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 يف املائة من االخنفاض املسجل      54اململكة املتحدة وحدمها مسؤولتان عما يقارب       وكانت الواليات املتحدة و   . األونكتاد
 بلداً  16بيد أن التدهور كان واسع النطاق إذ مشل         . 2002يف كافة البلدان اليت تقلصت التدفقات الواردة إليها يف عام           

عمليات االندماج  السهمي نتيجة تقلص    وقد أدى االخنفاض الكبري املسجل يف تدفقات رأس املال          .  بلداً 26جمموع قدره   
 واخنفاض صفقات اإلقراض الداخلية بني الشركات إىل تقلص التدفقات الواردة إىل البلدان املضيفة              والـتملك عرب احلدود   

ام لكنه، على الرغم من هذا االخنفاض، بقيت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل البلدان املتقدمة يف ع                . الرئيسية
 .1999 و1996 أعلى من متوسط معدالهتا للفترة ما بني عامي 2002

ويـتوقع األونكتاد ازدياد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل بعض البلدان املتقدمة يف هذا العام، لكنه                
. 2002جلة يف عام    مـن غـري املـرجح أن تـتجاوز التدفقات الواردة إىل البلدان املتقدمة كمجموعة املستويات املس                

 وكذلك على   - عاملياً وخباصة يف البلدان املتقدمة       -وستتوقف التدفقات يف املستقبل بقدر كبري على االنتعاش االقتصادي          
ولكن اخنفاض األرباح وتدهور أسعار رأس املال السهمي وأوجه القلق          . جناح اجلهود املبذولة لتعزيز ثقة اجلهات املستثمرة      

ت واحلـذر الـذي تبديه املصارف التجارية يف منح القروض، قد تقوض مجيعاً احتماالت ازدياد                إزاء ديـون الشـركا    
 .االستثمار

 اآلفاق مشرقة، تقول وكاالت االستثمار

ترى البلدان املتقدمة اليت أجابت على الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا األونكتاد عن وكاالت ترويج االستثمار،                
، مشرقة إىل حد ما، على الرغم من أهنا         2004 و 2003جنيب املباشر يف البلدان املتقدمة يف عامي        أن آفاق االستثمار األ   

).  TAD/INF/PR71 انظر التقرير الصحفي(  كانت أكثر حذراً يف توقعاهتا مقارنة بنظائرها يف املناطق النامية - إمجاالً -
تسجيل )  يف املائة  58(ع نسبة ثالثة أمخاس من اجمليبني       ويـزداد التفاؤل بصورة ملموسة على األجل األطول، حيث تتوق         

وتوحي الدراسة االستقصائية بأن من     ).  يف املائة يف البلدان النامية     93مقابل   (2005 و 2004حتسـن يف فترة العامني      
، 2005 و 2003املـتوقع أن تكـون الواليات املتحدة أهم مصدر لالستثمار األجنيب املباشر خالل الفترة ما بني عامي                  

 .تليها على بعد مسافة ما، أملانيا وفرنسا واليابان واململكة املتحدة

ولقـد فقدت الواليات املتحدة يف السنة املاضية مركزها األول يف قائمة البلدان املستفيدة من االستثمار األجنيب                  
 املتحدة أكرب نسبة اخنفاض، بني هذه       وسجلت الواليات . املباشـر لتصـبح يف املرتبة الرابعة بني البلدان املتقدمة الرئيسية          

وكان التباطؤ املستمر يف استثمار     . اجملموعـة، يف تدفقـات االسـتثمار األجـنيب املباشر الوافدة، وتلتها اململكة املتحدة             
الشـركات نتيجة الظروف االقتصادية املتدهورة وتقلص احتماالت الربح والتوقف املؤقت عن الدمج والتوحيد يف بعض                

ت واخنفاض أسعار األسهم هي العوامل الرئيسية اليت أدت إىل هذا االخنفاض الذي حدث بالتواكب مع آخر جاء                  الصناعا
 .إىل حد كبري يف شكل اخنفاض يف عمليات االندماج والتملك عرب احلدود

رب وتضـاءلت تدفقـات رأس املال السهمي األجنيب يف الواليات املتحدة بتناقص عمليات االندماج والتملك ع                
، ويعزى ذلك، إىل حد كبري، إىل بطء النمو االقتصادي يف الواليات            )وال سـيما يف شركات االحتاد األورويب      (احلـدود   

ولقد عوض  . املـتحدة ويف العديـد من البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب باإلضافة إىل توقعات االنتعاش غري املؤكدة                
. شركات تدفقات الرأس املال السهمي واألرباح املعاد استثمارها تعويضاً جزئياً         تسديد مبالغ كبرية من الديون الداخلية لل      

 يف املائة ويعزى ذلك جزئياً إىل االنتكاس        4واخنفضـت تدفقـات االسـتثمار األجنيب املباشر يف االحتاد األورويب بنسبة             
ة الرئيسية يف االحتاد األورويب هي      وكانت اجلهات املستفيد  . االقتصـادي وتقلص عمليات االندماج والتملك عرب احلدود       
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فنلندا وأملانيا  : أما البلدان األوروبية اليت ازداد االستثمار األجنيب املباشر الوافد إليها فتشمل          . لكسـمربغ وفرنسا وأملانيا   
نصرم، كذلك سجلت التدفقات الوافدة إىل بلدان أخرى من أوروبا الغربية اخنفاضاً خالل العام امل             . وآيرلـندا ولكسمربغ  

