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  ظهر أن االستثمار األجنيب املباشرتقرير سنوي لألونكتاد ي
  2007رمبا بلغ ذروته يف عام 

 
ة لتبلـغ    يف املائ  30 بنسبة   2007ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل على الصعيد العاملي يف عام             -  2008سبتمرب  / أيلول 24جنيف،  

الشركات عـرب الوطنيـة وحتـديات    : 2008تقرير االستثمار العاملي لعام  مليار دوالر، كما جاء يف 1 833أعلى مستوى هلا على اإلطالق وقدره  
 إن تـدفقات عـام      ويقول التقريـر  . وقد صدر هذا التقرير اليوم    . ، وهو االستعراض الذي جيريه األونكتاد سنوياً الجتاهات االستثمار         )1(البنية التحتية 

، رغم األزمات املاليـة االئتمانيـة العامليـة    )1الشكل ( مليار دوالر 400 حبوايل 2000 زادت عن الرقم القياسي السابق الذي سجل يف عام  2007
  .2007اليت بدأت يف النصف الثاين من عام 

 
  . كما يقول التقرير2008تثمار األجنيب املباشر يف عام فاض أنشطـة االسالنمو االقتصادي العاملي ينذر باخنإال أنه يبدو أن تباطؤ 

 

                                                   
*  press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828:+ Press Office:Contact.  
-E.08.II.D.23, ISBN: 978-92-1رقم املبيع  ((WIR08) الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية : 2008تقرير االستثمار األجنيب،  )1(
 50 دوالراً مع خصم 95والسعر هو . يه من مكاتب مبيعات األمم املتحدة يف العناوين املذكورة أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من البلدانوميكن احلصول عل) 112755-3

وعلى العمالء الذين يرغبون يف شراء الكتاب أو . CD-ROMمدمج ويشمل هذا السعر الكتاب وقرص ).  يف املائة للمقيمني يف أقل البلدان منوا75ًيف املائة للمقيمني يف البلدان النامية و
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,.A.S.U, 10017 الربيد اإللكتروين +3489 963 212 1، رقم الفاكس +9646 252 800 1 أو +8302 963 212 1، رقم اهلاتف ،org.un@publications ،
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  حظر

حيظر اقتباس حمتويات هذه النشرة الصحفية أو التقرير املتصل ا أو تلخيصها يف 
 24أو املرئية أو اإللكترونية قبل يوم وسائـط اإلعـالم املطبوعة أو املسموعـة 

   بتوقيت غرينتش00/17 الساعة 2008سبتمرب /أيلول

 30/22 بتوقيت جنيف، والساعة 00/19 بتوقيت نيويورك، والساعة 00/13الساعة (
 )سبتمرب بتوقيت طوكيو/ أيلول25 – 00/02بتوقيت دهلي، والساعة 



UNCTAD/PRESS/PR/2008/028/Rev.1 
Page 2 
 

  

أي البلـدان   :  واضحاً يف كل املناطق واملناطق الفرعية يف العامل تقريباً، ويف كل التجمعـات االقتـصادية الثالثـة                 2007وكان اجتاه الصعود يف عام      
ولالطالع علـى االجتاهـات اإلقليميـة يف    ). 1اجلدول (رابطة الدول املستقلة املتقدمة والبلدان النامية واالقتصادات االنتقالية يف جنوب شرق أوروبا و   

  .035) إىل (UNCTAD/PRESS/PR/2008/031االستثمار األجنيب املباشر، انظر النشرات الصحفية 
 

   ذلك مقياسـاً هامـاً ألنـشطة قرابـة         وميثل.  تريليون دوالر  15على الصعيد العاملي    االستثمار األجنيب املباشر    رصيد  وكما جاء يف التقرير، فقد بلغ       
وتشري التقديرات إىل زيادة مبيعات هذه الـشركات املنتـسبة      .  شركة منتسبة أجنبية   790 000 شركة عرب وطنية يف كل أحناء العامل متلك          79 000
  ).2اجلدول  (2007 يف املائة يف عام 15 يف املائة وصادراا بنسبة 19 يف املائة وقيمتها املضافة بنسبة 21بنسبة 

