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   شرق آسيا تتصدر املناطق النامية- جنوب وشرق وجنوب 

  فيما يتعلق باالستثمارات الداخلة واخلارجة
 

 متثِّل، جمتمعـة، املتلقيـة    شرق آسيا وأوقيانيا ظلت- ، أن جنوب وشرق وجنوب )1(2008تقرير االستثمار العاملي لعام جاء يف   - 2008سبتمرب  / أيلول 24جنيف،  
إذ استأثرت هذه املنطقة خبمسي تـدفقات هـذه   . 2007األكرب لالستثمار األجنيب املباشر من بني مجيع املناطق النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف عام    

  .االستثمارات
 

  ".الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية" حتت العنوان الفرعي 2008 وقد صدر اليوم تقرير األونكتاد السنوي عن االستثمار العاملي لعام
 

 أي بزيـادة  -  مليـار دوالر  249، حيث بلغت 2007وقد زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل هذه املنطقة لتسجل رقماً قياسياً جديداً يف عام               
ومما أسهم يف هذا النمو القوي حدوث عمليات اندماج وشراء كبرية عرب احلدود بلغـت               ). 1الشكل   (2006ها يف عام     يف املائة مقارنة مبستوا    18بلغت نسبتها   
وقد اشتملت هذه اجلوانـب    .  وما شهدته املنطقة من جوانب حتسن عام يف بيئة االستثمار          -  يف املائة    33 أي بزيادة بلغت نسبتها      -  مليار دوالر    82قيمتها قرابة   

  .دة حترير االستثمار األجنيب املباشر، وتعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي، ومرونة النمو االقتصادي، واألداء القوي يف جمال التنمية الصناعيةعلى زيا
 

                                                   
*  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    .اتب مبيعات األمم املتحدة يف العناوين املذكورة أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من البلدان            من مك  ى التقرير ؛ ميكن احلصول عل   )112755-3
وعلـى   .CD-ROM اًمـدجم   ويشمل هذا السعر الكتاب وقرصاً ). 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 ــى اإلنترن     :عل

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 غرينتش00/17الساعة  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/2008/033 
Page 2 
 

  

 - وسجلت التـدفقات إىل اهلنـد    . ة، متثِّالن أكرب املتلقني لالستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة وكذلك بني مجيع البلدان النامي             )الصني(وظلت الصني وهونغ كونغ     
كما أن البلدان اخلارجـة مـن       ). 2الشكل  (زيادة كبرية   ) آسيان( وإىل معظم الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا            - وهي أكرب متلق يف جنوب آسيا       

  . ليشيت، قد اجتذبت تدفقات أكرب- ري النكا وتيمور الصراعات والبلدان اآلسيوية املندرجة يف فئة أقل البلدان منواً، مثل أفغانستان وكمبوديا وس
 

 - ) 3الـشكل  ( وهو أعلى مستوى تـسجله علـى اإلطـالق        -  مليار دوالر    150 زيادة قوية لتصل إىل      2007وسجلت التدفقات اخلارجة من املنطقة يف عام        
ومما أسهم يف هذه الزيادة حـدوث زيـادة كـبرية    ).  يف املائة59(دان النامية وشكلت استثماراا يف اخلارج اجلزء األعظم من تدفقات االستثمار اخلارجة من البل    

وقد أُبرمت هذه الصفقات، بـصفة خاصـة، يف جمـال    .  مليار دوالر89 يف املائة يف عمليات الشراء عرب احلدود من قبل شركات من املنطقة لتصل إىل      57بنسبة  
وقد أخذ املزيد من الشركات اآلسيوية يشارك يف جمال اإلنتاج الدويل وذلـك  . نيات، والصناعات االستخراجيةالتمويل وأنشطة اخلدمات األخرى، وقطاع اإللكترو 

  .ألسباب خمتلفة منها استحداث أو اكتساب العالمات التجارية والتكنولوجيا واستغالل املوارد الطبيعية
 

كبرية، مما يدل على احتياطيات العمالت األجنبية املتزايدة بـسرعة والـسياسات احلكوميـة              كما أن املنطقة هي موطن عدد متزايد من صناديق الثروة السيادية ال           
وسجلت التدفقات اخلارجة من هونـغ  . وقد أسهمت هذه الصناديق يف النمو السريع لرصيد االستثمار األجنيب املباشر اخلارج من املنطقة           . االستباقية لبعض البلدان  

