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iiiظحالم

مالحظة

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، إىل 
األقاليم أو املناطق؛ وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا التقرير وال يف طريقة عرض املادة الواردة 
فيه ما يتضمن اإلعراب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد 
أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها. وباإلضافة إىل 
ذلك، فإن تسميات جمموعات البلدان ال ُيقصد هبا إال تلبية األغراض اإلحصائية أو التحليلية وليس فيها 
اليت بلغتها منطقة بعينها يف  يعّبر بالضرورة عن أي حكم بشأن مرحلة التنمية اليت بلغها بلد بعينه أو ما
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 )عدا 
تركيا، ومجهورية كوريا، وشيلي، واملكسيك(، باإلضافة إىل البلدان األعضاء اجلديدة يف االحتاد األورويب 
اليت ليست أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )بلغاريا، ورومانيا، وقربص، وكرواتيا، 

والتفيا، وليتوانيا، ومالطة(، عالوة على أندورا، وبرمودا، وسان مارينو، وليختنشتاين، وموناكو.
االقتصادات االنتقالية: وهي جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة، وجورجيا.

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

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؛
ويقصد بعبارة "دوالر/دوالرات" دوالر/دوالرات الواليات املتحدة األمريكية، ما مل ُيذَكر 	 

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

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.



vريدصت

تصدير

تقدم هذه اإلصدارة من تقرير االستثمار العاملي حتلياًل قيمًا من شأنه إثراء املناقشات العاملية 
بشأن السبل الكفيلة حبّث عجلة التقدم حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وصوغ رؤية بعيدة املدى 

.2015 بعد عام لتنمية مستقبلية أكثر استدامًة ملا
ويسلط التقرير الضوء على اجتاه مشجع يتمثل يف ازدياد التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب 
املباشر بنسبة ٩ يف املائة عام 2013، عقب اخنفاضها يف عام 2012، وتوقع استمرار منوها يف السنوات 
القادمة. ويدل ذلك على اإلمكانات الكربى اليت تنطوي عليها االستثمارات الدولية، وغريها من املوارد 
املالية، يف املساعدة على إجناز اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام 2015. وبإمكان الشركات عرب الوطنية أن 
تدعم هذا اجلهد عن طريق إتاحة فرص العمل الالئقة، وإنتاج الصادرات، وتعزيز احلقوق، واحترام البيئة، 
وتشجيع املحتوى املحلي، ودفع ضرائب منصفة وحتويل رؤوس األموال، وتعزيز الصالت التكنولوجية 

والتجارية إلنعاش التنمية.
ويقدم تقرير االستثمار العاملي هلذا العام خطة عمل عاملية لبلورة دور مؤسسات األعمال يف 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة للمستقبل، وتعزيز اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية اإلجيابية لالستثمار 
اخلاص. كما يسلط التقرير الضوء على فجوة التمويل، خصوصًا يف االقتصادات الضعيفة، ويقّيم مصادر 

التمويل الرئيسية لسد هذه الفجوة، ويقترح خيارات سياساتية للمستقبل.
وإين أُلزّكي تقرير االستثمار العاملي لعام 201٤ جلميع األطراف املهتمة بإدارة دفة استثمارات 

القطاع اخلاص حنو توجه إمنائي أكثر استدامة يف املستقبل.

بان كي - مون
األمني العام لألمم املتحدة
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شكر وتقدير

201٤ فريق يرأسه السيد جيمس زان. ويضم أعضاء الفريق  أعّد تقرير االستثمار العاملي لعام
ريتشارد بولوين، وبرونو كاسيا، وجوزيف كليمنتس، وحامد القاضي، وكومي أندو، وماساتاكا 
فوجيتا، ونويليا غارسيا نيربا، وتوماس فان غيفن، وأكسيل جريو، وجواكيم كارل، وغويونغ ليانغ، 
وأنثوين ميلر، وحافظ مريزا، ونيكول موسى، وجيسون مونيان، وشني أوهينياتا، وسرجي ريبينسكي، 
ووليام سبيلر، وآستريت سولستاروفا، وكلوديا ترنتيين، وإليزابيث تويرك، ويورغ ويرب، وكي هوي وي.

وتوىل جفري ساكس دور املستشار الرئيسي.
وقدم املساعدة البحثية واإلحصائية كل من حممد شرياز بايل، وبراديل بواكورت، وليزان مارتيزن، 
وتاديلي تاي. وأسهم أيضًا يف التقرير كل من أمار بيكيلي، وكوانغوك بيون، وشانتال دوباسكييه، 
وفلوفيا فارينيلي، وناتاليا غريا، وفنتزيسالف كوتيتزوف، وكندرا ماغراو، وماسيمو ميلوين، وأبراهام 
نغاش، وسيليا اورتيغا سوتيس، ويونغفو اويانغ، ودافيد ريغو، وجون ساسويا، وكريستوف سبينمان، 
وبول ويسندورب، وترياوات وونغكايو، فضاًل عن املتدربني آنا كونوفر، وهايل ميشيل كنودسن، 

وكارمن سوغر.
وُحررت النسخة املعدة للطباعة مبساعدة ليز لينغو، وتولت لورانس دومشني وترييستا فينتورا 
تنضيد احلروف. وصمم الغالف كل من صويف كومبييت وناديج هامجيان. وساعد يف إنتاج ونشر التقرير 
كل من إيليزابيث آنودو ماريشال، وإيفلني بينيتيس، وناتايل إياليري، وناتاليا 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، هم: آزار علييف، ويوكيكو 
اراي، وجوناثان برافو، وباربرا بوشنر، ومارك بنغنربغ، وريتشارد دوبس، ومايكل هاين، وبول هوهنن، 
وفالرييو ميكال، وجان ميشكي، وليالش ناشوم، وكارسنت نوروت، وفريديريكو اورتينو، ولوج بولسن، 
ودانيت بيسي، وآنا بيترز، وإيزابيل رامدو، وديانا روزرت، وجوزيف مشيدهوبر، ومارتن ستادملن، وايان 
شتراوس، وجيف سوليفان، وشيارا تراباتشي، وستيف ويغوود، وفيليب زاوايت. ووردت أيضًا تعليقات 
ومدخالت من العديد من الزمالء يف األونكتاد، مبن فيهم سانتياغو فرنانديز دي كوردوبا بريز، وإيربو 
غوكسي، وريتشارد كوزل - رايت، ومايكل ليم، وباتريك أوساكوي، وإيغور باونوفيتش، وتافريي 

تيسفاشيو، وغيريمو فاليس، وأنيدا يوباري.



viiريتقتر دصت

ويود األونكتاد أن يشكر أيضًا املشاركني يف اجتماع اخلرباء الذي ُعقد يف مركز فايل كولومبيا 
بشأن االستثمار الدويل املستدام واجتماع تبادل األفكار الذي عقده معهد القانون جبامعة نيويورك، 

وكالمها ُعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب 2013.
املركزية  البنوك  العديد من مسؤويل  أيضًا  لعام 201٤  العاملي  االستثمار  تقرير  وساهم يف 
والوكاالت احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية. ونذكر بامتنان الدعم املايل املقدم 

من حكومات السويد وسويسرا وفنلندا والنرويج.
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األفكار الرئيسية

اجتلهلاقاالستثامرقالعلييم

عودة التفاؤل احلذر بشأن االستثمار األجنيب املباشر العاملي. استعاد االستثمار األجنيب املباشر 
منوه، بعد اضمحالله يف عام 2012، لتسجل تدفقاته ارتفاعًا بنسبة ٩ يف املائة يف عام 2013، مبا يعادل 
مبلغ 1.٤5 تريليون دوالر أمريكي. ويتوقع األونكتاد أن يرتفع مبلغ هذه التدفقات باطراد إىل 1.6

تريليون دوالر يف عام 201٤ و1.7 تريليون دوالر يف عام 2015 و1.8 تريليون دوالر يف عام 2016، 
على أن ُتسجل زيادات أكرب نسبيًا يف البلدان املتقدمة. وقد تؤثر هشاشة الوضع االقتصادي يف بعض 
األسواق الناشئة واملخاطر املرتبطة حبالة عدم اليقني على صعيد السياسة العامة واالضطرابات اإلقليمية 

تأثريًا سلبيًا على الزيادة املتوقعة لالستثمار األجنيب املباشر.
االقتصادات النامية حتافظ على صدارهتا يف عام 2013. سجلت تدفقات االستثمار األجنيب 
جيعلها تستأثر بنسبة 3٩ املباشر إىل البلدان املتقدمة زيادة بنسبة ٩ يف املائة لتبلغ 566 مليار دوالر، ما
يف املائة من جمموع التدفقات العاملية، يف حني سجلت التدفقات إىل االقتصادات النامية ارتفاعًا جديدًا 
لتبلغ 778 مليار دوالر، أو 5٤ يف املائة من جمموع التدفقات العاملية. واجته املبلغ املتبقي من التدفقات، 
البالغ 108 مليارات دوالر، إىل االقتصادات االنتقالية. وتشكل االقتصادات النامية واالنتقالية حاليًا 

نصف البلدان العشرين املصنفة يف أعلى قائمة االقتصادات املتلقية لالستثمار األجنيب املباشر.
وسجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من البلدان النامية ارتفاعًا قياسيًا أيضًا. إذ تقدم 
الشركات عرب الوطنية يف االقتصادات النامية بشكل متزايد على احتياز الفروع األجنبية من البلدان 
املتقدمة يف أقاليمها. واستثمرت االقتصادات النامية واالنتقالية معًا ما جمموعه 553 مليار دوالر، أو 3٩

تتجاوز 12 يف املائة  يف املائة من جمموع التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر، مقارنًة بنسبة ال
يف مستهل األلفية.

التجمعات اإلقليمية الكربى تصوغ شكل االستثمارات األجنبية املباشرة العاملية. يستأثر كل جتمع 
 ،)TPP( من التجمعات اإلقليمية الثالثة الرئيسية اليت جيري التفاوض بشأهنا حاليًا )شراكة املحيط اهلادئ
 ))RCEP( والشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة ،)TTIP( والشراكة التجارية واالستثمارية عرب األطلسي
بربع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية أو أكثر، حيث تشهد الشراكة التجارية واالستثمارية عرب 
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األطلسي اخنفاضًا حاليًا، فيما تشهد الشراكتان األخريان ارتفاعًا يف حجم التدفقات. ويبقى منتدى 
التعاون االقتصادي لدول آسيا واملحيط اهلادئ )APEC( أكرب جتمع إقليمي للتعاون االقتصادي، إذ يستأثر 

بنسبة 5٤ يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة.
ويشهد اعتماد البلدان األفقر على االستثمار يف الصناعات االستخراجية تراجعًا مطردًا. فعلى 
مدى العقد املاضي، بلغت حصة الصناعات االستخراجية من قيمة املشاريع اجلديدة 26 يف املائة يف أفريقيا، 
و36 يف املائة يف أقل البلدان منوًا. وتتقهقر هذه احلصص سريعًا، إذ أصبح قطاع التصنيع واخلدمات 
يشكالن حنو ٩0 يف املائة من قيمة املشاريع املعلنة يف كل من أفريقيا وأقل البلدان منوًا يف الوقت احلاضر.

أموال االستثمار األجنيب املباشر متوفرة لدى شركات املسامهة اخلاصة. فقد سجلت املبالغ 
املستحقة لشركات املسامهة اخلاصة مستوى قياسيًا بزيادة تفوق التريليون دوالر. وبلغت استثماراهتا عرب 
يشكل تراجعًا بنسبة 11 يف املائة، وبلغت حصتها من قيمة عمليات  احلدود 171 مليار دوالر، وهو ما
االندماج واالحتياز عرب احلدود 21 يف املائة، وهو ما يشكل تراجعًا بنسبة 10 يف املائة من ذروهتا. 
ويف ظل توفر األموال لالستثمارات )االحتياطي النقدي( وتقهقر األنشطة خالل السنوات األخرية، فإن 

مثة إمكانات هائلة لزيادة االستثمار األجنيب املباشر من شركات املسامهة اخلاصة.
إمكانات االستثمار األجنيب املباشر الضخمة لدى الشركات عرب الوطنية اململوكة من الدول. 
تشري تقديرات األونكتاد إىل وجود ما ال يقل عن 550 شركة عرب وطنية مملوكة من الدول - يف البلدان 
15 فرع أجنيب وتزيد قيمة أصوهلا األجنبية عن  املتقدمة والنامية على السواء - متتلك ما يربو عن 000
تريليوين دوالر. وبلغ االستثمار األجنيب املباشر من هذه الشركات عرب الوطنية أكثر من 160 مليار دوالر 
يف عام 2013. وهي متثل عند هذا املستوى أكثر من 11 يف املائة من جمموع التدفقات العاملية لالستثمار 
األجنيب املباشر، رغم أن عددها يشكل أقل من 1 يف املائة من جمموع الشركات عرب الوطنية يف العامل.

اجتلهلاقاالستثامرقاإلقليميم

ازدياد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر املتجهة إىل مجيع املناطق النامية. شهدت أفريقيا زيادة 
يف التدفقات الوافدة إليها )+٤ يف املائة( استمرت بفضل منو التدفقات من داخل اإلقليمية. وهو ما يتسق 
مع جهود قادة هذه البلدان الرامية إىل تعزيز التكامل اإلقليمي، رغم األثر املحدود ملعظم مبادرات التعاون 
االقتصادي اإلقليمية يف أفريقيا على االستثمارات األجنبية املباشرة داخل اإلقليم. وال تزال بلدان آسيا 
النامية الوجهة األوىل لالستثمارات العاملية )+3 يف املائة(. وتشكل مواقع املقار اإلقليمية للشركات 
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عرب الوطنية والتعاون اإلقليمي االستباقي يف جمال االستثمار عوامل حفز لزيادة التدفقات داخل اإلقليم. 
أما بلدان أمريكا الالتينية والكارييب )+6 يف املائة( فقد شهدت منوًا خمتلطًا لالستثمار األجنيب املباشر، 
مع اجتاه إجيايب إمجااًل بفضل زيادة التدفقات إىل أمريكا الوسطى، مقابل اخنفاضها بنسبة 6 يف املائة 
إىل أمريكا اجلنوبية. ومثة آفاق واعدة بفضل الفرص اجلديدة الناشئة يف قطاعي النفط والغاز وختطيط 

الشركات عرب الوطنية لالستثمار يف قطاع التصنيع.
وكانت النتائج خمتلطة يف االقتصادات الضعيفة هيكليًا. فقد زادت االستثمارات يف أقل البلدان 
منوًا، إذ تشري االستثمارات اجلديدة املعلنة إىل منو كبري يف املشاريع التأسيسية للهياكل األساسية والطاقة. 
يف حني شهدت البلدان النامية غري الساحلية اخنفاضًا إمجاليًا يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. ويظل 
االستثمار األجنيب املباشر مصدر متويل هامًا يف هذه االقتصادات، قياسًا حبجمها وأثرها على تكوين 
رأس املال. واخنفضت التدفقات إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية، حيث حتظى السياحة والصناعات 
االستخراجية يف هذه الدول باهتمام أكرب من املستثمرين األجانب، يف حني تأثر قطاع التصنيع سلبًا 

جراء تآكل األفضليات التجارية.
وواصلت التدفقات إىل البلدان املتقدمة منوها، لكن ال يزال أمامها شوطًا طوياًل لتقطعه. فرغم 
انتعاش تدفقات االستثمار األجنيب املباشر املتجهة إىل البلدان املتقدمة لتبلغ 566 مليار دوالر، واستقرار 
تبلغ منتصف  التدفقات اخلارجة من هذه البلدان عند مبلغ 857 مليار دوالر، فإن قيمة أي منهما مل
الذروة اليت بلغاها يف عام 2007. فقد سجلت أوروبا، اليت تعد أكرب منطقة متلقية لالستثمار األجنيب 
املباشر تقليديًا، أقل من ثلث مستوى التدفقات الوافدة إليها وربع مستوى التدفقات اخلارجة منها يف 
عام 2007. وشهدت الواليات املتحدة واالحتاد األورويب اخنفاض حصتهما املجمعة من التدفقات 

العاملية لالستثمار األجنيب املباشر من زهاء 50 يف املائة قبل األزمة إىل 30 يف املائة يف عام 2013.
وسجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات االنتقالية مستويات قياسية، غري 
أن آفاقها ال تزال مشوبة بالغموض. فقد سجلت هذه التدفقات زيادة بنسبة 28 يف املائة لتبلغ 108

مليارات دوالر يف عام 2013. أما تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من اإلقليم فقد قفزت 
بنسبة 8٤ يف املائة لتبلغ رقمًا قياسيًا هو ٩٩ مليار دوالر. ومن األرجح أن تتأثر آفاق االستثمار األجنيب 

املباشر إىل االقتصادات االنتقالية بالتقلبات النامجة عن االضطرابات اإلقليمية.



xiv2014 تقرير االستثامر العاملي

اجتلهلاقسيلسلاقاالستثامرقتال ضلصلقالتئيسيم

الوقت  ال تزال معظم التدابري السياساتية لالستثمار موجهة حنو تشجيع االستثمار وحتريره. ويف
التقييدية منها، لتبلغ 27 يف املائة عام 2013. فقد  ذاته ارتفعت نسبة سياسات االستثمار التنظيمية أو
سعت بعض البلدان املضيفة ملنع املستثمرين األجانب القائمني من تصفية استثماراهتم، فيما سعت بلدان 

أخرى لتشجيع استرداد االستثمارات اخلارجية لشركاهتا عرب الوطنية.
وينصب تركيز حوافز االستثمار بقدر أكرب على أهداف النمو االقتصادي، وبقدر أقل على التنمية 
املستدامة. فاحلكومات تستخدم هذه احلوافز على نطاق واسع كأداة سياساتية جلذب االستثمارات، رغم 
االنتقاد الدائم هلذه احلوافز بوصفها غري فعالة اقتصاديًا وتؤدي إىل إساءة ختصيص األموال العامة. وميكن 

التصدي هلذه الشواغل مبواءمة خمططات احلوافز االستثمارية عن كثب مع أهداف التنمية املستدامة.
اجتاه حنو  متباينة. فمن جهة هناك  باجتاهات  الدولية  االستثمار  قواعد  وتتسم عملية وضع 
االنفصال عن النظام، جزئيًا بسبب مستجدات التحكيم الدويل يف قضايا االستثمار، ومن جهة أخرى 
هناك اجتاه تصاعدي تكثيفي على صعيد املفاوضات. ومن األمثلة الواضحة على ذلك املفاوضات بشأن 
"االتفاقات اإلقليمية الكربى"، اليت قد تتمخض حال االنتهاء منها، عن انعكاسات على مستوى نظام 

اتفاقات االستثمار الدولية ككل.
وهناك شواغل واسعة النطاق حيال سريورة وأثر نظام اتفاقات االستثمار الدولية تترافق مع دعوات 
إلصالحه. وتتجلى أربعة مسارات يف هذا السياق، هي: ’1’ اإلبقاء على الوضع القائم؛ ’2’ االنفصال 
عن النظام؛ ’3’ إدخال تعديالت انتقائية؛ ’٤’ إصالح النظام ككل. وال شك أن اعتماد هنج متعدد 

األطراف جتاه هذا املسعى من شأنه أن يسهم بفعالية يف إجناحه.

