
 

 

 حظر 

  تلخيصهم أو به الُمرفق التقرير أو الصحفي البيان هذا محتويات  من االقتباس يُمنع

  حزيران/يونيه  21 قبل اإللكترونية أو المسموعة المطبوعة, اإلعالم  وسائل في

 غرينتش  بتوقيت صباحا   الخامسة الساعة ،2021
 

  جنيف، بتوقيت  صباحا    السابعة الساعة نيويورك،   بتوقيت صباحا    الواحدة )الساعة

 دلهي،  بتوقيت  صباحا    النصف و العاشرة الساعة
 (طوكيو  بتوقيت مساءا    الثانية الساعة
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 اإلنجليزية  األصل:

 

   الرؤية  ضبابية  استمرار مع   ,الخسائر  بعض تعويض  أعتاب علي  العالمي المباشر  األجنبي  االستثمار 

 تقرير األمم  المتحدة 
 

 19  كوفيد بسبب   0202  عام في  ٪ 35  بنسبة عالميا    االستثمار  تدفقات  اضانخف

 
  وفقا    % 15  -% 10  بنسبة  مجددا    ترتفع  أن  قبل  2021  عام   في  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات   تنخفض   أن  المتوقع  من  - 2021يونيو  12  جنيف،
 . 2021  لألونكتاد العالمي االستثمار لتقرير

  في   دوالر  تريليون  1.5  كانت  أن  بعد  دوالر  تريليون  أي  ،2020  في  ٪35  بنسبة  المباشر  األجنبي  ستثمارلال  لعالميةا  تدفقاتال  انخفضت 
   .السابق العام

  المحتمل   الركود  ودفع   القائمة،  االستثمارية  شاريعالم  وتيرة   إبطاء   إلى   العالم   أنحاء  جميع  في  19  كوفيد  وباء  عن  ة الناجم   التامة  اإلغالقات   تأد   قدل

 الجديدة.  المشاريع تقييم إعادة إلى  الجنسيات  المتعددة الشركات 

  هيكلة  إعادة إلى جزئيا ذلك  ويرجع ٪، 58 بنسبة المباشر األجنبي االستثمار انخفض حيث  المتقدمة،  االقتصادات في  بشدة  ملحوظ االنخفاض كان كما
 الشركات.  داخل  المالية  التدفقات و  الشركات

 الكبير   التدفقات  فاعارت   إلى  ساس األ   في  ذلك  ويرجع  ،%  8    بنسبة  انخفض   حيث  ،نسبيا    مرن  النامية  االقتصادات  في   المباشر  األجنبي  االستثمار  وكان
  2019  عام في  النصف من الشئ عضب  أقل كانت أن بعد العالمي، المباشر األجنبي االستثمار ثلثي النامية االقتصادات شكلت  لذلك، ونتيجة  آسيا. في

 (. 1 )الشكل 

  كماش ان   وطأة  النامية  البلدان  تتحمل   يثح  ,الجديد   االستثماري  النشاط  تجاهاتا  مع  حادا    تناقضا    تتناقض  المباشر  األجنبي  االستثمار  اتجاهات  أن  غير
  للبنية  المهمة  -  الدولية  المشاريع  تمويل  صفقات  كذلك  و    ٪42  بنسبة  عنها  المعلن  الجديدة  المشاريع  عدد  انخفض  ،البلدان  تلك  فيف  ات.االستثمار
 ٪. 14 بنسبة  - التحتية

 
* Contacts: UNCTAD Communications and External Relations Section, +41 22 917 80 33, +41 79 502 43 11, 
unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press  
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  ومن  االساسية  البنية وتطوير االنتاجية  للقدرة بالنسبة أساسي  االستثمارات من  عالنو ا هذ ان "  لألونكتاد باالنابة العامة االمينة دورانت ايزابيل وقالت 

 .  " المستدام االقتصادي االنتعاش افاق  ثم

 

 

 بشدة  الحيوية  القطاعات  تضرر 

 (. 1  )الجدول   النامية البلدان في  (SDGs)  المستدامة التنمية بأهداف الصلة ذات  القطاعات إلى االستثمار تدفقات انهيار في  19 كوفيد تسبب  كما

