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 مالحظة
     ثمار                                                                             إن األونكـتاد، بوصـفه جهـة التنسـيق يف منظومة األمم املتحدة خبصوص االست            

     ً                                                     عاماً يف هذين اجملالني، يقوم، عن طريق شعبة االستثمار            ٣٠                     ً                     والتكنولوجـيا واسـتناداً منه إىل خربة        
                                                                                                      والتكنولوجـيا وتطويـر املشاريع، بتشجيع التفاهم وباملساعدة على بناء توافق اآلراء بشأن املسائل              

                      ً         عد الشعبة املذكورة أيضاً البلدان     وتسا  .                                                          املتصلة باالستثمار األجنيب املباشر، ونقل التكنولوجيا، والتنمية
                                                                                                           النامـية على اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر واإلفادة منه يف بناء قدراهتا اإلنتاجية وقدرة التنافسية               

                                                                                 وينصب التأكيد على اتباع هنج سياسايت متكامل بشأن االستثمار وبناء القدرات التكنولوجية   .        الدولية
  .              وتطوير املشاريع

                              ً                                     املستخدم يف هذه الدراسة يشري أيضاً، حسب احلالة، إىل األقاليم أو             "  د    البل "          ومصـطلح    
                                                                                                 املـناطق؛ وليس يف التسميات املستخدمة يف هذه الدراسة وال يف طريقة عرض مادهتا ما ينطوي على                
                                                                                                            التعبري عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة                  

                   ُ        وباإلضافة إىل ذلك، ال ُيقصد من   .                                                     نطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها    أو م
                                                                                                 تسـمية جمموعات البلدان إال تيسري عملييت اإلحصاء أو التحليل وليس فيها بالضرورة اإلعراب عن               

          َّ        بغي أال تؤوَّل أي       وين  .                                                                                        حكم بشأن مرحلة التنمية اليت بلغها بلد بعينه أو منطقة بعينها يف عملية التنمية             
  .                                                                             إشارة إىل شركة ما وإىل أنشطتها على أهنا إقرار من جانب األونكتاد للشركة أو ألنشطتها

                                                                                وال تعـين احلـدود واألمسـاء املبينة والتسميات املستخدمة يف اخلرائط املعروضة يف هذا          
  .             ً             ً                       املنشور إقراراً أو قبوال رمسياً هلا من جانب األمم املتحدة

  :                       الرموز التالية يف اجلداول      ُ      وقد اسُتخدمت  
  .                                                             على أن البيانات غري متاحة أو أهنا مل ترد بصورة منفصلة               (..)                            تدل النقطتان املتجاورتان    

ُ                                                                                   وقـد ُحذفت الصفوف من اجلداول يف حالة عدم توافر البيانات املتعلقة بأي عنصر من                    
            عناصر الصف؛

            ُ     أن قيمته ال ُتذكر؛                       ً        على أن البند يساوي صفراً أو على   ) - (                   وتدل الشرطة األفقية 
                                                ُ               ويدل الفراغ يف اجلدول على عدم انطباق البند، ما مل ُيشر إىل خالف ذلك؛

                 ، على سنة مالية؛    ١٩٩٥ /    ١٩٩٤             بني عامني، مثل     (/)                    وتدل الشرطة املائلة 
                              ، اإلشارة إىل الفترة املعنية         ١٩٩٥-    ١٩٩٤                بني عامني، مثل      ) - (                        ويعين استخدام الواصلة    
                  بدء وسنة االنتهاء؛                      كاملة، مبا يف ذلك سنة ال

                                    ُ             دوالر الواليات املتحدة األمريكية، ما مل ُيذكر خالف ذلك؛  "        بالدوالر "      ويقصد 
                                                                   ُ                      وتشري املعدالت السنوية للنمو أو التغيري إىل املعدالت السنوية املركبة، ما مل ُيذكر خالف              

     ذلك؛
       اجملاميع                                                                              وحواصل مجع املفردات والنسب املئوية الواردة يف اجلداول ال تساوي بالضرورة            

  .    َّ                    املبيَّنة وذلك بسبب التقريب
  .                                                                       اقتباس املواد الواردة يف هذه الدراسة حبرية مع ذكر املصدر على الوجه املناسب    وجيوز

UNCTAD/WIR/2005 (Overview) 
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 تنويــه

  .                            ، بتوجيه عام من كارل ب         ٢٠٠٥                                 تقريـر االستثمار العاملي لعام                       قـام بـإعداد     
                       ، وبريسيفون إيكونومو،                                                                      سوفانت، فريق ترأسه آن مريو ويضم ديانا باروكلو، وهارنيك ديول         

                                                                                          وتوربـيورن فريدريكسون، وماساتاكا فوجيتا، وماسايو إيشيكاوا، وكاملان كالوتاي، ودونغ          
                                                                                 جـاي يل، وغويونـغ لـيانغ، وبادما ماالمبايل، ونيكول موسى، وأبراهام نيغاش، وهيالري     

   الت          وأعد مدخ   .                                                                           نووكيابـيا، وشني أوهيناتا، وجان فرانسوا أوترفيل، وجيمس جياوينغ جان         
                                                                                                حمددة كل من فيكتوريا آراندا، وأمرييكو بيفيغليا زامبييت، وكومي إندو، وحامد القاضي، وأنا             

                                                                                 بريـت، وفيكتور كوندي، ومايكل ليم، وهيلغ مولر، وتوماس بوالن، وبراسادا            -         جوبـان   
  .                                              ريدي، وكريستوف سبينيمان، وجورج ويرب، وكي هوي وي

                           من حممد شرياز بايل، وبراديل                                                         وتلقـى الفـريق مسـاعدة حبثـية رئيسية من كل             
  ُ ِّ                         وقُدِّمت مساعدة حبثية إضافية      .                                                             بويكـورت، وجوفان ليسينا، وليزان مارتينيس، وتاديلي تاي       

      وساعد   .                                                                              من كالوديا كارديناس حتت إشراف هنري لورنسان، ومن أمار بيكيلي وكارين يل           
             وقام بإخراج    .   غر                                              ّ                           يف مـراحل خمـتلفة املتدربون كاترين آرنولد، وآرنو غّرييرو، وفيين السبري           

                                  وقامت بإعداده للنشر املكتيب على       .        فايف -                                                  الـتقرير كريسـتوفر كوربيه، وإيستر فالديفيا        
  .                                 وتوىل حتريره مايكل غوردي وبرافني هباال  .                      احلاسوب تريسيتا سابيكو

            داينينغ هو      .                                                                   وكانـت ساجنايا الل هي اخلبرية االستشارية الرئيسية، وكان جون ه           
  .    ألقدم                  املستشار االقتصادي ا

ُ               وأفـاد الـتقرير من مسامهات قدمها املشاركون يف حلقة دراسية عاملية ُعقدت يف                                                                    
                                                              ، ويف حلقتني دراسيتني إقليميتني عقدتا بشأن االستثمار األجنيب             ٢٠٠٥      مايو   /               جنـيف يف أيار   

                                   ، إحدامها يف مونتريي بالتعاون مع          ٢٠٠٥       أبريل   /                                          املباشـر يف الـبحوث والتطوير، يف نيسان       
                        وكلية الدراسات العليا يف   ) Texas A&M International University (       لدولية              جامعة تكساس ا

 Escuela de Graduados en Aministración y Dirección de (                            اإلدارة العامة وإدارة األعمال 

Empresas (EGADE) at Tecnológico de Monterrey (     يف مونـتريي، والثانـية يف بانكوك                                
                                    وقام بتنظيم احللقة الدراسية األوىل        ).      آسيان (               ب شرقي آسيا                                     باالشـتراك مـع أمانة أمم جنو      

  .                       جناد وأليخاندرو إيبارا-           تاجي ساغايف 

  -                        ً                                                     وتلقى الفريق مسامهات أيضاً من روري آالن، وفرانك باري، ونزهة بن عباس              
  -                                                                                       تعـارجي، وجون دانييلز، وديتر إيرنيست، وفيشواس غوفيتريكار، وروبرت غروس، وياو            
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                                                             جوست، ورسالن لوكاش، ومارتني مولينويفو، وفرانسيسكو موريس،                            سـو هـو، وتوماس      
  .                                                         وبيتر موشلينسكي، وغليندا نابري، وليزا ريدين، ومارتني سروليك

               إمساعيل أغيالر،    :                                                                   ووردت تعليقات أثناء مراحل خمتلفة من عملية إعداد التقرير من          
                    يتر برميبل، وماريو                                                                        وهالـة دانيشـفار أاليف، وجيوفاين بالسيت، وريكاردو بيلشوفسكي، وب         

                                                    ريغارت، وماريو سيمويل، وكسيال إندرودي، وإليزا       -                                     كالديـريين، وكريسـتينا كازانويفا      
                                                                               فلوريـس، ومارتا كوراليس، وروبريتو إيتشاندي، وفابيني فورتانييه، وصمويل          -         كوبـاس   

                                                غروبني، وميغيل غيوديكايت، ومنجي محدي، وفابريس        .                           ِ          غاي، وأندريا غولدستاين، وِوليام س    
                                                                                         حـامت، وروبرت هوكيرت، وغابور هونيا، وباتارابونغ إنتاراكومنريد، وجواكيم كارل، وإيف           
                                                                                         كيـنفاك، وتـيفادار ليبيين، وروبرت ليبسي، وهنري لوويندال، وجيفري لووي، وغوستافو            

  -     ميري    .                                                                               لوغونـيس، وإميـابل أويزي مابيندانو، ومينا مشاخيي، ورياض مؤدب، ووولف ر           
                                                          ر، وفيورينا موجيوين، وراجنيش ناروال، وبيتر نونينكامب،                                     إيـوارت، ومـايكل مورتـيمو     

                                          باساديال، وروبرت بريس، ولوسيا بيسيتيلو،       .                                            وهريبرت أوبريهانسلي، وشيال بيج، وغلوريا أ     
                                                                                      وبرونو فون بوتيلسبريغ دي ال بوتريي، وأليكساندرا براشوفسكا، وسريغيو كريوز، وإيريك           

                                               ل ريي، وماتغوهبي ريبا، وبيدرو رويف، ومارتني               إيستي -                                     رامسـتيتر، وراجاه راسياه، وماري      
  .                                                                                روي، وريـغ رومـين، وبيري سوفيه، وكارلوس شيل، وجون سريغريدسون، وجيسمان س            

                                                                                سـيماجنونتاك، وموريتسيو سوبريرو، وشيغيكي تيجيما، وجاروسالف تالسكال، ودوغالس         
ُ               تومـاس، وياسـوكي تودو، ومون مينغ توه، وإليزابيث تويرك، وصوفيا تواُرق                         ، وروب فان                                                                  

          ً  ووردت أيضاً    .                                                                          تولـدر، وكريسـتوفر ويلكي، وماكسيميليان فون زيدفيتس، وزبيغنيو زميي         
                                                                                                 تعلـيقات من اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية            

  .                             لغريب آسيا التابعة لألمم املتحدة

                                 عن طريق تقدمي بيانات ومعلومات                                                     وأسهم كذلك يف إعداد هذا التقرير، وال سيما          
                                                                                  أخـرى، مسـؤولون عديدون من املصارف املركزية واملكاتب اإلحصائية ووكاالت ترويج            
                                                                                  االسـتثمار ووكـاالت حكومية أخرى، ومسؤولون من منظمات دولية ومن منظمات غري             

  ن      ً              أيضاً من التعاو          التقرير         واستفاد    .            ً                                           حكومـية، فضالً عن مديرين تنفيذيني لعدد من الشركات        
                                                                                         مع جامعة إيرامسوس، بروتردام، فيما يتعلق جبمع وحتليل البيانات خبصوص أكرب الشركات عرب            

  .       الوطنية

  .                                                                   وجيدر التنويه مع االمتنان بالدعم املايل املقدم من حكوميت النرويج، والسويد 



 v            استعراض عام

 احملتويات
 الصفحة

  ١ .............................................................................           استعراض عام

 هناية االجتاه الرتويل
             ، توقدها يف       ٢٠٠٤                                    تثمار األجنيب املباشر منوها يف عام                                      استأنفت التدفقات العاملية لالس   

  ٢ ................................................................    ....                    ذلك البلدان النامية 

                                                                                مع كون منطقة آسيا وأوقيانيا أكرب متلق وأكرب مصدر لالستثمار األجنيب املباشر                ... 
   ١٦ ................................................................                      يف صفوف البلدان النامية

        وات من                                                                              حـدوث انتعاشة لالستثمار األجنيب املباشر يف أمريكا الالتينية بعد أربع سن           
   ١٩ ...............................................................................     ...      اهلبوط 

  ٠ ٢ ..........................   ...                                     ً           بينما ظل االستثمار األجنيب املباشر مستقراً يف أفريقيا     ... 

                                                                                وازداد يف جـنوب شـرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة للعام الرابع على                 ... 
   ٢٢ ..................................................................................  .       التوايل

                                                                                    وعـلى العكس من ذلك، فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل البلدان             
   ٢٢ .................................................  .                             ية املتقدمة قد استمرت يف اهلبوط     النام

   ٢٣ .....................   .                                                   ومن املتوقع حدوث زيادات أخرى يف االستثمار األجنيب املباشر

 تدويل البحث والتطوير والتنمية
                                                                           تقوم الشركات عرب الوطنية بتدويل البحث والتطوير، مبا يف ذلك تدويلهما يف البلدان 

   ٢٥ ................................................................................    ...        النامية

   ٢٧ ........................... .                        ثار على االبتكار والتنمية                         مع ما ينطوي عليه ذلك من آ    ... 

   ٢٩ ............                                                             الشركات عرب الوطنية هي حمركات البحث والتطوير على الصعيد العاملي 

                                                                                                فنشـاط البحـث والـتطوير الذي تقوم به ينمو بسرعة بالغة، وإن كان بشكل               
   ٣١ ...........................................................                         متفاوت، يف البلدان النامية
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 )تابع(احملتويات 
 الصفحة

   ٣٥ ............                                    والتطوير املضطلع به باختالف املنطقة                       كما خيتلف نوع نشاط البحث    ... 

                                          ُ                                    وهـذه العملـية حتـركها عوامـل دفع وجذب جديدة، وُتيسرها التكنولوجيات             
   ٣٩ ...................................................................                    والسياسات التمكينية 

   ٤١ ...........................  .                                                  ً وهلا آثار هامة على البلدان املضيفة وبلدان املوطن معاً    ... 

   ٤٢ ...................                                                       وتلزم استجابات مالئمة من حيث السياسات على الصعيد الوطين

   ٤٦ ............  .                                                        على أن تؤخذ يف احلسبان التطورات اليت حتدث على الصعيد العاملي    ... 

 املرفق
                             الشركات عرب الوطنية وتدويل      :     ٢٠٠٥                         تقرير االستثمار العاملي                      جـدول حمـتويات   

   ٤٨ ........................................................................                البحث والتطوير

   ٥٦ ...........................................................                       بتقارير االستثمار العاملي      قائمة 

   ٥٥ ..................................................................................        استبيان

 اإلطار
   ١٨ .    ٢٠٠٥  ،                      تقرير االستثمار العاملي              ية املستخدمة يف                           التغيريات يف التجمعات اجلغراف - ١

 األشكال
  ٦ ..........    ٢٠٠٤  ،     ٢٠٠٣        ً   اقتصاداً،   ٢٠                                  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، أكرب  - ١

   ١٧ ................    ٢٠٠٤  ،     ٢٠٠٣                                        تدفقات االستثمار األجنيب املبار حبسب املنطقة،  - ٢

                                                                             اإلنفـاق عـلى البحـث والتطوير من جانب خنبة من الشركات عرب الوطنية              - ٣
   ٣٢ ...................................................................      ٢٠٠٢            واالقتصادات، 

                                                                           نصـيب الشـركات الـتابعة األجنبية يف نشاط البحث والتطوير الذي تقوم به          - ٤
   ٣٣ ..                               أو أحدث سنة متاح بشأهنا بيانات    ٢٠٠٣                            مؤسسات األعمال، بلدان خمتارة، 
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 )تابع(احملتويات 
 الصفحة

         يت أجراها                                                                        املواقـع اخلارجـية احلالية للبحث والتطوير يف الدراسة االستقصائية ال          - ٥
   ٣٦ ...............................................................    ٢٠٠٤          األونكتاد، 

                          ً                                                          أكثر املواقع احملتملة اجتذاباً للبحث والتطوير يف الدراسة االستقصائية اليت أجراها            - ٦
   ٣٧ ......................................................    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥          األونكتاد، 

 اجلداول
                                                                          تدفقـات االسـتثمار األجـنيب املباشـر، حبسـب املـنطقة وبلدان خمتارة،              - ١

٣ ................................................................      ٢٠٠٤-    ١٩٩٣  

  ٧ ....      ٢٠٠٤-    ١٩٨٢                          جنيب املباشر واإلنتاج الدويل،                          مؤشرات منتقاة لالستثمار األ - ٢

                                                                      شركة عرب وطنية غري مالية يف العامل، مرتبة حسب األصول األجنبية،              ٢٥       أكـرب    - ٣
٩ ..........................................................................    ٢٠٠٣  
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 :٢٠٠٥تقرير االستثمار العاملي 
 الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير

 استعراض عام

 هناية االجتاه الرتويل
                  ، تقودها يف ذلك        ٢٠٠٤             وها يف عام                                                              اسـتأنفت الـتدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر من        

    ...                البلدان النامية 

                                                                                        بسبب حدوث زيادة قوية يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية، شهد              
     ً      ً                                                                           طفـرةً طفـيفةً يف االستثمار األجنيب املباشر على صعيد العامل بعد ثالث سنوات من                    ٢٠٠٤       عـام   

                                                       من االستثمار األجنيب املباشر على صعيد العامل، اليت                   الداخلة          فالتدفقات  .                          التدفقات اآلخذة يف اهلبوط   
      وقفزت   .     ٢٠٠٣                          يف املائة عنها يف عام       ٢                أعلى بنسبة        ٢٠٠٤                               مليار دوالر، كانت يف عام          ٦٤٨      بلغت  

                                      مليار دوالر، ولكن البلدان املتقدمة       ٢٣٣                  يف املائة، إىل       ٤٠                                                التدفقات الداخلة إىل البلدان النامية بنسبة       
  .                                                                يف املائة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إليها           ١٤                      نت من اخنفاض بنسبة                كمجموعة عا 

                                                                                                      ونتـيجة لذلك، فإن نصيب البلدان النامية من التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر على               
       وحافظت   .     ١٩٩٧                                   ، وهو أعلى مستوى هلا منذ عام         ) ١       اجلدول   (             يف املائة      ٣٦                      صـعيد العـامل كان      

                                      لالستثمار األجنيب املباشر، تليها اململكة  ١                                                     لواليـات املـتحدة عـلى وضعها باعتبارها املتلقي رقم       ا
   ). ١      الشكل  (             املتحدة والصني 

                                                                         ً               وتساعد كثري من العوامل يف شرح السبب يف أن منو االستثمار األجنيب املباشر كان بارزاً                
                                   سية الكثيفة يف كثري من الصناعات                     فالضغوط التناف   .     ٢٠٠٤                                          بشـكل خاص يف البلدان النامية يف عام         

                           وتتمثل بعض هذه الطرق يف       .                                                                حتدو بالشركات إىل استكشاف طرق جديدة لتحسني قدرهتا التنافسية        
                                                                                                      توسـيع العملـيات يف األسواق السريعة النمو باالقتصادات الناشئة بغية زيادة املبيعات، ويف ترشيد               

                         كذلك أدى ارتفاع أسعار      .              كاليف اإلنتاج                                                     األنشـطة اإلنتاجية بغية جين وفورات احلجم وختفيض ت        
                                                                                                         كثري من السلع األساسية إىل حفز توجيه االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان الغنية باملوارد الطبيعية               

                     ، يف بعض االقتصادات        ٢٠٠٤                                              وكانت الزيادة يف التدفقات الداخلة يف عام          .                        مـثل الـنفط واملعادن    
                                                           لنامية، ترتبط حبدوث طفرة يف نشاط عمليات اندماج وشراء                    ً                          املـتقدمة فضالً عن بعض االقتصادات ا      

                                                                          واستمر جانب االستثمار التأسيسي من االستثمار األجنيب املباشر يف االرتفاع            .                   الشركات عرب احلدود  



                                         الشركات عرب الوطنية وتدول البحث والتطوير  :     ٢٠٠٥                       تقرير االستثمار العاملي،  2

     ً                                                 ورهناً باحلفاظ على النمو االقتصادي، فإن آفاق حدوث          .     ٢٠٠٤                                      للعـام الثالث على التوايل يف عام        
  .                   هي آفاق تبشر باخلري    ٢٠٠٥                                       العاملية من االستثمار األجنيب املباشر يف عام                       زيادة أخرى يف التدفقات 

         بنسبة      ٢٠٠٤                                                     من االستثمار األجنيب املباشر فقد ازدادت يف عام                          التدفقات اخلارجة        أمـا    
                                                                             مليار دوالر، وكان نصيب الشركات اليت توجد مقارها يف البلدان املتقدمة               ٧٣٠                    يف املائـة، إىل        ١٨

                                             ويف الواقع، فإن قرابة نصف جمموع االستثمار          ).               مليار دوالر     ٦٣٧ (        لزيادة                          يشـكل معظـم هـذه ا      
                                 الواليات املتحدة واململكة املتحدة      :                                                              األجـنيب املباشـر املـتجه إىل اخلـارج كان من ثالثة مصادر            

                                  ِّ  ً                  وظلت البلدان املتقدمة، كمجموعة، مصدِّرةً صافية هامة          ).  ١       الشكل   (                           ولكسـمربغ هبـذا الترتيب      
ـ                                                                               ن طريق االستثمار األجنيب املباشر؛ فالتدفقات الصافية اخلارجة قد جتاوزت                                لـرؤوس األمـوال ع

                                           ويف حني أن التدفقات اخلارجة من االستثمار         .               مليار دوالر     ٢٦٠                                     الـتدفقات الصافية الداخلة مبقدار      
               مليار دوالر      ٢٨٠                        يف املائة لتهبط إىل        ٢٥                                                        األجـنيب املباشـر من االحتاد األورويب قد اخنفضت بنسبة           

                                                                   ، فإن معظم البلدان املتقدمة األخرى قد زادت من استثماراهتا يف            )                         أكرب اخنفاض يف سبع سنوات         وهو   (
                      يف املائة لتصل إىل       ٩٠                                                                 ويف حالة الواليات املتحدة، ازدادت التدفقات اخلارجة بأكثر من            .        اخلـارج 

  .                                     مليار دوالر، وهو رقم قياسي يف ارتفاعه   ٢٢٩

 ُ     وُيعزى   .                   تريليونات دوالر   ٩        ب         ٢٠٠٤           ر يف عام                                         ويقـدر جمموع االستثمار األجنيب املباش      
     ٦٩٠     ٠٠٠                                                           شركة عرب وطنية والشركات التابعة هلا باخلارج وعددها            ٧٠     ٠٠٠                    هذا اجملموع إىل حنو     

     وإذا    ).  ٢       اجلدول   (                  تريليون دوالر      ١٩                                                            شـركة، وبلغ جمموع مبيعات الشركات التابعة األجنبية حنو          
 General :              جنرال إليكتريك "                ارجية، فإن شركة  ُ                                       ُرتبـت الشـركات عرب الوطنية حسب األصول اخل  

Electric) "    قد ظلت هي أكرب شركة عرب وطنية غري مالية على نطاق العامل، تليها               )                الواليات املتحدة                                                                       
      اجلدول    ) (              الواليات املتحدة (                    وشركة فورد للسيارات   )              اململكة املتحدة   " (Vodafone  :        فودافون "     شركة 

                                                         ة على نطاق العامل، فإن مقار أربع شركات منها، على                           شركة عرب وطني      ١٠٠                  ومـن بـني أكرب         ).  ٣
       توجد يف   )                  هونــغ كونغ، الصني   " (Hutchison Whampoa  :                 هاتشيسون هوامبوا "             رأسـها شركة  
   ). ٤      اجلدول  (               اقتصادات نامية 
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 ٢٠٠٤-١٩٩٣ تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حبسب املنطقة وبلدان خمتارة، - ١اجلدول 
 )تمبليارات الدوالرا(

ملباشر ملباشر التدفقات اخلارجة من االستثمار األجنيب ا  التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب ا

١٩٩٣- 

١٩٩٨ 

١٩٩٣-
١٩٩٨ 

 

٢٠٠٤ 

 

٢٠٠٣ 

 

٢٠٠٢ 

 

٢٠٠١ 

 

٢٠٠٠ 

 

١٩٩٩ 

املتوسط (
 )السنوي

 

٢٠٠٤ 

 

٢٠٠٣ 

 

٢٠٠٢ 

 