االستثامرقيفقأهدافقالتنميمقايستداظم:قخطمقعملقلتعزصزقظسلمهلاقال طلعقاخللص

يف وجه التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية العاملية يعكف املجتمع الدويل على وضع 
جمموعة من أهداف التنمية املستدامة. وترمي هذه األهداف، اليت تعكف على صياغتها األمم املتحدة 
مبشاركة أكرب عدد ممكن من أصحاب املصلحة، على بلورة العمل على نطاق عاملي لتحقيق أهداف 
ملموسة يف الفترة 2015-2030 تتمثل يف: احلد من الفقر، وحتقيق األمن الغذائي، وتعزيز الصحة 
والتعليم، وختفيف آثار تغري املناخ، وطائفة من األهداف األخرى يف امليادين االقتصادي واالجتماعي والبيئي.



xvاألييلرقالتئيسيم

ودور القطاع العام يف هذا السياق جوهري وحموري، بينما مسامهة القطاع اخلاص ال غىن عنها. 
وميكن أن تتخذ هذه املسامهة شكلني رئيسيني مها احلوكمة الرشيدة يف ممارسات العمل واالستثمار يف 
التنمية املستدامة. وال بد من اتساق السياسات لتعزيز مسامهة القطاع اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة.

وسيكون ألهداف التنمية املستدامة آثار هامة على املوارد يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء. 
وتبلغ االحتياجات العاملية من االستثمارات ما بني 5 إىل 7 تريليونات دوالر سنويًا. وتتراوح تقديرات 
متطلبات االستثمار يف البلدان النامية وحدها بني 3.3 إىل ٤.5 تريليونات دوالر سنويًا، وهي موجهة 
بشكل رئيسي ألغراض اهلياكل األساسية )الطرقات والسكك احلديدية واملوانئ؛ وحمطات الكهرباء؛ 
واملياه واإلصحاح(، واألمن الغذائي )الزراعة والتنمية الريفية(، والتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف 

معه، والصحة، والتعليم.
وستقتضي أهداف التنمية املستدامة تغيريًا مرحليًا على مجيع مستويات االستثمار العام واخلاص 
يف البلدان كافة. وحسب مستويات االستثمار احلالية يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة، 
تواجه البلدان النامية وحدها فجوة سنوية تبلغ 2.5 تريليون دوالر. ولألموال العامة يف البلدان النامية، 
وخصوصًا أقل البلدان منوًا واالقتصادات الضعيفة األخرى، دور مركزي يف االستثمار يف أهداف التنمية 
املستدامة. غري أهنا ال تستطيع تلبية مجيع املتطلبات من املوارد املتصلة هبذه األهداف، وبالتايل ال ميكن 

االستغناء عن دور استثمارات القطاع اخلاص يف هذا املجال.
وال تزال مشاركة القطاع اخلاص يف االستثمارات املوجهة للقطاعات املرتبطة بأهداف التنمية 
املستدامة ضعيفًة نسبيًا اليوم. فجزء ضئيل فقط من األصول اليت تستثمرها البنوك وصناديق التقاعد 
إىل  يذهب  الوطنية،  عرب  الشركات  عن  فضاًل  اخلريية،  واجلمعيات  واملؤسسات  التأمني  وشركات 
القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة. وتقل نسبة هذه املشاركة أكثر فأكثر يف البلدان النامية، 

وال سيما البلدان األفقر منها.
واهلدف املنشود يف أقل البلدان منوًا هو مضاعفة معدل منو االستثمار اخلاص. فالبلدان النامية 
كمجموعة ميكن أن يغطي فيها القطاع اخلاص جزءًا من احتياجات االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة 
يعادل تقريبًا حصته احلالية من االستثمار يف القطاعات املرتبطة هبذه األهداف. غري أهنا يف هذه احلالة 
ستظل تواجه فجوة متويل سنوية تبلغ 1.6 تريليون دوالر. أما أقل البلدان منوًا، حيث متس احلاجة إىل 
االستثمار وتنحدر القدرات التمويلية، فهي حتتاج إىل ضعف معدل النمو احلايل الستثمارات القطاع 
اخلاص كي يصبح هلذه االستثمارات دورًا متويليًا تكميليًا جمديًا إىل جنب استثمارات القطاع العام 

واملساعدات اإلمنائية اخلارجية.
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ومثة صعوبات سياساتية تكتنف زيادة مشاركة املستثمرين من القطاع اخلاص يف القطاعات 
يكون له طابع اخلدمة العامة. لذا  املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، اليت يتسم كثري منها باحلساسية أو
يتعني على مقرري السياسات أن يوفقوا بني هتيئة بيئة مواتية لالستثمار وإزالة حواجز االستثمار من 
جهة، ومحاية املصاحل العامة من خالل التنظيم من جهة أخرى. وعليهم أن يعثروا على اآلليات املالئمة 
يكفي للمستثمرين األجانب وأن يضمنوا يف الوقت ذاته سهولة وصول اجلميع  لتوفري عوائد جذابة مبا
ينبغي أن يكون التشجيع على زيادة االستثمار اخلاص مكماًل إىل هذه اخلدمات بتكلفة ميسورة. كما

وموازيًا للتشجيع على زيادة االستثمار العام.
ويتناول اإلطار االستراتيجي لالستثمار اخلاص بأهداف التنمية املستدامة، الذي اقترحه األونكتاد، 
يلي: ’1’ املبادئ التوجيهية والقيادة العاملية لبلورة  التحديات واخليارات السياساتية الرئيسية املتعلقة مبا
العمل يف جمال جذب االستثمارات اخلاصة؛ ’2’ تعبئة األموال الستثمارها يف التنمية املستدامة؛ ’3’ توجيه 
األموال إىل االستثمارات يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة؛ ’٤’ حتقيق احلد األقصى ألثر 

االستثمارات اخلاصة على التنمية املستدامة، وتقليص خماطرها أو عراقيلها إىل أدىن حد ممكن.
وتتطلب زيادة االستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة وجود قيادة على املستوى العاملي،

الوطين وضع مبادئ توجيهية ملعاجلة املعضالت  املستوى  السياسات على  تتطلب من واضعي  كما
السياساتية املطروحة يف هذا الصدد، وحتديد األهداف، واالعتراف باحلاجة إىل بذل جهد خاص لصاحل 
أقل البلدان منوًا، وضمان اتساق السياسات على الصعيدين الوطين والعاملي وحتقيق التآزر، وبلورة إطار 
للحوار والعمل، مبا يف ذلك عن طريق املحافل املناسبة اليت تضم أصحاب مصلحة متعددين، واعتماد 

هنج مشويل يقدم الدعم إىل البلدان اليت يرجح أن تتعرض إلمهال املستثمرين اخلاصني.
وتشمل التحديات اليت تواجه تعبئة املوارد املالية يف أسواق املال مشاكل االنطالق والتوسع اليت 
تعترض تطبيق حلول مبتكرة للتمويل، وأوجه قصور األسواق، وانعدام شفافية األداء يف املجالني البيئي 
واالجتماعي وعلى صعيد إدارة الشركات، واحلوافز غري املالئمة للمشاركني يف السوق. أما املعوقات 
الرئيسية اليت تعترض توجيه األموال إىل هذه القطاعات فهي تشمل: حواجز الدخول، وعدم كفاية نسب 
العائد إىل املخاطرة يف االستثمارات املتصلة بأهداف التنمية املستدامة، ونقص املعلومات والتجميع الفعال 
للمشاريع والترويج هلا، وافتقار املستثمر إىل اخلربة. وتشمل التحديات الرئيسية اليت تعترض تعزيز األثر 
اإلجيايب لالستثمار اخلاص يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة: ضعف القدرة االستيعابية 
يف بعض البلدان النامية، وخماطر اآلثار االجتماعية والبيئية، واحلاجة إىل التزام أصحاب املصلحة ورصد 

اآلثار على حنو فعال.
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وتنطوي خطة عمل األونكتاد لالستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة على جمموعة من 
اخليارات السياساتية للتصدي للتحديات املتعلقة بتعبئة األموال وتوجيهها وأثرها. ومن شأن هذه املجموعة 
املركزة من اإلجراءات أن تساعد على إعطاء زخم كبري الستثمار القطاع اخلاص يف التنمية املستدامة:

جيل جديد من استراتيجيات ومؤسسات تشجيع االستثمار. إنشاء وكاالت لتنمية االستثمار 	 
يف أهداف التنمية املستدامة، وتسويق املشاريع اليت تستويف شروط التمويل يف القطاعات املرتبطة 
بأهداف التنمية املستدامة والسعي احلثيث إىل تيسري هذه املشاريع. ويقتضي ذلك خربة ختصصية 
وينبغي أن حيظى بدعم مساعدة فنية. وميكن كذلك إنشاء "مساسرة" ملشاريع االستثمار يف 
أهداف التنمية املستدامة على املستوى اإلقليمي لتقاسم التكاليف وحتقيق وفورات احلجم. 
كما ينبغي إعادة توجيه النظام الدويل لسياسات االستثمار حنو تشجيع االستثمار يف أهداف 

التنمية املستدامة على حنو استباقي.
حوافز استثمارية موجهة حنو أهداف التنمية املستدامة. يتعني إعادة هيكلة خمططات احلوافز 	 

يستدعي التحول من مبادرات "مكانية"  االستثمارية لتيسري مشاريع التنمية املستدامة. وهو ما
حمضة هتدف إىل زيادة تنافسية موقع االستثمار وحتقق أهدافًا آنية، إىل مبادرات "قائمة على 
أهداف التنمية املستدامة" هتدف إىل تعزيز االستثمار يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية 

املستدامة وتشترط مسامهتها يف هذه التنمية.
إطالق مبادرات إقليمية وبني 	  عقد مواثيق إقليمية لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. ميكن

بلدان اجلنوب لتعزيز االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة، وخصوصًا لتنمية اهلياكل األساسية 
عرب احلدود وجتمعات الشركات اإلقليمية اليت تعمل يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية 
املستدامة )املناطق اخلضراء مثاًل(. وميكن أن يتضمن ذلك آليات مشتركة لتعزيز االستثمار، 
وبرامج مشتركة لبناء القدرة االستيعابية ومناذج مشتركة للشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

أشكال جديدة من شراكات االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. ميكن إقامة شراكات بني 	 
وكاالت االستثمار اخلارجي يف بلدان املنشأ ووكاالت ترويج االستثمار يف البلدان املضيفة 
ألغراض تسويق فرص االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة يف البلدان املضيفة، وتوفري احلوافز 
االستثمارية وخدمات التيسري للمشاريع املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة، ورصد وتقييم اآلثار 
بصورة مشتركة. وهناك وسائل ملموسة من شأهنا دعم تطوير األعمال االستثمارية املشتركة 
يف أهداف التنمية املستدامة، وهي تشمل تقدمي خدمات إلكترونية تتضمن مشاريع تستويف 
شروط متويلها، وإتاحة فرص لربامج إنشاء الروابط التجارية يف البلدان النامية. كما أن إنشاء 

احتاد متعدد الوكاالت لتقدمي املساعدة الفنية من شأنه أن يساعد أقل البلدان منوًا.
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إتاحة آليات متويل مبتكرة وإعادة توجيه األسواق املالية. إن األدوات املالية املبتكرة جلمع األموال 	 
الالزمة لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة جديرة بالدعم لتحقيق احلجم املطلوب. وتشمل 
اخليارات يف هذا الصدد األدوات املالية املبتكرة القابلة للتداول والصناديق املخصصة ألهداف 
التنمية املستدامة، وآليات التمويل التأسيسي، والقنوات السوقية اجلديدة للمشاريع املرتبطة 
بأهداف التنمية املستدامة. وتقتضي إعادة توجيه األسواق املالية أيضًا عملية إبالغ متكاملة. 
وهي أداة أساسية لتمكني املستثمرين من اختاذ قرارات مستنرية بشأن التخصيص املسؤول 

لرؤوس األموال، وتكمن يف صلب البورصات املستدامة.
تغيري العقلية السائدة يف أوساط األعمال على الصعيد العاملي، وتطوير خربات االستثمار يف 	 

أهداف التنمية املستدامة. ويستدعي ذلك تطوير مناهج دراسية ملعاهد األعمال تنشئ وعيًا 
بفرص االستثمار يف البلدان الفقرية وُتكسب الطالب املهارات الالزمة للنجاح يف بيئات األعمال 
السائدة يف البلدان النامية. وميكن توسيع نطاق هذه اجلهود إلدماج الوحدات املعنية يف مناهج 

التدريب احلالية وإعداد برامج تأهيل لألطراف الفاعلة يف األسواق املالية.
واهلدف من وضع خطة عمل االستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة هو أن تكون نقطة 
مرجعية ملقرري السياسات على الصعيدين الوطين والدويل يف مناقشاهتم بشأن السبل والوسائل الكفيلة 
بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. وقد ُصممت لتكون "وثيقة حية" وهلا نسخة منشورة على شبكة 
اإلنترنت هبدف إثارة حوار تفاعلي مفتوح يدعو املجتمع الدويل لتبادل اآلراء واملقترحات والتجارب. 
وهي بذلك تشكل أساسًا لتعزيز تعاون أصحاب املصلحة. ويهدف األونكتاد إىل إتاحة منصة ملثل هذا 
التعاون من خالل منتدى االستثمار العاملي الذي يعقده مرة كل سنتني، وكذلك عرب الشبكة من خالل 

منرب سياسات االستثمار.
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عرض عام

اجتلهلاقاالستثامرقالعلييم

عحدةقالتفلؤلقاحلذرقبشأنقاالستثامرقاألجنبيقايبلرشقالعليي

يف عام 2013، استعادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اجتاهها التصاعدي. وارتفعت 
التدفقات العاملية بنسبة ٩ يف املائة لتبلغ 1.٤5 تريليون دوالر يف عام 2013. وازدادت هذه التدفقات 
يف املجموعات االقتصادية الرئيسية كافة - املتقدمة منها والنامية واالنتقالية. وارتفع رصيد االستثمار 

األجنيب املباشر العاملي بنسبة ٩ يف املائة ليبلغ 25.5 تريليون دوالر.
ويتوقع األونكتاد أن تزداد التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر لتبلغ 1.6 تريليون دوالر 
تريليون دوالر يف عام 2016.  تريليون دوالر يف عام 2015، و1.85  يف عام 201٤، و1.75 
وسيكون الدافع الرئيسي هلذه الزيادة االستثمارات اليت ستشهدها البلدان املتقدمة مع استقرار انتعاشها 
االقتصادي وتوسع نطاقه. وقد يظل التأثري السليب هلشاشة الوضع االقتصادي يف بعض األسواق الناشئة 
واملخاطر املرتبطة حبالة عدم اليقني على صعيد السياسة العامة والزناعات اإلقليمية ليحد من الزيادة املتوقعة 

لالستثمار األجنيب املباشر.
وقد يتمخض النمو املتوقع يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان املتقدمة إىل عودة 
التوزيع اإلقليمي هلذه التدفقات إىل "النمط التقليدي" املتمثل يف ارتفاع حصة البلدان املتقدمة من التدفقات 
العاملية الوافدة )الشكل 1(. غري أن مستوى تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية سيظل 

مرتفعًا يف السنوات القادمة.

االقتيلدااقالنلظيمقحتليظقعىلقصدارهتل

سجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات النامية ارتفاعًا جديدًا لتبلغ 778
مليار دوالر )اجلدول 1(، وتشكل نسبة 5٤ يف املائة من جمموع التدفقات العاملية الوافدة، رغم أن معدل 
منوها تباطأ إىل 7 يف املائة، مقارنًة مبتوسطه البالغ 17 يف املائة خالل السنوات العشر املاضية. وال تزال 
بلدان آسيا النامية املنطقة اليت تتلقى القدر األكرب من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حيث تفوق 
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التدفقات الوافدة إليها بكثري تلك اليت حيصل عليها االحتاد األورويب الذي يشكل تقليديًا املنطقة اليت 
حتظى بأعلى حصة من االستثمار األجنيب املباشر العاملي. وسجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف 
مناطق أخرى نامية ارتفاعًا أيضًا، كأفريقيا )زيادة بنسبة ٤ يف املائة( وبلدان أمريكا الالتينية والكارييب 

)زيادة بنسبة 6 يف املائة، باستثناء املراكز املالية اخلارجية(.