 
وظلت الواليات املتحدة أكـرب البلـدان املتلقيـة تليهـا           .  مليار دوالر  1 248وبلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل البلدان املتقدمة          

على مـستوى هلـا علـى اإلطـالق     وبلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية أ). 2الشكل (اململكة املتحدة وفرنسا وكندا وهولندا      
ويف حني أن جنوب آسيا وشرق آسـيا وجنـوب شـرق    . 2006 يف املائة عن مستواها يف عام    21 وهو ما ميثل زيادة بنسبة       - )  مليار دوالر  500(

الالتينيـة والكـارييب هـي الـيت     آسيا وأوقيانيا استأثرت بنصف مجيع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية فقد كانت منطقة أمريكـا        
وظلت التدفقات إىل غرب آسيا تنمو يف السنوات األخرية وجتاوزت مقـدار التـدفقات إىل أفريقيـا منـذ عـام               ).  يف املائة  36(سجلت أعلى زيادة    

 مليـار   13 البلدان منواً ما قيمته      وباإلضافة إىل ذلك، جذبت أقل    . ومع ذلك، وصلت االستثمارات يف أفريقيا أيضاً إىل مستوى مرتفع تارخيياً          . 2004
  . وهو ما ميثل رقماً قياسياً أيضاً-  2007دوالر من االستثمار األجنيب املباشر يف عام 

 
أما تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارج من البلدان املتقدمة فقد زادت حىت بسرعة أكرب من سرعة زيادة التدفقات الداخلـة، وجتاوزـا مبقـدار                

وظلـت البلـدان   ). 2الشكل (واحتفظت الواليات املتحدة مبركزها كأكرب مصدر وحيد لالستثمار األجنيب املباشر . 2007 مليار دوالر يف عام   445
ر  مليـا 253النامية أيضاً تكتسب مزيداً من األمهية كمصادر لالستثمار األجنيب املباشر، حيث بلغت التدفقات اخلارجة منها إىل مستوى ذروة قـدره                    

ومن بني البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية، كـان أكـرب ثالثـة    . دوالر، وكان ذلك أساساً نتيجة التوسع اخلارجي للشركات اآلسيوية عرب الوطنية 
  ).2الشكل (واالحتاد الروسي ) الصني(هي الصني وهونغ كونغ اخلارج لالستثمار األجنيب املباشر مصادر 

 
والشراء عرب احلدود مستويات غري مسبوقة، مما يعكس استمرار االجتاه يف دمج الشركات، وقد أسهم ذلك إسهاماً كبرياً يف                   وسجلت عمليات االندماج    

 يف 21زيادة نـسبتها   مما يشكّل    – مليار دوالر    1 637قيمة هذه الصفقات    بلغت  ،  2007ففي عام   . تزايد االستثمار األجنيب املباشر على الصعيد العاملي      
 461مبقدار الضعف تقريبـاً لتبلـغ     األسهم اخلاصة   العمليات اليت مشلت صناديق     من بينها ازدادت     و ،2000عن املستوى القياسي السابق املسجل يف عام        املائة  

يب املباشر على الصعيد اجلديدة لالستثمار األجنومن السمات .  ميثل أكثر من ربع قيمة هذه الصفقات يف كل أحناء العامل        - وهو رقم قياسي آخر      -مليار دوالر   
ومع أن املبالغ اليت استثمرا هذه الصناديق يف شكل استثمار أجنيب مباشر صغرية نسبياً، فقـد   . كمستثمرة مباشرة العاملي ظهور صناديق الثروة السيادية      

  ).UNCTAD/PRESS/PR/2008/37ولالطالع على التفاصيل، انظر (ظلت هذه املبالغ تتزايد يف السنوات األخرية 
 

 على األسواق املالية وأسفرت عن ظهور مـشاكل يف الـسيولة يف كـثري مـن                 2007وقد أثرت أزمة القروض العقارية يف الواليات املتحدة يف عام           
 عـام  ومع ذلك يبدو أن قدرة الشركات على االسثتمار يف اخلارج تأثرت يف جمموعها بدرجـة أقـل يف     . البلدان، مما أدى إىل ارتفاع تكاليف االئتمان      

