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  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من وإىل البلدان املتقدمة 

  2007قد تكون بلغت ذروا يف عام 
 

لتـصل   يف املائة    33 بنسبة   2007 ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل البلدان املتقدمة يف عام             -  2008سبتمرب  / أيلول 24جنيف،  
تقرير االسـتثمار  ، حسبما ورد يف )1 الرسم البياين() دوالر( مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية         1  248 مستوى قياسي يعادل     إىل

ر األجنيب املباشر اخلارج مـن هـذه        وارتفعت تدفقات االستثما  . )1()األونكتاد(، الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         2008العاملي لعام   
مع أجواء عدم التيقن علـى       النشط يتناقض    هذا األداء يفيد التقرير بأن    و . مليار دوالر  1  692، لتصل إىل مستوى يعادل      أسرع من ذلك  الدول بوترية   

بيـد   هن العقاري واملصاعب املصرفية املتصلة ـا   عليها آثار أزمات الر    خيمت اقتصادات بعض البلدان املتقدمة يف فترة        شهداالصعيد االقتصادي اليت    
  .2008 من عام اعتباراً نشاط االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان املتقدمة كبحأن هذا األداء ينبئ بأن الزوبعة املالية ستؤدي إىل 

 
  ".عرب الوطنية وحتديات البنية التحتيةالشركات "وصدرت اليوم الدراسة االستقصائية السنوية لألونكتاد بشأن االستثمار حتت عنوان 

                                                   
*  press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828:+ Press Office:Contact.  
-E.08.II.D.23, ISBN: 978-92-1 رقـم املبيـع   ) (WIR08  (الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008تقرير االستثمار العاملي لعام   )1(

والـسعر هـو    . من مكاتب مبيعات األمم املتحدة يف العناوين املذكورة أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من البلدان             ى التقرير ل عل ؛ ميكن احلصو  )112755-3
وعلـى   .CD-ROM مـدجماً   الكتاب وقرصاًويشمل هذا السعر  ). يف املائة للمقيمني يف أقل البلدان منواً       75 يف املائة للمقيمني يف البلدان النامية و       50مع خصم   ( دوالراً   95

وميكن للمقيمني يف   . تقديرات ألسعار الكميات الكبرية توجيه االستفسارات إىل مكاتب املبيعات         العمالء الذين يرغبون يف شراء الكتاب وحده أو القرص وحده أو احلصول على            
-United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH  :بلدان أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا إرسال الطلبات أو االستفسارات إىل

 10Geneva 1211 ؛ الربيد اإللكتروين+ 0027 917 22 41 :، الفاكس : org.un@unpubli  إرسـال   يف األمـريكتني وشــرق آسيــا    نيلمقيمكن ل؛ ومي
 212 1 :اهلاتف. United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, N.Y 10017 USA :طلباـم أو استفسارام إىل

ــروين ؛ 3489 963 212 1 :الفــاكس، 9646 253 800 1 أو 8302 963 ــد اإللكت ــع     org.un@publications : الربي ــتاملوق     :علــى اإلنترن

publications/org.un.www://http .  

  حظر

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

   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 
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نـاهز  ت قيمـة وبلغت التدفقات الداخلة إىل كندا      . مبركزها كأول متلق لالستثمار األجنيب املباشر يف العامل        2007واحتفظت الواليات املتحدة يف عام      
وكانـت  . )2  البيـاين  الرسـم  ( األجـنيب املباشـر    ستثماراللللسنة التالية على التوايل، مما جيعل من كندا رابع أكرب متلق            وذلك   قيمتها سابقاً ضعف  

رتفاع تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر اإلمجاليـة        ال التدفقات الكبرية لالستثمار األجنيب املباشر حنو اململكة املتحدة وفرنسا وهولندا وإسبانيا حمركاً           
 يف حني ظلت التدفقات حنـو األعـضاء اجلـدد يف           -  يف املائة    43بزيادة نسبتها    أي   -  مليارات دوالر    804اليت بلغت    الداخل إىل االحتاد األورويب،   

 العابرة للحـدود نتيجـة إلعـادة    التملكاملوسع موجة جديدة من عمليات  وشهد االحتاد األورويب . مليار دوالر65ثابتة يف مستوى    االحتاد األورويب 
 . للمـرة األوىل منـذ ايـة التـسعينات    2007ستثمار األجنيب املباشر بقـوة يف عـام   ويف اليابان، منت تدفقات اال    .هيكلة بعض الصناعات ودجمها   

عمليـات  ( الـضخمة   الدمج والتملـك  يف املائة من عمليات   90واستحوذت الشركات عرب الوطنية من البلدان املتقدمة، بفضل أرباحها الكبرية، على            
 وأبدت شركات عرب وطنيـة مـن   . عددها وقيمتهاادزد، وهي عمليات ي)ليار دوالرامل اا هي العمليات اليت تتجاوز قيمة صفقالضخمة الدمج والتملك 

   . أسواق البلدان املتقدمة القتناء أصول مؤسسيةدخول يف  متزايداً نشاطاًالبلدان النامية أيضاً
 