الشكل 1
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة، العاملية وحسب املجموعات االقتصادية، 1995-

2013 وتوقعات الفترة 2016-2014
)مبليارات الدوالرات(
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املجموع العاملي االقتصادات املتقدمةإسقاطات

االقتصادات االنتقالية

االقتصادات النامية

.201٤ املصدر: األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام

ومع أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات املتقدمة استأنفت انتعاشها بعد 
تزال تقف عند مستوى  احندارها احلاد يف عام 2012، فإن حصتها من جمموع التدفقات العاملية ال
متدٍن تارخييًا )3٩ يف املائة( وال تزال دون الذروة اليت بلغتها يف عام 2007 بنسبة 57 يف املائة. 
وبذلك احتفظت البلدان النامية بصدارهتا على البلدان املتقدمة هبامش يتجاوز 200 مليار دوالر للعام 

الثاين على التوايل.
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اجلدول 1
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حسب املنطقة، 2013-2011

)مبليارات الدوالرات وبالنسبة املئوية(
تدفقات االستثمار األجنيب 

املباشر الوافدة 
تدفقات االستثمار األجنيب 

املباشر اخلارجة
201120122013201120122013املنطقة

411 1 347 1 712 1 452 1 330 1 700 1 العامل
857 853 216 1 566 517 880 االقتصادات املتقدمة
250 238 585 2٤6 216 ٤٩0 االحتاد األورويب
381 ٤22 ٤3٩ 250 20٤ 263 أمريكا الشمالية
٤5٤ ٤٤0 ٤23 778 72٩ 725 االقتصادات النامية

12 12 7 57 55 ٤8 أفريقيا
326 302 30٤ ٤26 ٤15 ٤31 آسيا

2٩3 27٤ 270 3٤7 33٤ 333 شرق وجنوب شرق آسيا
2 ٩ 13 36 32 ٤٤ جنوب آسيا
31 1٩ 22 ٤٤ ٤8 53 غرب آسيا

115 12٤ 111 2٩2 256 2٤٤ أمريكا الالتينية والكارييب
1 2 1 3 3 2 أوقيانيا

٩٩ 5٤ 73 108 8٤ ٩5 االقتصادات االنتقالية
9 10 12 57 58 58 االقتصادات اهلشة والصغرية والضعيفة بنيويًا)أ(

5 ٤ ٤ 28 2٤ 22 أقل البلدان منوًا
٤ 3 6 30 3٤ 36 البلدان النامية غري الساحلية

1 2 2 6 7 6 الدول اجلزرية الصغرية النامية
تذكري: النصيب يف االستثمار األجنيب املباشر بالنسبة املئوية

60.8 63.3 71.0 3٩.0 38.8 51.8 االقتصادات املتقدمة
17.8 17.7 3٤.2 17.0 16.2 28.8 االحتاد األورويب
27.0 31.٤ 25.6 17.2 15.3 15.5 أمريكا الشمالية
32.2 32.7 2٤.7 53.6 5٤.8 ٤2.6 االقتصادات النامية

0.٩ 0.٩ 0.٤ ٤.13.٩ 2.8 أفريقيا
23.1 22.٤ 17.8 2٩.٤ 31.2 25.3 آسيا

20.7 20.3 15.8 23.٩ 25.1 1٩.6 شرق وجنوب شرق آسيا
0.2 0.7 0.8 2.٤ 2.٤ 2.6 جنوب آسيا
2.2 1.٤ 1.3 3.0 3.6 3.1 غرب آسيا

8.1 ٩.2 6.5 20.1 1٩.2 1٤.3 أمريكا الالتينية والكارييب
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 أوقيانيا

7.0 ٤.0 ٤.3 7.٤ 6.3 5.6 االقتصادات االنتقالية
0.7 0.7 0.7 3.9 4.4 3.4 االقتصادات اهلشة والصغرية والضعيفة بنيويًا

0.3 0.3 0.3 1.٩ 1.8 1.3 أقل البلدان منوًا
0.3 0.2 0.٤ 2.0 2.5 2.1 البلدان النامية غري الساحلية

النامية الصغيرة  الجزرية  0.1 0.2 0.1 0.٤ 0.5 0.٤ الدول 
األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 201٤. املصدر:
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وتشكل البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية يف الوقت احلاضر أيضًا نصف البلدان العشرين
وانتقلت املكسيك إىل املرتبة العاشرة، .)2 )الشكل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات من نصيبًا األعلى
على  وحافظت الواردة املباشر األجنيب االستثمار تدفقات من هلا مستوى أعلى الصني سجلت فيما

العامل. يف التدفقات هلذه متلٍق أكرب كثاين موقعها
2 الشكل

2012 و2013 مستضيفًا، اقتصادًا تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة: أهم 20
)مبليارات الدوالرات(
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الواليات املتحدة
الصني

االحتاد الروسي
هونغ كونغ، الصني

الربازيل
سنغافورة

كندا
أستراليا
إسبانيا

املكسيك
اململكة املتحدة

أيرلندا
لكسمربغ

اهلند
أملانيا

هولندا
شيلي

إندونيسيا
كولومبيا

إيطاليا

االقتصادات املتقدمة

 االقتصادات النامية
واالنتقالية

.201٤ لعام العاملي االستثمار تقرير األونكتاد، املصدر:
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مليار  ٤5٤ النامية البلدان يف الوطنية عرب الشركات من املباشر األجنيب االستثمار قيمة وبلغت
يف املائة من جمموع دوالر - وهو رقم قياسي آخر. فهي تستأثر مع االقتصادات االنتقالية بنسبة 3٩

األلفية  مستهل يف املائة يف 12 تتعد مل اليت بنسبتها مقارنًة اخلارجة، املباشر األجنيب االستثمار تدفقات
)الشكل 3(. مستثمرًا يف العامل عام 2013 الثانية. وُصنفت ستة اقتصادات نامية وانتقالية بني أكرب 20
ويزداد إقبال الشركات عرب الوطنية من البلدان النامية على احتياز الفروع للشركات عرب الوطنية للبلدان

املتقدمة يف البلدان النامية.
3 الشكل

اقتصادًا من اقتصادات املنشأ، 2012 و2013 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة: أهم 20
)مبليارات الدوالرات(
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االقتصادات املتقدمة

االقتصادات النامية
واالنتقالية

.201٤ لعام العاملي االستثمار تقرير األونكتاد، املصدر:
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األجنبيايبلرشعلييًل التجمعلاقاإلقليميمقاليربىقريحغقريلاالستثامر

ازدادت حصة بلدان منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واملحيط اهلادئ يف التدفقات العاملية 
الوافدة من 37 يف املائة قبل األزمة إىل 5٤ يف املائة يف عام 2013 )الشكل ٤(. ومع أن حصة رابطة 
أمم جنوب شرق آسيا )آسيان( والسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب من تدفقات االستثمار األجنيب 
كانت عليه قبل األزمة، شأهنا  املباشر الوافدة تشكل نسبة أقل، فقد بلغت يف عام 2013 ضعف ما

شأن التدفقات الوافدة إىل بلدان بريكس )الربازيل واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب أفريقيا(.
الشكل ٤

تدفقات االستثمار األجنيب املباشرة الوافدة إىل جمموعة خمتارة من التجمعات اإلقليمية واألقاليمية، 
متوسط الفترة 2005-2007 وعام 2013
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التجمعات اإلقليمية/األقاليمية
نسبة التغري يف احلصة

(بالنقاط املئوية)

متوسط الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٧
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

الوافدة (مبليارات الدوالرات)
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

الوافدة (مبليارات الدوالرات) النسبة عامليًاالنسبة عامليًا

٢٠١٣

جمموعة العشرين

منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واملحيط اهلادئ

شراكة املحيط اهلادئ

الشراكة التجارية واالستثمارية عرب األطلسي

الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة

جمموعة بريكس (الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا)

اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية

رابطة أمم جنوب شرق آسيا

السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب

.201٤ األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام املصدر:

وختتلف اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر يف سياق مبادرات التجمعات اإلقليمية الثالث 
التجارية واالستثمارية عرب األطلسي، وشراكة  الشراكة  ُيتفاوض بشأهنا حاليًا، وهي:  اليت  الكربى 
املحيط اهلادئ، والشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة. وقد تقلص نصيب الواليات املتحدة واالحتاد 
األورويب - اللذين يتفاوضان بشأن تشكيل الشراكة التجارية واالستثمارية عرب األطلسي - يف تدفقات 
االستثمار األجنيب املباشر العاملي الوافدة بنحو النصف، من 56 يف املائة قبل أزمة عام 2008 إىل 30

يف املائة يف عام 2013. وعلى صعيد شراكة املحيط اهلادئ، ُعوض اخنفاض حصة الواليات املتحدة 
بتوسع االقتصادات الناشئة يف التجمع املذكور، مما أدى إىل ازدياد احلصة اإلمجالية من 2٤ يف املائة 
قبل عام 2008 إىل 32 يف املائة يف عام 2013. أما الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة، اليت جيري 



7عتعقعلع

التفاوض بشأهنا بني الدول العشرة األعضاء يف آسيان وشركائها الستة يف اتفاق التجارة احلرة، فقد بلغ 
20 يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي الوافدة يف السنوات األخرية،  نصيبها أكثر من

أي ما يقارب ضعف مستواه قبل األزمة.

األجنبيايبلرش الطبيعيمقجللباالستثامر النلظيمقعىلايحارد أي تقالبلدان ر لصاعتامد

مع أن عددًا كبريًا من البلدان النامية الفقرية كان يعتمد بشدة على االستثمار األجنيب املباشر 
يف الصناعات االستخراجية فيما مضى، فإن مشهد حراك االستثمارات اجلديدة قد تغري خالل السنوات 
يعلن عنه من مشاريع جديدة عرب احلدود  العشر املاضية. فنصيب هذه الصناعات يف القيمة التراكمية ملا
ال يزال كبريًا يف أفريقيا )26 يف املائة( وأقل البلدان منوًا )36 يف املائة(. غري أنه بالنظر إىل عدد املشاريع، 
فإن نصيب الصناعات االستخراجية تراجع بنسبة 8 يف املائة يف أفريقيا و٩ يف املائة يف أقل البلدان منوًا، 
ملا يتسم به هذا القطاع من طلب شديد على رأس املال. وال يزال هذا التراجع مستمرًا بوترية متسارعة، 
إذ ُتظهر بيانات االستثمارات اجلديدة املعلن عنها يف عام 2013 أن قطاعي التصنيع واخلدمات ميثالن 

حنو ٩0 يف املائة من جمموع قيمة املشاريع يف كل من أفريقيا وأقل البلدان منوًا.

الغلزقالطفيلقصؤثتقعىلقأنامطقاالستثامرقاألجنبيقايبلرشقيفقالحالصلاقايتودةقتغريهل

أصبحت انعكاسات ثورة الغاز الطفلي ُتشهد بوضوح يف أمناط االستثمار األجنيب املباشر. ففي 
قطاعي النفط والغاز يف الواليات املتحدة، يشهد دور رأس املال األجنيب منوًا متزايدًا كلما تكتل سوق 
الغاز الطفلي واشتدت حاجة األطراف املحلية األصغر يف هذا السوق إىل تقاسم تكاليف التنمية واإلنتاج. 
وقد استأثرت عمليات االندماج واالحتياز عرب احلدودية يف قطاع الغاز الطفلي بأكثر من 80 يف املائة 
من هذه الصفقات يف قطاعي الغاز والنفط يف عام 2013. وأصبحت شركات الواليات املتحدة اليت 
متتلك اخلربة الضرورية يف استكشاف آبار الغاز الطفلي وتطويرها أهدافًا لالحتياز أو شريكة لشركات 

الطاقة يف بلدان أخرى ثرية مبوارد الغاز الطفلي.
ومبنأى عن قطاع النفط والغاز، فإن الغاز الطبيعي الزهيد التكلفة بات يستقطب استثمارات 
جديدة أيضًا لقطاعات التصنيع يف الواليات املتحدة، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر يف مشاريع غري 
مطروقة، وخباصة يف املواد واملنتجات الكيميائية. وقد سجلت حصة الواليات املتحدة يف االستثمارات 
املائة  إىل 16 يف  عام 2011  املائة  من 6 يف  القطاعات  هذه  مشاريع جديدة يف  املعلنة يف  العاملية 
عام 2012، ومنها إىل 25 يف املائة عام 2013، وهو ما يفوق بكثري متوسط حصة الواليات املتحدة 
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يف مجيع القطاعات )7 يف املائة(. ويتوقع كذلك إعادة بعض الشركات عرب الوطنية التصنيعية التابعة 
للواليات املتحدة إىل أرض الوطن.

ويف حني تنحسر ميزة التكلفة اليت حيظى هبا مصنعو املواد البتروكيماوية يف البلدان األخرى 
الثرية بالنفط والغاز، فإن آثار االستثمار األجنيب املباشر أصبحت ملحوظة أيضًا خارج الواليات املتحدة، 
 )Chevron Philips( وال سيما يف غرب آسيا. فقد عادت الشركات عرب الوطنية، مثل شيفرون فيليبس
ودو للكيماويات )Dow Chemical( واكسون موبل للكيماويات )ExxonMobil Chemical(، لتركز 
التعاون اخلليجي، كشركة  البتروكيماويات يف دول جملس  على الواليات املتحدة. وحىت شركات 
نوفا للمواد الكيميائية )اإلمارات العربية املتحدة( وسابك )اململكة العربية السعودية( باتت تستثمر يف 

الواليات املتحدة.

استثامرااقأجنبيمقظبلرشةقيفققطلعقالييدلمقحيفزهلقانتهلءقظدةقاحلامصمقايشمحلمقبرباءة
االخرتاعقتيتصقالسحققالنلرئم

أصبحت الشركات عرب الوطنية يف قطاع املستحضرات الصيدالنية يف السنوات األخرية تتجه حنو 
تصفية استثماراهتا يف القطاعات غري األساسية وتتعاقد مع جهات خارجية ألنشطة البحث والتطوير، يف 
حني تنخرط يف أنشطة اندماج واحتياز لتأمني دفق إيرادات جديدة وقواعد إنتاج قليلة التكلفة. ويسعى 
كبار الالعبني يف هذا القطاع للحصول على عقاقري عالية النوعية وقليلة التكلفة من خالل احتياز الشركات 
سعوا الستهداف شركات األحباث الناجحة والناشئة  املنتجة يف البلدان النامية استجابة لنمو الطلب. كما
يف هذه البلدان. وارتفعت حصة صفقات االندماج واالحتياز عرب احلدود يف هذا القطاع يف االقتصادات 
النامية واالنتقالية من أقل من ٤ يف املائة قبل عام 2006 إىل 10 يف املائة يف الفترة بني عامي 2010

و2012، لتقفز إىل أكثر من 18 يف املائة عام 2013.
وما يسر عقد هذه الصفقات هو وفرة احتياطيات ضخمة من أرباح كربى الشركات عرب 
الوطنية يف قطاع الصيدلة، وهو ما يعد مؤشرًا أيضًا على املزيد من األنشطة يف هذا املجال. فخالل 
الربع األول فقط من عام 201٤، جتاوزت قيمة صفقات االندماج واالحتياز عرب احلدودية )23 مليار 

.2013 دوالر يف 55 صفقة( قيمة مجيع الصفقات اليت ُسجلت يف عام
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رحيتقأظحالقاالستثامرقاألجنبيقايبلرشقلدىقرشكلاقايسلمهمقاخللصم

2013، سجلت األموال املستحقة لدى شركات املسامهة اخلاصة زيادة إضافية لتحطم  يف عام
رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 1.07 تريليون دوالر، أي بزيادة نسبتها 1٤ يف املائة قياسًا بالسنة املاضية. غري 
أن استثماراهتا عرب احلدود - يف شكل عمليات اندماج واحتياز أساسًا - مل تتجاوز 171 مليار دوالر 
)مبلغ صاف قدره 83 مليار دوالر(، أي باخنفاض نسبته 11 يف املائة. وبلغت املسامهات اخلاصة 21
يف املائة من جمموع عمليات االندماج واالحتياز عرب احلدود يف عام 2013، أي باخنفاض قدره 10

نقاط مئوية مقارنة بالذروة اليت بلغتها يف عام 2007. ومع ازدياد األموال املستحقة املتوفرة لالستثمار 
)االحتياطيات النقدية( وتراجع أنشطتها نسبيًا يف األعوام القليلة املاضية، فإن مثة فرصًا هائلة الزدياد 

االستثمارات األجنبية املباشرة من شركات املسامهة اخلاصة.
وال تزال معظم عمليات االحتياز اخلاصة متركزة يف أوروبا والواليات املتحدة، لكنها تشهد 
تزايدًا يف آسيا. وبدأت شركات املسامهة اخلاصة، رغم صغر حجمها، تنشأ يف البلدان النامية وتشارك 

يف صفقات ال تقتصر على البلدان النامية فحسب بل تتعداها إىل األسواق األنضج أيضًا.

االستثامرقاألجنبيقايبلرشقظنقصنلدصققالثتتةقالسيلدصمقالقصزالقضعيفًل،قرغمقاالستثامرااق
اهللئلمقللرشكلاقعربالحطنيمقايملحكمقللدتل

استمرت صناديق الثروة السيادية يف التوسع على صعيد األصول والرقعة اجلغرافية والصناعات 
املستهدفة. فاألصول اليت تديرها تقارب 6.٤ تريليونات دوالر مستثمرة يف مجيع أحناء العامل، مبا فيها 
أفريقيا جنوب الصحراء. وقد أنشأت البلدان املنتجة للنفط يف أفريقيا جنوب الصحراء صناديق سيادية 
هي أيضًا يف اآلونة األخرية إلدارة عوائد النفط. وال تزال استثمارات تلك الصناديق قليلة مقارنة حبجم 
أصوهلا، حيث متثل أقل من 2 يف املائة من األصول املدارة، وتقتصر على عدد قليل من صناديق الثروة 
السيادية الرئيسة. ويف عام 2013، بلغت االستثمارات األجنبية املباشرة هلذه الصناديق 6.7 مليارات 

دوالر، وبلغ رصيدها التراكمي 130 مليار دوالر.
وعدد الشركات عرب الوطنية اململوكة من الدول قليل نسبيًا، لكن عدد فروعها األجنبية ونطاق 
أصوهلا األجنبية ال يستهان هبما. فتقديرات األونكتاد تشري إىل وجود ما ال يقل عن 550 شركة عرب 
15 فرع أجنيب  وطنية مملوكة من الدول - يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء - وهلا زهاء 000
وتزيد قيمة أصوهلا األجنبية عن تريليوين دوالر، وبعضها يعد من أكرب الشركات عرب الوطنية يف العامل. 
وبلغ االستثمار األجنيب املباشر من هذه الشركات أكثر من 160 مليار دوالر يف عام 2013. وهو 
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يشكل زيادة طفيفة بعد أربع سنوات من التقهقر. وهي متثل عند هذا املستوى أكثر من 11 يف املائة  ما
من جمموع التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر، رغم أن عددها يشكل أقل من 1 يف املائة من 

جمموع الشركات عرب الوطنية يف العامل.

