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ظححظة

شعبة االستثمار وتنمية املشاريع، التابعة لألونكتاد، هي مركز تفّوق عاملي يتناول القضايا 
املتصلة باالستثمار وتنمية املشاريع يف منظومة األمم املتحدة. وتعتمد هذه الشعبة على خربة ودراية 
دولية مكتسبة على مدى أربعة عقود يف جماالت البحوث وحتليل السياسات، وبناء توافق اآلراء على 

املستوى احلكومي الدويل، وتقدم املساعدة التقنية إىل أكثر من 150 من البلدان النامية.
ومصطلحا "البلد"/"االقتصاد" املستخدمان يف هذا التقرير يشريان أيضًا، حسب احلالة، 
التقرير وال يف طريقة عرض املادة  التسميات املستخدمة يف هذا  إىل األقاليم أو املناطق؛ وليس يف 
الواردة فيه ما يتضمن اإلعراب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين 
أو حدودها.  تعيني ختومها  أو بشأن  منها،  أي  أو لسلطات  أو منطقة  أو مدينة  أو إقليم  بلد  ألي 
اإلحصائية  األغراض  إال تلبية  هبا  ال ُيقصد  البلدان  جمموعات  تسميات  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
التنمية اليت بلغها بلد بعينه  أو التحليلية وليس فيها ما يعّبر بالضرورة عن أي حكم بشأن مرحلة 
أو اليت بلغتها منطقة بعينها يف عملية التنمية. والتجمعات الرئيسية للبلدان املستخدمة يف هذا التقرير 

تتَّبع التصنيف الذي يسري عليه املكتب اإلحصائي لألمم املتحدة. وهي: 
البلدان املتقدمة: وهي البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
يف  اجلديدة  األعضاء  البلدان  إىل  باإلضافة  واملكسيك(،  وشيلي،  كوريا،  ومجهورية  تركيا،  )عدا 
)بلغاريا،  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  يف  أعضاء  ليست  اليت  األورويب  االحتاد 
وسان مارينو،  وبرمودا،  أندورا،  على  عالوة  ومالطة(،  وليتوانيا،  والتفيا،  وقربص،  ورومانيا، 

وليختنشتاين، وموناكو.
االقتصادات االنتقالية: وهي جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة، وجورجيا.

أعاله.  حتديدًا  املذكورة  غري  االقتصادات  مجيع  عمومًا  وهي  النامية:  االقتصادات 
ولألغراض اإلحصائية، فإن البيانات املتعلقة بالصني ال تشمل البيانات املتعلقة مبنطقة هونغ كونغ 

اإلدارية اخلاصة ومبنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة ومبقاطعة تايوان الصينية.
وال ينبغي تفسري أي إشارة إىل شركات ما وإىل أنشطتها على أهنا تعين تأييد األونكتاد 

هلذه الشركات أو ألنشطتها.
واحلدود واألمساء الواردة يف اخلرائط املعروضة يف هذا املنشور والتسميات املستخدمة يف 

تلك اخلرائط ال تنطوي على إقرارها أو قبوهلا رمسيًا من جانب األمم املتحدة.
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وقد اسُتخدمت الرموز التالية يف اجلداول:
تدل النقطتان املتجاورتان )..( على أن البيانات غري متاحة أو أهنا مل ترد بصورة 	 

منفصلة. وقد ُحذفت الصفوف من اجلداول يف حالة عدم توافر بيانات متعلقة بأي 
عنصر من عناصر الصف؛

وتدل الَشرطة األفقية )-( على أن البند يساوي صفرًا أو على أن قيمته ال ُتذكر؛	 
ويدل الفراغ يف اجلدول على عدم انطباق البند، ما مل ُيذَكر خالف ذلك؛	 
وتدل الَشرطة املائلة )/( الواردة بني عامني، مثل 1٩٩5/1٩٩٤، على سنة مالية؛	 
ويدل استخدام الَشرطة األفقية )-( الواردة بني عامني، مثل 1٩٩٤-1٩٩5، على 	 

الفترة املعنية كاملًة، مبا يف ذلك سنة البدء وسنة االنتهاء؛ 
األمريكية، 	  املتحدة  الواليات  دوالر/دوالرات  "دوالر/دوالرات"  بعبارة  ويقصد 

ما مل ُيذَكر خالف ذلك؛
بة، ما مل ُيذَكر 	  وتشري املعدالت السنوية للنمو أو التغيري إىل املعدالت السنوية املركَّ

خالف ذلك؛
وحواصل مجع األرقام والنسب املئوية الواردة يف اجلداول ال تساوي بالضرورة املجاميع 

املبيَّنة وذلك بسبب التقريب.
واملادة الواردة يف هذه الدراسة جيوز اقتباسها حبرية، مع ذكر املصَدر على الوجه املناسب.
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يصدر تقرير االستثمار العاملي لعام 2013 يف حلظة هامة. فاملجتمع الدويل يدفع مبساعيه 
األخرية من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول املوعد املقرر وهو عام 2015. ويف الوقت 
نفسه، تعمل األمم املتحدة من أجل استجالء الرؤية جلدول األعمال اإلمنائي لفترة ما بعد عام 2015. 
وباستطاعة املعلومات املوثوقة واملوضوعية عن االستثمار األجنيب املباشر أن تسهم يف حتقيق النجاح 

يف هذا املسعى املزدوج.
وقد اخنفض االستثمار األجنيب املباشر العاملي يف عام 2012، وهو ما ُيعزى أساسًا إىل 
استمرار هشاشة االقتصاد الكلي وعدم اليقني الذي يلف سياسات املستثمرين، وليس متوقعًا له أن 

يشهد سوى ارتفاع معدل على مدى العامني املقبلني.
من  عددًا  حتجب  التقرير،  هذا  ما يكشفه  حنو  على  العاملية،  الصورة  فإن  ذلك،  ومع 
استقطبت   - اإلطالق  على  األوىل  وللمرة   - عام 2012  ففي  الرئيسية.  الدينامية  التطورات 
االقتصادات النامية من االستثمار األجنيب املباشر أكثر مما استقطبته البلدان املتقدمة، وُصّنفت أربعة 
اقتصادات نامية من بني أكرب مخسة مستفيدين يف العامل. وكانت البلدان النامية أيضًا مصدرًا ملا يناهز 
ثلث تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف العامل، وهو ما يعكس اجتاهًا تصاعديًا يبدو أنه سيستمر. 
استراتيجية  إمنائية  وخيارات  متعمقًا  حتلياًل  العام  هلذا  العاملي  االستثمار  تقرير  ويقدم 
ومشورة عملية جلهات تقرير السياسات وغريها من اجلهات بشأن سبل تعظيم املغامن وتقليل املخاطر 

املرتبطة بسالسل القيمة العاملية. وهو أمر ضروري لضمان منو أمشل وتنمية أكثر استدامة. 
العاملية،  والتنمية  االستثمار  لدوائر  لعام 2013  العاملي  االستثمار  تقرير  أُلزّكي  وإين 

باعتباره مصدر تأمل وإهلام من أجل التصدي للتحديات اإلمنائية القائمة اليوم. 

بان كي - موننيويورك، حزيران/يونيه 2013 
األمني العام لألمم املتحدة
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أعّد تقرير االستثمار العاملي لعام 2013 فريق يرأسه السيد جيمس زان. ويضم أعضاء 
أندو،  وكومي  القاضي،  وحامد  كليمنتس،  وجوزيف  كاسيا،  وبرونو  بولوين،  ريتشارد  الفريق 
إيفانييه،  وأرئيل  جريو،  وأكسيل  غيفن،  فان  وتوماس  نيربا،  غارسيا  ونويليا  فوجيتا،  وماساتاكا 
وجواكيم كارل، وغويونغ ليانغ، وأنثوين ميلر، وحافظ مريزا، ونيكول موسى، وشني أوهينياتا، 
ودافيد ريغو، وسرجي ريبينسكي، ووليام سبيلر، وآستريت سولستاروفا، وكلوديا ترنتيين، وإليزابيث 

تويرك، ويورغ ويرب، وكي هوي وي. 
وكارلوس  بالدوين،  وريتشارد  ألتومونيت،  كارلو  من  كل  التقرير  يف  باملشورة  وأسهم 

براغا، وبيتر باكلي، ولورين إيدن، وغاري غرييفي، وجون مهفري، وبارت لوس، وبيري سوفيه.
وقدم املساعدة البحثية واإلحصائية كل من براديل بواكورت، وليزان مارتينيز. وأسهم 
أيضًا يف التقرير كل من ولفغانغ آلشنر، وأمار بيكيلي، وهكتور ديب، وفنتزيسالف كوتيتزوف، 
وجون  روسريت،  وديانا  روسينتال،  وناومي  نغاش،  وأبراهام  ماغراو،  وكندرا  لورو،  وماتابو 
وجيسيكا  غينيست،  ألكسندر  املتدربني  عن  فضاًل  يو،  ويونغيون  وونغكايو،  وترياوات  ساسويا، 

موليزن، وتوماس تورنر.
وقامت ليز لينغو بتحرير النسخة املعدة للطباعة، وتوىل كل من لورانس دومشني وترييستا 

فينتورا تنضيد احلروف. وتولت صويف كومبييت تصميم الغالف. 
بينيتيس،  وإيفلني  ماريشال،  آنودو  إيليزابيث  من  كل  التقرير  ونشر  إنتاج  يف  وساعد 

وناتايل إياليري، وسيفريين أكسكوفييه، وروسالينا غويينا، وناتايل مريامو باتشاياين، وكاتيا فيو.
ويف مراحل خمتلفة من اإلعداد، وخاصة أثناء اجتماعات االستعراض اليت نظمت ملناقشة 
املسودات األوىل للتقرير، استفاد الفريق من تعليقات ومسامهات خرباء خارجيني: رولف أدلونغ، 
ومايكل برات، وتومر برودي، وجريميي كليغ، ولوريزنو كوتوال، ومايكل أوينغ - تشو، وماسوما 
فاروكي، وكارينا فرنانديس - ستارك، وستيفان غيلب، وستني هاكونسون، وإينغي إيفارسون، 
وكيتشريو كانيموتو، وليز جونسون، ورايف كابلينسكي، وناغيش كومار، وساريانا لوندان، وبو 
نافاس -  ناروال، وليزبيث  مينغ، ودانييل موران، ومايكل مورتيموري، ورام موداميب، وراجنيش 
راسيا،  وراجا  رايب،  وألكسندر  كيو،  وجينغجينغ  باورز،  ووليام  بيتيليس،  وكريستوس  أليمان، 
وأريانا روسي، وأرماندو رونغي، وإميلي سيمس، وغابرييل سودر، وتيم ستورجون، وفان وينجيي، 
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وديبوراه وينكلر، وروبرت يوسكافاج. ووردت أيضًا تعليقات ومدخالت من العديد من الزمالء 
وإيربو  فوغازا،  وماركو  فريدريكسون،  وتوربيورن  كالكاغنو،  ألفريدو  فيهم  مبن  األونكتاد،  يف 
وسيليا  أوغنيفتسيف،  وفيكتور  نيسيتا،  وأليساندرو  ماير،  ويورغ  كالوتاي،  وكاملان  غوكسي، 
وبول  فاليس،  وغويريمو  شريوتوري،  وميهو  بيترس،  ورالف  أويانغ،  ويونغفو  ستوتس،  أورتيغا 

ويسيندورب.
ويود األونكتاد أن يشكر أعضاء فريق مشروع إيورا على حسن تعاوهنم.

احلكومية  والوكاالت  املركزية  املصارف  مسؤويل  من  كثري  التقرير  يف  أيضًا  وساهم 
حكومات  من  املقدم  املايل  الدعم  بامتنان  ونذكر  احلكومية.  غري  واملنظمات  الدولية  واملنظمات 

السويد وفنلندا والنرويج. 
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xi الرسائل الرئيسية 

عرض عام
1 اجتاهات االستثمار على الصعيد العاملي  
10 االجتاهات اإلقليمية لالستثمار األجنيب املباشر 
1٤ اجتاهات سياسات االستثمار 
20 سالسل القيمة العاملية والتنمية 
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الرسائل الرئيسية
اجتاهاا االستثمار العاملية تاإلقليمية

املباشر  األجنيب  فاالستثمار  وعرة.  طريق  املباشر  األجنيب  االستثمار  انتعاش  إىل  الطريق 
اخنفض بنسبة 18 يف املائة إىل مبلغ 1.35 تريليون دوالر يف عام 2012. وسيستغرق االنتعاش وقتًا 
أطول مما كان متوقعًا، وهو ما ُيعزى يف معظمه إىل اهلشاشة االقتصادية العاملية وحالة عدم اليقني اليت 
تلف السياسات العامة. ويتوقع األونكتاد أن يظل االستثمار األجنيب املباشر يف عام 2013 قريبًا من 
مستواه يف عام 2012 ويف حدود أقصاها 1.٤5 تريليون دوالر. وباستعادة املستثمرين ثقتهم يف 
املدى املتوسط، من املتوقع أن تبلغ التدفقات 1.6 تريليون دوالر يف عام 201٤، و1.8 تريليون 

دوالر يف عام 2015. ومع ذلك، فإن سيناريو النمو هذا ال يزال ُمعرضًا ملخاطر كبرية.
البلدان النامية حتتل موقع الريادة. نالت االقتصادات النامية يف عام 2012، وألول مرة 
على اإلطالق، من االستثمار األجنيب املباشر أكثر مما نالته البلدان املتقدمة، حيث شكل نصيبها 52 
يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي. ويعزى ذلك جزئيًا إىل أن أكرب اخنفاض يف 
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة وقع يف البلدان املتقدمة، اليت مل تعد متثل اآلن سوى ٤2 
النامية أيضًا مصدرًا ملا يقارب ثلث تدفقات  العاملية. وكانت االقتصادات  التدفقات  املائة من  يف 

االستثمار األجنيب املباشر الصادرة، وهو ما يشكل استمرارًا يف االجتاه التصاعدي. 
واخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة عن البلدان املتقدمة إىل ما يقارب 
مستوى احلضيض املسجل يف عام 200٩. ودفعت التوقعات االقتصادية غري املضمونة بالشركات 
تتبعه جتاه االستثمارات  الذي  التريث والترقب  بنهج  التمسك  املتقدمة إىل  البلدان  الوطنية يف  عرب 
اجلديدة، أو تصفية األصول األجنبية، بداًل من إجراء عمليات توسع دولية كبرية. ويف عام 2012، 
شهد 22 بلدًا من البلدان املتقدمة، وعددها 38 بلدًا، تراجعًا يف االستثمار األجنيب املباشر اخلارج، 