٢٠٠١ 

 

٢٠٠٠ 

 

١٩٩٩ 

املتوسط (
 )السنوي

 

 

لبلد /      املنطقة       ا

ملتقدمة      ٢٥٦,٢      ٨٤٩,١  ١       ١٣٤,٣      ٥٩٦,٣      ٥٤٧,٨      ٤٤٢,٢      ٣٨٠,٠      ٣٥٣,٣  ١       ٠١٤,١  ١       ٠٩٢,٧      ٦٦٢,٢      ٥٩٩,٩      ٥٧٧,٣      ٦٣٧,٤                       االقتصادات ا

               أوروبا      ١٤٧,٣      ٥٢٠,٤      ٧٢٢,٨      ٣٩٣,٩      ٤٢٧,٦      ٣٥٩,٤      ٢٢٣,٤      ٢١٨,١      ٧٦٣,٥      ٨٦٦,١      ٤٥١,٣      ٣٩٦,٩      ٣٩٠,٠      ٣٠٩,٥

                     االحتاد األورويب      ١٤٠,٣      ٥٠١,٥      ٦٩٦,٣      ٣٨٢,٦      ٤٢٠,٤      ٣٣٨,٧      ٢١٦,٤      ٢٠٠,٨      ٧٢٤,٦      ٨١٣,٤      ٤٣٣,٩      ٣٨٤,٥      ٣٧٢,٤      ٢٧٩,٨

                       الواليات املتحدة     ٨٦,١      ٢٨٣,٤      ٣١٤,٠      ١٥٩,٥     ٧١,٣     ٥٦,٨     ٩٥,٩     ٩٢,٣      ٢٠٩,٤      ١٤٢,٦      ١٢٤,٩      ١٣٤,٩      ١١٩,٤      ٢٢٩,٣

ليابان    ١,٣     ١٢,٧    ٨,٣    ٦,٢    ٩,٢    ٦,٣    ٧,٨     ٢١,٤     ٢٢,٧     ٣١,٦     ٣٨,٣     ٣٢,٣     ٢٨,٨     ٣١,٠                 ا

ملتقدمة األخرى     ٢١,٥     ٣٢,٥     ٨٩,٢     ٣٦,٧     ٣٩,٦     ١٩,٦     ٥٢,٩     ٢١,٥     ١٨,٥     ٥٢,٥     ٤٧,٧     ٣٥,٨     ٣٩,١     ٦٧,٦ لبلدان ا                               ا

لنامية      ١٣٨,٩      ٢٣٢,٥      ٢٥٣,٢      ٢١٧,٨      ١٥٥,٥      ١٦٦,٣      ٢٣٣,٢     ٥٦,٦     ٨٨,٢      ١٤٣,٢     ٧٨,٦     ٤٧,٨     ٢٩,٠     ٨٣,٢                           االقتصادات ا

                أفريقيا    ٧,١     ١١,٩    ٩,٦     ٢٠,٠     ١٣,٠     ١٨,٠     ١٨,١    ٢,٣    ٢,٥    ١,٦    ٢,٦-    ٠,٤    ١,٢    ٢,٨

                               أمريكا الالتينية والكارييب     ٤٧,٩      ١٠٨,٦     ٩٧,٥     ٨٩,١     ٥٠,٥     ٤٦,٩     ٦٧,٥     ١٢,٧     ٤٤,٧     ٦٠,٦     ٢٩,١     ١١,٤     ١٠,٦     ١٠,٩

وقيانيا     ٨٣,٩      ١١٢,٠      ١٤٦,٠      ١٠٨,٧     ٩٢,٠      ١٠١,٤      ١٤٧,٦     ٤١,٦     ٤١,٠     ٨١,١     ٥٢,٠     ٣٦,٠     ١٧,٢     ٦٩,٤                      آسيا وأ

             آسيا     ٨٣,٤      ١١١,٦     ٤٥,٧ ١      ١٠٨,٦     ٩٢,٠      ١٠١,٣      ١٤٧,٥     ٤١,٦     ٤١,١     ٨١,١     ٥٢,٠     ٣٦,٠     ١٧,٢     ٦٩,٤

                 غرب آسيا    ٣,٥    ١,٩    ٣,٨    ٧,١    ٥,٧    ٦,٥    ٩,٨    ٠,٢    ١,٦    ١,٤    ١,١    ٠,٩    ٤,٠-    ٠,٠

                    شرقي آسيا     ٥١,٦     ٧٧,٣      ١١٦,٢     ٧٨,٧     ٦٧,٣     ٧٢,١      ١٠٥,٠     ٣١,٧     ٢٩,٨     ٧٢,٠     ٢٦,١     ٢٧,٦     ١٤,٤     ٥٣,٥

ل     ٣٨,٥     ٤٠,٣     ٤٠,٧     ٤٦,٩     ٥٢,٧     ٥٣,٥     ٦٠,٦    ٢,٦    ١,٨    ٠,٩    ٦,٩    ٢,٥    ٠,٢-    ١,٨    صني            ا
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تقرير االستثمار العاملي، 
                       

٢٠٠٥
    

 :  
الشركات عرب الوطنية وتدول البحث
                              

 والتطوير
         

 

ملباشر ملباشر التدفقات اخلارجة من االستثمار األجنيب ا  التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب ا

١٩٩٣- 

١٩٩٨ 

١٩٩٣-
١٩٩٨ 

 

٢٠٠٤ 

 

٢٠٠٣ 

 

٢٠٠٢ 

 

٢٠٠١ 

 

٢٠٠٠ 

 

١٩٩٩ 

املتوسط (
 )السنوي

 

٢٠٠٤ 

 

٢٠٠٣ 

 

٢٠٠٢ 

 

٢٠٠١ 

 

٢٠٠٠ 

 

١٩٩٩ 

املتوسط (
 )السنوي

 

 

لبلد /      املنطقة       ا

                          جنوب آسيا    ٢,٩    ٣,١    ٣,١    ٤,١    ٤,٥    ٥,٣    ٧,٠    ٠,١    ٠,١    ٠,٥    ١,٤    ١,١    ١,٠    ٢,٣

                               جنوب شرقي آسيا     ٢٥,٣     ٢٩,٣     ٢٢,٦     ١٨,٨     ١٤,٥     ١٧,٤     ٢٥,٧    ٩,٦    ٩,٦    ٧,٢     ٢٣,٣    ٦,٤    ٥,٨     ١٣,٦

وقيانيا    ٠,٤    ٠,٤    ٠,٣    ٠,١    ٠,٠    ٠,١    ٠,١    ٠,٠    ٠,١-    ٠,٠    ٠,١    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠                      أ

                         جنوب شرقي أوروبا    ٦,٦     ١٠,٥    ٩,١     ١١,٨     ١٢,٨     ٢٤,١     ٣٤,٩    ١,٣    ٢,٦    ٣,٢   ٧, ٢    ٤,٥     ١٠,٦    ٩,٧

                              وكمنولث الدول املستقلة

                          جنوب شرق أوروبا    ١,٦    ٣,٧    ٣,٦    ٤,٥    ٣,٨    ٨,٤     ١٠,٨    ٠,١    ٠,١    ٠,٠    ٠,٢    ٠,٦    ٠,١    ٠,٢

     تقلة                        كمنولث الدول املس    ٥,٠    ٦,٨    ٥,٥    ٧,٣    ٩,٠     ١٥,٧     ٢٤,١    ١,٣    ٢,٥    ٣,٢    ٢,٥    ٣,٩     ١٠,٤    ٩,٥

      العامل      ٤٠١,٧  ١       ٠٩٢,١  ١       ٣٩٦,٥      ٨٢٥,٩      ٧١٦,١      ٦٣٢,٦      ٦٤٨,١      ٤١١,٢  ١       ١٠٤,٩  ١       ٢٣٩,١      ٧٤٣,٥      ٦٥٢,٢      ٦١٦,٩      ٧٣٠,٣

ملباشر  :          بند مذكرة                                                     النصيب من التدفقات العاملية من االستثمار األجنيب ا

ملتقدمة              االقتصا     ٦٣,٨     ٧٧,٧     ٨١,٢     ٧٢,٢     ٧٦,٥     ٦٩,٩     ٥٨,٦     ٨٥,٩     ٩١,٨     ٨٨,٢     ٨٩,١     ٩٢,٠     ٩٣,٦     ٨٧,٣             دات ا

لنامية     ٣٤,٦     ٢١,٣     ١٨,١     ٢٦,٤     ٢١,٧     ٢٦,٣     ٣٦,٠     ١٣,٨    ٨,٠     ١١,٦     ١٠,٦    ٧,٣    ٤,٧     ١١,٤                           االقتصادات ا

                         جنوب شرقي أوروبا    ١,٦    ١,٠    ٠,٦    ١,٤    ١,٨    ٣,٨    ٥,٤    ٠,٣    ٠,٢    ٠,٣    ٠,٤    ٠,٧    ١,٧    ١,٣

                              وكمنولث الدول املستقلة

  .        باملرفق ١-     باء                                               الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير، اجلدول  :     ٢٠٠٥                                 األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي،     :        املصدر
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          شركة عرب    ١٠٠                                                                   ويبدو أنه قد حدث تباطؤ يف الوترية اليت تتسع هبا األعمال الدولية ألكرب      
                                                                                             فعـلى الرغم من أن أرقام مبيعاهتا والعمالة فيها وأصوهلا يف اخلارج قد ارتفعت من حيث                  .        وطنـية 

                                                               ، فإن أمهيتها النسبية قد اخنفضت بعض الشيء بالنظر إىل أن أنشطتها يف     ٢٠٠٣          لقة يف عام           األرقام املط
                                                          وبصورة عامة فإن الشركات عرب الوطنية التابعة لليابان          .                                          بلـدان املوطـن قـد اتسعت بسرعة أكرب        

  ة                  شركة عرب وطني     ٥٠      وأكرب    .                                                                      والواليـات املتحدة تتسم بصبغة عرب وطنية أقل من نظرياهتا األوروبية          
                                                         ، واليت يتسم تاريخ توسعها حنو اخلارج بأنه أقصر، هي           ) ٤       اجلدول   (                                  توجد مقارها يف اقتصادات نامية      

                                                                                                    ذات صبغة عرب وطنية أقل حىت من ذلك، ولكن الفجوة بني الشركات عرب الوطنية املنتمية إىل بلدان                 
  .                                                            متقدمة وتلك املنتمية إىل بلدان نامية آخذة يف التقلص يف هذا الصدد

                                                                   ً     ستثمار الدويل يف اخلدمات، وخاصة اخلدمات املالية، ينمو باطراد، فكان مسؤوالً            وظل اال  
                يف املائة من      ٦٣                          وبلغ نصيب قطاع اخلدمات       .                                                   عـن جـل اجملموع العاملي لالستثمار األجنيب املباشر        

                   ، وكان نصيب اخلدمات     ٢٠٠٤                                                               جممـوع قيمة عمليات اندماج وشراء الشركات عرب احلدود يف عام          
                 وألول مرة، يصنف     .                                                                   قيمة عمليات اندماج وشراء الشركات عرب احلدود يف هذا القطاع                       املالـية ثلث  

                         وهتيمن الشركات عرب الوطنية   .                      شركة عرب وطنية مالية  ٥٠                                          تقريـر االسـتثمار العاملي هلذا العام أكرب     
                                                                     ً                           الكبرية على اخلدمات املالية العاملية، ليس فقط من حيث جمموع األصول ولكن أيضاً من حيث عدد                

        ، يليها  )              الواليات املتحدة   " (City Group  :          جمموعة سييت "               وتتصدر القائمة   .                        الـبلدان اليت تعمل فيها 
                    وكان نصيب الشركات      ).       أملانيا   " (Allianz  :       أليانز "       وشركة    )       سويسرا   " (UBS  :          يو يب إس   "      مصرف  

                يف املائة من      ٧٤    هو                                                                                        عرب الوطنية املالية من فرنسا وأملانيا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة            
  .    ٢٠٠٣                                        جمموع أصول أكرب شركة عرب وطنية مالية يف عام 





 

 

 ٢٠٠٤، ٢٠٠٣        ً   اقتصادا ، ٢٠ تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، أكرب - ١الشكل  
                     التدفقات الداخلة                    التدفقات اخلارجة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .        باملرفق ١-            ، اجلدول باء                                    ات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير     الشرك  :     ٢٠٠٥                       تقرير االستثمار العاملي،            األونكتاد    :       املصدر 
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ض عام

استعرا
  ٢٠٠٤-١٩٨٢ مؤشرات منتقاة لالستثمار األجنيب املباشر واإلنتاج الدويل، -٢اجلدول 7

 )مبليارات الدوالرات وبالنسب املئوية(

 معدل النمو السنوي

 )يف املائة(
 

 القيمة باألسعار اجلارية

 )مبليارات الدوالرات(
 

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
١٩٩٦    -
٢٠٠٠     

١٩٩١    -
١٩٩٥     

١٩٨٦    -
١٩٩٠     

لبند ١٩٨٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤        ا

                                          التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر   ٥٩    ٢٠٨    ٦٣٣    ٦٤٨      ٢٢,٨     ٢١,٢     ٣٩,٧     ٤٠,٩-     ١٣,٣-     ١١,٧-    ٢,٥

                  ثمار األجنيب املباشر                       التدفقات اخلارجة من االست   ٢٧    ٢٣٩    ٦١٧    ٧٣٠      ٢٥,٤     ١٦,٤     ٣٦,٣     ٤٠,٠-     ١٢,٣-    ٥,٤-     ١٨,٤

                                  رصيد االستثمار األجنيب املباشر الداخل    ٦٢٨  ١     ٧٦٩  ٧     ٩٨٧  ٨     ٩٠٢      ١٦,٩    ٩,٥     ١٧,٣    ٧,١    ٨,٢     ١٩,١     ١١,٥

                                 رصيد االستثمار األجنيب املباشر اخلارج    ٦٠١  ١     ٧٨٥  ٨     ٧٣١  ٩     ٧٣٢      ١٨,٠    ٩,١     ١٧,٤    ٦,٨     ١١,٠     ١٩,٨     ١١,٥

  ) أ (                                    عمليات اندماج وشراء الشركات عرب احلدود   ..    ١٥١    ٢٩٧    ٣٨١   ) ب (    ٢٥,٩     ٢٤,٠     ٥١,٥     ٤٨,١-     ٣٧,٨-     ١٩,٦-     ٢٨,٢

                                   املبيعات من الشركات التابعة األجنبية  ٢     ٧٦٥  ٥     ٧٢٧  ) ج (  ١٦     ٩٦٣  ) ج (  ١٨     ٦٧٧      ١٥,٩     ١٠,٦    ٨,٧    ٣,٠-     ١٤,٦  ) ج (    ١٨,٨  ) ج (    ١٠,١

                   ات التابعة األجنبية                  الناتج اإلمجايل للشرك    ٦٤٧  ١     ٤٧٦  ) د ( ٥     ٥٧٣  ) د ( ٣     ٩١١      ١٧,٤    ٥,٣    ٧,٧    ٧,١-  ) د (   ٥,٧  ) د (    ٢٨,٤  ) د (   ٩,٥

) ه (    ١١,٩ ) ه (   ٣,٠     ) ه (  ٣٦     ٠٠٨      ١٨,١     ١٢,٢     ١٩,٤    ٥,٧-    ) ه (    ٤١,١     ) ه (  ٣٢     ١٨٦                                       جمموع أصول الشركات التابعة األجنبية  ٢     ١١٣  ٥     ٩٣٧    

                               صادرات الشركات التابعة األجنبية    ٧٣٠  ١     ٤٩٨  ) و ( ٣     ٠٧٣  ) و ( ٣     ٦٩٠      ٢٢,١    ٧,١    ٤,٨  ) و (   ٣,٣-  ) و (   ٤,٩  ) و (    ١٦,١  ) و (    ٢٠,١

  )     باآلالف (                                    العمالة لدى الشركات التابعة األجنبية    ١٩     ٥٧٩   ٢٤     ٤٧١  ) ز (  ٥٣     ١٩٦  ) ز (  ٥٧     ٣٩٤     ٥,٤    ٢,٣    ٩,٤    ٣,١-  ) ز (    ١٠,٨  ) ز (    ١١,١  ) ز (   ٧,٩

  ) ح ( )              باألسعار اجلارية (                  الناتج احمللي اإلمجايل    ١١     ٧٥٨   ٢٢     ٦١٠   ٣٦     ٣٢٧   ٤٠     ٦٧١      ١٠,١    ٥,٢    ١,٣    ٠,٨-    ٣,٩     ١٢,١     ١٢,٠

                           إمجايل تكوين رأس املال الثابت  ٢     ٣٩٨  ٤     ٩٠٥  ٧     ٨٥٣  ٨     ٨٦٩      ١٢,٦    ٥,٦    ١,٦    ٣,٠-    ٠,٥     ١٢,٩     ١٢,٩

                              عائدات اإلتاوات ورسوم التراخيص  ٩   ٣٠   ٩٣   ٩٨      ٢١,٢     ١٤,٣    ٨,٠    ٢,٩-    ٧,٥     ١٢,٤    ٥,٠

                                        صادرات السلع واخلدمات من غري عوامل اإلنتاج  ٢     ٢٤٧  ٤     ٢٦١  ٩     ٢١٦   ١١     ٠٦٩      ١٢,٧    ٨,٧    ٣,٦    ٣,٣-    ٤,٩     ١٦,١     ٢٠,١



 

 

 ٢مصدر وحواشي اجلدول 

  . ٣-          ً  اجلدول أوالً                                         الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير،  .     ٢٠٠٥                       تقرير االستثمار العاملي،           األونكتاد،   :  در   املص
  .       ً  فصاعداً    ١٩٨٧                                           البيانات متاحة فقط عن الفترة ابتداء من عام   ) أ ( 
   .      فقط    ١٩٩٠-    ١٩٨٧  ) ب ( 
  :    ٢٠٠٢-    ١٩٨٢        للفترة    )               مباليني الدوالرات  (                                 سـتثمار األجنيب املباشر الداخل             ً                                                                         اسـتناداً إىل النتـيجة االحنداريـة التالـية للمبـيعات مقـابل رصـيد اال                 ) ج ( 

  .                                 رصيد االستثمار األجنيب املباشر الداخل    × 1.87288+003.858 2  =         املبيعات 
       الناتج   :     ٢٠٠٢-    ١٩٨٢       للفترة   )     الرات         مباليني الدو (       ً                                                                                                اسـتناداً إىل النتـيجة االحنداريـة التالـية للناتج اإلمجايل مقابل رصيد االستثمار األجنيب املباشر الداخل             ) د ( 

  .                                 رصيد االستثمار األجنيب املباشر الداخل    × 0.369482+622.0177 =      اإلمجايل 
  :    ٢٠٠٢-    ١٩٨٠       للفترة   )              مباليني الدوالرات (       ً                                                                                                       اسـتناداً إىل النتـيجة االحنداريـة التالـية لألصـول مقـابل رصـيد االسـتثمار األجـنيب املباشر الداخل                        ) ه ( 

  .                                 رصيد االستثمار األجنيب املباشر الداخل    × 4.177434+179.838 1  =       األصول 
     مباليني  (         ً                                                                                                                    ، اسـتناداً إىل النتـيجة االحنداريـة لصـادرات الشركات التابعة األجنبية مقابل رصيد االستثمار األجنيب املباشر الداخل                        ١٩٩٨-    ١٩٩٥          للفـترة     ) و ( 
                              ، فإن نصيب صادرات الشركات         ٢٠٠٤-    ١٩٩٩         وللفترة    .                               الستثمار األجنيب املباشر الداخل          رصيد ا     × 0.558331+357.6124  =           الصادرات    :     ١٩٩٤-    ١٩٨٢        للفترة    )           الـدوالرات 

  .                           قد طبق للحصول على هذه القيم  )          يف املائة    ٣٣,٣   (    ١٩٩٨                                          التابعة األجنبية من الصادرات العاملية يف عام 
  =         العمالة   :     ٢٠٠٢-    ١٩٨٠       للفترة   )              مباليني الدوالرات (                    األجنيب املباشر الداخل                     مقابل رصيد االستثمار   )      باآلالف (       ً                                            اسـتناداً إىل النتيجة االحندارية التالية للعمالة         ) ز ( 

  .                                 رصيد االستثمار األجنيب املباشر الداخل    × 552.15+4.587846 16
  ،  )International Monetary Fund, World Economic Outlook (       ً                                                            اسـتناداً إىل بـيانات صـندوق الـنقد الـدويل، آفاق االقتصاد العاملي        ) ح ( 

  .    ٢٠٠٥      أبريل  /  ان   نيس
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 )أ(٢٠٠٣ شركة عرب وطنية غري مالية يف العامل، مرتبة حسب األصول األجنبية، ٢٥ أكرب -٣اجلدول 

 )مباليني الدوالرات وأعداد العاملني(
ترتيب  األصول  املبيعات  العمالة عدد الشركات التابعة   :حسبال

مؤشر 
تدويل  )ج(ال

 األجنبية اجملموع

  ) ب (       ر ق ع و
ة ( نسب ل ا         ب

 األجنبية اجملموع  )      املئوية

 

لد  )ج(الصناعة األجنبية اجملموع  األجنبية اجملموع  الشركة املوطنب
مؤشر 
تدويل  )ج(ال

ر ق ع 
 )ب(و

األصول 
 األجنبية

ة ٢٥٨ ٩٠٠ ٦٤٧ ٤٨٣  ٥٤ ٠٨٦ ١٣٤ ١٨٧  ١٥٠ ٠٠٠ ٣٠٥ ٠٠٠ ٤٣,٢ ١ ٠٦٨ ١ ٣٩٨ ٧٦,٣٩ ي واإللكترون ة   ي ئ ا ب لكهر يكتريك تحدةالواليات امل                               األجهزة ا ل  ١ ٧٧ ٣٧               جنربال إ
ململكة املتحدة        االتصاالت ٢٤٣ ٨٣٩ ٢٦٢ ٥٨١  ٥٠ ٠٧٠ ٥٩ ٨٩٣  ٤٧ ٤٧٣ ٦٠ ١٠٩ ٨٥,١ ٧١ ٢٠١ ٣٥,٣٢  ٢ ٧ ٩٥              جمموعة فودافون ا
ارات ١٧٣ ٨٨٢ ٣٠٤ ٥٩٤  ٦٠ ٧٦١ ١٦٤ ١٩٦  ١٣٨ ٦٦٣ ٣٢٧ ٥٣١ ٤٥,٥ ٥٢٤ ٦٢٣ ٨٤,١١ لسي ارات الواليات املتحدة         ا لسي  ٣ ٧٢ ١٢                   شركة فورد ل
ارات ١٥٤ ٤٦٦ ٤٤٨ ٥٠٧  ٥١ ٦٢٧ ١٨٥ ٥٢٤  ١٠٤ ٠٠٠ ٢٩٤ ٠٠٠ ٣٢,٥ ١٧٧ ٢٩٧ ٥٩,٦٠ لسي جنرال موتورز الواليات املتحدة         ا  ٤ ٩٠ ٦٥                  شركة 
وزيعه ١٤١ ٥٥١ ١٧٧ ٥٧٢  ١٩٢ ٨٧٥ ٢٣٢ ٥٧١  ٨٦ ٦٥٠ ١٠٣ ٧٠٠ ٨٢,١ ٦٠ ١١٧ ٥١,٢٨ وت وتكريره  نفط  ل ململكة املتحدة                              استكشاف ا نفط ا ا ل ة            شركة ا ي ن طا  ٥ ١٠ ٧٨         لربي
وزيعه ١١٦ ٨٥٣ ١٧٤ ٢٧٨  ١٦٦ ٩٢٦ ٢٣٧ ٠٥٤  ٨٨ ٣٠٠ ٨٨ ٣٠٠ ٦٦,١ ٢١٨ ٢٩٤ ٧٤,١٥ وت وتكريره  نفط  ل  ٦ ٣١ ٤١                 شركة إكسون موبيل الواليات املتحدة                              استكشاف ا
وزيع ١١٢ ٥٨٧ ١٦٨ ٠٩١  ١٢٩ ٨٦٤ ٢٠١ ٧٢٨  ١٠٠ ٠٠٠ ١١٩ ٠٠٠ ٧١,٨ ٤٥٤ ٩٢٩ ٤٨,٨٧ وت وتكريره  نفط  ل ململكة   ه                            استكشاف ا ا