اإلنتلجقالدتيلقصحاصلقنمحهقايطتد
استمر اإلنتاج الدويل يف االزدياد عام 2013، إذ سجل زيادة نسبتها ٩ يف املائة يف املبيعات، 
و8 يف املائة يف األصول، و6 يف املائة يف القيمة املضافة، و5 يف املائة يف العمالة، و3 يف املائة يف الصادرات 
)اجلدول 2(. ووسعت الشركات عرب الوطنية من االقتصادات النامية واالنتقالية عملياهتا يف اخلارج 
بوترية أسرع من نظرياهتا من البلدان املتقدمة، ولكن معدل منوها ظل مماثاًل ملعدل منو عملياهتا املحلية، 

فحافظت بذلك إمجااًل على مؤشر تدويل ثابت.
اجلدول 2

مؤشرات خمتارة لالستثمار األجنيب املباشر واإلنتاج الدويل، 2013 وسنوات أخرى خمتارة
القيمة باألسعار احلالية

1٩٩0البند
2007-2005

201120122013)متوسط ما قبل األزمة(
٤52 3301 7001 ٤٩31 2081 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة

٤11 3٤71 7121 5321 2٤11 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة
٤6٤ 30٤25 11723 7٩021 0781٤ 2رصيد االستثمار األجنيب املباشر الوارد

313 ٩1626 ٩1323 88٤21 08815 2رصيد االستثمار األجنيب املباشر الصادر
7٤8 5811 6031 0721 7٩1 العائد على االستثمار األجنيب املباشر الوارد

3.87.36.٩7.66.8معدل العائد على االستثمار األجنيب املباشر الوارد
622 50٩1 5501 1351 1261 العائد على االستثمار األجنيب املباشر الصادر

6.07.26.57.16.3معدل العائد على االستثمار األجنيب املباشر الصادر
3٤٩ 332 556 780 111 عمليات الدمج والتملك عرب احلدود

508 5323٤ 51631 ٤6٩28 72321 ٤مبيعات الفروع األجنبية
٤٩2 08٩7 2627 8786 881٤ القيمة )املنتج( املضافة للفروع األجنبية

625 568٩6 75٤8٩ 17٩83 8٩3٤2 3جمموع أصول الفروع األجنبية
721 5327 ٤637 0127 ٤٩85 1صادرات الفروع األجنبية

726 15570 ٤1667 30663 62553 20عدد املوظفني يف الفروع األجنبية )باآلالف(

تذكري: 
28٤ 8077٤ 31٤72 28871 32751 22الناتج املحلي اإلمجايل

673 17117 ٤٩817 80116 07211 5تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل
25٩ 253 250 161 2٩ اإلتاوات وإيصاالت رسوم الترخيص 

160 5٩323 38622 03٤22 10715 ٤صادرات السلع واخلدمات
.201٤ األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام املصدر:
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وظلت السيولة املتاحة لدى أكرب 000 5 شركة عرب وطنية مرتفعة يف عام 2013 إذ بلغت 
أكثر من 11 يف املائة من جمموع أصوهلا. وُقدرت السيولة املتاحة لدى الشركات عرب الوطنية من 
3.5 تريليونات دوالر، يف حني بلغت تريليون دوالر لدى الشركات عرب الوطنية من  البلدان املتقدمة ب
االقتصادات النامية واالنتقالية. وظلت نسبة السيولة إىل األصول لدى الشركات عرب الوطنية من البلدان 
النامية مستقرة نسبيًا على مدى السنوات اخلمس املاضية عند نسبة 12 يف املائة تقريبًا. وباملقابل فإن 
نسبة السيولة إىل األصول لدى الشركات عرب الوطنية من البلدان املتقدمة ازدادت خالل األعوام األخرية 
من معدل ٩ يف املائة قبل األزمة املالية إىل أكثر من 11 يف املائة يف عام 2013. وتعين هذه الزيادة أنه 
يف هناية عام 2013 كان لدى الشركات عرب الوطنية من البلدان املتقدمة سيولة تزيد مببلغ 670 مليار 

دوالر عما كان لديها من قبل، ما يشكل عائقًا كبريًا أمام االستثمار.

اجتلهلاقاالستثامرقاألجنبيقايبلرشقاإلقليميم

بنمحقالتدي لاقظنقداخلقأيتص يل ازدصلدقاالستثامرقاألجنبيقايبلرشقإىلقأيتص يل،قظدعحظًل

سجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل أفريقيا زيادة نسبتها ٤ يف املائة لتبلغ 57
مليار دوالر، حتركها استثمارات دولية وإقليمية تستهدف الفرص السوقية واهلياكل األساسية. واجتذبت 
التوقعات اليت تشري إىل النمو املطرد للطبقات الوسطى الناشئة استثمارات أجنبية مباشرة يف القطاعات 
املوجهة حنو املستهلك، منها األغذية وتكنولوجيا املعلومات والسياحة واخلدمات املالية والبيع بالتجزئة.

وقد ُسجلت الزيادة اإلمجالية يف األقاليم الشرقية واجلنوبية يف أفريقيا، يف حني شهدت املناطق 
األخرى تراجعًا يف االستثمارات. ففي أفريقيا اجلنوبية تضاعفت التدفقات تقريبًا لتبلغ 13 مليار دوالر، 
يرجع اجلزء األكرب منها للتدفقات اليت سجلت رقمًا قياسيًا يف جنوب أفريقيا وموزامبيق. وكانت اهلياكل 
األساسية عامل اجلذب الرئيسي يف البلدين، باإلضافة إىل قطاع الغاز الذي كان له دور هام أيضًا يف 
6.2 مليار  موزامبيق. أما يف شرق أفريقيا، فقد ازداد االستثمار األجنيب املباشر بنسبة 15 يف املائة ليبلغ
دوالر نتيجة ازدياد التدفقات إىل كل من إثيوبيا وكينيا. وأصبحت كينيا مركز أعمال أثري ليس يف جمال 
التنقيب عن الغاز والنفط فحسب، وإمنا يف جمايل التصنيع والنقل أيضًا. وقد تستقطب االستراتيجية 
الصناعية اإلثيوبية رؤوس أموال آسيوية لتطوير قطاع التصنيع لديها. وتراجعت تدفقات االستثمار األجنيب 
املباشر إىل مشال أفريقيا بنسبة 7 يف املائة لتبلغ 15 مليار دوالر. يف حني شهدت كل من وسط وغرب 
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أفريقيا تراجعًا يف التدفقات الوافدة إليهما لتبلغ 8 مليارات و1٤ مليار دوالر لكل منهما، على التوايل. 
وهو ما يرجع جزئيًا إىل االضطرابات السياسية واألمنية يف كل منهما.

الوطنية  الشركات عرب  بريادة  األخرى،  زيادة هي  أفريقيا  داخل  االستثمارات من  وتشهد 
من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجرييا. ففي الفترة بني عامي 200٩ و2013، سجلت حصة املشاريع 
االستثمارية اجلديدة عرب احلدودية الناشئة من داخل أفريقيا زيادة لتبلغ 18 يف املائة، بعد أن كانت 
نسبتها أقل من 10 يف املائة خالل الفترة السابقة. ويشكل االستثمار األجنيب املباشر من داخل اإلقليم 
مصدرًا هامًا لرأس املال األجنيب بالنسبة للعديد من البلدان األصغر اليت عادة تكون غري ساحلية أو غري 

مصدرة للنفط يف أفريقيا.
وتتسق زيادة االستثمار األجنيب املباشر داخل أفريقيا مع جهود القادة الرامية إىل تعزيز التكامل 
اإلقليمي. غري أن االستثمار األجنيب املباشر داخل املجموعات اإلقليمية ال يشكل سوى حصة صغرية 
يشكل االستثمار األجنيب املباشر  من التدفقات داخل أفريقيا بالنسبة ملعظم التجمعات دون اإلقليمية. وال
داخل املجموعة حصة كبرية من االستثمارات داخل أفريقيا إال يف سياق مبادريت تعاون اقتصادي إقليمي 
مها مجاعة شرق أفريقيا )قرابة النصف( واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي )أكثر من ٩0 يف املائة(. 
وهو ما يرجع بشكل كبري إىل االستثمارات يف البلدان املجاورة لالقتصادين املهيمنني املستثمرين يف 
اخلارج ضمن هاتني املبادرتني، ومها جنوب أفريقيا وكينيا. وبذلك فإن مبادرات التعاون االقتصادي 
اإلقليمي أثبتت حىت اآلن أهنا أقل فعالية يف تشجيع االستثمارات من داخل اإلقليم مما ميكن أن حتققه 

مبادرة تعاون اقتصادي على نطاق أفريقيا ككل.
وتتركز املشاريع االستثمارية داخل أفريقيا يف قطاعي التصنيع واخلدمات. وال تتجاوز حصة 
الصناعات االستخراجية من قيمة املشاريع اجلديدة املعلن عنها من داخل اإلقليم نسبة 3 يف املائة، مقارنًة
بنسبة 2٤ يف املائة للمشاريع اجلديدة من خارج اإلقليم )خالل الفترة 200٩-2013(. وميكن أن 
تسهم االستثمارات من داخل اإلقليم يف بناء سالسل قيمة إقليمية. غري أن املشاركة األفريقية يف سالسل 
القيمة العاملية ال تزال إىل حد كبري حمدودة بإدماج املواد اخلام يف مراحل اإلنتاج النهائية من صادرات 

البلدان املتقدمة.
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بلدانقآسيلقالنلظيمقالقرزالقالحجهمقاألتىلقلحستثامر

ال تزال بلدان آسيا النامية تستأثر حبوايل 30 يف املائة من املجموع العاملي لتدفقات االستثمار 
األجنيب املباشر وتتصدر قائمة املناطق املتلقية هلذا االستثمار يف العامل، إذ بلغ جمموع التدفقات الوافدة 

إليها ٤26 مليار دوالر يف عام 2013.
وسجلت التدفقات الوافدة إىل شرق آسيا زيادة بنسبة 2 يف املائة لتبلغ 221 مليار دوالر. 
الوافدة إىل الصني ومجهورية كوريا  التدفقات  الفرعي إىل ازدياد  ويرجع األداء املستقر هلذا اإلقليم 
ومقاطعة تايوان الصينية. فقد بلغ جمموع التدفقات الوافدة إىل الصني 12٤ مليار دوالر يف عام 2013، 
يضع الصني جمددًا يف املرتبة الثانية من البلدان املتلقية لالستثمار األجنيب املباشر يف العامل. وسجلت  ما
التدفقات اخلارجة من الصني بدورها منوًا بنسبة 15 يف املائة، لتبلغ 101 مليار دوالر، بفضل عدد 
من الصفقات الضخمة يف البلدان املتقدمة. ومن املتوقع أن تتجاوز التدفقات اخلارجة من الصني تلك 
الوافدة إليها خالل فترة تتراوح بني سنتني وثالث سنوات. أما هونغ كونغ )الصني( فقد شهدت منوًا 
طفيفًا يف التدفقات الوافدة إليها لتبلغ 77 مليار دوالر. وقد سجل اقتصادها جناحًا باهرًا يف اجتذاب 
املقار اإلقليمية للشركات عرب الوطنية، اليت بلغ عددها يف هونغ كونغ حنو ٤00 1 مقرًا يف عام 2013.

وازدادت التدفقات الوافدة إىل جنوب شرق آسيا بنسبة 7 يف املائة لتبلغ 125 مليار دوالر 
اجتذبت نصفها سنغافورة - وهي اقتصاد آخر جيتذب املقار الفرعية للشركات عرب الوطنية. وبدأت 
الدول األعضاء العشرة يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاؤها الستة يف اتفاق التجارة احلرة )أستراليا 
ومجهورية كوريا والصني ونيوزيلندا واهلند واليابان( مفاوضات إلنشاء الشراكة االقتصادية اإلقليمية 
الشاملة. ويف عام 2013، بلغ جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل البلدان الستة عشر 
املتفاوضة يف الشراكة 3٤3 مليار دوالر، أي 2٤ يف املائة من جمموع التدفقات الوافدة يف العامل. 
وخالل األعوام اخلمسة عشر املاضية، أسهمت اجلهود االستباقية للتعاون اإلقليمي يف جمال االستثمار 
يف شرق وجنوب شرق آسيا يف حتقيق زيادة يف االستثمارات األجنبية املباشرة اإلمجالية واإلقليمية يف 
هذه املنطقة. وتشكل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة حاليًا 
أكثر من ٤0 يف املائة من التدفقات الوافدة إىل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مقارنة بنسبة 17 يف املائة 
قبل عام 2000. وحتقق االستثمارات األجنبية املباشرة من داخل اإلقليم يف قطاعي اهلياكل األساسية 
والتصنيع فرصًا إمنائية للبلدان املنخفضة الدخل، مثل مجهورية الو الشعبية الدميقراطية ومجهورية ميامنار.

أما التدفقات الوافدة إىل جنوب آسيا فقد ازدادت بنسبة 10 يف املائة لتبلغ 36 مليار دوالر 
يف عام 2013. وشهدت اهلند، وهي البلد املتلقي األكرب لالستثمارات يف هذا اإلقليم الفرعي، زيادة 
17 يف املائة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر لتبلغ 28 مليار دوالر. غري أن قطاع البيع بالتجزئة  بنسبة
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كان استثناء هلذا االجتاه اإلمجايل املتصاعد، إذ مل يشهد أي زيادة رغم افتتاح متجر للبيع بالتجزئة يضم 
عالمات جتارية متعددة يف عام 2012.

وجيري إنشاء ممرات تربط جنوب آسيا بشرق وجنوب شرق آسيا، منها املمر االقتصادي بني 
بنغالدش والصني وميامنار واهلند واملمر االقتصادي بني باكستان والصني. وسيساعد ذلك يف تعزيز 
املوصولية بني األقاليم الفرعية اآلسيوية وإتاحة فرص التعاون االقتصادي اإلقليمي. ومن املتوقع أن تسرع 
هذه املبادرات وترية االستثمار يف اهلياكل األساسية وحتّسن مناخ األعمال التجارية إمجااًل يف جنوب آسيا.

واخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل غرب آسيا يف عام 2013 بنسبة ٩ يف 
املائة لتبلغ ٤٤ مليار دوالر، حيث مل تشهد أي انتعاش للعام اخلامس على التوايل. وتشكل التوترات 
اإلقليمية واالضطرابات السياسية املستمرة حائاًل دون إقبال املستثمرين، رغم وجود اختالفات على هذا 
تزال تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تشهد  الصعيد بني البلدان. ففي اململكة العربية السعودية وقطر ال
تراجعًا، يف حني بدأت هذه التدفقات تنتعش ببطء يف البلدان األخرى، رغم أهنا ال تزال دون مستوياهتا 
السابقة، ما عدا يف الكويت والعراق حيث سجلت هذه التدفقات مستوى قياسيًا يف عامي 2012

و2013 على التوايل.
وباملقابل فقد سجلت التدفقات اخلارجة من غرب آسيا قفزة بنسبة 6٤ يف املائة يف عام 2013، 
ترجع بشكل رئيسي إىل التدفقات اخلارجة من دول جملس التعاون اخلليجي. ويفسر أغلب هذه الزيادة 
تضاعف حجم التدفقات اخلارجة من قطر ٤ مرات وتضاعف التدفقات اخلارجة من الكويت مبعدل 
3 مرات تقريبًا. وقد تسجل التدفقات اخلارجة زيادة إضافية نظرًا الرتفاع مستوى احتياطي القطع 

األجنيب يف دول جملس التعاون.

أظتصيلقالحرينيمقتظنط مقاليلرصبي األجنبيايبلرشيفبلدان رفلتاقنمحقاالستثامر

بلغ جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل بلدان أمريكا الالتينية والكارييب 2٩2 مليار 
دوالر يف عام 2013. وباستثناء املراكز املالية اخلارجية، سجلت هذه التدفقات زيادة بنسبة 5 يف املائة 
لتبلغ 182 مليار دوالر. ويف حني كانت أمريكا اجلنوبية تتصدر بشكل كبري تدفقات االستثمار األجنيب 
املباشر إىل هذه املنطقة، فقد تراجعت التدفقات إىل هذا اإلقليم الفرعي يف عام 2013 بنسبة 6 يف املائة 
لتبلغ 133 مليار دوالر، بعد ثالث سنوات متعاقبة من النمو القوي. ومن بني البلدان املتلقية الرئيسية، 
شهدت الربازيل تراجعًا طفيفًا بنسبة 2 يف املائة، رغم زيادة التدفقات إىل القطاع األويل بنسبة 86 يف 
املائة. وتراجعت التدفقات إىل كل من شيلي واألرجنتني بنسبة 2٩ يف املائة و25 يف املائة، لتبلغ 20
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مليار دوالر و٩ مليارات دوالر لكل منهما على التوايل، بسبب تراجع التدفقات إىل قطاع التعدين. 
واخنفضت كذلك التدفقات إىل بريو بنسبة 17 يف املائة لتبلغ 10 مليارات دوالر. يف حني ازدادت 
التدفقات إىل كولومبيا بنسبة 8 يف املائة لتبلغ 17 مليار دوالر، بفضل عمليات االندماج واالحتياز عرب 

احلدودية يف القطاعني الكهربائي واملصريف بشكل رئيسي.
وازدادت التدفقات إىل أمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب )باستثناء املراكز املالية اخلارجية( بنسبة 
6٤ يف املائة لتبلغ ٤٩ مليار دوالر، يرجع جزء كبري منها إىل صفقة احتياز األسهم املتبقية يف شركة 
Grupo Modelo من جانب شركة البرية البلجيكية AB InBev، مببلغ 18 مليار دوالر، ما أّدى إىل 

زيادة التدفقات الوافدة إىل املكسيك بأكثر من الضعف لتبلغ 38 مليار دوالر. وُسجلت زيادة كذلك 
يف بنما )61 يف املائة( وكوستاريكا )1٤ يف املائة( ونيكاراغوا )5 يف املائة(.

