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أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها.

باستنساخها مع اإلشارة املناسبة إىل املصدر. وُيسمح بأخذ صور ضوئية ملقتطفات من املنشور أو

وُحرر هذا املنشور خارج األونكتاد.
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ديهمت

تمهيد
يدعم تقرير االستثمار العاملي صانعي السياسات برصد اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر 
العاملية واإلقليمية وتوثيق تطورات السياسات االستثمارية الوطنية والدولية. ويقيم فصل السياسة العامة من 
تقرير هذا العام اجلهود املبذولة من أجل إصالح اتفاقات االستثمار الدولية ويستقصي التدابري اجلديدة.

وتعتمد التنمية املستدامة الشاملة على بيئة سياسة عامة عاملية تساعد على االستثمار عرب احلدود. 
العام املاضي، اخنفضت التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر بنسبة 13 يف املائة إىل 1.3 ويف
تريليون دوالر. وميثل ذلك أدىن مستوى هلا منذ األزمة املالية العاملية ويربز انعدام النمو يف االستثمارات 
الدولية خالل هذا العقد. وليس من الواضح بعد التسارع الكبري الالزم لتلبية االحتياجات االستثمارية 
املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة. وحنن حباجة إىل رفع مستوى الطموح املتعلق بالعمل املناخي، ومعاجلة 
مواطن الضعف فيما خيص الديون، واحلد من التوترات التجارية لتعزيز البيئات اليت تساعد على زيادة 

االستثمارات الطويلة األجل واملستدامة.

ومن بني أهم األدوات جللب االستثمار املناطق االقتصادية اخلاصة. وقد زاد عدد املناطق يف 
5 منطقة، ومن املقرر إنشاء املزيد منها. ويقدم تقرير  أحناء العامل بسرعة هذا العقد إىل أكثر من 000
االستثمار العاملي هذا نظرة عامة عن املشهد العاملي للمناطق االقتصادية اخلاصة ويسدي املشورة بشأن 
كيفية مواجهة التحديات اليت تطرحها للمناطق ضرورة التنمية املستدامة والثورة الصناعية اجلديدة واألمناط 

املتغرية يف اإلنتاج الدويل.

وأشيد بتقرير االستثمار العاملي هلذا العام لكل من واضعي السياسات الصناعية واالستثمارية، 
وكأداة هامة للمجتمع اإلمنائي الدويل.

أنطونيو غوترييس
األمني العام لألمم املتحدة
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فاتحة
كانت يف أوج  تعد السياسات العاملية للتجارة واالستثمار محيدة كما منذ بعض الوقت، مل
النمو والتنمية املرتكزين على الصادرات. غري أن حاجة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً، إىل 
تزال  جلب االستثمار وتعزيز الصادرات من أجل دعم التصنيع والتنويع االقتصادي والتحول اهليكلي ال

كبرية كأي وقت مضى.

وجل السياسات الصناعية اجلديدة العديدة اليت اختذت يف السنوات األخرية - يف كل من 
الوقت نفسه،  البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو - تعتمد إىل حد كبري على جلب االستثمار. ويف

نالحظ اجتاهًا حنو االخنفاض يف االستثمار اإلنتاجي عرب احلدود.

وهكذا، أصبحت سوق االستثمار املتنقل الدويل يف القدرات الصناعية تتزايد صعوبة وتنافسية. 
وأصبح الطلب على االستثمار أقوى من أي وقت مضى وأصبح العرض يتناقص والسوق أقل مالءمة 

من ذي قبل.

وهذا هو السياق الذي نشهد فيه منواً هائاًل يف استخدام املناطق االقتصادية اخلاصة باعتبارها 
من األدوات السياساتية الرئيسية جللب االستثمار من أجل التنمية الصناعية. فقد أُنِشئ منها أكثر 
1 منطقة يف مجيع أحناء العامل يف السنوات اخلمس األخرية، ووفقًا حلسابات األونكتاد، هناك  من 000

ما ال يقل عن 500 منطقة إضافية يف طور اإلعداد للسنوات القادمة.

وهناك أمثلة كثرية عن املناطق االقتصادية اخلاصة اليت كان هلا دور رئيسي يف التحول اهليكلي 
التحفيز على الرتقية الصناعية. ولكن لكل  التشجيع على زيادة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ويف ويف
جتلب تدفق املستثمرين املتوقع، وبعضها أصبحت إخفاقات جد مكلفة. قصة جناح، هناك مناطق متعددة مل

برامج طموحة لتنمية هذه املناطق،  ويف البلدان اليت لديها حافظة للمناطق االقتصادية اخلاصة أو
يسعى واضعو السياسات واملمارسون - يف الوزارات املسؤولة عن الصناعة والتجارة واالستثمار؛ ويف هيئات 
املناطق االقتصادية اخلاصة؛ ويف وكاالت تشجيع التصدير واالستثمار، على سبيل املثال ال احلصر - إىل 

حتويل أداء املناطق اليت يكون أداؤها أقل من املتوقع وكفالة وفاء مناطق جديدة بالتوقعات.
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يتعني عليهم مواجهة التحديات املرتبطة مبناخ جتاري واستثماري أكثر  ولدى القيام بذلك، ال
صعوبة فحسب، بل عليهم أيضًا أن يواجهوا حتديات أخرى. ومن بني هذه التحديات الثورة الصناعية 
اجلديدة اليت ميكن أن تقوض أمهية تدين تكاليف اليد العاملة اليت تشكل امليزة التنافسية التقليدية ملعظم 
املناطق االقتصادية اخلاصة. وستحتاج املناطق االقتصادية اخلاصة إىل استباق االجتاهات يف صناعاهتا 

املستهدفة والتكيف معها.

ولكن األهم من ذلك هو أن التنمية املستدامة اليوم - كما هي جمسدة يف أهداف التنمية 
ه اسرتاتيجية املناطق االقتصادية اخلاصة وعملياهتا. ويف قطع مع  املستدامة لألمم املتحدة - جيب أن توجِّ

املاضي، أصبح اعتماد أعلى املعايري االجتماعية والبيئية واإلدارية يف املناطق ميزة تنافسية.

ويستقصي تقرير االستثمار العاملي 2019 عامل املناطق االقتصادية اخلاصة اليوم، ويقدم 
استعراضًا عامًا للقوانني واللوائح اليت حتكمها، ويقيم أثرها فيما خيص التنمية املستدامة. ويقدم التقرير 
توصيات من خالل عدسات ثالث: الدروس املستفادة من املاضي، ومنظور استشرايف، وفكرة رائدة يف 

شكل "مناطق منوذجية ألهداف التنمية املستدامة".

وحيدوين األمل يف أن يلهم التقرير وينشط اجلهود املبذولة يف مجيع أحناء العامل جلعل االستثمار 
يعمل من أجل التنمية من خالل املناطق االقتصادية اخلاصة. واألونكتاد على أهبة االستعداد لدعم 

اجلهات املعنية يف هذا املسعى.

موخيسا كيتويي
األمني العام لألونكتاد
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شكر وتقدير
أعد تقريــر االســتثمار العاملــي 2019 فريــق بقيــادة جيمــس إكس. زهــان. وضــم الفريــق كاًل

مــن ريتشــارد بولوجيــن، وبرونــو كاســيالل، وأرسالن شودري، وحامــد القاضــي، وكومــي إنــدو، وتومــاس فــان 
غيفــن، وكاملــان كالــويت، وجواشــيم كارل، وإســيا كريســنادي، وأوكتاويان كوك، وجينغ يل، وأنثوين ميلر، 
وكيونغهو مون، وأبراهام نغاش، وشني أوهيناتا، وديانا روزيرت، وأسرتيت سولستاروفا، وكلوديا ترونتيي، 

وإليزابيــت تويــرك، ويــورغ وبــر، وكــي هوي وي.

وقدم دعم البحوث ومدخالهتا جورون بومغارتنر، وفيصل بلعيد، وماغدالينا بوليت غوين، 
وخوان كارلوس كاستيو، وتيفاين غرابسكي، ويوليا ليفاشوفا، ولويزا ساندي ليموس، وسريغي ريبينسكي، 
ولينلي يو. وساهم أيضًا املتدربون الداخليون الزهرة اجلهي وروبرت كوهني وألينا نازاروفا ومكسوليسي 

أرتويل نغولويب.

وقدم أيضًا تعليقات ومسامهات كل من ستيفانيا بونيال وجوزيف كليمانتس وشانتال دوباسكيي 
وأرييل إيفانييه وماتابو لورو وماسيمو ميلوين وجازون مونيان ويونغفو أويانغ وإيان ريتشاردس وكريستوف 

سبينيمان وبول فيسندروب.

وقدم مساعدة إحصائية كل من براديل بواكورت، وحممد شرياز بايل، ومسيتا الكهي، وليزان 
مارتينيز.

وُحـــرِّر نص التقرير مبســاعدة من كــارولــني الملبري وحـــررت النســخة ليز لينغو. وتــوىل بابلو 
كورتيــزو تصميــم األشــكال واخلرائــط والرســوم البيانيــة؛ وتوىل هو ولورانس دوشومان تنضيد النص. وقــدم 
دعمــًا إلنتــاج التقريــر كل مــن إليزابيــت أنــودو - ماريشــال، وناتايل أواليرت، وروزالينا غويينا، وســيفانال 

ســيكونافونغ، وكاتيا فيو.

واستفاد التقرير من مشورة واسعة من فرانسوا بوست وراجنيش ناروال بشأن الفصل الرابع. 
مت ملناقشة املسودات،  ويف مراحل خمتلفة من اإلعــداد، مبا يف ذلك خالل اجتماعات اخلرباء اليت ُنظِّ
تلقى الفريق تعليقات ومدخالت من اخلرباء التالية أمساؤهم: أراضنا أغاروال، وكسيانغمينغ تشني، وترييسا 
تشينغ، وماجنياو تشي، وريكاردو كريسينزي، وستيفان كسورداس، وتوماس فارول، وماساتاكا فوجيتا، 
وييسول هيون، ون. يانسن كاالميتا، وماركوس كراييفسكي، وأليكسي كوزنيتسوف، وأولغا كوزنيتسوفا، 
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وغوانغوين مينغ، وماريا كاميال مورينو، وشري رايف، وإميلي سيمز، وإيالن شرتاوس، وخوان تورانتس، 
وجيوفاين فالينسيسي.

واستفاد التقرير أيضًا من التعاون مع زمالء من اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة فيما خيص 
فروعه املتعلقة باالجتاهات اإلقليمية يف الفصل الثاين. وقدم مدخالت وتعليقات كل من وفاء عايدي، 
وجوزيف باريكاكو، وحممد الشمينغي، ومارتن كوهوت، ولورا باييز هرييديا، وخوسيه باالسني، وماريا 

سيسيليا بلوتييه، ومارك بروكش، وجيوفاين ستومبو، وهيذر تايلور.

وينبغي التنويه أيضًا بالتعليقات اليت وردت من ُشَعب األونكتاد األخرى كجزء من علمية 
اســتعراض النظــراء الداخلــي، فضاًل عــن التعليقــات اليت وردت مـن مكتــب األميـن العــام. وقــدم قســم رســم 

اخلرائــط يف األمــم املتحــدة املشــورة بشأن اخلرائــط اإلقليمية.

وساهم أيضًا يف التقرير العديــد مــن موظفي املصــارف املركزيــة والــوكاالت احلكوميــة الوطنية 
واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية.
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الرسائل الرئيسية

اتجاهات االستثمار وآفاقه

واصلت تدفقات االستثمار املباشر األجنيب العاملي تراجعها 
يف عــام 2018، فاخنفضت بنسبة 13 يف املائة إىل 1.3 تريليون 
دوالر. وكان االخنفاض - للسنة الثالثة على التوايل يف االستثمار 

األجنيب املباشر - ناجتًا أساسًا عن عمليات اإلعــادة إىل الوطن على نطاق واسع لإليرادات األجنبية 
املرتاكمة للمؤسسات املتعددة اجلنسيات من الواليات املتحدة يف الربعني األولني من عام 2018، عقب 

اإلصالحات الضريبية اليت أدخلها هذا البلد يف هناية عام 2017.

وبلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات املتقدمة النمو أدىن مستوياهتا 
منذ عام 2004، إذ اخنفضت بنسبة 27 يف املائة. واخنفضت التدفقات الداخلة إىل أوروبا إىل نصف 
ما كانت عليه إىل أقل من 200 بليون دوالر بسبب التدفقات الداخلة السلبية يف عدد قليل من البلدان 
املضيفة نتيجة إعادة األموال إىل أرض الوطن واخنفاض كبري يف اململكة املتحدة. واخنفضت التدفقات 

الداخلة إىل الواليات املتحدة أيضًا بنسبة 9 يف املائة إىل 252 بليون دوالر.

ارتفعت بنسبة 2 يف املائة. وكنتيجة لزيادة  وظلت التدفقات إىل البلدان النامية مستقرة إذ
االستثمار األجنيب املباشر واخنفاضه بطريقة غري عادية يف البلدان املتقدمة النمو، زادت حصة البلدان 

النامية يف االستثمار األجنيب املباشر العاملي لتبلغ 54 يف املائة، وهو رقم قياسي.

ارتــفــعــت تــدفــقــات االســتــثــمــار األجــنــيب املباشر 	 
إىل أفريقيا بنسبة 11 يف املائة إىل 46 بليون 
دوالر، على الرغم من اخنفاضها يف العديد من 
البلدان املتلقية األكرب حجمًا. ودعم هذه الزيادَة

استمراُر التدفقات الداخلة حبثًا عن املوارد، وبعض 
االستثمارات املتنوعة، وانتعاش يف جنوب أفريقيا 
بعد عدة سنوات من اخنفاض مستوى التدفقات 

الداخلة.

-
االستثمار األجــنــيب  
٢٠١٨املــبـــاشـــر العـــــاملـــــــــــي ١٫٣١٣٪
تريليون دوالر

االتـجـــــــاه التـــنـــازلــي لالســتــثــمار
األجنيب املباشر

٢٠٠٧-٢٠١٨

٥٥٧
مليار دوالر

٧٠٦
مليار دوالر

٣٤
مليار دوالر

متقدمة

انمية
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ارتفعت التدفقات إىل البلدان النامية يف آسيا، وهي أكرب املناطق املتلقية، بنسبة 4 يف املائة. 	 
مؤشر على استمرار الدينامية، تضاعفت قيمة إعالنات املشاريع التأسيسية يف املنطقة  ويف

.2017 منتعشة من توقفها يف عام
اخنفض االستثمار األجنيب املباشر يف أمريكا الالتينية والكارييب بنسبة 6 يف املائة، ومل حيافظ 	 

على الزخم بعد أوقفت زيادة عام 2017 تراجعًا طوياًل. ال يزال االستثمار األجنيب املباشر 
يف املنطقة أدىن بنسبة 27 يف املائة مما كان عليه خالل ذروة ازدهار السلع األساسية.

ظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات الضعيفة والقابلة للتأثر هيكليًا متثل 	 
أقل من 3 يف املائة من اجملموع العاملي. وانتعشت التدفقات إىل أقل البلدان منواً من اخنفاضها 

يف عام 2017 لتعود إىل 24 بليون دوالر، وهو متوسط العقد.

واستمرت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات االنتقالية يف اجتاهها التنازيل 
يف عام 2018، فاخنفض بنسبة 28 يف املائة إىل 34 بليون دوالر، مدفوعة باخنفاض 49 يف املائة يف 

تدفقات االحتاد الروسي.

