذلك،      
فهذه السالسل تضم شبكات إنتاج دولية للخدمات،       . يف ربـط البلدان النامية بسالسل القيمة العاملية يف قطاع اخلدمات          

 .تتزايد أمهيتها للوصول إىل األسواق الدولية
 

تقول األونكتاد، ال بد من توخي احلذر أثناء اجتذاب االستثمارات األجنبية املباشرة يف             ويف الوقـت نفسه، كما       
احتكارات ) ال سيما املرافق األساسية واهلياكل األساسية     (فعلى سبيل املثال، قد تكون بعض اخلدمات        . قطـاع اخلدمات  

. إذا كانت الشركات حملية أم أجنبية     طبيعـية، ومـن مث، فقد تتعرض لسوء استغالل قوى السوق هلا بصرف النظر عما                
وهـناك خدمـات أخرى هلا أمهية اجتماعية وثقافية كبرية، ومن مث ميكن لنسيج شركة بكامله أن يتأثر بتدخل االستثمار     

ولذلك، ال بد للبلدان من أن حتقق توازناً بني الكفاءة االقتصادية واألهداف اإلمنائية             . األجـنيب املباشر يف تلك الصناعات     
 .ألوسع نطاقاا
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ويف ضوء التحول حنو االستثمار     . وهلـذا كان من املهم توافر املزيج السليم من السياسات، كما تؤكد األونكتاد             
هتيئة الظروف الالزمة داخلياً    : األجـنيب املباشـر يف قطاع اخلدمات، تواجه البلدان النامية حتدياً مزدوجاً يتمثل فيما يلي              

 األجنيب املباشر يف قطاع اخلدمات، ويف الوقت نفسه، احلد إىل أقصى مدى من اآلثار السلبية                ودولياً الجتذاب االستثمار  
ويف كل حالة يكون العامل الرئيسي هو اتباع السياسات السليمة يف إطار استراتيجية إمنائية أوسع               . الـيت قد تترتب عليه    

ال سيما  (وارد البشرية وحتديث اهلياكل األساسية املادية       ومن األمور األساسية هلذه السياسات االرتقاء مبستوى امل       . نطاقـاً 
اليت ال غىن عن توفريها ملعظم اخلدمات احلديثة، وضمان املنافسة والتنظيم           ) يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت    

 نعرفه اليوم ال غىن    ففي ظل االقتصاد العاملي الذي    . القـانوين حبيث تعمل أسواق اخلدمات بأقصى طاقة ممكنة من الكفاءة          
 .الصعيد الدويلللتنمية عن وجود قطاع خدمي قادر على املنافسة على 

 
 2003-1982 مؤشرات منتقاة لالستثمار األجنيب املباشر واإلنتاج الدويل، -1اجلدول 

 )مبليارات الدوالرات وبالنسب املئوية(
 معدل النمو السنوي

 )يف املائة(
 القيمة باألسعار اجلارية

 )ليارات الدوالراتمب(

 البند 1982 1990 2003 2000 2001 2002 2003

-17.6 -17.0 -
41.1 

 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد 59 209 560 27.7

  2.6 -17.3 -
39.2 

 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادر 28 242 612 8.7

  االستثمار األجنيب املباشر الواردرصيد 796 1 950 8 245 19.1 7.4   12.7   11.8  
 رصيد االستثمار األجنيب املباشر الصادر 590 1 758 8 197 18.5 5.9   13.8   13.7  
-19.7 -37.7 -

48.1 
 اندماج وشراء الشركات عرب احلدود .. 151 297 49.3

 تابعةاملبيعات من الشركات األجنبية ال 2 717 5 660 17 580 16.7 3.8- 23.7   10.7  
 الناتج اإلمجايل للشركات األجنبية التابعة 636 1 454 3 706 15.1 4.7- 25.8   10.1  
 جمموع أصول الشركات األجنبية التابعة 2 076 5 883 30 362 28.4 5.4- 19.6   12.5  
 صادرات الشركات األجنبية التابعة 717 1 194 3 077 11.4 3.3- 4.7   16.6  
 )باآلالف(عمالة الشركات األجنبية التابعة  19 232 24 197 54 170 13.3 3.2- 12.3   8.3  
        