واحنسرت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب 
)باستثناء املراكز املالية اخلارجية( بنسبة 31 يف املائة لتبلغ 33 مليار دوالر، بسبب توقف عمليات 
االحتياز يف اخلارج وطفرة تسديد أقساط القروض من الفروع األجنبية إىل الشركات عرب الوطنية األم 

الربازيلية والشيلية.
ويف نظرة استشرافية، يبدو أن مثة فرصًا جديدة للمستثمرين األجانب يف قطاعي النفط والغاز، 
خصوصًا الغاز الطفلي يف األرجنتني واإلصالحات القطاعية يف املكسيك، تبشر بآفاق إجيابية لالستثمار 
قطاع التصنيع، تسعى الشركات عرب الوطنية للسيارات إىل تنفيذ خطط استثمارية  األجنيب املباشر. ويف

أيضًا يف الربازيل واملكسيك.
وتبدو آفاق النمو لقطاع السيارات واعدة يف هذين البلدين، حيث توجد فروق واضحة بينهما 
يف السياسات احلكومية واستجابات الشركات عرب الوطنية. وهو ما يتجلى يف مستوى وأشكال مشاركة 
كل منهما يف سالسل القيمة العاملية. فصادرات السيارات أعلى يف املكسيك وحتظى بنسبة مشاركة 
أعلى يف مراحل اإلنتاج النهائية وبنسبة أعلى من القيمة املضافة املستوردة. أما املنتجون الربازيليون، 
الذين تشكل الشركات عرب الوطنية جزءًا كبريًا منهم، فهم خيدمون بشكل رئيسي السوق املحلية. 
ورغم أن نسبة صادراهتم أقل، فإهنا تتضمن حصة أكرب من القيمة املضافة املنتجة حمليًا، مبا يف ذلك من 

خالل املحتوى والروابط املحلية.
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رقمققيليسقلحستثامرقاألجنبيقايبلرشقيفقاالقتيلدااقاالنت لليم،قتلينقبآيلققغريقظضمحنم

سجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل االقتصادات االنتقالية زيادة بنسبة 28
يف املائة لتبلغ 108 مليارات دوالر يف عام 2013. ففي جنوب شرق أوروبا، ازدادت التدفقات من 
تبقى  2.6 مليار دوالر يف عام 2012 إىل 3.7 مليارات دوالر يف عام 2013، بفضل خصخصة ما
من مؤسسات مملوكة من الدولة يف قطاع اخلدمات. أما يف كومنولث الدول املستقلة، فقد ازدادت 
التدفقات بنسبة 28 يف املائة بفضل الزيادة الكبرية يف التدفقات الوافدة إىل االحتاد الروسي. ومع أن 
البلدان املتقدمة هي املستثمر الرئيسي، فإن االستثمار األجنيب املباشر من البلدان النامية شهد ارتفاعًا 
أيضًا. ويرجح أن تتأثر آفاق االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادات االنتقالية بالتقلبات النامجة عن 

االضطرابات اإلقليمية.
وسجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من املنطقة يف عام 2013 قفزة بنسبة 8٤

يف املائة، لتسجل مبلغًا قياسيًا هو ٩٩ مليار دوالر. وكما يف األعوام السابقة، استأثر االحتاد الروسي 
بأغلب مشاريع االستثمار األجنيب املباشر. وبلغت قيمة املشتريات عرب احلدودية يف شكل صفقات اندماج 
ارتفعت قيمة االستثمارات اجلديدة املعلن  واحتياز للشركات عرب الوطنية من املنطقة ستة أضعافها، كما

عنها بنسبة 87 يف املائة لتبلغ 1٩ مليار دوالر.
وخالل العقد املاضي، أصبحت االقتصادات االنتقالية املنطقة األسرع منوًا يف العامل على صعيد 
االستثمار األجنيب املباشر الوافد واخلارج معًا. وشكلت بلدان االحتاد األورويب الشركاء األهم يف هذا 
النمو السريع لالستثمار األجنيب املباشر، سواء كبلدان مستثمرة أو متلقية. وحيظى االحتاد األورويب بأعلى 
حصة من رصيد االستثمار األجنيب املباشر الوافد يف املنطقة، حيث يستأثر بأكثر من ثلثي جمموعه. 
كومنولث الدول املستقلة فأغلب استثماراته تستهدف املوارد الطبيعية، وقطاعات املستهلك، وقطاعات  أما
أخرى خمتارة يف طور التحرير أو اخلصخصة. ويف جنوب شرق أوروبا، كانت اخلصخصة أيضًا عاماًل

جلذب استثمارات االحتاد األورويب، باإلضافة إىل مزيج من تكاليف اإلنتاج املنخفضة وآفاق الشراكة 
أو العضوية يف االحتاد األورويب. وباملثل، توجه معظم رصيد االستثمار األجنيب املباشر اخلارج من 
االقتصادات االنتقالية، وعلى رأسها االحتاد الروسي، إىل بلدان االحتاد األورويب. ويتطلع املستثمرون 
إىل األصول االستراتيجية يف أسواق االحتاد األورويب، مبا يشمل أنشطة مراحل اإلنتاج النهائية يف قطاع 

الطاقة وأنشطة اإلنتاج ذات القيمة املضاعفة يف قطاع التصنيع.
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نمحهل ايت دظمقرستعيد البلدان إىل التدي لاقالحايدة

استعادت التدفقات الوافدة إىل البلدان املتقدمة منوها يف عام 2013، بعد االخنفاض احلاد الذي 
2012، لتبلغ 566 مليار دوالر، أي بزيادة نسبتها ٩ يف املائة. وبلغت التدفقات الوافدة  سجلته يف عام
إىل البلدان املتقدمة 2٤6 مليار دوالر )زيادة بنسبة 1٤ يف املائة(، وهي نسبة ال تزال أدىن من الذروة 
2007 بنسبة 30 يف املائة. ومن بني االقتصادات الكربى، شهدت التدفقات الوافدة إىل  اليت بلغتها عام
أملانيا طفرة حادة، بعد تراجعها بشكل قياسي يف عام 2012، يف حني سجلت اخنفاضًا حادًا يف كل 
من فرنسا واململكة املتحدة. ويف العديد من احلاالت، كانت التقلبات الكبرية يف القروض بني الشركات 
عاماًل مسامهًا هامًا يف هذا الوضع. وشهدت التدفقات الوافدة إىل إيطاليا وإسبانيا طفرة حادة بدورها، 
لتصبح إسبانيا أكرب بلد أورويب متلق لالستثمار األجنيب املباشر يف عام 2013. وانتعشت التدفقات 
الوافدة إىل أمريكا الشمالية لتبلغ 250 مليار دوالر، حيث سجلت التدفقات إىل الواليات املتحدة - أكرب 

متلق لالستثمارات يف العامل - زيادة بنسبة 17 يف املائة لتبلغ 188 مليار دوالر.
وبلغ جمموع التدفقات اخلارجة من البلدان املتقدمة 857 مليار دوالر يف عام 2013، أي 
مل يشهد تغريًا ُيذكر عن العام املاضي. وقابل انتعاش االستثمارات يف أوروبا وتوسعها املستمر من اليابان 
تقليص أمريكا الشمالية استثماراهتا اخلارجية. وازدادت التدفقات اخلارجة من أوروبا بنسبة 10 يف 
املائة لتبلغ 32٩ مليار دوالر، وأصبحت سويسرا أكرب مستثمر مباشر يف أوروبا. وخالفًا هلذا االجتاه 
األورويب السائد، سجل االستثمار األجنيب املباشر اخلارج اخنفاضًا حادًا يف كل من فرنسا وأملانيا واململكة 
املتحدة. وتراجعت التدفقات اخلارجة من أمريكا الشمالية بنسبة 10 يف املائة، لتبلغ 381 مليار دوالر، 
يرجع جزئيًا إىل حتويل الشركات عرب الوطنية من الواليات املتحدة عوائد حققتها يف أسواق  وهو ما
األسهم املحلية يف أوروبا إىل الواليات املتحدة. أما التدفقات اخلارجة من اليابان فسجلت زيادة للعام 

الثالث على التوايل، لتبلغ 136 مليار دوالر.
وظلت التدفقات الوافدة واخلارجة على السواء عند نصف مستوى ذروهتا يف عام 2007. 
على صعيد حصتها من التدفقات العاملية، فقد استأثرت البلدان املتقدمة بنسبة 3٩ من جمموع التدفقات  أما

الوافدة، و61 يف املائة من جمموع التدفقات اخلارجة، وكالمها مستوى منخفض تارخييًا.
ورغم االحنسار الذي شهدته حصة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عرب األطلسي خالل 
السنوات القليلة املاضية، مل يزل االحتاد األورويب والواليات املتحدة شريكني استثماريني هامني، أكثر 
مما يستدعيه حجم اقتصاداهتما أو جتارهتما الثنائية. فبالنسبة للواليات املتحدة، تستأثر بلدان االحتاد األورويب 
بنسبة 62 يف املائة من جمموع التدفقات الوافدة إليها وبنسبة 50 يف املائة من جمموع التدفقات اخلارجة 
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منها. أما بالنسبة لالحتاد األورويب، فإن الواليات املتحدة تستأثر بثلث تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
الوافد إىل االحتاد األورويب من بلدان خارج االحتاد.

ردي لاقاالستثامرقاألجنبيقايبلرشقرسجلقزصلدةقإىلقأقلقالبلدانقنمحًا،قتلينقانخفلضًل
يفقالبلدانقالنلظيمقغريقالسلاليمقتالدتلقاجلزرصمقاليغريةقالنلظيم

زيادة بنسبة 1٤ يف  سجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل أقل البلدان منوًا
املائة، لتبلغ 28 مليار دوالر. ومع أن التدفقات الوافدة إىل بعض البلدان األكرب يف جمموعة أقل البلدان 
منوًا سجلت اخنفاضًا أو ركودًا، فإهنا سجلت زيادة يف بلدان أخرى يف املجموعة ذاهتا. ومتت تصفية 
استثمارات تقارب قيمتها 3 مليارات دوالر يف أنغوال، تلتها مكاسب استثمارية يف إثيوبيا وبنغالديش 
والسودان وموزامبيق وميامنار واليمن. وظلت حصة التدفقات الوافدة إىل أقل البلدان منوًا ضئيلة بنسبة 

2 يف املائة من جمموع التدفقات الوافدة على الصعيد العاملي.
وسجل عدد املشاريع االستثمارية اجلديدة املعلن عنها يف أقل البلدان منوًا رقمًا قياسيًا، كما بلغت 
قيمتها أعلى مستوى هلا منذ ثالث سنوات. وساهم قطاع اخلدمات بنسبة 70 يف املائة من قيمة املشاريع 
اجلديدة املعلن عنها، بفضل مشاريع الطاقة الواسع النطاق. وتشكل مصادر التمويل اخلارجي جزءًا 
أساسيًا من متويل عدد متزايد من مشاريع اهلياكل األساسية يف أقل البلدان منوًا. غري أن جزءًا كبريًا من 
االستثمارات املعلنة مل حتقق حىت اآلن تدفقات وافدة لالستثمار األجنيب املباشر، األمر الذي ميكن عزوه 
فترات النضوج الطويلة اليت متتد على  تتجسد يف استثمار أجنيب مباشر، أو حللول التمويل اهليكلي اليت ال

عدة سنوات، أو تأخر املشاريع فعليًا أو إلغاؤها.
فقد سجلت يف  الساحلية  النامية غري  البلدان  إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  أما 
عام 2013 اخنفاضًا بنسبة 11 يف املائة لتبلغ 2٩.7 مليار دوالر. وشهدت املجموعة اآلسيوية من هذه 
البلدان االخنفاض األكرب يف التدفقات بنسبة 50 يف املائة تقريبًا، بسبب احنسار االستثمارات يف منغوليا 
بشكل أساسي. ورغم املشهد املختلط لتدفقات االستثمار إىل هذه املجموعة من البلدان يف أفريقيا، فقد 
شهدت 8 من البلدان اخلمسة عشر النامية غري الساحلية يف أفريقيا زيادة يف االستثمارات الوافدة إليها، 

وعلى رأسها زامبيا اليت استقطبت 1.8 مليار دوالر.
ويظل االستثمار األجنيب املباشر عاماًل أهم نسبيًا يف تكوين رأس املال ومنوه بالنسبة للبلدان النامية 
هو بالنسبة للبلدان النامية ككل. فقد بلغ معدل حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  غري الساحلية مما



19عتعقعلع

يف االقتصادات النامية نسبة إىل تكوين رأس املال اإلمجايل الثابت 11 يف املائة خالل العقد املاضي، يف 
حني بلغ معدله الضعف تقريبًا يف البلدان النامية غري الساحلية، بنسبة 21 يف املائة.

أما تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية فقد اخنفضت 
بنسبة 16 يف املائة لتبلغ 5.7 مليارات دوالر يف عام 2013، منهيًة بذلك عامني من االنتعاش. ويشكل 
استخراج املعادن واألنشطة املتعلقة مبراحل اإلنتاج النهائية واألنشطة التجارية واملالية والسياحة القطاعات 
الرئيسية املستهدفة باالستثمار األجنيب املباشر يف هذه املجموعة من البلدان. وتستقطب السياحة اهتمامًا 
 - متزايدًا من املستثمرين األجانب، يف حني أثر تآكل األفضليات التجارية سلبًا على قطاعات التصنيع

ومنها قطاعا املالبس واألمساك املجهزة - اليت كانت هدفًا ال ُيستهان به لالستثمار األجنيب املباشر.

اجتلهلاقسيلسلاقاالستثامرقتال ضلصلقالتئيسيم

إعلدةقرحطينهل ظسلعقايحظيمقجدصدةقينعقريفيمقاالستثامرااقترعزصز

اعتمدت  واقتصادًا  بلدًا  أن 5٩  عام 2013  يف  العامة  للسياسات  األونكتاد  رصد  ُيظهر 
ما جمموعه 87 من التدابري السياساتية اليت تؤثر على االستثمار األجنيب. وظلت سياسات االستثمار 
الوطنية موجهة حنو تشجيع االستثمار وحتريره. واستمر يف الوقت ذاته ارتفاع النسبة اإلمجالية لسياسات 

ارتفعت من 25 إىل 27 يف املائة )الشكل 5(. التقييدية، إذ االستثمار التنظيمية أو
وتضمنت تدابري حترير االستثمار عددًا من عمليات اخلصخصة يف االقتصادات االنتقالية. 
وشهدت بلدان من آسيا معظم عمليات التحرير اخلاصة باالستثمارات األجنبية، وكان جلها يف قطاعي 
االتصاالت والطاقة. أما القيود واللوائح التنظيمية اليت ُوضعت حديثًا يف جمال االستثمار األجنيب املباشر، 

فشملت عدم املوافقة على عدد من مشاريع االستثمار األجنبية.
وتتمثل ظاهرة حديثة العهد يف املساعي اليت تبذهلا بعض احلكومات ملنع تصفية االستثمارات 
من جانب املستثمرين األجانب. ففي ظل األزمة االقتصادية واالرتفاع املستمر ملعدالت البطالة املحلية، 
استحدثت بعض البلدان شروطًا جديدة للموافقة على عمليات االنتقال إىل أماكن أخرى وتسريح العمال. 
فضاًل عن ذلك، بدأت بعض بلدان املنشأ تشجع استرداد االستثمارات اخلارجية لشركاهتا عرب الوطنية.
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الشكل 5
التغريات يف سياسات االستثمار الوطنية، 2013-2000
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التحرير/التشجيع

التقييد/التنظيم

.201٤ األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام املصدر:

االستثامرصمقص تيضحتسنيالتصد رعزصزقيعلليمقاحلحايز

تستخدم احلكومات احلوافز على نطاق واسع كأداة من أدوات السياسات العامة الجتذاب 
الناحية  فعالة من  بأهنا غري  اليت تصف هذه احلوافز  املستمرة  االنتقادات  الرغم من  االستثمار، على 
االقتصادية وبأهنا تؤدي إىل إساءة توزيع األموال العامة. ويف عام 2013، كان أكثر من نصف تدابري 

التيسري تتعلق بتقدمي احلوافز االستثمارية. التشجيع أو التحرير أو
ووفقًا آلخر دراسة استقصائية أجراها األونكتاد بشأن وكاالت ترويج االستثمار، فإن اهلدف 
الرئيسي حلوافز االستثمار هو خلق الوظائف، يليه نقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات، يف حني أن أهم 
القطاعات املستهدفة هي تكنولوجيا املعلومات وخدمات األعمال، تليهما الزراعة والسياحة. وجاء 
تصنيف محاية البيئة وتنمية املناطق املحرومة متدنيًا يف استراتيجيات وكاالت ترويج االستثمار، رغم 

ما هلذين اهلدفني من أمهية متزايدة يف برامج عمل السياسات الوطنية والعاملية.
وربط خمططات حوافز االستثمار بأهداف التنمية املستدامة من شأنه أن جيعلها أداة سياساتية 
أكثر فعالية يف معاجلة أوجه قصور السوق، ويتيح ردًا على االنتقادات املوجهة إىل الطريقة اليت تستخدم 
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هبا حوافز االستثمار عادة. وفضاًل عن ذلك، ينبغي للحكومات أن تقّيم بعناية استراتيجياهتا املتعلقة 
باحلوافز وأن تعزز ممارساهتا يف جمال الرصد والتقييم.