 هولندا/املتحدة
ال داتش  ٧ ٢٢ ٨٠   شل /                جمموعة روي

ارات ٩٤ ١٦٤ ١٨٩ ٥٠٣  ٨٧ ٣٥٣ ١٤٩ ١٧٩  ٨٩ ٣١٤ ٢٦٤ ٤١٠ ٤٧,٣ ١٢٤ ٣٣٠ ٣٧,٥٨ لسي ابان         ا ارات الي لسي ا ل وت وي ت  ٨ ٦٨ ٩٤                     شركة 
وتكريره  ٨٧ ٨٤٠ ١٠٠ ٩٨٩  ٩٤ ٧١٠ ١١٨ ١١٧  ٦٠ ٩٣١ ١١٠ ٧٨٣ ٧٤,١ ٤١٩ ٦٠٢ ٦٩,٦٠ نفط  ل وزيعه                      استكشاف ا ال فرنسا        وت وت ت  ٩ ١٦ ٤٨           شركة 
                   شركة فرنسا لالتصاالت فرنسا        االتصاالت ٨١ ٣٧٠ ١٢٦ ٠٨٣  ٢١ ٥٧٤ ٥٢ ٢٠٢  ٨٨ ٦٢٦ ٢١٨ ٥٢٣ ٤٨,٨ ١١٨ ٢١١ ٥٥,٩٢

) France Telecom(  
١٠ ٦٢ ٦٩ 

ه ٧٤ ١٤٧ ٨٨ ٣٤٣  ٣٣ ٧١٥ ٤٤ ٧٢٠  ١١١ ٤٤٥ ١٧٢ ٢٩١ ٧٤,٧ ٦٠٥ ٩٤٧ ٦٣,٨٩ ا ي مل وا لغاز  وا ء  ا لكهرب لسويس افرنس                       ا  ١١ ١٤ ٥٨            شركة ا
ه ٦٧ ٠٦٩ ١٨٥ ٥٢٧  ١٦ ٠٦٢ ٥٠ ٦٩٩  ٥١ ٨٤٧ ١٦٧ ٣٠٩ ٣٢,٩ ٢٠٤ ٢٦٤ ٧٧,٢٧ ا ي مل وا لغاز  وا ء  ا لكهرب ء فرنسا فرنسا                       ا ا  ١٢ ٨٩ ٣٤                  شركة كهرب
ه ٦٤ ٠٣٣ ١٤١ ٢٦٠  ١٨ ٦٥٩ ٥٢ ٣٣٠  ٢٩ ٦٥١ ٦٩ ٣٨٣ ٤١,٢ ٤٧٨ ٧٩٠ ٦٠,٥١ ا ي مل وا لغاز  وا ء  ا لكهرب  ١٣ ٨٠ ٦٣  )E.On (    أون   .        شركة إي أملانيا                       ا
 ١٤ ٨٥ ٧٤  )               األملانية لالتصاالت (              دويتش تيليكوم  أملانيا        االتصاالت ٦٢ ٦٢٤ ١٤٦ ٦٠١  ٢٣ ٨٦٨ ٦٣ ٠٢٣  ٧٥ ٢٤١ ٢٤٨ ٥١٩ ٣٧,٠ ٩٧ ١٧٨ ٥٤,٤٩
ه ٦٠ ٣٤٥ ٩٨ ٥٩٢  ٢٣ ٧٢٩ ٤٩ ٠٦١  ٥٣ ٥٥٤ ١٢٧ ٠٢٨ ٥٠,٦ ٣٧٧ ٦٥٠ ٥٨,٠٠ ا ي مل وا لغاز  وا ء  ا لكهرب  ١٥ ٥٩ ٦٧ RWE      جمموعة  أملانيا                       ا
نوعة ٥٩ ١٤١ ٨٠ ٣٤٠  ١٠ ٨٠٠ ١٨ ٦٩٩  ١٠٤ ٥٢٩ ١٢٦ ٢٥٠ ٧١,٤ ١ ٩٠٠ ١ ٣٥٠ ٨٠,٨٥ ت وا احملدودة هونغ كونغ، الصني       م مب هوا تشيسون   ١٦ ٢٣ ٢٣                        ها
ة ٥٨ ٤٦٣ ٩٨ ٠١١  ٦٤ ٤٨٤ ٨٣ ٧٨٤  ٢٤٧ ٠٠٠ ٤١٧ ٠٠٠ ٦٥,٣ ٧٥٣ ١ ٠١١ ٧٤,٤٨ ي واإللكترون ة  ي ئ ا ب لكهر  ١٧ ٣٢ ٤٠        سيمينـز أملانيا                              األجهزة ا
ارات ٥٧ ٨٥٣ ١٥٠ ٤٦٢  ٧١ ١٩٠ ٩٨ ٣٦٧  ١٦٠ ٢٩٩ ٣٣٤ ٨٧٣ ٥٢,٩ ٢٠٣ ٢٨٣ ٧١,٧٣ لسي اغن أملانيا         ا  ١٨ ٥٣ ٤٦                 جمموعة فولكس ف
ارات ٥٣ ١١٣ ٧٧ ٧٦٦  ٥٤ ١٩٩ ٧٠ ٤٠٨  ٩٣ ٠٠٦ ١٣١ ٦٠٠ ٧٢,٠ ١٠٢ ١٣٣ ٧٦,٦٩ لسي ابان         ا  ١٩ ٢١ ٣٥                           شركة هوندا احملدودة للسيارات الي
نوعة ٥٢ ٤٢١ ٦٩ ٣٦٠  ١٥ ٧٦٤ ٢٨ ٧٦١  ٣٢ ٣٤٨ ٤٩ ٦١٧ ٦٥,٢ ١٠٦ ٢٣٨ ٤٤,٥٤ ت  ٢٠ ٣٤ ٨٩                     شركة فيفيندي العاملية فرنسا       م
وزيعه ٥٠ ٨٠٦ ٨١ ٤٧٠  ٧٢ ٢٢٧ ١٢٠ ٠٣٢  ٣٣ ٨٤٣ ٦١ ٥٣٣ ٥٩,٢ ٩٣ ٢٠١ ٤٦,٢٧ وت وتكريره  نفط  ل يكساكو الواليات املتحدة                              استكشاف ا ت  ٢١ ٤٢ ٨٣                    شركة شيفرون 
يا            وسائط اإلعالم ٥٠ ٨٠٣ ٥٥ ٣١٧  ١٧ ٧٧٢ ١٩ ٠٨٦  ٣٥ ٦٠٤ ٣٨ ٥٠٠ ٩٢,٥ ٢١٣ ٢٦٩ ٧٩,١٨  ٢٢ ٣ ٣٠  )           شركة األنباء (               نيوز كوربوريشن  أسترال
ة ٤٨ ٩٦٠ ١١٦ ٧٧٥  ١٨ ٣٤٤ ٤٥ ١٨٨  ٧٣ ٢٠٠ ١٢٢ ٠٠٠ ٤٧,٥ ٧٣ ٩٢ ٧٩,٣٥ ي لصيدالن ملستحضرات ا يزر الواليات املتحدة                    ا ا  ٢٣ ٦٥ ٢٩           شركة ف
يا        االتصاالت ٤٦ ٠٤٧ ١٠١ ١٧٢  ٦ ٨١٦ ٣٤ ٨١٩  ١٤ ٩١٠ ٩٣ ١٨٧ ٢٧,٠ ٣٣ ٧٣ ٤٥,٢١ ة      إيطال ي ل طا  (                           شـركة االتصاالت اإلي

Telecom Italia Spa(  
٢٤ ٩٣ ٨٥ 

ارات ٤٤ ٩٤٨ ٧١ ٩٥٨  ٣٥ ٠١٤ ٤٧ ٠٠٠  ٢٦ ٠٨٦ ١٠٤ ٣٤٢ ٥٤,٠ ١٢٩ ١٥٧ ٨٢,١٧ لسي يو  أملانيا         ا ل يب دب  ٢٥ ٥٠ ١٨  )BMW (              جمموعة 

ض عام
استعرا
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 10                                        الشركات عرب الوطنية وتدول البحث والتطوير  :     ٢٠٠٥                       تقرير االستثمار العاملي، 

 

 ٣مصدر وحواشي اجلدول 

   ،                                             الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير       .     ٢٠٠٥                        يـر االستثمار العاملي        تقر             األونكـتاد،      :      املصدر
  .        باملرفق ٩-    ً  أوالً-         اجلدول ألف

                                                                                         ال تشـري الشـركات الـتابعة احملسوبة يف هذا اجلدول إال إىل الشركات التابعة اململوكة ألغلبية           :     مالحظة
  .      أجنبية

  .      ُ             ما مل ُيذكر خالف ذلك                                              تستند مجيع البيانات إىل التقارير السنوية للشركات  ) أ ( 

               ر ق ع ب هو       .                                     شركة عرب وطنية على نطاق العامل         ١٠٠                            الترتيـب فـيما بني أكرب         ) ب ( 
      األصول   :                                             ُ                                                     اختصار للرقم القياسي لالنتشار عرب الوطين، الذي ُيحسب على أساس متوسط النسب الثالثة التالية             

  .                                     عات، والعمالة األجنبية إىل جمموع العمالة                                                    األجنبية إىل جمموع األصول، واملبيعات األجنبية إىل جمموع املبي

              ومؤشر التدويل   .                                 شركة عرب وطنية على نطاق العامل     ١٠٠                            الترتيـب فـيما بني أكرب         ) ج ( 
  .ُ                                                ً                            ُيحسب على أساس عدد الشركات التابعة األجنبية مقسوماً على عدد مجيع الشركات التابعة





 

 

ض عام
استعرا
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 )أ(٢٠٠٣ات النامية، مرتبة حسب األصول األجنبية،  شركة عرب وطنية غري مالية من االقتصاد٢٥ أكرب -٤اجلدول  

 )مباليني الدوالرات وعدد العاملني(
ر ق ع  عدد الشركات التابعة

 )ب(و

 الترتيب حسب   األصول املبيعات العمالة

مؤشر 
 األجنبية اجملموع )ج(التدويل

بالنسبة (
 الشركة بلد املوطن صناعةال األجنبية اجملموع األجنبية اجملموع األجنبية  اجملموع )املئوية

مؤشر 
 )ج(التدويل

ر ق ع 
 )ب(و

األصول 
 األجنبية

 ١ ٧ ٤١ .Hutchison Whampoa Ltd                هونغ كونغ، الصني       متنوعة   ٥٩     ١٤١   ٨٠     ٣٤٠   ١٠     ٨٠٠   ١٨     ٦٩٩    ١٠٤     ٥٢٩    ١٢٦     ٢٥٠     ٧١,٤  ١     ٩٠٠  ٢     ٣٥٠      ٨٠,٨٥

 ٢ ٢٧ ٣٩ .Singtel Ltd          سنغافورة         االتصاالت   ١٧     ٩١١   ٢١     ٦٦٨  ٤     ٦٧٢   ٦٨     ٨٤٨  ٨     ٦٤٢   ٢١     ٧١٦     ٤٣,١   ٢٣   ٣٠      ٧٦,٦٧

                 استكشـاف النفط      ١٦     ١١٤   ٥٣     ٤٥٧  ٨     ٩٨١   ٢٥     ٦٦١  ٣     ٦٢٥   ٣٠     ٦٣٤     ٢٥,٧    ١٦٧    ٢٣٤      ٧١,٣٧
                وتكريره وتوزيعه

 Petronas-Petroliam        ماليزيا

Nastional Bhd 

٣ ٤٢ ٣٥ 

                   األجهزة الكهربائية        ٣٨٧١٢   ٥٦     ٥٢٤   ٤١     ٣٦٢   ٥٤     ٣٤٩   ١٩     ٠٢٦   ٥٥     ٣٩٧     ٤٤,١   ٨٠   ٨٩      ٨٩,٨٩
      رونية      وااللكت

 ,.Samsung Electronics Co              مجهورية  كوريا

Ltd. 

٤ ٢٦ ٤٨ 

 ٥ ١٢ ٣٦ A زCemex S       املكسيك             مواد التشييد   ١١     ٠٥٤   ١٦     ٠٢١  ٥     ١٨٩  ٧     ١٦٧   ١٧     ٠٥١   ٢٥     ٩٦٥     ٦٩,٠   ٣٥   ٤٨      ٧٢,٩٢

 ٦ ٢٣ ٣٧ América Mَόvil       املكسيك        االتصاالت  ٨     ٦٧٦   ١٣     ٣٤٨  ٣     ١٠٧  ٧     ٦٤٩  ٨     ٤٠٣   ١٨     ٤٧١     ٥٠,٤   ١٢   ١٦      ٧٥,٠٠

  China Ocean     الصني               النقل والتخزين  ٨     ٤٥٧   ١٨     ٠٠٧  ٦     ٠٧٦  ٩     ١٦٣  ٤     ٦٠٠   ٦٤     ٥٨٦     ٤٠,١   ٢٢   ٥٦    ٢٩,  ٣٩

Shjipping (group) Co. 

٧ ٣١ ٢٤ 

                 استكشـاف النفط     ٧     ٨٢٧   ٥٣     ٦١٢  ٨     ٦٦٥   ٤٢     ٦٩٠  ٥     ٨١٠   ٤٨     ٧٩٨     ١٥,٦   ١٣   ٧٩      ١٦,٤٦
                وتكريره وتوزيعه

-.Petrdeo Brasleiro S.A        الربازيل

Ptrobas 

٨ ٤٦ ٧ 

                   األجهزة الكهربائية    ٧     ١١٨   ٢٠     ١٧٣   ١٤     ٤٤٣   ٢٩     ٨٤٦   ٣٦     ٢٦٨   ٦٣     ٩٥١     ٤٦,٨    ١٣٤    ١٥١  ٤    ٨٨,٧
            وااللكترونية

 ٩ ٢٥ ٤٧ .LG Electronics Inc             مجهورية كوريا

  Jardine Matheson                هونغ كونغ، الصني       متنوعة  ٦     ١٥٩  ٨     ٩٤٩  ٥     ٥٤٠  ٨     ٤٧٧   ٥٧     ٨٩٥   ١١     ٠٠٠     ٦٢,٣   ١٦   ٢٣      ٦٩,٥٧

Holdings Ltd. 

١٠ ١٦ ٣٤ 

 ١١ ١٠ ١٤ Sappi Limited             جنوب أفريقيا      الورق  ٤     ٨٨٧  ٦     ٢٠٣  ٣     ٢٨٧  ٤     ٢٩٩  ٩     ٤٥٤   ١٦     ٩٣٩     ٧٠,٤    ١١٥    ٤٥٦  ٢    ٢٥,٢
               الكــــيماويات   ٤     ٢٢٦   ١٠     ٥٣٦  ٥     ٠٣٣  ٩     ٧٢٢  ٥     ٦٤٣   ٣١     ١٥٠     ٣٦,٧   ٢١   ٢٥      ٨٤,٠٠

         الصناعية

 ١٢ ٣٣ ٤٥ Sasol Limitedٍٍ              جنوب أفريقيا

                 استكشـاف النفط     ٤     ٠٦٠   ٩٧     ٦٥٣  ٥     ٢١٨   ٥٧     ٤٢٣   ٢٢     ٠٠٠  ١     ١٦٧     ١٢٩    ٥,٠    ١١٩    ٢٠٤      ٥٨,٣٣
                وتكريره وتوزيعه

   China National     الصني

Petroleum Corp. 

١٣ ٥٠ ٣٠ 

 ١٤ ٢٢ ٢ Capitaland Limited         سنغافورة         العقارات  ٣     ٩٣٦   ١٠     ٣١٦  ١     ٤٤٩  ٢     ٢٥٢  ٥     ٠٣٣   ١٠     ١٧٥     ٥٠,٧  ٢   ٦١     ٣,٢٨
  City Developments     فورة    سنغا        الفنادق  ٣     ٨٧٩  ٧     ٣٢٩    ٧٠٣    ٩٣٠   ١١     ٥٤٩   ١٣     ٧٠٣     ٧٠,٩    ٢٢٨    ٢٧٥      ٨٢,٩١

Limted 

١٥ ٨ ٤٣ 
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تقرير االستثمار العاملي، 
                       

٢٠٠٥
    

 :  
الشركات عرب الوطنية وتدول البحث والتطوير
                                       

ر ق ع  عدد الشركات التابعة
 )ب(و

 الترتيب حسب   األصول املبيعات العمالة

مؤشر 
 األجنبية اجملموع )ج(التدويل

بالنسبة (
 الشركة بلد املوطن صناعةال األجنبية اجملموع األجنبية اجملموع األجنبية  اجملموع )املئوية

مؤشر 
 )ج(التدويل

ر ق ع 
 )ب(و

األصول 
 األجنبية

 ١٦ ٤ ٤٩ Shangri- Asia Limited                هونغ كونغ، الصني              الفنادق والرتل  ٣     ٦٧٢  ٤     ٧٤٣    ٤٣٦    ٥٤٢   ١٢     ٦١٩   ١٦     ٣٠٠     ٧٨,٤   ٢٩   ٣١      ٩٣,٥٥
ــني،         التشييد  ٣     ٥٧٤  ٧     ١٦٧  ٢     ٤٠٩  ٣     ٣٧٢  ٨     ٠٤٥   ١٢     ١٧٤     ٦٢,٥  ٢  ٣      ٦٦,٦٧ ــغ الص                هون

     الصني

Citic Pacific Ltd. ١٧ ١٥ ٣٣ 

                   الكهـرباء والغاز     ٣     ٥٦٤  ٩     ٧٨٠    ٢٩٨  ٣     ٦٣٩    ٤٨٨  ٤     ٧٠٥     ١٨,٣  ٣   ١١      ٢٧,٢٧
       واملياه

 ١٨ ٤٥ ١٦ CLP Holdings                هونغ كونغ، الصني

 ١٩ ٤١ ٢١ corporation     الصني        التشييد  ٣     ٤١٧  ٩     ٦٧٧  ٢     ٧١٦  ٩     ١٣٤   ١٧     ٠٥١    ١٢١     ٥٤٩     ٢٦,٤   ٢٨   ٧٥      ٣٧,٣٣
 ٢٠ ٢٤ ٢٢ MTN Group Limited             جنوب أفريقيا        االتصاالت  ٣    ٧٤ ٣  ٤     ٨١٩  ١     ٣٠٨  ٣     ٥٩٥  ٢     ٦٠١  ٦     ٠٦٣     ٤٩,٨  ٦   ١٦      ٣٧,٥٠
             األغذيــــــة   ٣     ٣٣١  ٣     ٥٣٧  ١     ٢٣٢  ١     ٢٧٣   ٣٢     ٢٩٥   ٤١     ٨٠٠     ٨٩,٤  ٢  ٤      ٥٠,٠٠

          واملشروبات
 & Asia Food         سنغافورة

 Propetries 

٢١ ٢ ٢٦ 

                   األجهزة الكهربائية    ٣     ٢٠٦  ٥     ٦٣٤  ٤     ٦٧٤  ٨     ٣٤٠   ٨٠     ٠٩١   ٨٢     ٠٠٠     ٧٠,٢   ٩٢    ١٠٦      ٨٦,٧٩
  ة          وااللكتروني

 Flextronics International         سنغافورة

Ltd.` 

٢٢ ١١ ٤٦ 

                 التعدين واستغالل    ٣     ١٥٥   ١١     ٤٣٤  ٦     ٥١٣  ٧     ٠٠١    ٢٢٤   ٢٩     ٦٣٢     ٤٠,٥   ١٦   ٥٥     ٢٩,٩
      احملاجر

 Companhia Vale de Rio        الربازيل

Doce 

٢٣ ٣٠ ١٧ 

 ٢٤ ٢٩ ١٠ YTL Corp. Berhad        ماليزيا       املرافق  ٢     ٨٧٨  ٦     ٢٤٨    ٤٨٩  ١     ٠٦٠  ١     ٥١٨  ٤     ٨٩٥     ٤١,١   ٢٤    ١١٥      ٢٠,٨٧
                   األجهزة الكهربائية    ٢     ٥٩٧  ٦     ٠٣٢  ٤     ٠٣٨   ١٠     ٧٩٣   ٧٨     ٥٧٥   ٩٣     ١٠٩     ٥٤,٩   ٢٥   ٣٣      ٧٥,٧٦

            وااللكترونية

ــايوان                    مقاطعــة ت
        الصينية

Hon Hai Precision  

Industries 

٢٥ ٢٠ ٣٨ 

ّ              التحّول حنو اخلدمات،   .     ٢٠٠٥                      تقرير االستثمار العاملي           األونكتاد،   :     املصدر   .        باملرفق  ١٠- ١-                               تدويل البحث والتطوير، اجلدول ألف                   لشركات عرب الوطنية و ا    
  .                                                                 تستند مجيع البيانات إىل التقارير السنوية للشركات، ما مل يذكر خالف ذلك  ) أ (  

                ا الرقم القياسي  ُ        وُيحسب هذ   ".                               الرقم القياسي لالنتشار عرب الوطين "                  ر ق ع و هو اختصار   .                                  شركة عرب وطنية يف البلدان النامية   ٢٥                          الترتيب فيما بينت أكرب  ) ب ( 
  .                                                                                               األصول األجنبية إىل جمموع األصول، واملبيعات األجنبية إىل جمموع املبيعات، والعمالة األجنبية إىل جمموع العمالة  :                                       على أساس أنه متوسط النسب الثالث التالية

                                               ً      ويل على أساس عدد الشركات التابعة األجنبية مقسوماً على                                            ُ                شركة عرب وطنية توجد مقارها يف بلدان نامية، وُيحسب مؤشر التد  ٢٥                    الترتيب فيما بني أكرب   ) ج ( 
  .                   عدد الشركات التابعة
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                                                                                 وأسـهم اخنفاض أسعار الفائدة وزيادة األرباح وانتعاش أسعار األصول، وال سيما             
                                                                                 يف الـبلدان املـتقدمة، يف حـدوث طفرة يف عمليات اندماج وشراء الشركات، مبا يف ذلك        

                  يف املائة لتصل      ٢٨                                          حلدود؛ وقفزت قيمة هذه العمليات بنسبة                                      عمليات االندماج والشراء عرب ا    
                     ً     ً                                  وأدت هـذه املعـامالت دوراً هاماً يف عملية إعادة اهليكلة والدمج      .                 ملـيار دوالر      ٣٨١    إىل  

                            وكانت أكرب صفقة من صفقات       .                                                           املستمرة يف كثري من الصناعات، وال سيما يف العامل املتقدم         
   "Abbey National  :           آيب ناشونال "          شراء شركة      هي     ٢٠٠٤                           اندماج وشراء الشركات يف عام 

 Santander Central  :                        سانتاندر سينترال ميسانو "               مـن جانب شركة    )                  اململكـة املـتحدة   (

Hispano" )   ويف البلدان  النامية، كان نصيب        .               مليار دوالر    ١٦                       ، واليت بلغت قيمتها      )       إسبانيا                                   
                           لالستثمار األجنيب املباشر                                                                عمليات اندماج وشراء الشركات عرب احلدود من النشاط اإلمجايل        

           ً                                                                               أكثر تواضعاً، وإن كانت شركات من هذه البلدان قد اشتركت على حنو متزايد يف عمليات               
                 وكانت الطفرة يف     .                                                                   اندمـاج وشـراء الشركات، واليت مشلت بعض احلاالت الذائعة الصيت          

 ً             اً باستثمارات                                                               ً                     تدفقـات االسـتثمار األجـنيب املباشر إىل البلدان النامية ترتبط ارتباطاً رئيسي            
                        ً                                     وبلغ نصيب الصني واهلند معاً حنو نصف مجيع مشاريع االستثمار            .                           تأسيسية وال سيما يف آسيا    
  .    ٢٠٠٤                        يف البلدان النامية يف عام   )               ومشاريع التوسع (                       التأسيسي املسجلة اجلديدة 

                                                                                   ومن حيث األشكال الرئيسية الثالثة لتمويل االستثمار األجنيب املباشر، فإن استثمار            
                                            فأثناء العقد املاضي، بلغ نصيبه حنو ثلثي         .                                             املـال السـهمي يهيمن على املستوى العاملي            رأس  

                                                أما نصيبا الشكلني اآلخرين من االستثمار األجنيب         .                                      جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر    
            فكانا يف   -                                                                        ومهـا القـروض املعقودة داخل الشركة والعائدات املعاد استثمارها            -          املباشـر   
                        ً      ً               ويتقلب هذان الشكالن تقلباً واسعاً، وهو ما         .                         يف املائة على التوايل      ١٢              يف املائة و     ٢٣        املتوسط  

                                                                                           يعكس التغريات السنوية يف األرباح وعائدات األسهم املعادة إىل الوطن أو احلاجة إىل تسديد              
                                                                            وتوجـد اختالفات ملحوظة يف منط متويل االستثمار األجنيب املباشر بني البلدان              .         القـروض 

                                                                                             ة والبلدان النامية؛ فالعائدات املعاد استثمارها تتسم على حنو ثابت بأهنا أكثر أمهية يف                      املـتقدم 
   .              البلدان األخرية

                                                                               ومـا زال االسـتثمار األجنيب املباشر يفوق التدفقات األخرى من رؤوس األموال              
       ، كان    ٠٤  ٢٠          ففي عام     .                             ً                                          اخلاصة إىل البلدان النامية فضالً عن تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية         

