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تقارير لألمم المتحدة تقول إن تدفقات االستتتتتتتتتنمار امجنشي المشاستتتتتتتتر إلق تستتتتتتتتيا النامية بقيت ع ق 
 2017م يار دوالر عام  476حالها عند 

  2017 عام المنطقة استعادت مركزها بوصفها أكشر مت ق لالستنمار امجنشي المشاسر في العالم، ▪

 ما  عا 15امولق منذ  تراجع استنمارات الصين المتجهة إلق الخارج ل مرة ▪

 

عن األونكتا ، أن تدفقات االستتتتتتتتتتتيماع ، الصتتتتتتتتتتا ع 2018 تقرير االستتتتتتتتتتتيماع ال امل  ل امجاء يف  - 2018حزيران/يونيه  6جنيف، 
 ملياع  والع(. 476) 2016 حافظت على املستوى الذي سجلته عام 2017 األجنيب املباشر الداخلة إىل آسيا النامية عام

 

أمم جنوب شتتتتتر  ويقول التقرير إن زيا ة االستتتتتتيماع يف قطاك التكنولوجيا املتقدمة يف الصتتتتتت والزيا ات الا حققتها االبية بلدان عابطة 
يف ذلك، وبالرتتيب،  آستتتتيا )آستتتتيان( يانت يافية لت وي  االي اج الذي ستتتتجلته االقتصتتتتا ات الكب ة األخرى املتلقية يف املنطقة،  ا

 يونغ )الصت(، وسنغافوعة، واهلند، واململكة ال ربية الس و ية. هونغ

 

اعت  ت حصتتتها من التدفقات ال املية الداخلة من  يب املباشتتر يف ال اإ إذواستتت ا ت املنطقة مريزها بوهتت ها أيل متلس لالستتتيماع األجن
 .2017 يف املائة عام 33إىل  2016 يف املائة عام 25

 

ملياع  والع، يف ظل تراجع يف التدفقات الداخلة إىل هونغ يونغ )الصتتت(  265واستتتقر االستتتيماع األجنيب املباشتتر يف شتتر  آستتيا عند 
 11جنوب شتتر  آستتيا، زا  االستتتيماع األجنيب املباشتتر يف بلدان عابطة آستتيان بنستتبة  (. ويف1يف الصتتت )اللتتكل  واعت اك ا  مستتبو 

الوقت ن ستتتته،  ملياع  والع، ب ضتتتتل زيا ة التدفقات إىل م ظم البلدان األعضتتتتاء، وانت اإ قوي يف إندونيستتتتيا. ويف 134يف املائة فبلغ 
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ملياع  والع، مع تستتتتتجيل اي اج يف االستتتتتتيماع األجنيب  52يف املائة فبلغت  4بنستتتتتبة  تقلصتتتتتت التدفقات الداخلة إىل جنوب آستتتتتيا
ملياع  والع(، مع اي اج التدفقات  26املباشتتتتر يف اهلند. واستتتتتمر االاايل التنازث يف االستتتتتيماع األجنيب املباشتتتتر يف ارب آستتتتيا )فبلغ 

 .2008 الداخلة إىل املنطقة على حنو مستمر تقريباً منذ عام

 

، ب  ل 2017 ملياع  والع عام 350يف املائة فبلغت  9وتراج ت تدفقات االستتتتتيماع األجنيب املباشتتتتر إىل خاعل آستتتتيا النامية بنستتتتبة 
ملياع  والع بستتتبب عكجت ااايل التدفقات  250االي اج الكب  الذي شتتتهدته منطقة شتتتر  آستتتيا يف هذيل التدفقات الا وهتتتلت إىل 

زالت املنطقة مصدعاً عئيسياً لالستيماع األجنيب  (. وعلى الرام من هذا الرتاجع، ما2)اللكل  2003 منذ عاممن الصت للمرة األوىل 
 يقرب من عبع التدفقات ال املية. املباشر على نطا  ال اإ، فه  متيل ما

 

. وقد يتواهتتتتتتل دو التدفقات 2018 ومن املتوقع أن حتافظ تدفقات االستتتتتتتيماع األجنيب املباشتتتتتتر إىل املنطقة على املستتتتتتتوى ن ستتتتتته عام
الداخلة إىل الصتتتتت بستتتتبب خطط تيستتتت  وجذب االستتتتتيماع األجنيب الا أ.علن عنها ماخراً. وقد تلتتتتمل املصتتتتا ع األخرى للنمو زيا ة 

بياً يف املنطقة، يف ذلك التدفقات إىل االقتصتتتا ات املنخ ضتتتة الدخل نستتت االستتتتيماع األجنيب املباشتتتر فيما بت بلدان املنطقة الواحدة،  ا
ارب آستتتتتتتيا، ستتتتتتتي د  تطوع أستتتتتتت اع الن ط،  نام، ويمبو يا، ومياداع. ويف وعلى األخص إىل مجهوعية الو الدميقراطية اللتتتتتتت بية، وفييت

ع واجلهو  الا تبذهلا البلدان الغنية بالن ط لت زيز التنويع االقتصتتتتا ي، والغموج يف األواتتتتاك اجليوستتتتياستتتتية، مستتتتتقبل تدفقات االستتتتتيما
 األجنيب املباشر إليها.
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-1الشكل  آسيا النامية: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة، بحسب المنطقة  

2017و 2016الفرعية،   

(بمليارات الدوالرات)  

 
 .2018 تقرير االستيماع ال امل  ل اماألونكتا ،  املصدع:

 
 

-2الشكل  المباشر الخارجة، بحسب المنطقة آسيا النامية: تدفقات االستثمار األجنبي  

2017و 2016الفرعية،   

(بمليارات الدوالرات)   

 
 .2018 ل ام تقرير االستيماع ال امل األونكتا ،  املصدع: 

 
 
 
 

***.**.*** 

26

134

52

265

31

121

54

270

West AsiaSouth-East AsiaSouth AsiaEast Asia

2017 2016

33
55

12

250

3739

6

303

West AsiaSouth-East AsiaSouth AsiaEast Asia

2017 2016