مما أدى إىل اخنفاض بنسبة 23 يف املائة. 
وال تزال االستثمارات بواسطة املراكز املالية اخلارجية والكيانات ذات األغراض اخلاصة 
مبعث قلق. فالتدفقات املالية إىل املراكز املالية اخلارجية ما زالت قريبة من املستوى الذي سجلته يف 
ذروهتا عام 2007. ورغم أن معظم اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة التهرب الضرييب قد ركزت 
على املراكز املالية اخلارجية، فإن التدفقات املالية عن طريق الكيانات ذات األغراض اخلاصة كانت 
أمثاهلا.  سبعة  يناهز  مبقدار  اخلارجية  املالية  املراكز  طريق  عن  التدفقات  من  أهم  عام 2011،  يف 
وما فتئ عدد البلدان اليت متنح شروطًا ضريبية تفضيلية للكيانات ذات األعراض اخلاصة يزيد أيضًا. 
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وميكن أن تشكل احلصائل املعاد استثمارها مصدر متويل هام لالستثمار الطويل األجل. 
ويف عام 2011، بلغت إيرادات االستثمار األجنيب املباشر 1.5 تريليون دوالر مضافة إىل رصيد 
قدره 21 تريليون دوالر. وبلغت معدالت العائد على االستثمار األجنيب املباشر 7 يف املائة على 
الصعيد العاملي، وهي أعلى يف كل من االقتصادات النامية )8 يف املائة( واالقتصادات اليت متر مبرحلة 
املضيفة  االقتصادات  واحتفظت  املائة(.  يف   5( املتقدمة  البلدان  يف  مما هي  املائة(  يف   13( انتقالية 
األصلية  األوطان  إىل  الثلثان  فيما أعيد  العاملي،  املباشر  األجنيب  االستثمار  إيرادات  ثلث  مبا يقرب 
)وهو ما ميثل يف املتوسط 3.٤ يف املائة من مدفوعات احلساب اجلاري(. وأكرب حصة من احلصائل 
إيرادات  املائة من  البالغة ٤0 يف  تلك احلصة  فباتت  النامية؛  البلدان  به  ما احتفظت  املستبقاة هي 

االستثمار األجنيب املباشر مصدر متويل مهم.
إمجاليًا  تراجعًا  النامية  البلدان  مناطق  إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  وشهدت 
طفيفًا يف عام 2012، وإن كانت هناك بعض اجلوانب املشرقة. وخالفت أفريقيا هذا االجتاه، حيث 
بليون  الوافدة، حمققًة 50  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  املائة يف  بنسبة 5 يف  زيادة  سجلت 
دوالر. وكان هذا النمو مدفوعًا جزئيًا مبحرك االستثمار األجنيب املباشر يف الصناعات االستخراجية، 
تدفقات  واخنفضت  أيضًا.  توسع  قد  واخلدمات  االستهالكية  الصناعات  يف  االستثمار  كان  وإن 
االستثمار األجنيب املباشر إىل بلدان آسيا النامية بنسبة 7 يف املائة، حيث بلغت ٤07 باليني دوالر، 
وإن كانت قد ظلت يف مستويات عالية. وبفضل استمرار جهود إعادة اهليكلة على نطاق املنطقة، 
شكلت بلدان منخفضة الدخل، مثل فييت نام وكمبوديا وميامنار معامل مشرقة يف ميدان االستثمار 
الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ويف أمريكا  العاملة.  اليد  كثافة  عنه  تنتج  الذي  املباشر  األجنيب 
اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة بنسبة 2 يف املائة إىل 2٤٤ بليون دوالر بسبب 
تراجعها يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب. وأخفى هذا االخنفاض زيادة قدرها 12 يف املائة 
األنشطة  من  مزجيًا  الوافدة  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  اجلنوبية، حيث شكلت  أمريكا  يف 

املوجهة إىل املوارد الطبيعية واألنشطة املوجهة للسوق. 
وارتفعت  هيكليًا.  الضعيفة  االقتصادات  يف  زيادة  املباشر  األجنيب  االستثمار  ويشهد 
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل أقل البلدان منوًا، إىل مستوى قياسي، وهي زيادة يرجع 
وسجلت  اهلند.  منها  وال سيما  النامية،  للبلدان  اململوكة  الوطنية  عرب  الشركات  إىل  فيها  الفضل 
زيادة  بفضل  متواضعة  زيادة  الساحلية  غري  النامية  البلدان  إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات 
التدفقات إىل اقتصادات البلدان النامية غري الساحلية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية، واقتصادات عديدة 
يف آسيا الوسطى. واستمرت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية يف 

االنتعاش للسنة الثانية على التوايل، بسبب االستثمارات يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية. 
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وهبطت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان املتقدمة هبوطًا حادًا. فقد هوت 
التدفقات الوافدة من االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان املتقدمة بنسبة 32 يف املائة، لتستقر عند 
عتبة 561 بليون دوالر - وهو مستوى مل يشهد له نظري منذ ما يقرب 10 سنوات. وشهد معظم 
البلدان املتقدمة اخنفاضًا كبريًا يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة، وال سيما منها االحتاد 

األورويب، الذي مّثلت حصته مبفرده ثلثي اخنفاض االستثمار األجنيب املباشر يف العامل. 
اخنفاض  وتسبب  نسبيًا.  طفيفًا  اخنفاضًا  انتقالية  مبرحلة  متر  اليت  االقتصادات  وشهدت 
مبيعات عمليات االندماج والتملك عرب احلدود يف اخنفاض التدفقات الوافدة من االستثمار األجنيب 
املباشر إىل االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية بنسبة ٩ يف املائة لتسجل 87 بليون دوالر؛ وتدفق من 

ذلك املبلغ 51 بليون دوالر إىل االحتاد الروسي، لكن قسطًا كبريًا منه تدفق يف "حركة دائرية".

اجتاهاا سياساا االستثمار
بات تقرير سياسات االستثمار الوطنية موجهًا بصورة متزايدة حنو االستراتيجيات اإلمنائية 
اجلديدة. وحترص معظم احلكومات على اجتذاب االستثمار األجنيب وتسهيله باعتبار ذلك وسيلة 
لبناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق التنمية املستدامة. ويف الوقت نفسه، تسعى العديد من البلدان إىل 
تعزيز البيئة الناظمة لالستثمار األجنيب، وحتقيق استفادة أكرب من السياسات الصناعية يف القطاعات 
االستراتيجية، وتشديد إجراءات التحقق والرقابة ومراقبة عمليات االندماج والتملك عرب احلدود عن 

كثب. ومكمُن اخلطر املستمر هو أن اللجوء لبعض هذه التدابري يتم ألغراض محائية. 
عملية تقرير سياسات االستثمار الدولية يف مرحلة انتقالية. كان نظام اتفاقات االستثمار 
الدولية يتألف، يف هناية عام 2012، من 1٩6 3 معاهدة. واليوم، أصبحت البلدان تفضل بصورة 
أكرب اتباع هنج إقليمي على اتباع هنج ثنائي يف وضع قواعد اتفاقات االستثمار الدولية، وباتت تأخذ 
يف حسباهنا عناصر التنمية املستدامة. وسوف تستويف أكثر من 300 1 من معاهدات االستثمار 
الثنائية البالغ عددها اليوم 857 2 معاهدة "شرط الفسخ يف أي وقت" حبلول هناية عام 2013، 
وبذلك تكون الفرصة ساحنة لتدارك جوانب عدم االتساق والتداخل يف نظام اتفاقات االستثمار 

الدولية املتعدد األوجه واملستويات، وتقوية جانبه اإلمنائي. 
األونكتاد يقترح مخسة مسارات عامة إلصالح التحكيم الدويل يف جمال االستثمار. ويأيت 
االقتراح استجابة للنقاش الدائر بشأن مزايا نظام التحكيم ومساوئه اليت أثارها تزايد عدد القضايا 
والقلق املزمن إزاء أوجه القصور البنيوية للنظام. وخيارات اإلصالح اخلمسة هي: تعزيز سبل بديلة 
القائم لتسوية املنازعات بني املستثمرين والدول عن طريق فرادى  النظام  حلل املنازعات، وتعديل 
املستثمرين  بني  املنازعات  لتسوية  املستثمرين  جلوء  فرص  من  واحلد  الدولية،  االستثمار  اتفاقات 
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اجلهود  وباستطاعة  لالستثمارات.  دائمة  دولية  وإنشاء حمكمة  طعون،  هيئة  واستحداث  والدول، 
اجلماعية املبذولة على الصعيد املتعدد األطراف أن تساعد على التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن 

مسار العمل املفضل. 

سحسل القيمة العاملية: االستثمار تالتجارة ظن أجل التنمية
االقتصاد العاملي مطبوع اليوم بسالسل القيمة العاملية، اليت جيري يف إطارها تبادل السلع 
الوسيطة واخلدمات يف عمليات إنتاج ُمجّزأة وُمشّتتة دوليًا. وعادة ما ختضع سالسل القيمة العاملية 
لتنسيق الشركات عرب الوطنية، اليت لديها عمليات تبادل عرب احلدود للُمدخالت وامُلخرجات على 
نطاق شبكات شركاهتا املنتسبة وشركائها املتعاقدين وُمّورديها املستقلني. وتشكل سالسل القيمة 

العاملية اليت تنسقها الشركات عرب الوطنية حوايل 80 يف املائة من التجارة العاملية.
وتتسبب سالسل القيمة العاملية يف املحاسبة املزدوجة يف التجارة - حوايل 28 يف املائة، 
يف  العاملية  الصادرات  إمجايل  متثل  اليت  دوالر  تريليون   1٩ جمموع  من  دوالر  تريليونات  أو 5 
ينبغي  بينما  العاملية،  الصادرات  يف  عديدة  مرات  حتسب  الوسيطة  املنتجات  ألن   - عام 2010 
أال حتسب سوى مرة واحدة باعتبارها "قيمة مضافة يف التجارة". وحتدد أمناُط جتارة القيمة املضافة 
فرادى  بني  التجاري  التبادل  من  الفعلية  االقتصادية  املكاسب  توزيع  العاملية  القيمة  سالسل  يف 
االقتصادات، وهي تتأثر بشكل كبري بقرارات االستثمار اليت تتخذها الشركات عرب الوطنية. وعادة 
ما يكون للبلدان اليت حتتضن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا أكرب، مقارنة حبجم اقتصاداهتا، مستوى مشاركة 

أعلى يف سالسل القيمة العاملية، وغالبًا ما حتقق من التجارة قيمًة مضافًة حملية أعلى نسبيًا. 
وميكن أن تساهم سالسل القيمة العاملية يف التنمية مسامهة كبرية. ففي البلدان النامية، 
تسهم جتارة القيم املضافة مبا يناهز متوسطه 30 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل، مقارنة بنسبة 18 
يف املائة يف البلدان املتقدمة. وهناك ترابط إجيايب بني املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ومعدالت 
منو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل. وتترتب على سالسل القيمة العاملية آثار اقتصادية مباشرة 
يف القيمة املضافة وفرص العمل والدخل. وميكن أن تشكل أيضًا وسيلة هامة ِبَيد البلدان النامية لبناء 
القدرات اإلنتاجية، عن طريق مجلة أمور منها نشر التكنولوجيا وبناء املهارات، وبالتايل إتاحة فرص 

للتطوير الصناعي يف األجل الطويل.
فإسهام  أيضًا على خماطر.  تنطوي  العاملية  القيمة  املشاركة يف سالسل  فإن  ومع ذلك، 
سالسل القيمة العاملية يف الناتج املحلي اإلمجايل قد يكون حمدودًا إذا مل ُتحقق البلدان سوى نصيب 
ضئيل من القيمة املضافة الناشئة عن سلسلة القيمة. وعالوة على ذلك، فإن نشر التكنولوجيا وبناء 
املهارات وتطويرها ليست عمليات تلقائية. والبلدان النامية معرضة ألن تبقى حبيسة أنشطة قيمتها 
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املضافة املتدنية نسبيًا. وباإلضافة إىل ذلك، فإن اآلثار البيئية والتأثريات االجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار 
املترتبة يف ظروف العمل والسالمة والصحة املهنيتني، واألمان الوظيفي، ميكن أن تكون آثارًا سلبية. 
ومن املخاطر اإلضافية ما يشكله "الترحال" الذي ميكن أن يطبع أنشطة سالسل القيمة العاملية، شأنه 

شأن زيادة الضعف يف وجه الصدمات اخلارجية.
العاملية  القيمة  املشاركة يف سالسل  بتعزيز  استراتيجيًا  خيارًا  تتخذ  أن  للبلدان  بد  وال 
أو بعدم تعزيز تلك املشاركة. وعليها أن تفكر مليًا يف مزايا وعيوب املشاركة يف سالسل القيمة 
أو االستراتيجيات  العاملية  القيمة  سالسل  لتعزيز  التطلعية  السياسات  ومنافع  ويف تكاليف  العاملية، 
اإلمنائية اليت تقودها سالسل القيمة العاملية، كل حسب حالتها اخلاصة وعوامل اإلنتاج اليت متتلكها. 
وقد تقرر بعض البلدان أال تشجع املشاركة يف سالسل القيمة العاملية؛ بينما ال يكون لبلدان أخرى 
ويقتضي  السالسل.  تلك  ما يف  بدرجة  أصاًل  مشتركة  البلدان  معظم  فإن  ويف الواقع،  خيار.  من 
تشجيع املشاركة يف سالسل القيمة العاملية استهداف مكونات بعينها من سالسل القيمة العاملية؛ أي 
املشاركة يف  فإن  ذلك،  على  انتقائيًا. وعالوة  يكون  أن  العاملية ميكن  القيمة  تشجيع سالسل  أن 

سالسل القيمة العاملية ليست سوى جانب واحد من جوانب االستراتيجية اإلمنائية الُقطرية العامة.
وإذا  التنمية.  ألغراض  العاملية  القيمة  تسخري سالسل  يف  دورها  هلا  العامة  والسياسات 
تقرير  فعلى جهات  العاملية،  القيمة  املشاركة يف سالسل  اهلّمة على تشجيع  بلدان عقد  ما قررت 
السياسات أن تقف أواًل على اخلصائص التجارية والقدرات الصناعية لبلداهنا لتحديد موقعها، مث 
جتري تقييمًا للمسارات الواقعية لتطوير سالسل القيمة العاملية هبدف التمركز االستراتيجي. ويتطلب 
إدماج  يشمل  ُمحكم  اتباع هنج  التطوير  فرص  من  واالستفادة  العاملية  القيمة  إىل سالسل  الولوج 
العاملية  القيمة  مهام سالسل  استهداف  )مثل  الصناعية  التنمية  سياسات  العاملية يف  القيمة  سالسل 
وأنشطتها(؛ ومتكني سالسل القيمة العاملية من النمو من خالل هتيئة بيئة مواتية للتجارة والتنمية، 
وتطوير  املحلية  للشركات  اإلنتاجية  القدرات  وبناء  عنها؛  ال غىن  اليت  األساسية  اهلياكل  وإقامة 
مهارات القوى العاملة املحلية. وللتخفيف من املخاطر اليت تنطوي عليها املشاركة يف سالسل القيمة 
العاملية، ينبغي أن ُتبذل هذه اجلهود ضمن إطار قوي حيكم اجلوانب البيئية واالجتماعية واإلدارية، 