الدتليمقتأختىقرنسوبقظنهل ارفلقلاقاالستثامر بلدانقريثفقظفلتضلهتلقبشأن

أضيفت ٤٤ معاهدة جديدة إىل نظام اتفاقات االستثمار الدولية العاملي ليحاذي عددها 2٤0 3
اتفاقًا يف هناية عام 2013 )الشكل 6(. وشهد العام ثنائية متزايدة يف جمال إبرام معاهدات االستثمار. 
فعدد متزايد من البلدان النامية أخذ ينفصل عن النظام يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، يف حني ظهر 
اجتاه "تصاعدي" يف جمال إبرام املعاهدات، جتلى يف تزايد الدينامية )بتزايد عدد البلدان املشاركة يف 
جوالت تفاوضية متتالية بوترية سريعة غري مسبوقة( ويف تزايد عمق ونطاق القضايا اجلاري تناوهلا. ويتبىن 
املتفاوضون بشأن اتفاقات االستثمار الدولية ُنهجًا مبتكرة أكثر فأكثر حيال األحكام الراهنة التفاقات 
االستثمار الدولية. ومن األمثلة على ذلك إضافة مسات التنمية املستدامة وأحكامها اليت تضفي بعدًا خاصًا 

بالتحرير على اتفاقات االستثمار الدولية و/أو تعزز بعض عناصر محاية االستثمار.
الشكل 6

االجتاهات يف اتفاقات االستثمار الدولية املوقعة، 2013-1983
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.201٤ األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام املصدر:
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االنعيلسلاقالنلميمقايتحقعمقظن"االرفلقلاقاإلقليميمقاليربى"

أصبحت املفاوضات بشأن االتفاقات اإلقليمية الكربى أكثر فأكثر بروزًا يف ساحة اجلدل العام، 
جتتذب النقد والتأييد معًا من خمتلف أصحاب املصلحة. وتتعلق الشواغل الرئيسية بتأثريها املحتمل  إذ
على املساحة التنظيمية والتنمية املستدامة لألطراف املتعاقدة. واالتفاقات اإلقليمية الكربى هي اتفاقات 
اقتصادية واسعة النطاق بني جمموعة بلدان تتميز جمتمعًة بوزن اقتصادي فائق األمهية ويشكل االستثمار 
جمموعه 88 بلدًا متقدمًا  فيها موضوعًا رئيسيًا يف االتفاق. ويضم سبع من هذه املفاوضات جمتمعة ما
وناميًا. ومن املرجح أن يكون هلذه االتفاقات إذا أُبرمت انعكاسات هامة على نظام االستثمار الدويل 

املتعدد الطبقات وأمناط االستثمار العاملية احلالية.
وقد يكون لالتفاقات اإلقليمية الكربى انعكاسات على نظام اتفاقات االستثمار الدولية ككل: 
قد تتمخض عن أوجه تضارب جراء تقاطعها مع  فهي قد تسهم يف تدعيم املشهد التعاهدي القائم أو
اتفاقات استثمار دولية قائمة - مبا فيها تلك املربمة على صعيد متعدد األطراف )الشكل 7(. فهناك، 
على سبيل املثال، ستة اتفاقات إقليمية كربى تتقاطع مع 1٤0 اتفاق استثمار دوليًا قائمًا، لكنها قد 
تتمخض عن 200 عالقة تعاهدية استثمارية ثنائية جديدة. وقد تؤدي االتفاقات اإلقليمية الكربى 
كذلك إىل هتميش األطراف الثالثة غري املشاركة فيها. ويتعني على املفاوضني من مث إيالء اعتبار يقظ 
جلميع هذه االنعكاسات النظمية. وتوخي الشفافية يف وضع القواعد، مقترنًا بإشراك أصحاب املصلحة 
على نطاق واسع، من شأنه أن يساعد يف التوصل إىل حلول مثلى وضمان قبول أوسع للمعاهدة من 

األطراف املعنية هبا.
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الشكل 7
املشاركة يف االتفاقات اإلقليمية الكربى وعضوية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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.201٤ األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام املصدر:

التوييميفقضلصلقاالستثامر بشأن رحاغلقظتزاصدة

شهد عام 2013 ثاين أكرب عدد من قضايا االستثمار اليت مت التحكيم فيها خالل سنة واحدة 
)56 قضية(، ما رفع جمموع القضايا إىل 568 قضية. وُرفع أكثر من ٤0 يف املائة من القضايا اجلديدة 
ضد دول أعضاء يف االحتاد األورويب، ومجيعها قضايا أطرافها أعضاء يف االحتاد األورويب، خال قضية 
واحدة. واستمر املستثمرون يف الطعن يف عدد كبري من التدابري املتخذة يف جماالت متعددة من السياسة 

العامة، وخباصة قطاع الطاقة املتجددة.
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وشهد العام املنصرم كذلك ما ال يقل عن 37 قرارًا حتكيميًا، يندرج 23 قرارًا منها يف النطاق 
العام - كما شهد ثاين أكرب جائزة حتكيمية ُعرفت حىت اليوم )٩35 مليون دوالر باإلضافة إىل الفوائد(. 
ومع احتمال إدماج تدابري التحكيم يف قضايا االستثمار يف "االتفاقات اإلقليمية الكربى" فإن نظام تسوية 

املنازعات بني املستثمر والدولة أصبح حمطًا لالهتمام العام.

دعحةقإىلقإصححقنللعقارفلقلاقاالستثامرقالدتليم

يف حني أن مجيع البلدان تقريبًا أطراف يف اتفاق استثمار دويل واحد أو أكثر، فإن العديد منها 
ال يشعر باالرتياح إزاء النظام احلايل. وتتعلق الشواغل أساسًا بالبعد اإلمنائي هلذه االتفاقات، والتوازن 

بني حقوق وواجبات املستثمرين والدول، ومدى تعقيد نظام اتفاقات االستثمار الدولية.
وتربز املساعي احلالية للبلدان هبدف التصدي هلذه التحديات أربعة مسارات عمل خمتلفة هي: 
)1( يهدف البعض إىل احلفاظ على الوضع القائم كما هو، واالمتناع عن إدخال تغيريات يف طريقة إبرام 
التزامات اتفاقات االستثمار الدولية اجلديدة؛ )2( يفصل البعض نفسه عن نظام اتفاقات االستثمار الدولية 
ينفذ البعض  من طرف واحد، منهيًا املعاهدات القائمة أو منددًا باتفاقيات التحكيم املتعددة األطراف؛ )3(
تعديالت انتقائية ويغري مناذج املعاهدات املستقبلية لكنه يترك املضمون والشكل التعاهديني للمعاهدات 
القائمة على حاهلا إىل حد بعيد، وأخريًا )٤( يهدف مسار اإلصالح النظمي إىل التصدي لتحديات 

نظام اتفاقات االستثمار الدولية على حنو شامل وكلي.
ومع أن كاًل من هذه املسارات له منافعه ومضاره، فإن اإلصالح النظمي من شأنه أن يتصدي 
بفعالية لتعقيدات نظام اتفاقات االستثمار الدولية ومواءمتها مع مقتضيات التنمية املستدامة. وميكن أن تتبع 
عملية اإلصالح هذه هنجًا مرحليًا يشمل إجراءات متتالية مدروسة بعناية، على النحو التايل: )1( حتديد 
جماالت اإلصالح )حتديد املسائل الرئيسية والناشئة والدروس املستفادة وبناء توافق آراء بشأن ما ميكن 
وما ينبغي تغيريه، وبشأن ما ال ينبغي وال ميكن تغيريه(، )2( صوغ خطة طريق لإلصالح )حتديد خمتلف 
العمليات الالزمة لإلصالح، وتقييم اإلجيابيات والسلبيات، واالتفاق على الترتيب الزمين لإلجراءات(، 
)3( تنفيذ خطة الطريق على الصعد الوطين والثنائي واإلقليمي. وميكن أن يضطلع مركز تنسيق متعدد 
األطراف، مثل األونكتاد، بدعم هنج مشويل ومنسق وإمنائي املنحى إزاء إصالح اتفاقات االستثمار الدولية 

من خالل حتليل السياسات، واملساعدة التقنية وبناء توافق اآلراء.
وميكن أن يتيح منتدى االستثمار العاملي املنصة الالزمة هلذا الغرض، فيما يتيح إطار سياسات 

االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة التوجيه الالزم.
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خطمقعمللتعزصزقظسلمهلاق االستثامريفأهدافالتنميمقايستداظم:
ال طلعقاخللص

يفاالستثامر ايتودةقر تيضقرغيريًاقظتاليًل أهدافالتنميمقايستداظمقلألظم

يف وجه التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية العاملية، يعكف املجتمع الدويل على وضع 
جمموعة من أهداف التنمية املستدامة. وهذه األهداف اليت جتري صياغتها يف األمم املتحدة مبشاركة 
أكرب عدد ممكن من أصحاب املصلحة، ترمي إىل بلورة العمل على نطاق عاملي لتحقيق أهداف ملموسة 
يف الفترة 2015-2030 تتمثل يف احلد من الفقر، وحتقيق األمن الغذائي، وتعزيز الصحة والتعليم، 

وختفيف آثار تغري املناخ، وطائفة من األهداف األخرى يف امليادين االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
وميكن أن تتخذ مسامهات القطاع اخلاص شكلني رئيسيني مها احلوكمة الرشيدة يف ممارسات 
العمل واالستثمار يف التنمية املستدامة. ويشمل ذلك التزام القطاع اخلاص بالتنمية املستدامة، وتوخي 
الشفافية واملساءلة يف أداء ممارسات التنمية املستدامة، وحتمل املسؤولية بتفادي إحلاق الضرر، حىت لو 

مل يكن حمظورًا، والشراكة مع احلكومة جلين أقصى حد من املنافع املشتركة لالستثمار.
وسيكون ألهداف التنمية املستدامة آثار هامة على املوارد يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء. 
وتتراوح تقديرات متطلبات االستثمار يف البلدان النامية وحدها بني 3.3 إىل ٤.5 تريليونات دوالر 
سنويًا، وهي موجهة بشكل رئيسي لتنمية اهلياكل األساسية )الطرقات والسكك احلديدية واملوانئ؛ 
وحمطات الكهرباء؛ واملياه واإلصحاح(، واألمن الغذائي )الزراعة والتنمية الريفية(، والتخفيف من آثار 

تغري املناخ والتكيف معه، والصحة، والتعليم.
ويقتضي حتقيق أهداف التنمية املستدامة تغيريًا مرحليًا على مستوى االستثمار العام واخلاص 
تكفي قدرات التمويل لدى القطاع العام وحدها لتلبية املتطلبات يف مجيع القطاعات املرتبطة  معًا. وقد ال
بأهداف التنمية املستدامة. غري أن مشاركة القطاع اخلاص يف االستثمارات املوجهة هلذه القطاعات ال تزال 
ضعيفًة نسبيًا اليوم. فجزء ضئيل فقط من األصول اليت تستثمرها البنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمني 
واملؤسسات واجلمعيات اخلريية، فضاًل عن الشركات عرب الوطنية، حول العامل يذهب إىل القطاعات 
سيما  املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة. وتقل نسبة هذه املشاركة أكثر فأكثر يف البلدان النامية، وال

البلدان األفقر منها )أقل البلدان منوًا(.
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أظلعقايستحىقاحلليلقظنقاالستثامرقيفال طلعلاقايتربطمقبأهدافقالتنميمقايستداظم،قرحاجه
رتصليحندتالر 2.5 ظبلغهل سنحصم يجحة النلظيم البلدان

على املستوى احلايل لالستثمار، العام واخلاص، يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة يف
تريليون دوالر )الشكل 8(. وسد هذه البلدان النامية، ال تزال هناك فجوة متويل سنوية مببلغ يناهز 2.5
الفجوة مهمة شاقة لكنها يف املتناول. وميكن أن يغطي القطاع اخلاص جزءًا من هذه الفجوة )يف إطار
سيناريو "سري األمور كاملعتاد"( إذا استمر معدل النمو احلايل لالستثمار اخلاص. فبالنسبة للبلدان النامية

لالستثمار  احلايل النمو معدل يكون أن ميكن النمو، السريعة الناشئة االقتصادات فيها مبا كمجموعة،
املستدامة،  التنمية بأهداف املرتبطة االستثمارات جمموع يقتضيه الذي اجلزء لتغطية تقريبًا كافيًا اخلاص
والذي يعادل املشاركة احلالية للقطاع اخلاص يف هذه االستثمارات. غري أنه على املستوى املجمع،
تريليون دوالر سنويًا، واحلجم النسيب هلذه الفجوة قد تكون له أمهية أكرب 1.6 تناهز فجوة هناك ستظل
بكثري يف أقل البلدان منوًا واالقتصادات اهلشة. وميكن أن تؤدي زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف متويل

أهداف التنمية املستدامة يف البلدان النامية إىل تغطية جزء أكرب من هذه الفجوة.
8 الشكل

االحتياجات االستثمارية السنوية املقدرة واملشاركة املمكنة للقطاع اخلاص
)بتريليونات الدوالرات(

مسامهة القطاع اخلاص املمكنة لسد الفجوة

املستوى احلايل من املشاركة

مستوى أعلى من املشاركة

3.9

1.4
2.5

جمموع االحتياجات
االستثمارية السنوية

االستثمار
السنوي احلايل

فجوة االستثمار 
السنوية

1.8

0.9

.201٤ لعام العاملي االستثمار تقرير األونكتاد، املصدر:

أهداف قطاع حسب ستتفاوت االستثمار لفجوات النسيب احلجم فإن التصنيفي، الصعيد على أما
وحسب - كذلك وستظل متدنية القطاعات بعض يف اخلاص القطاع مشاركة أن حيث - املستدامة التنمية
املجموعات املختلفة من البلدان النامية. ويبلغ الفرق بني املستويات االبتدائية ومعدالت منو االستثمارات
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اخلاصة يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة يف البلدان األقل منوًا حدًا يتعذر معه على القطاع 
اخلاص تغطية اجلزء الذي يعادل مستوى مشاركتها احلايل من متطلبات االستثمار حىت عام 2030.

إىلق حتتلج نمحًا البلدان خلصًل،قتأقل اهتامظًل االقتيلدااقالضعيفمقهييليًلقرستدعي
اخللص ظضلعفمقظعدلنمحقاالستثامر

تتفاوت استثمارات القطاع اخلاص ومشاركته يف خمتلف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية 
املستدامة تفاوتًا واسعًا بني البلدان النامية. وتواجه األسواق الناشئة أوضاعًا ختتلف كليًا عن االقتصادات 
اهلشة، كأقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية. ففي أقل البلدان 
منوًا، ستظل املساعدة اإلمنائية الرمسية حتظى بأمهية فائقة، وهي تشكل حاليًا مصدر التمويل اخلارجي 

األكرب واملستخدم غالبًا لدعم امليزانية واإلنفاق العام بشكل مباشر.
وبالنظر إىل املستوى احلايل ملشاركة القطاع اخلاص يف االستثمار يف القطاعات املرتبطة بأهداف 
التنمية املستدامة، ويف ضوء معدالت النمو احلالية، فإن استمرار سيناريو "سري األمور كاملعتاد" سيترك أقل 
البلدان منوًا يف مواجهة فجوة متويلية ميكن أن تتمخض عن زيادة يف متطلبات متويل القطاع العام تعادل 
2030. وهذا السيناريو، مقترنًا بقدرات التمويل املحدودة لدى حكومات أقل  تسعة أضعافها حىت عام
البلدان منوًا وحقيقة أن اجلزء األكرب من املساعدة اإلمنائية الرمسية يف هذه البلدان ُيستخدم أساسًا لدعم 
اإلنفاق احلايل حلكوماهتا )وليس ألغراض االستثمار(، جيعله خيارًا غري واقعي. ودون زيادة معدالت 
االستثمار من القطاع اخلاص، فإن متطلبات التمويل املرتبطة بآفاق أهداف التنمية املستدامة يف أقل 

البلدان منوًا ال ميكن أن تتجسد يف الواقع.
وأحد األهداف املمكنة لتشجيع استثمارات القطاع اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة يف 
أقل البلدان منوًا قد يتمثل يف مضاعفة معدل منو هذه االستثمارات. وستمنح املسامهة الناجتة عن ذلك 
االستثمار اخلاص دورًا متويليًا جمديًا يكمل االستثمار العام واملساعدة اإلمنائية الرمسية. وسيظل الدور 
اجلوهري لالستثمار العام واملساعدة اإلمنائية الرمسية، ألن تغطية متطلبات التمويل املتبقية يقتضي زيادة 

معدالهتما احلالية ثالث مرات حىت عام 2030.
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القسيامقيف يفقجمللقاالستثامر، اخللص هنلكقإظيلنيلاقكبريةقلزصلدةقظسلمهلاقال طلع
الغذائيتالتخفيفقظنقآثلرقرغرياينلخ قطلعلاقاهليلكلقاألسلسيمقتاألظن

تنطوي بعض القطاعات على إمكانات أعلى من غريها لزيادة مشاركة القطاع اخلاص )الشكل ٩(.
فقطاعات اهلياكل األساسية، كالكهرباء والطاقة املتجددة )يف إطار التخفيف من آثار تغري املناخ(، والنقل
واملياه واإلصحاح، مرشحة بشكل طبيعي لزيادة مشاركة القطاع اخلاص فيها رهن الشروط الصحيحة
القطاعات األخرى املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة فقد تكون احتماالت اجتذاهبا وبالضمانات املناسبة. أما
قدرًا أكرب من اهتمام القطاع اخلاص أضعف إما لصعوبة تصميم مناذج تصف نسبة املخاطرة إىل العائد على
مسؤوليات  صلب يف تندرج ألهنا أو مثاًل( املناخ تغري مع التكيف )مشاريع اخلاصني املستثمرين جيتذب حنو
)التعليم  فيها اخلاص القطاع مشاركة دون حيول حنو على احلساسية من عالية بدرجة وتتسم العام القطاع
والرعاية الصحية مثاًل(. لذا فإن استثمارات القطاع العام تظل ذات أمهية جوهرية وحمورية. غري أنه ما دام

يتعني  النامية، البلدان من العديد يف التمويل متطلبات مجيع تلبية العام القطاع من ُينتظر أن الواقعي غري من
أن ترافق أهداف التنمية املستدامة مبادرات استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع اخلاص.