                                                                                               نصـيبه أكثر من نصف مجيع تدفقات املوارد املتجهة إىل البلدان النامية وكان أكرب بكثري من                
                                                                        بيد أن االستثمار األجنيب املباشر يتركز يف حفنة من البلدان النامية،             .                         املساعدة اإلمنائية الرمسية  

                 عدد من البلدان                                                                                 يف حـني أن املسـاعدة اإلمنائية الرمسية ما زالت هي أهم مصدر للتمويل يف                
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                                                 ً                          وبصورة خاصة، فإن هذه هي حالة معظم أقل البلدان منواً وحىت وإن كانت               .               النامية األخرى 
                                                                                             تدفقـات االستثمار األجنيب املباشر قد فاقت املساعدة اإلمنائية الرمسية يف حالة بلدان فردية يف            

  .          هذه اجملموعة

                        يئتها االستثمارية أكثر                                                                وما زالت البلدان تعتمد قوانني ولوائح جديدة بقصد جعل ب          
      ً                                            ُ             تغيرياً من هذا القبيل تتصل باالستثمار األجنيب املباشر أُخذ             ٢٧١         فمن بني     .                   مواتاة للمستثمرين 

      ً                                              تغيرياً على اختاذ خطوات لفتح جماالت جديدة أمام            ٢٣٥            ، يـنطوي        ٢٠٠٤                هبـا يف عـام      
             وباإلضافة إىل     ).  ٥     دول    اجل (                                                                   االستثمار األجنيب املباشر بالتوازي مع اختاذ تدابري تروجيية جديدة          

     ً                                                                بلداً قام بتخفيض ضرائب إيرادات الشركات به يف حماولة من هذه              ٢٠                       ذلـك، فإن أكثر من      
           ً                             بيد أن عدداً من تغيريات السياسات، يف         .                                                   البلدان الجتذاب مزيد من االستثمار األجنيب املباشر      

                          ثمار األجنيب، وال سيما يف                                                                              أمريكا الالتينية وأفريقيا، قد اجته إىل جعل اللوائح أقل مواتاة لالست          
   .                    جمال املوارد الطبيعية

                                                                               وعلى الصعيد الدويل، وصل عدد معاهدات االستثمار الثنائية ومعاهدات االزدواج           
                      ، حيث عقدت البلدان        ٢٠٠٤                                معاهدة على التوايل يف عام        ٢     ٥٥٩    و  ٢     ٣٩٢              الضـرييب إىل    

     ً                      أيضاً مزيد من اتفاقات     ُ    ُوعقد  .              ً                                                  النامـية مـزيداً مـن هذه املعاهدات مع بلدان نامية أخرى           
                                                                                               االستثمار الدولية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، وهو ما ميكن أن يسهم يف زيادة االنفتاح              

                                                    وبصورة عامة، أصبحت شىت االتفاقات الدولية متشعبة         .                                   جتـاه االسـتثمار األجـنيب املباشر      
ُ                      ُتدرج على حنو متزايد                                                ً                           ومعقدة يف حمتواها على حنو متزايد، كما أن أحكاماً تتصل باالستثمار            

               ً               وحتدث زيادة أيضاً يف املنازعات بني   .                                                      يف االتفاقـات الـيت تتـناول طائفة أوسع من القضايا       
ٍ                                 املستثمرين والدول، على حنو مواٍز لتكاثر اتفاقات االستثمار الدولية                             .  
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 ٢٠٠٤-١٩٩١ التغيريات الوطنية يف اللوائح، -٥اجلدول 

 البند ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

                          عـدد البلدان اليت أخذت        ٣٥   ٤٣   ٥٧   ٤٩   ٦٤   ٦٥   ٧٦   ٦٠   ٦٣   ٦٩   ٧١   ٧٠   ٨٢    ١٠٢
                           بتغيريات يف نظمها املتعلقة    

          باالستثمار

                       عدد التغيريات يف اللوائح   ٨٢   ٧٩    ١٠٢    ١١٠    ١١٢    ١١٤    ١٥١    ١٤٥    ١٤٠    ١٥٠    ٢٠٨    ٢٤٨    ٢٤٤    ٢٧١

  :      منها              

                       تغيريات أكثر مواتاة   ٨٠   ٧٩    ١٠١    ١٠٨    ١٠٦   ٩٨    ١٣٥    ١٣٦    ١٣١    ١٤٧    ١٩٤    ٢٣٦    ٢٢٠    ٢٣٥
                    لالستثمـار األجنيب

  ) أ (          املباشر

                      تغيريات أقل مواتاة  ٢ -  ١  ٢  ٦   ١٦   ١٦  ٩  ٩  ٣   ١٤   ١٢   ٢٤   ٣٦
                    لالستثمـار األجنيب

  ) ب (          املباشر

  .        باملرفق  ١٤-           ً ، اجلدول أوالً                            لوطنية وتدويل البحث والتطوير            الشركات عرب ا  :     ٢٠٠٥                       تقرير االستثمار العاملي،           األونكتاد،   :     املصدر
  .                                                                  ً                تشمل التغيريات التحريرية أو التغيريات اهلادفة إىل تعزيز عمل السوق، فضالً عن زيادة احلوافز  ) أ ( 
  .                                         ً              تشمل التغيريات اهلادفة إىل زيادة الرقابة فضالً عن خفض احلوافز  ) ب ( 
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ٍ                                            متلٍق وأكرب مصدر لالستثمار األجنيب املباشر يف                                              مـع كون منطقة آسيا وأوقيانيا أكرب          ...      
                     صفوف البلدان النامية

                                                                                متـيز االجتـاه الصعودي يف االستثمار األجنيب املباشر على الصعيد العاملي بوجود              
          لتعريفها،  (                         فمنطقة آسيا وأوقيانيا       ).  ١           واجلدول    ٢       الشكل   (                                    فـروق هامة بني البلدان واملناطق       

                                                 ى هي املقصد الرئيسي لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر             كانت مرة أخر  )  ١                 انظـر اإلطـار     
         مليار     ١٤٨                              ً       ً       ً              فقد اجتذبت هذه املنطقة استثماراً أجنبياً مباشراً قدره           .                            املتجهة إىل املناطق النامية   
                                   ، وهو ما يشكل أكرب زيادة حدثت           ٢٠٠٣                         مليار دوالر عن عام        ٤٦                          دوالر، أي بزيادة قدرها     

                                   يف املائة يف التدفقات الداخلة إليها   ٤٦               يا زيادة بنسبة                     وشهدت منطقة شرقي آس   .            حـىت آنذاك  
                                                                              مليارات دوالر وهي زيادة كانت مدفوعة إىل حد كبري حبدوث زيادة هامة يف                 ١٠٥       فبلغت  

                                            ويف جنوب شرقي آسيا، قفز االستثمار األجنيب          ).     الصني (                                    الـتدفقات املتجهة إىل هونغ كونغ       
                                      ار دوالر، يف حني أن جنوب آسيا الذي شغلت        ملي   ٢٦                       يف املائة ليصل إىل        ٤٨                 املباشـر بنسبة    

  .            يف املائة    ٣٠                                 ً                مليارات دوالر، وهو ما ميثل ارتفاعاً بنسبة          ٧                                    فيه اهلند مركز الصدارة قد تلقى       
                                                                                          ومنت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر املتجهة إىل غريب آسيا بقدر أكرب حىت من ذلك، فقد               

                                            ات دوالر، تركز أكثر من نصفها يف اململكة                مليار    ٩,٨                      مليارات دوالر إىل        ٦,٥            ارتفعت من   
                       ٍ      ٍٍ          وظلت الصني هي أكرب بلد ناٍم متلقٍٍ يف          .                                                       العربية السعودية واجلمهورية العربية السورية وتركيا     

  .            مليار دوالر  ٦١                                                             هذا الصدد إذ بلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إليها 
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 (a) FDI inflows  (b) FDI outflows

Source : UNCTAD, World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D , figure II.1.

Figure 2.  FDI flows by region, 2003, 2004
 (Billions of dollars)
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٢٠٠٣،٢٠٠٤ تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حبسب املنطقة،-٢الشكل 
 )مبليارات الدوالرات(

.١-             ً، الشكل ثانياً                                       الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير  :     ٢٠٠٥                      تقرير االستثمار العاملي،         األونكتاد،  :         املصدر
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 ٢٠٠٥ية املستخدمة يف تقرير االستثمار العاملي،  التغيريات يف التجمعات اجلغراف-١اإلطار 

   .                                                                                        أخـذت الشـعبة اإلحصـائية الـتابعة لألمم املتحدة بتغيريات رئيسية يف تصنيف جمموعات               
   ١                       ً          بلدان أصبحت أعضاء جدداً يف        ة     ً                   عضواً، من بينها عشر      ٢٥                                          االقتصـادات، فاالحتـاد األورويب يضم اآلن        

                                                                    ستونيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، سلوفاكيا، سلوفينيا، التفيا،        إ (          بلدان    ٨  ُ            وأُعيد تصنيف     .     ٢٠٠٤      مايو /    أيار
                                                      ُ                                  من جمموعة أوروبا الوسطى والشرقية إىل االحتاد األورويب، كما أُعيد تصنيف قربص من غريب                )                  لتوانيا، هنغاريا 

      وتدخل   .    رويب              إىل االحتاد األو    "                    بلدان متقدمة أخرى   "  ُ                            وأُعيد اآلن تصنيف مالطة من        .                        آسيا إىل االحتاد األورويب   
                                                         وبعد إعادة تصنيف البلدان الثمانية املنضمة إىل االحتاد           ".                 البلدان املتقدمة  "                                    هـذه الـبلدان العشرة اآلن ضمن        

                                                                                                                  األورويب من أوروبا الوسطى والشرقية إىل بلدان متقدمة، فإن البلدان املتبقية يف أوروبا الوسطى والشرقية، إىل                
ُ   َّ      ُتصنَّف اآلن   )                       حتت فئة البلدان النامية (                       ن جمموعة آسيا الوسطى                                    ً             جانـب الـبلدان اليت كانت تدخل سابقاً ضم        

      ويشمل   .                                                                                           ضـمن جنوب شرقي أوروبا يف جتمع جديد يضم جنوب شرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة              
                                                 ً                                            ً              هذا الكومنولث مجيع اجلمهوريات السابقة اليت كانت جزءاً من احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفيتية سابقاً              

                                                                             وباإلضافة إىل عمليات التصنيف املذكورة أعاله، فإن التسمية املستخدمة للبلدان اجلزرية   .              دول البلطيق        باستثناء
                                                                                                               النامـية يف مـنطقة احمليط اهلادئ واملصنفة يف األعداد السابقة من تقرير االستثمار العاملي ضمن منطقة احمليط                  

    ".         أوقيانيا   "                                                  اهلادئ الفرعية مبنقطة آسيا واحمليط اهلادئ قد تغريت لتصبح

  ،                                              الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير       :     ٢٠٠٥                            تقريـر االستثمار العاملي،        ،            األونكـتاد   :     املصدر
  . ٢-         ً اإلطار أوالً 

                               ً                                                 ومـنطقة آسـيا وأوقيانيا أخذة أيضاً يف الظهور كمصدر هام لالستثمار األجنيب              
                         املنطقة أربع مرات لتصل                                              ، زادت التدفقات املتجهة إىل اخلارج من            ٢٠٠٤          ففي عام     .         املباشـر 

                                                                                     ملـيار دوالر، وهـو مـا يرجع بصورة رئيسية إىل حدوث منو هائل يف االستثمار                   ٦٩    إىل  
               ً                                    ولكنه يرجع أيضاً إىل زيادة االستثمارات من جانب          )     الصني (                               األجنيب املباشر من هونغ كونغ      

           ومعظم هذه    .                                                                          شـركات عـرب وطنـية من أحناء أخرى من شرقي آسيا وجنوب شرقي آسيا              
                                                                                    ستثمارات هي داخل املنطقة، إذ حدثت بصورة خاصة فيما بني اقتصادات شرقي وجنوب               اال

  .                                                                                 بيد أن االستثمار األقاليمي املتجه من االقتصاديات اآلسيوية قد ازداد هو اآلخر             .           شرقي آسيا 
                                                                                            وعـلى سبيل املثال، فإن أحد احملركات الرئيسية لالستثمار األجنيب املباشر الصيين املتجه إىل              

                                    وقد أدى ذلك إىل إجراء استثمارات        .                                                  كان هو الطلب املتنامي على املوارد الطبيعية              اخلـارج 
          ً                                                          وقامت أيضاً الشركات اهلندية عرب الوطنية باستثمار مبالغ كبرية يف            .                          هامة يف أمريكا الالتينية   



 19            استعراض عام

 

        كما أن    .                                                                                     املوارد الطبيعية يف مناطق أخرى، وبصورة رئيسية يف بلدان أفريقية واالحتاد الروسي           
                              فقد شهد العام املاضي بصورة       :                                                          سـتثمار اآلسـيوي يف بلدان متقدمة هو اآلخر يف ازدياد            اال

                                                                                    خاصـة بضع عمليات شراء ضخمة لشركات تابعة للواليات املتحدة واالحتاد األورويب من             
            بشراء شعبة    )     الصني (                            مثل قيام شركة لينوفو      -                                           جانـب شـركات عرب وطنية صينية وهندية         

   ).              الواليات املتحدة   (IBM  :       ي يب إم                       احلواسيب الشخصية بشركة آ

                                                                              وقـد أدت شىت التغيريات يف جمال السياسات على الصعيدين الوطين واإلقليمي إىل             
                                                                                             تيسري منو كل من التدفقات الداخلة والتدفقات اخلارجة من االستثمار األجنيب املباشر يف آسيا              

                 والصني قد وقعتا     )    يان  آس (                                                       وعلى سبيل املثال، فإن رابطة أمم جنوب شرقي آسيا            .            وأوقيانـيا 
                                            ، كما قامت سبعة بلدان آسيوية بالتوقيع           ٢٠١٠      ً                                        اتفاقـاً إلنشاء منطقة جتارة حرة حبلول عام         

   .                                           على اتفاقات للتجارة احلرة مع الواليات املتحدة

                                                                                       حـدوث انتعاشـة لالستثمار األجنيب املباشر يف أمريكا الالتينية بعد أربع سنوات مـن              
    ...      اهلبوط 

                                                             من اهلبوط املستمر، شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر                         عقب أربع سنوات   
            أي زادت   -                مليار دوالر      ٦٨          فبلغت       ٢٠٠٤                                                    إىل أمريكا الالتينية والكارييب طفرة هامة يف عام         

                              وكانت العوامل اليت أسهمت يف       .     ٢٠٠٣                                          يف املائة على املستوى املتحقق يف عام           ٤٤         بنسـبة   
                                                  قة، وحدوث منو أقوى يف االقتصاد العاملي وارتفاع                                               ذلـك هـي االنتعاش االقتصادي يف املنط       

                                                                  وكان أكرب بلدين متلقني هلذه التدفقات مها الربازيل واملكسيك، إذ            .                        أسـعار السلع األساسية   
               وبلغا نصيبهما    .                            مليار دوالر على التوايل      ١٧                 مليار دوالر و     ١٨                                 بلغت التدفقات الداخلة إليهما     

                                                     االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل املنطقة يف عام                                                مع شيلي واألرجنتني، ثلثي مجيع تدفقات       
                                                                                       بيد أن التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر مل تزد يف مجيع بلدان أمريكا                .     ٢٠٠٤

                                                                               فقـد حدثت اخنفاضات ملحوظة يف بوليفيا وفرتويال، ترتبط يف املقام األول بعدم               .           الالتينـية 
                                   ويف إكوادور، كان إمتام تشييد خط        .                     إنتاج النفط والغاز                                    التيقن خبصوص التشريعات املتصلة ب    

                                                                                             أنابيـب نفـط اخلـام هو السبب الذي يفسر الزيادة اليت حدثت يف التدفقات الداخلة من                 
                                                                  وقام عدد من البلدان بتعديل تشريعاته ونظمه الضريبية لزيادة           .                            االسـتثمار األجـنيب املباشر    

                     وما زال من السابق      .                          رد الطبيعية غري املتجددة                                                  نصـيب الدولة من اإليرادات املتحققة من املوا       
                 فما زالت مشاريع    .                                                                         ألوانـه تقديـر تأثري هذه التغيريات على حجم االستثمار األجنيب املباشر           

  .    ٢٠٠٤                    ُ   َ                           هامة قيد التطوير ومل ُيعلَن عن مشاريع إضافية خالل عام 
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       أمريكا                                                                            وكـان الـتكوين القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل أحناء من              
                                              ففيما يتعلق بعدة بلدان من املنطقة، أصبحت         .                                                  الالتينـية والكـارييب يبدو أنه يف طور التغيري        

                                                                                             الصـناعات القائمـة عـلى املوارد الطبيعية والصناعات التحويلية جهات يفضلها االستثمار             
                                 ويف األرجنتني والربازيل واملكسيك،     .     ٢٠٠٤                                              األجنيب املباشر بقدر أكرب من اخلدمات يف عام         

  .                              ً                                                             اجتذبـت الصناعة التحويلية قدراً من االستثمار األجنيب املباشر أكرب منه يف حالة اخلدمات             
                                                                  يف املائة يف االستثمار األجنيب املباشر يف صناعة التجميع ألغراض             ٢٦                      وحدثـت طفرة بنسبة     

                                                                                           التصدير باملكسيك وذلك استجابة لنمو الطلب يف الواليات املتحدة بعد ثالث سنوات متتالية             
                                                                             وأدى إمتام معظم برامج اخلصخصة، باالقتران مع الصعوبات املالية اليت واجهت             .         اهلبوط     مـن 

                                                    ً                                        املستثمرين األجانب يف أعقاب األزمة املالية اليت حدثت مؤخراً وما تبعها من ركود اقتصادي              
                                                                                          يف بعض البلدان، إىل خفض جاذبية قطاع اخلدمات أمام االستثمار األجنيب املباشر يف أمريكا              

                                                                                 وعانـت الشركات يف هذا القطاع أشد املعاناة من تأثري األزمة االقتصادية، فقد               .        تينـية    الال
                                                                                     واجهت مشاكل شديدة يف خفض خصومها الكبرية بالنقد األجنيب مع عدم قدرهتا يف الوقت              

                                   على التحول حنو اإلنتاج املوجه حنو        )                                      ً          بسـبب عـدم قابلية أنشطتها للتداول جتارياً        (        نفسـه   
                                                                 دد نشاط اخلصخصة، يف أمريكا الوسطى والكارييب، قد جعل اخلدمات                    بيد أن جت    .          التصـدير 

ٍ                             هي أكرب قطاع متلٍق لالستثمار األجنيب املباشر                                                    ويف مجاعة بلدان األنديز، أدى ارتفاع أسعار         .                
                                                                                             الـنفط واملعادن إىل تدعيم وضع القطاع األويل باعتباره املتلقي الرئيسي لتدفقات االستثمار             

  .            األجنيب املباشر

    ...                                     ً           بينما ظل االستثمار األجنيب املباشر مستقراً يف أفريقيا     ... 
     أي -                                                                 ً            ظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا على نفس املستوى تقريباً             

                                      وكان االستثمار األجنيب املباشر يف جمال        .     ٢٠٠٣                           كما كان األمر يف عام       -                مليار دوالر      ١٨
                                                          هو ما يعكس ارتفاع أسعار املعادن والنفط وزيادة رحبية                             ً                   املوارد الطبيعية قوياً بصورة خاصة، و     

                                                                فاألسعار املرتفعة واملتزايدة للنفط واملعادن وإنتاج املناجم قد          .                              االسـتثمار يف القطـاع األويل     
                                                      ً                                   أغـرى الشـركات الوطنـية باحلفاظ على املستويات املرتفعة نسبياً لالستثمار يف مشاريع              

     ُ                                   وقد أُبرمت يف صناعة التعدين يف العام         .            تاج القائم                                         االستكشـاف اجلديـدة أو إىل زيادة اإلن       
                     وعلى الرغم من هذه      .                                                               األخـري عـدة عقـود كـبرية الندماج وشراء شركات عرب احلدود            

                                                                                             التطورات، فإن نصيب أفريقيا يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على صعيد العامل ما زال              
  .         يف املائة ٣      ً     منخفضاً، أي 
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ٍ                  وكـان أكـرب مـتلٍق هلذه ال                                                             تدفقات أنغوال وغينيا االستوائية ونيجرييا والسودان                  
                            ً                              ومصر، إذ بلغ نصيبها أقل قليالً من نصف مجيع التدفقات            )                                  ومجـيعها غنية باملوارد الطبيعية     (

                                                                          ويف حني أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل البلدان الثالثة             .                     الداخلة إىل أفريقيا  
ٍ                           لداخلة إىل جنوب أفريقيا، وهي متلٍق هام آخر لالستثمار                                            األخـرية قـد ارتفعت، فإن تلك ا                                       

                     ً                                            وتلقت أقل البلدان منواً يف أفريقيا مقادير صغرية من االستثمار            .                          األجنيب املباشر، قد اخنفضت   
                              وكان منشأ معظم االستثمار يف       .     ٢٠٠٤                          مليارات دوالر يف عام       ٩    حنو    :                  األجـنيب املباشـر   
       ومن  -                                          رون من فرنسا وهولندا واململكة املتحدة                               يقودها يف ذلك مستثم    -                     أفريقـيا أوروبـا     

                                                                                          جنوب أفريقيا والواليات املتحدة؛ وبلغ نصيب هذه البلدان جمتمعة أكرب من نصف التدفقات             
                                                                         أما تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من أفريقيا فقد زادت عن             .                    الداخلة إىل املنطقة  

  .       لدوالرات              من مليارات ا   ٢,٨        ، فبلغت     ٢٠٠٤            الضعف يف عام 

ُ                                                                              وقد ُسعي من وراء موجة جديدة من التدابري واملبادرات املواتية لالستثمار األجنيب                  
                                                                                             املباشر على الصعيدين الوطين والدويل إىل تيسري واجتذاب مزيد من هذا االستثمار إىل القارة              

          البيئة                                                                           فعلى الصعيد الوطين، ركزت تدابري كثرية على حترير األطر القانونية وحتسني            .         األفريقية
                                                  بيد أن اإلخفاق يف التحرك بسرعة بشأن السياسات          .                                     اإلمجالـية لالسـتثمار األجنيب املباشر     

                                                                                         االقتصادية واالجتماعية اهلامة الجتذاب واستبقاء االستثمار األجنيب املباشر، وضعف التأكيد           
         األجنيب                                                                                         على بناء القدرات قد أعاقا قدرة كثري من البلدان يف املنطقة على اجتذاب االستثمار             

                                            وحىت اآلن، فإن التدابري واملبادرات املتعلقة        .                                                 املباشـر، وخاصـة يف جمـال الصناعة التحويلية        
          مثل قانون  (                                                                              بالوصـول إىل األسـواق عـلى الصعيد الدويل واليت تستهدف البلدان األفريقية            

  ً داً                 مل تكن ناجحة ج     )                                                                         تشـجيع منو أفريقيا وإتاحة الفرص هلا، الذي اعتمدته الواليات املتحدة          
                           ومن أجل حتقيق إمكانات زيادة   .                                                       عـلى وجـه اإلمجال يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر        

                                                                                                 االسـتثمار األجنيب املباشر وحتقيق فوائد أكرب من هذا االستثمار، ينبغي قيام البلدان األفريقية              
   .      ً                                    عموماً بتطوير قدرات صناعية وتكنولوجية أقوى

          ُ          ً                    درات اليت أُطلقت مؤخراً على احلاجة إىل                                               وقـد جرى التشديد يف العديد من املبا        
                    اليت أنشأهتا اململكة    (                                       وعلى سبيل املثال، فإن جلنة أفريقيا         .                                      الدعـم الـدويل للتنمية يف أفريقيا      

                                             توصي فيه بإجراء زيادة كبرية يف املعونة            ٢٠٠٥      مارس   /               ً           قد أصدرت تقريراً يف آذار      )         املـتحدة 
                                          مليار دوالر يف العام ينفذ حبلول عام          ٢٥   ه                           أي تقدمي مبلغ إضايف قدر      :                        املقدمـة إىل أفريقـيا    

                   ً                                                              واقـترح الـتقرير أيضـاً عدة تدابري ميكن أن تساعد القارة على اجتذاب مزيد من            .     ٢٠١٠
                        ودعا التقرير على وجه      .                                                                     االسـتثمار األجـنيب املباشـر وتدعيم فوائد هذا االستثمار للتنمية          
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                               ساسية، واعتماد إلغاء للديون                                                                 الـتحديد املـاحنني إىل مضـاعفة متويلهم من أجل اهلياكل األ           
               ُ                                                        يف املائة، ودعم ُمرفق للمناخ االستثماري من أجل أفريقيا يف إطار               ١٠٠                    اخلارجـية بنسـبة     

                    ، وإنشاء صندوق يوفر  )     نيباد (                                                                 مـبادرة الشـراكة االقتصـادية اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا          
  . ا                                                           التأمني للمستثمرين األجانب يف البلدان اخلارجة من نـزاع يف أفريقي

  .                                                                        وازداد يف جنوب شرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة للعام الرابع على التوايل    ... 
                                                                             سـجلت تدفقـات االسـتثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل جنوب شرقي أوروبا              

                                                                                        وكومنولث الدول املستقلة، وهي جمموعة جديدة من االقتصادات يف إطار التصنيفات اجلديدة            
           ً       ً               فبلغت رقماً مرتفعاً مل يتحقق          ٢٠٠٤      ً      ً                       ، عاماً رابعاً من النمو يف عام         ) ١       اإلطار   (              لألمم املتحدة   

                                                    وكانت هذه املنطقة هي املنطقة الوحيدة اليت أفلتت          .               مليار دوالر    ٣٥                       يف أي وقت سابق وهو      
                               يف التدفقات العاملية لالستثمار      )     ٢٠٠٣-    ٢٠٠١ (                                       مـن االخنفـاض الذي دام ثالث سنوات         

                                                         قوي يف االستثمار األجنيب املباشر املتجه إىل الداخل يف                                           األجـنيب املباشر، وحافظت على منو     
                                               بيد أن االجتاهات يف االستثمار األجنيب املباشر الداخل     ).            يف املائة    ٤٠          أكثر من      (    ٢٠٠٤       عـام   

    ففي   .                                                                                     إىل هاتني املنطقتني الفرعيتني قد اختلفت بعض الشيء، وهو ما يعكس تأثري عوامل شىت             
                                                           قات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر يف النمو إال يف                                             جنوب شرقي أوروبا، مل تبدأ التدف     

ّ                                               فهذه التدفقات الداخلة، اليت تصّدرهتا صفقات خصخصة كبرية، قد زادت قرابة             .     ٢٠٠٣     عام                                
                                   ويف كومنولث الدول املستقلة، زادت       .     ٢٠٠٤                        مليار دوالر يف عام        ١١                       ثالثة أمثال لتصل إىل     
  ،     ٢٠٠٤                        مليار دوالر يف عام        ٢٤       إىل       ٢٠٠٠        عام                      مليارات دوالر يف    ٥                       التدفقات الداخلة من    

                   واالحتاد الروسي هو     .        ً                                                                مستفيدةً يف ذلك إىل حد كبري من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي           
ٍ                                                        أكرب متلٍق للتدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر يف هذه املنطقة        .  

