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  االستثمار األجنيب: حفز البنية التحتية يف البلدان النامية
  إذا كان التخطيط فعاالً-يساعد 

  
 واإلمـدادات بالكهربـاء    يعد الوفاء باحتياجات البلدان النامية اهلائلة يف جمال البنية التحتية مثل الطرقات واملوانئ       -  2008سبتمرب  / أيلول 24جنيف،  

هلـذا   تقرير االستثمار العـاملي ملوارد القطاع اخلاص، مبا يف ذلك موارد الشركات عرب الوطنية، هذا ما يؤكده أفضل  حتدياً رئيسياً وحيتاج إىل استخدام      
 منـافع  الزمة لتمكينـها مـن االسـتفادة مـن    نقص شديد يف القدرات ال من كثرياً ما تعاينويضيف التقرير أن البلدان ذات الدخل املنخفض       )1(العام

 وبالتايل فإن األمر حيتاج إىل جهود متضافرة مـن البلـدان            .زيادة هذه املنافع إىل أقصى حد     لأو   تطوير البنية التحتية  يف  مشاركة الشركات عرب الوطنية     
  .املضيفة واتمع الدويل واملستثمرين، ملواجهة هذا التحدي

 
  . صدر التقرير اليومقد و". الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية"عنوان  حتت 2008 استعراض األونكتاد السنوي لالستثمار العاملي لعاموقد جاء 

  
يعد االستثمار يف البنية التحتية جزءاً من جدول أعمال التنمية الذي مل "وقال األمني العام لألونكتاد سوباشاي بانيتشباكدي، معلقاً على موضوع التقرير، 

طاع الطاقة اليومي الذي يعوق النمو االقتصادي يف أفريقيا، وقلة الوصول إىل مياه الشرب بالنسبة للماليـني يف أفريقيـا   وهذا واضح يف انق: يكتمل بعد 

                                                   
*  press/org.unctad.www://http, org.unctad@essunctadpr, 41 22 917 5828:+ Press Office:Contact.  

وميكن احلصول عليه مـن  ) E.08.II.D.23, ISBN: 978-92-1-112755-3رقم املبيع  ((WIR08) الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية : 2008، العامليتقرير االستثمار  ) 1(
 يف املائة للمقيمني يف 75 يف املائة للمقيمني يف البلدان النامية و50 دوالراً مع خصم 95والسعر هو .  من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من البلدانمكاتب مبيعات األمم املتحدة يف العناوين املذكورة أدناه أو

 وحده أو احلصول على تقديرات ألسعار الكميات الكبرية توجيه االستفسارات وعلى العمالء الذين يرغبون يف شراء الكتاب أو القرص. CD-ROMويشمل هذا السعر الكتاب وقرص مدمج       ). أقل البلدان منواً  
: ، رقم الفـاكس CH-1211 Geneva 10مبيعات األمم املتحدة، قصر األمم، /منشورات: وميكن للمقيمني يف بلدان أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا إرسال الطلبات أو االستفسارات إىل. إىل مكاتب املبيعات

Two , United Nations Publications:  ويرسل املقيمون يف األمريكتني وشـرق آسيـا طلباـم أو استفسارام إىل؛org.un@UNpublic :، الربيد اإللكتروين+ 917 22 002741
,.A.S.U, 10017. Y.N, New York, 853-2DC, UN Plaza الربيد اإللكتروين +3489 963 212 1، رقم الفاكس +9646 252 800 1 أو +96 212 83021 3، رقم اهلاتف ،

org.un@publicationsعنوان اإلنترنت ، :publications/org.un.www:/http. 

  حظر

حيظر اقتباس حمتويات هذه النشرة الصحفية أو التقرير املتصل ا أو تلخيصها يف 
 24وسائـط اإلعـالم املطبوعة أو املسموعـة أو املرئية أو اإللكترونية قبل يوم 

   بتوقيت غرينتش00/17 الساعة 2008سبتمرب /أيلول

 30/22 بتوقيت جنيف، والساعة 00/19 بتوقيت نيويورك، والساعة 00/13لساعة ا(
 )سبتمرب بتوقيت طوكيو/ أيلول25 – 00/02بتوقيت دهلي، والساعة 
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وأضاف السيد سوباشـاي    ". وبالتايل بإمكان استثمار الشركات عرب الوطنية يف البنية التحتية أن يساعد على الوفاء بأشد أهداف التنمية إحلاحاً                . وآسيا
إن الشركات عرب الوطنية من كل من بلدان الشمال واجلنوب ميكن أن تدعم استراتيجيات البنية التحتية احلكومية عـن طريـق تـوفري التمويـل                      قائالً  

