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في المائة  ١٠شرق آسيا وجنوب شرق آسيا بنسبة  ةمنطقفي نمو االستثمار األجنبي المباشر  ارتفع

  سب تقرير صادر عن األمم المتحدة، ح٢٠١٤  في عام
 

يف  ١٠االسـتثمار األجنـيب املباشـر إىل منطقـة شـرق آسـيا وجنـوب شـرق آسـيا مبعـدل  التـدفقات مـن ى جمموعمن -  ٢٠١٥/يونيه حزيران ٢٤جنيف، 
تقرير االسـتثمار حسب  ،مليار دوالر ٣٨١ لغتبيف قيمته اليت على الرغم من تباطؤ النمو االقتصادي، فسجل ارتفاعاً تارخيياً  ٢٠١٤املائة يف عام 
يف املائـة فبلـغ حجمهـا  ١٢. وحسب كل منطقة دون إقليمية، ارتفعت التدفقات إىل شرق آسيا مبعـدل ونكتادالصادر عن األ )١(٢٠١٥العاملي لعام 

  مليار دوالر. ١٣٣ حجمها ائة فبلغيف امل ٥بينما ارتفعت التدفقات إىل جنوب شرق آسيا مبعدل  ،مليار دوالر ٢٤٨
 

يف املائـة (الشـكل  ٤أي بارتفـاع يقـدر بنحـو  ٢٠١٤مليـار دوالر يف عـام  ١٢٩التدفقات من االسـتثمار األجنـيب املباشـر إىل الصـني  حجم وبلغ
بينمـا تراجـع االســتثمار  ،اخلـدمات باألسـاس زيــادة االسـتثمار األجنـيب املباشـر يف قطــاع الباعــث وراء هـذا االرتفـاع )، حسـب التقريـر. وقـد كـان١

اليـد العاملـة. وارتفعـت التـدفقات إىل هونـغ كونـغ  كلفـةبارتفـاع   لتـأثراة سـريعاألجنيب املباشر يف قطـاع الصـناعة التحويليـة وخاصـة يف الصـناعات ال
كتتـاب يف ُسـجلت يف اال  هـو الطفـرة الـيت ائـلاهل ك هـذا النمـو. ومـا حـرّ مليـارات مـن الـدوالرات ١٠٣هـا حجميف املائـة فبلـغ  ٣٩(الصني) بنسبة 

" زغتيماســـيك هولـــدين" شـــركة الســـنغافوريةال شـــراء مثـــل الكـــربى عـــرب احلـــدود، الـــدمج والتملـــك بعـــض عمليـــات  أســـهم رأس املـــال بـــاالقرتان مـــع
)Temasek Holdings (إس واتسـون كـو - إي  يف املائة من أسهم شـركة ٢٥ )A. S. Watson Co. (مـن مليـارات  ٥,٧  مببلـغ قـدره
  .اتدوالر ال
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يف املائـة  ٤نسبة مل تتجـاوز لتلـك االسـتثمارات يف جنـوب شـرق آسـيا، بــ تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل سنغافورة، وهـي أكـرب متلـقٍ  ترتفعاو 
 ٢٠مبعـدل التـدفقات إىل إندونيسـيا فارتفعـت . اً كبـري   اً تفاوتـأداء اقتصادات أخرى يف منطقة جنوب شرق آسيا  سجلمليار دوالر، بينما  ٦٨فبلغت 

 ٣. وشهدت فييت نام ارتفاع التدفقات إليها بنسبة االكتتاب يف أسهم رأس املالزيادة كبرية يف فضل حدوث مليار دوالر، ب ٢٣يف املائة لتبلغ حنو 
التكلفــة الــيت تقصــدها الشــركات األجنبيــة يف املنطقــة دون  نخفضن اإلنتــاج املــأمــاكأهــم وهــي مــن  ٢٠١٤مليــار دوالر يف عــام  ٩,٢يف املائــة فبلغــت 

البلدان املنخفضـة  إىلعن الكفاءة يف جمال التصنيع الباحث ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ، اإلقليمية. ونتيجة للميزات املرتبطة بالتكلفة
عنــه جمموعــة  تعلنَــذي أالــ مليــون دوالر ٦٠٠ البــالغ قــدرهإنشــاء مشــاريع كــربى كاالســتثمار ع بــدافأحيانــاً  ،جنــوب شــرق آســيا  الــدخل يف رابطــة أمــم
  كوريا) يف ميامنار.  مجهورية) (Taekwang and Huchems Group(تاكوانغ وهاتشمس 