 )باألسعار اجلارية(الناتج احمللي اإلمجايل  11 737 22 588 36 163 2.7 0.9- 3.7   12.1  
 إمجايل تكوين رأس املال الثابت 2 285 4 815 7 294 3.8 3.6- 0.6- 9.9  
 عائدات اإلتاوات ورسوم التراخيص 9 30 )أ(77 9.5 2.5- 6.7   ..
 صادرات السلع واخلدمات من غري عوامل اإلنتاج 2 246 4 260 9 228 11.4 3.3- 4.7   16.6  

 :2004األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي : املصدر
 .2002 )أ( 
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 2003-1991 التغيريات يف النظم الوطنية، -2اجلدول 
 البند 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

عدد البلدان اليت أدخلت تعديالت     35 43 57 49 64 65 76 60 63 69 71 70 82
     على ُنظُم استثمارها

 عدد التعديالت التنظيمية 82 79 102 110 112 114 151 145 140 150 208 248 244
 :    ومنها             

ــة لالســتثمار  80 79 101 108 106 98 135 136 131 147 194 236 220     األكــثر مالءم
 )أ(    األجنيب املباشر

    األقل مالءمة لالستثمار األجنيب     2 - 1 2 6 16 16 9 9 3 14 12 24
 )ب(    املباشر

 :2004األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي : املصدر
 . حترير التجارة أو التغريات الرامية إىل تعزيز أسلوب عمل السوق، فضالً عن زيادة احلوافزيشمل ذلك التغريات املؤدية إىل )أ( 
 .يشمل ذلك التغريات الرامية إىل كل من زيادة املراقبة وتقليل احلوافز )ب( 

 
  شركات عرب وطنية غري مالية يف العامل،10 أكرب -3اجلدول 

 2002      مرتبة حسب األصول األجنبية، 
)أ(TNI األجنبية

بالنسبة (
 الترتيب الشركة بلد املوطن الصناعة األصول املبيعات العمالة )املئوية

 1 جنرال إلكتريك الواليات املتحدة األجهزة الكهربائية واإللكترونية 229 001 45 403 150 000 40.6
 Plc 2ن جمموعة فودافو اململكة املتحدة االتصاالت 207 622 33 631 56 667 84.5
 3 شركة فورد موتور الواليات املتحدة السيارات 165 024 54 472 188 453 47.7
 Plc 4شركة بريتش بتروليوم  اململكة املتحدة توزيع/تكرير/النفط، تنقيب 126 109 145 982 97 400 81.3
 5 جنرال موتورز الواليات املتحدة السيارات 107 926 48 071 101 000 27.9
 6 جمموعة شل/رويال داتش هولندا/اململكة املتحدة توزيع/تكرير/النفط، تنقيب 94 402 114 294 65 000 62.4
 7 شركة تويوتا موتور اليابان السيارات 79 433 72 820 85 057 45.7
 8 توتال فينا إلف فرنسا توزيع/تكرير/النفط، تنقيب 79 032 77 461 68 554 74.9
 9 فرانس تيليكوم فرنسا االتصاالت 73 454 18 187 102 016 49.6
 10 إكسومنوبيل كوربوريشن الواليات املتحدة توزيع/تكرير/النفط، تنقيب 60 802 141 274 56 000 65.1

 :2004تقرير االستثمار العاملي األونكتاد،  :املصدر
األصول األجنبية إىل   : توسط النسب الثالث التالية   وقد احُتسب هذا املؤشر على أنه م      ". مؤشر االنتشار عرب األوطان   " هو اختصار    TNI )أ( 

