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  تقرير يشري إىل توقع انقالب يف اجتاه تدفقـات االستثمار
  شرق آسيا-األجنيب املباشر يف جنوب وشرق وجنوب 

  
 شـرق آسـيا مل   - أن منطقة جنوب وشـرق وجنـوب   )1(2009تقرير االستثمار العاملي لألونكتاد لعام    يبني   - 2009سبتمرب  / أيلول 17جنيف،  

 منذ الربع األخـري مـن       تتمكن من تفادي الصدمة اليت أحدثتها األزمة املالية واالقتصادية العاملية، ويشهد االستثمار األجنيب املباشر يف هذه املنطقة تباطؤاً                 
  .2008عام 

 
 يف  17 يعين أن االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل املنطقة قـد ارتفـع بنـسبة                2008ومع ذلك، يشري التقرير إىل أن الزخم الذي حتقق سابقاً يف عام             

  .حدة للسنة مليار دوالر من دوالرات الواليات املت298املائة مسجالً بذلك رقماً قياسياً مرتفعاً بلغ 

                                                   
  .press/org.unctad.www://http ,org.unctad@unctadpress5828 41 22 917 :+Press Office :لالتصال *

رقـم   ((WIR09) تاج الزراعي والتنميـة   الشركات عرب الوطنية واإلن   : 2009تقرير االستثمار العاملي لعام      ) 1(
ميكن احلصول عليه من مكاتب مبيعات األمم املتحدة على العناوين املدرجـة  ) E.09.II.D.15, ISBN: 978-92-1-112775-1: املبيع

 يف  50سبة  مع خصم بن  ( من دوالرات الواليات املتحدة      95: السعر. أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من البلدان          
ويشمل السعر الكتاب والقرص احلاسويب املدمج      ).  يف املائة للمقيمني يف أقل البلدان منواً       75املائة للمقيمني يف البلدان النامية وبنسبة       

(CD-ROM) .          على حدة، أو يف معرفة أسعار شراء كميات كـبرية،  كل أما من يرغب يف شراء الكتاب أو القرص احلاسويب املدمج
وبإمكان املقيمني يف بلدان يف أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا أن يرسلوا طلبيام أو             . انه االستفسار عن ذلك من مكاتب املبيعات      فبإمك

 United Nations Publications/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva:يوجهوا استفسارام إىل العنوان التايل

؛ وبإمكان املقيمني يف أمريكا الـشمالية والوسـطى   org.un@unpubli: ، الربيد اإللكتروين +22 002741 917 : ، رقم الفاكس10
 ,United Nations Publications,Two UN Plaza, DC2-853, New York:واجلنوبية ويف شرق آسيا االتصال بالعنـوان التــايل 

,.A.S.U, 10017. Y.Nالربيد اإللكتروين3489 963 212 1: ، رقم الفاكس800 96461 253  أو 8302 963 212 1: ، رقم اهلاتف ، :
org.un@publicationsموقع اإلنترنت ، :publications/org.un.www://http.  
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 إىل أن تـدفقات االسـتثمار       التقريـر ويشري  .  الشركات عرب الوطنية واإلنتاج الزراعي والتنمية      : وقد صدر التقرير اليوم وهو حيمل عنواناً فرعياً نصه        
  ).كما يظهر يف اجلدول (2008 عما كانت عليه يف الفترة نفسها من عام 2009األجنيب املباشر الوافدة تقل مبقدار الثلث يف الربع األول من عام 

 
فالـصني الـيت شـهدت تـسارعاً يف التـدفقات      . وخيتلف أداء االقتصادات الكربى يف املنطقة اختالفاً كبرياً فيما يتعلق جبذب االستثمار األجنيب املباشر       

 ، أصـبحت ثالـث أكـرب البلـدان املتلقيـة      2008يف عام )  مليارات دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    108(الوافدة إليها، مسجلة رقماً تارخيياً      
 مـسجلة رقمـاً     2008وقفزت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حنو اهلند يف عام          ). بعد الواليات املتحدة وفرنسا   (لالستثمار املباشر األجنيب يف العامل      