وخففت زيادة نشاط املعامالت يف النصف الثاين من عام 2018 اخنفاض االستثمار األجنيب 
املباشر الناتج عن الضرائب. وارتفعت قيمة عمليات الدمج والتملك عرب احلدود بنسبة 18 يف املائة، 
تغذيها مؤسسات الواليات املتحدة املتعددة اجلنسيات اليت تستخدم السيولة النقدية يف وفروعها األجنبية 

تعد مثقلة بااللتزامات الضريبية. اليت مل

ومن املتوقع يف عام 2019 أن يشهد االستثمار األجنيب املباشر انتعاشًا يف االقتصادات املتقدمة 
النمو مع اخنفاض أثر اإلصالحات الضريبية. وتشري إعالنات املشاريع التأسيسية - اليت تبني خطط 
اإلنفاق املقبلة - أيضًا إىل الزيادة إذ ارتفعت بنسبة 41 يف املائة يف عام 2018 من مستوياهتا املتدنية 
تظهر توقعات االستثمار األجنيب املباشر العاملي سوى انتعاش  يف عام 2017. وعلى الرغم من ذلك، ال
متواضع نسبته 10 يف املائة إىل حوايل 1.5 تريليون دوالر، أي أقل من املتوسط على مدى السنوات 
العشر املاضية. ويبقى االجتاه األساسي لالستثمار األجنيب املباشر ضعيفًا. وهتدد التوترات التجارية أيضًا

2019 وما بعده. مبخاطر تنازلية لعام

2008. وبلغ  وقد أظهرت اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر األساسية منواً ضعيفًا منذ عام
صايف االستثمار األجنيب املباشر للعوامل غري املتكررة، مثل اإلصالحات الضريبية والصفقات الضخمة 
وتقلب التدفقات املالية، 1 يف املائة فقط من النمو يف السنة على مدى عقد من الزمن، باملقارنة مع 8

التفسريات  املائة قبل عـــام 2000. وتشمل  املائة يف الفرتة 2000-2007، وأكثر من 20 يف  يف 
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زايدة ٣٥٪

االستثمار التأسيسي فـي
الصناعة التحويلية

اخنفاض معدالت عائدات االستثمار األجنيب املباشر، وتزايد 
أشكال االستثمار اخلفيفة من حيث املوجودات، ومناخ سياسات 

استثمار أقل مالءمة.

وتوقف الرتاجع الطويل األمد لالستثمار التأسيسي يف 
2018، مع ارتفاع قيمة املشاريع  قطاع الصناعة التحويلية يف عام
2017. ومن  بنسبة 35 يف املائة من القيمة املنخفضة يف عام

بني البلدان النامية - حيث االستثمار يف الصناعة التحويلة أمر أساسي للتنمية الصناعية - كان معظم 
النمو مركزاً يف آسيا ومدفوعًا مبشاريع عالية القيمة يف صناعات جتهيز املوارد الطبيعية.

واستقر عدد املؤسسات املتعددة اجلنسيات اململوكة للدول، وتباطأت عمليات متلكها يف 
2017. وزاد  1 مؤسسة متعددة اجلنسيات اململوكة للدول، مثل عام اخلارج. وهناك ما يقارب 500
وجودها بني أعلى 100 مؤسسة عاملية متعددة اجلنسيات بنسبة واحد إىل 16. وتقلصت قيمة نشاطها 
يف جمال الدمج والتملك إىل 4 يف املائة من إمجايل عمليات الدمج والتملك يف عــام 2018، عقب 

اخنفاض تدرجيي مما يزيد عن 10 يف املائة يف املتوسط يف الفرتة 2013-2008.

والكثري من التوسع املستمر يف اإلنتاج الدويل ناتج عن األصول غري امللموسة. وتنمو أمناط 
اإلنتاج الدويل غري السهمية بوترية أسرع من االستثمار األجنيب املباشر، وهي ظاهرة يف معدالت النمو 
النسيب لإلتاوات ورسوم الرتاخيص والتجارة يف اخلدمات. ويؤكد تصنيف أعلى 100 مؤسسة متعددة 
2018 أن املؤسسات املتعددة اجلنسيات الصناعية آخذة يف االخنفاض يف القائمة وأن  اجلنسيات لعام

بعضها سقط من القائمة.

واملؤسسات املدرجة بني أعلى 100 مؤسسة متعددة 
اجلنسيات مسؤولة عن أكثر من ثلث أنشطة البحث والتطوير 
اليت متوهلا املؤسسات على الصعيد العاملي. واملؤسسات املتعددة 
اجلنسيات يف جمال التكنولوجيا والصيدلة وصناعة السيارات هي 
أكرب املنفقني. وتقل كثافة البحث والتطوير )مقارنة باملبيعات( 
بكثري يف حالة أعلى 100 مؤسسة يف البلدان النامية. واالستثمار 

التأسيسي الدويل يف أنشطة البحث والتطوير كبري ومتناٍم.

وتعود ملكية جزء كبري من االستثمار بني البلدان النامية )االستثمار األجنيب املباشر فيما بني 
بلدان اجلنوب( يف هناية املطاف ملؤسسات متعددة اجلنسيات من البلدان املتقدمة. وتظهر بيانات جديدة 

أكرب ١٠٠ مؤسسة
متعددة اجلنسيات مسؤولة عن أكثر من 
أنشطة البحث والتطوير اليت 
تـمــوهلـا املــؤســسـات التجاريـة
/١٣عــلــــــى الصـــــعـــــــيــــد العـــالـمــــي
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عن الشبكة العاملية للعالقات الثنائية املباشرة وغري املباشرة لالستثمار األجنيب 
املباشر أمهية الدور الذي تؤديه احملاور اإلقليمية لالستثمار يف االستثمار 
األجنيب املباشر األقاليمي واالستثمار األجنيب املباشر فيما بني بلدان اجلنوب. 
ولالستثمار غري املباشر أيضًا آثار على تغطية اتفاقات االستثمار الدولية.

تطورات سياسات االستثمار
تبدي تدابري السياسات الوطنية اجلديدة لالستثمار موقفًا أكثر 
نقداً جتاه االستثمار األجنيب. ففي عام 2018، اعتمد حوايل 55 اقتصادًا

ما ال يقل عن 112 تدبرياً يؤثر على االستثمار األجنيب. وأدخل أكثر من 
ثلث هذه التدابري قيوداً أو لوائح جديدة - وهو أكرب عدد على مدى عقدين من الزمن. وتعكس هذه 
التدابري أساسًا الشواغل األمنية الوطنية بشأن التملك األجنيب للهياكل األساسية احليوية والتكنولوجيات 
األساسية واألصول التجارية احلساسة األخرى. وعالوة على ذلك، ُسِحب أو ُمِنع ما ال يقل عن 22

.2017 حدث يف عام سياسية - وهو ضعف ما عملية دمج ومتلك كبرية ألسباب تنظيمية أو

بدأت آليات فحص االستثمار األجنيب تكتسب مزيداً من األمهية. فمنذ عام 2011، اعتمد 
ما ال يقل عن 11 بلداً أطر فحص جديدة وُأدِخل ما ال يقل عن 41 تعدياًل على األنظمة القائمة. 
توسيع  ختفيض العتبات اليت تستوجبه، أو أنشطة خاضعة للفحص، أو ومشلت التغيريات زيادة قطاعات أو
نطاق تعريف االستثمار األجنيب. ووسعت لوائح جديدة أخرى التزامات كشف املستثمرين األجانب، 
أو مددت اجلداول الزمنية القانونية إلجراءات الفحص، أو أدخلت عقوبات مدنية أو جنائية أو إدارية 

جديدة ملن ال حيرتم االلتزامات املتعلقة باإلخطار.

ومع ذلك، يظل جلب االستثمار أولوية من األولويات. ومعظم تدابري سياسات االستثمار 
اجلديدة ال يزال يتحرك يف اجتاه التحرير والتشجيع والتيسري. وأزالت عدة بلدان 
خفضت القيود املفروضة على دخول املستثمرين األجانب يف جمموعة متنوعة  أو
من الصناعات. وما زال االجتاه مستمراً حنو تبسيط أو ترشيد اإلجراءات اإلدارية 
لالستثمار األجنيب. وقدمت عدة بلدان أيضًا حوافز ضريبية جديدة لالستثمار 

يف صناعات أو مناطق حمددة.

وتوجد عملية وضع سياسات االستثمار الدولية يف مرحلة دينامية 
ذات آثار بعيدة املدى. ففي عام 2018، وقعت البلدان 40 اتفاقًا من اتفاقات 
االستثمار الدولية. ودخلت عملية اإلهناء حيز النفاذ ملا ال يقل عن 24 معاهدة 

جمموع اتفاقات االستثمار
الدولية السارية

٤٠+
يف عام
٢٠١٨

٢٦٥٨

تدابري السياسات
الوطنية لالستثمار

٪٦٦
٪٣٤

التحرير من القيود/التشجيع

القيد/الالئحة
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قائمة. وسيكون تأثري السمات اجلديدة الواردة يف االتفاقات اجلديدة، مبا يف ذلك بعض املعاهدات اإلقليمية 
الضخمة مع البلدان املستثمرة الرئيسية، كبرياً على نظام اتفاقات االستثمار الدولية العاملية. وتضع بلدان 

عديدة أيضًا معاهدات منوذجية ومبادئ توجيهية جديدة لتحديد طريقة وضع املعاهدات يف املستقبل.

وهناك تقدم يف إصالح اتفاقات االستثمار الدولية، ولكن 
يـــزال طــويــاًل. وتتضمن جل املعاهدات اجلــديــدة العديد من  الطريق ال
العناصر املتماشية مع حزمة إصالحات األونكتاد لنظام االستثمار الدويل. 
وحفزت األدوات السياساتية لألونكتاد أيضًا العمل األويل لتحديث اجليل 
القدمي من املعاهدات. وتقوم البلدان بشكل متزايد بتفسري املعاهدات 

املتقادمة أو تعديلها أو تبديلها أو إهنائها. ولكن خمزون اجليل القدمي من املعاهدات يفوق 10 مرات عدد 
املعاهدات احلديثة ذات التوجه اإلصالحي. وال يزال املستثمرون يلجؤون إىل اجليل القدمي من املعاهدات؛ 
ويف عام 2018، قدموا ما ال يقل عن 71 قضية جديدة من قضايا تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول.

وتطرح إجراءات إصالح اتفاقات االستثمار الدولية أيضًا حتديات جديدة. فاملعاهدات اجلديدة 
ترمي إىل حتسني التوازن واملرونة، ولكنها أيضًا جتعل نظام اتفاقات االستثمار الدولية أقل جتانسًا. وتضيف 
إىل التعقيد النظامي األوسع نطاقًا النُهج املختلفة إلصالح نظام تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول، اليت 
عدم وجود نظام لتسوية املنازعات بني املستثمرين  ترتاوح بني احملاكم املخصصة التقليدية وحمكمة دائمة أو
والدول. وعالوة على ذلك، حتدث جهود اإلصالح متوازية أو منعزلة يف كثري من األحيان. ويتطلب القيام 
على حنو فعال بتسخري عالقات االستثمار الدولية للسعي إىل حتقيق التنمية املستدامة إصالحًا شاماًل
ومتزامنًا من خالل عملية شاملة وشفافة. وميكن لألونكتاد أن يؤدي دوراً ميسراً هامًا يف هذا الصدد.

اتجاهات األسواق الرأسمالية المستدامة

بدأت سياسات األســواق الرأمسالية وأدواهتــا الرامية إىل تعزيز إدماج االستدامة يف ممارسات 
األعمال التجارية واالستثمار تنتقل من التخصص إىل التعميم. وبدأ عدد متزايد من املستثمرين يدجمون 
عوامل البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة يف اختاذ قراراهتم االستثمارية لتعزيز األداء وختفيف املخاطر. 
ويعزز السجل اإلجيايب للمنتجات املتصلة مبوضوع االستدامة آراء مديري األصول ومنظمي األوراق املالية 
بأن هذه العوامل مهمة ألداء االستثمار على املدى الطويل. ومع ترسخ هذه االجتاهات االستثمارية 
املستدامة وتوسعها، ميكن أن يكون هلا تأثري أكرب على السياسات واملمارسات التشغيلية للمؤسسات 

املتعددة اجلنسيات.

قضية جديدة ٧١
من قضااي تســوية املنازعات
بــــيـن املـسـتـثـمـــريـــن والــــــــدول
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المناطق االقتصادية الخاصة

ُتستخَدم املناطق االقتصادية اخلاصة على نطاق واسع يف معظم 
االقتصادات النامية والعديد من االقتصادات املتقدمة النمو. ويف إطار هذه 
املناطق احملددة جغرافيًا، تيسري احلكومات النشاط الصناعي من خالل احلوافز 
5 منطقة  الضريبية والتنظيمية ودعم اهلياكل األساسية. وهناك حوايل 400
4 منطقة قبل  اليوم، بعد أن كان عددها حــوايل 000 عرب 147 اقتصاداً 
مخس سنوات، وهناك أكثر من 500 منطقة اقتصادية خاصة جديدة يف طور 
اإلعداد. ويأيت ازدهار املناطق االقتصادية اخلاصة يف سياق موجة جديدة من 

السياسات الصناعية واستجابة لتزايد املنافسة على االستثمار املتنقل دوليًا.

هناك أنواع عديدة من املناطق االقتصادية اخلاصة. واملناطق احلرة 
األساسية اليت تركز على تيسري اخلدمات اللوجستية التجارية هي األكثر شيوعًا

يف البلدان املتقدمة النمو. ومتيل االقتصادات النامية إىل استخدام املناطق املتكاملة الرامية إىل التنمية 
مركزة على تطوير القدرات االبتكارية.  متخصصة أو الصناعية، اليت ميكن أن تكون متعددة الصناعات أو
لسلم لتنمية املناطق االقتصادية  وترتبط درجة ونوع التخصص ارتباطًا وثيقًا مبستوى تصنيع البلدان، وفقًا

اخلاصة.

وبدأت تنشأ حاليًا أنواع عديدة من املناطق االقتصادية اخلاصة والربامج االبتكارية لتنمية املناطق. 
السياحة - لتجاوز  اخلدمات املالية، أو ويركز بعضها على الصناعات اجلديدة، مثل التكنولوجيا العالية، أو
أنشطة التصنيع الكثيفة التجارة والعمالة يف املناطق االقتصادية اخلاصة التقليدية. ويركز بعضها اآلخر على 
األداء البيئي أو استغالل العلوم جتاريًا أو التنمية اإلقليمية أو اإلنعاش احلضري.

ويزداد التعاون الدويل بشأن تنمية املناطق شيوعًا. وجيري بناء 
العديد من املناطق يف البلدان النامية من خالل شراكات ثنائية أو يف إطار 
برامج تعاون إمنائي. وأصبحت مناطق التنمية اإلقليمية واملناطق العابرة للحدود 

اليت تغطي بلدين أو ثالثة مسة من مسات التعاون االقتصادي اإلقليمي.

وميكن أن تقدم املناطق االقتصادية اخلاصة إسهامات هامة للنمو 
والتنمية. وميكن أن تساعد على جلب االستثمار وإجياد فرص العمل وتعزيز 
الصادرات - سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة عندما تنجح يف إنشاء 

منــــــا    ــقا
بــــــنـــــــاء
الشــراكـــات
الثنائيـة
يف البلدان
الــــنـــامـــيــــــة

٤٠٠ ٥
مـنـطـــقــــة
عـــــــــــبــــــــــر
١٤٧
اقـــتـصـــــــادًا
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بيان أرابح وخــسائر
التنمية املسـتــدامة
للمناطق االقتصادية

اخلــاصـــــــــة

روابط مع االقتصاد األوسع نطاقًا. وميكن أن تدعم املناطق أيضًا مشاركة سالسل القيمة العاملية والرتقية 
والتنويع الصناعي. ولكن ليس أي من هذه الفوائد تلقائيًا.