ويف ظل تعزيز التنظيم واإلنفاذ، وتقدمي الدعم لبناء قدرات الشركات املحلية لتيسري االمتثال. 
وعالوة على ذلك، يطرح األونكتاد ثالث مبادرات حمددة هي:

ما تظل 	  غالبًا  واالستثمار.  التجارة  ومؤسسات  سياسات  يف  تآزري  هنج  اتباع 
القيمة  سالسل  ويف سياق  العاجي.  برجها  حبيسة  واالستثمار  التجارة  سياسات 
العاملية، ميكن أن تأيت هذه السياسات بآثار غري مقصودة وعكسية. وجتنبًا لذلك، 
حسب  الدولية  املنظمات  مبساعدة   - السياسات  تقرير  جهات  حترص  أن  ينبغي 
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االقتضاء - على التأّني يف تنقيح أدوات السياسة العامة اليت تؤثر يف آن معًا، يف 
االستثمار والتجارة يف سالسل القيمة العاملية - مثال ذلك تدابري التجارة اليت تؤثر 
فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  التجارة.  تؤثر يف  اليت  االستثمار  وتدابري  االستثمار،  يف 
الصعيد  على  تتطلب،  العاملية  القيمة  واالستثمار يف سالسل  التجارة  بني  الروابط 
التجارة  تشجيع  وكاالت  بني  أوثق  وتعاونًا  التنسيق  من  أكرب  قدرًا  املؤسسي، 

واالستثمار.
"إبرام اتفاقات إقليمية للتنمية الصناعية". ُتؤكد أمهية سالسل القيمة اإلقليمية مدى 	 

وجاهة التعاون اإلقليمي. وميكن أن تشمل اتفاقات التنمية الصناعية اإلقليمية إبرام 
واالستثمار  التجارة  حترير  على  تركز  متكاملة  إقليمية  واستثمارية  جتارية  اتفاقات 
وتيسريمها، وإقامة آليات ومؤسسات مشتركة لتشجيع التجارة وترويج االستثمار. 
وميكن أن تسعى إىل إقامة تكتالت صناعية عرب احلدود من خالل التمويل املشترك 
للهياكل األساسية وبناء القدرات اإلنتاجية امليسرة لسالسل القيمة العاملية. وتتطلب 
إقامة هذه االتفاقات شراكة يف العمل فيما بني حكومات املنطقة اإلقليمية، وبني 

احلكومات واملنظمات الدولية، وبني القطاعني العام واخلاص.
إقامة مناطق مستدامة لتجهيز الصادرات. باتت االستدامة عاماًل مهمًا جلذب أنشطة 	 

هامة لسالسل  مراكز  الصادرات  مناطق جتهيز  العاملية. وأصبحت  القيمة  سالسل 
القيمة العاملية عرب تقدمي مزايا للشركات عرب الوطنية واملوردين يف سالسل القيمة 
احلالية  املنافع  بعض  على  عالوة   - أيضًا  املناطق  هذه  تقدم  أن  وميكن  العاملية. 
باملسؤولية  فيما يتعلق  املبذولة  للجهود  موسعة  دعم  خدمات   - عنها  أو عوضًا 
االجتماعية للشركات، لتكون حافزًا على تنفيذ املسؤولية االجتماعية للشركات. 
وميكن أن تنظر جهات تقرير السياسات يف إقامة اخلدمات ذات الصلة، مبا يف ذلك 
التقنية بشأن التصديق واإلبالغ، والدعم خبصوص قضايا السالمة  تقدمي املساعدة 
حبيث  البديلة،  الطاقة  أو منشآت  التدوير  إعادة  مرافق  وتوفري  املهنيتني  والصحة 
تتحول مناطق جتهيز الصادرات إىل مراكز تفوق يف جمال األعمال التجارية املستدامة. 
املرجعية  املعايري  وضع  خالل  من  العون  يد  مُتّد  أن  الدولية  املنظمات  وباستطاعة 

وتبادل أفضل املمارسات وإقامة برامج بناء القدرات.
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عرض عام
اجتاهاا االستثمار على اليعيد العاملي 

تراجع انتعاش االستثمار األجنيب املبارر يف عام 2012
اخنفض االستثمار األجنيب املباشر العاملي بنسبة 18 يف املائة إىل مبلغ 1.35 تريليون دوالر 
يف عام 2012. وكان هذا االخنفاض احلاد يف تناقض صارخ مع سائر املؤشرات االقتصادية الرئيسية 
مثل الناتج املحلي اإلمجايل والتجارة الدولية والعمالة اليت سجلت مجيعها معدالت منو إجيابية على 
الصعيد العاملي. ودفعت هشاشة االقتصاد وحالة عدم اليقني اليت تلف السياسات العامة يف عدد من 
االقتصادات الرئيسية باملستثمرين إىل توخي احلذر. وعالوة على ذلك، فإن العديد من الشركات 
وتصفية  األصول  هيكلة  إعادة  منها  بوسائل  اخلارج،  استثماراهتا يف  توصيف  أعادت  الوطنية  عرب 
تكشف  املباشر  األجنيب  االستثمار  انتعاش  إىل  الطريق  فإن  وهكذا  األصول.  ونقل  االستثمارات 

وعورهتا وتبني أن االنتعاش قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا. 
ويتوقع األونكتاد أن يظل االستثمار األجنيب املباشر يف عام 2013 قريبًا من مستواه يف 
عام 2012، ويف حدود أقصاها 1.٤5 تريليون دوالر - وهو مستوى مشابه ملتوسط فترة ما قبل 
األزمة 2005-2007 )الشكل 1(. وبتحسن ظروف االقتصاد الكلي واستعادة املستثمرين ثقتهم 
سجلت  اليت  النقدية  موجوداهتا  حتويل  على  الوطنية  عرب  الشركات  ُتقدم  قد  املتوسط،  املدى  يف 
مستويات قياسية إىل استثمارات جديدة. ومن مث، فقد تبلغ تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 1.6 
تريليون دوالر يف عام 201٤، و1.8 تريليون دوالر يف عام 2015. ومع ذلك، فإن سيناريو النمو 
هذا ال يزال ُمعرضًا ملخاطر كبرية. فثمة عوامل، مثل جوانب الضعف اهليكلي يف النظام املايل العاملي، 
واحتمال تدهور بيئة االقتصاد الكلي، والّريبة الكبرية اليت تطبع السياسات العامة يف املجاالت احلامسة 

بالنسبة لثقة املستثمرين، قد تؤدي إىل مزيد من االخنفاض يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. 

االستثمار  استقطاب  حيث  ظن  ظة  املتقدِّ االقتياداا  على  الناظية  االقتياداا  تفوق 
األجنيب املبارر

أثبتت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية أهنا أقوى من التدفقات إىل 
شهدته  الذي  الطفيف  االخنفاض  رغم   - هلا  مستوى  أعلى  ثاين  حيث سجلت  املتقدمة،  البلدان 
)بنسبة ٤ يف املائة( لتصل إىل 703 باليني دوالر يف عام 2012 )اجلدول 1(. وشكلت نسبة قياسية 
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قدرها 52 يف املائة من التدفقات العاملية الوافدة من االستثمار األجنيب املباشر، متجاوزًة، يف سابقة 
من نوعها، جمموع التدفقات إىل البلدان املتقدمة مببلغ قدره 1٤2 بليون دوالر. ويعكس الترتيب 
العاملي لكبار املتلّقني لالستثمار األجنيب املباشر تغري أمناط تدفقات االستثمار: فهناك ٩ بلدان نامية 
مصنفة من بني البلدان العشرين األوائل املتلقية لالستثمار األجنيب املباشر )الشكل 2(. ومقارنة بباقي 
املناطق اإلقليمية، ظلت التدفقات إىل البلدان النامية يف آسيا وأمريكا الالتينية يف مستويات تارخيية 
من االرتفاع، وإن كان منوها قد شهد فتورًا يف زمخه. وسجلت أفريقيا يف عام 2012 زيادة يف 

تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد باحلساب املقارن مع السنوات السابقة )اجلدول 1(. 
وبلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة عن االقتصادات النامية ٤26 بليون 
دوالر، وهو ما ميثل حصة قياسية من املجموع العاملي قدرها 31 يف املائة. ورغم االحنسار االقتصادي 
وظلت  اخلارج.  توسعها يف  النامية يف  للبلدان  اململوكة  الوطنية  عرب  الشركات  استمرت  العاملي، 
أرباع  ثالثة  عادلت حصتها  املباشر، حيث  األجنيب  لالستثمار  أكرب مصدر  متثل  اآلسيوية  البلدان 
جمموع التدفقات من البلدان النامية. وزادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة عن أفريقيا 
بثالثة أمثاهلا، فيما ظلت التدفقات الصادرة عن البلدان النامية يف آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكارييب يف مستوياهتا املسجلة يف عام 2011. 

تدفقاا االستثمار األجنيب املبارر للفترة 2012-2004،  الشيل 1- 
تاإلسقاطاا للفترة 2015-2013

)بباليني الدوالرات(
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 2013. املصدر: 
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تدفقاا االستثمار األجنيب املبارر حسب املنطقة، 2012-2010 اجلدتل 1- 
)بباليني الدوالرات والنسب املئوية(

املنطقة

تدفقات االستثمار األجنيب 
املباشر الوافد

تدفقات االستثمار األجنيب 
املباشر الصادر

201020112012201020112012
391 6781 5051 3511 6521 4091 1العامل

183٩0٩ 0301 6٩68205611االقتصادات املتقدمة
637735703٤13٤22٤26االقتصادات النامية

٤٤٤850٩51٤أفريقيا
٤01٤36٤0728٤311308آسيا

3133٤332625٤271275شرق وجنوب شرق آسيا
2٩٤٤3٤1613٩جنوب آسيا
5٩٤٩٤713262٤غرب آسيا

1٩02٤٩2٤٤11٩105103أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
322111أوقيانوسيا

75٩687627355االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية
455660121010االقتياداا اليغرية تالضعيفة هييليًا تاهلشة

1٩21263.03.05.0أقل البلدان منوًا
273٤35٩.35.53.1البلدان النامية غري الساحلية

٤.75.66.20.31.81.8الدول اجلزرية الصغري النامية
ظذكرة: النسبة املئوية ظن تدفقاا االستثمار األجنيب املبارر على اليعيد العاملي

٤٩.٤٤٩.7٤1.568.٤70.565.٤االقتصادات املتقدِّمة
٤5.2٤٤.552.027.525.230.6االقتصادات النامية

3.12.٩3.70.60.31.0أفريقيا
28.٤26.٤30.118.٩18.522.2آسيا

22.220.82٤.116.٩16.21٩.8شرق وجنوب شرق آسيا
2.02.72.51.10.80.7جنوب آسيا
٤.23.03.50.٩1.61.7غرب آسيا

13.515.118.17.٩6.37.٤أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
0.20.10.20.00.10.0أوقيانوسيا

5.35.86.5٤.1٤.3٤.0االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية
3.23.44.40.80.60.7االقتياداا اليغرية تالضعيفة هييليًا تاهلشة

1.31.31.٩0.20.20.٤أقل البلدان منوًا
1.٩2.12.60.60.30.2البلدان النامية غري الساحلية

0.30.30.50.00.10.1الدول اجلزرية الصغري النامية

األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 2013. املصدر: 
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وجنوب  والصني  واهلند  الروسي  واالحتاد  )الربازيل  بريكس  جمموعة  بلدان  واستمرت 
أفريقيا( يف احتالل مركز الريادة، بني البلدان املستثمر الناشئة، يف جمال مصادر االستثمار األجنيب 
املباشر. وارتفعت التدفقات الواردة من هذه االقتصادات اخلمسة من 7 باليني دوالر يف عام 2000 
إىل 1٤5 بليون دوالر يف عام 2012، ُمشّكلة بذلك نسبة 10 يف املائة من املجموع العاملي. وبات 
نشاط الشركات عرب الوطنية اململوكة هلذه البلدان يزيد باطراد، مبا يف ذلك يف أفريقيا. وتقدمت 
الصني يف َمصاّف كبار املستثمرين، حيث صعدت من املرتبة السادسة إىل املرتبة الثالثة، بعد الواليات 

املتحدة واليابان )الشكل 3(.

أكرب 20 اقتيادًا ظضيفًا، 2012 الشيل 2-  
)بباليني الدوالرات(
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14
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25
26
28
28
29
30

45
51

57
57

62
65
65

75
121

168

(×) = تصنيف عام ٢٠١١
١ الواليات املتحدة (١)

٢ الصني (٢)
٣ هونغ كونغ، الصني (٤)

٤ الربازيل (٥)
٥ جزر فرجن الربيطانية (٧)

٦ اململكة املتحدة (١٠)
٧ أستراليا (٦)

٨ سنغافورة (٨)
٩ االحتاد الروسي (٩)

١٠ كندا (١٢)
١١ شيلي (١٧)

١٢ آيرلندا (٣٢)
١٣ لكمسربغ (١٨)

١٤ إسبانيا (١٦)
١٥ اهلند (١٤)

١٦ فرنسا (١٣)
١٧ إندونيسيا (٢١)
١٨ كولومبيا (٢٨)

١٩ كازاخستان (٢٧)
٢٠ السويد (٣٨)

االقتصادات النامية
االقتصادات املتقدمة

االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 2013. املصدر: 
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هبوط تدفقاا االستثمار األجنيب املبارر إىل البلدان املتقدظة تظنها
املتقدمة  االقتصادات  إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار  من  الوافدة  التدفقات  اخنفضت 
منذ  له نظري  بليون دوالر - وهو مستوى مل يشهد  عتبة 561  لتستقر عند  املائة،  بنسبة 32 يف 
الوافدة،  التدفقات  الشمالية هبوطًا يف  أوروبا وأمريكا  ما يقرب 10 سنوات. وسجلت جمموعتا 
شأهنما شأن أستراليا ونيوزيلندا. ومّثل االحتاد األورويب لوحده زهاء ثلثي االخنفاض العاملي املسجل 
يف االستثمار األجنيب املباشر. بيد أن التدفقات الوافدة إىل اليابان سجلت قيمة إجيابية بعد سنتني 

متتاليتني من اهلروب الصايف لالستثمارات. 