دان النامية وقال إنه على احلكومات واتمع الدويل املساعدة على خلق الظروف السياسية واالقتصادية واملؤسساتية كيما يتسىن للبل. والتكنولوجيا واخلربة
  . أن تزيد منافع االستثمار يف البنية التحتية إىل أقصى ما ميكن، أياً كان املصدر

 
  الشركات عرب الوطنية تساهم بشكل ملحوظ يف تطوير البنية التحتية، ولكن ليس يف مجيع البلدان

 
كن للبلدان النامية االخنراط يف االقتصاد العاملي وتصدير منتجات بأسـعار           وال مي .  البنية التحتية دوراً متزايد األمهية يف التجارة الدولية واالستثمار         ؤديت

الكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات النقل، وبدون العوامل األساسـية          من   – ويفي بالغرض من ناحية اجلودة       - تنافسية دون ما يكفي     
 يف هذه البلدان، اً ضرورياًأمر إدخال حتسينات هائلة على البنية التحتية ملا كانقرير إنه ويقول الت. األخرى مثل الوصول إىل مياه الشرب على نطاق واسع

  .فإنه من األمهية مبكان تعزيز مسامهات الشركات عرب الوطنية، ولكن بطريقة تتفق وخطط التنمية الوطنية
 

االستثمار األجنيب املباشر العاملي املكرس للبنية التحتية  ازداد 2006 إىل 1990ففي الفترة من . واالستثمار األجنيب املباشر يف البنية التحتية قد ارتفع بسرعة  
 مرة عما كان عليه فوصـل إىل مـا   29وارتفع املقدار املوجه إىل البلدان النامية      .  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      786 مرة عما كان عليه فبلغ       31

 - البنـاء   "االستثمار األجنيب املباشر ازدادت أيضاً مشاركة الشركات عرب الوطنية يف أنشطة تعاقدية مثل أنشطة               وإىل جانب   .  مليار دوالر  199ب يقدر  
  .أو عقود اإلدارة"  التشغيل- االمتالك 

 
قة الكارييب، مبا يعكس اخلصخصة وخالل التسعينات، كان منو االستثمار األجنيب املباشر يف هذا القطاع يف البلدان النامية األسرع يف أمريكا الالتينية ومنط

لكن، ومنذ منعطف القرن، منا االستثمار األجنيب املباشر املوجه إىل البنيـة التحتيـة   .  يف العديد من بلدان تلك املنطقةاملنافع العامةملرافق الواسعة النطاق   
مبا يف ذلك االستثمار (تعهدات االستثمار األجنيب  كان قرابة أربعة أمخاس كافة 2006- 1996وانطالقاً من العقد    . بسرعة أكرب نسبياً يف أفريقيا وآسيا     

ـ يف البنية التحتية يف االقتصادات النامية ويف االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية    ) األجنيب املباشر، ولكن أيضاً األنشطة التعاقدية      :  يف صـناعتني مهـا  تمت
خدمات وواملياه  )  يف املائة  17(واجتهت نسبة أقل حنو النقل      . يانات البنك الدويل  ، حسب ب  )الكهرباء باألساس (االتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة     

  ). يف املائة4 (الصرف الصحي
 
ومـن بـني مجيـع    . تظل أقل البلدان منواً، رغم احتياجاا اهلائلة إىل حتسينات يف جمال البنية التحتية، متلقياً هامشياً ملشاركة الشركات عرب الوطنيـة                   و

-1996 يف املائة يف الفترة 5ة كانت حصتها يف تعهدات االستثمار األجنيب ألغراض البنية التحتية منخفضة ومل تتجاوز إال بقليل نسبة االقتصادات النامي
  ).1اجلدول ( يف املائة منها موجهة إىل مشاريع املياه 0.5، وكانت نسبة تقل عن 2006

 
  هي مصدر جديد حمتمل للتمويل الشركات عرب الوطنية من اجلنوب املهتمة بالبنية التحتية

 
 أن الشركات عرب الوطنية من البلدان املتقدمة ال تـزال    رغمو. إن عامل أكرب الشركات عرب الوطنية اليت تستثمر يف صناعات البنية التحتية آخذ يف التطور              

إذ يرد على قائمة األونكتاد بأكرب مائة شركة عرب .  اجلنوبيمن إال أنه سجل ارتفاع ملحوظ يف األنشطة الدولية اليت تقوم ا الشركات عرب الوطنية من
) الـصني (وكان مقر معظمها يوجد ونغ كونـغ  .  شركة من البلدان النامية22 ما ال يقل عن      2006الوطنية نشطة يف البنية التحتية يف العامل يف عام          

االت السلكية والالسلكية، فيما أصبحت شركات أخرى رائدة على الصعيد          وقد ظهر البعض منها كجهات فاعلة رئيسية يف االتص        . وماليزيا وسنغافورة 
صـناديق  وباإلضافة إىل ذلك ظهرت أنواع جديدة من املستثمرين الدوليني يف البنية التحتية، مبا يف ذلـك                 ). 2اجلدول  (العاملي يف البنية التحتية املرفئية      