                        الداخلة إىل البلدان                                                                     وعـلى العكـس مـن ذلك، فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر           
  .                         املتقدمة قد استمرت يف اهلبوط

                                                                                   إن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان املتقدمة، اليت تشمل اآلن العشرة             
                       مليار دوالر يف عام        ٣٨٠                  ، قد اخنفضت إىل      ) ١             انظر اإلطار    (                               أعضاء اجلدد يف االحتاد األورويب      

                               ، وهو ما يشري رمبا إىل توقف           ٢٠٠٣        عام                          ً                وكـان هـذا االخنفاض أقل حدةً منه يف          .     ٢٠٠٤
                                                 وقد تعلق هذا اهلبوط بكثري من البلدان املضيفة          .     ٢٠٠١                                     االجتـاه الـرتويل الذي بدأ يف عام         

ُ                                                           بيد أنه ُوجدت بعض االستثناءات اهلامة؛ فالواليات املتحدة واململكة           .                         الكبرية يف العامل املتقدم            
                                           لداخلة وهو ما جاء بصورة رئيسية نتيجة                                                          املـتحدة قـد سجلتا زيادات كبرية يف التدفقات ا         

                                            ويف الوقت نفسه، فإن التدفقات االستثمارية        .                                           لعمليات اندماج وشراء للشركات عرب احلدود     
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     ٦٣٧              فوصلت إىل        ٢٠٠٤                                                                    اخلارجة من البلدان املتقدمة قد اجتهت إىل أعلى من جديد يف عام             
  .          مليار دوالر

     ٢١٦                           االحتاد األورويب ككل إىل                                                 واخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل      
                                        بيد أن أداء أحاد البلدان األعضاء يف         .     ١٩٩٨                                  وهو أدىن مستوى هلا منذ عام        -               ملـيار دوالر    

                                                                                           االحتـاد األورويب قد تباين، فسجلت الدامنرك وأملانيا وهولندا والسويد أهم حاالت هبوط يف              
                            املباشر يف االحتاد األورويب                                                 وكان استمرار االجتاه الرتويل لالستثمار األجنيب       .               هـذا الصـدد   

                       ً                                                                      يشـكل، إىل حد ما، انعكاساً لعمليات السداد الكبرية للقروض املتعاقد عليها داخل الشركة              
                                   ويف الوقت نفسه، فإن تدفقات االستثمار   .                                               وإلعـادة األرباح إىل الوطن يف حالة بضعة أعضاء     

                         اء يف االحتاد األورويب قد                                                                       األجـنيب املباشـر الداخلة إىل مجيع البلدان العشرة اجلديدة األعض          
                                                                                             ازدادت، جتـتذهبا املعدالت املرتفعة للنمو االقتصادي وتوافر املوارد البشرية املاهرة بتكاليف            
                                                                                        تنافسـية واخنفـاض عدم التيقن فيما يتعلق باإلطار التنظيمي لالستثمار األجنيب املباشر عقب        

                   يف املائة فبلغت      ٢٤                   اليابان بنسبة                                وقفزت التدفقات الداخلة إىل     .                           االنضمام إىل االحتاد األورويب   
                    إسرائيل ونيوزيلندا   (                                                                         ملـيارات دوالر يف حني أن تلك املتجهة إىل البلدان املتقدمة األخرى               ٨

  .       قد هبطت  )                 والنرويج وسويسرا

  .                                                   ومن املتوقع حدوث زيادات أخرى يف االستثمار األجنيب املباشر
                                    ر على صعيد العامل مواتية يف عام                                                         يـبدو أن اآلفاق املرتقبة لالستثمار األجنيب املباش        
                                                ، ميكن توقع أن حتدث زيادة أخرى يف التدفقات العاملية     ٢٠٠٦                       وفـيما يـتعلق بعام       .     ٢٠٠٥

ّ                                    ً                           لالسـتثمار األجـنيب املباشر إذا تدّعم النمو االقتصادي وأصبح أوسع انتشاراً وإذا ترسخت                                           
  .           سواق جديدة                                                                          عملـية إعـادة هـيكلة الشركات واستمر منو األرباح وتواصل البحث عن أ           

                                                                                          واحلاجة املتواصلة من جانب الشركات إىل حتسني قدرهتا التنافسية عن طريق التوسع بالدخول             
                                                                                        يف أسـواق جديـدة وعـن طريق ختفيض التكاليف والوصول إىل املوارد الطبيعية واألصول               

       لنامية                                                                                           االسـتراتيجية يف اخلارج تتيح حوافز قوية لزيادة االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان ا             
ّ                                                    ومن احملتمل أيضاً أن يؤدي حتّسن رحبية الشركات عرب الوطنية إىل حفز زيادة               .            بصورة خاصة            ً              

                                                    ً                                        نشـاط اندماج وشراء الشركات، وهو ما ينتظر أن يؤدي أيضاً إىل رفع مستويات االستثمار               
  .                              األجنيب املباشر يف البلدان املتقدمة

                           شركات عرب الوطنية واخلرباء                                                       والدراسـات االستقصائية اليت أجراءها األونكتاد لل       
                                                     ً                                     ووكـاالت تـرويج االستثمار تدعم هذه الصورة التفاؤلية نسبياً، كما تدعمها استنتاجات             

                                      ويف الدراسات االستقصائية اليت أجراها       .                        ُ          ً             دراسـات استقصـائية أخـرى أُجريـت مؤخراً        
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          بعة أمخاس                                                         ً                         األونكتاد، توقع أكثر من نصف الشركات عرب الوطنية اجمليبة فضالً عن اخلرباء وأر            
                    يف تدفقات االستثمار     )     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥ (                                             وكاالت ترويج االستثمار حدوث منو قصري األجل        

                                                                                            األجنيب املباشر؛ وتوقع قلة قليلة منها حدوث هبوط يف االستثمار األجنيب املباشر يف املستقبل              
ُ                                                                 أما العوامل اليت ُحددت على أهنا ينبغي أن تؤدي إىل حدوث مزيد من االستثمار                .         القريـب                  

                                                                                        ألجـنيب املباشـر فهـي الضغط التنافسي على الشركات واستمرار نقل إنتاج اخلدمات إىل               ا
  .                                                                     اخلارج، ومواصلة التحرير، ومنو الشركات عرب الوطنية املنتمية إىل أسواق ناشئة

                                                                                ويف الوقـت نفسـه، توجد أسباب تدعو إىل احلذر يف التنبؤ بتدفقات االستثمار               
                                                          بعض البلدان املتقدمة، إىل جانب أوجه الضعف اهليكلية                         فتباطؤ النمو يف    .                  األجـنيب املباشـر   

                                                                                         وشـدة التعرض للصدمات املالية والصدمات املتعلقة بالشركات يف بعض املناطق، هي عوامل             
                 كما أن استمرار     .                                                                        مـا زالـت تعـرقل حدوث انتعاش قوي لنمو االستثمار األجنيب املباشر            

                         ً        ت احلادة يف أسعار الصرف فضالً عن                                                          االخـتالالت اخلارجـية يف كـثري من البلدان والتقلبا         
                                          ً                                                      ارتفاع وتقلبية أسعار السلع األساسية هي مجيعاً تطرح خماطر ميكن أن تعرقل التدفقات العاملية              

  .                     لالستثمار األجنيب املباشر

                                                                               ويوجـد بعـض الـتفاوت يف اآلفاق املرتقبة لالستثمار األجنيب املباشر للمناطق              
ّ             فبالنظر إىل حتّسن احلالة       .          املخـتلفة                                                        ً        االقتصادية يف آسيا وأوقيانيا ودورها اهلام باعتبارها مركزاً                    

ّ                                                                   مـن مراكـز اإلنـتاج العاملية وحتّسن بيئة السياسات هبا وبذل جهود هامة يف جمال التكامل                                           
  .                                                                                               اإلقليمي، فإن اآلفاق املرتقبة لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل هذه املنقطة إجيابية بقوة            

                                                           كات عرب الوطنية واخلرباء ووكاالت ترويج االستثمار املشمولة             ً                         ووفقـاً ملـا ذكـرته الشـر       
                                                                                                 بالدراسـات االستقصائية اليت أجراءها األونكتاد، فإن املستقبل املتوقع هلذه املنطقة فيما يتعلق             

                                                          أما تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل أمريكا          .                                 باالسـتثمار األجنيب املباشر مشرق    
                          بالنظر إىل أن معظم القوة     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                  فمن املتوقع أن تزداد يف الفترة                        الالتينـية والكارييب  

       واآلفاق   .                         من املنتظر أن تستمر        ٢٠٠٤                                                        الدافعـة وراء منـو االستثمار األجنيب املباشر يف عام           
                   ً                                                                               املرتقـبة إجيابـية أيضاً فيما يتعلق بأفريقيا، وذلك يف جانب منه كنتيجة لوجود أسعار أعلى                

                            وتوقعت واحدة من كل أربع       .                                         انات أفريقيا من حيث املوارد الطبيعية                           للسـلع األساسية وإمك   
  ،     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                                                                شـركات عرب وطنية جميبة أن تزداد التدفقات الداخلة إىل أفريقيا يف الفترة              

  .                                                         وهو ما يشري إىل مزيد من التفاؤل املشوب باحلذر إزاء هذه املنطقة

                      جنوب شرقي أوروبا                                                              وأمـا تدفقـات االسـتثمار األجـنيب املباشر الداخلة إىل           
                                                                         ً       ّ                وكومنولث الدول املستقلة فمن املتوقع أن يتواىل منوها يف املستقبل القريب، استناداً إىل توقّع               
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                                                                 ً        ً                   أن األجور التنافسية هبا، وخاصة يف جنوب شرقي أوروبا، ميكن أن جتتذب عدداً متزايداً من                
                          حني أن بلدان كومنولث                                                                          املشـاريع الباحثة عن الكفاءة أو املشاريع املوجهة حنو التصدير، يف          

                                                                                                الـدول املسـتقلة الغنـية باملوارد الطبيعية ميكن أن تستفيد من استمرار ارتفاع أسعار النفط            
  .      والغاز

                                  ، فإن اآلفاق املرتقبة لتجدد منو          ٢٠٠٤                                           وعلى الرغم من اهلبوط الذي حدث يف عام          
      ٢٠٠٥                ارجة منها يف عام                                                                    تدفقـات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل البلدان املتقدمة واخل       

                                                                                              مـا زالت إجيابية، وهو ما يرتكز على تنبؤات حبدوث منو اقتصادي معتدل وانتعاشة قوية يف                
              ، أن ازدادت       ٢٠٠٥                                                        وقد حدث بالفعل، أثناء الشهور الستة األوىل من عام            .               أرباح الشركات 

             وفيما يتعلق    .                                                                              عملـيات اندماج وشراء الشركات عرب احلدود يف البلدان املتقدمة زيادة كبرية           
ٍ                        بأكـرب بلـد متلٍق هلذه التدفقات                                          فإن اآلفاق املرتقبة لالستثمار     -                         وهو الواليات املتحدة     -            

                                                                                              األجـنيب املباشر جيدة، رغم أن التدفقات الداخلة قد ال تصل إىل املستويات املرتفعة املسجلة               
  .    ٢٠٠٤      يف عام 

 تدويل البحث والتطوير والتنمية
                                                   يل البحث والتطوير، مبا يف ذلك تدويلهما يف البلدان                                         تقـوم الشـركات عرب الوطنية بتدو      

    ...        النامية 
                                         ، على تدويل البحث والتطوير من جانب           ٢٠٠٥                                  يركـز تقرير االستثمار العاملي،       

                                 فعند توسع الشركات على الصعيد       .                         وهذه ليست ظاهرة جديدة     .                         الشـركات عـرب الوطنية    
       ً                                ات حملياً لكي تبيع إنتاجها بنجاح يف                                  ً                             الـدويل، فإهنا قد احتاجت دائماً إىل تكييف التكنولوجي        

                                                       ً                 ويف كثري من احلاالت، كان قدر من تدويل البحث والتطوير ضرورياً إلجناز              .                البلدان املضيفة 
                           ً                                                           بـيد أن الوضـع قد متثل تقليدياً يف االحتفاظ بالبحث والتطوير فقط لبلدان موطن                 .      ذلـك 

                     ن السمات اجلديدة يف                                             وعلى النقيض من ذلك، يظهر اآلن عدد م         .                         الشـركات عـرب الوطنية    
                                                                           وبصورة خاصة تقوم الشركات عرب الوطنية، ألول مرة، بإنشاء مرافق للبحث             .               عملية التدويل 

                                                                                              والتطوير خارج البلدان املتقدمة تذهب إىل أبعد من جمرد التكييف مع األسواق احمللية؛ فنشاط              
                   امية وبلدان جنوب                                                                               البحث والتطوير الذي تقوم به الشركات عرب الوطنية، يف بعض البلدان الن           

                                                                                   شـرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة، يستهدف على حنو متزايد األسواق العاملية وجيري      
   .                                                         إدماجه يف اجلهود االبتكارية األساسية اليت تقوم هبا هذه الشركات
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                      ، عندما أنشأت شركة        ١٩٩٣           فمنذ عام     .                                          فلـنفكر يف األمـثلة التوضيحية التالية       
                                                               لبحث والتطوير يف الصني مملوك ملكية أجنبية، وصل عدد وحدات                     أول خمترب ل    "          موتـوروال  "

                                كما أن أنشطة البحث والتطوير       .        وحدة    ٧٠٠                                                 البحث والتطوير األجنبية يف ذلك البلد إىل حنو         
          تستخدم  -                                        وهي أكرب شركة عرب وطنية يف العامل         -                                          اهلـندية التابعة لشركة جنرال إلكتريك       

                                        ات الطائرات والسلع االستهالكية املعمرة                                          شـخص يف جمـاالت متنوعة مثل حمرك         ٢     ٤٠٠
                  زينيكا، وإيلي   -                                                  ومجيع شركات املواد الصيدالنية مثل شركات أسترا          .                    واألجهـزة الطبـية   

                      أفينتيس، قد قامت    -                                      كلني، ونوفارتيس، وفايزر، وسانويف      -        مسيث   -                    ليلـلي، وغالكسـو     
                   يف تصميم أشباه                                  وإسهام جنوب شرقي وشرق آسيا      .                                         بـإدارة أنشـطة حبثية سريرية يف اهلند       

            يف املائة     ٣٠                      ً                                                         املوصالت، الذي كان عملياً ال شيء فيه أواسط التسعينات، قد وصل إىل قرابة              
                                    وتقوم شركة إس يت ميكروإلكترونيكس      .     ٢٠٠٢                                              مـن عملـيات التصميم العاملية هلا يف عام          

) STMicroelectronics (          بقـدر مـن أعماهلـا املتعلقة بتصميم أشباه املوصالت يف الرباط يف                                                                  
                                                                               وتتـنافس شركة جنرال موتورز يف الربازيل مع الشركات التابعة األخرى لشركة              .        املغـرب 

                                                                                  جـنرال موتـورز املوجودة يف الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا على احلق يف تصميم وتصنيع      
                    ويوجد كثري من هذه      .                                                                       سيارات جديدة والقيام بأنشطة أساسية أخرى من أجل الشركة العاملية         

  .      األمثلة
                                                                               الناحية النظرية، فإن تدويل البحث والتطوير عن طريق القيام هبما يف البلدان            ومـن  

                         أوهلما هو أنه مع قيام       .                             فهو أمر متوقع لسببني اثنني      .                                             النامـية هو أمر متوقع وغري متوقع يف آن        
                                                           ّ                                    الشـركات عـرب الوطنـية بزيادة إنتاجها يف البلدان النامية ميكن توقّع أن يلي ذلك قدر من              

                                              وثانيهما، أن نشاط البحث والتطوير شكل من          ).                      مـن النوع التكييفي    (      طوير                 البحـث والـت   
                         تقرير االستثمار العاملي،   (                                                            أشـكال أنشـطة اخلدمـات وهو، شأنه شأن اخلدمات األخرى            

                                                                     فـيجري القيام بأجزاء معينة منه يف األماكن اليت ميكن أداؤها فيها بأكرب       "        يـتجزأ  "   ،   )    ٢٠٠٤
                                                       ة استقصائية تناولت أكرب الشركات يف أوروبا أجراءها                        ً           ويف الواقـع، ووفقاً لدراس      .        كفـاءة 

         مبا يف   -                                 ، فإن مجيع وظائف اخلدمات اآلن           ٢٠٠٤        يف عام     "            روالند بريجري  "                 األونكتاد وشركة   
                                 وهو أمر غري متوقع من حيث أن         .                                   مرشحة لنقل إنتاجها إىل اخلارج     -                      ذلك البحث والتطوير    

                                     هارات واملعرفة الكبرية والدعم، وهي                                                         البحـث والتطوير نشاط خدمي لـه احتياجات من امل        
                        ً                                                                           احتـياجات كـان جيري تقليدياً تلبيتها فقط يف البلدان املتقدمة اليت لديها نظم ابتكار وطنية                

  "                قابلية للتجزئة  "                                                                   وعـالوة على ذلك، يعترب البحث والتطوير أقل األنشطة االقتصادية             .       قويـة 
                  ً               ات، وبسبب أنه كثرياً ما يتطلب                                                                 بسـبب تضـمنه للمعرفة اليت متثل أمهية استراتيجية للشرك         

                                             بني املستعملني واملنتجني داخل جمموعات متشابكة        )               كثري منها ضمين   (     ً      ً              تـبادالً كثيفاً للمعرفة     
   .     حملية
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                         ً     ً                                                     ومـن الواضح حىت اآلن أن عدداً صغرياً فقط من البلدان النامية واالقتصادات اليت               
                                بيد أن كون بعض هذه البلدان        .                                                               متـر مبرحلة انتقالية يشترك يف عملية تدويل البحث والتطوير         

ُ                                                                  ً                                ُيـنظر إليها اآلن على أهنا مواقع جذابة ألنشطة البحث والتطوير املعقدة جداً إمنا يشري إىل أن                 
                                                                                                     من املمكن قيام البلدان بتطوير القدرات املطلوبة لالرتباط بنظم البحث والتطوير العاملية التابعة             

                                              فة، فإن تدويل البحث والتطوير يفتح الباب                                ومن منظور البلدان املضي     .                     للشركات عرب الوطنية  
                                                            ً                                    لـيس فقـط أمام نقل التكنولوجيا املبتدعة يف أماكن أخرى، ولكن أيضاً أمام عملية ابتداع                

      ّ                                                                وقـد ميكّن هذا بعض البلدان املضيفة من تعزيز قدراهتا التكنولوجية             .                       التكنولوجـيا نفسـها   
ّ       ً                        بيد أنه قد يوّسع أيضاً الفجوة مع البلدا         .           واالبتكارية        ُ                                 ن اليت ختُفق يف االرتباط بشبكة االبتكار                    

  .       العاملية

  .                                                 مع ما ينطوي عليه ذلك من آثار على االبتكار والتنمية    ... 
                 وعالوة على ذلك،     .                                                               النشـاط االبتكاري أمر ال بد منه للنمو االقتصادي والتنمية          

    دفق                   ببساطة وانتظار ت    "           فتح الباب  "                                                            تتطلـب التنمـية االقتصـادية املسـتدامة أكثر من جمرد            
                ً          ً       ً                بل هي تتطلب جهداً تكنولوجياً متواصالً من جانب          .                                    التكنولوجـيات اجلديـدة عن طريقه     

                           فمع ازدياد كثافة اإلنتاج      .                                                              مؤسسـات األعمال احمللية، باالقتران مع سياسات حكومية داعمة        
                      وال تؤدي زيادة االنفتاح   .                                                               مـن حيـث املعرفة، تنمو احلاجة إىل تطوير القدرات التكنولوجية      

                                                                              رة وتدفقات رؤوس األموال إىل تقليل اجلهد التكنولوجي احمللي الذي ال مندوحة                        عـلى التجا  
                                                                                      وعلى العكس من ذلك، أدى التحرير وما يرتبط به من بيئة السوق املفتوحة إىل أن                 .         عن بذله 

    ً                                                سواًء كانت كبرية أو صغرية يف بلدان متقدمة أو          -                                     يكـون مـن الضروري على الشركات        
                                                                رات التكنولوجية واالبتكارية املطلوبة لكي تصبح أو تبقى ذات                        اكتساب القد  -                بلـدان نامية    
  .            قدرة تنافسية

          وهو يتخذ    .                                                                   وليس البحث والتطوير سوى أحد مصادر االبتكار، ولكنه مصدر هام          
       ويف حني    .                                                                  البحوث األساسية، والبحوث التطبيقية، وتطوير املنتجات والعمليات        :      ً    أشكاالً شىت 

                                                       لقطاع العام، بصورة رئيسية، فإن الشكلني اآلخرين من                                           أن الـبحوث األساسية يضطلع هبا ا      
                       ويف املراحل املبكرة من      .                                                                 الـبحوث يدخـالن يف صميم القدرة التنافسية لكثري من الشركات          

         بيد أهنا    .                                                                                النشاط التكنولوجي، ال حتتاج مؤسسات األعمال إىل إدارات رمسية للبحث والتطوير          
                                              د القيام برصد التكنولوجيات اجلديدة واستريادها                                                 عندما تنضج، جتد أن من املهم على حنو متزاي        

                                                                               وينمو دور عملية البحث والتطوير الرمسية عندما حتاول الشركة إجراء حتسينات             .           وتطبـيقها 
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                            وفيما يتعلق بالتكنولوجيات     .           ُ                                                      تكنولوجـية ُيعتد هبا وتقوم بعملية ابتكار منتجات أو عمليات         
  .     ً                                     جزءاً ال بد منه من عملية التعلم التكنولوجي                                          املعقدة والسريعة التغري، يكون البحث والتطوير

            ويف كثري من     .                                                                  وتتسـم علمية اكتساب القدرات التكنولوجية بأهنا بطيئة ومكلفة         
                                                                                               الصـناعات، فإن التغيري التقين والتكنولوجيات املتقدمة املرتكزة على العلوم يتطلبان مهارات            

                               اسية أفضل، ليس على األقل يف                            وهذا يتطلب هياكل أس     .                 ً      ً      ً       أعـلى مستوى وجهداً تقنياً مكثفاً     
              ً                       ً       وهو يتطلب أيضاً مؤسسات داعمة قوية، فضالً         .                                      جمـال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت    