ويف الواقع، ال يزال أداء العديد من املناطق دون التوقعات. فاملناطق االقتصادية اخلاصة ليست 
مشاركة سالسل القيمة العاملية.  ضمانًا الرتفاع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر أو شرطًا مسبقًا وال
يكون احلافز مؤقتًا: بعد فرتة البناء، تنمو معظم املناطق  وعندما ترفع هذه املناطق النمو االقتصادي، غالبًا ما

بنفس معدل منو االقتصاد الوطين. وتعمل الكثري من املناطق كجيوب حمدودة التأثري خارج حدودها.
وال يقوم بتقييم أداء املناطق وأثرها االقتصادي بانتظام 
سوى عدد قليل من البلدان. ومن األمهية مبكان القيام هبذا التقييم 
ألن حتول املناطق االقتصادية اخلاصة غري الناجحة يتطلب تشخيصًا
سيما عندما يكون مستوى االستثمار العام  يف الوقت املناسب، ال
كبرياً يف تنمية املنطقة. وميكن لبيان أرباح وخسائر التنمية املستدامة 
للمناطق االقتصادية اخلاصة الصادر عن األونكتاد أن يرشد صانعي 

السياسات يف وضع نظام شامل للرصد والتقييم.
توفر جتربة املناطق االقتصادية اخلاصة اليت دامت عقوداً طويلة دروسًا هامة لتنمية املناطق احلديثة:

يكتسي التصميم االسرتاتيجي إلطار سياسات وبرنامج تنمية املناطق االقتصادية اخلاصة أمهية 	 
حامسة. وال ينبغي أن ُتصاغ سياسات املناطق مبعزل عن سياق سياساهتا األوسع نطاقًا، مبا يف 
ذلك السياسات االستثمارية والتجارية والضريبية. وينبغي أن تستند أنواع املناطق وختصصها 
إىل املزايا التنافسية والقدرات القائمة. وينبغي أن تسرتشد خطط تنمية املناطق الطويلة األجل 

سلم تنمية املناطق االقتصادية اخلاصة.
ينبغي أن تنتهج برامج تنمية املناطق هنجًا مقتصداً. فبيان خسائر وأرباح التنمية املستدامة 	 

يشدد على احلاجة إىل االستدامة املالية والضريبية للمناطق ألن تأثريها على النمو االقتصادي 
األوسع نطاقًا ميكن أن يكون غري مؤكد ويستغرق تبلوره وقتًا طوياًل. ويطرح ارتفاع التكاليف 
األولية الناجتة عن التفاصيل املفرطة، واإلعانات املقدمة لشاغلي املناطق، وعمليات حتويل 

الشركات العاملة بالفعل إىل أنظمة املناطق أكرب املخاطر على البقاء املايل.
يتوقف جناح فــرادى املناطق االقتصادية اخلاصة على قيامها على أسس صحيحة. وميكن 	 

إرجاع معظم اإلخفاقات إىل مشاكل من قبيل اختيار مواقع سيئة تتطلب نفقات رأمسالية 
املدن اليت تتضمن جمموعات كافية من  مواقع بعيدة عن حماور اهلياكل األساسية أو ثقيلة أو
اليد العاملة؛ أو عدم موثوقية إمدادات الطاقة؛ أو سوء تصميم املنطقة مبرافق أو صيانة غري 

كافية؛ أو اإلجراءات اإلدارية املفرطة يف التعقيد.
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يكتسي تقدمي دعم نشط لتعزيز اجملموعات والروابط أمهية رئيسية لالستفادة من األثر اإلمنائي 	 
إىل أقصى حد. وتتمتع الشركات اليت تعمل يف املناطق بنطاق أوسع للتعاون وجتميع املوارد 
وتقاسم املرافق - وتتمتع بذلك على حنو أكرب يف املناطق املتخصصة، ولكن املناطق املتعددة 
األنشطة ميكن أن تستخلص بعض فوائد اشرتاك املوقع. ويتعزز األثر كثرياً بفضل التحديد 
االستباقي للفرص والتوفيق بني اجلهود والربامج التدريبية مع الشركات داخل املنطقة وخارجها.

من العوامل احلامسة للنجاح وجود إطار تنظيمي متني ومؤسسات قوية وحوكمة جيدة. وينبغي 	 
أن يكفل اهليكل األساسي القانوين للمناطق االقتصادية اخلاصة تنفيذ سياسات هذه املناطق 
تنفيذاً متسقًا وشفافًا وقاباًل للتنبؤ. وينبغي أن حُتدَّد بوضوح مسؤوليات جمالس إدارة املناطق 
االقتصادية اخلاصة. وتستفيد املناطق من وجود ممثلني للقطاعني العام واخلاص يف جمالس إداراهتا.

استشرافًا للمستقبل، تواجه املناطق االقتصادية اخلاصة حتديات جديدة:
تقود خطة التنمية املستدامة على حنو متزايد القرارات والعمليات االسرتاتيجية للمؤسسات 	 

املتعددة اجلنسيات، وهو شيء ينبغي جتسيده يف مقرتح القيمة الذي تسوقه املناطق االقتصادية 
اخلاصة للمستثمرين. وميكن أن تسهم املناطق االقتصادية اخلاصة احلديثة إسهامًا إجيابيًا يف 
أداء األسس الصناعية للبلدان يف جمال البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة. وميكن توفري تدابري 
املراقبة واإلنفاذ واخلدمات )مثل املفتشني واخلدمات الصحية وإدارة النفايات ومنشآت الطاقة 

املتجددة( بسهولة أكرب وبتكلفة أقل يف املناطق االقتصادية اخلاصة احملصورة.

وعادة ما تشغِّل املناطق االقتصادية اخلاصة عدداً كبرياً من النساء إذ ميثل عدد 
العامالت حوايل 60 يف املائة يف املتوسط. وتنفذ بعض املناطق احلديثة لوائح للمساواة بني 
اجلنسني، مثل قواعد مكافحة التمييز، وخدمات الدعم، مثل رعاية األطفال واملرافق املدرسية، 

ووضع معايري جديدة ألداء أهداف التنمية املستدامة.
إن الثورة الصناعية اجلديدة واالقتصاد الرقمي بصدد تغيري الصناعات التحويلية - وهي أهم 	 

زبائن املناطق االقتصادية اخلاصة. وستحتاج املناطق االقتصادية اخلاصة إىل تكييف مقرتحات 
قيمتها إلدراج الوصول إىل املوارد البشرية ذات املهارات، ومستويات عالية من توصيلية البيانات، 
ومقدمي اخلدمات التكنولوجية ذات الصلة. وقد ُتتاح للمناطق االقتصادية اخلاصة أيضًا فرص 

جديدة الستهداف الشركات الرقمية.
إن بيئة السياسات العاملية احلالية الصعبة للتجارة واالستثمار، مع تزايد النزعة احلمائية وحتول 	 

األفضليات التجارية وانتشار التعاون االقتصادي اإلقليمي، تتسبب يف تغيريات يف أمناط اإلنتاج 
الدويل وسالسل القيمة العاملية. وميكن أن تؤثر هذه التغيريات تأثرياً كبرياً على القدرة التنافسية 
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نــــوع جـــديـــــــد من املـنــاطـــــق
االقـــتــــصــــــــاديـــــة اخلــاصـــــــــــــة:
املنطقة النموذجية ألهداف
الــتـــنــــمــــيـــــــة الـمــــســـــــــتــــدامــــــة

للمناطق االقتصادية اخلاصة، اليت تعمل كعقد مركزية يف سالسل القيمة العاملية. ومن املرجح 
أن يكتسي التعاون الدويل بشأن تنمية املناطق أمهية متزايدة.

2030 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة فرصة إلنشاء نوع جديد  وأخرياً، تتيح خطة عام
متامًا من املناطق االقتصادية اخلاصة: املنطقة النموذجية ألهداف التنمية املستدامة. وستهدف هذه املناطق 
إىل جلب االستثمار يف األنشطة ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة، واعتماد أعلى مستويات املعايري 
واالمتثال للبيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة، وتعزيز النمو الشامل للجميع من خالل الروابط واآلثار 

غري املباشرة.

توفري  إىل  التقرير  هــذا  ــواردة يف  ــ ال التوصيات  وهتـــدف 
تنشيط  إىل  الــرامــيــة  السياسات يف جهودهم  لصانعي  إرشــــادات 
وترقية املناطق القائمة، وبناء مناطق جديدة تتفادي مزالق املاضي 
وتكون على استعداد ملواجهة التحديات املقبلة. وينبغي أن يكون 
اهلدف الرئيسي هو جعل املناطق االقتصادية اخلاصة تعمل من 
أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة: من جيوب تنعم باالمتيازات 

إىل مصادر لفوائد واسعة النطاق.
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نظرة عامة
االتجاهات واآلفاق العالمية

انخفض االستثمار األجنبي المباشر العالمي للسنة الثالثة 
على التوالي

واصلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي تراجعها يف عـــام 2018، فاخنفضت 
بنسبة 13 يف املائة إىل 1.3 تريليون دوالر )الشكل 1(. وكان االخنفاض - تراجع االستثمار األجنيب 
املباشر للسنة الثالثة على التوايل - ناجتًا أساسًا عن عمليات إعادة إىل الوطن على نطاق واسع لإليرادات 
األجنبية املرتاكمة للمؤسسات املتعددة اجلنسيات من الواليات املتحدة يف الربعني األولني من عام 2018، 

عقب اإلصالحات الضريبية اليت أدخلها هذا البلد يف هناية عام 2017.

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، العالمية وحسب المجموعة 
)بباليين الدوالرات وبالنسبة المئوية(الشكل 1 االقتصادية، 2018-2007
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واالخنفاض الناتج عن الضرائب يف النصف األول من عــام 2018 )الــذي انتهى مبستوى 
أدىن بنسبة 40 يف املائة مقارنة بنفس الفرتة من عام 2017( خّف يف النصف الثاين بفضل زيادة نشاط 
املعامالت. وارتفعت قيمة عمليات الدمج والتملك عرب احلدود بنسبة 18 يف املائة، تغذيها مؤسسات 
تعد مثقلة  الواليات املتحدة املتعددة اجلنسيات اليت تستخدم السيولة النقدية يف وفروعها األجنبية اليت مل

بااللتزامات الضريبية.

تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة 
ً النمو انخفض إلى أدنى مستوياته يف 15 عاما

بلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات املتقدمة النمو أدىن مستوياهتا 
2004، إذ اخنفضت بنسبة 27 يف املائة. واخنفضت التدفقات الداخلة إىل أوروبا بأقل من  منذ عــام
النصف إىل أقل من 200 بليون دوالر؛ وسجل عدد قليل من البلدان اهلامة املضيفة ملؤسسات الواليات 
املتحدة املتعددة اجلنسيات تدفقات سلبية. )أدت إعادة مؤسسات الواليات املتحدة املتعددة اجلنسيات 
األموال إىل الوطن إىل تدفقات داخلة سلبية يف البلدان املضيفة.( واخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب 
املباشر إىل أيرلندا وسويسرا إىل -66 بليون دوالر و -87 بليون دوالر، على التوايل. واخنفضت تدفقات 
االستثمار األجنيب املباشر إىل اململكة املتحدة أيضًا بنسبة 36 يف املائة إىل 64 بليون دوالر، مع اخنفاض 
االستثمارات السهمية اجلديدة إىل النصف. واخنفض تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل الواليات املتحدة 
أيضًا بنسبة 9 يف املائة إىل 252 بليون دوالر - متوسط آخر 10 سنوات. وُيعزى هذا االخنفاض أساسًا

إىل اخنفاض مبقدار الثلث يف مبيعات الدمج والتملك عرب احلدود. وبلغت تدفقات االستثمار األجنيب 
املباشر إىل أسرتاليا 60 بليون دوالر - وهو مستوى قياسي - مع إعــادة استثمار الشركات األجنبية 

املنتسبة مبلغًا قياسيًا قدره 25 بليون دوالر من أرباحها يف البلد.

وظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات النامية مستقرة، إذ ارتفعت بنسبة 2
يف املائة لتصل إىل 706 باليني دوالر. وكنتيجة للزيادة واالخنفاض غري العادي يف البلدان املتقدمة النمو، 
زادت حصة البلدان النامية يف االستثمار األجنيب املباشر العاملي إىل 54 يف املائة، وهو رقم قياسي. وظل 
وجودها ضمن االقتصادات املضيفة العشرين األوىل دون تغيري )الشكل 2(. وبقيت الواليات املتحدة 

أكرب متلق لالستثمار األجنيب املباشر، تليها الصني وهونغ كونغ )الصني(، وسنغافورة.
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ً التدفقات الداخلة من االستثمار األجنبي المباشر، أعلى 20 اقتصادا
)بباليين الدوالرات(الشكل 2 مضيفاً، 2017 و2018
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االقتصادات املتقدمة النمو

االقتصادات النامية واالقتصادات االنتقالية

(x) = ترتيب عام ٢٠١٧

الوالايت املتحدة (١)

الصني (٢)

هونغ كونغ، الصني (٣)

سنغافورة (٥)

هولندا (٧)

اململكة املتحدة (٤)

الربازيل (٦)

أسرتاليا (٨)

إسبانيا (١٧)

اهلند (٩)

كندا (١٥)

فرنسا (١٣)

املكسيك (١٢)

أملانيا (١١)

إيطاليا (١٦)

إندونيسيا (١٨)

إسرائيل (١٩)

فييت انم (٢١)

مجهورية كوراي (٢٠)

االحتاد الروسي (١٤)

األونكتاد. املصدر:
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ً التدفقات الخارجة من االستثمار األجنبي المباشر، أعلى 20 اقتصادا
)بباليين الدوالرات(الشكل 3 أصلياً، 2017 و2018
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االقتصادات املتقدمة النمو

االقتصادات النامية واالقتصادات االنتقالية

(x) = ترتيب عام ٢٠١٧

الياابن (٢)

الصني (٣)

فرنسا (٩)

هونغ كونغ، الصني (٦)

أملانيا (٥)

هولندا (١٤)

كندا (٧)

اململكة املتحدة (٤)

مجهورية كوراي (١٣)

سنغافورة (٨)

االحتاد الروسي (١٢)

إسبانيا (١٠)

سويسرا (١٥٦) 

اململكة العربية السعودية (٢٨)

إيطاليا (١٥)

السويد (١٧)

مقاطعة اتيوان الصينية (٢١)

اتيلند (١٨)

اإلمارات العربية املتحدة (٢٠)

أيرلندا (١٥٧)

األونكتاد. املصدر:

المناطق االقتصادية الخاصة4 تقرير االستثمار العالمي 2019



وأدت إعادة مؤسسات الواليات املتحدة املتعددة اجلنسيات األموال إىل الوطن على نطاق 
واسع إىل تدفقات خارجة سلبية لالستثمار األجنيب املباشر، مما تسبب يف اختفاء الواليات املتحدة من 
2018 )الشكل 3(. وعمومًا، اخنفض  قائمة أكرب 20 اقتصاداً منفتحًا على االستثمار يف اخلارج يف عام
االستثمار األجنيب املباشر املتجه حنو اخلارج من البلدان املتقدمة النمو كمجموعة بنسبة 40 يف املائة 
إىل 558 بليون دوالر. وكنتيجة لذلك، اخنفضت حصتها يف االستثمار األجنيب املباشر العاملي املتجه 
ل على اإلطــالق. غري أن استثمار املؤسسات  حنو اخلــارج إىل 55 يف املائة - وهي أقل حصة ُتسجَّ
املتعددة اجلنسيات األوروبية املتجه حنو اخلارج ارتفع بنسبة 11 يف املائة إىل 418 بليون دوالر. وأصبحت 
فرنسا البلد األصلي لثالث أكرب املستثمرين، مع تدفقات لالستثمار األجنيب املباشر املتجه حنو اخلارج 

جتاوزت 100 بليون دوالر يف عام 2018.

واخنفض استثمار املؤسسات املتعددة اجلنسيات من االقتصادات النامية املتجه حنو اخلارج 
بنسبة 10 يف املائة إىل 417 بليون دوالر. واخنفضت التدفقات اخلارجة من البلدان اآلسيوية النامية 
بنسبة 3 يف املائة إىل 401 بليون دوالر؛ واخنفض استثمار املؤسسات املتعددة اجلنسيات الصينية للعام 

الثاين على التوايل. وعرفت التدفقات اخلارجة من أمريكا الالتينية والكارييب تقلصًا حاداً.