استثمارات الشركات عـرب الوطنيـة الرائـدة يف جمموعـة مـن             وهذه التدفقات ناجتة عن     .  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      42قياسياً بلغ   
 حىت أثنـاء األزمـة احلاليـة،    - ومها من أكرب االقتصادات الناشئة -وقد ساعد األداء القوي هلذين االقتصادين . الصناعات التحويلية وشركات اخلدمات  

فهما قد استقطبا نصف تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر الوافـدة   : عامل أمجععلى إعادة رسم صورة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة ويف ال       
ومثة تباين واسع يف االستثمار األجنيب املباشر الوافـد إىل االقتـصادات اآلسـيوية              . على املستوى اإلقليمي، وحوايل عشر التدفقات على املستوى العاملي        

، )الـصني (لتدفقات الوافدة إىل مجهورية كوريا قد تسارعت، وواصلت مسارها التصاعدي يف هونغ كونـغ        على الرغم من أن ا    ف. األربعة احلديثة التصنيع  
. أما يف ماليزيا وتايلند فقد تراجعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تراجعـاً طفيفـاً     . فإا اخنفضت اخنفاضاً حاداً يف سنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية        

  .ن جنوب شرق آسيا األخرى، مبا فيها، إندونيسيا وفييت نام احلفاظ على منو االستثمار األجنيب املباشر على الرغم من األزمةواستطاع عدد من بلدا
 

 مليـار دوالر مـن   186 يف املائة لتبلـغ  7 شرق آسيا بنسبة   -وارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من منطقة جنوب وشرق وجنوب            
وازدادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من املنطقة إىل البلدان املتقدمة كجزء من اجلهـود الـيت      . 2008اليات املتحدة يف عام     دوالرات الو 

الوطنيـة  ومع ذلك، نظراً إىل التأثري السليب لألزمة العاملية على الـشركات عـرب              . تبذهلا الشركات اآلسيوية للحصول على أصول استراتيجية يف اخلارج        
، وإن كان بدرجة أقل مما هـي عليـه    2009الرائدة اآلسيوية، فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من املنطقة ستشهد تباطؤاً ال حمالة يف عام                 

  .يف بقاع أخرى كثرية من العامل
 

 يف 23هما من جمموع التدفقات اخلارجـة اإلقليميـة مـن    وأصبحت الصني واهلند مصدرين هامني من مصادر االستثمار يف اخلارج، فقد ارتفعت حصت         
 مليـار دوالر  52وقد قفز االستثمار األجنيب املباشر اخلارج من الصني، بوجه خاص، ليـصل إىل  . 2008 يف املائة يف عام  37 إىل   2007املائة يف عام    

، وتواصل التدفقات اخلارجة من الـصني مـسارها   2007ة عن عام   يف املائ  132، مسجالً زيادة نسبتها     2008من دوالرات الواليات املتحدة يف عام       
ويستمر توسع االستثمار األجنيب املباشر اخلارج من الصني سعياً للحصول على املوارد، كون الشركات الـصينية العاملـة يف          . 2009التصاعدي يف عام    

 وإضافة إىل ذلك، قد يكون التقلب الكبري ألسعار الـصرف، وهبـوط             .ججمال التعدين والفلزات أصبحت أكثر نشاطاً يف احلصول على أصول يف اخلار           
وقـد اخنفـضت    . أسعار األسهم يف اخلارج نتيجة لألزمة قد أتاحا الفرصة هلذه الشركات لزيادة عملياا يف جمال دمج الشركات ومتلكها عرب احلـدود                    

 يف 7، و)الـصني ( يف املائة يف هونـغ كونـغ     2يعها، وبلغت نسبة هذا االخنفاض      التدفقات اخلارجة من االقتصادات اآلسيوية األربعة احلديثة التصنيع مج        
ووصـلت  .  يف املائـة   63 يف املائة يف مجهورية كوريا، وسجلت هذه النسبة اخنفاضاً حـاداً يف سـنغافورة بلـغ                  18املائة يف مقاطعة تايوان الصينية و     

 مليـار دوالر مـن دوالرات   9 مليـار دوالر، و 13 مليار دوالر، و10 مليار دوالر، و60 إىل 2008يف عام االقتصادات التدفقات اخلارجة من هذه     
وقد تضررت االقتصادات اآلسيوية احلديثة التصنيع تضرراً شديداً من جراء األزمة، وال تزال أمهيتها النـسبية يف تـدفقات                   . الواليات املتحدة على التوايل   

