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 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا 
 2006ي عام  مليار دوالر ف200بلغت مستوى قياسيًا قدره 

 
جاء في دراسة األونكتاد االستقصائية السنوية لالستثمار األجنبي المباشر على نطاق  

العالم أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا قد حافظت 
  في المائة لتصل إلى19، مسجِّلة زيادة بنسبة بلغت نحو 2006على اتجاهها التصاعدي في عام 

 ).1الشكل ( مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة 200مستوى قياسي جديد قدره 
 
)( أن منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا قد شهدت، على المستوى دون اإلقليمي، زيادات  1

ي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، في حين أن نمو هذا االستثمار في شرق آسيا آان مستمرة ف

                                                      

 R
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إال أن التقرير يشير إلى أن االستثمار األجنبي المباشر في هذه المنطقة . في شرق آسيا آان أبطأ
الفرعية قد أخذ يتحول نحو أنشطة تقوم على استخدام أآثر آثافة للمعارف وتتميز بقيمة مضافة 

 . آبيرة
 

على مرآزيهما آأآبر متلقيين لتدفقات ) الصين(فظت الصين وهونغ آونغ وقد حا 
، 2006وفي عام ). 2الشكل (االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة، تليهما سنغافورة والهند 

وهذا االنخفاض في . سجلت التدفقات الداخلة إلى الصين انخفاضًا ألول مرة منذ سبع سنوات
ُيعزى أساسًا )  مليار دوالر69 في المائة لتصل إلى 4بنسبة ( المباشر تدفقات االستثمار األجنبي

ما مقداره ) الصين(وقد اجتذبت هونغ آونغ . إلى تراجع االستثمارات في قطاع الخدمات المالية
مستوى ( مليار دوالر 24 مليار دوالر من االستثمار األجنبي المباشر بينما اجتذبت سنغافورة 43

 وهو مبلغ يعادل مجموع التدفقات التي دخلت إلى الهند - مليار دوالر 17ند واله) قياسي جديد
 .خالل السنوات الثالث السابقة

 
وقد حصل القطاع األولي وقطاع الخدمات في المنطقة على قدر أآبر بكثير من تدفقات  

 وفي قطاع الصناعات االستخراجية، زادت قيمة. 2006االستثمار األجنبي المباشر في عام 
وفي قطاع .  مليار دوالر1.7عمليات االندماج والشراء عبر الحدود بخمسة أمثالها تقريبًا لتبلغ 

الخدمات، آانت الزيادات ملحوظة، على سبيل المثال، في قطاع البيع بالتجزئة في الصين، 
 واالتصاالت في تايلند، والنقل في هونغ آونغ، والعمليات المصرفية في الهند ومقاطعة تايوان

ولكن االستثمار األجنبي المباشر المتصل بعمليات االندماج والشراء في . الصينية وفييت نام
 .قطاع الصناعة التحويلية سّجل انخفاضًا

 
ويشير التقرير إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الخارجة من المنطقة آكل زادت  
، حيث وردت استثمارات 2006 عام  مليارات دوالر في103 في المائة لتصل إلى 60بنسبة 

إذ زادت التدفقات الخارجة من هونغ . أآبر من جميع المناطق الفرعية واالقتصادات الرئيسية
 في المائة 60، وهي أآبر مصدر لالستثمار األجنبي المباشر في المنطقة، بنسبة )الصين(آونغ 

ستثمر رئيسي، وأخذت الهند وعّززت الصين مرآزها آم). 3الشكل ( مليار دوالر 43لتصل إلى 
وأخذ بروز هذين البلدين آمصدرين هامين لالستثمار األجنبي المباشر يشكل . تلحق بها بسرعة

تحديًا لهيمنة االقتصادات اآلسيوية الحديثة التصنيع على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 
لموجه من الصين والهند سعيًا واستمر تزايد االستثمار األجنبي المباشر ا. الخارجة من المنطقة

ويضاف إلى ذلك أن الجهود المبذولة من ِقَبل المؤسسات الصينية . للحصول على الموارد
المملوآة للدولة وتكتالت الشرآات الهندية المملوآة ملكية خاصة من أجل حيازة أصول 

 Corusبشراء شرآة ) الهند (Tata Steel حسبما يتجلى في قيام شرآة -استراتيجية في الخارج 
Group) قد أفضت إلى تزايد تدفقات االستثمار - مليار دوالر 11مقابل ) المملكة المتحدة وهولندا 

 .األجنبي المباشر من هذين البلدين إلى االقتصادات المتقدمة
 

ويتنبأ التقرير بأن النمو االقتصادي السريع في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا سوف  
آما أن هذه . ادة االستثمار األجنبي المباشر الموّجه إلى المنطقة طلبًا لألسواقيواصل تعزيز زي

المنطقة سوف تصبح أآثر جاذبية لالستثمار األجنبي المباشر الساعي لتحقيق الكفاءة، نظرًا ألن 
. بلدانًا آالصين والهند وإندونيسيا وفييت نام تخطط إلدخال تحسينات آبيرة على بنيتها التحتية

، زادت قيمة صفقات عمليات االندماج والشراء عبر الحدود 2007ل النصف األول من عام وخال
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 wir/org.unctad.www://http وقاعدة البيانات الخاصة به متاحان على الموقعين اإللكترونيين 

و
R

fdistatistics/org.unctad.www://http. 

* * * * * 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة ونسبتها في تكوين إجمالي رأس المال : جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا -1الشكل 
 2006-1995ثابت، ال
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