اآلفاق: من المرجح أن يحدث انتعاش، ولكن االتجاه 
ً األساسي ال يزال ضعيفا

من املتوقع يف عام 2019 أن يعرف االستثمار األجنيب املباشر انتعاشًا يف االقتصادات املتقدمة 
النمو مع اخنفاض أثر اإلصالحات الضريبية للواليات املتحدة. وتشري إعالنات املشاريع التأسيسية - اليت 
تبني خطط اإلنفاق املقبلة - أيضًا إىل زيادهتا ألهنا ارتفعت بنسبة 41 يف املائة يف عــام 2018 من 
2017. وعلى الرغم من هذه املؤشرات اإلجيابية، ال تظهر توقعات االستثمار  مستوياهتا املتدنية يف عام
األجنيب املباشر العاملية سوى انتعاش متواضع نسبته 10 يف املائة إىل حوايل 1.5 تريليون دوالر، أي أقل 
من املتوسط على مدى السنوات العشر املاضية. وهناك إمكانات منو حمدودة ألن اجتاه االستثمار األجنيب 

2019 وما بعده. يزال ضعيفًا. وهتدد التوترات التجارية أيضًا مبخاطر تنازلية لعام املباشر األساسية ال

2008. ومل يزد  وقد أظهر االجتاه األساسية لالستثمار األجنيب املباشر منواً ضعيفًا منذ عام
متوسط صايف التقلبات اليت سببتها العوامل غري املتكررة، مثل اإلصالحات الضريبية والصفقات الضخمة 
وتقلب التدفقات املالية، عن 1 يف املائة من النمو السنوي خالل هذا العقد، باملقارنة مع 8 يف املائة يف 

الفرتة 2000-2007، وأكثر من 20 يف املائة قبل عام 2000 )الشكل 4(.
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تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة واالتجاه 
األساسي، 1990-2018الشكل 4
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االستثمار األجنيب املباشر

االجتاه األساسي لالستثمار
األجنيب املباشر

االجتاه األساسي لالستثمار
األجنيب املباشر،
متوسط معدل النمو السنوي

األونكتاد. املصدر:

وتشمل الدوافع الرئيسية لتباطؤ االستثمار األجنيب املباشر على املدى الطويل اخنفاض معدالت 
عائدات االستثمار األجنيب املباشر، وتزايد أشكال االستثمار اخلفيفة من حيث املــوجــودات، ومناخ 

سياسات استثمار أقل مالءمة.

انتعاش االستثمار التأسيسي، ولكن بشكل متفاوت
2017، بزيادة بلغت 41 انتعشت قيمة مشاريع االستثمار التأسيسي املعلنة من هبوطها يف عام
يف املائة لتصل إىل 961 بليون دوالر. وأتى اجلزء األكرب من هذه الزيادة من مضاعفة املشاريع املعلنة يف آسيا.

وتوقف يف عام 2018 الرتاجع الطويل األجل لالستثمار التأسيسي يف الصناعة التحويلية - وهو 
االقتصادات النامية، ارتفعت قيمة املشاريع املعلنة  ذو أمهية حامسة للتنمية الصناعية يف البلدان النامية. ويف
يف قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 68 يف املائة لتصل إىل 271 بليون دوالر. وحدثت معظم الزيادة يف 
آسيا، ولكن املشاريع املعلنة زادت أيضًا زيادة ملحوظة يف أفريقيا )زادت بنسبة 60 يف املائة(؛ وهبطت 

يف أمريكا الالتينية والكارييب.

المناطق االقتصادية الخاصة6 تقرير االستثمار العالمي 2019



سيما يف  وُيعزى جزء كبري من الزيادة يف الصناعة التحويلية إىل مشاريع واسعة النطاق، وال
الصناعات املتصلة بتجهيز املوارد الطبيعية. وارتفع عدد املشاريع يف البلدان النامية بنسبة أكثر تواضعًا

بلغت 12 يف املائة. وبقيت الزيادة باهتة يف عدد املشاريع يف الصناعات النموذجية للتصنيع املبكر، وهو 
نوع الصناعات اليت غالبًا ما جتلبه املناطق االقتصادية اخلاصة.

تباطؤ التوسع الدولي للمؤسسات المتعددة الجنسيات 
المملوكة للدول

1 مؤسسة  استقر عدد املؤسسات املتعددة اجلنسيات اململوكة للدول. وهناك ما يقارب 500
متعددة اجلنسيات مملوكة للدول، مثلما كان احلال يف عام 2017. ومتثل املؤسسات املتعددة اجلنسيات 
يزيد قلياًل عن ثلث مجيع املؤسسات املتعددة اجلنسيات اململوكة للدول، وتأيت  األوروبية اململوكة للدول ما
نسبة أخرى قدرها 45 يف املائة من االقتصادات اآلسيوية النامية، مبا يف ذلك 18 يف املائة من الصني. 
وزاد وجود املؤسسات املتعددة اجلنسية اململوكة للدول بني أعلى 100 مؤسسة عاملية متعددة اجلنسيات 
من 15 إىل 16 مؤسسة. وتتضمن القائمة مخس مؤسسات متعددة اجلنسيات مملوكة للدول من الصني 

و11 من بلدان متقدمة النمو.

وعرف نشاط املؤسسات املتعددة اجلنسيات يف جمال الدمج والتملك تباطؤاً ملحوظًا. وكانت 
املؤسسات املتعددة اجلنسيات اململوكة للدول مسؤولة عن 4 يف املائة من قيمة إمجايل عمليات الدمج والتملك 
يف عام 2018، عقب اخنفاض تدرجيي مما يزيد عن 10 يف املائة يف املتوسط يف الفرتة 2013-2008. 
والصناعات املستهدفة أكثر من املؤسسات املتعددة اجلنسيات اململوكة للدول هي املرافق العامة والصناعات 

االستخراجية واخلدمات املالية.

التوسع الدولي خفيف من حيث الموجودات
كثري من التوسع املستمر يف اإلنتاج الدويل حتركه األصول غري املادية واألساليب غري السهمية 
لعمليات ما وراء البحار، مثل إصدار الرتاخيص والصناعات التحويلية التعاقدية. ويبدو االجتاه واضحًا

يف تباين مؤشرات اإلنتاج الدولية الرئيسية - على مقياس من ملموس إىل غري ملموس - مع اجتاه ثابت 
إىل حد كبري لالستثمار األجنيب املباشر والتجارة يف السلع ومنو أسرع بكثري لكل من التجارة يف اخلدمات 

واملدفوعات الدولية لألصول غري املادية )اإلتاوات ورسوم الرتاخيص(.

7 نظرة عامة



2018 ألعلى 100 مؤسسة متعددة اجلنسيات. فُنُمّو املبيعات  ويؤكد هذه الصورة ترتيب عام
اخلارجية ألعلى 100 مؤسسة متعددة اجلنسيات يتجاوز منو األصــول األجنبية واملوظفني األجانب، 
مما يوحي بأن املؤسسات املتعددة اجلنسيات قادرة على الوصول إىل األسواق اخلارجية مع ختفيف أثرها 
التشغيلي. مث إن املؤسسات املتعددة اجلنسيات الصناعية بني أعلى 100 مؤسسة اليت تكون عادة ثقيلة 

من حيث املوجودات بدأت تنحدر يف الرتتيب، وبعضها سقط من القائمة.

المؤسسات المتعددة الجنسيات من المنفقين الكبار على 
أنشطة البحث والتطوير

يف عــام 2018، استثمرت املؤسسات املتعددة اجلنسيات ضمن أعلى 100 مؤسسة يف 
ميثل أكثر من ثلث  قائمة األونكتاد أكثر من 350 بليون دوالر يف أنشطة البحث والتطوير، وهو ما
جمموع أنشطة البحث والتطوير املمولة من األعمال التجارية. واملؤسسات املتعددة اجلنسيات العاملة يف 
جمال التكنولوجيا والصيدلة والسيارات هي أكرب املنفقني. وكثافة البحث والتطوير )بالنسبة للمبيعات( 

ألعلى 100 مؤسسة متعددة اجلنسيات يف البلدان النامية تقل عن ذلك بكثري.

ويتسم االستثمار التأسيسي الدويل يف أنشطة البحث والتطوير بكرب حجمه واستمرار منوه. 
5 مشروع للبحث  وخالل السنوات اخلمس األخرية، أعلنت املؤسسات املتعددة اجلنسيات عن 300
والتطوير خارج أسواقها األصلية، أي ما ميثل أكثر من 6 يف املائة من مجيع مشاريع االستثمار التأسيسي 
4 مشروع يف السنوات اخلمس السابقة. وحتصل االقتصادات النامية واالقتصادات  املعلنة، وزيادة من 000
االنتقالية على 45 يف املائة من هذه املشاريع. ومعظم مشاريع االستثمار األجنيب املباشر املتصلة بالبحث 
والتطوير توجد يف أنشطة تصميم وتطوير واختبار ذات قيمة مضافة أدىن نسبيًا بداًل من البحوث األساسية.

االستثمار األجنبي المباشر فيما بين بلدان الجنوب أصغر 
مما يبدو

يعرض تقرير االستثمار العاملي 2019 بيانات جديدة ومبتكرة بشأن امللكية النهائية لالستثمار 
األجنيب املباشر وبشأن الشبكة العاملية للعالقات املباشرة وغري املباشرة لالستثمار األجنيب املباشر. وتكشف 
البيانات اجلديدة أن جزءاً كبرياً من االستثمار األجنيب املباشر بني البلدان النامية )االستثمار األجنيب املباشر 
فيما بني بلدان اجلنوب( مملوك يف هناية املطاف للمؤسسات املتعددة اجلنسيات من البلدان املتقدمة النمو. 
وتنخفض حصة االستثمار فيما بني بلدان جنوب - جنوب من إمجايل االستثمار يف االقتصادات النامية 
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من 47 يف املائة )عند قياسها على أساس بيانات االستثمار األجنيب املباشر املعيارية( إىل 28 يف املائة 
عند قياسها على أساس امللكية النهائية. وتؤدي حماور االستثمار اإلقليمية دوراً هامًا كقنوات يف تدفقات 
االستثمار غري املباشر، وهي تدفع الكثري من االستثمار األجنيب املباشر داخل املناطق واالستثمار األجنيب 

املباشر فيما بني بلدان اجلنوب.

وتقدم البيانات اجلديدة أيضًا منظوراً خمتلفًا بشأن نطاق اتفاقات االستثمار الدولية. ويربز 
مشهد امللكية النهائية أثر تعددية األطراف يف العالقات غري املباشرة لالستثمار األجنيب املباشر. وفيما 
خيص بعض املعاهدات والتجمعات االقتصادية، مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ورابطة أمم 
جنوب شرق آسيا )آسيان(، حيث تؤدي احملاور اإلقليمية دوراً هامًا، تفوق حصة االستثمار املباشر 

املشمولة باالتفاقات حصة استثمار املالك النهائي.
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االتجاهات اإلقليمية
تزايد االستثمار األجنبي المباشر يف أفريقيا

حتدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا االجتاه التنازيل العاملي يف عام 2018. 
وارتفعت لتصل إىل 46 بليون دوالر، وهو ما ميثل زيادة 11 يف املائة بعد أن تراجعت يف عامي 2016

و2017 على التوايل. وأدى ارتفاع أسعار بعض السلع األساسية والطلب عليها إىل استمرار االستثمار 
يف البحث عن املوارد. وشهد عدد قليل من االقتصادات، مثل كينيا واملغرب وتونس، زيادة مشجعة يف 
االستثمار املتنوع. وحقق االستثمار األجنيب املباشر يف جنوب أفريقيا انتعاشًا كبرياً بعد عدة سنوات 
من التدفقات الداخلة املتدنية. وعلى العكس من ذلك، اخنفض يف عام 2018 االستثمار يف بعض 

البلدان املتلقية الكبرية األخرى، مبا يف ذلك نيجرييا ومصر وإثيوبيا.

املائة  بنسبة 7 يف  أفريقيا  الداخلة إىل مشال  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  وزادت 
أفريقيا يف  يف  املــبــاشــر  األجــنــيب  لالستثمار  متلق  أكــرب  مصر  وظــلــت  دوالر.  بليون  إىل 14  لتصل 
عــام 2018، على الرغم من اخنفاض التدفقات الداخلة بنسبة 8 يف املائة لتصل إىل 6.8 بليون 
دوالر. وأدى النمو االقتصادي املستقر يف املغرب إىل جلب االستثمار يف عدة قطاعات، مبا يف ذلك 
بليون  البلد ليصل إىل 3.6  املباشر إىل  املــايل؛ وارتفع االستثمار األجنيب  السيارات والقطاع  قطاع 
دوالر. واخنفض االستثمار األجنيب املباشر إىل غرب أفريقيا بنسبة 15 يف املائة ليصل إىل 9.6 بليون 
دوالر، وهو أدىن مستوى له منذ عام 2006، بسبب االخنفاض الكبري يف نيجرييا للسنة الثانية على 
التوايل. وظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل شرق أفريقيا دون تغيري إىل حد كبري عند 9

بليون دوالر.  املائة إىل 3.3  بنسبة 18 يف  اخنفاضًا  إثيوبيا  الرغم من تسجيل  بليون دوالر، على 
وزادت التدفقات الداخلة إىل كينيا بنسبة 27 يف املائة لتصل إىل 1.6 بليون دوالر، مبا يف ذلك بعض 
االستثمارات يف مشاريع هياكل أساسية كبرية. وسامهت يف هذا االجتاه تدابري تيسري األعمال التجارية 
واملناطق االقتصادية اخلاصة اجلاهزة لالستثمار. وظلت التدفقات الواردة إىل وسط أفريقيا راكدة عند 
مستوى 8.8 بليون دوالر. وسجل الكونغو تدفقات داخلة بلغت 4.3 بليون دوالر، معظمها يف 
التنقيب عن النفط وإنتاجه. ودعم استمرار االستثمار يف املعادن، وال سيما الكوبالت، التدفقات إىل 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، اليت زادت بنسبة 11 يف املائة لتصل إىل 1.5 بليون دوالر. وحتولت 
أساسًا بليون دوالر(،  بليون دوالر إىل 4.2   0.9-( األفريقي حتــواًل حــاداً  اجلنوب  إىل  التدفقات 

بفضل االنتعاش يف جنوب أفريقيا، حيث زاد االستثمار من 2 بليون دوالر إىل 5.3 بليون دوالر، 
مبا يف ذلك استثمارات كبرية يف صناعة السيارات والطاقة املتجددة. وتلقت موزامبيق أيضًا مزيداً من 
التدفقات الداخلة، بزيادة 18 يف املائة دفعت االستثمار األجنيب املباشر ليصل إىل 2.7 بليون دوالر. 
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البلد،  بالفعل يف  الشركات من شركات مستقرة  التحويالت داخــل  ُيعزى أساسًا إىل  بيد أن ذلــك 
وال سيما للتنقيب عن النفط والغاز.

ومن شأن تسارع النمو االقتصادي املتوقع يف أفريقيا، والتقدم احملرز صوب تنفيذ منطقة التجارة 
2018 أن يدفع  احلرة القارية األفريقية، وإمكانية تبلور بعض مشاريع االستثمار التأسيسي املعلنة يف عام

إىل ارتفاع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل القارة يف عام 2019.

زيادة هامشية يف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى 
البلدان النامية اآلسيوية

زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل االقتصادات النامية بنســبة 4 يف املائة 
2018. وحدثت الزيادة أساسًا يف الصني وهونغ كونغ )الصني(  لتصل إىل 512 مليـار دوالر يف عام
وسنغافورة وإندونيسيا وغريها من بلدان آسيان، وكذلك يف اهلند وتركيا. وبقيت آسيا أكرب مناطق العامل 
استوعبت 39 يف املائة من التدفقات العاملية الداخلة يف عام 2018،  تلقيًا لالستثمار األجنيب املباشر إذ

وميثل ذلك زيادة بالنسبة إىل 33 يف املائة يف عام 2017.

وزادت التدفقات إىل شرق آسيا بنسبة 4 يف املائة لتصل إىل 280 بليون دوالر يف عام 2018
ولكنها ظلت أقل بكثري من ذروة 318 بليون دوالر اليت بلغتها يف عام 2015. وزادت التدفقات الداخلة 
إىل الصني بنسبة 4 يف املائة لتصل إىل 139 بليون دوالر، وهو أعلى مبلغ على اإلطالق. وزادت التدفقات 
إىل جنوب شرق آسيا بنسبة 3 يف املائة لتصل إىل مستوى 149 بليون دوالر القياسي. ودعمت منو 
االستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة االستثمارات القوية من االقتصادات اآلسيوية األخرى، مبا يف ذلك 
حتويل االستثمارات وعمليات نقل نشاط الصناعات التحويلية من الصني. وسامهت االستثمارات القوية 
داخل آسيان أيضًا يف هذا االجتاه على الرغم من أن سنغافورة قامت بدور هام يف ذلك بوصفها حمورًا

إقليميًا لالستثمار.