ا   ,واحد   قطاع   باستثناء  , المستدامة  التنمية  أهداف ب   المتعلقة  االستثمار  قطاعات   جميع  سجلت    إلى   الصدمة   أدت   الكوفيد.   قبل  ما   مستويات  عن  انخفاض 
 والزراعة.  والغذاء   والصحة الطاقة مثل -  الوباء قبل ضعيفة  باألساس  كانت التي  القطاعات في  التراجع مفاقمة

 القطاعات   هذه  في  المحرز  التقدم    أبطأ  قد    المستدامة  التنمية  بأهداف  الصلة  ذات  القطاعات  في  األجنبي  االستثمار  ضانخفا  "    دورانت  السيدة

 بعد   ما  لمرحلة  مستدام  اقتصادي  انتعاش   علي  و  المستدامة  للتنمية  2030  أجندة  أهداف  تحقيق  علي  خطرا    يشكل  مما   األخيرة،   السنوات  في

 "  .الجائحة

 اإلقليمية  االتجاهات

 انتقالية، بمرحلة  تمر التي  واالقتصادات  النامية  المناطق  في ف  طق. االمن  حسب ب   كبيرا   تباينا    2020 عام  في  المباشر األجنبي  االستثمار اتجاهات  تباينت

 .الطبيعية  الموارد  على  القائمة  األنشطة  و    العالمية  القيمة  سلسلة   خاصة  بالوباء,  استثمارها  تأثر  التي  الدول   أكثر  بين  من  ,نسبيا ,  الدول   هذه  كانت

 . االقتصادي الدعم تدابير في  إقليمية  فروق  إلي   ة المالي  القدرات  في  التفاوت أدى كما

  وكان   (. %  40-)  حدة   أقل   انخفاضا    الشمالية  أمريكا  في  انخفضت  بينما%80  بنسبة   أوروبا   إلى   المباشر   األجنبي  االستثمار  تدفقات   وانخفضت 
   أفريقيا. في%  16 و  الكاريبي ومنطقة الالتينية أمريكا في  %  45  بلغ حيث متفاوتا، النامية  المناطق عبر االنخفاض

  األجنبي  االستثمار  نصف  شكلت  حيث  ،لالستثمارات  مضيفة  منطقة  أكبر  آسيا  شرق  وكانت  ،٪4  بنسبة  آسيا  إلى  التدفقات  ارتفعت    ،  عكسال  وعلى
 . %  58 بنسبة انتقالية بمرحلة تمر التي االقتصادات  في  المباشر األجنبي االستثمار  نخفض وا  .2020 عام  في المباشر

  ظلت   نموا  قل األ  البلدان  إلى   الواردة  التدفقات  أن  ورغم  .هيكليا    والضعيفة  الهشة  االقتصادات  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدهور  من  زاد  الوباء  أن  كما

  تدفقات   وانخفضت  الثلث.  بمقدار  المشاريع  لتمويل  الدولية  الصفقات  وانخفضت  النصف،   بمقدار    الجديدة  المشاريع  عن  اإلعالنات  انخفضت  فقد  مستقرة،

  الساحلية   غير  النامية  البلدان  ىإل  المباشر  األجنبي  االستثمار  وتدفقات  ،%  40  بنسبة  النامية  الصغيرة  الجزرية  البلدان  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار

 . % 31 بنسبة

  في   األرباح  انخفاض  من  الرغم  علىف  العاصفة.  في  تحكمت  ,المباشر  األجنبي  االستثمار  في  يينالرئيسي   الالعبين  هم  و  الجنسيات,  متعددة  الشركات  لكن  و

 . الكبري  الشركات  مرونة  على  يؤكد  مما  النقدية،  حيازاتها  من  كبير  بشكل  زادت  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  شركة  100  أكبر  أن  إال    ،2020  عام

  مع  ،2020  عام  في  ٪7  بنسبة  العالم،  أنحاء  جميع  في   شركة   1,600حوالي  عددها  يبلغ  التي  للدولة،  المملوكة  الجنسيات  المتعددة  الشركات  عدد  وارتفع