وهـذه اجلهـات اجلديـدة      ). أساساً من البلدان النامية   (وصناديق الثروات السيادية اليت متلكها احلكومات       ) قدمةأساساً من البلدان املت    (األسهم اخلاصة 
 .املستثمرة قد وسعت نطاق املوارد اليت بإمكان حكومات البلدان النامية أن تستغلها عندما تلتمس االستثمار يف البنية التحتية

 
 يف املائة من إمجايل 30ن اجلنوب إسهامات هامة للبنية التحتية يف البلدان النامية، ممثلة نسبة تبلغ يف متوسطها    وقد قدمت بالفعل الشركات عرب الوطنية م      

واالستثمار األقاليمي هام بشكل خاص يف آسيا وأوقيانيا، حيث جند إن قرابة نصف تعهـدات  . واخلدمات الصناعاتتعهدات االستثمار األجنيب يف هذه     



UNCTAD/PRESS/PR/2008/029 
Page 3 

  

فعلى سبيل املثال يمن الشركات عرب الوطنية من البلـدان        : وتوجد اختالفات هامة حبسب الصناعات    . إمنا منشؤها من البلدان النامية    االستثمار األجنيب   
   فـإن شـركات مثـل      وبالفعل. النامية على االستثمار األجنيب يف االتصاالت السلكية والالسلكية؛ ويف أقل البلدان منواً يعد دورها أهم يف جمال النقل                 

""DP World) اإلمارات العربية املتحدة(و Hutchison Whampoa) جنوب إىل - قد دفعت حصة االستثمار اجلنوب ) هونغ كونغ، الصني 
  ). 3اجلدول ( يف املائة من مجيع تعهدات االستثمار األجنيب للبنية التحتية يف أقل البلدان منواً 65االرتفاع فبلغت 

 
 كن أن جتلب منافع، ولكنها تستتبع أيضاً خماطر وتكاليفمشاركة الشركات عرب الوطنية مي

 
وأحـد  . ال أن حتـل حملـه    أن مشاركة الشركات عرب الوطنية جيب أن تكمل االستثمار احمللي العام واخلاص يف البنية التحتيـة،                  تقرير االستثمار العاملي  يالحظ  

ر املتصلة باملشاريع اليت تستهدف أفقر شرائح اتمع ما مل تقدم إعانـات أو ضـمانات                 يف ذلك هو أا من املستبعد أن تتحمل التكاليف واملخاط          هلامةاألسباب ا 
  . استرجاع التكلفةلكفالة

 
 .الدراية اإلداريـة والتكنولوجيا  عمليات نقل ورؤوس األموال    ضخ إلشراك الشركات عرب الوطنية يف تطوير وإدارة البنية التحتية يف            احملتملة الرئيسية وتتمثل املنافع   

لكن خمتلف املخاطر والتكـاليف حتتـاج هـي    . يف خدمات البنية التحتية، وزيادة التوريد، وحتسني اجلودة الكفاءةان هذه الشركات أن تساعد على تعزيز   وبإمك
قدرة األسواق على املنافـسة، وشـكل   ومدى ووقع مسامهات الشركات عرب الوطنية يف توفري اخلدمات يتوقفان على عوامل عديدة، من بينها   . األخرى إىل حبث  

  .جودة اإلطار املؤسسي والتنظيمي يف البلد املضيف ما يتمثل يفيف ذلك  من العوامل احلامسةو. مشاركة الشركات عرب الوطنية، وسلوك املستثمر
 

 تؤثر سـلباً علـى تـوافر البنيـة           فاملشاريع االستثمارية الفاشلة ميكن أن     .بأي مثن  الشركات عرب الوطنية     السعي الجتذاب مشاركة  وحيذر األونكتاد البلدان من     
 تـشمل إلدارة العقـود واالمتيـازات الـيت        الالزمة  أن تكون لديها القدرات التقنية واإلدارية       على  وعلى الدول أن تسهر     . التحتية وسعر خدمات البنية التحتية    

  .الشركات عرب الوطنية
  

  مواجهة حتديات البنية التحتية
 

ة التحتية يف البلدان النامية سيتطلب قدراً أكرب من املشاركة من القطاع اخلـاص، الـذي يعـين يف العديـد مـن        إن الوفاء باالحتياجات اهلامة لالستثمار يف البني      
 وال بد هلا مـن إجيـاد الـسبل    .مىتوالشركات عرب الوطنية  فيها تريد أن تشرك اليت ااالتللبلدان املضيفة أن تفكر يف   ينبغي  و. احلاالت الشركات عرب الوطنية   