 
ة  ة دافعقو يشكل  إىل داخل املنطقةباشر حيث إن تدفق االستثمار األجنيب امل وجاء يف التقرير أن االستثمار الدويل يف اهلياكل األساسية يف ارتفاعٍ 

عـدد مـن البـارامرتات. وعلـى اخلصـوص،  عـربكربى يف شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. كما أن الرتابط بـني البلـدان واالقتصـادات ال يفتـأ يتكثـف 
تصاالت الالسلكية والنقـل والتزويـد بامليـاه. الرتابط اإلقليمي وال سيما يف قطاعات الكهرباء واالمن عناصر ياً رئيسعترب اهلياكل األساسية عنصراً تُ 

. ومنـذ وقـت ال تزال متفاوتة اهلياكل األساسية على صعيدتنمية الرتابط بني البلدان واملناطق دون اإلقليمية والقطاعات الصناعية بيد أن درجات 
 عـربزيـادة االسـتثمار والـرتابط يف جمـال اهلياكـل األساسـية  املبادرات اجلديدة املتخذة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل فـرصَ  عدد دزا أقرب،

  وخارجها. -أحناء املنطقة 
 

وهي بذلك تساهم يف تعزيز الرتابط اإلقليمـي، حسـب مـا جـاء يف  ،والشركات املتعددة اجلنسيات من كبار املستثمرين يف قطاع اهلياكل األساسية
بعض أهم اقتصادات املنطقة أن حجم االستثمار األجنيب يف اهلياكل األساسية  يفباشر الوافد االستثمار األجنيب امل تدفقبيانات  وضحالتقرير. وت

  يف بعض االقتصادات. على العموم كبري جداً 
 

ر دوالر مليـا ٣٣النقل والتخـزين واالتصـاالت الالسـلكية  اتاالستثمار األجنيب املباشر يف قطاع رصيد  ففي شرق آسيا، على سبيل املثال، بلغ 
مليـار دوالر  ٣٧االستثمار األجنيب املباشـر يف نفـس القطاعـات  رصيد . ويف جنوب شرق آسيا، بلغ ٢٠١٢يف هونغ كونغ (الصني) بنهاية عام 

يف أســهم رأس ات الشــركات املتعــددة اجلنســي اكتتــاب. غــري أنـه ورد يف التقريــر أن أيضــاً  مليــار دوالر يف تايلنــد يف الســنة نفســها ١٥يف سـنغافورة و
عرب احلدود يف قطاعات  دمج والتملكقيمة عمليات ال تضاعفت، ٢٠١٤. ففي عام زمخهيف قطاع اهلياكل األساسية يف املنطقة قد اسرتجع املال 

 سـجل، يف اـاالت اجلديـدة وعلى الرغم من اهلبـوط الـذي شـهدته املشـاريع املعلـن عنهـا مليار دوالر. ١٧ تبلغف ثالث مراتاهلياكل األساسية 
 على مدى السنتني املاضيتني. اً كبري   اً االستثمار الدويل يف قطاع اهلياكل األساسية منو 

 
تطـوير اهلياكـل األساسـية والـرتابط.  جمـال ويساهم ارتفاع التدفقات من االستثمار األجنيب املباشر داخل املنطقـة اإلقليميـة يف االسـتثمار الـدويل يف

 إنمكثــف يف جمــال اهلياكــل األساســية حيــث  لــرتابطٍ  زمخــاً االرتفــاع يف االســتثمار األجنــيب املباشــر داخــل املنطقــة اإلقليميــة  أعطــى، وعلــى العمــوم
اآلسيوية املتعددة اجلنسيات  عمليات. واستهدفت الشركاتالالصني وهونغ كونغ (الصني) واليابان وماليزيا وسنغافورة من أهم مصادر االستثمار و 

 داخـل املنطقـةاملنَجـزة املشـاريع  إن حصـة. إذ مـن اسـتثماراا املوجهـة حنـو اخلـارج يف املائـة ٤٥ بــ تُقـدر بنسبة يف منطقتهاهلياكل األساسية قطاع ا
  ).٢(الشكل  االت اجلديدةا يف شاريعامل منعرب احلدود أكرب بكثري من حصتها  تملكعمليات الدمج وال اإلقليمية من