فاخنفضت التدفقات الوافدة إىل أيسلندا والنرويج؛ وارتفعت التدفقات        : وكانت مستويات األداء متفاوتة يف فرادى البلدان      
ويف اليابان ارتفعت تدفقات    . الواردة إىل سويسرا، وكما حدث يف املاضي وجهت بصورة رئيسية إىل صناعات اخلدمات            

 يف املائة، وذلك نتيجة احتياز شركات مالية يابانية يف املقام األول؛            50سبة  االسـتثمار األجـنيب املباشـر الوافـدة بن        
وازدادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل أستراليا        . وتضاعفت تقريباً التدفقات الواردة من االحتاد األورويب        

، بينما تقلصت التدفقات الوافدة إىل نيوزيلندا       عمـا كانـت عليه من قبل مبقدار ثالثة أمثال تقريباً مسجلة رقماً قياسياً             
 .وكندا

، لتصل إىل   2002 و 2001 يف املائة يف فترة العامني       9واخنفضـت التدفقات الواردة من البلدان املتقدمة بنسبة          
لبلدان وتغري ترتيب اجلهات املستثمرة الرئيسية يف اخلارج من ا        .  مليار دوالر  661 مليار دوالر بعد أن كانت تبلغ        600

املتقدمة، حيث تقدمت اليابان على أملانيا وأصبحت يف املرتبة اخلامسة بعد لكسمربغ وفرنسا والواليات املتحدة واململكة                
 بلْداً من البلدان ذات     25وارتفعـت التدفقات الوافدة من مثانية من جمموع قدره          ). انظـر الرسـم البـياين     (املـتحدة   

وكان ثلث التدفقات   . ج والسويد والنمسا أعلى مستويات الزيادة بالقيمة النسبية       االقتصـادات املتقدمة، وسجلت النروي    
وارتفعت أيضاً التدفقات الواردة من . الـواردة مـن النمسا خالل العام املنصرم خمصصاً لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية   

 التدفقات الوافدة إىل مجيع البلدان املتقدمة لكنه على الرغم من الزيادة املسجلة يف.  يف املائة15الواليـات املتحدة بقرابة    
وكانت .  يف املائة  20تقريباً، اخنفضت تدفقات الواليات املتحدة إىل البلدان النامية، وال سيما إىل أمريكا الالتينية، بزهاء               

، مثلها  )ويف الصني أيضاً  (شركات االحتاد األورويب تستثمر، باملقابل، استثماراً متزايداً يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية             
 هو  2002ومرة أخرى كان مقصد التدفقات الوافدة من اليابان يف عام           . مـثل شركات بلدان متقدمة أخرى كسويسرا      

 . يف املائة مقارنة بالعام السابق10الواليات املتحدة حيث سجلت التدفقات ازدياداً يقارب 

األكرب يف العامل، وهي مجيعاً تقريباً من البلدان املتقدمة، من جراء           و تأثرت الشركات عرب الوطنية غري املالية املائة          
أما الشركات املستجدة   . فتغري تكوين القائمة حيث حذف منها زهاء ربع الشركات تقريباً         : االنتكاس االقتصادي العاملي  

ترتيب الشركات الرئيسية يف    ومل يطرأ أي تغري على      . يف القائمة فهي بصفة رئيسية من الشركات التابعة لقطاع اخلدمات         
 ).الواليات املتحدة(تترأس القائمة تليها شركة جنرال إليكتريك ) اململكة املتحدة(فما زالت شركة فودافون : القائمة

، ازداد عدد البلدان املتقدمة اليت أدخلت تعديالت على نظم          2002 و 2001وخـالل فـترة االنتكاس لعامي        
 تعديالً  45وقد أُدِخل   . 2002 بلداً يف عام     19 ليصل إىل    2001 بلداً يف عام     12 لالسـتثمار األجـنيب املباشـر من      

 يف املائة من إمجايل تدابري السياسة الوطنية اجلديدة اليت اعتمدهتا           95وكانت نسبة تتجاوز    .  وحده 2002تنظيمياً يف عام    
شر، إذ تضمنت، على سبيل املثال، تدابري من         مؤاتية لالستثمار األجنيب املبا    2002 و 2001البلدان املتقدمة خالل عامي     

كما هو احلال يف بلجيكا وآيرلندا      (، أو توفري ضمانات     )كما هو احلال يف بلجيكا وكندا وآيرلندا        (قبيل احلوافز الضريبية    
 هناية عام   وواصلت البلدان املتقدمة إقدامها على إبرام اتفاقات ثنائية األطراف وإقليمية خبطى سريعة، ففي            ). ونيوزيلـندا 

 . معاهدة ازدواج ضرييب1 663 معاهدة استثمار ثنائية األطراف و1 169، بلغ جمموع عدد املعاهدات املربمة 2002
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