٩ الشكل
املسامهة املمكنة للقطاع اخلاص يف سد فجوات االستثمار عند مستوى املشاركة احلايل واألعلى

)مبليارات الدوالرات(
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الكهرباء
التخفيف من آثار تغري املناخ

األمن الغذائي
االتصاالت

النقل
النظم اإليكولوجية/التنوع البيولوجي

الصحة
املياه واإلصحاح

التكيف مع تغري املناخ
التعليم

مستوى املشاركة احلايل، منتصف املدى
مستوى مشاركة أعلى، منتصف املدى

مستوى املشاركة احلايل، املدى
مستوى مشاركة أعلى، املدى

.201٤ لعام العاملي االستثمار تقرير األونكتاد، املصدر:



29عتعقعلع

ثممقظعضحاقسيلسلريمقريتنفزصلدةقظشلركمقايستثمتصناخللصنييفال طلعلاقايتربطمق
طلبعاخلدظمقالعلظم العدصدقظنهلقبلحلسلسيمقأتقله بأهدافالتنميمقايستداظمقالتيقصتسم

تتعلق املعضلة األوىل باملخاطر اليت تنطوي عليها زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف القطاعات 
احلساسة. فتقدمي خدمات القطاع اخلاص يف الرعاية الصحية والتعليم يف البلدان النامية، مثاًل، ميكن أن 
تكن هناك تدابري حوكمة ورقابة قوية مطبقة،  مل يتمخض عن آثار سلبية على معايري هذه اخلدمات ما
وهو ما يقتضي بدوره مؤسسات قديرة وكفاءات فنية. كما أن مشاركة القطاع اخلاص يف قطاعات 
اهلياكل األساسية الضرورية، كالكهرباء أو االتصاالت، قد ال ختلو من احلساسية يف البلدان النامية، 
حيث تنطوي على نقل أصول القطاع العام إىل القطاع اخلاص. وتتسم عمليات القطاع اخلاص يف 
بعض قطاعات اهلياكل األساسية، مثل املياه وخدمات اإلصحاح، على حساسية خاصة ملا تتسم به هذه 

القطاعات من طابع االحتياجات األساسية.
وتنبثق معضلة ثانية من احلاجة إىل احلفاظ على خدمات جيدة تتاح للجميع بأسعار معقولة. 
وتتمثل العقبة الرئيسية اليت حتول دون زيادة مسامهات القطاع اخلاص االستثمارية يف القطاعات املرتبطة 
بأهداف التنمية املستدامة يف عدم مالءمة نسبة املخاطرة إىل العائد يف العديد من هذه االستثمارات. 
وهناك آليات عديدة لتقاسم املخاطر أو حتسني نسبة املخاطرة إىل العائد ملستثمري القطاع اخلاص. غري 
أن زيادة العوائد جيب أن ال يؤدي إىل صعوبة وصول الفئات األفقر يف املجتمع إىل اخلدمات اليت يقدمها 
املستثمرون اخلاصون ألسباب تتعلق بالتكلفة أو غريها. فالسماح ملقدمي خدمات الكهرباء أو املياه 
بتغطية املناطق احلضرية اجلذابة اقتصاديًا وجتاهل احتياجات املناطق الريفية، أو زيادة أسعار اخلدمات 

األساسية، ليس نتيجة مستدامة.
وتكمن معضلة ثالثة يف دور كل من االستثمار العام واخلاص. فرغم أن العجز يف متويل القطاع 
العام يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة جيعل من املرغوب زيادة استثمارات القطاع اخلاص 
يف هذه القطاعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املنشودة، فإن استثمارات القطاع العام تظل جوهرية 
وحمورية. فاحلكومات هي من ينبغي أن تتحمل يف هناية املطاف مسؤولية توفري اخلدمات العامة احليوية 

وصوغ االستراتيجية اإلمجالية للتنمية املستدامة، من خالل وضع السياسات والقواعد ذات الصلة.
وتتمثل معضلة رابعة يف التنازع الظاهر بني احتياجات التمويل احلادة بشكل خاص يف االقتصادات 
الضعيفة هيكليًا، خصوصًا أقل البلدان منوًا، اليت تقتضي زيادة كبرية يف استثمارات القطاع اخلاص، 
وبني حقيقة أن هذه البلدان حتديدًا تواجه صعوبة أكرب يف اجتذاب هذه االستثمارات. ودون تدخل 
سياسايت هادف وتدابري دعم موجهة، فإن مثة خماطرة حقيقية بأن يظل املستثمرون ينظرون إىل ظروف 

العمل واملخاطر يف أقل البلدان منوًا باعتبارها عوائق حتول دون املجازفة باالستثمار فيها.
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لحستثامرقاخللصقيفقأهدافقالتنميمقايستداظم اسرتاريجيًل األتنيتلدقص رتحقإطلرًا

يتناول اإلطار االستراتيجي لالستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة )الشكل 10( التحديات 
يلي: واحللول السياساتية الرئيسية املتعلقة مبا

توفري القيادة لتحديد مبادئ توجيهية وأهداف تضمن االتساق بني السياسات وبلورة العمل.	 
تعبئة األموال ألهداف التنمية املستدامة - ويشمل ذلك تعبئة املوارد اليت ميكن استثمارها يف 	 

التنمية املستدامة من خالل األسواق املالية أو عن طريق الوسطاء املاليني.
توجيه األموال ملشاريع التنمية املستدامة - وذلك بضمان توجيه األموال املتوفرة إىل مشاريع 	 

ملموسة على أرض الواقع تدعم التنمية املستدامة يف البلدان النامية، وخصوصًا يف أقل البلدان منوًا.
مضاعفة األثر وختفيف حدة العوائق - هتيئة بيئة مواتية واختاذ الضمانات املناسبة ملرافقة زيادة 	 

مشاركة القطاع اخلاص يف القطاعات اليت تتسم عادة باحلساسية.
الشكل 10

اإلطار االستراتيجي لالستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة

القيادة
وضع املبادئ التوجيهية، وتكثيف
العمل، وضمان اتساق السياسات

التوجيه
تشجيع وتيسري االستثمار 

يف القطاعات املتعلِّقة بأهداف 
التنمية املستدامة

األثر
تعزيز فوائد التنمية املستدامة

 إىل أقصى حد وتقليل املخاطر

التعبئة
زيادة التمويل وإعادة توجيه
األسواق املالية حنو االستثمار
يف أهداف التنمية املستدامة

.201٤ األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام املصدر:
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ايعضحاق عىل التغلب يف أنقصسلعد التحجيهيمقظنقرأنه ايبلدئ جممحعمقظن تضع
السيلسلريمقايتربطمقبزصلدةقظشلركمقال طلعاخللصيفال طلعلاقايتربطمقبأهدافالتنميمق

ايستداظم

تتفاوت نظرة أصحاب املصلحة املتعددين املشاركني يف حفز االستثمار اخلاص يف أهداف 	 
التنمية املستدامة إىل السبل الكفيلة بتسوية املعضالت السياساتية اليت تكتنف السعي إىل زيادة 
مشاركة القطاع اخلاص يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة. وقد يعني وضع جمموعة 
مشتركة من املبادئ يف جمال االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة على تكوين تصور مجاعي 

لالجتاه واهلدف. وميكن أن تكون املبادئ العامة التالية مبثابة إطار يف هذا الصدد:
املوازنة بني حترير االستثمار واحلق يف وضع الضوابط التنظيمية. قد تكون زيادة مشاركة القطاع 	 

اخلاص يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة ضرورية عندما ال تكون موارد القطاع 
العام كافية )رغم إمكانية اتباع هنج انتقائية أو مرحلية أو تتابعية(. ويف الوقت ذاته فإن زيادة 

هذه املشاركة جيب أن تقترن باللوائح التنظيمية املناسبة والرقابة احلكومية.
املوازنة بني احلاجة إىل حتقيق معدالت جذابة من نسب العائد إىل املخاطرة واحلاجة إىل إتاحة 	 

اخلدمات للجميع بأسعار معقولة. ويقتضي ذلك من احلكومات التصدي بشكل استباقي ألوجه 
إخفاقات السوق يف هذين اجلانبني. وهو ما ينطوي على فرض واجبات واضحة على املستثمرين 
واحلصول على التزامات قاطعة منهم، مع تقدمي احلوافز يف اآلن ذاته لتحسني أفق االستثمار يف 

نسبة العائد إىل املخاطرة. كما ينطوي على رهن احلوافز أو اإلعانات باإلمشال االجتماعي.
املوازنة بني تشجيع االستثمار اخلاص وتعزيز االستثمار العام. فاالستثمار العام واخلاص يكمل 	 

أحدمها اآلخر وال حيل أحدمها مكان اآلخر. فأوجه التآزر واألدوار املتعاضدة بني متويل القطاعني 
العام واخلاص ميكن متييزها على مستوى املوارد املالية، مثاًل يف تعبئة أموال القطاع اخلاص مع 
احلفاظ على أموال القطاع العام كرأس مال تأسيسي، وعلى مستوى السياسات، حيث ميكن 
أن تسعى احلكومات إىل إشراك املستثمرين اخلاصني لدعم برامج اإلصالح االقتصادي أو برامج 
إصالح اخلدمة العامة. غري أن من املهم ملقرري السياسات أن ال يترمجوا تشجيع االستثمار 

اخلاص إىل حتيز سياسايت ضد االستثمار العام.
املوازنة بني النطاق العاملي ألهداف التنمية املستدامة واحلاجة إىل بذل جهد خاص يف أقل البلدان 	 

منوًا. ففي حني ميكن حتديد التمويل اإلمجايل الالزم ملتطلبات التنمية على الصعيد العاملي، فإن 
املسامهة التمويلية للقطاع اخلاص تتطلب بذل جهود خاصة لصاحل أقل البلدان منوًا، ألن من 



تقرير االستثامر العاملي 322014

دون تدخالت سياساتية هادفة لن يتسىن اجتذاب املوارد الالزمة من املستثمرين اخلاصني. 
ومن املستحسن وضع أهداف استثمارية للقطاع اخلاص مكرسة للبلدان األفقر تدعم املساعدة 
اإلمنائية الرمسية لتعبئة أموال خاصة إضافية، وتقدمي املساعدة التقنية املوجهة وبناء القدرات من 

أجل املساعدة على اجتذاب االستثمار اخلاص إىل أقل البلدان منوًا.

زصلدةقاالستثامرقاخللصقيفقأهدافقالتنميمقايستداظمقرتطلبقتجحدققيلدةقعىلقايستحى
عنقاحلسقال يلديقلدىقظ تريقالسيلسلاقعىلقايستحىقالحطني العليي،قيضًح

إن وجود القيادة ضروري ليس فقط لتوفري املبادئ التوجيهية الالزمة للتعامل مع معضالت 
السياسات، بل أيضًا لتحقيق ما يلي:

حتديد أهداف االستثمار. تكمن مربرات أهداف التنمية املستدامة وجتارب األهداف اإلمنائية 
لأللفية يف أن وضع األهداف يساعد على توفري الغاية واملقصد. وتنطوي أهداف التنمية املستدامة 
املنشودة على أهداف استثمارية طموحة. ويستحسن أن جيعل املجتمع الدويل هذه األهداف واضحة 
وأن حتدد بوضوح عواقب السياسات االستثمارية وتشجيع االستثمار على الصعيدين الوطين والدويل. 
وُيستحسن وضع أهداف ميكن حتقيقها لكنها طموحة، تشمل زيادة استثمارات القطاعني العام واخلاص 

يف أقل البلدان منوًا.
ضمان اتساق السياسات وحتقيق التآزر. التفاعل بني السياسات ضروري - سواء كان بني 
بني سياسات االستثمار وغريها من السياسات املتعلقة بالتنمية  السياسات االستثمارية الوطنية والدولية، أو
املستدامة )مثاًل الضرائب، والتجارة، واملنافسة، والتكنولوجيا، والسياسات البيئية واالجتماعية وسياسات 
سوق العمل( وبني سياسات االقتصاد اجلزئي والكلي. والقيادة مطلوبة لضمان تشجيع التنمية املستدامة 
على الصعيد العاملي، وضمان مكانة لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة يف املحافل الدولية املعنية 
بتنسيق سياسات االقتصاد الكلي وعمليات إصالح النظام املايل العاملي، حيث سيكون للقرارات تأثري 

جوهري على آفاق النمو يف متويل أهداف التنمية املستدامة.
إنشاء منرب عاملي متعدد األطراف لتناول موضوع االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. ميكن 
أن يتيح منرب عاملي متعدد األطراف لتناول موضوع االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة منصة ملناقشة 
األهداف واملقاصد الكلية لالستثمار، وتعزيز املبادرات الواعدة لتعبئة التمويل ونشر املمارسات اجليدة، 

ودعم اإلجراءات املتخذة على أرض الواقع، وضمان اعتماد هنج مشترك إزاء قياس األثر.
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التنمية  التقنية يف جمال االستثمار يف أهداف  إنشاء مرفق متعدد الوكاالت لتقدمي املساعدة 
املستدامة. تتسم العديد من املبادرات اهلادفة إىل زيادة االستثمار اخلاص يف القطاعات املرتبطة بأهداف 
التنمية املستدامة بالتعقيد، وتتطلب قدرات تقنية هائلة ومؤسسات قوية. وإنشاء ترتيب مؤسسي متعدد 
الوكاالت من شأنه أن يساعد يف دعم أقل البلدان منوًا، وإسداء املشورة بشأن أمور تشمل مثاًل إنشاء 
وكاالت لتنمية املشاريع املتصلة بأهداف التنمية املستدامة قادرة على التخطيط ملشاريع تستويف شروط 
التمويل؛ وتصميم خمططات للمبادرات املتوجهة حنو أهداف التنمية املستدامة؛ ووضع أطر تنظيمية. ومن 

الضروري تنسيق اجلهود لتعزيز أوجه التآزر.

التيقرحاجهق للتودصلاقتال يحد اخليلرااقالسيلسلريمقايتلامقللتيدي ثممقنطلققظن
رعبئمقايحارد،قترحجيههلقنوحقال طلعلاقايتربطمقبأهدافالتنميمقاالسرتاريجيم،قتضامن

أثتهلقايستداع

تشمل التحديات اليت تعترض تعبئة املوارد املالية يف أسواق املال: أوجه قصور األسواق وانعدام 
شفافية األداء يف املجالني البيئي واالجتماعي وعلى صعيد احلوكمة، واحلوافز غري املالئمة للمشاركني 
يف السوق، ومشاكل االنطالق والتوسع اليت تعترض تطبيق حلول مبتكرة للتمويل. وميكن أن تشمل 
االستجابات السياساتية اليت من شأهنا أن ترسي نظامًا ماليًا يساعد أكثر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة:

إجياَد أرضيٍة خصبة لتطبيق هُنج مبتكرة لتمويل أهداف التنمية املستدامة. تستحق األدوات املالية 	 
وآليات التمويل املبتكرة لتعبئة املوارد الالزمة الستثمارها يف أهداف التنمية املستدامة الدعم 
الالزم كي حتقق االنتشار. وتتضمن املبادرات الواعدة استحداث أدوات مالية واستثمارات 
مؤثرة خاصة بأهداف التنمية املستدامة، وآليات متويل تستخدم موارد القطاع العام حلفز تعبئة 
موارد القطاع اخلاص، وقنوات سوقية جديدة ملشاريع االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة؛

وضع أو حتسني آليات لتقييم سعر العوامل اخلارجية. فاستحداث آليات تسعري فعالة لتقييم 	 
العوامل اخلارجية االجتماعية والبيئية - إما بتحديد تكلفة هذه العوامل )من خالل ضرائب 
الكربون مثاًل( أو بواسطة خمططات قائمة على السوق - هو أمر فائق األمهية لوضع األسواق 

املالية واملستثمرين على مسار مستدام؛
تعزيز بورصات مستدامة. فالبورصات املستدامة تتيح للكيانات املسجلة حوافز وأدوات لتحسني 	 

الشفافية بشأن أداء العوامل البيئية واالجتماعية واملتعلقة باحلوكمة وتسمح للمستثمرين باختاذ 
قرارات مستنرية بشأن التخصيص املسؤول للموارد؛
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املالية 	  املكافآت يف األسواق  إعادة مواءمة  تتطلب  املالية.  إدخال إصالحات على األسواق 
لتشجيع االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة إجراءات تشمل إصالح هياكل األجر واألداء، 
وتطبيق منهجيات تقييم مبتكرة تكافئ على االستثمار الطويل األمد يف القطاعات املرتبطة 

بأهداف التنمية املستدامة.
وتشمل العقبات الرئيسية اليت حتول دون توجيه األموال إىل القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية 
املستدامة: حواجز الدخول، وعدم كفاية نسب العائد إىل املخاطرة يف االستثمارات املتصلة بأهداف 
التنمية املستدامة، ونقص املعلومات والتجميع الفعال للمشاريع والترويج هلا، وافتقار املستثمر إىل اخلربة. 