كما أن االجتاه اإلمجـايل للـسياسة       . وساعد االخنفاض احلاد يف سعر الدوالر يف حفز تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الواليات املتحدة              . 2007
لتغريات يف القـوانني واللـوائح      وتشري الدراسة االستقصائية السنوية لألونكتاد عن ا      . العامة يظل يتمثل يف تزايد االنفتاح على االستثمار األجنيب املباشر         

التنظيمية الوطنية اليت قد تؤثر على دخول الشركات عرب الوطنية وعملياا إىل أن صانعي السياسات يواصلون العمـل علـى زيـادة جاذبيـة منـاخ                          
 يف السياسة العامة، وهي تغيريات حددها األونكتـاد         2007فمن بني مائة تغيري تقريباً حدثت يف عام         . االستثمار يف بلدام أمام الشركات عرب الوطنية      

 تغيرياً يهدف إىل جعل بيئة البلـدان املستـضيفة أكثـر مواتـاةً لتـشجيع        74باعتبارها تغيريات ذات أثر حمتمل على االستثمار األجنيب املباشر، كان           
  .تزايد اهلواجس واجلدل بشأن تزايد احلمائيةاالستثمار األجنيب املباشر، رغم 

 
ونتيجـة  . وأدى التباطؤ واالضطراب املايل يف االقتصاد العاملي إىل حدوث أزمات يف السيولة يف أسواق املال والقروض يف كثري من البلـدان املتقدمـة                      

، كانت قيمة صـفقات عمليـات االنـدماج    2008عام ففي النصف األول من . لذلك بدأت أنشطة عمليات االندماج والشراء تتباطأ بشكل ملحوظ  
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وتشري تقديرات األونكتاد إىل أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر          . 2007 يف املائة مما كانت عليه يف النصف الثاين من عام            29والشراء أقل بنسبة    
ويـستند هـذا   . 2007 يف املائة عن مـستوى عـام   10سبة ، وهو ما ميثل اخنفاضاً بن2008 مليار دوالر يف عام   1 600ستصل عموماً إىل حوايل     

ويف الوقت نفـسه، يـرجح أن تظـل    . 2008 بلداً عن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف الربع األول من عام        75ير إىل البيانات املتوفرة من      دالتق
- 2008شري الدراسة االستقصائية عن آفاق االستثمار العـاملي للفتـرة           وت. تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية مستقرة إىل حد كبري          

 الصادرة عن األونكتاد إىل تراجع مستوى التفاؤل عما كان متوقعاً يف الدراسة االستقصائية السابقة، وإىل تزايد احلـذر يف خطـط النفقـات                        2010
ــام        ــر يف ع ــه األم ــان علي ــا ك ــة عم ــرب الوطني ــشركات ع ــتثمارية لل ــر   (. 2007االس ــيل، انظ ــى التفاص ــالع عل لالط

UNCTAD/PRESS/PR/2008/038.( 
 

 fdistatistics/org.unctad.www://http وwir/org.unctad.www://httpع على تقرير االستثمار العاملي وقاعدة بياناته اإللكترونية يف املوقع ميكن االطال

 
  2007-1980 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل على الصعيد العاملي وحسب جمموعات البلدان، -  1الشكل 

  )مبليارات الدوالرت(
 

 
  يةالشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحت: 2008 األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام :املصدر
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  2007- 2005 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حسب املنطقة وحسب بلدان خمتارة، - 1اجلدول 
  )مبليارات الدوالرات وبالنسبة املئوية(

 

 
  الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008 األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام :املصدر

 
 2007 و2006 و1990 و1982تثمار األجنيب املباشر واالنتاج الدويل،  مؤشرات خمتارة لالس- 2اجلدول 

 
  الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008 األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام :املصدر
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، 20 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية، أول - 2الشكل    )أ(2007 و2006 اقتصاداًً

  )الدوالراتمبليارات (
  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل  )أ(

 
  .تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارج  )ب(  

 
 

  الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008 األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام :املصدر
 .2007يف عام مرتبة حسب حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشرة   )أ(.