 
احلجـم احلقيقـي ملسـامهة الشـركات كون دائماً أقـل ممـا هـي عليـه يف الواقـع، فـال تعكـس أيضاً أن أرقام االستثمار األجنيب املباشر توجاء يف التقرير 

 لشـركات املتعـددة اجلنسـياتل االسـتثمارات غـري السـهميةيكشـف عـن أن  ثـرصـورة أكال اكتمـالاملتعددة اجلنسيات يف تـرابط اهلياكـل األساسـية. و 
كبرية يف املنطقة. ويف العديد من احلاالت، يـتم تطـوير شـراكات   هلا امهية  ل،تحويء والتشغيل والنشاة من االستثمار، كعمليات اإلطوأشكال خمتل

  بني القطاعني اخلاص والعام.
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األجنــيب  الرأمســالقــدراً كبــرياً مــن  ،أخــرى امتيــازل إىل جانــب هياكــل تحويــء والتشــغيل والانشــالقائمــة علــى فكــرة اإل ،بعــض املشــاريع اســتقطبتوقــد 
 )AES Corpإس كــورب ( - إ  - إي  وســامهت يف بنــاء اهلياكــل األساســية يف قطاعــات كالكهربــاء والنقــل. فعلــى ســبيل املثــال، أقامــت شــركة

مـن وهـي كوريـا) وهيئـة الصـني لالسـتثمار ( (مجهوريـة Corp) POSCO Power( بر وسـكو بـاور كـو مع شركة ب  (الواليات املتحدة) شراكةً 
اء نشــاتفــاق مــن النــوع القــائم علــى اإلإبرام نــام. وبــ يف فييــت ٢ دونــغ ونــغمالطاقــة  وليــدأكــرب صــناديق الثــروة الســيادية الصــينية) يف تطــوير حمطــة ت

ملشـاريع بنـاء  منوذجـاً  صـبحمليار دوالر ومـن املـرجح أن ي ١,٤ إمجالياً قدرهل مع احلكومة الفيتنامية، سيتطلب املشروع استثماراً تحويوالتشغيل وال
  حمطات توليد الطاقة القائمة على مبدأ الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف البلد املضيف.

 
مبـدأ الشــراكة بـني القطـاعني العــام علــى أسـاس  امـن املشــاريع الكـربى أو جيـري حاليــاً التخطـيط هلـ قـد مت التوقيـع علــى عـددف ،أمـا يف ميـدان النقــل

األساسـية مببلـغ اسـتثمار إمجـايل  النقـل يف بلدان جنوب شرق آسيا. ففـي إندونيسـيا مـثًال، مت تسـجيل عـدد مـن املشـاريع يف جمـال هياكـل واخلاص
 سويكارنو هاتا. يةشروع السكة احلديدعلى الساحل الغريب وم يعيفوق مليار دوالر، ومن مجلتها، على سبيل املثال، امتياز الطريق السر 

 
 ٢٠١٤-٢٠١٣لعشرة األوائل من بين متلقي االستثمار األجنبي المباشر في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خالل عامي ا - ١لشكل ا

 (مبليارات الدوالرات)
 

  
 .٢٠١٥ لعام األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي :املصدر
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ولي في الهياكل األساسية من ِقبل مستثمرين من منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، قيمة المشاريع والحصة من المشاريع داخل المنطقة مشاريع االستثمار الد  -٢الشكل 

  (مبليارات الدوالرات وبالنسبة املئوية) )٢٠١٤- ٢٠١٢(

  
ومعلومـات مـن فايننشـال تـاميز احملـدودة،  تملـكلـق بعمليـات الـدمج والعرب احلدود فيما يتع تملكقاعدة بيانات األونكتاد اخلاصة بعمليات الدمج وال املصدر:

  .يف ااالت اجلديدة ) بالنسبة إىل مشاريع االستثمارwww.fDimarkets.comأسواق االستثمار األجنيب املباشر (
  اموع. منتشري األرقام يف النسب املئوية إىل حصة املشاريع داخل املنطقة اإلقليمية  ملحوظة:

  
  

***  **  *** 

 عبر الحدود تملكعمليات الدمج وال في المجاالت الجديدة يع االستثمار المعلن عنهار مشا

 اإلقليميةاملشاريع داخل املنطقة  مشاريع أخرى