، أي أكثـر مـن   2007 مليار دوالر يف عام 53 زيادة كبرية لتصل إىل  -  لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر من العامل النامي          وهي أكرب مصدر   - ) الصني(كونغ  
 مليـار   14.2ووصلت االستثمارات اخلارجة من جنوب آسـيا إىل         .  مليار دوالر  22 يف املائة لتصل إىل      6ضعف التدفقات اخلارجة من الصني اليت زادت بنسبة         

وسـجلت  ). 3الشكل  (2007 مليار دوالر يف عام   13.6، وقد هيمنت عليها االستثمارات اخلارجة من اهلند اليت زادت إىل            ) يف املائة  6أي زيادة بنسبة     (دوالر
ـ   51زيادة بنسبة     مليـار دوالر، وقـد   33صل إىل  يف املائة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من البلدان األعضاء يف رابطة دول جنوب شرق آسيا لت

  .كما أن ماليزيا قد أخذت تربز كمستثمر كبري ضمن البلدان األعضاء يف الرابطة. هيمنت عليها االستثمارات اخلارجة من سنغافورة
 

 بعض احلكومات يف املنطقة بزيـادة ختفيـف   وقد قامت. وكانت التغريات يف السياسات الوطنية املتصلة باالستثمار األجنيب املباشر مواتية للمستثمرين إىل حد بعيد   
 العام يف صناعات البنية التحتية، واعتمدت جمموعة متنوعة من التـدابري            - قيود امللكية املفروضة على املستثمرين األجانب، وشجعت استثمارات القطاعني اخلاص           

 لالستثمارات مبوجـب قوانينـها املتعلقـة        بيل املثال، برفع مستوى احلماية اليت توفَّر      فقد قام بعض البلدان، على س     . الرامية إىل اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر     
كمـا  . باالستثمار أو أا خفّفت الضوابط املفروضة على تبادالت العمالت األجنبية، وحسنت إجراءات السماح بدخول املستثمرين، وعرضت حوافز اسـتثمارية       

ار األجنيب املباشر يف اخلارج، فالصني واهلند ومجهورية كوريا وتايلند، علـى             عدد من التدابري اجلديدة اليت دف إىل تشجيع أو دعم االستثم           2007اتخذ يف عام    
  .سبيل املثال، قد استحدثت أو اعتمدت سياسات ولوائح تنظيمية تتعلق باالستثمار األجنيب املباشر يف اخلارج

 
لة بتأثري األزمة املالية الناشئة عن املشاكل اليت حدثت يف سـوق الرهـون   وتظل إمكانيات تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل املنطقة واعدة رغم اهلواجس املتص           

 أن تظـل جتتـذب تـدفقات إىل    2007ومن املتوقَّع جلميع العوامل اليت أسهمت يف أداء االستثمار األجنيب املباشر للمنطقة يف عام             . العقارية يف الواليات املتحدة   
ــب  ــستقبل القري ــداخل يف امل ــس . ال ــل أن ت حتمــاع، إذ     وي ــن االرتف ــداً م ــارج مزي ــر إىل اخل ــنيب املباش ــتثمار األج ــدفقات االس   جل ت

  - إقليمية وعاملية هامة يف صناعات كل منها " العبة"إن الشركات اآلسيوية قد أخذت تتطلع على حنو متزايد ألن تصبح 
 .وخباصة يف قطاعات االتصاالت السلكية والالسلكية والتمويل والصناعات التحويلية
 

 fdistatistics/org.unctad.www://http وwir/org.unctad.www://httpع على تقرير االستثمار العاملي وقاعدة بياناته اإللكترونية يف املوقع ميكن االطال
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تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة من حيث القيمة وكنسبة مئوية من إمجايل تكوين رأس املال الثابت، :  شرق آسيا- وشرق وجنوب  جنوب - 1الشكل 
1995 -2007  

  
 

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

  
   متلقّني لتدفقات10أكرب :  شرق آسيا- ب  جنوب وشرق وجنو- 2الشكل 

  2007-2006، )أ(االستثمار األجنيب املباشر الداخلة
  )مبليارات الدوالرات(

  
  

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

  
  

  2007-1995تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة، :  شرق آسيا-  جنوب وشرق وجنوب - 3الشكل 
  )مبليارات الدوالرات(

  
 

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