املائة  الداخلة إىل جنوب آسيا بنسبة 4 يف  املباشر  وزادت تدفقات االستثمار األجنيب 
لتصل إىل 54 بليون دوالر، مع زيادة االستثمار يف اهلند بنسبة 6 يف املائة ليصل إىل 42 بليون دوالر، 
مدفوعًا بزيادة والدمج والتملك يف قطاع اخلدمات، مبا يف ذلك جتارة التجزئة والتجارة اإللكرتونية 
واالتصاالت. وشهد غرب آسيا زيادة بنسبة 3 يف املائة يف االستثمار ليصل إىل 29 بليون دوالر، 
الزيادات يف تركيا واململكة  لت أكرب  تقريبًا. وُسجِّ دام 10 سنوات  تنازليًا مستمراً  مما أوقف اجتاهًا 

العربية السعودية.
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التدفقات اخلارجة من آسيا بنسبة 3 يف املائة لتصل إىل 401 بليون دوالر،  واخنفضت 
مما ميثل 40 يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية املتجهة حنو اخلارج. ويعزى ذلك أساسًا

تشجع تدفقات رؤوس  إىل اخنفاض االستثمارات من الصني للسنة الثانية على التوايل، بسبب سياسات ال
األموال إىل اخلارج، فضاًل عن زيادة فحص االستثمارات الداخلة يف أوروبا والواليات املتحدة. وعلى عكس 
ذلك، زاد االستثمار اخلارج من مجهورية كوريا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وتايلند.

وتتسم آفاق االستثمار األجنيب املباشر إىل املنطقة بتفاؤل مشوب باحلذر، نظراً للتوقعات 
االقتصادية املواتية واجلهود اجلارية لتحسني مناخ االستثمار يف عدد من االقتصادات الرئيسية. وتضاعفت 
يوحي باستمرار إمكانات منو  2018، مما قيمة مشاريع االستثمار التأسيسي يف مجيع أحناء آسيا يف عام
االستثمار األجنيب املباشر. ومن شأن التوترات التجارية العاملية أن تؤثر سلبًا على معنويات املستثمرين 

ولكنها قد تؤدي أيضًا إىل زيادة حتويل االستثمار.

انخفاض االستثمار األجنبي المباشر يف أمريكا الالتينية 
والكاريبي

اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أمريكا الالتينية والكارييب بنسبة 6 يف املائة 
يف عـــام 2018 لتصل إىل 147 بليون دوالر ألن االنتعاش الــذي بدأ يف عـــام 2017 تعثر وعوامل 
خارجية أثقلت توقعات النمو. واهنار االستثمار املتجه حنو اخلارج من مؤسسات أمريكا الالتينية املتعددة 
اجلنسيات يف عام 2018 ليصل إىل مستوى 6.5 بليون دوالر القياسي بسبب التدفقات اخلارجة السلبية 

من الربازيل واخنفاض االستثمارات من شيلي.

ويف أمريكا اجلنوبية، اخنفض االستثمار األجنيب املباشر بنسبة ُتقدَّر بـ 6 يف املائة بسبب اخنفاض 
التدفقات إىل الربازيل وكولومبيا. ويف الربازيل، اخنفضت التدفقات بنسبة 9 يف املائة لتصل إىل 61 بليون 
دوالر نتيجة حلالة اقتصادية صعبة واخنفاض حاد يف صفقات الدمج والتملك من مستويات قياسية يف 
كولومبيا، اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بنسبة 20 يف املائة لتصل  عــام 2017. ويف
إىل 11 بليون دوالر. وكانت التدفقات إىل األرجنتني قادرة على الصمود عند مستوى 12 بليون دوالر، 
معززة بالتدفقات الواردة إلنتاج الغاز الصخري. وارتفعت التدفقات إىل شيلي ارتفاعًا طفيفًا - بنسبة 4

يف املائة لتصل إىل 7.2 بليون دوالر - مدعومة بارتفاع أسعار النحاس واملستويات القياسية لعمليات 
بريو، اخنفضت التدفقات بنسبة 9 الدمج والتملك يف صناعات التعدين واخلدمات الصحية والكهرباء. ويف

يف املائة لتصل إىل 6.2 بليون دوالر، على الرغم من منو اقتصادي متني واستثمار مكثف يف صناعة 
أمريكا الوسطى، ظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة مستقرة إىل حد كبري  التعدين. ويف
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عند مستوى 43 بليون دوالر. ويف املكسيك، أدت زيادة األرباح املعاد استثمارها من فروع الشركات 
األجنبية القائمة إىل بقاء التدفقات الداخلة دون تغيري عند مستوى 32 بليون دوالر. وزادة التدفقات 
إىل بنما بنسبة 21 يف املائة لتصل إىل 5.5 بليون دوالر، معززة بصفقات دمج ومتلك قياسية ومبشاريع 
كوستاريكا، كان توقف مفاجئ يف االستثمار يف السياحة مسؤواًل عن معظم االخنفاض  التعدين. ويف
منطقة البحر الكارييب،  يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة لتصل إىل 2.1 بليون دوالر. ويف
باستثناء املراكز املالية اخلارجية، اخنفضت التدفقات بنسبة 32 يف املائة. وُيعزى االنكماش إىل اخنفاض 
االستثمار األجنيب املباشر )2.5 بليون دوالر( يف اجلمهورية الدومينيكية، وهي أكرب البلدان املتلقية يف 
املنطقة دون اإلقليمية، على الرغم من منوها االقتصادي القوي يف عام 2018. واخنفضت التدفقات إىل 

هاييت وجامايكا أيضًا إىل 105 ماليني دوالر و775 مليون دوالر، على التوايل.

وكان بإمكان التدفقات االستثمارية إىل املنطقة ومنها أن تستقر مع استقرار أسعار السلع 
األساسية والظروف االقتصادية يف االقتصادات الرئيسية. وينبغي أن تستمر املوارد الطبيعية واهلياكل 
األساسية والسلع االستهالكية )وال سيما السلع واخلدمات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( 
يف جلب املستثمرين األجانب. غري أن توقعات اخنفاض النمو يف املنطقة باملقارنة مع تنبؤات العام 
املاضي وقابلية تأثره بالعوامل اخلارجية، مثل السياسات النقدية يف الواليات املتحدة والتوترات التجارية 
املباشر  االستثمار األجنيب  تدفقات  اخنفاض  الرئيسيني، فرضت خماطر  التجاريني  الشركاء  فيما بني 

الداخلة يف املستقبل.

تواصل انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى 
االقتصادات االنتقالية

اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات االنتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
ورابطة الدول املستقلة يف عام 2018 للسنة الثانية على التوايل. واخنفض االستثمار الوارد إىل املنطقة 
بنسبة 28 يف املائة ليصل إىل 34 بليون دوالر. ونتج االنكماش عن اخنفاض التدفقات إىل االحتاد الروسي 
إىل نصف ما كانت عليه، واالحتــاد الروسي هو إىل حد بعيد أكرب اقتصاد وأكرب متلق يف اجملموعة، 
من 26 بليون دوالر إىل 13 بليون دوالر، ويعزى ذلك جزئيًا إىل عوامل سياسية دولية وسياسات حملية 
هتدف إىل احلد من مضاربة االستثمار يف االجتاهني. وشهدت بعض أكرب البلدان املتلقية األخرى يف 
املنطقة أيضًا - أذربيجان وأوكرانيا وكازاخستان - اخنفاضًا يف التدفقات الداخلة. وعلى عكس ذلك، 
سيما يف صربيا ومقدونيا الشمالية. وأصبحت صربيا  كانت التدفقات مزدهرة يف جنوب شرق أوروبا، وال
ثاين أكرب متلق لالستثمار األجنيب املباشر بني االقتصادات االنتقالية إذ منت التدفقات الداخلة بنسبة 44

يف املائة لتصل إىل 4.1 باليني دوالر، مدفوعة بزيادة كبرية يف رأس املال السهمي اجلديد.
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وظلت التدفقات اخلارجة من االقتصادات االنتقالية دون تغيري عند مستوى 38 بليون دوالر، 
2018. وكان االحتاد الروسي  جعل املنطقة مصدِّراً صافيًا لرأمسال االستثمار األجنيب املباشر يف عام مما
مسؤواًل عن 95 يف املائة من هذه التدفقات اخلارجة اليت بلغت 36 بليون دوالر - أي ما يقارب ثالثة 
أضعاف التدفقات الداخلة. وكانت الزيادة مدفوعة أساسًا باألرباح املعاد استثمارها يف القروض املقدمة 
إىل الفروع القائمة. واخنفض استثمار السهمي يف املشاريع التأسيسية اجلديدة وعمليات التملك األجنبية 

يعكس احلذر املتوخى بشأن التوسع اخلارجي. إىل النصف تقريبًا، مما

ومن املتوقع أن تستقر تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة يف االقتصادات االنتقالية 
يف عام 2019. وهناك آفاق منو أكثر إجيابية للتدفقات الداخلة إىل جنوب شرق أوروبا حيث تضاعفت 

إعالنات املشاريع التأسيسية يف عام 2018.

انخفاض حاد يف تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى 
االقتصادات المتقدمة النمو

اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات املتقدمة النمو بنسبة 27 يف املائة 
لتصل إىل 557 بليون دوالر، مسجلة بذلك سنة االخنفاض الثالثة على التوايل. ويف حني أن االخنفاض 
يف عام 2017 ُيعزى أساسًا إىل اخنفاض نشاط الدمج والتملك، فإن العامل الرئيسي يف عام 2018 كان 
هو إعادة املؤسسات املتعددة اجلنسيات من الواليات املتحدة اإليرادات املرتاكمة إىل الوطن يف أعقاب 
اإلصالحات الضريبية. واخنفضت التدفقات اخلارجة من البلدان املتقدمة النمو بنسبة 40 يف املائة لتصل 
إىل 558 بليون دوالر. وزادت التدفقات اخلارجة من االقتصادات األوروبية، ولكن التدفقات اخلارجة 
من الواليات املتحدة اخنفضت إىل جتريد صاف من االستثمار قدره -64 بليون دوالر )وهو ما ميثل 

اخنفاضًا قدره 364 بليون دوالر عن عام 2017(.

واخنفضت التدفقات الداخلة إىل أوروبا إىل النصف لتصل إىل 172 بليون دوالر، وهو أدىن 
1997. وكان االستثمار األجنيب املباشر يف االقتصادات املضيفة اهلامة للمؤسسات  مستوى هلا منذ عام
املتعددة اجلنسيات من الواليات املتحدة، مثل أيرلندا وسويسرا، سلبيًا )مع كون إعادة األموال إىل الواليات 
اململكة املتحدة، اليت تستضيف أيضًا عدداً كبريًا املتحدة متثل تدفقات داخلة سلبية للبلدان املضيفة(. ويف
من املؤسسات املتعددة اجلنسيات من الواليات املتحدة، تقلصت التدفقات بأكثر من الثلث. غري أن 
مشاريع االستثمار التأسيسي املعلنة استمرت يف اجتاه تصاعدي. وأصبحت هولندا أكرب متلق لالستثمار 

األجنيب املباشر يف أوروبا، تليها اململكة املتحدة وإسبانيا.
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املائة لتصل إىل 252 الداخلة بنسبة 9 يف  التدفقات  ويف الواليات املتحدة، اخنفضت 
مطرداً،  اقتصاديًا  منــواً  يعكس  فيما  ولكن،  الشركات.  داخــل  السلبية  للقروض  نتيجة  دوالر  بليون 
بليون  لتصل إىل 200  الداخلة  املباشر  تدفقات االستثمار األجنيب  املتأتية من  اإليـــرادات  ارتفعت 
دوالر، منها 119 بليون دوالر )زيـــادة 28 يف املــائــة عــن عــــام 2017( احــتُــِفــظ هبــا كــأربــاح يعاد 

استثمارها.

وارتفعت التدفقات اخلارجة من االقتصادات األوروبية بنسبة 11 يف املائة لتصل إىل 418
بليون دوالر. وزاد االستثمار املتجه حنو اخلارج من املؤسسات املتعددة اجلنسيات الفرنسية إىل أكثر 
من الضعف ليصل إىل 102 بليون دوالر، مما جيعلها أكرب مصدر لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر 

من أوروبا.

ويف عام 2018، زادت مشاريع االستثمار التأسيسي املعلنة يف االقتصادات املتقدمة النمو 
بنسبة 17 يف املائة، مما يوحي بإمكانية حدوث انتعاش يف االستثمار األجنيب املباشر. ومن املرجح أن 
يتعاىف االستثمار األجنيب املباشر يف االقتصادات املتقدمة النمو، وال سيما يف أوروبــا، من املستويات 

.2018 املنخفضة بشكل غري طبيعي يف عام

استمرار هشاشة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى 
ً االقتصادات الضعيفة هيكليا

ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل أقل البلدان منواً البالغ عددها 47
بلداً كمجموعة بنسبة 15 يف املائة لتصل إىل 24 بليون، مما ميثل 1.8 يف املائة من االستثمار األجنيب 
املباشر العاملي. وعلى الرغم من أن االستثمار األجنيب املباشر يف أقل البلدان منواً يف أفريقيا تعاىف 
من مستوى منخفض تارخييًا بلغه يف عام 2017 ليصل إىل 12 بليون دوالر )بزيادة 27 يف املائة( 
يف عام 2018، فإنه بقي دون املتوسط السنوي للفرتة 2012-2016 بنسبة 40 يف املائة. وعلى 
عكس ذلك، سجلت أقل البلدان منواً يف آسيا وأوقيانوسيا، بقيادة بنغالديش )زيــادة 68 يف املائة 
إىل 3.6 بليون دوالر(، مستوى عاٍل جديد يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر )بزيادة 12 يف املائة 

إىل 12 بليون دوالر(.

وتوحي االجتاهات يف مشاريع االستثمار األجنيب املباشر التأسيسية املعلنة بأن االستثمارات 
األكرب حجمًا ستواصل استهداف املوارد الطبيعية يف أفريقيا ومشاريع توليد الطاقة يف آسيا. ويتوقع العديد 
من أكرب املستفيدين من االستثمارات يف كل من أفريقيا وآسيا أن ينتعش االستثمار األجنيب املباشر يف 
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السنوات القادمة من خالل االستثمارات يف املوارد الطبيعية واملناطق االقتصادية اخلاصة. ومن املرجح أن 
يستمر ارتفاع حصة املستثمرين من االقتصادات النامية يف أقل البلدان منواً باملقارنة مع املؤسسات املتعددة 

اجلنسيات من االقتصادات املتقدمة النمو.

2017، سجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان  وبعد تعاٍف مؤقت يف عام
النامية غري الساحلية وعددها 32 بلداً اخنفاضًا جديداً يف عام 2018 بنسبة 2 يف املائة لتصل إىل 23

بليون دوالر - أو 1.7 يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة العاملية. ويف االقتصادات 
االنتقالية ومعظم البلدان النامية غري الساحلية اآلسيوية، كان اخنفاض االستثمار األجنيب املباشر متواضعًا

يف حني شهدت البلدان النامية غري الساحلية يف أمريكا الالتينية اخنفاضًا أكثر وضوحًا. وظلت التدفقات 
إىل البلدان النامية غري الساحلية مركزة يف عدد قليل من االقتصادات، مع كون البلدان املتلقية اخلمسة 
األوىل )كازاخستان وإثيوبيا ومنغوليا وتركمانستان وأذربيجان( متثل 56 يف املائة من إمجايل االستثمار 
األجنيب املباشر إىل اجملموعة. وتشكل املؤسسات املتعددة اجلنسيات الصينية مصادر استثمار نشيطة 
بشكل متزايد وهي موجودة يف مجيع البلدان النامية غري الساحلية تقريبًا. وختتلف آفاق االستثمار األجنيب 
املباشر باختالف مستوى تنمية البلدان النامية غري الساحلية وتصنيعها، مع توقع أسرع منو يف البلدان اليت 

تتمتع مبزيد من إمكانات التنويع االقتصادي.

وتراجعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية البالغ عددها 28
بلداً للسنة الثانية لتصل إىل 3.7 بليون دوالر، مع انكماش 11 يف املائة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية 
الكاريبية. وعرف االستثمار األجنيب املباشر يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف آسيا وأوقيانوسيا ركودًا

عند مستوى 1 بليون دوالر. واخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول اجلزرية الصغرية 
النامية األفريقية بنسبة 22 يف املائة لتصل إىل 0.6 بليون دوالر.

وستظل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية هشة ومعتمدة 
على عدد قليل من املشاريع القائمة على كثافة رأس املال. وتوحي االجتاهات يف املشاريع التأسيسية املعلنة 
بزيادة تركز االستثمار األجنيب املباشر يف جمموعة حمدودة من الصناعات يف قطاع اخلدمات )مثل األنشطة 
منطقة البحر  التجارية والفنادق واملطاعم(. وهناك عدد من الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا ويف
بعض الدول اجلزرية الصغرية  الكارييب ميكنها أن تتوقع استثمارات كبرية يف مشاريع سياحية جديدة. ويف

النامية، من شأن التنمية اجلارية ملناطق اقتصادية خاصة أن يوجد فرص استثمار جديدة.
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اتجاهات سياسات االستثمار

تزايد القيود واللوائح فيما يخص االستثمار األجنبي

يف عام 2018، اعتمد حوايل 55 بلداً واقتصاداً ما ال يقل عن 112 تدبرياً سياساتيًا يؤثر 
على االستثمار األجنيب. وسعى ثلثا هذه التدابري إىل حترير االستثمارات اجلديدة وتشجيعها وتيسريها. 
واعتمد 34 يف املائة منها قيوداً أو لوائح جديدة فيما خيص االستثمار األجنيب املباشر - وهي أعلى 

2003 )الشكل 5(. حصة منذ عام

وأثرت تدابري التحرير يف عدد من الصناعات، مبا يف ذلك الزراعة ووسائط اإلعالم والتعدين 
والطاقة وجتارة التجزئة واملالية واللوجستيات والنقل واالتصاالت وأعمال اإلنرتنت. وكانت البلدان النامية 
يف آسيا مسؤولة عن حوايل 60 يف املائة من هذه التدابري. وأحرزت بعض البلدان تقدمًا يف خصخصة 
الشركات اململوكة للدولة. وعالوة على ذلك، استمر االجتاه حنو تبسيط أو ترشيد اإلجــراءات اإلدارية 
إنشاء بوابات لتقدمي الطلبات على اإلنرتنت.  للمستثمرين األجانب، مثاًل عن طريق إلغاء شروط املوافقة أو

وقدمت عدة بلدان أيضًا حوافز ضريبية جديدة لالستثمار يف صناعات أو مناطق حمددة.

التغييرات يف سياسات االستثمار الوطنية، 2018-2003 الشكل 5
)بالنسبة المئوية(
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األونكتاد، حمور سياسات االستثمار. املصدر:
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ومــن بــني الــقــيــود والــلــوائــح اجلــديــدة، اختـــذت الــبــلــدان املتقدمة النمو عـــدداً مــن التدابري 
ملعاجلة الشواغل األمنية الوطنية. ويف البلدان النامية، مشلت التدابري حدوداً قصوى جديدة للملكية 
األجنبية يف بعض الصناعات أو قيوداً على اقتناء العقارات السكنية. واعُتِمدت أيضًا شروط حمتوى 
حملي والتزامات جديدة تتعلق بتوظيف العمال احملليني، مبا يف ذلك يف إطار قواعد املشرتيات العامة.

وفشل العديد من صفقات الدمج والتملك عرب احلدود )جتــاوزت 50 مليون دوالر( يف 
عــام 2018 بسبب التدخالت احلكومية. فقد ُمِنع أو ُسِحب ما ال يقل عن 22 صفقة ألسباب 
تنظيمية أو سياسية - أي ضعف ما حدث يف عــام 2017. وأوقفت تسع منها العتبارات األمن 
أخرى  ثالث  وُأجِهضت  باملنافسة،  املعنية  السلطات  من  بسبب شواغل  ثالث  وُسِحبت  القومي، 
التخلي عن سبع صفقات أخــرى بسبب تأخر املوافقة من سلطات  ألسباب تنظيمية أخــرى. ومت 

البلد املضيف.

البلدان تعزز أطرها التنظيمية لفحص
االستثمار األجنبي

أصبح فحص االستثمار األجنيب املباشر أكثر انتشاراً يف السنوات األخــرية. فما ال يقل 
عن 24 بلداً - متثل جمتمعة 56 يف املائة من رصيد االستثمار األجنيب املباشر العاملي - لديها آلية 
حمددة لفحص االستثمارات األجنبية. وجيري أيضًا على الصعيد اإلقليمي معاجلة مسألة زيادة إحكام 

الرقابة على عمليات التملك األجنبية نظراً لشواغل األمن واملصلحة العامة.

ونشأ استخدام حجج األمن القومي يف سياسات االستثمار كأداة للتحكم يف املشاركة 
تدرجييًا حلماية صناعات اسرتاتيجية وهياكل  اتسع  احلــني،  الدفاع. ومنذ ذلك  األجنبية يف صناعة 
أساسية حيوية أخرى وهي ُتستخدم اآلن أيضًا حلماية التكنولوجيات واملعارف األساسية احمللية اليت 

تعترب حيوية للقدرة التنافسية الوطنية يف عصر الثورة الصناعية اجلديدة.

ومن عام 2011 إىل آذار/مــارس 2019، ُأدِخل ما ال يقل عن 41 تعدياًل هامًا على 
ــراً جــديــدة. ووسعت  ــل مــا ال يــقــل عــن 11 بــلــداً أطـ أطــر فحص االســتــثــمــار األجــنــيب املــبــاشــر وأدخـ
عتبات  أو ختفيض  جــديــدة  أو أنــشــطــة  قطاعات  بإضافة  الفحص  قــواعــد  نطاق  التعديالت  معظم 
إطالقها أو توسيع نطاق تعريف االستثمار األجنيب. ووسعت لوائح جديدة أخرى التزامات الكشف، 
أو مددت اجلداول الزمنية القانونية إلجراءات الفحص، أو أدخلت عقوبات لعدم احرتام االلتزامات 

املتعلقة باإلخطار )الشكل 6(.
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السياسات التقييدية الجديدة لفحص االستثمار األجنبي المباشر حسب 
)بالنسبة المئوية(الشكل 6 الفئة، 2011 - آذار/مارس 2019
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األونكتاد. املصدر:

ما زال وضع سياسات االستثمار الدولية
يتسم بدينامية شديدة

يف عام 2018، مت توقيع 40 اتفاقًا جديداً من اتفاقات االستثمار الدولية. ومشلت املعاهدات 
اجلديدة 30 معاهدة استثمار ثنائية و10 معاهدات تتضمن أحكامًا تتعلق باالستثمار. وكانت تركيا 
بثمان معاهدات استثمار ثنائية أكثر البلدان نشاطًا يف إبرام اتفاقات االستثمار الدولية، تليها اإلمارات 
العربية املتحدة بست معاهدات استثمار ثنائية وسنغافورة خبمس معاهدات )معاهدتا استثمار ثنائيتان 

وثالث معاهدات تتضمن أحكامًا تتعلق باالستثمار(.

وبعض املعاهدات اجلديدة معاهدات إقليمية ضخمة ذات خصائص جديدة وتضم بلدانًا
2 3 اتفاقًا )932 مستثمرة رئيسية. ورفعت املعاهدات اجلديدة عدد اتفاقات االستثمار الدولية إىل 317

معاهدة استثمار ثنائية و385 معاهدة تتضمن أحكامًا تتعلق باالستثمار(. وحبلول هناية العام، كان 
2 اتفاقًا من اتفاقات االستثمار الدولية قد دخل حيز النفاذ )الشكل 7(. ما ال يقل عن 658

ــثـــمـــار الـــدولـــيـــة يف  ــتـ ــوقــــت نـــفـــســـه، اســـتـــمـــر عـــــدد حــــــاالت إهنــــــاء اتـــفـــاقـــات االسـ ــ ويف ال
ــنــفــاذ مـــا ال يــقــل عـــن 24 حــالــة مـــن حــــاالت اإلهنـــاء  االرتـــــفـــــاع. ويف عـــــام 2018، دخـــل حــيــز ال
)"حاالت اإلهناء الفعلي"(، 20 منها من جانب واحد و4 ناجتة عن حاالت استبدال )من خالل 
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بدء نفاذ معاهدة جديدة(. ومشل ذلك 12 معاهدة استثمار ثنائية أهنتها إكوادور ومخس أهنتها اهلند. 
وحبلول هناية العام، بلغ العدد اإلمجايل حلاالت اإلهناء الفعلي 309 حاالت )61 يف املائة حدثت 

منذ عام 2010(.

وبدأت عدة بلدان تضع معاهدات منوذجية ومبادئ توجيهية جديدة لتحديد طريقة وضع 
املعاهدات يف املستقبل. وسيكون لذلك أثر كبري على النظام العاملي التفاقات االستثمار الدولية. وقد 
استفاد العديد من هذه التطورات من عمل األونكتاد املتعلق باملساعدة التقنية وبناء القدرات املتصلة 

باتفاقات االستثمار الدولية.
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األونكتاد، متصفح اتفاقات االستثمار الدولية. املصدر:
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ال تزال الزيادة الكبيرة يف حاالت الدول الجزرية الصغيرة 
النامية مستمرة

يف عام 2018، بدأ املستثمرون 71 قضية معروفة لدى اجلمهور من قضايا تسوية املنازعات 
بني املستثمرين والدول مبوجب اتفاقات االستثمار الدولية )الشكل 8(، أي ما يساوي تقريبًا عدد القضايا 
يف كل من السنوات الثالث السابقة. وحىت 1 كانون الثاين/يناير 2019، كان جمموع عدد الدعاوى 
املعروفة لدى اجلمهور واملتعلقة بقضايا تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول قد بلغ 942 دعوى. وهكذا 
تستند جل قضايا تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول املعروفة حىت اآلن إىل معاهدات استثمارية من 
اجليل القدمي. وحىت اآلن، كان 117 بلداً مدعى عليه يف واحدة أو أكثر من دعاوى تسوية املنازعات بني 
كان من املمكن اإلبقاء على سرية بعض حاالت التحكيم، فإن العدد احلقيقي  املستثمرين والدول. وملا

للمنازعات املقدمة يف عام 2018 واألعوام السابقة من املرجح أن يكون أعلى.

ين  االتجاهات يف القضايا المعروفة لتسوية المنازعات بين المستثمر
والدول القائمة على المعاهدات، 1987-2018الشكل 8
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األونكتاد، متصفح تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول. املصدر:
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2018 لصاحل  وقد اختُِّذ أكثر من ثلثي قرارات التحكيم املتاحة للجمهور الصادرة يف عام
املستثمر، إما ألسباب قضائية أو باالستناد إىل األسس املوضوعية. وحبلول هناية العام، كان قد اختُِتم 602

إجراء من إجراءات تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول.

اإلصالح االستشرايف التفاقات االستثمار الدولية
ٍ على قدم وساق جار

تتضمن كل املعاهدات اليت أُبرِمت يف عام 2018 عدة إصالحات تتماشى مع جمموعة إصالح 
األونكتاد لنظام االستثمار الدويل. ويتضمن 27 اتفاقًا من اتفاقات االستثمار الدولية الـ 29 املربمة يف 
يقل عن ست مسات لإلصالح. وتظهر اآلن بصورة منتظمة  عام 2018، اليت توجد بشأهنا نصوص، ما ال
تتضمن  2012. وكثرياً ما قبل عام األحكام اليت كانت ُتعترَب مبتكرة يف اتفاقات االستثمار الدولية ملا
إسقاطات  املعاهدات احلديثة توجهًا حنو التنمية املستدامة، واحلفاظ على احليز التنظيمي، وحتسينات أو
لتسوية منازعات االستثمار. وجمال اإلصالح األكثر شيوعًا هو احملافظة على احليز التنظيمي. وتتضمن 
بعض اتفاقات االستثمار الدولية أو مناذج املعاهدات احلديثة أيضًا إشارات صرحية إىل املساواة بني اجلنسني.

وميثل التحكيم بني املستثمرين والدول أيضًا موضوع تركيز رئيسي إلصالح اتفاقات االستثمار 
يزال موضوعًا يثري اجلدل وحيفز النقاش يف أوساط االستثمار والتنمية ولدى اجلمهور بشكل  الدولية. وال
عام. ويتضمن حوايل 75 يف املائة من اتفاقات االستثمار الدولية املربمة يف عام 2018 عنصراً واحدًا

على األقــل من عناصر إصــالح تسوية املنازعات بني املستثمرين والــدول، ويتضمن العديد منها عدة 
عناصر. ويتماشى معظم عناصر اإلصالح هذه مع اخليارات اليت حددها األونكتاد يف إطار سياسات 
االستثمار من أجل التنمية املستدامة. وتربز مخسة هنج رئيسية من اتفاقات االستثمار الدولية املوقعة يف 
تسوية للمنازعات بني املستثمرين والدول )أربعة  عام 2018 )مستخدمة وحدها أو جمتمعة(: ’1’ ال
اتفاقات استثمار دولية تغفل متامًا تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول(، ’2’ حمكمة دائمة لتسوية 
املنازعات بني املستثمرين والــدول )اتفاق واحد من اتفاقات االستثمار الدولية(، ’3’ تسوية حمدودة 
نة  للمنازعات بني املستثمرين والدول )19 اتفاقًا من اتفاقات االستثمار الدولية(، ’4’ إجــراءات حمسَّ
لتسوية املنازعات بني املستثمرين والدول )15 اتفاقًا من اتفاقات االستثمار الدولية(، ’5’ آلية مل ختضع 
لإلصالح لتسوية املنازعات بني املستثمرين والدول )ستة اتفاقات استثمار دولية(. ولبعض هنج اإلصالح 

آثار أبعد مدى من غريها.

وتسعى خمتلف املناطق والبلدان ذات املستويات اإلمنائية املختلفة إىل إصالح نظام تسوية 
املنازعات بني املستثمرين والدول. ويف الوقت نفسه، بدأ االلتزام املتعدد األطراف بإصالح نظام تسوية 
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املنازعات بني املستثمرين والدول يزداد أمهية، مبشاركة عدد من املؤسسات مثل األونسيرتال واملركز الدويل 
لتسوية منازعات االستثمار.

لكن اإلصالح الشامل ال يزال يف بدايته
هناك تقدم يف إصالح اتفاقات االستثمار الدولية، ولكن الطريق ال يزال طوياًل. وقد حفزت 
أدوات سياسات األونكتاد العمل األويل لتحديث اجليل القدمي من املعاهدات. وتقوم البلدان بشكل 
متزايد بتفسري املعاهدات القدمية أو تعديلها أو تبديلها أو إهنائها. ولكن خمزون اجليل القدمي من املعاهدات 
يفوق 10 مرات عدد املعاهدات احلديثة ذات التوجه اإلصالحي. وحىت اآلن، استندت الغالبية العظمى 

من قضايا تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول املعروفة إىل معاهدات من اجليل القدمي.

وتنشئ إجراءات إصالح اتفاقات االستثمار الدولية أيضًا حتديات جديدة. فاملعاهدات 
اجلديدة ترمي إىل حتسني التوازن واملرونة، ولكنها أيضًا جتعل نظام اتفاقات االستثمار الدولية أقل 
جتانسًا. وعــالوة على ذلــك، فــإن األحــكــام املبتكرة الـــواردة يف املعاهدات اجلــديــدة مل خُتــتــرَب بعد يف 
إجراءات التحكيم. وتضيف إىل التعقيد النظامي األوسع نطاقًا النُهج املختلفة إلصالح نظام تسوية 
املنازعات بني املستثمرين والدول، اليت ترتاوح بني احملاكم املخصصة التقليدية وحمكمة دائمة أو عدم 
وجود نظام لتسوية املنازعات بني املستثمرين والدول. وباإلضافة إىل ذلك، حتدث جهود اإلصالح 

متوازية ومنعزلة يف غالب األحيان.

ويتطلب تسخري عالقات االستثمار الدولية على حنو فعال للسعي إىل حتقيق التنمية املستدامة 
إصالحًا شاماًل ومتزامنًا من خالل عملية شاملة وشفافة. وميكن لألونكتاد أن يؤدي دوراً ميسراً هامًا

يف هذا الصدد.