أكرب 20 اقتيادًا ظستثمرًا، 2012 الشيل 3-  
)بباليني الدوالرات(
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(×) = تصنيف عام ٢٠١١
١ الواليات املتحدة (١)

٢ اليابان (٢)
٣ الصني (٦)

٤ هونغ كونغ، الصني (٤)
٥ اململكة املتحدة (٣)

٦ أملانيا (١١)
٧ كندا (١٢)

٨ االحتاد الروسي (٧)
٩ سويسرا (١٣)

١٠ جزر فرجن الربيطانية (١٠)
١١ فرنسا (٨)

١٢ السويد (١٧)
١٣ مجهورية كوريا (١٦)

١٤ إيطاليا (٩)
١٥ املكسيك (٢٨)
١٦ سنغافورة (١٨)

١٧ شيلي (٢١)
١٨ النرويج (١٩)
١٩ آيرلندا (١٦٧)

٢٠ لكسمربغ (٣٠)

االقتصادات النامية
االقتصادات املتقدمة

االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 2013. املصدر: 
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واخنفضت التدفقات الصادرة عن االقتصادات املتقدمة، اليت كانت حمرك انتعاش االستثمار 
باليني   ٩0٩ عتبة  عند  لتستقر  املائة  يف   23 بنسبة   ،2011-2010 الفترة  يف  املباشر  األجنيب 
دوالر  - أي أهنا اقتربت من مستوى احلضيض املسجل يف عام 200٩. وسجلت كل من أوروبا 
االجتاه،  قد خالف  اليابان  أن  عنها، رغم  الصادرة  التدفقات  اخنفاضًا كبريًا يف  الشمالية  وأمريكا 

وحافظ على موقعه كثاين أكرب بلد مستثمر يف العامل.

استمرار تترية تدتيل الشركاا اململوكة للدتل تصناديق الثرتة السيادية
زاد عدد الشركات عرب الوطنية اململوكة للدول من 650 يف عام 2010 إىل 8٤5 يف 
عام 2012. وبلغت تدفقات استثمارها األجنيب املباشر 1٤5 بليون دوالر، أي ما يكاد يعادل 11 
اليت  للدول  اململوكة  الشركات  وغالبية  العامل.  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار  من جمموع  املائة  يف 
من  الكثري  وراء  الدافع  وكان  نامية؛  بلدان  شركات  هي  عام 2012  يف  أجنبية  أصواًل  احتازت 
عمليات التملك تلك هو السعي للحصول على أصول استراتيجية )مثل التكنولوجيا وامللكية الفكرية 

والعالمات التجارية( وعلى املوارد الطبيعية. 
ومل يتجاوز االستثمار األجنيب املباشر لصناديق الثروة السيادية يف عام 2012 مبلغ 20 
بليون دوالر، لكنه تضاعف مقارنة بالعام السابق. ويقدر االستثمار األجنيب املباشر التراكمي، عن 
طريق صناديق الثروة السيادية، مببلغ 127 بليون دوالر معظمه مستثمر يف األسواق املالية والعقارات، 
والبناء، واملرافق العامة. ومن حيث التوزيع اجلغرايف، كانت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من 
صناديق الثروة السيادية يف عام 2012 موجهة بنسبة تزيد على 70 يف املائة إىل االقتصادات النامية. 
وتقدر قيمة األصول امُلجّمعة لصناديق الثروة السيادية املعترف هبا وعددها 73 صندوقًا عرب العامل، 

حبوايل 5.3 تريليونات دوالر - وهو خّزان كبري ينبغي تسخريه لتمويل التنمية. 

منو االستثمار األجنيب املبارر للهيئاا املالية اخلارجية يثري القلق بشأن التهرب الضرييب
تشمل اآلليات املالية اخلارجية يف جمال االستثمار األجنيب املباشر أساسًا ’1’ املراكز املالية 
اخلارجية أو املالذات الضريبية و’2’ الكيانات ذات األغراض اخلاصة. والكيانات ذات األغراض 
اخلاصة هي شركات أجنبية منتسبة ُمنشأة لغرض خاص أو هلا هيكل قانوين خاص؛ وغالبًا ما ُتنشأ 
يف البلدان اليت متنح مزايا ضريبية حمددة للكيانات ذات األغراض اخلاصة. وُيستخدم كل من املراكز 

املالية اخلارجية والكيانات ذات األغراض اخلاصة لتحويل األموال من بلدان ثالثة أو إليها. 
االرتفاع.  من  تارخيية  مستويات  يف  اخلارجية  املالية  املراكز  يف  االستثمارات  وظلت 
تراجع  وهو  عام 2012،  يف  دوالر  بليون   80 اخلارجية  املالية  املراكز  إىل  وقاربت التدفقات 
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بقيمة 10 باليني دوالر مقارنة بعام 2011، لكنها فاقت بكثري متوسطها البالغ 15 بليون دوالر 
يف فترة ما قبل عام 2007. وباتت حصة املراكز املالية اخلارجية من تدفقات االستثمار األجنيب 

املباشر على الصعيد العاملي تزيد، حيث ناهزت 6 يف املائة منها. 
االستثمار  بتدفقات  فيما يتصل  أكرب  بدور  اخلاصة  األغراض  ذات  الكيانات  وتضطلع 
أكثر  لعبور  قناة  أضحت  حيث  املهمة،  املستثمرة  البلدان  من  عدد  يف  وأرصدته  املباشر  األجنيب 
ذات  الكيانات  اكتسبت  املاضي،  العقد  مدى  وعلى  االستثمارات.  من  دوالر  بليون  من 600 
األغراض اخلاصة يف معظم االقتصادات اليت حتتضن هذه الكيانات أمهية يف جمال تدفقات االستثمار. 
للكيانات ذات األغراض  اليت متنح شروطًا ضريبية تفضيلية  البلدان  وعالوة على ذلك، فإن عدد 

اخلاصة ما فتئ يزيد.
ويشكل التهرب الضرييب والشفافية يف املعامالت املالية الدولية مسألتني تثريان القلق على 
الصعيد العاملي وتتطلبان اتباع هنج متعدد األطراف ملعاجلتهما. واجلهود الدولية املبذولة، حىت اليوم، 
خبصوص هاتني املسألتني قد ركزت يف معظمها على املراكز املالية اخلارجية، لكن الكيانات ذات 
األغراض اخلاصة ظاهرة أكثر استشراء. وعالوة على ذلك، فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
املتعاظمة بشأن  املالية اخلارجية ظلت يف مستويات مرتفعة. وتتطلب معاجلة الشواغل  املراكز  إىل 
التهرب الضرييب إعادة تركيز اجلهود الدولية. ومن اخلطوات األولية املمكنة وضع قائمة حصرية 
ما من  املالية اخلارجية. وهو  للكيانات ذات األغراض اخلاصة واملراكز  باالستخدامات "احلميدة" 
شأنه أن يساعد على تركيز أية تدابري تتخذ يف املستقبل على مكافحة اجلوانب اخلبيثة املتمثلة يف 

التهرب الضرييب واالفتقار إىل الشفافية.

ظؤرراا خمتارة لحستثمار األجنيب املبارر تاإلنتاج الدتيل، 2012-1990 اجلدتل 2- 

)القيمة باألسعار الراهنة )بباليني الدوالرات(

1٩٩0البند

متوسط فترة 
ما قبل األزمة 

 2007-2005201020112012 
351 6521 ٤0٩1 ٤٩11 2071تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد

3٩1 6781 5051 53٤1 2٤11تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادر
813 87322 38020 70620 0781٤ 2رصيد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد

5٩3 ٤٤223 13021 8٩521 0٩115 2رصيد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادر
507 5001 3771 0761 751إيرادات االستثمار األجنيب املباشر الوافد



تقرير االستثمار العاملي 2013 8

)القيمة باألسعار الراهنة )بباليني الدوالرات(

1٩٩0البند

متوسط فترة 
ما قبل األزمة 

 2007-2005201020112012 
معدل العائد على االستثمار األجنيب املباشر 

الوافد )النسبة املئوية(
٤76.87.26.6

٤61 5٤81 3871 1٤81 1221إيرادات االستثمار األجنيب املباشر الصادر
معدل العائد على االستثمار األجنيب املباشر 

الصادر )النسبة املئوية(
676.67.26.2

٩٩7033٤٤555308عمليات الدمج والتملك عرب احلدود

٩80 1٩825 57٤2٤ 57٩22 1021٩ 5مبيعات الشركات األجنبية املنتسبة
607 2606 7356 12٤5 018٤ 1)ناتج( القيمة املضافة للشركات األجنبية املنتسبة

57٤ 0٤386 63183 83678 5٩٩٤3 ٤جمموع أصول الشركات األجنبية املنتسبة
٤7٩ ٤367 3207 0036 ٤٩85 1صادرات الشركات األجنبية املنتسبة

فرص العمل اليت استحدثتها الشركات األجنبية 
املنتسبة )باآلالف(

21 ٤5851 7٩563 0٤367 85271 6٩5

مذكرة:
707 22171 ٤6870 31٩63 20650 22الناتج املحلي اإلمجايل

278 77016 ٩٤015 20813 10٩11 5إمجايل تكوين رأس املال الثابت
271612152٤0235حصائل اإلتاوات ورسوم التراخيص

٤32 30322 ٩5622 00818 38215 ٤صادرات السلع واخلدمات

األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 2013. املصدر: 

اإلنتاج الدتيل يف منو ظطرد
استمر اإلنتاج الدويل للشركات عرب الوطنية يف التوسع يف عام 2012 مبعدل منو مطرد، 
بسبب تراكم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، وإن كانت مبستويات أدىن، على أرصدة االستثمار 
األجنيب املباشر املوجودة. وارتفعت أرصدة االستثمار األجنيب املباشر بنسبة ٩ يف املائة يف عام 2012 
مبيعات  الوطنية  عرب  للشركات  املنتسبة  األجنبية  الشركات  وحققت  دوالر.  تريليون   23 لتبلغ 
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بقيمة 26 تريليون دوالر )منها 7.5 تريليونات دوالر من الصادرات(، أي بزيادة قدرها 7.٤ يف 
املائة مقارنة بعام 2011 )اجلدول 2(. وأسهمت بقيمة مضافة بلغت 6.6 تريليونات دوالر، أي 
بزيادة قدرها 5.5 يف املائة، وهو ما يتناسب مع نسبة منو الناتج املحلي اإلمجايل العاملي البالغة 2.3 
يف املائة. ووّظفت 72 مليون شخص، وهو ما ميثل زيادة قدرها 5.7 يف املائة مقارنة بعام 2011. 
وسجل منو اإلنتاج الدويل للشركات عرب الوطنية املائة األوائل، وهي يف معظمها مملوكة 
لالقتصادات املتقدمة، ركودًا يف عام 2012. ومع ذلك، فإن كربيات الشركات عرب الوطنية املائة 
األجنبية  أصوهلا  زادت  قد  انتقالية،  مبرحلة  متر  اليت  واالقتصادات  النامية  البلدان  يف  مقار  هلا  اليت 

بنسبة 22 يف املائة، مواصلَة بذلك توسع شبكاهتا اإلنتاجية الدولية. 

احليائل املعاد استثمارها: ظيدر متويل لحستثمار الطويل األجل
للسنة  عام 2011،  حادة يف  زيادة  العاملي  املباشر  األجنيب  االستثمار  إيرادات  سجلت 
الثانية على التوايل، حيث بلغت 1.5 تريليون دوالر، مضافة إىل رصيد قدره 21 تريليون دوالر، 
وذلك بعد أن تراجعت يف عامي 2008 و200٩ يف أوج األزمة املالية العاملية. وزادت إيرادات 
الثالث - االقتصادات  الرئيسية  بالنسبة لفرادى املجموعات االقتصادية  املباشر  االستثمار األجنيب 
املتقدمة، واالقتصادات النامية، واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية - على أن أكرب نسبة زيادة هي 
تلك اليت سجلتها االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. وبلغت معدالت العائد 
على االستثمار األجنيب املباشر 7 يف املائة على الصعيد العاملي، وهي أعلى يف كل من االقتصادات 
النامية )8 يف املائة( واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية )13 يف املائة( مما هي يف البلدان املتقدمة 
إيرادات  من جمموع  دوالر  بليون  مبا يقرب 500  املضيفة  االقتصادات  واحتفظت  املائة(.  )5 يف 
بلدان  أو إىل  األصلية  األوطان  إىل  تريليون دوالر  فيما أعيد 1  العاملي،  املباشر  األجنيب  االستثمار 
أخرى )وهو ما ميثل يف املتوسط 3.٤ يف املائة من مدفوعات احلساب اجلاري(. وأكرب حصة من 
إيرادات االستثمار األجنيب املباشر املستبقاة هي ما احتفظت به البلدان النامية؛ فباتت تلك احلصة، 
اليت تناهز ٤0 يف املائة، مصدر متويل مهم لالستثمار األجنيب املباشر. ومع ذلك، فإن كل هذه املبالغ 
احلصائل  حتويل  هو  املضيفة  احلكومات  تواجهه  الذي  والتحدي  رأمسالية؛  نفقات  إىل  ال ُتحول 

املستبقاة إىل استثمار منتج.
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االجتاهاا اإلقليمية لحستثمار األجنيب املبارر

أفريقيا: جانب ظشرق ظن جوانب االستثمار األجنيب املبارر
وسجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل أفريقيا زيادة للسنة الثانية بنسبة 5 
يف املائة حيث بلغت 50 بليون دوالر، وهو ما جعلها إحدى املناطق اإلقليمية القليلة اليت تسجل يف 
عام 2012 منوًا باحلساب املقارن مع السنوات السابقة. وزادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
بليون دوالر. وبات  أمثاهلا يف عام 2012، حيث بلغت 1٤  أفريقيا مبا يناهز ثالثة  الصادرة عن 
نشاط الشركات عرب الوطنية اململوكة لبلدان اجلنوب يزيد يف أفريقيا، حيث استفادت تلك الشركات 
من توجه طبع السنوات األخرية ومتثل يف ارتفاع حصة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة 
إىل املنطقة من األسواق الناشئة. ومن حيث أرصدة االستثمار األجنيب املباشر، فإن ماليزيا وجنوب 

أفريقيا والصني واهلند )بالترتيب( هي أكرب البلدان النامية املستثمرة يف أفريقيا. 
وكانت التدفقات الوافدة من االستثمار األجنيب املباشر يف عام 2012 مدفوعة ُجزئيًا 
وموريتانيا  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  مثل  بلدان  يف  االستخراجي  القطاع  يف  باالستثمارات 
الصناعات  يف  زيادة  املباشر  األجنيب  االستثمار  سجل  نفسه،  ويف الوقت  وأوغندا.  وموزامبيق 
ارتفعت  إىل 2012،  دميغرافيًا. ويف الفترة من 2008  تغريًا  مما يعكس  االستهالكية واخلدمات، 
حصة هذه الصناعات يف قيمة املشاريع االستثمارية يف املجاالت اجلديدة من نسبة 7 يف املائة إىل 

نسبة 23 يف املائة من املجموع. 

