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  انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشـر من البلدان المتقدمة وإلیھا
  ار األجنبي المباشر العالمیةیعید رسم أنماط االستثم

 
      ǜ17     ừ / ҮǏ ǕǏҳ2009  -    كشفت الدراسة السنویة التي تجریھا األونكتاد الستقصاء اتجاھات االس تثمار أن األزم ة المالی ة 

 ع ام، وأح دثا   وإل ى البل دان المتقدم ة ب شكل      والتدھور االقتصادي المتسارع قد أثرا تأثیرًا سلبیًا على االستثمار األجنبي المباشر م ن   
  .تغییرًا في دور ھذه البلدان في الصورة العامة لالستثمار العالمي

 
  .)1(الشركات عبر الوطنیة، واإلنتاج الزراعي، والتنمیة: 2009صدر الیوم تقریر االستثمار العالمي 

 
، ارتف  ع ن  صیب   2008 نظ  رًا ألن البل  دان المتقدم  ة كان  ت أول م  ن ت  ضرر، وب  شّدة، م  ن الك  ساد الع  المي ال  ذي ح  دث ف  ي ع  ام             

 ف ي  43ھ ذه الت دفقات     فف ي ھ ذا الع ام، بلغ ت    . االقتصادات النامی ة واالقت صادات الت ي تم ر بمرحل ة انتقالی ة ف ي االس تثمار الع المي              
  .المائة من االستثمار األجنبي المباشر

 
 ملی ار دوالر،  962ي المائة لتصل إلى  ف29 التدفقات المالیة الداخلة إلى البلدان المتقدمة عمومًا بنسبة 2008وانخفضت في عام    

وب صورة عام ة، بل غ االس تثمار األجنب ي المباش ر ال داخل إل ى االتح اد          . 2009ثم انخفضت بسرعة أكبر ف ي الرب ع األول م ن ع ام            
 ویعزى ذلك أساس ًا إل ى  . 2007 في المائة عن مستواه في عام 40، بما یقل بنسبة 2008 ملیارات دوالر في عام  503األوروبي  

وم  ع تف  اقم األزم  ة المالی  ة، ع  اد ن  شاط  . االنخفاض  ات الح  ادة ف  ي الت  دفقات الداخل  ة إل  ى المملك  ة المتح  دة وفرن  سا وھولن  دا وبلجیك  ا  
 بالمقارن ة م ع مثیل ھ    2009االستثمار األجنبي المباشر في معظم بلدان االتحاد األوروبي إلى االنخفاض ف ي الرب ع األول م ن ع ـام         

 الع الي القیم ة ف ي قط اعي     االس تثمار األجنب ي  كن دا أی ضًا، أس ھم االنخف اض ف ي        وف ي ). 1الجدول   (2008في نفس الفترة من عام      
وم ن ناحی ة أخ رى، ارتفع ت     . التعدین والم وارد الطبیعی ة ف ي ح دوث انخف اض ش دید لالس تثمار األجنب ي المباش ر ال داخل إل ى البل د             

 ف  ي المائ  ة 17، بن  سبة م  ن الم  ستثمرین األوروبی  ین معظمھ  او ت المتح  دة،ت  دفقات االس  تثمار األجنب  ي المباش  ر الداخل  ة إل  ى الوالی  ا 

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

 :E.09.II.D.15, ISBN: رقم المبیع ((WIR09) الشركات عبر الوطنیة واإلنتاج الزراعي والتنمیة: 2009تقریر االستثمار العالمي لعام    1
. یمكن الحصول علیھ من مكاتب مبیعات األمم المتحدة على العناوین المدرجة أدناه أو من وكالء مبیعات األمم المتحدة في كثیر من البلدان) 978-92-1-112775-1

ویشمل السعُر ).  في المائة للمقیمین في أقل البلدان نموًا75 في المائة للمقیمین في البلدان النامیة وبنسبة 50مع خصم بنسبة (والیات المتحدة  من دوالرات ال95: السعر
راء كمیات كبیرة، أما من یرغب في شراء الكتاب أو القرص الحاسوبي المدمج على حدة، أو في معرفة أسعار ش. (CD-ROM)الكتاَب والقرص الحاسوبي المدمج 

وبإمكان المقیمین في بلدان في أوروبا وأفریقیا وغرب آسیا أن یرسلوا طلبیاتھم أو یوجھوا استفساراتھم إلى العنوان . فبإمكانھ االستفسار عن ذلك من مكاتب المبیعات
، 0027 917 22 41 +: ، رقم الفاكسUnited Nations Publications/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10: التالي

 United Nations:؛ وبإمكان المقیمین في أمریكا الشمالیة والوسطى والجنوبیة وفي شرق آسیا االتصال بالعنـوان التـاليunpubli@un.org: البرید اإللكتروني
Publications,Two UN Plaza, DC2-853, New York, N.Y. 10017, U.S.A.,رقم 9646 253 800 1 أو  8302 963 212 1: ، رقم الھاتف ،

 publications/org.un.www://http: ، موقع اإلنترنتorg.un@publications: ، البرید اإللكتروني3489 963 212 1: الفاكس

mailto:unpubli@un.org


UNCTAD/PRESS/PR/2009/049 
Page 2 

  