األسواق المالية تدمج بشكل متزايد عوامل البيئة والمسائل 
االجتماعية والحوكمة

تؤدي أسواق رأس املال دوراً هامًا يف سلسلة االستثمار العاملية. واالستثمار يف حافظة األوراق 
املالية هو ثالث أكرب شكل من أشكال التمويل اخلارجي للبلدان النامية، وميكن أن تشكل ممارسات األسواق 
الرأمسالية ممارسات التنمية املستدامة للمؤسسات املتعددة اجلنسيات املنخرطة يف االستثمار األجنيب املباشر 
يف مجيع أحناء العامل. وتشمل اجلهات الفاعلة الرئيسية اليت تؤثر يف أسواق رؤوس األموال منظمي األسواق 
املالية، وأسواق األوراق املالية، واملصدرين )الشركات املسجلة يف البورصة(، ومالكي األصول، ومديري 
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األصول )املستثمرين(. وتوجد أسواق األوراق املالية يف صميم هذه الشبكة من اجلهات الفاعلة وميكن أن 
تكون استدامة ممارسات أسواق األوراق املالية أداة مرجعية مفيدة لرصد االجتاهات يف التمويل املستدام.

وقد أظهرت السنوات األخرية اعتماداً كبرياً ألنشطة االستدامة بني أسواق األوراق املالية يف 
العامل. ومن املنتظر أن يستمر هذا االجتاه التصاعدي. وجيري حاليًا تعزيز السياسات العامة الرامية إىل 
تشجيع التنمية املستدامة يف عدد من الواليات القضائية. وباملثل، يعرتف منظمو صناعة وأسواق األوراق 
املالية بشكل متزايد بالدور اهلام الذي ميكن أن تضطلع به عوامل البيئية واملسائل االجتماعية واحلوكمة 

يف تشجيع االستثمار يف التنمية املستدامة واألسواق الناشئة.

ومع انتقال إدماج البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة من ممارسة متخصصة إىل ممارسة رئيسية، 
يف ذلك إدماج االستدامة إدماجًا تامًا يف مجيع مراحل سلسلة  سيتعني مواجهة التحديات الرئيسية، مبا
االستثمار، وربط مديري األصول يف بداية العمليات باملشاريع االستثمارية يف هنايتها، وتوسيع نطاق 

املنتجات املالية اليت يكون موضوعها البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة.
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المناطق االقتصادية الخاصة

تنتشر المناطق االقتصادية الخاصة بسرعة
يف جميع أنحاء العالم

ُتستخَدم املناطق االقتصادية اخلاصة على نطاق واسع يف معظم االقتصادات النامية والعديد 
من االقتصادات املتقدمة النمو. ويف إطار هذه املناطق احملددة جغرافيًا، تيسري احلكومات النشاط الصناعي 
5 منطقة عرب 147 من خالل احلوافز الضريبية والتنظيمية ودعم اهلياكل األساسية. وهناك حوايل 400
4 قبل مخس سنوات، وهناك أكثر من 500 منطقة  اقتصاداً اليوم، بعد أن كان عددها حوايل 000
اقتصادية خاصة جديدة يف طور اإلعداد )الشكل 9(. ويأيت ازدهار املناطق االقتصادية اخلاصة يف سياق 

موجة جديدة من السياسات الصناعية واستجابة لتزايد التنافس على االستثمار املتنقل دوليًا.

يخي يف المناطق االقتصادية الخاصة االتجاه التار
)عدد البلدان والمناطق االقتصادية الخاصة(الشكل 9
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عدد االقتصادات اليت تتضمن مناطق اقتصادية خاصة، سنوات خمتارة عدد املناطق االقتصادية اخلاصة

األونكتاد. املصدر:
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وتقدم معظم املناطق حوافز مالية وإعفاء من الرسوم والتعريفات اجلمركية؛ ولوائح مالئمة 
قواعد التوظيف؛ والتبسيط  التصاريح والرتاخيص أو يتعلق باحلصول على األراضي أو لألعمال التجارية فيما
والتيسري اإلداري. ومن السمات اهلامة األخرى دعم اهلياكل األساسية، ال سيما يف البلدان النامية حيث 

ميكن أن تكون اهلياكل األساسية لألعمال التجارية سيئة خارج هذه املناطق.

تختلف أنواع المناطق حسب سلم لتنمية المناطق 
االقتصادية الخاصة

هناك العديد من أنواع املناطق االقتصادية اخلاصة. واملناطق احلرة األساسية اليت تركز على تيسري 
اخلدمات اللوجستية التجارية هي األكثر شيوعًا يف البلدان املتقدمة النمو. ومتيل االقتصادات النامية إىل 
متخصصة  استخدام مناطق متكاملة هتدف إىل التنمية الصناعية وميكن أن تكون متعددة الصناعات أو
مركزة على تطوير القدرات االبتكارية. وترتبط درجة ونوع التخصص ارتباطًا وثيقًا مبستوى تصنيع  أو

البلدان، وفقًا لسلم لتنمية املناطق االقتصادية اخلاصة )اجلدول 1(.

وبــدأت تنشأ حاليًا عدة أنــواع جديدة من املناطق االقتصادية اخلاصة والربامج االبتكارية 
اخلدمات املالية،  لتنمية املناطق. ويركز بعضها على الصناعات اجلديدة، مثل التكنولوجيا العالية، أو
السياحة - لتجاوز أنشطة التصنيع الكثيفة التجارة والعمالة يف املناطق االقتصادية اخلاصة التقليدية.  أو

وتركز أخرى على األداء البيئي أو استغالل العلوم جتاريًا أو التنمية اإلقليمية أو التجديد احلضري.

وعلى الرغم من ظهور أشكال جديدة من املناطق املرتبطة باملوارد الطبيعية اليت تستهدف 
يكون الغرض منها أن تكون حاضنات للشركات الناشئة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة  األسواق احمللية أو
احلجم، فإن معظم املناطق االقتصادية اخلاصة تظل أساسًا جــزءاً من جمموعة تدابري البلدان لتشجيع 

االستثمار التنافسي، إىل جانب أشكال أخرى من احلوافز.

ثمة تزايد يف التعاون الدولي بشأن تنمية المناطق 
االقتصادية الخاصة

أصبحت تنمية املناطق مع شريك أجنيب ظاهرة تزداد شيوعًا. وعلى الرغم من االهتمام الذي 
حظيت به املناطق القائمة على الشراكة بني احلكومات، فإن معظم املناطق ُتشيَّد مع شركات دولية خاصة 

لتنمية املناطق، دون اتفاقات رمسية مع حكومة أجنبية.
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سلم تنمية المناطق االقتصادية الخاصةالجدول 1

أنواع المناطق السائدةأهداف سياسات المناطق

االقتصادات 
المرتفعة الدخل

توفري منصة فعالة لسالسل اإلمداد املعقدة عرب  	
احلدود

الرتكيز على جتنب التشوهات يف االقتصاد 	

فقط املناطق اخلالية من احملاور اللوجستية  	
)وليس املناطق الصناعية احلرة(

االبتكار وأهداف الثورة الصناعية  	
اجلديدة املتوخاة من اجملمعات العلمية 

من خالل  دون إطار تنظيمي منفصل أو
ترتبط باملناطق حوافز ال

االقتصادات ذات 
الدخل العالي 

والمتوسط

دعم االنتقال إىل اقتصاد اخلدمات 	
جلب الصناعات عالية التقنية اجلديدة 	
الرتكيز على ترقية القدرات االبتكارية 	

املناطق القائمة على التكنولوجيا )مثاًل 	
البحث والتطوير والتكنولوجيا العالية 

والتكنولوجيا احليوية(
املناطق املتخصصة اليت تستهدف  	

الصناعات ذات القيمة املضافة العالية 
أو قطاعات سالسل القيمة

مناطق اخلدمات )على سبيل املثال  	
اخلدمات املالية(

االقتصادات 
المتوسطة الدخل

دعم الرتقية الصناعية 	
تشجيع إدماج سالسل القيمة العاملية وترقيتها 	

الرتكيز على نشر التكنولوجيا وآثارها غري املباشرة 	

املناطق املتخصصة املركزة على الصناعات  	
ذات سالسل القيمة العاملية املكثفة )مثل 

السيارات واإللكرتونيات(
مناطق اخلدمات )مثل تعهيد العمليات  	

التجارية، مراكز االتصال(

االقتصادات 
المنخفضة الدخل

تنشيط التنمية الصناعية والتنويع الصناعي 	
تعويض مواطن الضعف يف مناخ االستثمار 	

جتريب اإلصالحات التجارية يف منطقة  تنفيذ أو 	
حمدودة

تركيز االستثمار يف اهلياكل األساسية يف منطقة  	
حمدودة

الرتكيز على العمالة املباشرة وفوائد الصادرات 	

املناطق املتعددة األنشطة 	
املناطق القائمة على املوارد اليت هتدف  	

إىل جلب صناعات التجهيز

األونكتاد. املصدر:

ومع ذلك فإن التعاون الدويل الرمسي بشأن تنمية املناطق يشكل ظاهرة متنامية. ومثة مزيج 
من املساعدة اإلمنائية والتعاون االقتصادي واالعتبارات االسرتاتيجية يقود تنمية مناطق الشراكة بدعم من 
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البلدان األصلية للمستثمرين. وقد أدرجت البلدان املاحنة واملؤسسات اإلمنائية املتعددة األطراف الرئيسية 
تنمية املناطق االقتصادية اخلاصة يف برامج التعاون اإلمنائي اخلاصة هبا.

وتشمل املزايا اليت ينطوي عليها بناء البلدان النامية مناطق اقتصادية خاصة مع شريك أجنيب 
تقاسم تكاليف التنمية واالستفادة من خربات وجتارب البلدان الشريكة واجلهات األجنبية املعنية بتنمية 

املناطق واكتساب الوصول بشروط تفضيلية إىل شبكة مستثمرين قائمة.

وشجعت مبادرات التكامل اإلقليمي أيضًا على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة على طول 
املمرات االقتصادية اإلقليمية. وأصبحت مناطق التنمية اإلقليمية واملناطق العابرة للحدود اليت تغطي بلدين 

أو ثالثة مسة من مسات التعاون االقتصادي اإلقليمي.

يمكن أن تقدم المناطق االقتصادية الخاصة إسهامات هامة 
للنمو والتنمية

ميكن أن تساعد املناطق االقتصادية اخلاصة على جلب االستثمار وإجياد فرص العمل وتعزيز 
الصادرات - سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة عندما تنجح يف إنشاء روابط مع االقتصاد األوسع نطاقًا. 

وميكن أن تدعم املناطق أيضًا مشاركة سالسل القيمة العاملية وترقية الصناعة وتنويعها.

واملناطق أداة رئيسية لتشجيع االستثمار. وملزايا اقتصادات التجميع واشرتاك املوقع أمهية جللب 
املستثمرين. ويف العديد من البلدان، يكون الغرض من احلوافز ودعم اهلياكل األساسية وتيسري األعمال 
التجارية يف املناطق االقتصادية اخلاصة هو التعويض عن أوجه الضعف يف مناخ االستثمار. بيد أن املناطق 
يعتقد سوى  ضمانًا ألداء فوق املتوسط يف جلب االستثمار األجنيب املباشر. وال ليست شرطًا مسبقًا وال
حوايل نصف وكاالت تشجيع االستثمار يف مجيع أحناء العامل أن املناطق يف بلداهنم أعطت دفعة كبرية 

جللب االستثمار األجنيب املباشر.

سيما  وبرامج املناطق، يف كثري من البلدان، مسؤولة عن حصة رئيسية من الصادرات، وال
الصادرات املصنعة. وكانت املناطق االقتصادية اخلاصة عنصراً رئيسيًا من عناصر اجلهود املبذولة لتنويع 
الصادرات يف البلدان النامية، وقد أدت دوراً حامسًا يف حتسني مشاركة البلدان يف سالسل القيمة العاملية. 
وترتاكم التكاليف التجارية مثل التعريفات اجلمركية والضرائب والرسوم عندما ُتستورَد السلع الوسيطة وجُتهَّز 
مث يعاد تصديرها يف سالسل قيمة عاملية معقدة. وبتخفيض تكاليف املعامالت هذه، أصبحت املناطق 

االقتصادية اخلاصة حماور رئيسية يف سالسل القيمة العاملية.
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سيما للنساء. ويكون تأثري فرص  تكون املناطق أداة فعالة إلجياد فرص العمل، ال وغالبًا ما
أشد  عمل املناطق االقتصادية اخلاصة كبرياً يف البلدان اليت ترتفع فيها معدالت البطالة والعمالة الناقصة. ويف
البلدان فقراً على وجه اخلصوص، ميكن أن تكون املناطق االقتصادية اخلاصة سبياًل هامًا للعمالة الرمسية.

يزال  ولكن ليس أي من املسامهات االقتصادية احملتملة للمناطق االقتصادية اخلاصة تلقائيًا. وال
أداء العديد من املناطق دون التوقعات. وعندما ترفع املناطق النمو االقتصادي، غالبًا ما يكون احلافز 
مؤقتًا: بعد فرتة البناء، تنمو معظم املناطق بنفس معدل منو االقتصاد الوطين. وتعمل الكثري من املناطق 

كجيوب حمدودة التأثري خارج حدودها.

وباإلضافة إىل ذلك، من املهم النظر يف اآلثار االجتماعية والبيئية للمناطق االقتصادية اخلاصة. 
وعلى وجه اخلصوص، كثرياً ما أثارت معايري العمل يف املناطق قلقًا يف املاضي. وقد بدأ هذا األمر يتغري 
يف املناطق احلديثة. وبدأت ممارسات البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة تتحسن؛ وأكثر من نصف 
املناطق االقتصادية اخلاصة املستطلعة يف دراسة استقصائية أجراها األونكتاد لديها سياسات بشأن املعايري 

واألنظمة البيئية، وقد اعتمد بعضها معايري بيئية دولية.

وحىت اآلن، هناك عدد قليل من البلدان اليت تقّيم بشكل منهجي أداء املناطق االقتصادية 
اخلاصة وتأثريها، وهناك عدد أقل من البلدان اليت أنشأت آليات ملعاجلة التقصري يف األداء. ومن األمهية 
مبكان القيام هبذا التقييم ألن حتول املناطق االقتصادية اخلاصة غري الناجحة يتطلب تشخيصًا يف الوقت 
سيما عندما يكون مستوى االستثمار العام كبرياً يف تنمية املنطقة. وميكن لبيان أرباح وخسائر  املناسب، ال
التنمية املستدامة للمناطق االقتصادية اخلاصة الصادر عن األونكتاد أن يرشد واضعي السياسات يف وضع 

نظام شامل للرصد والتقييم )اجلدول 2(.