 .إمجايل األصول، واملبيعات األجنبية إىل إمجايل املبيعات والعمالة األجنبية إىل إمجايل العمالة
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 2003 و2002 بلداً تلقياً لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد، 20 أكثر -1الشكل 

 .2004قرير االستثمار العاملي األونكتاد، ت: املصدر 
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 2003 و2002 اقتصاداً أجرى استثمارات أجنبية مباشرة صادرة، 20 أكثر -2الشكل 

 )مبليارات الدوالرات(
 .2004تقرير االستثمار العاملي : املصدر 

 
 
 
 
 
 

 2002 و1990 رصيد االستثمار األجنيب املباشر الوارد العاملي، حبسب القطاع، -3الشكل 
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 .2004تقرير االستثمار العاملي : املصدر 
 .ميثل الرقمان املوضوعان بني األقواس إمجايل القيمتني بتريليونات الدوالرات:  مالحظة 

 
 

 الحواشي
 (i)        ى ن الحصول عل  من مكاتب مبيعات األمم المتحدة   2004تقرير االستثمار العالمي    يمك

ن      ي العناوي نة ف ي بلدان آثيرة        الكائ تحدة ف م الم يعات األم الء مب ن وآ اه أو م ورة أدن  75السعر .  المذآ
وعلى العمالء الراغبين في شراء الكتاب أو القرص المضغوط         . دوالرًا من دوالرات الواليات المتحدة    

يعات                 ب المب نه، أن يتصلوا بمكات يرة م زاء آب باس أج ي اقت ن ف دة، أو الراغبي ى ح رجى إرسال  . عل وي
يا وغرب آسيا إلى العنوان التالي     الطل  ا وأفريق ن أوروب واردة م ارات ال  United Nations: بات أو االستفس

Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland ،  اآس م الف ، 0027 917 22 41+: رق
ي  بريد اإللكترون ي       ؛unpubli@un.org: ال نوان التال ى الع يا إل رق آس ن وش ن األمريكتي  United Nations: وم

Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA  اتف م اله ، 9646 253 800 1+ أو 8302 963 212 1+: ، رق
اآس  م الف ي +3489 963 212 1: رق بريد اإللكترون ع ،org.publications@un :: ، ال ت  الموق ى اإلنترن : عل

http://www.un.org/publications. 
 (ii)   ام ة ع ي بداي تاد ف ي المباشر 2004أجرت األونك تثمار األجنب اق االس  دراسات عن آف

ب        دى القري ى الم دى المتوسط    وال) 2005-2004(عل ، مقارنة بالسنتين السابقتين    )2007-2006(م
)2002-2003.( 

ر  ذه  UNCTAD/PRESS/PR/2004/012و UNCTAD/PRESS/PR/2004/005, UNCTAD/PRESS/PR/2004/007انظ تعلقة به الم
 .الدراسات

 (iii)            ام ي ع ذا القطاع ف ان ه ي المتوسط        2001آ ي المائة من الناتج المحلي       72 يشكل ف  ف
تقدمة، و    اإلجما بلدان الم ي ال ي ف ية و     52ل بلدان النام ي ال ة ف ي المائ ا     57 ف دان أوروب ي بل ة ف ي المائ  ف

 .الوسطى وأوروبا الشرقية
ي   تثمار العالم ر االس ن  تقري ن التاليي ى العنواني ت عل ى اإلنترن تاحان عل ياناتـه م اعدة ب : وق

www.unctad.org/wir  
 .www.unctad.org/fdistatisticsو

م منشورات األونكتاد المتعلقة باالستثمار األجنبي               ة أله ة الكامل ى المجموع ن االطالع عل ويمك
ؤ      تحدة لش م الم ز األم تاد ومرآ ية لألونك بة اإللكترون ية، أي المكت بر الوطن رآات ع ر والش ون المباش

 .org.unctad.unctc.www://http: الشرآات عبر الوطنية، على العنوان التالي
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