منو االستثمار األجنيب املبارر الوافد إىل البلدان الناظية يف آسيا تاليادر عنها يفقد زمخه
اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية يف آسيا بنسبة 7 يف املائة 
لتسجل يف عام 2012 ما جمموعه ٤07 باليني دوالر. وشهدت مجيع املناطق اإلقليمية الفرعية هذا 
االخنفاض لكن حدته كانت أشد يف جنوب آسيا، حيث هبطت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
بنسبة 2٤ يف املائة. وكانت الصني وهونغ كونغ )الصني( على التوايل ثاين وثالث أكرب مستقبل 
أيضًا ضمن  وإندونيسيا مصنفة  واهلند  فيما كانت سنغافورة  العامل،  املباشر يف  األجنيب  لالستثمار 
العشرين األوائل. وبفضل استمرار جهود إعادة اهليكلة على نطاق املنطقة، شكلت بلدان منخفضة 
يف  املباشر  األجنيب  لالستثمار  جذب  مناطق  وميامنار  وكمبوديا  وفييت نام  الفلبني  مثل  الدخل، 
الصناعات ذات اليد العاملة الكثيفة. ويف غرب آسيا، سجل االستثمار األجنيب املباشر اخنفاضًا للسنة 
الرابعة على التوايل. وهكذا، أصبحت الشركات اململوكة للدول يف منطقة اخلليج تتوىل أمر املشاريع 

املتأخرة اليت كان من املقرر أصاًل أن تنفذ يف إطار مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية. 
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وظل جمموع االستثمار األجنيب املباشر الصادر عن املنطقة ثابتًا عند عتبة 308 باليني 
االحتاد  مشاهبة حلصة  )وهي حصة  العاملية  التدفقات  من  املائة  يف  نسبة 22  ما ميثل  وهو  دوالر، 
األورويب(. وقابل الزيادة املعتدلة اليت ُسجلت يف شرق وجنوب شرق آسيا اخنفاض بنسبة 2٩ يف 
املائة يف التدفقات الصادرة عن جنوب آسيا. واستمرت التدفقات الصادرة عن الصني يف الزيادة، 
حيث بلغت 8٤ بليون دوالر يف عام 2012 )وهو مستوى قياسي(، فيما زادت أيضًا التدفقات 
اخلارجة عن ماليزيا وتايلند. ويف غرب آسيا، برزت تركيا باعتبارها مستثمرًا كبريًا، حيث زادت 
استثماراهتا اخلارجية بنسبة 73 يف املائة يف عام 2012 لتسجل مبلغًا قياسيًا قدره ٤ باليني دوالر. 

منو االستثمار األجنيب املبارر يف أظرييا اجلنوبية قابله اخنفاض يف أظرييا الوسطى تظنطقة 
البور اليارييب

الكارييب 2٤٤  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  الوافد إىل  املباشر  بلغ االستثمار األجنيب 
بليون دوالر يف عام 2012، حمتفظًا مبستواه املرتفع الذي حققه يف عام 2011. وقابل النمو الكبري 
يف االستثمار األجنيب الوارد إىل أمريكا اجلنوبية )1٤٤ بليون دوالر( اخنفاض يف أمريكا الوسطى 
من  اجلنوبية  أمريكا  مّكنت  اليت  الرئيسية  والعوامل  دوالر(.  بليون   ٩٩( الكارييب  البحر  ومنطقة 
االحتفاظ جباذبيتها لالستثمار األجنيب املباشر هي ثروهتا من النفط والغاز واملعادن الفلزية، فضاًل عن 
طبقتها الوسطى اليت تنمو بسرعة. وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر املوجهة حنو املوارد الطبيعية 
كبرية يف بعض بلدان أمريكا اجلنوبية. فاالستثمار األجنيب املباشر يف الصناعة التحويلية )مثل صناعة 
السيارات( يزيد يف الربازيل، بفضل تدابري السياسة الصناعية اجلديدة. وباتت عملية االستعانة مبصادر 

خارجية يف اجلوار تزيد باجتاه املكسيك.
البحر الكارييب  واخنفض االستثمار األجنيب املباشر الصادر عن أمريكا الالتينية ومنطقة 
اخنفاضًا معتداًل يف عام 2012 ليسجل 103 باليني دوالر. ومصدر أكثر من نصف هذه التدفقات 
الصادرة هو املراكز املالية اخلارجية. وقفزت عمليات التملك عرب احلدود من جانب الشركات عرب 
الوطنية اململوكة لبلدان أمريكا الالتينية بنسبة 7٤ يف املائة لتبلغ 33 بليون دوالر، اسُتثمر نصفها يف 

بلدان نامية أخرى. 

هبوط تدفقاا االستثمار األجنيب املبارر إىل االقتياداا اليت متر مبرحلة انتقالية تظنها
اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية 
بليون دوالر. ويف جنوب شرق أوروبا، اخنفضت  املائة يف عام 2012 لتسجل 87  بنسبة ٩ يف 
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر مبقدار ناهز النصف، وهو ما ُيعزى أساسًا إىل تراجع االستثمارات 
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الواردة من املستثمرين التقليديني من االحتاد األورويب الذين يعانون ويالت اقتصادية يف أوطاهنم. 
املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  اخنفضت  الروسي،  االحتاد  مبا فيها  املستقلة،  الدول  ويف رابطة 
بنسبة 7 يف املائة، لكن املنطقة ظلت جتذب املستثمرين األجانب بفضل أسواقها االستهالكية النامية 
ومواردها الطبيعية الضخمة. وُيعزى جزء كبري من االستثمار األجنيب املباشر يف االحتاد الروسي إىل 

"احلركة الدائرية" لالستثمارات. 
واخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة عن االقتصادات اليت متر مبرحلة 
انتقالية بنسبة 2٤ يف املائة يف عام 2012 لتسجل 55 بليون دوالر. واستمر االحتاد الروسي ُمهيمنًا 
على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة عن املنطقة اإلقليمية، حيث مثلت حصته ٩2 يف 
الطبيعية  باملوارد  الغنية  املقيمة يف االقتصادات  الوطنية  الشركات عرب  املائة من املجموع. ومع أن 
يف  كانت  عام 2012  يف  التمّلك  عمليات  أكرب  إال أن  احلدود،  خارج  التوسع  يف  استمرت 

القطاع املايل. 

االقتياداا  انتعاش  ينسف  عام 2012  يف  املبارر  األجنيب  االستثمار  يف  حاد  هبوط 
املتقدظة يف اآلتنة األخرية

خالل  املباشر  األجنيب  االستثمار  انتعاش  يُرّد  الوافدة  التدفقات  يف  احلاد  االخنفاض 
الفترة 2010-2011 رأسًا على عقب. فالتدفقات الوافدة هبطت يف 23 من أصل 38 اقتصادًا 
متقدمًا يف عام 2012. ويعزى هذا اهلبوط احلاد بنسبة 32 يف املائة إىل تراجع بنسبة ٤1 يف املائة 
املتحدة. واخنفضت  الواليات  املائة مسجل يف  مسجل يف االحتاد األورويب وتراجع بنسبة 26 يف 
التدفقات الوافدة إىل أستراليا ونيوزيلندا على التوايل بنسبيت 13 يف املائة و33 يف املائة. وعلى النقيض 
من ذلك، سجلت التدفقات الوافدة إىل اليابان قيمة إجيابية بعد سنتني متتاليتني من اهلروب الصايف 
لالستثمارات. كما شهدت اململكة املتحدة زيادة يف التدفقات الوافدة. وُيعزى االخنفاض العام إىل 
فتور  عن  فضاًل  أوروبا،  يف  ال سيما  العامة،  السياسات  تطبع  اليت  والّريبة  النمو  توقعات  ضعف 
االستثمار يف الصناعات االستخراجية. وعالوة على ذلك، فإن املعامالت الداخلية يف الشركات - 
مثل القروض الداخلية للشركات، اليت متيل بطبيعتها إىل التقلب - أثرت يف اخنفاض التدفقات يف 
عام 2012. ولئن كانت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر متقلبة، فإن مستوى اإلنفاق الرأمسايل 

ظل مستقرًا نسبيًا. 
على  وُسّجل  املائة،  يف   23 بنسبة  املتقدمة  البلدان  عن  الصادرة  التدفقات  وتراجعت 
اخلصوص اخنفاض يف االحتاد األورويب بنسبة ٤0 يف املائة ويف الواليات املتحدة بنسبة 17 يف املائة. 
اململوكة  الوطنية  الشركات عرب  والسبب األساسي وراء ذلك هو تصفية االستثمارات واستمرار 
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للبلدان املتقدمة يف اتباع هنج "التريث والترقب". ومع ذلك، فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
الصادرة عن اليابان قد سجلت منوًا بنسبة 1٤ يف املائة. 

زيادة ارتفاع تدفقاا االستثمار األجنيب املبارر إىل االقتياداا الضعيفة هييليًا تاهلشة 
يف عام 2012

زاد ارتفاع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات الصغرية الضعيفة هيكليًا 
واهلشة بنسبة 8 يف املائة لتسجل 60 بليون دوالر يف عام 2012، وسجلت تدفقات االستثمار 
خاص.  بوجه  سريعًا  منوًا  النامية  الصغرية  اجلزرية  والدول  منوًا  البلدان  أقل  إىل  املباشر  األجنيب 
املباشر  األجنيب  االستثمار  من  املائة  نسبة ٤.٤ يف  لتعادل  املجموعة  هلذه  الُكلية  احلصة  وارتفعت 

يف العامل. 
البلدان منوًا نسبة منو قوية  أقل  الوافدة إىل  املباشر  وسجلت تدفقات االستثمار األجنيب 
قدرها 20 يف املائة وبلغت مستوى قياسيًا عند حاجز 26 بليون دوالر، وذلك بفضل املكاسب القوية 
وموزامبيق.  وموريتانيا،  وليربيا،  وكمبوديا،  الدميقراطية،  الكونغو  ومجهورية  أوغندا،  حققتها  اليت 
وظلت التدفقات الوافدة ُمتركزة بدرجة عالية يف ُثّلة من أقل البلدان منوًا الغنية باملوارد. واستمرت 
انكماش  استقطاب أكرب عدد من مشاريع االستثمار يف جماالت جديدة. ومع  املالية يف  اخلدمات 
استثمارات البلدان املتقدمة يف جماالت جديدة مبا يناهز النصف، كان زهاء 60 يف املائة من االستثمارات 

يف جماالت جديدة يف أقل البلدان منوًا مصدره االقتصادات النامية، بريادة اهلند.
وبلغ االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل البلدان النامية غري الساحلية 35 بليون دوالر، 
وهو مستوى ارتفاع غري مسبوق. واستقطبت اقتصادات "طريق احلرير" يف آسيا الوسطى زهاء 5٤ 
يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل البلدان النامية غري الساحلية. وأصبحت 
االقتصادات النامية هي أكرب املستثمرين يف البلدان النامية غري الساحلية، مع مالحظة اهتمام خاص 
من الشركات عرب الوطنية املنتمية لغرب آسيا ومجهورية كوريا؛ وكانت مجهورية كوريا هي أكرب 

مستثمر فردي يف البلدان النامية غري الساحلية خالل السنة املاضية. 
واستمرت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية يف 
االنتعاش للسنة الثانية على التوايل، حيث زادت بنسبة 10 يف املائة لتسجل 6.2 باليني دوالر، وهو 

ارتفاع ُيعزى يف ُجله إىل بلدين غنيني باملوارد الطبيعية - بابوا غينيا اجلديدة وترينيداد وتوباغو.
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اجتاهاا سياساا االستثمار

يتضمن كثري ظن سياساا االستثمار اجلديدة زاتية خاصة باليناعة
اعتمد ما ال يقل عن 53 بلدًا واقتصادًا يف مجيع أرجاء العامل 86 تدبريًا سياساتيًا أّثر يف 
االستثمار يف عام 2012. واستهدف معظم هذه التدابري )75 يف املائة( املتعلقة بتحرير االستثمار 
وتيسريه وتروجيه، صناعات متعددة، وال سيما يف قطاع اخلدمات. وشكلت سياسات اخلصخصة 

التحول. وتشمل  عنصرًا هامًا يف هذا 
إنشاء  األخرى  السياساتية  التدابري 

املناطق االقتصادية اخلاصة.
ويف الوقت ذاته، زاد حجم 
املتصلة  والقيود  التنظيمية  الضوابط 
باالستثمار األجنيب املباشر بنسبة 25 يف 
أطول  اجتاه  استمرار  يؤكد  مما  املائة، 
أمدًا بعد تراجع مؤقت يف عام 2011 
)الشكل ٤(. وجلأت احلكومات بقدر 
أكرب إىل السياسات الصناعية، وكيفت 
حترير  جمال  يف  السابقة  جهودها 
التدقيق  إجراءات  االستثمار، وشددت 
عمليات  بعناية  وفحصت  والرصد، 
وُطبقت  احلدود.  عرب  والتملك  الدمج 
على  التقييدية  االستثمار  سياسات 

الصناعات االستراتيجية بوجه خاص، مثل الصناعات االستخراجية. وعمومًا، أصبحت احلكومات 
منها  تتألف  اليت  الصناعات  خمتلف  املباشر يف  األجنيب  االستثمار  مشاركة  درجة  انتقائية يف  أكثر 

اقتصاداهتا.

تؤثر آلياا التدقيق تأثريًا رديدًا يف عملياا الدظج تالتملك عرب احلدتد
تشكل عمليات الدمج والتملك عرب احلدود أحد األمثلة اهلامة على حتول احلكومات 
هذا  وحلل  بالقبول.  اخلاصة  إجراءاهتا  يف  انتقائية  أكثر  هنج  اتباع  إىل  األخرية  يف اآلونة 

تغرياا السياساا االستثمارية الوطنية،  الشيل 4-  
2012-2000
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املمتدة  الفترة  املتروكة يف  الدمج والتملك عرب احلدود  التقرير 211 عملية من كربيات عمليات 
بني عامي 2008 و2012، تبلغ قيمة معامالت كل منها 500 مليون دوالر أو أكثر. ويف معظم 
الدمج والتملك ألسباب جتارية، غري أن عددًا كبريًا منها ُترك أيضًا  احلاالت، ُأجهضت خطط 
بسبب شواغل تنظيمية، مثل قضايا املنافسة، أو اختبارات املزايا االقتصادية ودواعي األمن القومي، 
دوالر.  بليون   265 زهاء  الصفقات  هلذه  اإلمجالية  القيمة  جمموع  وبلغ  السياسية.  املعارضة  أو 
ووصلت نسبتها من جمموع عمليات الدمج والتملك عرب احلدود املتروكة إىل حنو 22 يف املائة يف 
والصناعة  املائة.  يف   30 جتاوزت  حيث   2010 عام  يف  ذروهتا  بلغت  أهنا  على   ،2012 عام 
املتروكة بسبب شواغل  الدمج والتملك  االستخراجية هي أهم صناعة مستهدفة مشلتها عمليات 

تنظيمية أو بسبب املعارضة السياسية.