  .طقة تشهد تراجعاًاالستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من املن
 

وملا كانت اقتصادات املنطقة تعتمد اعتماداً شديداً على الطلب اخلارجي، فإن من املتوقع أن يبدأ االستثمار األجنيب املباشر الوافـد مـساره التـصاعدي                        
الـسياسات والتـشريعات الوطنيـة لـصاحل     وإضافة إىل ذلك، أدى االجتاه العام السائد يف البلدان اآلسـيوية لتـسخري        . عندما يتحسن االقتصاد العاملي   

وقد أدت إجراءات الـسياسات احلكوميـة   . االستثمار األجنيب املباشر إىل توفري املزيد من الفرص للشركات األجنبية إلقامة مشاريع جتارية يف هذه البلدان        
يزيا، ومجهورية كوريا، وتايلنـد دوراً هامـاً يف يئـة ظـروف             اليت اختذت للتصدي لألزمة املالية وما أعقبها من آثار اقتصادية يف بلدان كالصني، ومال             

املثـال، مـن شـأن إجـراءات الـسياسات      ويف الصني على سبيل . مواتية النتعاش النمو االقتصادي واستعادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة 
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 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة،  580صيص جمموعة من احلوافز قدرها   الضريبية االستباقية الرامية إىل تعزيز النمو االقتصادي، مبا يف ذلك خت          
وانتهاج سياسات نقدية توسعية، أن تساعد يف احلفاظ على ثقة املستثمرين األجانب وعلى مستويات عالية نسبياً من تدفقات االستثمار األجـنيب املباشـر          

  .الوافدة
 
  

 wir/org.unctad.www://http  وعلى قاعدة بياناته يف املـوقعني      العاملياالستثمار  تقرير   ميكن االطالع على  
  .fdistatistics/org.unctad.www://httpو

 
 
 

  2009-2008وأوقيانوسيا حسب الفصل،   شرق آسيا-خمتارة يف جنوب وشرق وجنوب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر القتصادات  -1اجلدول 
 )مباليني الدوالرات(

 

2008:Q1 2008:Q2 2008:Q3 2008:Q4 2009:Q1 2008:Q1 2008:Q2 2008:Q3 2008:Q4 2009:Q1
Cambodia  224  272  186  133  87  6  6  6  6  -
China a 27 414 24 974 21 986 18 022 21 777 .. .. .. .. ..
Hong Kong, China 19 588 14 806 11 097 17 513 11 792 12 381 25 084 6 938 15 518 4 558
India 14 197 11 891 8 782 6 684 6 256 .. .. .. .. ..
Indonesia 1 460 2 040 1 921 2 498 3 511 1 730 1 436 1 517 1 217  814
Korea, Republic of - 674 - 212 1 633 1 454 - 63 4 116 2 702 3 916 2 061 1 132
Lao People's Democratic Republic  72  37  55  64  58 .. .. .. .. ..
Malaysia 1 045 5 342  256 1 410  828 1 973 4 448 5 774 1 864 - 130
Pakistan  983 2 104 1 117 1 234  691  5  36  5 - 11 - 6
Papua New Guinea  13 - 51  6  2  359  -  -  -  -  1
Philippines  266  434  555  265  44 - 6  77  102  64  52
Singapore 8 268 3 649 3 561 7 246 3 220 2 656  751 4 012 1 509 1 478
Solomon Islands  15  19  18  23  17  3  3  3  3  3
Taiwan Province of China  597 1 107  989 2 739  263 3 165 2 623 2 174 2 331  980
Thailand 2 959 2 230 2 545 2 357 2 324  541 1 215  186  893  573
Vanuatu  7  9  3  14  5  -  - - 1  -  -
Total 76 433 68 651 54 709 61 658 51 169 26 570 38 381 24 633 25 454 9 456

Country FDI inflows FDI outflows

 
  

  8 -، اجلدول الثاين الشركات عرب الوطنية واإلنتاج الزراعي والتنمية: 2009تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،   :املصدر
  . البيانات ال تشمل القطاع املايل )أ(
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