     ً                       وأخرياً فإنه يتطلب إمكانية      .                                                             عـن نظـم قانونـية ونظم حكم تكون مستقرة وذات كفاءة           
           ل لصاحل نظم                                                                                 الوصـول إىل قاعدة املعرفة الدولية، باالقتران مع استراتيجية لتسخري هذا الوصو         

                                                                                   وتؤدي القوى التراكمية اليت تزيد من الفجوة بني البلدان فيما يتعلق باالبتكار              .               االبتكار احمللية 
                              ً     ً                                                             إىل جعـل دور السياسة العامة أمراً هاماً على حنو متزايد على الصعيدين الوطين والدويل على                

  .      السواء

                      ادة من عملية تدويل                                                               وتوجد اختالفات كبرية يف قدرات البلدان على االبتكار واإلف         
                              أي رقم األونكتاد القياسي     -     ً                                         ووفقاً ملقياس جديد لقدرات االبتكار الوطنية         .                البحث والتطوير 

       وتندرج    ).  ٦      اجلدول  (                                                يبدو أن هذه االختالفات تتزايد على مر الوقت      -                      للقدرة على االبتكار    
                لصينية ومجهورية                                                                               الـبلدان املـتقدمة ضمن جمموعة القدرات املرتفعة، ومعها مقاطعة تايوان ا           

                                                                                    كوريـا وسـنغافورة، إىل جانب بعض اقتصادات جنوب شرقي أوروبا وكومنولث الدول             
                                                                                   أمـا جمموعة القدرات املتوسطة فتضم االقتصادات املتبقية اليت متر مبرحلة انتقالية              .          املسـتقلة 

       لصحراء                                             ً                                         ومعظم االقتصادات الغنية باملوارد واملصنعة حديثاً واقتصاديني أفريقيني يقعان جنوب ا          
                                           وتشتمل جمموعة القدرات املنخفضة على معظم         ).                           موريشـيوس وجنوب أفريقيا    (         الكـربى   

                                               ً                                              البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى فضالً عن عدة بلدان يف مشال أفريقيا وغريب              
                                                               ومن بني البلدان النامية، فإن منطقيت جنوب آسيا وشرق آسيا            .                              آسـيا وأمـريكا الالتينـية     

                                                                                 ال القدرة على االبتكار، يف حني أن وضع أمريكا الالتينية والكارييب قد تدهور                         تتصـدران جم  
   .                                                      على مر الوقت وسبقته يف هذا الصدد مشال أفريقيا وغريب آسيا

                                     ً       ً                                     وتتصـل القدرات االبتكارية لبلد ما اتصاالً مباشراً جباذبيته كبلد مضيف ألنشطة             
                                     ذلك بقدرته على االستفادة من نشاط                                                          البحث والتطوير من جانب الشركات عرب الوطنية، وك       

                                                                وتعتمد نوعية نشاط البحث والتطوير املضطلع به يف اخلارج على            .                         البحـث والـتطوير هذا    
                                                                وينطبق الشيء نفسه على العوامل اخلارجية الناجتة عن ذلك من            .                             القدرات احمللية للبلد املضيف   

                   ن التعرض لتقنيات                                                                         حيـث مـدى قـدرة الشركات واملؤسسات احمللية على الفهم والتعلم م            
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                                أما مسألة ما إذا كان البحث        .                                                             ومهارات البحث والتطوير اليت تكون من فئة أفضل املمارسات        
                                                                                          والتطوير سيتعمقان على مر الوقت وإىل أي حد سيمتدان إىل األنشطة املختلفة فذلك يكون              

              قتصاد املضيف،                                                                                 نتيجة لعملية تفاعلية بني الشركات عرب الوطنية واجلهات الفاعلة احمللية يف اال           
  .                                                                     وهذه العملية تتأثر بدورها باإلطار املؤسسي والسياسات احلكومية للبلد املضيف

                                                        املتوسطات اإلقليمية غري املرجحة لرقم األونكتاد القياسي        - ٦      اجلدول 
                   للقدرة على االبتكار

       املنطقة     ١٩٩٥     ٢٠٠١

  )              يف االحتاد األورويب                               باستثناء البلدان األعضاء اجلديدة  (                البلدان املتقدمة       ٠,٨٧٦      ٠,٨٦٩

                                     البلدان األعضاء اجلديدة يف االحتاد األورويب      ٠,٦٦٥      ٠,٧٠٧

                                        جنوب شرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة      ٠,٦٠٢      ٠,٥٨٤

                    جنوب آسيا وشرق آسيا      ٠,٤٩٢      ٠,٥١٨
                      غرب آسيا ومشال أفريقيا      ٠,٣٤٨      ٠,٣٦١
                         أمريكا الالتينية والكارييب      ٠,٣٧٥     ٠,٣٦
       ب آسيا   جنو      ٠,٢٢٣      ٠,٢١٥
                                    أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى       ٠,١٥٧     ٠,١٦

        ، اجلدول                                        الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير  :     ٢٠٠٥                                           األونكـتاد، تقريـر االسـتثمار العاملي،          :     املصدر

  . ٦-     ً ثالثاً 

                                                             الشركات عرب الوطنية هي حمركات البحث والتطوير على الصعيد العاملي
                   ً      ً                                   البحث والتطوير منواً سريعاً خالل العقد املاضي ليصل إىل                                   منـا اإلنفاق العاملي على     

                          إذ يبلغ نصيب أكرب عشرة       .        َّ                 وهو مركَّز بدرجة مرتفعة     .     ٢٠٠٢                        مليار دوالر يف عام         ٦٧٧    حنو  
                                                                                          بلـدان حبسب هذا اإلنفاق، تقودها الواليات املتحدة، أكثر من أربعة أمخاس جمموع اإلنفاق              

    بيد    ).                     الصني ومجهورية كوريا   (                      سوى بلدين ناميني                                   وال يرد ضمن أكرب عشرة بلدان       .         العـاملي 
                    يف املائة يف عام       ٩١       إىل       ١٩٩١                     يف املائة يف عام        ٩٧                                          أن نصيب البلدان املتقدمة قد اخنفض من        

        وباملثل،   .            يف املائة   ٦                 يف املائة إىل      ٢                                                      ، يف حـني أن نصـيب آسيا النامية قد ارتفع من                 ٢٠٠٢
           وعلى سبيل     ).                             دد براءات االختراع الصادرة                كما يقاس بع   (                                 حـدث ارتفاع يف ناتج االبتكار       

             ، فإن نصيب       ٢٠٠٣-    ٢٠٠١    و     ١٩٩٣-    ١٩٩١                                               املـثال، فـبني هاتني الفترتني الزمنيتني ومها         
                                                                                           طلـبات براءات االختراع األجنبية املقدمة من بلدان نامية وجنوب شرقي أوروبا وكومنولث             



الشركات عرب الوطنية وتدول البحث والتطوير: ٢٠٠٥تقرير االستثمار العاملي،   30 

 

                           واليات املتحدة قد قفز من                                                                       الدول املستقلة إىل مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية بال        
  .         يف املائة  ١٧             يف املائة إىل  ٧

            فإن نصيبها،   .                                                                 والشـركات عـرب الوطنية هي جهات فاعلة رئيسية يف هذه العملية         
    ً                                                                                  وفقـاً لـتقدير حمافظ، يبلغ قرابة نصف اإلنفاق العاملي على البحث والتطوير، كما يبلغ على     

   ).               مليار دوالر     ٤٥٠                 الذي يقدر ب       (      طوير                                                     األقل ثلثي إنفاق مؤسسات األعمال على البحث والت       
                             ويف الواقع، فإن إنفاق بعض       .                                                             وهـذان النصـيبان أعلى بكثري يف عدد من آحاد االقتصادات          

      الشكل  (                                                                                       الشركات عرب الوطنية الكبرية على البحث والتطوير أعلى من إنفاق كثري من البلدان              
       َ             كرايزلَر، وسيمرت،   -                   َ     فورد، وفايزر، وداميلَر     (                                       فقـد قامـت سـت شركات عرب وطنية             ).  ٣

                                               مليارات دوالر على البحث والتطوير يف عام         ٥                  بإنفاق أكثر من      )                           وتويوتـا، وجنرال موتورز   
                                                                                وعـلى سـبيل املقارنـة، مل يكـن جمموع اإلنفاق على البحث والتطوير، لدى                  .     ٢٠٠٣

      هورية                                                         مليارات دوالر أو يتجاوزها إال يف الربازيل والصني ومج         ٥                        ً        االقتصادات النامية، قريباً من     
                                                          وكانت أكرب اجلهات املنفقة على البحث والتطوير يف العامل           .                                  كوريـا ومقاطعة تايوان الصينية    

                                                                                         تتركز يف بضع صناعات، وال سيما معدات تكنولوجيا املعلومات، وصناعة السيارات، واملواد            
  .                                الصيدالنية، والتكنولوجية األحيائية

                  ِّ           كات عرب الوطنية مدوِّلة على                                                        وأصبحت أنشطة البحث والتطوير اليت تقوم هبا الشر        
                     ً                                                               ويبدو هذا االجتاه ظاهراً للعيان فيما يتعلق جبميع بلدان املوطن، ولكنه يبدأ من               .             حنـو متزايد  

                                                                            ففي حالة الشركات عرب الوطنية التابعة للواليات املتحدة، ارتفع نصيب ما             .               مستويات خمتلفة 
                                         ة من حبث وتطوير يف جمموع ما تقوم به                                                                   تقوم به شركاهتا التابعة األجنبية اليت متتلك فيها أغلبي        

  .     ٢٠٠٢                     يف املائة يف عام        ١٣       إىل       ١٩٩٤                     يف املائة يف عام        ١١                              مـن حبـث وتطوير من نسبة        
                                                                                           وأنشـأت الشركات عرب الوطنية األملانية وحدات أجنبية للبحث والتطوير يف التسعينات أكثر            

                        ث والتطوير اخلارجي إىل                          وقفز نصيب نشاط البح     .                           ً                ممـا فعلته يف فترة اخلمسني عاماً السابقة       
            يف املائة     ٤٣                 يف املائة إىل       ٢٢                                                              جمموع البحث والتطوير يف الشركات عرب الوطنية السويدية من          

  .    ٢٠٠٣   و    ١٩٩٥             فيما بني عامي 

                                                                                وتضطلع الشركات التابعة األجنبية بأدوار هامة أخرى يف كثري من أنشطة البحث             
              ففيما بني عامي   .                    يل البحث والتطوير                                                            والـتطوير بالـبلدان املضيفة، وهو ما يعكس زيادة تدو         

                                                                             ، ارتفـع اإلنفاق على البحث والتطوير من جانب الشركات التابعة األجنبية               ٢٠٠٢    و     ١٩٩٣
            يف املائة     ١٠        أو من    (                مليار دوالر      ٦٧                    مليار دوالر إىل       ٣٠                                         عـلى نطاق العامل من مبلغ يقدر ب           

   ويف    ).                   ت األعمال العاملية                                                                 يف املائـة من نشاط البحث والتطوير الذي تقوم به مؤسسا             ١٦    إىل  
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                         ً      ً                                    ُ            ً                    حـني أن االرتفاع كان متواضعاً نسبياً يف البلدان املضيفة املتقدمة، فإنه كان ُيعتد به كثرياً يف                 
                                                                           فنصيب الشركات التابعة األجنبية يف نشاط البحث والتطوير الذي تقوم به             :                   الـبلدان النامية  

                            يف املائة فيما بني عامي        ١٨       ة إىل             يف املائ   ٢                                                   مؤسسـات األعمال يف العامل النامي قد ازداد من          
                                                                       وحـدث تـباين كـبري يف نصيب نشاط البحث والتطوير الذي تقوم به                .     ٢٠٠٢    و     ١٩٩٦

                               ، كان نصيب الشركات التابعة         ٢٠٠٣          ففي عام     .                                               الشركات التابعة األجنبية يف البلدان املختلفة     
        عمال يف                                                                                 األجنبية أكثر من نصف جمموع نشاط البحث والتطوير الذي تقوم به مؤسسات األ            

                                                        يف املائة يف أستراليا والربازيل واجلمهورية التشيكية          ٤٠                                        آيرلندا وهنغاريا وسنغافورة وبلغ حنو      
                     يف املائة يف شيلي       ١٠                                          وعلى العكس من ذلك، فإنه ظل أقل من           .                           والسـويد واململكة املتحدة   

    عدد                            ومثة مؤشرات أخرى، مثل ال       ).  ٤       الشكل   (                                               والـيونان واهلـند واليابان ومجهورية كوريا        
                                                                                            املـتزايد الئتالفات البحث والتطوير والنشاط املتنامي إلصدار براءات االختراع، تؤكد باملثل            

   .                                                   زيادة تدويل أنشطة البحث والتطوير يف البلدان النامية

                                                                                          فنشـاط البحث والتطوير الذي تقوم به ينمو بسرعة بالغة، وإن كان بشكل متفاوت، يف               
    ...                البلدان النامية 

                                                                  ن النامـية املضيفة يف شبكات البحث والتطوير العاملية التابعة                              إن نصـيب الـبلدا     
                               فبضعة اقتصادات فقط قد متكنت       .                                                        للشـركات عرب الوطنية يف تزايد ولكن على حنو متفاوت         

ٍ                               وأكرب متلٍق دينامي يف هذا الصدد هو آسيا     .                                              مـن اجـتذاب معظـم نشاط البحث والتطوير                 
                                               التابعة األجنبية للشركات عرب الوطنية اليت                                             وعلى سبيل املثال ففي إنفاق الشركات       .          النامـية 

                    يف املائة يف عام      ٣                                                                              تتـبع الواليات املتحدة على البحث والتطوير، قفز نصيب آسيا النامية من             
                                             وكانت الزيادة ملحوظة بصورة خاصة يف حالة         .     ٢٠٠٢                         يف املائـة يف عـام          ١٠       إىل       ١٩٩٤

                                   طة البحث والتطوير اليت قامت هبا             ويف أنش   .         وماليزيا  )     الصني (                              الصني وسنغافورة وهونغ كونغ     
                                                                                              الشـركات عرب الوطنية السويدية يف اخلارج، زاد نصيب البلدان الواقعة خارج نطاق الثالوث              

     ٢,٥                       بأكثر من الضعف، من       )                                                      أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ       (        املعروف  
                           اجات الدراسات االستقصائية         واستنت  .     ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام       ٧       إىل       ١٩٩٥                    يف املائـة يف عام      

                                                                                                    هـي والبـيانات األخرى املتعلقة بأملانيا واليابان تؤكد األمهية املتنامية للبلدان النامية وبعض              
                                                                                                  االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية باعتبارها مواقع ملا تقوم به الشركات عرب الوطنية من حبث               

   .       وتطوير
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من جانب خنبة من اإلنفاق على البحث والتطوير  -٣الشكل 
 ٢٠٠٢الشركات عرب الوطنية واالقتصادات،  

 )مبليارات الدوالرات(

  . ١-           ً الشكل رابعاً                                           الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير،   :     ٢٠٠٥                       تقرير االستثمار العاملي،           األونكتاد،   :      املصدر
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سويسرا (2000)
مقاطعة تايوان الصينية

إسبانيا
شرآة فورد للسيارات (الواليات المتحدة)
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       قوم به                                                                 نصـيب الشـركات التابعة األجنبية يف نشاط البحث والتطوير الذي ت      - ٤      الشكل 
                                   أو أحدث سنة  متاح بشأهنا بيانات    ٢٠٠٣                            مؤسسات األعمال، بلدان خمتارة، 

 )بالنسب املئوية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  . ١-           ً الشكل رابعاً                                           الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير،   :     ٢٠٠٥                       تقرير االستثمار العاملي،           األونكتاد،   :      املصدر
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                                        من تأخريات زمنية، وهي قد ال تعكس                                               وبصـورة عامة، تعاين اإلحصاءات الرمسية      
                                       وتشري البيانات األحدث املتعلقة مبشاريع       .                                                   بالكـامل وتـرية عمـيلة تدويل البحث والتطوير        

  .                                                                           ً               االسـتثمار األجنيب املباشر إىل أن امتداد البحث والتطوير إىل أماكن جديدة يكتسب زمخاً             
                          أنشطة حبث وتطوير على            ً                                       مشروعاً لالستثمار األجنيب املباشر تنطوي على       ١     ٧٧٣           فمـن بني    

   ١     ٠٩٥ (                                          تتوافر معلومات بشأهنا، فإن األغلبية           ٢٠٠٤-   ٠٠٢                                  صـعيد العـامل أثـناء الفترة        
                                                                                 قـد اضطلع هبا يف الواقع يف بلدان نامية أو يف جنوب شرقي أوروبا وكومنولث                 )       ً   مشـروعاً 

     ٨٦١ (    ملي                                                                      وبلغ نصيب آسيا النامية وأوقيانيا وحدمها قرابة نصف اجملموع العا           .               الدول املستقلة 
          ً                                                                      وتوجد أيضاً دراسة استقصائية تتناول أكرب اجلهات املنفقة على البحث والتطوير              ).       ً   مشـروعاً 

         ً                              تبني أيضاً األمهية املتنامية للمواقع          ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                           يف العـامل أجراها األونكتاد خالل الفترة        
                                                        فأكثر من نصف الشركات عرب الوطنية املشمولة بالدراسة          .                              اجلديـدة للبحـث والـتطوير     

         ويف جنوب    .                                                                             ستقصائية لديها بالفعل وجود حبثي وتطويري يف الصني أو اهلند أو سنغافورة             اال
                                                                                       شـرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة، كان االحتاد الروسي هو االقتصاد املستهدف اهلام          
                                                                                     الوحـيد الـذي ذكـرته الشركات اجمليبة على أنه يستضيف أنشطة تتعلق بالبحث والتطوير       

    ).  ٥      الشكل  (

                يف املائة من      ٦٩                                                             الدراسـة االستقصائية نفسها، ذكرت نسبة كبرية تصل إىل             ويف 
            يف املائة    ٢                                                                                 الشركات أن نصيب البحث والتطوير يف اخلارج ال بد أنه سيزداد؛ وأشارت نسبة              

                                يف املائة قد توقعت أن يظل مستوى   ٢٩                                                   فقـط إىل العكس، يف حني أن النسبة املتبقية وقدرها       
                                                                   بدو أن الزخم قوي بشكل خاص لدى الشركات اليت توجد مقارها يف              وي  .                   التدويل دون تغيري  

                                                                                            اليابان ومجهورية كوريا، واليت مل تكن حىت عهد قريب تقوم بتدويل أنشطة البحث والتطوير              
                         ً                                                 وعلى سبيل املثال، فإن تسعاً من بني كل عشر شركات يابانية يف العينة               .                    هبا إىل أي حد كبري    

                يف املائة من      ٦١                                       بحثي والتطويري يف اخلارج، يف حني أن                                             املعنـية ختطـط لـزيادة نشاطها ال       
     حدوث   )  ٦       الشكل   (               ً    ومن املتوخى أيضاً      .                                                        الشـركات اليابانية قد ذكرت أن لديها هذه النوايا        

                                                                                         حتـول آخر من حيث مواقع البحث والتطوير يف اجتاه بعض األسواق النامية وأسواق جنوب               
                                       عدد من اجمليبني الصني على أهنا جهة                 وذكر أكرب   .                                         شـرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة     

           وتأيت اهلند    .                                ً                                                   املقصـد فيما يتعلق بالتوسع مستقبالً يف البحث والتطوير، تليها الواليات املتحدة           
  .                                                                                             يف املرتـبة الثالـثة، وهي وافد آخر من الوافدين اهلامني اآلخرين كموقع للبحث والتطوير              

                                        يبني على أهنا مرشحة للمزيد من البحث                                                        واالقتصـادات النامية األخرى اليت ذكرها بعض اجمل       
   ومل   .                                                                                          والـتطوير تشمل مجهورية كوريا وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند وفييت نام           
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ُ                                                                                                ُيشـر سوى قلة قليلة من اجمليبني إىل أي خطط ملد نطاق البحث والتطوير إىل أمريكا الالتينية                 
  .                    عشرة أماكن مستهدفة                      ً          وكان االحتاد الروسي أيضاً من بني أكرب  .           أو أفريقيا

                                                                               ومثة اجتاه جديد وملحوظ آخر يف تدويل البحث والتطوير يتمثل يف ظهور أنشطة              
                                                                                              للبحث والتطوير يف اخلارج تقوم هبا شركات عرب وطنية تابعة لبلدان نامية ومنو هذه األنشطة               

               تكييف املنتجات                                                                    وهذا االجتاه تدفعه احلاجة إىل الوصول إىل التكنولوجيا املتقدمة و           .    ً      ً  منواً سريعاً 
                                                   وتقوم بعض هذه الشركات عرب الوطنية باستهداف قاعدة      .     ً                              تـبعاً ألسـواق التصدير الرئيسية     

                                                                                            املعـرفة لدى البلدان املتقدمة، بينما تقوم شركات عرب وطنية أخرى بإنشاء وحدات للبحث              
   .                               والتطوير يف اقتصادات نامية أخرى

                 به باختالف املنطقة                                        كما خيتلف نوع نشاط البحث والتطوير املضطلع     ... 
                                                          ً     ً     ً           خيـتلف نشـاط البحث والتطوير املضطلع به يف املواقع املختلفة اختالفاً كبرياً تبعاً          

                                ، كان ثالثة أرباع نشاط البحث         ٢٠٠٢                              وعلى سبيل املثال، ففي عام        .                      للمـنطقة واالقتصـاد   
        يف آسيا                                                                                          والتطوير الذي تضطلع به شركات تابعة أجنبية مملوكة ملكية أغلبية للواليات املتحدة             

                                                                                               النامية يتصل باحلواسيب واملنتجات اإللكترونية، يف حني أن أكثر من ثالثة أرباع إنفاقها على              
                               وبصورة ملحوظة اخلدمات املتصلة     (                                                        البحـث والـتطوير يف اهلـند قـد توجه إىل اخلدمات             

                                                              ويف الـربازيل واملكسيك، فإن الكيمياويات ومعدات النقل بلغ            ).                      باسـتحداث الـربجميات   
   ً                                                                            معاً أكثر من نصف مجيع أنشطة البحث والتطوير اليت اضطلعت هبا شركات تابعة                        نصـيبهما   

  .                              أجنبية تنتمي إىل الواليات املتحدة

                                                                              وعـالوة عـلى ذلـك، تضطلع الشركات عرب الوطنية بأنواع خمتلفة من البحث               
                                                                    فالشركات التابعة األجنبية اخلاصة بالشركات عرب الوطنية قد تضطلع           .                     والـتطوير يف اخلارج   

                                                                                        أنشـطة حبـث وتطويـر تكييفية، متتد من دعم اإلنتاج األساسي إىل تعديل ورفع مستوى                 ب
                                                           أما نشاط البحث والتطوير االبتكاري فينطوي على استحداث          .                           التكنولوجـيات املسـتوردة   

  )              يف خامتة املطاف  (                                                                           منـتجات أو عملـيات جديـدة من أجل األسواق احمللية أو اإلقليمية أو               
                                                            رصد التكنولوجيا لالطالع على التطور التكنولوجي يف األسواق          ُ               وُتنشـأ وحدات ل     .          العاملـية 

   .               ّ                                    األجنبية والتعلّم من املبتكرين الرئيسيني والزبائن هناك
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                                                           املواقـع اخلارجـية احلالـية للبحث والتطوير يف الدراسة           -   ٥      الشكل 
     ٢٠٠٤                                االستقصائية اليت أجراها األونكتاد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ،                                                 الشـركات عـرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير         :     ٢٠٠٥                              ريـر االسـتثمار العـاملي،         تق             األونكـتاد،      :         املصـدر 

  . ٨-           ً الشكل رابعاً 
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                          ً                          أكثر املواقع احملتملة اجتذاباً للبحث والتطوير يف الدراسة  - ٦      الشكل 
     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                االستقصائية اليت أجراها األونكتاد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  الشـركات عـرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير         :     ٢٠٠٥     ملي،                             تقريـر االسـتثمار العـا                  األونكـتاد،     :     املصدر

  .  ١١-           ً الشكل رابعاً 
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                                                ً     ً                        ويف حني أن من الصعب حتديد نشاط البحث والتطوير حتديداً كمياً حسب النوع،              
                                                                                           فإن األدلة املتوفرة خبصوص االقتصادات املضيفة النامية تشري إىل رجحان كفة آسيا يف أنشطة              

                                     فأنشطة البحث والتطوير يف اقتصادات       .                        ن أجل األسواق الدولية                                البحث والتطوير االبتكارية م   
                                                                                            آسـيوية خمتارة مثل الصني واهلند ومجهورية كوريا ومقاطعة تايوان الصينية قد أصبحت ذات              