 اإلنقاذ. برامج من كجزء  األسهم في للمشاركة نتيجة  الجدد الوافدين بعض

 مجددا   ترتفع  أن  قبل  2021 عام   في المباشر  األجنبي االستثمار  تدفقات  انخفاض   توقع

  في     المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات   تنخفض  أن  المتوقع  من  ،أفضل  مستقبلب   اقاستشرا "  زان  جيمس  األونكتاد،في  والمشاريع  االستثمار  مدير
  مستوى   من  ٪25  بنحو  أقل  المباشر  األجنبي  االستثمار  يترك  أن  شأنه  من  وهذا"   (.4  )الشكل  %  15  -%10  بنسبة  مجددا    ترتفع  أن  قبل  2021  عام
  عام   مستوى  إلى  المباشر   ياألجنب   االستثمار  تعيدس  ،   تقدير  أقصي  ليع  والتي،  ،2022  عام  في   أخرى  يادة ز  الحالية  التوقعات   تظهر  و  .2019  عام

2019 " . 

  القطاعات   فتح  إعادة  و   اللقاحات  علي   الحصول  بإمكانية  مرهون  2021  لعام  المتوقع  المباشر  األجنبي  االستثمار  في   نسبيا  المتواضع  االنتعاش  إن
   اإلقتصادية. 

  التناقض   ذلك   يؤكد   كما  المباشر،   األجنبي  لالستثمار  سريع   انتعاش   إلى   مباشرة  تترجم   لن   الملموسة   وغير   الثابتة  األصول   من  كل   على   النفقات   "زيادة
   زان. السيد قال  " الجديدة المشاريع عن  المتحفظة  ناتاإلعال و  المال رأس  نفقات ل لمتفائلةا التوقعات بين الحاد
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  وذلك   المباشر،   األجنبي  االستثمار  في   العالمي  النمو   المتقدمة   االقتصادات   تدفع  أن  المتوقع   ومن  .متفاوتا    المباشر   األجنبي  االستثمار  انتعاش   وسيكون
   العام.  لالستثمار النطاق  الواسع الدعم و  الحدود عبر )M&A) ستحواذواال  االندماج لعمليات  القوي النشاط  بسبب

  ومن   الجائحة.  فترة  طوال   الدولي   لالستثمار  جذابة   كوجهة   برزت   المنطقة   ألن  الصمود  على   قادرة   آسيا  إلى   المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات   وستظل
 . القريب  المدي  علي الكاريبي  منطقة  و الالتينية يكاوأمر أفريقيا في  المباشر األجنبي لالستثمار كبير انتعاش حدوث  المحتمل غير

 2020-2007 العالمية ، العالمية المباشر األجنبي االستثمار تدفقات 1 الشكل

 مئوية( ونسبة الدوالرات )مليارات 

 

 . 1220 العالمي االستثمار تقرير  األونكتاد،  :المصدر

 المستدامة  التنمية أهدافب الخاص الدولي االستثمار على COVID-19 تأثير الجداول  - 1 لجدولا

 

 . 2021 العالمي االستثمار تقرير  األونكتاد،  :المصدر
   .2020- 2019  للفترة الجديدة االستثمارات  وقيم المشاريع لتمويل  الكلي النمو اتجاهات المئوية النسبة في التغيرات تمثل  مالحظة:
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 2 الشكل

 مضيفا  اقتصادا 20 أكبر المباشر،  األجنبي االستثمار تدفقات

 2020 و   9201

 الدوالرات(  )مليارات 

 

 

 . 2120 العالمي االستثمار تقرير  األونكتاد،  :المصدر
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 3 الشكل

 مصدر  اقتصادا 20 أكبر الخارج،   إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 2018 و 2017

 الدوالرات(  )مليارات 

 
 

 

 . 2120 العالمي االستثمار تقرير  األونكتاد،  :المصدر

 

. 
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 2022- 2021و 2020-2015 توقعات المباشر،  األجنبي لالستثمار  العالمية التدفقات 4 الشكل

 الدوالرات(  )مليارات 

 

 . 2021 العالمي االستثمار تقرير  األونكتاد،  :المصدر

 

 
 

***  **  *** 
 
 
 