  .على أن حتقق تلك املشاريع النتائج املرجوةللسهر 
 

فلما كانت األولويات واخليارات يف جمال السياسات العامة ختتلـف بـني البلـدان ذات مـستويات التنميـة املختلفـة                     . وال يوجد حل يالئم اجلميع    
مبـا يف ذلـك الـشركات عـرب     (ع العام والقطاع اخلاص واخلصائص املميزة املختلفة، فذلك هو الشأن أيضاً بالنسبة للمزيج املالئم بني مشاركة القطا          

. والوكاالت احلكومية حباجة إىل تطوير القدرة املؤسسية واملهارات الالزمة لتوجيه مشاريع البنية التحتية والتفاوض فيها وتنظيمها ورصـدها                 ). الوطنية
  . أيضاً على مستوى احملافظات وعلى مستوى البلدياتضروريالقدرات  فإن بناء ،ومبا أن العديد من املشاريع يتم تناوهلا على املستوى دون الوطين

 
وهذا هام بـشكل خـاص بالنـسبة    . وبإمكان الشركاء يف التنمية املساعدة على حفز االستثمار األجنيب ونقل املعارف إىل البلدان اليت تطلب مثل هذه التدفقات              

ويف هـذه احلـاالت، علـى    .  استثمارات هامة من الشركات عـرب الوطنيـة       بواليت تخفق بالتايل يف اجتذا    للبلدان املنخفضة الدخل اليت تفتقر للقدرات احمللية        
وبإمكام أيضاً فعل املزيد للتخفيـف مـن املخـاطر املتـصلة            . الشركاء يف التنمية الوفاء بتعهدام يف جمال املساعدة ألغراض التنمية ذات الصلة بالبنية التحتية             

ثال، قد تكون هناك حاجة إىل أن تبدي مؤسسات متويل التنمية الثنائية واملتعددة األطراف املزيد مـن االسـتعداد لتحمـل                     وعلى سبيل امل  . مبشاريع البنية التحتية  
  .املخاطر املتصلة باالستثمار يف البلدان املنخفضة الدخل، وعليها أن تويل مزيداً من االهتمام الحتياجات تلك البلدان اخلاصة يف جمال البنية التحتية

 
فـي بعـض   ف.  مشاركة القطاع اخلاص، مبا يف ذلك الشركات عرب الوطنية، فإنه ال جيب استبعاد ـج أخـرى  زيادة إىل تشجيع ا يدعوم هناك أحياناً   إذا كان و

ت أخـرى، حيـث    ويف صناعا.هذه اخلدماتاملشاريع، وال سيما تلك اليت تشمل املاء والكهرباء، قد يكون من الضروري أن يتوىل القطاع العام مسؤولية إدارة      
ميكن أن جتعل القدرات املؤسسية الضعيفة استثمار القطاع اخلاص استثماراً فيه جمازفة، فقد يكون من األفضل أيضاً توخي احللـول الـيت تقـوم علـى التـوفري            
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اريع البنية التحتية الـيت قـد ال يكـون مـن      مشتمويلل الشركاء يف التنمية على إيالء ما يكفي من االهتمام تقرير االستثمار العامليوحيث . احلكومي للخدمات 
  .املمكن أو من املستصوب تعبئة مشاركة القطاع اخلاص من أجلها

  
وهذا يعين ضمنياً اجلمع بشكل مالئم بني حتـسني احلكـم والقـدرات يف البلـدان الناميـة                  . وتتطلب مواجهة حتديات البنية التحتية جهوداً متضافرة ومتعاونة       

 .م املقدم من اتمع الدويل، وفهم األولويات والعمليات اإلمنائية من جانب املستثمريناملضيفة، وزيادة الدع
 
 

 fdistatistics/org.unctad.www://http وwir/org.unctad.www://httpع على تقرير االستثمار العاملي وقاعدة بياناته اإللكترونية يف املوقع ميكن االطال

 

 )مباليني الدوالرات وبالنسبة املئوية( 2006-1996تكوين الصناعة يف تعهدات االستثمار األجنيب يف صناعات البنية التحتية ألقل البلدان منواً  -1اجلدول 

 

 

 

.9 -، اجلدول الثالث الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008 لعام تقرير االستثمار العاملياألونكتاد،  :املصدر
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 )تصاداا مبرحلة انتقاليةالشركات املشار إليها باألحرف الغليظة متمركزة بالبلدان النامية أو بالبلدان اليت متر اق (2006أكرب الشركات عرب الوطنية يف صناعات البنية التحتية، مرتبة حبسب األصول األجنبية،  -2اجلدول 

 

.11-، اجلدول الثالث الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،  :املصدر
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مباليني ( 2006-1996ليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، مصادر تعهدات االستثمار األجنيب لصناعات البنية التحتية يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية والبلدان ا -3اجلدول 

 )الدوالرات وبالنسبة املئوية

 

 

 

 

 

  .10-  اجلدول الثالث ،الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،  :املصدر

  