يلي: وقد تشمل االستجابات السياساتية الفعالة ما
تقليص حواجز الدخول، وإتاحة الضمانات. من الشروط األساسية لنجاح تشجيع االستثمار 	 

يف أهداف التنمية املستدامة هتيئة مناخ سياسايت سليم إمجااًل، ومواٍت الجتذاب االستثمار يف 
الوقت الذي حيمي املصاحل العامة، خصوصًا يف القطاعات احلساسة؛

توسيع استخدام أدوات تقاسم خماطر االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. هناك عدد من 	 
األدوات، تشمل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وتأمني االستثمار، ومزيج من التزامات 
التمويل والتزامات السوق املسبقة، تعني على حتسني أفق نسب العائد إىل املخاطرة ملشاريع 

االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة؛
وضع خطط حتفيزية جديدة وإنشاء جيل جديد من مؤسسات تشجيع االستثمار. بإمكان 	 

وكاالت تنمية االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة أن تستهدف القطاعات املرتبطة بأهداف 
التنمية املستدامة وتطور املشاريع اليت تستويف شروط التمويل وتقوم بتسويقها. وميكن إعادة توجيه 
حوافز االستثمار كي تستهدف االستثمارات يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة 
ميكن أن تعني املبادرات اإلقليمية يف حفز  وجتعلها مشروطة باألداء البيئي واالجتماعي. كما
االستثمار اخلاص يف مشاريع اهلياكل األساسية عرب احلدود والتجمعات اإلقليمية للشركات يف 

القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة؛
بناء شراكات يف جمال االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. بإمكان الشراكات بني البلدان 	 

األم للمستثمرين والبلدان املضيفة والشركات عرب الوطنية واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف 
أن تساعد على ختطي الفجوات املعرفية وتوليد استثمارات مشتركة يف القطاعات املرتبطة 

بأهداف التنمية املستدامة.
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وتشمل التحديات الرئيسية اليت تعترض تعزيز األثر اإلجيايب إىل أقصى حد وتقليل خماطر وسلبيات 
االستثمار اخلاص يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة: ضعف القدرة االستيعابية يف بعض 
البلدان النامية، وخماطر اآلثار االجتماعية والبيئية، واحلاجة إىل إشراك أصحاب املصلحة ورصد اآلثار 

يلي: على حنو فعال. وميكن أن تشمل االستجابات السياساتية ما
زيادة القدرة االستيعابية. هناك نطاق من األدوات السياساتية املتاحة لزيادة القدرة االستيعابية، 	 

ومنها تعزيز وتيسري ريادة األعمال، ودعم التطوير التكنولوجي، وتنمية املوارد واملهارات البشرية، 
وخدمات تنمية األعمال وتعزيز روابطها. وقد يكون تطوير الروابط والتكتالت يف املحاضن 
أو املناطق االقتصادية اليت تستهدف حفز مشاريع األعمال يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية 

املستدامة فعالة بشكل خاص؛
وضع أطر تنظيمية ومعايري فعالة. يتعني أن يترافق مع زيادة إشراك القطاع اخلاص يف القطاعات 	 

تكون قطاعات حساسة، وضع لوائح تنظيمية  املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة واليت كثريًا ما
فعالة. وتتضمن املجاالت اليت تستدعي عناية خاصة الصحة والسالمة البشريتني، واحلماية البيئية 
واالجتماعية، ونوعية اخلدمات العامة ومشوهلا، والضرائب، واتساق السياسات الوطنية والدولية؛

إعمال احلوكمة الرشيدة، وإقامة مؤسسات قوية، وإشراك أصحاب املصلحة. إن احلوكمة الرشيدة 	 
واملؤسسات القديرة عامالن أساسيان يف اجتذاب االستثمارات اخلاصة عمومًا، ويف القطاعات 
غىن عنهما كذلك إلشراك أصحاب املصلحة  املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة خصوصًا. وال

وإدارة تداعيات األثر بصورة فعالة؛
تنفيذ نظم لتقييم اإلسهام يف أهداف التنمية املستدامة. إن رصد أثر االستثمار، خصوصًا يف 	 

بعديه االجتماعي والبيئي، ضروري لتنفيذ السياسات بفعالية. وقد يعني يف هذا الصدد وضع 
جمموعة من مؤشرات األثر األساسية القابلة للقياس الكمي. كما أن قياس األثر وإبالغ املستثمرين 
اخلاصني عن أدائهم االجتماعي واالقتصادي من شأنه أن يعزز مسؤولية الشركات على األرض 

وأن يدعم تعبئة االستثمارات وتوجيهها.
ويلخص الشكل 11 التحديات واالستجابات السياساتية الرئيسية لكل عنصر من عناصر اإلطار 
االستراتيجي يف شكل خمطط بياين. وتِرد االستجابات السياساتية مفصلًة يف خطة عمل األونكتاد بشأن 

االستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة.
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اخللصيفالتنميمقايستداظم زخمكبريلحستثامر

تتضمن خطة عمل األونكتاد لالستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة جمموعة من اخليارات 
السياساتية للتصدي للتحديات املتعلقة بتعبئة األموال وتوجيهها وأثرها. ومع ذلك، يلزم أن تركز 
اجلهود املتضافرة اليت يبذهلا املجتمع الدويل وصانعو القرار على الصعيد الوطين على بضعة تدابري تتسم 
باألولوية - أو على جمموعة إجراءات. ويقترح الشكل 12 ست جمموعات تضم اإلجراءات املتعلقة 
بأجزاء معينة من "سلسلة االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة" واملوجهة لفئات منسجمة نسبيًا من 
أصحاب املصلحة لتنسيق العمل. وميكن أن تعني هذه املجموعة املركزة من جمموعات اإلجراءات على 

حشد زخم كبري لالستثمار اخلاص يف التنمية املستدامة:
جيل جديد من استراتيجيات ومؤسسات تشجيع االستثمار. تتطلب مشاريع التنمية املستدامة، - 1

سواء أكانت يف جمال اهلياكل األساسية أو املساكن الشعبية أو الطاقة املتجددة، جهودًا مكثفة 
لتشجيع االستثمارات وتيسريها. وينبغي أن ُتعطى هذه املشاريع األولوية يف عمل وكاالت 

ترويج االستثمار ومنظمات تطوير مؤسسات األعمال.
والعقبة األكثر تكرارًا اليت يواجهها املستثمرون املحتملون يف مشاريع التنمية املستدامة 
هي االفتقار إىل مقترحات مشاريع كبرية وذات أثر وتستويف شروط التمويل. وينبغي أن يتضمن 
تشجيع وتيسري االستثمار يف التنمية املستدامة تسويق مشاريع جممعة مسبقًا ومنظمة، حتظى 
باألولوية والرعاية على أعلى املستويات السياسية. وهو ما يقتضي خربة ختصصية ووحدات 
مكرسة، من قبيل "مساسرة" ملشاريع االستثمار يف التنمية املستدامة ترعاهم احلكومة. وميكن 
دعم تأسيس مثل هذه اخلربة التخصصية )اليت تتراوح من اخلربة يف متويل املشاريع إىل مهارات 
اهلندسة وتصميم املشاريع( مبساعدة تقنية من احتاد منظمات دولية ومصارف تنمية متعددة 
ميكن إنشاء الوحدات املكرسة على مستوى إقليمي لتقاسم التكاليف وحتقيق  األطراف. كما

وفورات حجم.
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الشكل 12
زخم االستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة: جمموعة إجراءات

2

5

1

6

3

4

جيل جديد من استراتيجيات ومؤسسات
تشجيع االستثمار

على الصعيد الوطين:  
استراتيجيات جديدة لتشجيع االستثمار   -
بأهداف  املتعلقة  القطاعات  على  تركز 

التنمية املستدامة
االستثمار:  لتشجيع  جديدة  مؤسسات   -
أهداف  يف  االستثمار  لتنمية  وكاالت 
وتسويق  تطوير  تتوىل  املستدامة  التنمية 

مشاريع قيد اإلعداد قابلة للتمويل
جيل جديد من اتفاقات االستثمار الدولية:  

أهداف  يف  االستثمار  وتيسري  تشجيع   -
التنمية املستدامة على حنو استباقي

العامة  السياسات  يف  حبيز  االحتفاظ   -
للتنمية املستدامة

 املواثيق اإلقليمية لالستثمار يف
أهداف التنمية املستدامة

بلدان  بني  إقليمي/فيما  اقتصادي  تعاون   
اجلنوب يركز على:

تطوير اهلياكل األساسية اإلقليمية املنشأة   -
التنمية  بأهداف  واملتعلقة  احلدود  عرب 

املستدامة 
جتمعات صناعية إقليمية متعلقة بأهداف   -
إنشاء  يشمل  مبا  املستدامة،  التنمية 

سالسل قيمة على الصعيد اإلقليمي 
اتفاقات إقليمية للتعاون الصناعي   -

 إعادة توجيه احلوافز
االستثمارية

حوافز استثمارية موجهة حنو أهداف التنمية   
املستدامة:

بأهداف  املتعلقة  القطاعات  تستهدف   -
التنمية املستدامة

تكفل  اليت  املسامهات  على  تقتصر   -
االستدامة 

التنمية  أهداف  يف  االستثمار  ضمانات   
املستدامة وأنظمة التأمني

 أشكال جديدة من شراكات االستثمار يف
أهداف التنمية املستدامة

شراكات بني وكاالت االستثمار الصادر يف   
بلدان املنشأ ووكاالت تشجيع االستثمار يف 

البلدان املضيفة
بأهداف  متعلقة  مشاريع  جمموعات  حتديد   
وإتاحتها  للتمويل  وقابلة  املستدامة  التنمية 

عرب اإلنترنت 
برامج يف جمال الروابط القطاعية موجهة حنو   

أهداف التنمية املستدامة
احتادات لوكاالت املساعدة التقنية  

هيكليًا  الضعيفة  االقتصادات  بني  شراكات   
والشركات عرب الوطنية واملصارف اإلمنائية 

املتعددة األطراف 

املوازنة بني حترير االستثمار ووضع 
الضوابط التنظيمية

املوازنة بني احلاجة إىل حتقيق 
معدالت جذابة من عائد املخاطرة 

واحلاجة إىل إتاحة اخلدمات 
للجميع بأسعار معقولة 

املوازنة بني زخم االستثمار اخلاص 
وزخم االستثمار العام

املوازنة بني النطاق العاملي ألهداف 
التنمية املستدامة واحلاجة إىل بذل 

جهد خاص يف أقل البلدان منوًا

 تغيري العقلية السائدة يف أوساط األعمال
على الصعيد العاملي

األعمال  إدارة  جمال  يف  ماجستري  شهادات   
ذات تأثري عاملي

برامج تدريبية يف جمال االستثمار يف أهداف   
التنمية املستدامة (على سبيل املثال يف إدارة 
جمال  يف  الشهادات  الصناديق/وإصدار 

األسواق املالية)
برامج مدرسية يف جمال ريادة األعمال   

 إتاحة التمويل املبتكر وإعادة
توجيه األسواق املالية

التنمية  أهداف  لتمويل  جديدة  أدوات   
املستدامة

مؤشرات قياس إسهام االستثمار يف أهداف   
التنمية املستدامة

التنمية  أهداف  يف  املستثمرين  إسهام  تقييم   
املستدامة

اإلبالغ املتكامل والرصد املتعدد األطراف   
بورصات القيم املستدامة  

مبادئ توجيهية

.201٤ األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام املصدر:
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كما ينبغي دعم تشجيع االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة بنظام دويل لسياسات 
االستثمار يسعى لتحقيق األهداف ذاهتا بفعالية. وتركز اتفاقات االستثمار الدولية حاليًا على 
محاية االستثمار. ويتطلب تعميم منظور التنمية املستدامة يف هذه االتفاقات أمورًا تشمل تشجيع 
االستثمار على حنو استباقي، مع تقدمي التزامات يف جماالت مثل املساعدة التقنية. وتشمل التدابري 
األخرى وصل مؤسسات تشجيع االستثمار ببعضها، وتيسري االستثمارات يف أهداف التنمية 

املستدامة من خالل تأمني وضمانات االستثمار، والرصد املنتظم لآلثار.
حوافز استثمارية موجهة حنو أهداف التنمية املستدامة. ميكن إعادة هيكلة خمططات احلوافز - 2

االستثمارية لتوجيهها إىل تيسري مشاريع التنمية املستدامة حتديدًا. ويتعني التحول من احلوافز 
"املكانية" املحضة اليت هتدف إىل زيادة تنافسية املوقع وُتقدم وقت إنشاء االستثمار، إىل حوافز 
"قائمة على التنمية املستدامة" هتدف إىل تشجيع االستثمار يف القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية 

املستدامة وتكون مرهونة باستدامة األداء.
مواثيق إقليمية لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. من شأن التعاون اإلقليمي والتعاون - 3

بني بلدان اجلنوب أن يعزز االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. وقد يكون توجيه التعاون 
اإلقليمي حنو تشجيع االستثمار يف هذه األهداف فعااًل على وجه اخلصوص يف تطوير اهلياكل 
األساسية عرب احلدود واملجموعات اإلقليمية للشركات العاملة يف القطاعات املرتبطة بأهداف 
التنمية املستدامة )كاملناطق اخلضراء مثاًل(. وميكن أن يتضمن هذا اجلهد آليات مشتركة لتشجيع 
االستثمار وبرامج مشتركة لبناء القدرات االستيعابية ومناذج مشتركة للشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص.
أشكال جديدة من شراكات االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. ميكن مأسسة التعاون بني - ٤

وكاالت االستثمار اخلارجي يف البلدان املنشأ ووكاالت ترويج االستثمار يف البلدان املضيفة 
ألغراض تسويق فرص االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة يف بلدان املنشأ، وتوفري حوافز 
االستثمار وخدمات التيسري ملشاريع التنمية املستدامة، وأنشطة الرصد وتقييم األثر املشتركة. 
وميكن أن تتطور وكاالت االستثمار اخلارجي لتصبح وكاالت حقيقية لتطوير مؤسسات 
النامية، وإذكاء الوعي  البلدان  التنمية املستدامة يف  األعمال يف القطاعات املرتبطة بأهداف 
بالفرص االستثمارية يف هذه البلدان، ومساعدة املستثمرين يف ردم الفجوات املعرفية، وتيسري 
عملية االستثمار بصورة عملية. وتشمل األدوات امللموسة اليت ميكن أن تدعم االستثمار يف 
أهداف التنمية املستدامة املشاريع اإللكترونية اليت تستويف شروط التمويل وفرص برامج إنشاء 
الروابط يف البلدان النامية. كما أن إقامة احتاد متعدد الوكاالت لتقدمي املساعدة الفنية من شأهنا 
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أن تساعد يف دعم أقل البلدان منوًا. أما الشراكات بني بلدان اجلنوب فبوسعها أيضًا أن تساعد 
يف نشر املمارسات اجليدة والدروس املستفادة.

إتاحة آليات متويل مبتكرة وإعادة توجيه األسواق املالية. إن آليات التمويل اجلديدة والقائمة، - 5
االستثمار املؤثر، جديرة بالدعم وبتهيئة بيئة مواتية تسمح بتوسيع  مثل السندات اخلضراء أو
نطاقها وتسويقها لدى مصادر رأس املال الواعدة. ومن اآلليات األخرى اجلديرة باالهتمام 
آليات التمويل التأسيسي املدعومة من احلكومة والوصول امليسر إىل األسواق املالية للمشاريع 
املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة. وإضافة إىل ذلك، فإن إعادة توجيه األسواق املالية جتاه التنمية 
املستدامة يستدعي عملية إبالغ متكاملة عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمستثمرين 
اخلاصني. وهي خطوة أساسية حنو حتقيق سلوك استثماري مسؤول يف األسواق املالية وشرطًا 
الزمًا للمبادرات الرامية إىل تعبئة األموال لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة، واإلبالغ 

املتكامل هو قوام البورصات املستدامة.
تغيري العقلية السائدة يف أوساط األعمال على الصعيد العاملي، وتطوير خربات االستثمار يف - 6

أهداف التنمية املستدامة. متيل غالبية املدراء يف املؤسسات املالية العاملية واملشاريع الكربى املتعددة 
اجلنسيات - اليت تعد املصادر الرئيسية لالستثمار العاملي - وكذلك أجنح رواد املشاريع، إىل التأثر 
بشدة بنماذج األعمال واإلدارة واالستثمار اليت ُتدّرس عمومًا يف معاهد إدارة األعمال. وتركز 
هذه النماذج عادة على فرص األعمال واالستثمار يف األسواق الناضجة أو الناشئة، ونسب 
املخاطر إىل العوائد املرتبطة هبذه األسواق، يف حني تتجاهل غالبًا الفرص املتاحة خارج نطاق 
هذه النماذج. كما أن النماذج التقليدية حتركها حصرًا حسابات املخاطر والعوائد االقتصادية 
على األغلب، فتتجاهل اآلثار االجتماعية والبيئية األوسع نطاقًا، السلبية منها واإلجيابية. وعالوة 
على ذلك، فإن تغافل املناهج الدراسية ملعاهد األعمال عن التحديات املرتبطة بالعمل يف البلدان 
الفقرية، وما ينجم عن ذلك من حاجة إىل حلول مبتكرة للمشاكل اليت تسوق هذه األسواق، 
يترك املدراء غري مهيئني للتعامل مع االستثمارات اليت تصب يف منفعة الفقراء. لذلك فإن وضع 
مناهج دراسية ملعاهد األعمال تذكي الوعي بالفرص االستثمارية يف البلدان الفقرية وُتكسب 
الطالب املهارات الالزمة حلل املشاكل يف بيئات العمل السائدة يف البلدان النامية قد يكون له 
أثر هام طويل األمد. وقد يعني كذلك إدماج الوحدات التعليمية ذات الصلة يف برامج التدريب 

والتأهيل املتاحة للمشاركني يف األسواق املالية.
واهلدف من وضع خطة عمل االستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة هو أن تكون نقطة 
مرجعية ملقرري السياسات على الصعيدين الوطين والدويل يف مناقشاهتم بشأن السبل والوسائل الكفيلة 
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بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وصياغة استراتيجيات تشغيلية لالستثمار يف هذه األهداف. وقد ُصممت 
لتكون "وثيقة حية" وهلا نسخة منشورة على شبكة اإلنترنت هبدف إثارة حوار تفاعلي مفتوح يدعو 
املجتمع الدويل لتبادل اآلراء واملقترحات والتجارب. وهي بذلك تشكل أساسًا لتعزيز تعاون أصحاب 
املصلحة. ويهدف األونكتاد إىل إتاحة منصة ملثل هذا التعاون من خالل منتدى االستثمار العاملي الذي 

يعقده مرة كل سنتني، وكذلك عرب االنترنت من خالل منرب سياسات االستثمار.

موخيسا كيتويي
األمني العام لألونكتاد
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كيفيمقاحليحلعىلاينشحراا

ميكن شراء املنشورات املعدة للبيع من موزعي 
منشورات األمم املتحدة يف مجيع أرجاء العامل. 
وميكن احلصول عليها أيضًا عن طريق االتصال ب:
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
https://unp.un.org/

للحصول على مزيد من املعلومات عن 
االستثمار األجنيب املباشر والشركات عرب 
الوطنية، يرجى توجيه االستفسارات 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

web: www.unctad.org/diae
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في أهداف التنمية المستدامة: خطة عمل االستثمار 
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الـــــــرفــــــــــــــــــاه�لــلجـمـــيــــــــــــــع

مـؤتـمـــر األمــم املتحـــدة للتجـــارة والتنمــية
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