
 ملالمح البارزةا

 2020  يف  يف املائة  42اخنفاض تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية بنسبة  
 ستداماالنتعاش امل  ، مما يهدد 2021يف   ضعفال يتوقع املزيد من  

 
 ترمجة غري رمسية

ابملقارنة   - ر  دوال   مليار   859يقدر بنحو  إىل ما    يف املائة   42اخنفض بنسبة    حيث   2020االستثمار األجنيب املباشر العاملي يف  اهنار   •
أدىن من الفاصل جراء  يف املائة 30ابخنفاض أبكثر من  2020أهنى االستثمار األجنيب املباشر   . 2019يف  دوالر تريليون  1.5مع 

 .  2009األزمة املالية العاملية يف  
 

  229يقدر بنحو يف املائة إىل ما  69 املباشر بنسبة  املتقدمة، حيث اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب  بلدان ال  تركز االخنفاض يف  •
(.  البلدان   من   العديد   يف   سلبية مهمة   تدفقات ذلك    يف   مبا ) دوالر    مليار   4- إىل   لتصل   متاما   أورواب   إىل   التدفقات   جفت   . دوالر مليار  

 دوالر.    مليار   134  إىل (  يف املائة   49- املتحدة )   الوالايت   يف   حاد   اخنفاض   تسجيل   ت   كما 
 

بلغت حصة االقتصادات    مليار دوالر.   616إىل ما يقدر بنحو    يف املائة   12- حمدود، بنسبة  االخنفاض يف االقتصادات النامية  كان   •
العاملي النامية يف   املباشر  األجنيب  املائة   72  االستثمار  أعلى حصة   -   يف  املتلقيني   . سجلت   وهي  أكرب  تصنيف  الصني  تصدرت 
 األجنيب املباشر.   لالستثمار 

 
يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة    37-   بلغ   حيث   تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف املناطق النامية متفاوات، يف  خنفاض  اال كان   •

يا أكرب منطقة مضيفة، حيث  س انت منطقة شرق آ ك   . سيا النامية آ بلدان   يف املائة يف   4- يف املائة يف أفريقيا و   18- البحر الكارييب و 
يف  العاملي  املباشر  األجنيب  االستثمار  ثلث  االقتص 2020  شكلت  إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار  اخنفض  مبرحلة  .  متر  اليت  ادات 

 دوالر.   مليار   13  يف املائة إىل   77  بنسبة   انتقالية 
 
 
 
 

.ميكن االستشهاد هبذا التقرير حبرية شريطة االعرتاف املناسب بذلك لألونكتاد. مل يتم حترير هذا املنشور رمسيا  

38العدد   2021 يناير/كانون الثان   



*  2020- 2007حسب جمموعة االقتصادات  على الصعيد العاملي و . تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  1الشكل  
(األمريكية املتحدة   الوالايت )مبليارات دوالرات   * 

 األونكتاد.    املصدر: 
 * تقديرات أولية.  

 
 االجتاهات يف اقتصادات خمتارة:   •

o   الصني، حيث تسببت املرحلة األولية من الوابء يف اخنفاض حاد يف النفقات الرأمسالية، السنة أهنى االستثمار األجنيب املباشر يف  
 (.يف املائة   4بزايدة طفيفة )+ 

o   ابالستثمارات يف القطاع الرقمي.   ا مدعوم   يف املائة،   13بنسبة  يف اهلند  ارتفع االستثمار األجنيب املباشر 
o   املباشر يف األجنيب  االستثمار  آس اخنفض  أمم جنوب شرق  ن   – يا  رابطة  املباشر  حمرك  األجنيب  االستثمار  العشر  و  على مدى 

 . يف املائة   31بنسبة    -   ملاضية سنوات ا 
o   التأسيسي  إىل االخنفاض احلاد يف كل من االستثمار    تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اىل الوالايت املتحدة يرجع سبب تنصيف

 وعمليات الدمج والتملك عرب احلدود.  
o  البلدان املستفيدة؛    ة كبي   ات مع اخنفاض   خنفض االستثمار األجنيب املباشر يف االحتاد األورويب ابلثلثني ا خنفضت  ا يف مجيع أكرب 

 التدفقات إىل اململكة املتحدة إىل الصفر. 

  ، انت عال ال أساس  البياانت على تعطي  . 2021 يف فا  األجنيب املباشر ضعي  املستقبل، من املتوقع أن يظل اجتاه االستثمار  تطلعا إىل  •
 تشي إىل استمرار الضغط النزويل:  و   ، صورة خمتلطة املستقبلية جتاهات  لال ؤشر  وهي م 

o  الصناعية ال  أن التحول يف القطاعات    إىل   ( 2020يف    يف املائة   35- اد يف إعالانت املشاريع التأسيسية ) احل خنفاض  يشي اال
 .يلوح يف األفق بعد 

o  يف    2- ) اعالانت صفقات التمويل الدويل للمشاريع    يف   السابقة   االخنفاضات   2020  من   األخي   الربع   يف   التحسينات   خففت
العام   املائة  دعم  كدلك بتدابي ال أن يثبت أنه أقوى، مدعوما     لبنية التحتية وابلتايل، ميكن لالستثمار الدويل يف قطاعات ا   (. يف 

 االقتصادي يف البلدان املتقدمة. 
o   ،كدلك    . ( يف املائة   10- عرب احلدود )   الدمج والتملك عمليات  االخنفاض يف  موارد أعلى يف الفرتة األخية للسنة  خففت  ابملثل

التكنولوجية والصيدلة بتدفقات أكرب يف   صفقات صناعاتني ابلنظر إىل عمليات الدمج والتملك أن يؤدي النشاط القوي يف  يتوقع 
 ما خيص االستثمار األجنيب املباشر املدفوع ابلدمج والتملك. 

املرونة  على الرغم من  يف ما يتعلق ابلبلدان النامية، تشكل االجتاهات يف االستثمار التأسيسي و متويل املشاريع مصدر قلق كبي.   •
  بنسبة االستثمار التأسيسي اخنفضت إعالانت ، غي أن االستثمار األجنيب املباشر المجالية يف االقتصادات النامية النسبية لتدفقات 



  تمويل ال يف آسيا( و يف املائة    38- ؛  يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف املائة    51- يف أفريقيا؛  يف املائة    63- ) يف املائة    46
ابلنسبة للقدرة النتاجية  حامسة    من االستثمار   األنواع تعترب هذه    يف أفريقيا(.   يف املائة   40- )   يف املائة   7لمشاريع بنسبة  ل   الدويل 

 االنتعاش املستدام.   آلفاق وير البنية التحتية وابلتايل  وتط 
 

األوضاع االقتصادية اهلشة  دعم االقتصادي و تدابي ال و   لقيح الت   وتية تنفيذ برامج األخية للوابء و   وجة مل املخاطر املتصلة اب ستظل تؤثر   •
 . 2021على االستثمار األجنيب املباشر يف  سياسات االستثمار العاملية  اليقني بشأن بيئة  عدم  يف األسواق الناشئة الكربى و 