استمرار خطر احلمائية يف االستثمار
كلما زادت البلدان جلوءها إىل السياسات الصناعية، وشددت إجراءات التدقيق والرصد، 
وفحصت بعناية عمليات الدمج والتملك عرب احلدود، وزادت القيود على درجة مشاركة االستثمار 
األجنيب املباشر يف الصناعات االستراتيجية، يتزايد خطر اختاذ بعض هذه التدابري ألغراض محائية. 
السياسات  ُتلحق  أن  بسرعة، ميكن  نطاقها  واتساع  واإلقليمية  العاملية  القيمة  ومع ظهور سالسل 

احلمائية آثارًا عكسية جبميع اجلهات الفاعلة، املحلية واألجنبية.
االستثمار"، من  "احلمائية يف  ملفهوم  عليه عمومًا  متفق  تعريف  إىل عدم وجود  ونظرًا 
الصعب معرفة التدابري ذات الطابع احلمائي معرفة واضحة ضمن أنظمة االستثمار أو القيود املفروضة 
عليه. وينبغي بذل جهود على املستوى الدويل لتوضيح ذلك املفهوم، بغية وضع جمموعة من املعايري 
أن تؤدي  الوطين، ميكن  املستوى  املتخذة ضد االستثمار األجنيب. وعلى  التدابري احلمائية  لتحديد 
املساعدة التقنية املقدمة من املنظمات الدولية إىل تعزيز التنظيم اجليد بداًل من التنظيم املفرط. وقد 
يكون من املفيد كذلك النظر يف توسيع نطاق التزام جمموعة العشرين ليشمل االمتناع عن انتهاج 

سياسات محائية - ورمبا يشمل أيضًا توسيع نطاق عمليات الرصد لتصبح عاملية.

استمرار تراجع عدد ظعاهداا االستثمار الثنائية املوقعة حديثًا
اتفاقًا،  يضم 1٩6 3  الدولية  االستثمار  اتفاقات  نظام  عام 2012، كان  هناية  حبلول 
التكامل  اتفاقات  مثل  آخر"،  دوليًا  استثمار  "اتفاق  ثنائية و33٩  استثمار  معاهدة   2 منها 857 
اتفاقًا  إبرام 30  )الشكل 5(. وشهد عام 2012  أبعادها  االستثمار أحد  اليت يشكل  أو التعاون 
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استثماريًا دوليًا )20 معاهدة استثمار ثنائية و10 "اتفاقات استثمار دولية أخرى"(. ومتثل املعاهدات 
العشرون اليت ُوقعت يف عام 2012 أقل عدد سنوي من املعاهدات املربمة خالل ربع قرن.

تزايد الزنعة اإلقليمية يشيل حتدياا تيتيح فرصًا
"اتفاقات  أصل  اتفاقات من  فثمانية  يتزايد:  االستثمار  اإلقليمي يف جمال  العمل  فتئ  ما 
االستثمار الدولية األخرى" العشرة اليت أُبرمت يف عام 2012 هي اتفاقات إقليمية. وعالوة على 
ذلك، يشارك هذا العام 110 بلدان على األقل يف 22 عملية تفاوضية إقليمية. وميكن أن تتيح الزنعة 
)أي  املفاوضات  هذه  من  تسع  يف  األطراف  اختارت  وإذا  املجال.  هذا  لترشيد  فرصة  اإلقليمية 
تعويض  الثنائية(  االستثمار  معاهدات  نوع  من  أحكامًا  أعماهلا  جدول  يتضمن  اليت  املفاوضات 
معاهداهتا االستثمارية الثنائية بفصٍل يف االتفاق اإلقليمي يتعلق باالستثمار، فمن شأن ذلك أن يدّعم 
أي  النوع،  هذا  من  معاهدة   270 من  بأكثر  الثنائية  االستثمار  ملعاهدات  احلالية  العاملية  الشبكة 

زهاء 10 يف املائة.

تشمل اتفاقاا االستثمار الدتلية اجلديدة عادة أحياظًا ظواتية للتنمية املستداظة
ُتظهر اتفاقات االستثمار الدولية اليت أُبرمت يف عام 2012 مياًل متزايدًا إىل تضمينها 
جوانب موجهة حنو التنمية املستدامة، مبا يشمل إشارات إىل محاية الصحة والسالمة وحقوق العمال 
والبيئة. وتكمل هذه اجلوانَب املتعلقة بالتنمية املستدامة عناصُر تعاهدية هتدف على نطاق أوسع إىل 
احلفاظ على احليز التنظيمي للسياسات العامة، بوجه عام، أو التقليل إىل أقصى حد من الدعاوى 
املتعلقة باالستثمار، بوجه خاص. ويعكس كثري من هذه األحكام اخليارات السياساتية اليت يتضمنها 

إطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة.
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فرص حتسني نظام اتفاقاا االستثمار الدتلية
أمام البلدان سبل عدة لتحسني نظام اتفاقات االستثمار الدولية، ترتبط حبجم التغيري الذي 
خالل  )من  املعاهدة  أحكام  معىن  توضيح  يف  املتعاقدة  الدول  حق  السبل  تلك  ومن  إليه.  تطمح 

تنقيح  أو  مثاًل(،  املرجعية  التفسريات 
اتفاقات االستثمار الدولية )من خالل 
عن  االستعاضة  أو  مثاًل(،  التعديالت 
اتفاقات االستثمار الدولية القدمية )من 
إهناء  أو  مثاًل(،  التفاوض  إعادة  خالل 
من  )إما  الدولية  االستثمار  اتفاقات 
وميكن  بالتراضي(.  أو  واحد  جانب 
باملعاهدات  العمل  انتهاء  أن يؤدي 
الواردة  اخليارات  من  إىل دعم عدد 
 ،2013 عام  هناية  أعاله. وحبلول 
ستكون 300 1 معاهدة استثمار ثنائية 
إهناؤها  فيها  ميكن  مرحلة  بلغت  قد 
وقت،  أي  فيها يف  التفاوض  أو إعادة 
جوانب  ملعاجلة  ساحنة  فرصة  مما يتيح 
اتفاقات  نظام  يف  والتداخل  التعارض 

االستثمار الدولية املتعدد األوجه واملتعدد الطبقات، وتعزيز بعده اإلمنائي )الشكل 6(. ولدى اختاذ 
االستثمارية  بيئتها  سياق  يف  والسلبيات  اإلجيابيات  بني  البلدان  تقارن  أن  ينبغي  اإلجراءات،  تلك 

واستراتيجياهتا اإلمنائية بوجه عام.

على  اجلديدة  القضايا  ظن  عدد  أكرب  تالدتل:  املستثمرين  بني  املنازعاا  يف  التوييم 
اإلطحق

يف  والدول  املستثمرين  بني  املنازعات  لتسوية  جديدة  معروفة  قضية   58 اسُتهلت 
عام 2012. وبذلك يصل جمموع عدد القضايا املعروفة إىل 51٤ قضية، وجمموع عدد البلدان اليت 
استجابت لقضية واحدة أو أكثر من تلك القضايا إىل ٩5 بلدًا. وتشكل القضايا الثماين واخلمسون 
أكرب عدد على اإلطالق من الطلبات املعروفة املقدمة يف سنة واحدة لتسوية املنازعات بني املستثمرين 
والدول، وتؤكد تزايد ميل املستثمرين األجانب حنو اللجوء إىل التحكيم يف منازعاهتم مع الدول. 

العدد التراكمي ملعاهداا االستثمار الثنائية  الشيل 6- 
اليت ميين إهناؤها أت إعادة التفاتض فيها

قبل عام  2014
2014 2018

2015 2016 2017 2018 حبلول هناية 
عام

1 325 75

57
54

47
40

1 598
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ويف ضوء تضاعف عدد تلك القضايا واستمرار الشواغل إزاء أوجه القصور يف نظام تسوية املنازعات 
بني املستثمرين والدول، اشتد زخم النقاش بشأن إجيابيات وسلبيات آلية تسوية تلك املنازعات، 
وال سيما يف البلدان واملناطق اليت أدرجت تسوية تلك املنازعات يف جدول أعمال املفاوضات املتعلقة 

باتفاقات االستثمار الدولية.

التوييم يف املنازعاا بني املستثمرين تالدتل: رسم ظساراا يف سبيل اإلصحح
وتتعلق  بنيوية.  قصور  أوجه  والدول  املستثمرين  بني  املنازعات  تسوية  نظام  أداء  أظهر 
الشواغل يف هذا الصدد مبدى مشروعية القرارات وشفافيتها، وخبطئها وعدم اتساقها، وبنظام تعيني 
املحّكمني، واملصاحل املالية. وبغية معاجلة هذا الوضع، حدد األونكتاد مخسة مسارات عامة لإلصالح 
هي: تعزيز طرق بديلة لتسوية املنازعات، وتعديل النظام القائم لتسوية املنازعات بني املستثمرين 
والدول عن طريق فرادى اتفاقات االستثمار الدولية، واحلد من وصول املستثمرين إىل نظام تسوية 
منازعاهتم مع الدول، ووضع مرفق لالستئناف، وإنشاء حمكمة دولية دائمة للنظر يف قضايا االستثمار. 
ع أصحاب املصلحة يف اتفاقات االستثمار الدولية على تقييم النظام احلايل، ومقارنة اخليارات  وُيشجَّ
املتاحة، والشروع يف اختاذ خطوات ملموسة من أجل اإلصالح. وميكن أن تساعد اجلهود اجلماعية 
املفضل  اإلصالحي  املسار  بشأن  لآلراء  توافق  حتقيق  يف  األطراف  املتعدد  املستوى  على  املبذولة 

وسبل تنفيذه.
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سحسل القيمة العاملية تالتنمية

سحسل القيمة العاملية توجه التجارة على حنو ظتزايد
تتألف نسبة 60 يف املائة من التجارة العاملية، اليت تتجاوز حاليًا 20 تريليون دوالر، من 
السلع  إنتاج  عملية  يف  خمتلفة،  مراحل  خالل  ُتدمج،  اليت  الوسيطة  واخلدمات  السلع  يف  التجارة 
واخلدمات املوجهة إىل االستهالك النهائي. وقد أدى جتزؤ عمليات اإلنتاج وتشتت املهام واألنشطة 
فيها على املستوى الدويل إىل ظهور نظم إنتاجية عابرة للحدود. وميكن أن تتخذ هذه النظم شكل 
سالسل تعاقبية أو شبكات معقدة، وميكن أن يكون نطاقها عامليًا أو إقليميًا، ويشار إليها عادة باسم 

سالسل القيمة العاملية.

القيمة املضافة يف اليادراا العاملية، 2010 الشيل 7- 

بتريليونات الدوالرات التقديرات

”الحساب المزدوج”
(القيمة األجنبية 

المضافة في الصادرات)

إمجايل الصادرات العاملية القيمة املضافة 
يف التجارة

~19 ~5

~14
28%
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املنتجات  ألن  التجارة،  يف  املزدوج  احلساب  كثرة  إىل  العاملية  القيمة  سالسل  وتؤدي 
الوسيطة ُتحسب مرات عدة يف الصادرات العاملية، وال ينبغي حساهبا إال مرة واحدة باعتبارها "قيمة 
قيمة مضافة  اإلمجالية حاليًا  الصادرات  تقريبًا من  املائة  نسبة 28 يف  التجارة". وتضم  مضافة يف 
ال تستوردها البلدان يف املقام األول إال إلدماجها يف منتجات أو خدمات ُتصدر بدورها فيما بعد. 
العاملية  الصادرات  إمجايل  يف  دوالر  تريليون   1٩ أصل  من  دوالر  تريليونات   5 حوايل  وُيحسب 
)يف أرقام عام 2010( مرتني )الشكل 7(. وحتدد مناذج جتارة القيم املضافة يف سالسل القيمة العاملية 

توزيع املكاسب االقتصادية الفعلية املتأتية من التجارة على كل اقتصاد على حدة.
وتنتشر سالسل القيمة العاملية انتشارًا أوسع يف بعض الصناعات حيث ميكن الفصل بني 
األنشطة فصاًل أسهل، مثل صناعة اإللكترونيات أو صناعة السيارات أو صناعة املالبس، غري أن تلك 
السالسل ما فتئت تشمل أنشطة يف مجيع القطاعات، مبا فيها قطاع اخلدمات. وال تتجاوز حصة 
اخلدمات يف إمجايل الصادرات يف مجيع أحناء العامل 20 يف املائة، غري أن زهاء نصف )٤6 يف املائة( 
القيمة املضافة يف الصادرات تسهم به أنشطة قطاع اخلدمات، ألن معظم صادرات الصناعة التحويلية 

تتطلب خدمات إلنتاجها.
وتشارك أغلبية البلدان النامية مشاركة متزايدة يف سالسل القيمة العاملية. فقد ارتفعت 
حصتها يف التجارة العاملية ذات القيمة املضافة من 20 يف املائة يف عام 1٩٩0 إىل 30 يف املائة يف 
عام 2000 مث إىل أكثر من ٤0 يف املائة حاليًا. غري أن كثريًا من البلدان النامية األفقر حااًل ما زالت 

تسعى جاهدة للنفاذ إىل سالسل القيمة العاملية يف قطاعات أخرى غري صادرات املوارد الطبيعية.
والروابط اإلقليمية يف سالسل القيمة أهم يف الغالب من الروابط العاملية، وال سيما يف 
أمريكا  االنتقالية ويف  االقتصادات  أما يف  آسيا وجنوب شرقها.  وأوروبا وشرق  الشمالية  أمريكا 

الالتينية وأفريقيا، فسالسل القيمة اإلقليمية أقل تطورًا نسبيًا.

الشركاا عرب الوطنية تتوىل عادة تنسيق سحسل القيمة العاملية
عادة ما ختضع سالسل القيمة العاملية لتنسيق الشركات عرب الوطنية اليت لديها عمليات 
تبادل عرب احلدود للمدخالت واملخرجات على نطاق شبكات شركاهتا املنتسبة وشركائها املتعاقدين 
ومورديها املستقلني. وتشكل سالسل القيمة العاملية اليت تنسقها الشركات عرب الوطنية 80 يف املائة 
من التجارة العاملية. وترسم قرارات االستثمار اليت تتخذها الشركات عرب الوطنية إىل حد بعيد مناذج 
فيها االستثمار األجنيب  اليت يكثر  البلدان  فيبدو أن  العاملية.  القيمة  املضافة يف سالسل  القيم  جتارة 
املباشر حسب حجم اقتصاداهتا، تشارك بقدر أكرب يف سالسل القيمة العاملية وجتين من التجارة قيمة 

مضافة حملية أعلى نسبيًا )الشكل 8(.