وبالمثل، احتفظت التدفقات الداخلة إلى الیاب ان باتجاھھ ا المت صاعد لت صل إل ى      .  ملیار دوالر316لتصل إلى أعلى معدل لھا وھو      
  . ملیار دوالر24

 
 الشركات عبر الحدود، التي انخف ضت قیمتھ ا   ءوشرا   أنشطة دمجوكان لألزمة المالیة والتدھور االقتصادي أیضًا تأثیر سلبي على

 ف ي المائ ة م ن    84وواصلت الشركات عبر الوطنی ة م ن البل دان المتقدم ة االس تحواذ عل ى ح والي        . 2008انخفاضًا كبیرًا في عام     
طنی ة، وال س یما م ن ال صین      الشركات عبر الحدود في البلدان المتقدمة، ف ي ح ین أن ال شركات عب ر الو    ءوشرا مجموع أنشطة دمج

  .واالتحاد الروسي، كانت إلى حد بعید أكبر المستثمرین من البلدان النامیة واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالیة
 

 في المائة لتصل إلى 17، بنسبة 2007وانخفضت أیضًا تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الخارجة من البلدان المتقدمة، خالل عام 
وُیعزى ھذا االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض العائدات المعاد استثمارھا، نتیجة النكماش . 2008ریلیون دوالر في عام  ت1.5

 غیر أن البلدان المتقدمة كمجموعة، على غ رار م ا ج رى    .ة الرئیسیاتھاالتابعة إلى مقراألرباح وتسدید القروض من ِقَبل الشركات        
وم  ن ب  ین البل دان الت  ي تمث  ل أكب  ر م  صدر   . ا ك أكبر الم  شاركین ف  ي ص  افي االس تثمارات الخارج  ة  ف ي الماض  ي، احتفظ  ت بمركزھ   

 إّال الیابان وسویسرا وكن دا وھولن دا   2008لالستثمار األجنبي المباشر، لم تحقق زیادة في تدفقات ھذا النوع من االستثمار في عام  
، انخف ضت  2008خ ارج ف ي ع ام    ال ف ي  تفظ ت بمركزھ ا ك أكبر م ستثمر    الرغم م ن أن الوالی ات المتح دة اح          وعلى). الترتیب  بھذا(

 ف ي المائ ة   30وانخفضت التدفقات اآلتیة م ن االتح اد األوروب ي بن سبة     .  ملیار دوالر312 في المائة لتصل إلى     18تدفقاتھا بنسبة   
  . ملیار دوالر، وذلك أساسًا النخفاض االستثمار األجنبي المباشر من المملكة المتحدة837  لتصل إلى

 
ال شركات عب ر   وش راء  ع االس تثمار األجنب ي المباش ر ف ي البل دان المتقدم ة، أش ارت البیان ات المتعلق ة ب دمج              وفیما یتعلق ب أداء قط ا     

وف ي القط اع األول ي، م ن ناحی ة أخ رى، ارتفع ت الت دفقات         . الحدود إلى انخفاض التدفقات الداخلة الموجھة إلى التصنیع والخدمات  
  .قبل البلدان النامیة  تعدین والمحاجر، ونتیجة لزیادة االستثمارات منقطاعي ال شراء فيالودمج ال اتعملی تكاثفنتیجة ل

 
وكانت االتجاھات العامة للسیاسات أثناء األزمة مواتیة في معظمھا حتى اآلن لالستثمار األجنبي المباشر، على ال صعیدین ال وطني          

وثمة أدلة متزای دة عل ى ن شوء نزع ة حمائی ة      .  المباشرومع ذلك، نشأ في بعض البلدان نھج أكثر تقییدًا لالستثمار األجنبي   . والدولي
فقد اعتمدت بعض البلدان المتقدمة أو عّدلت قواعد تتعلق بمراجعة االستثمار األجنبي على أس س األم ن الق ومي، ف ي ح ین         ". خفیة"

ات ال ضریبیة وغیرھ ا م ن    اعتمدت بلدان أخرى تدابیر تھدف إلى تحقیق مزی د م ن التحری ر لنظمھ ا االس تثماریة، أو ع ّدلت ال سیاس          
 .الحوافز من أجل تعزیز االستثمار األجنبي
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  ، حسب الفصل2009 -  2008تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لبلدان مختارة، :  البلدان المتقدمة-  1الجدول 
 )بمالیین الدوالرات(

 

  
  .27-11، الجدول   Ỹ  ỷ ңỸ ǙǕҳ ỷ Ү Ү ǔ2009 : Ǖ ỷ    ỷңҰ ỷ ǚỸǕ  ỷ  Ǒ     ỷ ҮǏ  ǒỸ ҮƏ ỷǑ    األونكتاد،   :المصدر
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