    ومن   .                                                                                           أمهـية متزايدة يف إطار الشبكات العاملية للبحث والتطوير التابعة للشركات عرب الوطنية            
                                                         ا التقين آلسيا واحمليط اهلادي يف تايلند، وشبكة موتوروال                                            بـني األمثلة على ذلك مركز تويوت      

                                                                                        للبحـث والتطوير يف الصني، ومركز البحوث العاملي السادس التابع لشركة مايكروسوف يف             
                                                                      وبعض أنشطة البحث والتطوير االبتكارية اليت جترى هناك هي من أحدث             .                 بـنغالور، باهلند  

                                           فبينما كانت من أوىل الصناعات اليت تنقل         .                                      وصناعة أشباه املوصالت مثال على ذلك       .      نـوع 
                                ً                                                                    اإلنتاج إىل بلدان نامية، فإهنا أيضاً كانت من بني أوالها اليت تنقل التصميم املتقدم إىل خنبة من                 

                                                              وتقوم ببعض هذا التصميم شركات تابعة أجنبية وتقوم ببعضه           .                              االقتصـادات النامية يف آسيا    
                                          كوريا ومقاطعة تايوان الصينية، وإىل حد                                     ومثة شركات جديدة من مجهورية        .              شـركات حملية  

                                                                                            أقل من الصني واهلند، على سبيل املثال، تقف اآلن على احلدود التكنولوجية املتقدمة ألعمال              
   .        التصميم

                                                                              ومل تقـم الشـركات عـرب الوطنية حىت اآلن إال بتسكني قدر حمدود من البحث                 
 ً                                 اً من االستثمار األجنيب املباشر يف                      فقدر قليل نسبي    .                                            والـتطوير يف أمـريكا الالتينية والكارييب      

                         ُ                                                                     أمريكا الالتينية والكارييب ُيضطلع به يف أنشطة تتسم بكثافة البحث والتطوير؛ وعندما تكون             
                                                                                            احلالـة هكذا فإن معظم البحث والتطوير املضطلع هبما يقتصر على تكييف التكنولوجيات أو              

        التكييف  "                         أمريكا الالتينية مصطلح                                                               املنـتجات مع األسواق احمللية، واليت يطلق عليها يف سياق           
                                                          وتوجد بعض االستثناءات اهلامة يف الربازيل واملكسيك بصورة           ". tropicalization  :         االستوائي
                                                                                    ويف أفريقيا، يتسم عنصر البحث والتطوير من االستثمار األجنيب املباشر بأنه منخفض              .     خاصة

                          أن نشاط البحث والتطوير     ً                                                              جـداً بصـورة عامة؛ باستثناء بعض البلدان مثل املغرب، يف حني           
               ً       وهذا يرجع جزئياً إىل      .                                         ً                             الـذي تقـوم به شركات عرب وطنية منعدم تقريباً يف جنوب أفريقيا            

                                                                                       ضـعف القدرات احمللية يف جمال البحث والتطوير، كما يرجع يف كثري من احلاالت إىل عدم                
    بحث                                                                                  وجـود آليات مؤسسية تستحدث حوافز تكفي لدفع املستثمرين إىل تكريس موارد لل            

  .        والتطوير
                                                                            ويف بعـض الـبلدان األعضاء اجلدد باالحتاد األورويب، ظهرت الشركات التابعة             

                        ففي اجلمهورية التشيكية     .                                                                   األجنبـية باعتـبارها جهات فاعلة هامة يف جمال البحث والتطوير          
                      ً                                                                           وهـنغاريا وبولـندا، كثرياً ما يرتبط نشاط البحث والتطوير الذي تقوم به الشركات التابعة               
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ـ             وتقوم بعض    .                                                                    ية بالتصـنيع، وال سـيما يف جمال صناعات السيارات واإللكترونيات                 األجنب
                              من أجل األسواق اإلقليمية أو       "         ابتكارية "                            ً                         الشركات التابعة األجنبية أيضاً بأنشطة حبث وتطوير        

  .       العاملية
                                          ُ                                         وهـذه العملية حتركها عوامل دفع وجذب جديدة، وُتيسرها التكنولوجيات والسياسات           

    ...          التمكينية 
             ً                                      ً                             وقـد ظلـت دائماً احلاجة إىل تكييف املنتجات والعمليات تبعاً ألسواق البلدان              

  .                      ً     ً                                                                  املضيفة الرئيسية باعثاً هاماً لدى الشركات عرب الوطنية حيفزها على تدويل البحث والتطوير            
                                                                                        فاحلاجـة إىل االسـتفادة مـن مراكز املعرفة يف اخلارج للبحث عن مصادر للتكنولوجيات               

                                            ً                      ضل أصحاب املهارات، ورصد أنشطة املنافسني هي أيضاً حاجة معروفة                              اجلديـدة، وتعيني أف   
                                                       بيد أن الطفرة احلديثة يف أنشطة البحث والتطوير من           .     ً                                   جيداً يف الكتابات املتعلقة هبذا املوضوع     

                                                                   ً                     جانـب الشركات عرب الوطنية يف خنبة من االقتصادات املضيفة النامية يعكس أيضاً السعي إىل           
ّ                                         إىل اجملّمعات املتسعة من املواهب يف هذه األماكن                                 خفـض التكاليف والوصول                  وميكن النظر    .      

  .                                                                                               إلـيها عـلى أهنا خطوة منطقية تالية يف عوملة شبكات اإلنتاج التابعة للشركات عرب الوطنية              
                                                                                               كمـا أهنـا تشـبه إعـادة اهليكلة الدولية اليت حدثت يف جمايل التصنيع املوجه حنو التصدير                  

                                                 جيات املعلومات واالتصاالت واليت تسعى عن طريقها                                          واخلدمـات املرتكـزة عـلى تكنولو      
  .                                                                              الشركات عرب الوطنية إىل حتسني قدرهتا التنافسية باستغالل مواطن القوة يف املواقع املختلفة

                                                                                وتدويـل البحث والتطوير بنقله إىل أماكن جديدة خارج إطار الثالوث املعروف             
                            هو أمر مدفوع بتفاعل معقد بني   )    ادي         احمليط اهل-                                           أمـريكا الشـمالية وأوروبا ومنطقة آسيا       (

                                                                ففي جانب الدفع، فإن احتدام املنافسة وارتفاع تكاليف البحث           .                        عوامـل الدفـع واجلذب    
                                                                                                والـتطوير يف البلدان املتقدمة وندرة القوى العاملة اهلندسية والعلمية إىل جانب التعقيد املتزايد        

  .                         ويل أعمال البحث والتطوير                                            ً          للبحـث والتطوير هي أمور تعزز حتمية التخصص فضالً عن تد   
                                                                                              ويف جانب اجلذب، فإن التوافر املتنامي للمهارات والقوى العاملة العلمية واهلندسية بتكاليف            
                                                                                                 تنافسـية، والعوملة اجلارية لعمليات التصنيع، واألسواق الكبرية السريعة النمو يف بعض البلدان             

  .            كمواقع جديدة                                                     النامية هي أمور تزيد من القدرة التنافسية هلذه البلدان 

                                                                               وجممـع املواهب اآلخذ يف االتساع يف خنبة من البلدان النامية واقتصادات جنوب              
                   وبصورة خاصة يف    -                                              ً                          شـرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة أمر هام جداً يف هذا الصدد             

                                                              وال سيما يف حالة الشركات اليت تفشل يف العثور على عدد            -                                األنشـطة القائمة على العلوم      
ٍ       كـاٍف من                                           ويف السنوات األخرية، حدثت زيادة هائلة        .                                     أصحاب املهارات يف بلداهنا األصلية       

                                                                                              يف عـدد األشخاص املقيدين يف التعليم العايل يف البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة               
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                                             ً                ، فإن الصني واهلند واالحتاد الروسي بلغ نصيبها معاً قرابة              ٢٠٠١-    ٢٠٠٠            ويف الفترة     .         انتقالية
                                         وباإلضافة إىل ذلك، يبقى يف الصني واهلند         .                                         يع طالب التعليم التقين العايل يف العامل              ثلـث مج  

                                                                                              مـزيد من العلماء واملهندسني، أو يعودون إليهما، ألداء أعمال يف جمال البحث والتطوير من               
             ففي بنغالور،   .        اخلاص هبم       أعماهلم                                                         أجـل شبكات تابعة أجنبية أو شركات حملية أو لبدء نشاط      

                                               هندي غري مقيم لديهم تدريب وخربة عمل من           ٣٥     ٠٠٠                 ً          املثال، عاد مؤخراً حنو               على سبيل 
                                                                             وتقوم اآلن البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء باعتماد تدابري            .                    الواليـات املـتحدة   

                                                                                        جديـدة يف جمال السياسات الجتذاب املهارات من اخلارج، وهو أمر يعكس األمهية املتزايدة              
  .      لبشرية              لعامل املوارد ا

     ُ        ً                                                               وممـا ُييسـر أيضاً تدويل البحث والتطوير التحسينات اليت جترى يف تكنولوجيات          
                                                                                          املعلومات واالتصاالت وما يرتبط هبا من اخنفاضات يف التكلفة، وتقنيات البحث اجلديدة اليت             

                                                                    البحث والتطوير، ووجود معلومات أفضل عن القدرات البحثية متاحة           "     جتزئة "              تسمح بزيادة   
                                                                         ويف الوقت نفسه، فإن التحسينات اإلمجالية يف املناخ االستثماري بالبلدان            .      العامل           على صعيد   

                                  وعلى سبيل املثال تتصل التطورات       .                     ً                        ً             املضـيفة قـد أسهمت مجيعاً يف إجياد إطار أكثر متكينيةً          
                                                                                           اهلامـة يف جمال السياسات حبماية حقوق امللكية الفكرية، وبإصالح األنشطة البحثية العامة،             

                                                                              ياكل األساسية، وباجلهود الرامية إىل ترويج االستثمار واليت تستهدف على وجه                       وتطويـر اهل  
                                                                                           التحديد االستثمار األجنيب املباشر املتصل بالبحث والتطوير، واحلوافر املقدمة يف جمال البحث            

  .        والتطوير

                                                                              وتوجد بعض األسباب اجلوهرية اليت تفسر السبب يف أن االجتاه احلايل حنو تدويل               
   ً                                                     أوالً، فإن الضغط التنافسي على الشركات من احملتمل أن           .                         لتطوير ال بد أن يستمر               البحـث وا  

     ً                               ثانياً، فإن احلاجة إىل مرونة أكرب يف       .          ً                                                يظـل شـديداً، مما جيربها على القيام مبزيد من االبتكار          
                          ً                                          ً                          جمـال البحـث والـتطوير استجابةً للتغيريات التكنولوجية السريعة تتطلب أعداداً هائلة من              

                                                                           حوث وجمموعة واسعة من التخصصات، كما أهنا تستلزم القيام بأنشطة البحث                       موظفـي الب  
     ً              ثالثاً، فإن شيوخة     .                                                                            والـتطوير يف األمـاكن اليت تتوافر فيها جتمعات الباحثني من هذا القبيل            

                                                                                   السـكان يف الكـثري من البلدان املتقدمة من احملتمل أن تسفر عن عدم كفاية عرض املهارات      
                                                                    جيرب الشركات عرب الوطنية على البحث يف أماكن أخرى عن مهارات                                املتخصصة احلديثة، مما  

     ً                                                                   ً                   رابعـاً، فإن البلدان النامية اليت تشترك يف تدويل البحث والتطوير ستقوم تدرجيياً، عن                .       فنـية 
                 ّ                                                                         طـريق عملـيات التعلّم التراكمية اليت تشترك فيها مشاريع أعمال ومؤسسات حملية، بتدعيم           

                                                  بيد أنه يبدو يف الوقت احلاضر أن قلة فقط من            .                البحث والتطوير                               قدرهتا على إجراء املزيد من      
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                                                                                         الـبلدان النامـية، تقودها الصني واهلند وبعض اقتصادات جنوب شرقي أوروبا وكومنولث             
  .                                                                         الدول املستقلة، ميكن أن تليب على حنو فعال الشروط املطلوبة للمشاركة يف هذا الصدد

  .                ً وبلدان املوطن معاً                                 وهلا آثار هامة على البلدان املضيفة     ... 
                                                                               إن اسـتحداث املعرفة حمرك للنمو االقتصادي، ولكن ال ميكن ألي بلد مبفرده أن               

      ولذلك   .                                                                                          ينتج كل ما حيتاج إليه من معرفة للحفاظ على قدرته التنافسية وللنمو بطريقة مطردة             
      اخلارج                           واالستثمار األجنيب املباشر      .                                                         تـتوق الـبلدان إىل االرتباط بشبكات االبتكار الدولية        

                              فتدويل البحث والتطوير يفتح      .                                                              والداخـل يف جمال البحث والتطوير مها طريقتان للقيام بذلك         
    ً                                                                                        فرصـاً جديدة أمام البلدان النامية للوصول إىل التكنولوجيا وإلنتاج منتجات وخدمات ذات             

  ى                                                                                                 قيمة مضافة عالية، وتطوير مهارات جديدة، ورعاية ثقافة ابتكار عن طريق اآلثار التبعية عل             
                                                           وميكن لالستثمار األجنيب املباشر يف جمال البحث والتطوير أن           .                           الشـركات واملؤسسات احمللية   

                                                             ً           ً                        يسـاعد البلدان على تعزيز نظم االبتكار لديها ورفع مستواها صناعياً وتكنولوجياً مما ميكنها              
  .    ً قيداً                                                          ً                      من أداء مزيد من املهام العويصة والتعامل مع معدات أكثر تقدماً وإنتاج منتجات أكثر تع

                                         ً                      ً                      ويف الوقـت نفسه، ال تظهر هذه الفوائد تلقائياً، كما ميكن أن تنشأ أيضاً آثار غري              
                                                                       وأوجه القلق الرئيسية يف االقتصادات اليت تستضيف االستثمار األجنيب املباشر        .              مـرغوب فيها  

                                                                                         يف جمـال البحـث والتطوير تتصل بالتخفيض احملتمل حلجم أنشطة البحث والتطوير القائمة              
                                                                              يـنطوي االستثمار األجنيب املباشر على عمليات استيالء على شركات حملية وعلى                     عـندما   

                                                                                         تعويض غري عادل للشركات واملؤسسات احمللية اليت تتعاون مع الشركات عرب الوطنية يف جمال              
                                                                            ً         البحث والتطوير، وإزاحة الشركات احمللية من سوق الباحثني، وحدوث سباق إىل القاع عمالً         

                                                              مار األجنيب املباشر املتصل بالبحث والتطوير، وحدوث سلوك غري                                 عـلى اجـتذاب االسـتث     
            ً                       وقد حتدث أيضاً توترات بني الشركات عرب    .                                            أخالقـي مـن جانـب الشركات عرب الوطنية        

                                                                                          الوطنـية وحكومـات الـبلدان املضيفة من حيث أن األوىل قد تسعى إىل االحتفاظ لنفسها                
                                            ة إىل ضمان حدوث أكرب قدر ممكن من اآلثار                                                         باملعرفة القائمة على امللكية بينما تسعى األخري      

   .        التبعية

                                                                                 وأحـد احملـددات الرئيسـية للتأثري اإلمنائي لذلك على البلد املضيف هو قدرته               
                                                                            ففـي الواقـع، فإن القدرات التكنولوجية يف قطاع مؤسسات األعمال احمللية              .             االسـتيعابية 

                   ً     والتطوير ولكن أيضاً                                                                  ومؤسسـات التكنولوجيا ضرورية ليس فقط الجتذاب أنشطة البحث        
                                                            ومن بني احملددات األخرى نوع أنشطة البحث والتطوير املضطلع           .                              لالستفادة من آثارها التبعية   

                                            فكلما زاد تفاعل الشركات عرب الوطنية مع         .                                                 هبا، وما إذا كانت هذه األنشطة ترتبط باإلنتاج       
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                     يف وكلما كان نظام                                                                           الشـركات احمللية ومؤسسات البحث والتطوير التابعة للبلد النامي املض         
                                     ً                                                           االبـتكار الوطـين يف البلد املعين أكثر تقدماً، زاد احتمال حدوث آثار إجيابية على االقتصاد                

  .     املضيف

                           املتقدمة منها والنامية    -                                ً                             ولـتدويل البحـث والتطوير آثار أيضاً على بلدان املوطن            
              ى حتسني قدرهتا                                                                فهو ميكن أن يساعد الشركات عرب الوطنية التابعة للبلد عل           .                عـلى السـواء   

                                                                                      التنافسـية عن طريق الوصول إىل األصول االستراتيجية والتكنولوجيات اجلديدة، واحلصول           
                                                                                            عـلى املعـارف الفريدة بأسعار تنافسية، وزيادة التخصص فيما تقوم به من حبث وتطوير،               

 ً اً         ً            وامتداداً لذلك، كثري    .                                                                     وختفـيض التكاليف، وزيادة املرونة، والتوسع يف أنصبتها من األسواق         
ً                                                                                             ًمـا يكون لتحسني القدرة التنافسية للشركات عرب الوطنية تأثري إجيايب على اقتصادات بلدان              

                                                      ً       ً                        إذ ميكـن للبحث والتطوير املضطلع هبما يف اخلارج أن يولدا فرصاً وآثاراً تبعية يف                 .         موطـنها 
   .                                                          اقتصاد بلد املوطن لصاحل الشركات احمللية واقتصاد هذا البلد ككل

                                                           قد يؤدي التوسع عرب الوطين يف أنشطة البحث والتطوير إىل                                ويف الوقـت نفسـه،       
      وأوجه   .                                                                                        إثارة أوجه قلق يف بلدان املوطن، وال سيما فيما يتعلق خبطر اإلفراغ وفقدان الوظائف             

                                                                                                   القلـق هـذه تشبه تلك املعرب عنها يف إطار املناقشة العامة املتعلقة بنقل إنتاج اخلدمات إىل                 
                            بيد أنه يبدو أن التدابري       .                             ً       أن أي تقييم جيب أن يكون مؤقتاً                             فاالجتـاه جديد لدرجة       .        اخلـارج 

ٍ                       احلمائـية الرامية إىل التوسع يف نشاط البحث والتطوير يف اخلارج لن تتصدى على حنٍو فعال                                                                                       
ّ                                                         ألوجـه القلق هذه بالنظر إىل أهنا ميكن أن تقّوض القدرة التنافسية ملؤسسات األعمال التابعة                                                      

                                                           ويل عملية التدويل إىل وضع حيقق الفوز لكل من البلدان                                  فاملقصـود باألحرى هو حت      .        للـبلد 
                                                                                         املضـيفة وبلـدان املوطـن على السواء، ومفتاح حتقيق ذلك هو اتباع سياسات هتدف إىل                

   .                                                                 النهوض بالقدرات االبتكارية احملددة وأداء نظم االبتكار الوطنية ملهامها

      ...                                                     وتلزم استجابات مالئمة من حيث السياسات على الصعيد الوطين
                  بيد أهنا ال تقوم      .                                                              ومؤسسـات األعمـال هي اجلهات الرئيسية اليت تقوم باالبتكار          

               ّ                                                                             باالبتكار والتعلّم يف إطار منعزل، بل بالتفاعل مع منافسني وموردين وزبائن، ومع مؤسسات             
       وطبيعة   .                                  ِ                                               حبثية عامة وجامعات وهيئات أخرى منِشئة للمعرفة مثل معاهد املواصفات والقياس          

                          والشبكة املعقدة اليت حيدث      .                                                  ت، بدورها، إمنا يشكلها اإلطار املؤسسي احمليط هبا                   هذه التفاعال 
                         وميكن للتدخل احلكومي أن       ".                     نظام االبتكار الوطين   "                                         يف إطارهـا االبتكار يطلق عليها عادة        

   .                    يؤثر على مواطن قوته
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                                                                                 ويلـزم تـناول عـدد من اجملاالت السياساتية واملؤسسية بغية اجتذاب االستثمار              
                                                                                          جـنيب املباشر يف جمال البحث والتطوير، وضمان أن حيقق هذا اجملال الفوائد اليت ميكن أن                  األ

      ويلزم   .                                                     ونقطة البداية هي بناء إطار مؤسسي يدعم االبتكار         .    ّ                             يولّدها وتناول التكاليف احملتملة   
                           املوارد البشرية، والقدرات     :                                                            توجيه اهتمام خاص من جانب السياسات إىل أربعة جماالت هي         

                              أما اجلهود الرامية إىل ضمان       .                                                              حثية العامة، ومحاية حقوق امللكية الفكرية، وسياسة املنافسة          الب
                                                                                          توفري عرض مالئم من املوارد البشرية ذات السمات املطلوبة من حيث املهارات فتنطوي على              

                                    وتدابري الجتذاب اخلربة الفنية من      -                                           ليس أقلها على مستوى التعليم العايل        -                 سياسات تعليمية   
                                    ً     ً                                         ولكي يسهم نشاط البحث والتطوير إسهاماً فعاالً يف نظام االبتكار الوطين، فال بد               .        اخلـارج 

                                                                                            مـن أن يرتبط بالبحث والتطوير الذي تقوم به مؤسسات األعمال وال بد من قيام مؤسسات                
                                    وقد تزداد جاذبية موقع ما إلجراء        .                                                           البحـث العامة بترويج الفوائد التبعية للشركات اجلديدة       

                                                                                      لـتطوير فيه إذا كان نظام محاية حقوق امللكية الفكرية أكثر فعالية، ولكن وجود                         البحـث وا  
                                                    ً      ً                             نظـام قـوي حلماية حقوق امللكية الفكرية ليس بالضرورة شرطاً مسبقاً لقيام الشركات عرب          

                                                والتحدي السياسايت املاثل هو تنفيذ نظام يشجع         .                                           الوطنـية باالسـتثمار يف البحث والتطوير      
                                                                         ضمان حتقيق فوائد أكرب من هذا النشاط، وال سيما عندما ينطوي على                                 االبتكار ويساعد على  

                                                            ويف الوقت نفسه، ومن أجل حتقيق التوازن بني مصاحل املنتجني            .                           الشـركات عـرب الوطنـية     
                                                                                       ومصـاحل املسـتهلكني، ينـبغي تكملة محاية حقوق امللكية الفكرية بسياسات مالئمة تتعلق            

   .         باملنافسة

ـ                                                     بذولة يف هذه اجملاالت امليزة النسبية والتخصص                                      ويلـزم أن تعكـس اجلهـود امل
             وتتسم سياسة    .                       ً                                                         التكـنولوجي لكـل بلد فضالً عن مسار التنمية الذي يعتزم البلد السري فيه             

                          ً                                                                االسـتثمار األجـنيب املباشر أيضاً بأمهية حيوية للنهوض باألشكال والتأثريات املرغوب فيها             
                                 ياسات االنتقائية يف هذا اجملال ترويج                   وميكـن أن تشمل الس   .                              لالسـتثمار األجـنيب املباشـر     

  .             َّ                                                          االستثمار املوجَّه، ومتطلبات وحوافز األداء، إىل جانب جممعات العلم والتكنولوجيا

                                       ً     ً                                        وميكـن لوكاالت ترويج االستثمار أن تؤدي دوراً هاماً يف استراتيجية البلد الرامية             
             ومن احملتمل أن   .      وطنية                                                               إىل االسـتفادة من تدويل البحث والتطوير من جانب الشركات عرب ال     

ّ              أوالمها هي أن ُتبلّغ وتسّوق الفرص        .                                                   يكـون باسـتطاعتها أن تـؤدي مهمـتني رئيسيتني               ّ  ُ             
                       ً                     َّ         ً                                             االسـتثمارية القائمـة، مـثالً عن طريق الترويج املوجَّه استناداً إىل تقييم دقيق ملواطن القوة                

           ان من غري          فإذا ك   .                                                                        والضـعف يف األمـاكن املعنية وفهم جيد للمحددات املكانية ذات الصلة           
                                                                                           احملتمل أن يكون يف مقدور مكان ما توفري الشروط املطلوبة الجتذاب أنشطة البحث والتطوير              
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                                                                                          مـن جانب الشركات عرب الوطنية، فقد يكون من األفضل لوكالة ترويج االستثمار التركيز              
                                         فقد جتذب انتباه هيئات حكومية أخرى ذات صلة   .                                           عـلى مهمتها املتعلقة بالدعاية للسياسات     

                                      ً                                                   جمـاالت تكون هامة جلعل مكان ما أفضل جتهيزاً لإلفادة من نشاط البحث والتطوير من                  إىل
  .                   جانب شركات عرب وطنية

                                                                               ويف دراسة استقصائية عاملية تناولت وكاالت ترويج االستثمار أجراها األونكتاد،           
  .        التطويرُ                                                                                   ُوجـد أن أغلبية اجمليبني تستهدف بالفعل االستثمار األجنيب املباشر يف جمال البحث و             

                                                                                              إذ تقـوم أغلبـية كبرية من وكاالت ترويج االستثمار يف البلدان املتقدمة بترويج االستثمار               
     يف    ٤٦            ، كما أن     )           يف املائة    ٧٩ (                                             ً     ً          األجنيب املباشر يف جمال أنشطة البحث والتطوير تروجياً نشطاً          