تقرير االستثمار العاملي 2013 22

ب ربع رصيد االستثمار األجنيب املبارر الوافد ظقارنة بالناتج املولي اإلمجايل، 2010
الشيل 8-   أهم ظؤرراا جتارة القيم املضافة، حس

34%

24%

17%

18%

58%

54%

47%

47%

37%

30%

24%

21%

الربع األول
(البلدان ذات الرصيد املرتفع 
من االستثمار األجنيب املباشر

مقارنة بالناتج املحلي اإلمجايل)

مسامهة جتارة القيم املضافة
يف الناتج املحلي اإلمجايل

املشاركة يف سالسل
القيمة العاملية

القيمة األجنبية املضافة
ت

يف الصادرا

الربع الثاين

ث
الربع الثال

الربع األخري
ض

(البلدان ذات الرصيد املنخف
من االستثمار األجنيب املباشر

مقارنة بالناتج املحلي اإلمجايل)
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من  معقدة  شبكات  طريق  عن  العاملية  القيمة  سالسل  الوطنية  عرب  الشركات  وتنسق 
العالقات مع املوردين، ومناذج حوكمة شىت، تشمل امللكية املباشرة للشركات املنتسبة األجنبية، 
املنافسة  على  القائمة  واملعامالت  السهمية(،  غري  الدويل  اإلنتاج  أشكال  )يف  التعاقدية  والعالقات 
احلرة. وتؤثر مناذج احلوكمة املذكورة وهياكل القوة الناجتة عنها يف سالسل القيمة العاملية تأثريًا 
شديدًا يف توزيع املكاسب االقتصادية املتأتية من التجارة ضمن سالسل القيمة العاملية، ويف تبعاهتا 

اإلمنائية على املدى الطويل.
نية يف سلسلة القيمة العاملية، ترتبط باملجال القطاعي يف هذه السلسلة  وُتوجه حمدداٌت توطُّ
أو مبهمتها أو نشاطها، قرارات الشركات عرب الوطنية بشأن مكان االستثمار والشريك الذي ينبغي 
نية للمجاالت القطاعية يف سلسلة القيمة العاملية يف كثري من  االستثمار معه. وختتلف املحددات التوطُّ
األحيان عن حمددات الصناعات املتكاملة عموديًا وتقل عنها - أي أن حمددات أنشطة التجميع يف 
من  إىل كثري  وبالنسبة  اإللكترونيات ككل.  االستثمار يف صناعة  أقل من حمددات  اإللكترونيات 
نية "املصريية"  املجاالت القطاعية يف سلسلة القيمة العاملية، مثة عدد قليل نسبيًا من املحددات التوطُّ

اليت تشكل شروطًا مسبقة لوصول البلدان إىل سالسل القيمة العاملية.

ميين أن تسهم سحسل القيمة العاملية إسهاظًا هاظًا يف التنمية، غري أن املشاركة فيها حمفوفة 
باملخاطر

تعمم سالسل القيمة العاملية القيمة املضافة وفرص العمل لتشمل عددًا أكرب من املواقع 
بداًل من جتميعها يف األماكن القادرة على إجناز أعقد املهام. وعليه، ميكن أن تسرع السالسل وترية 
حلاق البلدان النامية بركب البلدان املتقدمة يف مستويات الناتج املحلي اإلمجايل والدخل، وتؤدي إىل 
زيادة التقارب بني االقتصادات. وتلك هي املسامهة اإلمنائية األساسية اليت تقدمها السالسل على 

الصعيد العاملي.
أما على املستوى القطري، فالقيمة املضافة املحلية الناجتة عن جتارة سالسل القيمة العاملية 
ميكن أن تكون بالغة األمهية بالنظر إىل حجم االقتصادات املحلية. ففي البلدان النامية، تسهم جتارة 
القيم املضافة حبوايل 30 يف املائة يف الناتج املحلي اإلمجايل يف املتوسط، مقارنة مبسامهة نسبتها 18 
يف املائة يف البلدان املتقدمة. وهناك ترابط إجيايب بني املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ومعدالت 
منو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل. فمعدالت منو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل، 
يف االقتصادات اليت تتزايد مشاركتها يف سالسل القيمة العاملية بوترية أسرع من غريها، تزيد بنقطتني 
مئويتني عن املتوسط. وعالوة على ذلك، تؤدي املشاركة يف سالسل القيمة العاملية عادة إىل خلق 
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فرص العمل يف البلدان النامية ومنو العمالة مبعدل أكرب حىت إذا كانت املشاركة يف تلك السالسل 
مرتبطة مبحتويات مستوردة تتألف منها الصادرات.

غري أن التجربة ختتلف كثريًا من اقتصاد إىل آخر. فمسامهة سالسل القيمة العاملية يف حتقيق 
القيمة املضافة ميكن أن تكون ضئيلة نسبيًا عندما يزيد حجم املحتويات املستوردة اليت تتألف منها 
الصادرات، وعندما تقتصر املشاركة يف سلسلة القيمة العاملية على األجزاء األدىن قيمة يف السلسلة. 
وباإلضافة إىل ذلك، تنتج الشركات املنتسبة إىل الشركات عرب الوطنية جزءًا كبريًا من القيمة املضافة 
نتيجة  "قيمة حمصلة" ضئيلة نسبيًا،  النامية، مما قد يؤدي إىل  البلدان  العاملية يف  القيمة  يف سالسل 
للتسعري التحويلي أو إعادة األرباح إىل الوطن مثاًل. ومع ذلك، فحىت عندما تكون الصادرات موجهة 
من الشركات عرب الوطنية، تكون مسامهة الشركات املحلية بالقيمة املضافة يف سالسل القيمة العاملية 
األجنبية  املنتسبة  الشركات  تعيد  اليت  األرباح  أن حجم  كما  األحيان.  من  كثري  للغاية يف  كبرية 

استثمارها يكاد يعادل يف املتوسط حجم األرباح املعادة إىل الوطن.
املشترون  ميارسه  الذي  الضغط  يعين  ما  غالبًا  العمالة،  باملكاسب يف جمال  يتعلق  وفيما 
العامليون على التكاليف أن العمالة املتصلة بسالسل القيمة العاملية ميكن أن تكون غري مأمونة وتنطوي 
على سوء ظروف العمل، وتثري فيها السالمة والصحة املهنيتان قلقًا بالغًا. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 
أن يكون مستوى استقرار العمالة يف سالسل القيمة العاملية متدنيًا ألن تقلبات الطلب تتعزز على 
طول سالسل القيمة وألن عمليات الشركات عرب الوطنية ضمن سالسل القيمة العاملية ميكن أن 
أفضل  لنقل  آلية  العاملية  القيمة  سالسل  تشكل  أن  ميكن  ذلك،  ومع  آخر.  إىل  موقع  من  تنتقل 
املمارسات الدولية يف القضايا االجتماعية والبيئة، عن طريق استخدام معايري املسؤولية االجتماعية 
للشركات، على سبيل املثال، رغم أن تنفيذ املعايري اليت هي دون املستوى األول يف سلسلة اإلمداد 

ال يزال ميثل حتديًا.
ويف أجل أطول، ميكن أن تشكل سالسل القيمة العاملية للبلدان النامية سبياًل هامًا لبناء 
قدرات إنتاجية، بطرق تشمل نشر التكنولوجيا وتطوير املهارات، مما يتيح فرصًا لالرتقاء بالصناعة. 
غري أن املزايا اإلمنائية اليت ميكن جنيها من سالسل القيمة العاملية على املدى الطويل ليست تلقائية. 
فاملشاركة يف هذه السالسل ميكن أن تؤدي إىل االعتماد بقدر ما على قاعدة تكنولوجية ضيقة وعلى 
النفاذ عن طريق سالسل القيمة اليت تنسقها الشركات عرب الوطنية للوصول إىل أنشطة ذات قيمة 

مضافة حمدودة.
وعلى صعيد الشركات، ترتبط الفرص املتاحة للشركات املحلية لزيادة اإلنتاجية واالرتقاء 
إىل أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى يف سالسل القيمة العاملية بطبيعة السالسل اليت تعمل فيها هذه 
التجارية  والبيئة  االستيعابية،  وقدراهتا  السلسلة،  القائمة يف  القوة  واحلوكمة وعالقات  الشركات، 
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واملؤسسية السائدة يف االقتصاد. وعلى الصعيد القطري، ال تقتصر املسارات الناجحة لالرتقاء يف 
سالسل القيمة العاملية على املشاركة املتنامية يف هذه السالسل، بل تنطوي أيضًا على تكوين قيمة 
مضافة حملية أعلى. ويف الوقت نفسه، تشمل تلك املسارات توسعًا تدرجييًا للمشاركة يف سالسل 
القيمة العاملية اليت تتميز بتطور تكنولوجي متزايد، لالنتقال من الصادرات القائمة على املوارد إىل 

صادرات مصنوعات وخدمات تتزايد درجة تعقدها تدرجييًا.

أظام البلدان خيار استراتيجي: إظا أن تعزز أت ال تعزز املشاركة يف سحسل القيمة العاملية
ينبغي أن تقارن البلدان بعناية بني إجيابيات وسلبيات املشاركة يف سالسل القيمة العاملية، 
وتكاليف ومزايا السياسات االستباقية لتعزيز سالسل القيمة العاملية أو االستراتيجيات اإلمنائية اليت 
تقودها تلك السالسل، وذلك وفقًا للحالة اخلاصة بكل بلد وعوامل اإلنتاج املتوفرة فيه. وقد تقرر 
العاملية. وقد ال يكون للبعض اآلخر خيار:  القيمة  البلدان عدم تعزيز املشاركة يف سالسل  بعض 
فأغلب االقتصادات النامية الصغرى، اليت لديها ثروات حمدودة من املوارد، ال جتد أمامها يف كثري من 
األحيان بدياًل عن اتباع استراتيجيات إمنائية تشمل قدرًا من املشاركة يف سالسل القيمة العاملية. 
فال يكون السؤال املطروح أمام هذه البلدان هو املشاركة يف تلك السالسل أو عدم املشاركة فيها، 
بل كيفية املشاركة فيها. ويف الواقع، تشارك معظم تلك البلدان فعاًل يف سالسل القيمة العاملية بطريقة 
أو بأخرى. ويتطلب تعزيز املشاركة يف السالسل استهداف أجزاء قطاعية حمددة فيها، أي أن تعزيز 
السالسل ميكن أن يكون عملية انتقائية. وعالوة على ذلك، فاملشاركة يف السالسل هي جانب من 

جوانب االستراتيجية اإلمنائية الشاملة اليت يتبعها البلد.

السياساا املتبعة هي ظفتاح استفادة التنمية ظن سحسل القيمة العاملية
إذا قررت البلدان أن تعزز بنشاط املشاركة يف سالسل القيمة العاملية، فينبغي لواضعي 
والقدرات  التجارية  األوضاع  تطور  درجة  حتديد  على  األول،  املقام  يف  يعملوا،  أن  السياسات 
الصناعية يف بلداهنم، وتقييم املسارات الواقعية لتنمية تلك السالسل من أجل التمركز االستراتيجي.

والنفاذ إىل سالسل القيمة العاملية، واالستفادة من املشاركة فيها، والقدرة على االرتقاء 
فيها، عناصر تتطلب اتباع هنج منظم يشمل ’1’ إدماج سالسل القيمة العاملية يف استراتيجيات التنمية 
الشاملة وسياسات التنمية الصناعية، ’2’ تيسري منو سالسل القيمة العاملية بتهيئة بيئة مواتية لالستثمار 
والتجارة واحلفاظ عليها، وتوفري اهلياكل األساسية الداعمة، ’3’ بناء القدرات اإلنتاجية يف الشركات 
املحلية. ويتطلب التخفيف من املخاطر اليت حتف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ’٤’ وجود إطار 
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بيئي واجتماعي وإداري متني. وتنطوي مواءمة سياسات التجارة واالستثمار على حتديد ’5’ أوجه 
التآزر بني جمايل السياسات املذكورين وأوجه التآزر يف املؤسسات املعنية )اجلدول 3(.

اجلدتل 3- بناء إطار سياسايت إمنائي لسحسل القيمة العاملية 

اإلجراءات السياساتية الرئيسيةالعناصر الرئيسية

إدماج سالسل القيمة العاملية يف 
استراتيجية التنمية

دمج سالسل القيمة العاملية يف سياسات التنمية الصناعية	 
تنمية 	  مسارات  طول  على  سياساتية  أهداف  وضع 

سالسل القيمة العاملية

تيسري املشاركة يف سالسل 
القيمة العاملية

هتيئة بيئة مواتية للتجارة واالستثمار واحلفاظ عليها	 
وضع اهلياكل األساسية الالزمة للمشاركة يف سالسل 	 

القيمة العاملية

بناء القدرات اإلنتاجية املحلية
دعم تنمية املنشآت وتعزيز القدرة التفاوضية للشركات 	 

املحلية
تعزيز مهارات القوى العاملة	 

توفري إطار بيئي واجتماعي 
وإداري متني

التقليل إىل أدىن حد من املخاطر املرتبطة باملشاركة يف 	 
سالسل القيمة العاملية من خالل التنظيم واملعايري العامة 

واخلاصة
دعم املنشآت املحلية يف االمتثال للمعايري الدولية	 

حتقيق التآزر بني سياسات 
ومؤسسات التجارة واالستثمار

ضمان االتساق بني سياسات التجارة واالستثمار	 
حتقيق التآزر يف جمال ترويج وتيسري التجارة واالستثمار	 
إبرام "االتفاقات اإلقليمية للتنمية الصناعية"	 

املصدر: األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 2013.
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إدماج سالسل القيمة العاملية يف استراتيجية التنمية. إن سياسات التنمية الصناعية املركزة 
على السلع واخلدمات النهائية أقل فعالية يف اقتصاد عاملي تطبعه سالسل القيمة العاملية:

تتطلب استراتيجيات التنمية املتصلة بسالسل القيمة العاملية سياسات أكثر حتديدًا 	 
تركز على أنشطة جمزأة ضمن تلك السالسل. وتشتد احلاجة أيضًا، من جراء تلك 
جتزؤ  ألن  املتوسط،  الدخل  شرك  ملخاطر  تتصدى  سياسات  إىل  االستراتيجيات، 
وبقائها يف مستوياته  قطاع صناعي  إىل  البلدان  يزيد من خطر دخول  الصناعات 