الدروس المستفادة لتنمية المناطق العصرية
يكتسي التصميم االسرتاتيجي إلطار سياسات وبرنامج تنمية املناطق االقتصادية اخلاصة 
القائمة.  والــقــدرات  التنافسية  املــزايــا  إىل  املناطق وختصصها  أنـــواع  تستند  أن  وينبغي  حــامســة.  أمهية 
املناطق  إىل  العالية  التكنولوجيا  جمــال  يف  املستثمرين  جللب  منـــواً  األقـــل  الــبــلــدان  بعض  سعت  وقــد 
االقتصادية اخلاصة للقفز إىل أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وتسريع وترية النمو االقتصادي. غري 
أن مناطق التكنولوجيا العالية قد ال تكون جمدية يف البيئات اليت تفتقر إىل املزايا املوقعية الرئيسية هلذه 
األنشطة - مبا يف ذلك موارد لديها املهارات الكافية، ومؤسسات البحوث، واملرافق الالزمة جللب 
املوظفني األجانب املتخصصني. وينبغي أن تكون خطط تنمية املناطق طويلة األجل وتسرتشد سلم 

تنمية املناطق االقتصادية اخلاصة.
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باح وخسائر" التنمية المستدامة للمناطق االقتصادية الخاصةالجدول 2 "بيان أر

العناصر الرئيسيةمجاالت التكاليف والفوائد

المساهمات االقتصادية المباشرة
جلب االستثمار األجنيب املباشر 	

إجياد فرص العمل 	
منو الصادرات 	

إيرادات العمالت األجنبية 	
+

روابط املوردين خارج املناطقالمساهمات االقتصادية غير المباشرة 	
فرص العمل غري املباشرة واملستحثة 	

=
زيادة منو الناتج احمللي اإلمجايلالتأثير االقتصادي المركب 	
-/+

صافي تكاليف/إيرادات المناطق
نفقات االستثمار 	
تكاليف التشغيل 	

اإليرادات واإلعانات الضائعة 	
دخل املناطق 	

=
فرتة سداد االستثمار يف املنطقةقدرة المناطق على االستمرار الضريبي/المالي 	

العبء الضرييب 	
+

المساهمات االقتصادية الديناميكية
نشر التكنولوجيا 	

نقل املهارات والدراية العملية 	
تنويع الصناعة وترقيتها 	

تعزيز التعاون االقتصادي اإلقليمي 	
-/+

اآلثار االجتماعية والبيئية واآلثار الخارجية
ظروف العمل 	
التأثري البيئي 	

االستحواذ على األراضي أو سوء استخدامها 	
التدفقات غري املشروعة 	

-/+
تعلم السياسات وتأثير اإلصالح على نطاق 

أوسع
الوظيفة التجريبية للمناطق 	

الوظيفة التحفيزية من أجل اإلصالحات 	
اخنفاض حافز اإلصالح 	

=
تطور دور املناطق يف االقتصادالتأثير العام للتنمية المستدامة 	

حتوالت املناطق على املدى الطويل 	

األونكتاد. املصدر:
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وينبغي أن تنتهج برامج تنمية املناطق هنجًا مقتصداً. فبيان خسائر وأرباح التنمية املستدامة 
للمناطق االقتصادية اخلاصة يشدد على احلاجة إىل االستدامة املالية والضريبية للمناطق ألن تأثريها على 

النمو االقتصادي األوسع نطاقًا ميكن أن يكون غري مؤكد ويستغرق تبلوره وقتًا طوياًل.

يف  وهناك عدد قليل من البلدان اليت جتري تقييمات شاملة لفوائد املنطقة مقارنة بتكاليفها، مبا
ذلك نفقات االستثمار األويل والتكاليف التشغيلية. وتنطوي املناطق على إمكانية توفري فوائد إمنائية تتجاوز 
املكاسب االقتصادية واملالية املباشرة، ودعم أهداف التحول االقتصادي، وتنمية التكنولوجيا واملهارات، 
وفرص جتريب السياسات. وميكن أن تربر الفوائد التنمية هذه االستثمار العام يف املناطق. ولكن اجلدوى 
املالية والضريبية للمناطق مهمة لالستدامة على املدى الطويل. ويطرح ارتفاع التكاليف األولية الناجتة عن 
املواصفات املفرطة، واإلعانات املقدمة لشاغلي املنطقة، وعمليات حتويل الشركات العاملة بالفعل إىل أنظمة 
املنطقة أكرب املخاطر على البقاء املايل. ومن شأن االستعانة بالقطاع اخلاص لتنمية املناطق أن يسهم بقدر 
كبري يف احلد من التكاليف الرأمسالية للحكومات، وكذلك من بعض املخاطر اليت تنطوي عليها العملية.

يتوقف جناح فــرادى املناطق االقتصادية اخلاصة على قيامها على أسس صحيحة. وميكن 
مواقع  إرجاع معظم اإلخفاقات إىل مشاكل من قبيل اختيار مواقع سيئة تتطلب نفقات رأمسالية ثقيلة أو
بعيدة عن مراكز اهلياكل األساسية أو عن املدن اليت تتضمن جمموعات كافية من اليد العاملة؛ أو عدم 
موثوقية إمدادات الطاقة؛ أو سوء تصميم املنطقة وعدم كفاية املرافق أو الصيانة؛ أو اإلجراءات املفرطة 
يف التعقيد. ومن الواجب تيسري اإلجراءات اإلدارية لألعمال التجارية واملستثمرين يف املنطقة من خالل 

النوافذ الوحيدة. التبسيط التنظيمي ونقاط اخلدمات املوحدة أو

ويكتسي تقدمي دعم نشط لتعزيز اجملموعات والروابط أمهية رئيسية لالستفادة من األثر اإلمنائي 
إىل أقصى حد. وميكن للشركات اليت تعمل يف املناطق أن تستفيد من اآلثار الشبكية ووفورات احلجم. 
الصناعات  ويساعد ختصص املناطق على تعزيز التجميع. فالشركات اليت تعمل يف الصناعات نفسها أو
اجملاورة هلا لديها جمال أكرب للتعاون وجتميع املوارد وتبادل املرافق مما للشركات العاملة يف صناعات ال متت 
لبعضها بصلة. ومع ذلك، فحىت املناطق املتعددة األنشطة ميكنها أن تستخلص بعض الفوائد من اشرتاك 
املوقع. فالشركات يف صناعات خمتلفة ميكنها أن تتقاسم اخلدمات املشرتكة يف املنطقة. ويتعزز تأثر املناطق 
كثرياً بفضل التحديد االستباقي للفرص والتوفيق بني اجلهود والربامج التدريبية مع الشركات داخل املنطقة 

وخارجها.

ومن العوامل احلامسة للنجاح وجود إطار تنظيمي متني ومؤسسات قوية وإدارة جيدة. وينبغي 
أن يكفل اهليكل األساسي القانوين للمناطق االقتصادية اخلاصة تنفيذ سياسات هذه املناطق تنفيذًا

متسقًا وشفافًا وقاباًل للتنبؤ. وينبغي أن حُتدَّد بوضوح مسؤوليات جمالس إدارة املناطق االقتصادية اخلاصة. 
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فاالستقالل الذايت للهيئة اإلدارية، وال سيما يف سياق عدد متزايد من املناطق اخلاصة، مهم لتقليل تضارب 
املصاحل إىل أدىن حد.

القطاعني  بني  أو املشرتكة  أو اخلــاصــة  العامة  املناطق  تنمية  منــاذج  بني  االختيار  ويتوقف 
العام واخلاص على السياق السياسايت والتشريعي القطري وعلى أنواع املناطق االقتصادية اخلاصة اليت 
هتدف احلكومات إىل تنميتها. وتوفر تنمية املناطق من جانب القطاع اخلاص مزايا من بينها حتسني 
فهم املستويات املناسبة لالستثمار واملرافق األنسب للمنطقة والوصول إىل شبكة قائمة من املستثمرين 

)املستأجرين( يف املنطقة.

المناطق االقتصادية الخاصة العصرية
ً ً ثالثيا تواجه تحديا

عندما حيتاج صانعو السياسات إىل تغيري املناطق االقتصادية اخلاصة اليت تواجه صعوبات 
أو تعديل برامج املناطق العاجزة عن الوفاء باألهداف، يكونون حباجة إىل خيارات إلعادة توجيه هنجهم 
االسرتاتيجي وإصالح لوائح املناطق وتقدمي فوائدها يف شكل جديد. وقد تصبح احلاجة أكثر إحلاحًا

مع تطور ثالثة حتديات رئيسية: حتمية التنمية املستدامة، والثورة الصناعية اجلديدة واالقتصاد الرقمي، 
واألمناط املتغرية لإلنتاج الدويل وسالسل القيمة العاملية.

وتقود خطة التنمية املستدامة على حنو متزايد القرارات والعمليات االسرتاتيجية للمؤسسات 
املتعددة اجلنسيات، وهو شيء ينبغي إيــراده يف مقرتح القيمة الذي تسّوقه املناطق االقتصادية اخلاصة 
الضوابط االجتماعية والبيئية األقل صرامة ميزة تنافسية قابلة للبقاء على  للمستثمرين. وليست القواعد أو
املدى الطويل جللب االستثمار يف املناطق. وقد بدأت بالفعل تظهر املناطق االقتصادية اخلاصة اليت تسوق 
أداءها البيئي )املناطق البيئية(، وسيصبح إنفاذ معايري البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة وتعزيزها بنشاط 

مسة متزايدة من مسات املناطق االقتصادية اخلاصة.

وميكن أن تسهم املناطق االقتصادية اخلاصة العصرية إسهامًا إجيابيًا يف أداء األسس الصناعية 
للبلدان يف جمال البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة. وميكن أن ُتوفَّر الضوابط واإلنفاذ واخلدمات )مثل 
املفتشني واخلدمات الصحية وإدارة النفايات ومنشآت الطاقة املتجددة( بسهولة أكرب وبتكلفة أقل يف 
املناطق االقتصادية اخلاصة احملصورة. ومن املمكن أن تصبح احلوافز الضريبية املشروطة ليس بالعمالة 
أو االستثمار أو أداء الصادرات فحسب، بل أيضًا مبجموعة من املؤشرات االجتماعية والبيئية، أداة رئيسية 
لدفع أداء املناطق االقتصادية اخلاصة يف جمال البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة وتأثري التنمية املستدامة.
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ومتشيًا مع أهــداف التنمية املستدامة، ينبغي أن يشمل ذلك التأثري املساواة بني اجلنسني. 
وعادة ما تشّغل املناطق االقتصادية اخلاصة كثرياً من النساء إذ ميثل عدد العامالت حوايل 60 يف املائة يف 
املتوسط. وتنفذ بعض املناطق احلديثة لوائح للمساواة بني اجلنسني، مثل قواعد مكافحة التمييز، وخدمات 

الدعم، مثل رعاية األطفال واملرافق املدرسية، مما حيدد معايري جديدة ألداء أهداف التنمية املستدامة.

وإن الثورة الصناعية اجلديدة واالقتصاد الرقمي بصدد تغيري الصناعات التحويلية - وهي أهم 
زبائن املناطق االقتصادية اخلاصة. وسيكون الخنفاض أمهية تكاليف العمل بوصفها حمدداً من حمددات 
املوقع لالستثمار آثار أساسية للمناطق االقتصادية اخلاصة. وسيتعني على برامج تنمية املناطق االقتصادية 
اخلاصة أن تكيف مقرتحات القيمة فيها لتشمل الوصول إىل املــوارد ذات املهارات وارتفاع مستويات 
موصولية البيانات ومقدمي اخلدمات التكنولوجية ذات الصلة، رمبا من خالل شراكات مع مقدمي 
املنصات. ويصبح تقدمي اخلدمات الرقمية من جانب مشغلي املناطق االقتصادية اخلاصة، مثاًل من خالل 
النوافذ الوحيدة على اإلنرتنت لإلجراءات اإلداريــة، إشارة متزايدة األمهية للمستثمرين احملتملني. وعلى 
الصعيد االسرتاتيجي، قد ُتتاح للمناطق االقتصادية اخلاصة فرص جديدة الستهداف الشركات الرقمية 
وتوجيه مواطن قوهتا االسرتاتيجية يف التيسري اللوجسيت حنو أنشطة التوزيع يف سالسل القيمة الرقمية. 
وميكن أن تتصرف املناطق االقتصادية اخلاصة أيضًا كحاضنات وأن تعزز التجميع والروابط مع الشركات 

املبتدئة الرقمية داخل حدودها وخارجها.

وتشكل التغريات يف أمناط اإلنتاج الدويل وسالسل القيمة العاملية مسة من مسات البيئة السياساتية 
العاملية الراهنة الصعبة يف جمايل التجارة واالستثمار، مع تصاعد النزعة احلمائية، وحتول األفضليات التجارية، 
وانتشار التعاون االقتصادي اإلقليمي. وميكن أن تؤثر هذه التغيريات تأثرياً كبرياً على القدرة التنافسية للمناطق 
االقتصادية اخلاصة، اليت تعمل كعقد مركزية يف سالسل القيمة العاملية. ومن املرجح أن يكتسي التعاون 
الدويل بشأن تنمية املناطق أمهية متزايدة. ومن املرجح أن يعطي التوجه حنو مزيد من التعاون االقتصادي 

اإلقليمي بداًل من املتعدد األطراف زمخًا إضافيًا لتنمية املناطق اإلقليمية والعابرة للحدود.

المستقبل: المناطق النموذجية ألهداف
التنمية المستدامة

ميكن القول إن حتمية التنمية املستدامة هو التحدي األكثر استعجااًل الذي يواجه صانعي 
2030 فرصة  السياسات وواضعي برامج املناطق ومديري املناطق اليوم. وتتيح خطة التنمية املستدامة لعام
إلنشاء نوع جديد متامًا من املناطق االقتصادية اخلاصة: املنطقة النموذجية ألهداف التنمية املستدامة. 
وستهدف هذه املناطق إىل جلب االستثمار يف األنشطة ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة، واعتماد 
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أعلى مستويات املعايري واالمتثال للبيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة، وتعزيز النمو الشامل للجميع من 
خالل الروابط واآلثار غري املباشرة.

وميكن أن تكون املناطق النموذجية ألهــداف التنمية املستدامة مبثابة عوامل حمفزة لتحويل 
"السباق حنو القاع" من أجل جلب االستثمار )من خالل ختفيض الضرائب وتقليل عدد القواعد وخفض 

جيعل من تأثري التنمية املستدامة مزية موقعية. مستوى املعايري( إىل سباق حنو القمة - مما

وميكن أن تستفيد هذه العملية املتمثلة يف حتديث املناطق وبناء مناطق منوذجية ألهداف 
التنمية املستدامة من تبادل عاملي للخربات واملمارسات اجليدة. وباملثل، مع تزايد تنمية املناطق من خالل 
الشراكات الدولية، من شأن منتدى عاملي جيمع بني شركاء التمويل والعاملني على تنمية املناطق االقتصادية 
اخلاصة والبلدان املضيفة ووكاالت تشجيع االستثمار ووكاالت تشجيع االستثمار املتجه حنو اخلارج، 
وكذلك مستثمري التأثري، أن يؤدي إىل تسريع وترية االنتقال حنو مناطق موجهة حنو التنمية املستدامة. 
وميكن لألونكتاد أن يؤدي دوراً رائداً يف إنشاء هذا املنتدى يف إطار منتداه العاملي لالستثمار، ويف دعم 
الشراكات من خالل مشورته السياساتية ومساعدته التقنية وبراجمه التدريبية. وينبغي أن يكون اهلدف 
الرئيسي هو جعل املناطق االقتصادية اخلاصة تعمل من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة: من جيوب 

تنعم باالمتيازات إىل مصادر فوائد واسعة النطاق.
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مختارات من برامج األونكتاد 
المتعلقة باالستثمار والمؤسسات

تقرير االستثمار العالمي
worldinvestmentreport.org

المنتدى العالمي لالستثمار
worldinvestmentforum.unctad.org

إطار سياسات االستثمار من أجل التنمية المستدامة
investmentpolicyhub.unctad.org/ipfsd

إطار سياسات األونكتاد لريادة األعمال
unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf

مبادرة البورصات المستدامة
sseinitiative.org

تيسير األعمال
businessfacilitation.org

كليات إدارة األعمال من أجل التأثير
business-schools-for-impact.org

محور سياسات االستثمار
investmentpolicyhub.unctad.org

إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر
unctad.org/fdistatistics

اتجاهات االستثمار وعوامل رصد 
السياسات
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اتفاقيات االستثمار الدولي
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استعراضات سياسات االستثمار
unctad.org/ipr
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شفافية محاسبة الشركات
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مجلة الشركات عبر الوطنية
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كيفية الحصول عىل المنشورات

للحصول على مزيد من املعلومات بشأن العمل املتعلق 
باالستثمار األجنيب املباشر والشركات متعددة اجلنسيات، 

يرجى التوجه باالستفسارات إىل:

Division on Investment and Enterprise
United Nations Conference on Trade and
Development
Palais des Nations, Room E-10052
CH-1211 Geneva 10 Switzerland

Telephone: +41 22 917 4533
Fax: +41 22 917 0498

unctad.org/diae

ميكن احلصول على املنشورات املخصصة للبيع من موزعي 
منشورات األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل. كما ميكن 

احلصول عليها عن طريق االتصال:

United Nations Publications
Customer Service
c/o National Book Network
15200 NBN Way
PO Box 190
Blue Ridge Summit, PA 17214
email: unpublications@nbnbooks.com

unp.un.org
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