 تـدفقات اسـتثمار     - ) حسب هذا الترتيب  (نيا وإسبانيا    الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وأملا      - اجلهات املستثمرة يف اخلارج     رب   أك توسجل
 يف املائة من جمموع االستثمار األجنيب املباشر يف اخلارج للمجموعـة            64 مليار دوالر لكل منها، أي ما يعادل         100  قيمتها أجنيب مباشر خارج فاقت   

 مليـار دوالر  314، حيث بلغ جمموع اسـتثماراا  2007 يف عام   واحتفظت الواليات املتحدة مبركزها كأكرب مستثمر يف اخلارج        ).3  البياين الرسم(
وناهز االستثمار األجنيب املباشر يف اخلارج للبلدان األعضاء يف االحتـاد األورويب ضـعف مـستواه     ).2006 يف املائة مقارنة بعام 42بزيادة قدرها (

 متلـك وقام عـدد منـها بعمليـات     . عرب الوطنية الكثرية املوجودة يف أوروبا مليار دوالر، وهو ما يعكس القوة املالية للشركات       1  142 ليبلغ   سابقاً
، وجاءت فرنـسا كثالـث   2006 يف عام مقارنة مبستواهاوزادت استثمارات اململكة املتحدة يف اخلارج بثالثة أمثال  .خارجية كربى خالل هذه السنة 

أكرب مصمليار دوالر، تليها أملانيا مث إسبانيا225ا در لالستثمار األجنيب املباشر، حيث بلغت استثمارا .  
 

 تراجعـت   هذه العمليـات  العابرة للحدود، لكنالدمج والتملك قيمة عمليات  اعاً يف ارتف يف البلدان املتقدمة    الصناعة التحويلية واخلدمات   ا قطاع وشهد
 والتملك، تـستقطب أكـرب الـصفقات يف البلـدان     الدمج عمليات  يف املائة من58وظلت اخلدمات، اليت استحوذت على  . ما يف القطاع األويل نوعاً

 Royal من جمموعة مؤلفة مـن مؤسـسات    ABN-AMRO Holding NV الشركة القابضةمتلكوكانت عملية  :2007املتقدمة يف عام 
Bank of Scotlandو Fortisو Santanderومثة مـع ذلـك    .دوالر مليار 98 تها أكرب صفقة يف التاريخ املصريف، حيث بلغت قيمة صفق

 السيادية وصـناديق املـسامهة اخلاصـة والـصناديق           االستثمار بواعث قلق متزايدة بشأن تنامي عدد االستثمارات العابرة للحدود من جانب صناديق           
  .التحوطية

 
 .ئية االسـتثنا   احلـاالت  نفتاح، ما عـدا يف بعـض      وال تزال البيئة السياساتية لالستثمار األجنيب املباشر يف معظم البلدان املتقدمة تتجه حنو مزيد من اال               

 يف   تعـديالً  36 أصلومن   : بقصد تيسري تدفقات االستثمار األجنيب املباشر      2007وتأكد ذلك من خالل إدخال عدد من التعديالت التنظيمية يف عام            
  . لعمليات الشركات عرب الوطنية األجنبيةبطابع أكثر مواءمة  تعديال27ً اتسماموع، 

 
 أن االستثمار األجنيب املباشر من وإىل البلدان املتقدمة سيتراجع يف املـستقبل القريـب بـسبب التـأثريات          2008تقرير االستثمار العاملي لعام     ويتوقع  
التملـك  الـدمج و يـات  وتراجعت قيمة عمل .أزمة األسواق املالية اليت امتزجت بتراجع النمو اقتصادي يف اقتصادات البلدان املتقدمة      النامجة عن   املثبطة  

ويف دراسـة األونكتـاد   . 2007 مقارنة بالنصف الثاين مـن عـام   2008 يف النصف األول من عام     هائالً العابرة للحدود يف البلدان املتقدمة تراجعاً     
ة حدوث زيـادة يف تـدفقات        يف املائة من الشركات عرب الوطنية ايب       39 ت، توقع 2010- 2008االستقصائية عن آفاق االستثمار العاملي يف الفترة        

 . يف املائة50 تتجاوز نسبة من ايبني يف دراسة السنة املاضيةال يف حني كانت هذهاالستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل البلدان املتقدمة، 
 

 

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

***  ** *** 



UNCTAD/PRESS/PR/2008/030 
Page 3 

  

 2007- 1995كوين رأس املال الثابت اإلمجايل، تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل حسب قيمتها وكنسبة مئوية من ت : البلدان املتقدمة- 1الرسم البياين 
 

 
 

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

  )أ(2007- 2006 الداخل، املباشر األجنيب االستثمار لتدفقات املتلقية األوائل العشرة البلدان :املتقدمة البلدان - 2 البياين الرسم
 )الدوالرات مبليارات(

 

 
 

  .الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية :2008تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،  :املصدر
  .2007 عام يف الداخل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات حجم حسب مرتبة )أ( 
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  )أ(2007- 2006 املباشر اخلارج، ة األوائل مصدر تدفقات االستثمار األجنيبالبلدان العشر : البلدان املتقدمة- 3الرسم البياين 
 )مبليارات الدوالرات(

 

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

  .2007 معا يف الداخل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات حجم حسب مرتبة )أ(