                أما أعلى نسبة     .                                                                   ً               املائـة من الوكاالت اجمليبة اليت توجد مقارها يف بلدان نامية تفعل ذلك أيضاً             
  .                                                                فقد لوحظت يف حالة وكاالت ترويج االستثمار يف آسيا وأوقيانيا           )              يف املائـة     ٩٤ (         مـئوية   

                                                                                            وعـلى العكس من ذلك، فإن أغلبية وكاالت ترويج االستثمار يف أفريقيا تقوم بترويج ذلك               
                                                                    يف املائـة فقط من وكاالت ترويج االستثمار يف أمريكا الالتينية              ١١                      بنشـاط يف حـني أن       

  .               لكارييب تفعل ذلك  وا

           ً                       ً                        ً                     وينـبغي أخرياً أن تويل احلكومات اهتماماً لوضع سياسات أكثر تركيزاً هتدف إىل              
                                                                                      دعم قدرات قطاع مؤسسات األعمال احمللي، وال سيما عن طريق السياسات اليت تركز على              

   .                                                            صناعات حمددة والسياسات املتعلقة باملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم

                                                                ة للسياسات املتعلقة بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا واملنافسة                          واألهـداف املخـتلف    
                                              فسواء كان البلد حياول االرتباط بالشبكات العاملية   .                                 ً       واالسـتثمار ميكن أن يدعم بعضها بعضاً     

                                                                                           عن طريق تشجيع االستثمار األجنيب املباشر الداخل، أو االستثمار األجنيب املباشر اخلارج، أو             
                                                                   و تدفق املهارات إىل الداخل أو عن طريق أية وسيلة أخرى، فإن                                        الترخـيص للتكنولوجـيا، أ    

  .                                                                                              السياسـات ينبغي أن تكون متسقة مع اجلهود األعم الرامية إىل تعزيز نظام االبتكار الوطين              
                                                                                           وكـلما كان نظام االبتكار الوطين أقوى زاد احتمال اجتذاب أنشطة حبث وتطوير تقوم هبا               

                                                  ادة من اآلثار التبعية اليت يولدها نشاط البحث                                                  شـركات عـرب وطنـية وهو احتمال االستف        
                                                ً                               ومن حيث اجلوهر ينبغي أن تكون السياسات املتبعة جزءاً من استراتيجية عامة              .              والتطوير هذا 

  .                                      هتدف إىل تدعيم القدرة التنافسية والتنمية

                                                                                  ويف الواقع، فإن التأكيد على اتساق السياسات ميكن أن يكون أحد أبرز الدروس              
                                                                                  ن البلدان النامية اليت تظهر اآلن باعتبارها حلقات وصل أهم يف شبكات املعرفة                          املسـتفادة م  

                                                               ففي معظم هذه البلدان، كانت نقطة البداية هي رؤية طويلة            .                                الـتابعة للشركات عرب الوطنية    
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  .                                                                                           األجـل لكيفية حتريك االقتصاد يف اجتاه أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وترتكز على املعرفة              
                                                                قتصادات اآلسيوية مبصادفة؛ إذ هو نتيجة إلتباع سياسات حكومية                               ولـيس جنـاح بعض اال     

    وقد   .                                                                                      متسـقة وموجهة هتدف إىل تعزيز اإلطار اإلمجايل للتدفقات االبتكارية واملعرفية الداخلة           
                           ، إىل اجتذاب التكنولوجيا     )                وبدرجات متباينة  (                                           سـعت هـذه االقتصادات بنشاط، بشكل ما         
                                  وقامت هذه االقتصادات باستثمارات      .     خلارج                                           واملعـرفة واألشـخاص ورأس املـال مـن ا         

                                                                                                 اسـتراتيجية يف املوارد البشرية، مع التركيز عادة بقوة على العلوم واهلندسة؛ وباالستثمار يف              
                                      مثل جممعات العلوم، واملختربات العامة      (                                                    تنمـية اهلياكل األساسية من أجل البحث والتطوير         

                                    حوافز األداء كجزء من االستراتيجية                            ؛ واستخدمت متطلبات و    )                          للبحث والتطوير، واحلاضنات  
                                                                                            الشاملة الرامية إىل اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر يف األنشطة املستهدفة؛ ونفذت على حنو             

   .                                          استراتيجي سياسات محاية حقوق امللكية الفكرية

                                                                                   وبالنسـبة إىل كثري من البلدان النامية اليت توجد عند الطرف األدىن لرقم األونكتاد           
                                                                                     للقدرة على االبتكار يكون من غري الواقعي يف األجل القصري توقع حدوث أي تدفق                      القياسي

                  بيد أنه ال يوجد      .                                                                        كبري ألنشطة البحث والتطوير إىل الداخل من جانب الشركات عرب الوطنية          
                                                                بل ينبغي للبلدان باألحرى أن تنظر يف كيفية بدء عملية ميكن             .                             عـذر يف التقاعس عن العمل     

                                   فإنشاء قدرات ابتكارية هو عملية       .                                   رفع املستوى االقتصادي والتكنولوجي                      عن طريقها رعاية    
                                         وفيما يتعلق بالوافدين املتأخرين، تكون       .                                                     تعـتمد على املسار املتبع وتتسم بأهنا طويلة األجل        

                                                                                             إحـدى اخلطوات األوىل اليت ال بد منها هي ضمان أن تكسب العملية اهلادفة إىل تعزيز نظام                 
  .     ً            م زمخاً يف هذا الصدد                  االبتكار الوطين لديه

                                                                                    وفيما يتعلق ببلدان املوطن، تشدد االجتاهات الراهنة على احلاجة إىل االعتماد بقدر             
                                                                 على استحداث املعرفة العلمية والتكنولوجية ونشرها واستغالهلا        -                  حـىت من ذلك      -       أكـرب   

             ة عن تدويل                                                 وينبغي لبلدان املوطن أن تنتهز الفرص النامج        .                                  كوسيلة للنهوض بالنمو واإلنتاجية   
                                            ومن املهم استكشاف طرق جديدة للتعاون مع         .                   ً                  ً          البحث والتطوير بدالً من أن تعتربه هتديداً هلا       

   ً                                                     مثالً عن طريق إقامة برامج حبوث مشتركة وإيالء اهتمام          (                                 األماكن اجلديدة للبحث والتطوير     
          رج املتصل                                                                                 دقـيق لفوائد وتكاليف االستعانة مبصادر خارجية واالستثمار األجنيب املباشر اخلا          

              القصور الذايت   "                   ً                                     وينبغي للبلدان أيضاً أن حتاول إزالة نقاط االختناق و           ).                     بالبحـث والـتطوير   
                                                                        يف نظام االبتكار الوطين لديها لكي تكون يف وضع أفضل يسمح هلا باالستفادة من       "    ُّ ُ    الـنُّظُمي 

       ت اليت                 ً                                          وهي قد ترى أيضاً احلاجة إىل التخصص بقدر أكرب يف اجملاال            .                       تدويل البحث والتطوير  
                                                                                                         يكون لديها فيها ميزة تنافسية بغية تعزيز مراكز االمتياز القائمة من الطراز العاملي وبناء مراكز               

   .           جديدة منها
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  .                                                      على أن تؤخذ يف احلسبان التطورات اليت حتدث على الصعيد الدويل    ... 
          ً                                                                       ينـبغي أيضاً يف عملية رسم السياسات على الصعيد الوطين أن توضع يف االعتبار               

                   فكثري من االتفاقات     .                                                            رات اليت حتدث اتفاقات االستثمار الدولية على مستويات شىت               الـتطو 
                         وتتصل القضايا الرئيسية     .                     ً     ً                                          الدولـية تعطي اهتماماً خاصاً لالستثمار يف أنشطة البحث والتطوير         

                                                                                            بدخـول وقـيام االستثمار األجنيب املباشر املتصل بالبحث والتطوير، وبتناول متطلبات أداء             
                       ، وباحلوافر اليت تشجع     )                                            إمـا بتقييدمها أو السماح هلما بشكل صريح        (     وير                  البحـث والـتط   

   .                                                       االستثمار يف أنشطة البحث والتطوير، وحبركة املوظفني الرئيسيني

                                                                                 وبصـورة عامة، تؤكد اتفاقات االستثمار الدولية أمهية السياسات اليت تسعى إىل             
                                ويف حني أن معظم البلدان ترحب        .  ر                                                     تيسري االستثمار األجنيب املباشر يف جمال البحث والتطوي       

                                                     ً                                   باالسـتثمار األجـنيب املباشر يف جمال البحث والتطوير، فإن كثرياً من احلكومات ال تسمح               
  .                                                                                            للشـركات األجنبـية باالعتماد على أنواع معينة من الدعم العام ألنشطة البحث والتطوير             

                        حلرية يف تطبيق متطلبات                                            ً                            وتنص كثري من االتفاقات الثنائية صراحة أيضاً على أن للحكومات ا          
                   وحيظر عدد صغري من       ).    ً              مثالً يف شكل حافز    (                                               البحث والتطوير كشرط لتلقي معاملة تفضيلية       

  .                                                            االتفاقات استعمال متطلبات األداء اإللزامية يف جمال البحث والتطوير

                                             ً                                   وال تتضـمن معظـم اتفاقات االستثمار الدولية أحكاماً حتمي على وجه التحديد              
                                                                       يب املباشر املتصل بالبحث والتطوير؛ فهي حتمي االستثمار األجنيب املباشر                            االسـتثمار األجـن   

                                                                             وتشمل األحكام ذات الصلة تعريف االستثمار، والقيام حبرية بتحويل العائدات            .            بوجـه عام  
                                                                                                  املترتـبة على أنشطة البحث والتطوير، وتطبيق املعاملة الوطنية ومعايري الدولة األوىل بالرعاية             

  .      األجانب              على املستثمرين 
                                                                                   ومحايـة حقـوق امللكية الفكرية على الصعيد الدويل واملعايري الدنيا اليت تفرضها              

                            َّ                                                                املعـاهدات الدولية مها أمران يتَّسمان بأمهية خاصة لالستثمار األجنيب املباشر املتصل بالبحث             
  ق                                                                               وأهم صك يف هذا اجملال هو اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق جبوانب حقو              .           والـتطوير 

                                    ً                      وقد جرى يف بعض االتفاقات املعقودة مؤخراً على الصعيدين           .                                  امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة   
                والقصد من محاية    .                                                                     ً           الثنائي واإلقليمي توسيع نطاق املعايري الدنيا احملددة يف االتفاق املذكور آنفاً          

            ة قائمة على                                                                                حقـوق امللكية الفكرية املنصوص عليها يف هذه االتفاقات هو تشجيع تنمية معرف           
                                                                                     امللكـية؛ مع العمل يف الوقت نفسه على احلد من حيز السياسات املتاح للدول يف جمال يتصل        

                                                          ولذلك فإن من املهم للبلدان النامية أن تفهم وتستخدم           .                                    مباشـرة بأنشـطة البحث والتطوير     
     كما  .                                                                                     املـرونات املنصـوص عليها يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة            
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         ً                                                                                   توجـد أيضاً حاجة واضحة إىل تقدمي مساعدة تقنية إضافية بغية تيسري إعمال حقوق امللكية               
  .                             الفكرية بطريقة مواتية للتنمية

    ِّ      ً                                                    ُ  ُ                  وتشـجِّع أيضـاً بعـض اتفاقات االستثمار الدولية بلدان املوطن على تعزيز ُنظُم               
                      مية باالستثمار املتصل                                                                             االبـتكار الوطنية يف البلدان النامية، بتشجيع االضطالع يف البلدان النا          

                                                                     وباإلضـافة إىل ذلـك، فإن اتفاقات التعاون الدويل يف جماالت العلم              .                     بالبحـث والـتطوير   
                                                                                            والتكنولوجـيا واالبـتكار تساعد على إجياد إطار متكيين لتدويل البحث والتطوير عن طريق              

               وصول إىل اخلربة                                                                             تيسري تدفق املعلومات، وتشكيل االئتالفات، وجتميع املوارد املالية، وحتسني ال         
  .                                                                  الفنية التكنولوجية، واملضاهاة، وإنشاء شراكات بني القطاعني اخلاص والعام

                                                                     ُ  ُ              ولكن يوجد جمال للقيام مبزيد من التعاون بغية تدعيم صياغة السياسات وإجياد ُنظُم              
   كن   ومي  .                                                        ويتمثل أحد اجملاالت الرئيسية يف تنمية املوارد البشرية         .                                  ابتكار أقوى يف البلدان النامية    

                                               ً                                              للمجـتمع الـدويل أن يقـوم بدور أنشط يف هذا اجملال، مثالً عن طريق دعم تعزيز اهلياكل                  
                                                                           ً                        األساسـية التعليمـية احمللية وجعل الفرص التعليمية املتاحة يف البلدان املتقدمة متاحةً للبلدان              

ِ                                                وميكن لبلدان املوطن أن ُتسِهم يف حتسني اإلطار املؤسسي لالبتكار يف البلدا            .          النامـية            ن النامية                      ُ  
                             ُ  ُ                                                              بأن تساعد يف وضع معايري تقنية وُنظُم لالعتماد عن طريق إتاحة الوصول إىل معدات االختبار               

                         وميكن اختاذ خطوات مماثلة      .                                                                  وتوفري هذه املعدات من أجل وضع املعايري القياسية وتقييم اجلودة         
          ال البحث                    ُ  ُ                                                               فـيما يـتعلق بتنفيذ ُنظُم حقوق امللكية الفكرية وكذلك عن طريق التعاون يف جم              
  .                                                                            والتطوير بني املؤسسات القائمة يف البلدان املتقدمة وتلك القائمة يف البلدان النامية

ِ                                            وللسياسـات املتَّبعة على الصعيد الدويل آثار مباِشرة على قدرة البلدان النامية على                                          َّ             
     فادة                                                                 ِّ                         صـياغة سياساهتا فيما يتعلق بالبحث والتطوير وعلى هتيئة األوضاع اليت متكِّنها من االست             

  .                                                  من تدويل البحث والتطوير من جانب الشركات عرب الوطنية

                        سوباتشي بانيتشباكدي 

                              األمني العام لألونكتاد        ٢٠٠٥      سبتمرب  /           جنيف، أيلول
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                         اتفاقات االستثمار الدولية - ٢ 

                          معاهدات االستثمار الثنائية - أ

                       معاهدات االزدواج الضرييب - ب

                       االتفاقات الدولية األخرى - ج

                         منازعات االستثمار الدولية - د

    ُّ                                        توقُّع حدوث املزيد من منو االستثمار األجنيب املباشر  :              اآلفاق املرتقبة -    جيم 

                                     املناطق النامية تقود الزيادة يف       :                     االجتاهـات اإلقليمـية    -            الفصل الثاين 
                      االستثمار األجنيب املباشر

      مقدمة

                البلدان النامية -    ألف 

                                                                مـا زالت التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر منتعشة،        :          أفريقـيا  - ١
                                          تدعمها يف ذلك االستثمارات يف جمال اإلنتاج األويل

                  ر يف التدفق، وال                                     اسـتمرار االستثمار األجنيب املباش      :          االجتاهـات  - أ
                        سيما إىل املوارد الطبيعية

                                              اجلهود الرامية إىل حتقيق االستقرار يف البيئة         :                 تطورات السياسات  - ب
                                                 الالزمة للتدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر
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                               آفاق إجيابية مرتقبة مشوبة باحلذر  :              اآلفاق املرتقبة - ج

           ات الداخلة                     ارتفاع قياسي يف التدفق  :               آسيا وأوقيانيا - ٢

                                      منو قوي يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  :        االجتاهات - أ

                        استمرار التدابري املواتية  :                تطورات السياسات - ب

                         آفاق مشرقة على حنو متزايد  :              اآلفاق املرتقبة - ج

                                               انتعاش التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب        :                             أمـريكا الالتينية والكارييب    - ٣
       املباشر

                                                  حدوث انتعاش يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشرة         :  ت      االجتاها - أ
                         الداخلة يف كثري من البلدان

                                   بعض التغيريات يف جمال املوارد الطبيعية  :                تطورات السياسات - ب

               الفرص املتنامية  :              اآلفاق املرتقبة - ج

                            حدوث ارتفاعات يف االستثمار      :                                                 جـنوب شـرقي أوروبا وكومنولث الدول املستقلة        -    باء 
                                 املباشر للعام الرابع على التوايل     األجنيب

                                                           حدوث ارتفاع حاد يف التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب         :          االجتاهـات  - ١
       املباشر

ُ           التنوع يف ُنُهج السياسات  :                تطورات السياسات - ٢  ُ          

              استمرار النمو  :              اآلفاق املرتقبة - ٣

             ٍ أداء غري مستٍو  :                البلدان املتقدمة -   جيم

       ُّ                  دوث حتوُّل يف كثري من البلدان ح  :                  االجتاهات والتطورات - ١ 

               اجتاهات متباينة  :                تطورات السياسات - ٢ 

                     إجيابية على وجه اإلمجال  :              اآلفاق املرتقبة - ٣ 
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 اجلزء الثاين
 تدويل البحث والتطوير، والتنمية

      مقدمة
                                     االبتكار، والبحث والتطوير، والتنمية-             الفصل الثالث 

    دان                                  مسائل االبتكار فيما يتعلق جبميع البل -    ألف 

                                 االجتاهات العاملية يف البحث والتطوير -    باء 

                        ّ         ً نشاط البحث والتطوير مركّز جغرافياً - ١

                           البحث والتطوير حسب الصناعة - ٢

                                          ِّ                اختالف االحتياجات من القدرات والفوائد املتحقِّقة باختالف األنشطة - ٣

                                    الفجوة القائمة يف القدرة على االبتكار -    جيم 

                        قياس القدرة على االبتكار - ١ 

                                        رقم األونكتاد القياسي للقدرة على االبتكار - ٢ 

      اخلالصة -    دال 

                                                     أنشـطة البحث والتطوير اليت تقوم هبا الشركات عرب          -             الفصل الرابع 
                         الوطنية والبلدان النامية

                                                                 الشركات عرب الوطنية هي اجلهات الفاعلة املهيمنة يف جمال البحث والتطوير -   لف  أ

                                             قوم هبا الشركات عرب الوطنية تسري يف طريق التدويل                          أنشطة البحث والتطوير اليت ت -    باء 

                                                                                 القيام يف اخلارج بأداء نصيب متزايد من أنشطة البحث والتطوير اليت تقوم هبا              - ١
                   الشركات عرب الوطنية

                                                                                 الدور املتنامي للشركات التابعة األجنبية يف أنشطة البحث والتطوير يف البلدان            - ٢
       املضيفة

                   ئتالفات االستراتيجية                   االستعمال املتنامي لال - ٣
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                                                                                   ظهـور االقتصادات النامية كأماكن ألنشطة البحث والتطوير اليت تقوم هبا الشركات             -    جيم 
           عرب الوطنية

                                                                            قـيام الشـركات عرب الوطنية بالتوسع يف نشاط البحث والتطوير عن طريق              - ١
                     إجرائه يف بلدان نامية

                ختراع من جانب                                                             نشـاط الشـركات التابعة األجنبية يف الترخيص برباءات ا          - ٢
                  االقتصادات النامية

                                                                                مسات أنشطة البحث والتطوير املضطلع هبا يف األسواق النامية وأسواق جنوب شرقي             -    دال 
                              أوروبا وكومنولث الدول املستقلة

               اليت تقوم هبا  -                      من حيث الصناعات     -                                     تكويـن أنشـطة البحـث والتطوير         - ١
                                     الشركات عرب الوطنية يف البلدان النامية

                 البحث والتطوير     أنواع - ٢ 

               اجتاهات دينامية  :               آسيا وأوقيانيا - أ

                                    نشاط حمدود يف جمال البحث والتطوير        :                           أمريكا الالتينية والكارييب   - ب
                  ولكن توجد إمكانات

                                                  ذات وضـع هامشـي بصورة عامة يف أنشطة البحث            :          أفريقـيا  - ج
                                        والتطوير اليت تقوم هبا الشركات عرب الوطنية

                    متر مبرحلة انتقالية                       مقارنة مع االقتصادات اليت - د

                                                  ً                                        الشركات عرب الوطنية التابعة لبلدان نامية تتوسع أيضاً فيما تقوم به من حبث وتطوير               -    هاء 
        يف اخلارج

              اآلفاق املرتقبة -    واو 

                 ِّ   القوى احملركة واحملدِّدات  :            الفصل اخلامس
                                         ما الذي يدفع عملية تدويل البحث والتطوير؟ -    ألف 

ّ                    حمّددات اختيار أماكن ال -    باء                                  بحث والتطوير من حيث البلد املضيف 
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                           كيفية تدويل البحث والتطوير -    جيم 

                                             تنامي االستعانة مبصادر خارجية يف البحث والتطوير - ١ 

                                     االستثمار التأسيسي مقابل شراء الشركات - ٢ 

            دراسة حالة    :                                                    االرتفـاع يف تصميم الرقائق اإللكترونيـة يف آسـيا        -                 مرفق الفصل اخلامس 
        إفرادية

       ل اجلذب    عوام - ١ 

               عوامل السياسات - ٢ 

            عوامل الدفع - ٣ 

                                التغريات يف منهجية وتنظيم التصميم - أ

                                                    زيادة االستعانة مبصادر خارجية وواجهات التصميم املتعددة - ب

               ِّ                املتطلبات املتغيِّرة يف جمال املهارات - ج

                  العوامل التمكينية - ٤ 

                        اآلثار اليت تلحق بالتنمية  :             الفصل السادس
                                  منائية اجلديدة اليت هي يف طور التكوين        الفرص اإل -    ألف 

                               اآلثار اليت تلحق بالبلدان املضيفة -    باء 

                                             اآلثار اليت تلحق هبيكل وأداء نظام االبتكار الوطين - ١ 

                         اآلثار على املوارد البشرية - ٢ 

                                                                                   اآلثـار التبعـية املعرفـية املترتبة على أنشطة البحث والتطوير اليت تقوم هبا               - ٣
  ة                 الشركات عرب الوطني

                            اإلسهام يف رفع املستوى الصناعي - ٤ 

                                               أوجه القلق احملتملة املتصلة بتدويل البحث والتطوير - ٥ 
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                            اآلثار اليت تلحق ببلدان املوطن -    جيم 

                                   حتسني الكفاءة اإلمجالية للبحث والتطوير - ١ 

                                           اآلثار املترتبة على النقل العكسي للتكنولوجيا - ٢ 

     سواق                           اآلثار اليت تلحق بالتوسع يف األ - ٣ 

                     أوجه قلق بلدان املوطن - ٤ 

           االستنتاجات -    دال 

                     دور السياسات الوطنية  :             الفصل السابع
                               السياسات واملؤسسات املتسقة مؤثرة -    ألف 

                           تعزيز اإلطار املؤسسي لالبتكار -    باء 

                     رعاية املوارد البشرية - ١ 

                                 تنمية املوارد البشرية ذات املهارات - أ

                      استجالب املوارد البشرية - ب

                                 ر القدرات البحثية يف القطاع العام  دو - ٢ 

                                السياسات املتصلة بامللكية الفكرية - ٣ 

                        سياسة املنافسة، واالبتكار - ٤ 

                                                    النهوض باالستثمار األجنيب املباشر املتصل بالبحث والتطوير -    جيم 

                         دور وكاالت ترويج االستثمار - ١ 

              متطلبات األداء - ٢ 

  ر                                    التوسع يف استعمال حوافز البحث والتطوي - ٣ 

ّ                         استعمال جمّمعات العلوم كعوامل اجتذاب - ٤            
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                                                                                  السياسات املتعلقة بصناعات حمددة والرامية إىل تدعيم فوائد االستثمار األجنيب املباشر        -    دال 
                     يف جمال البحث والتطوير

                دور بلدان املوطن -    هاء 

              مالحظات ختامية -    واو 

            اإلطار الدويل  :             الفصل الثامن
    لية                     اتفاقات االستثمار الدو -    ألف 

                           دخول االستثمارات واالضطالع هبا - ١ 

              متطلبات األداء - ٢ 

       احلوافز - ٣ 

                  املوظفون الرئيسيون - ٤ 

                                                         احلماية العامة لالستثمار األجنيب املباشر يف جمال البحث والتطوير - ٥ 

                                              تدابري بلدان املوطن واملسؤولية االجتماعية للشركات - ٦ 

            كية الفكرية                                القواعد الدولية املتعلقة حبقوق املل -    باء 

                                   التعاون الدويل يف جمال البحث والتطوير -    جيم 

       املراجع
                                                                 خنـبة خمـتارة مـن منشـورات األونكتاد بشأن الشركات عرب الوطنية        

                       واالستثمار األجنيب املباشر
        استبيان
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