الدنيا فقط قيمًة ومهارًة.
يف 	  التجارية  السياسات  إزاء  جديد  هنج  اتباع  العاملية  القيمة  سالسل  تتطلب 

استراتيجيات التنمية الصناعية، ألن السياسات التجارية احلمائية ميكن أن تؤدي إىل 
آثار عكسية إذا كانت الواردات تشكل حمتوى حاسم األمهية يف قدرة الصادرات 
على املنافسة. وينبغي النظر إىل السياسات التجارية أيضًا يف ضوء األمهية املتزايدة 
لشبكات اإلنتاج اإلقليمية، ذلك أن التصنيع القائم على سالسل القيمة العاملية يعتمد 

على متتني الروابط مع قاعدة اإلمدادات يف االقتصادات النامية املجاورة.
قيمة 	  أنشطة ذات  العاملية واالنتقال إىل  القيمة  االرتقاء يف سالسل  تؤدي ضرورة 

مضافة أعلى إىل تعزيز األساس املنطقي إلقامة شراكات مع الشركات الرائدة من 
أجل التنمية الصناعية. ويف الوقت نفسه، تقتضي سالسل القيمة العاملية وجود إطار 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  باملجاالت  اجلماعي  النهوض  لضمان  تنظيمي 

لتحقيق مكاسب التنمية املستدامة.
الصناعية. 	  للتنمية  دينامية  أكثر  رؤية  النهاية،  العاملية، يف  القيمة  تستدعي سالسل 

وينبغي أن تركز استراتيجية التنمية وسياسات التنمية الصناعية على حمددات ميكن 
اكتساهبا أو حتسينها يف األجل القصري، وأن تستثمر بشكل انتقائي يف وضع حمددات 
وبناء  والبعيد،  املتوسط  املديني  على  االستثمار  اجتذاب  على  القدرة  تتيح  أخرى 
مزايا تنافسية على نطاق سالسل القيمة العاملية، بطرق تشمل إقامة شراكات مع 

قطاع األعمال.
منطلقًا  يشكل  العاملية  القيمة  بسالسل  مقارنة  الصناعية  وهياكلها  البلدان  موقع  وفهُم 
لواضعي السياسات فيها لدمج تلك السالسل يف استراتيجية التنمية. وينبغي أن يشكل ذلك أساسًا 
لتقييم املسارات الواقعية لتنمية سالسل القيمة العاملية، باستغالل املشاركة يف تلك السالسل وفرص 
االرتقاء فيها. وميكن أن تساعد واضعي السياسات يف ذلك التقييم أداُة األونكتاد لرسم سياسات 

سالسل القيمة العاملية.
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تيسري املشاركة يف سالسل القيمة العاملية. ينطوي تيسري مشاركة الشركات املحلية يف 
اهلياكل  ووضع  عليها،  واحلفاظ  والتجارة  لالستثمار  مواتية  بيئة  هتيئة  على  العاملية  القيمة  سالسل 
البيئة  واالستثمار  للتجارة  املواتية  بالبيئة  وُيقصد  السالسل.  تلك  يف  للمشاركة  الالزمة  األساسية 
السياساتية العامة ملجال األعمال، مبا يف ذلك سياسات التجارة واالستثمار، ولكنها تعين أيضًا قطاع 
الضرائب وسياسات املنافسة وتنظيم سوق العمل وامللكية الفكرية والوصول إىل األراضي وطائفة 
من املجاالت السياساتية األخرى )انظر إطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة 
تيسري  ويتسم  الصلة(.  ذات  األخرى  السياساتية  واملجاالت  التجارة  سياسات  جمال  يتناول  الذي 
التجارة واالستثمار بأمهية خاصة لسالسل القيمة العاملية اليت أضحت السلع تعرب فيها احلدود مرات 

متعددة وحيث توجد حاجة إىل بناء قدرات إنتاجية للصادرات.
اللوجستيات  سيما  )وال  املادية"  و"غري  املادية  املوثوقة،  األساسية  اهلياكل  وتوفري 
واالتصاالت(، عامل حاسم الجتذاب أنشطة سالسل القيمة العاملية. وإقامة روابط االتصال والنقل 
سالسل  كانت  وملا  العاملية.  القيمة  سالسل  عمليات  خ"  "ترسُّ يف  أيضًا  تسهم  أن  ميكن  اجليدة 
القيمة تتخذ يف الغالب طابعًا إقليميًا، فإن الشراكات الدولية لوضع اهلياكل األساسية ميكن أن تكون 

مفيدة للغاية.
بناء القدرات اإلنتاجية املحلية. يتسم عدد من املجاالت السياساتية بأمهية يف السياسات 
االستباقية لتنمية املشاريع، دعمًا للمشاركة يف سالسل القيمة العاملية واالرتقاء فيها: فأواًل، ميكن أن 
يؤدي تشكيل تكتالت املشاريع إىل تعزيز اإلنتاجية واألداء الشاملني. وثانيًا، ميكن أن تتيح الروابط 
الضرورية  اخلارجية  املزايا  املؤسسات  بني  والروابط  واألجنبية  املحلية  الشركات  بني  القائمة 
املعارف  توليد  يف  املتمثلني  التحديني  مع  للتأقلم  احلجم  واملتوسطة  الصغرى  املحلية  للمؤسسات 
القدرات  بناء  يتطلب  وثالثًا،  العاملية.  القيمة  سالسل  يف  بنجاح  للمشاركة  والالزمني  وتدويلها، 
املحلية دعم العلم والتكنولوجيا ووضع إطار فعال حلقوق امللكية الفكرية. ورابعًا، ميكن أن تيسر 
طائفة من خدمات تطوير األعمال ودعمها بناء قدرات املؤسسات الصغرى واملتوسطة احلجم كي 
هناك  وخامسًا،  أفضل.  فهمًا  والتجارة  االستثمار  قواعد  وفهم  التقنية  للمعايري  االمتثال  تستطيع 
ما يدعو إىل وضع سياسات لتطوير جمال تنظيم املشاريع، مبا يف ذلك التدريب على اإلدارة وعلى 
تنظيم املشاريع ودعم رأس مال املجازفة. وسادسًا، يساعد وصول املؤسسات الصغرى واملتوسطة 
القيمة حيث تستفيد منها  التنمية يف أوىل مراحل سالسل  التمويل على توجيه جهود  احلجم إىل 

الشركات املحلية استفادة مباشرة.
وعالوة على ذلك، فاستراتيجية فعالة لتنمية املهارات هي مفتاح املشاركة يف سالسل 
تلبية طلبات  واملتوسطة احلجم على  الصغرى  املؤسسات  فيها، ومساعدة  واالرتقاء  العاملية  القيمة 
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زبائنها خبصوص االمتثال ملعايري معينة فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات. وميكن أن تيسر 
تلك االستراتيجية أيضًا أي عملية من عمليات التكييف وتساعد العمال املسرَّحني يف احلصول على 

عمل جديد.
وينبغي أن ينظر واضعو السياسات أيضًا يف اخليارات املتاحة لتعزيز القدرة التفاوضية لدى 
العاملية، ملساعدهتم يف احلصول على  القيمة  إزاء شركائهم األجانب يف سالسل  املحليني  املنتجني 
توزيع عادل للريع واملخاطر، ولتيسري إمكانية الوصول إىل أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى يف تلك 

السالسل )تقرير االستثمار العاملي 2011(.
واجتماعية  بيئية  وسياسات  أطر  وجود  إن  متني.  وإداري  واجتماعي  بيئي  إطار  توفري 
التنمية  أقصى حد يف  إىل  العاملية  القيمة  أنشطة سالسل  تأثري  لزيادة  متينة عامل ضروري  وإدارية 
املستدامة، والتخفيف من خماطرها إىل أدىن حد. وجيب أن تضمن البلدان املضيفة احترام الشركاء 
يف سلسلة القيمة العاملية معايري العمل األساسية الدولية. ومما يتسم بأمهية مماثلة وضع وتعزيز معايري 
السالمة والصحة املهنيتني واملعايري البيئية يف مواقع اإلنتاج ضمن سالسل القيمة العاملية، فضاًل عن 
وتسهم  العاملية  القيمة  منتجات سالسل  يسهم مشترو  أن  لالمتثال. وميكن  الالزمة  القدرات  بناء 
تعزيز قدرهتم على  املوردين على  بالعمل مع  اإلنتاج  بلداهنم إسهامًا هامًا يف زيادة سالمة عملية 
الذين  املوردين  العمل مع  الدولية، واجتناب  املضيف وللمعايري  البلد  السارية يف  االمتثال لألنظمة 

ال حيترمون تلك القواعد.
ويتزايد الضغط على املوردين للتكيف مع سياسات املسؤولية االجتماعية للشركات من 
هام يف  مركز  الصادرات  ومناطق جتهيز  العاملية.  القيمة  دورهم يف سالسل  استمرار  أجل ضمان 
سالسل القيمة العاملية وتتيح لواضعي السياسات فرصة ملعاجلة القضايا املتصلة باملسؤولية االجتماعية 
نة  للشركات على نطاق ميكن إدارته. وميكن أن ينظر واضعو السياسات يف اعتماد سياسات حمسَّ
جتهيز  مناطق  يف  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  جمال  يف  أفضل  وهياكل  دعم  خدمات  وتوفري 
الصادرات )مثل املساعدة التقنية لالعتماد واإلبالغ، وتقدمي الدعم خبصوص قضايا السالمة والصحة 
املهنيتني، وتوفري مرافق إعادة التدوير أو منشآت الطاقة البديلة(، فُيحّولوا تلك املناطق إىل مراكز 
امتياز لألعمال املستدامة وجيعلوها حمّفزًا لتنفيذ تدابري املسؤولية االجتماعية للشركات. وميكن أن 
ختتار احلكومات أو السلطات املعنية بتلك املناطق منح تلك املزايا باإلضافة إىل بعض املزايا املوجودة 
املمنوحة  املزايا  تشمل  أن  وميكن  منها.  بداًل  أو  الصادرات  جتهيز  مناطق  يف  للشركات  املمنوحة 
للشركات تقاسم التكاليف ومواءمة املمارسات واحلد من عمليات تفتيش املواقع وإجراءات أخرى. 
وميكن أن تقدم املنظمات الدولية املساعدة من خالل وضع معايري مرجعية وتيسري تبادل املمارسات 

الفضلى وبرامج بناء القدرات.
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وينبغي معاجلة جمموعة أخرى من الشواغل والقضايا املتعلقة حبوكمة الشركات من أجل 
التسعري  املخاطر  هذه  وتشمل  العاملية.  القيمة  بسالسل  املرتبطة  املخاطر  من  أدىن حد  إىل  التقليل 
التحويلي، حيث تؤثر تلك السالسل تأثريًا مزدوجًا يتمثل يف زيادة نطاق التالعب بسعر التحويل، 
وتعقيد مكافحته، على حساب رفع اإليرادات الضريبية للتنمية. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تسعى 
احلكومات، محايًة لعمليات التنمية الصناعية، لتشجيع سالسل إمداد مرنة جمهزة ملقاومة الصدمات 

وقادرة على الصمود أمامها، وميكنها التعايف من االضطرابات بسرعة.

االتفاقاا اإلقليمية للتنمية اليناعية لتشييل سحسل القيمة اإلقليمية الشيل 9- 
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املصدر: األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 2013.

حتقيق التآزر بني سياسات ومؤسسات التجارة واالستثمار. ملا كان االستثمار والتجارة 
مترابطني ترابطًا وثيقًا يف سالسل القيمة العاملية، فمن املهم للغاية ضمان االتساق بني سياساهتما. 
ويتطلب تفادي النُهج املتضاربة أو اليت تأيت بنتائج عكسية إيالء عناية كبرية لألدوات السياساتية اليت 
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ميكن أن تؤثر، يف آن واحد، يف االستثمار والتجارة ضمن سالسل القيمة العاملية، أي ’1’ تدابري 
التجارة اليت تؤثر يف االستثمار، و’2’ تدابري االستثمار اليت تؤثر يف التجارة.

التجارة واالستثمار يف سالسل  املكثفة بني  الروابط  الصعيد املؤسسي، تستدعي  وعلى 
عن حتسني  فضاًل  واالستثمار،  التجارة  لترويج  املحلية  الوكاالت  بني  أوثق  تنسيقًا  العاملية  القيمة 
نية الدينامية اليت  استهداف جماالت قطاعية حمددة ضمن سالسل القيمة العاملية تتفق مع املزايا التوطُّ
تتسم هبا البلدان املضيفة. وميكن أن يساعد عدد من املعايري املوضوعية، القائمة على مشاركة البلد 
يف سالسل القيمة العاملية ومتركزه فيها، يف حتديد أنسب هيكل مؤسسي لترويج التجارة واالستثمار.

وينبغي السعي لتحقيق أوجه التآزر أيضًا من خالل املعاجلة املتكاملة لالتفاقات الدولية يف 
جمايل االستثمار والتجارة. وتكتسي اتفاقات التجارة واالستثمار اإلقليمية أمهية خاصة من منظور 
القيمة اإلقليمية  التحرير على الصعيد اإلقليمي تصوغ شكل سالسل  القيمة، ألن جهود  سالسل 

وحتدد توزيع القيمة املضافة.
وتبني أمهية سالسل القيمة اإلقليمية اآلثار اليت ميكن أن تترتب على تطور اتفاقات التجارة 
واالستثمار اإلقليمية وحتوهلا إىل "اتفاقات إقليمية للتنمية الصناعية". وميكن أن تركز هذه االتفاقات 
االستثمار.  لترويج  آليات ومؤسسات مشتركة  وتنشئ  وتيسريمها  واالستثمار  التجارة  على حترير 
وميكن أن متتد إىل جماالت سياساتية أخرى هامة لتيسري تنمية سالسل القيمة العاملية، مثل مواءمة 
املعايري التنظيمية وتدعيم املعايري اخلاصة بشأن القضايا البيئية واالجتماعية واإلدارية. وميكن أن هتدف 
إىل إقامة جتّمعات صناعية عرب احلدود من خالل استثمارات مشتركة يف وضع اهلياكل األساسية وبناء 
القدرات اإلنتاجية امليسرة لسالسل القيمة العاملية. وينطوي إبرام هذه االتفاقات على العمل يف إطار 
للتجارة  معًا  والترويج  واالستثمار  التجارة  أنظمة  ملواءمة  املنطقة  حكومات  بني   - شراكات 
وبني  القدرات،  وبناء  التقنية  املساعدة  لتقدمي  الدولية  واملنظمات  احلكومات  وبني  واالستثمار، 
القطاعني العام واخلاص لالستثمار يف توفري اهلياكل األساسية والقدرات اإلنتاجية الالزمة لسالسل 

القيمة اإلقليمية )الشكل ٩(.

سوباتشاي بانيتشباكديجنيف، حزيران/يونيه 2013
األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
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