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 تحسن الفرص المرتقبة لالستثمار األجنبي في آسيا

 شرائها عبر الحدود آخذة في االزديادعمليات إندماج الشرآات و

رًا  "  رقة، نظ اًال مش يا إجم ي آس نامية ف لدان ال بة للب تثمار بالنس بة لالس رص المرتق إن الف
نوعية المحددات االقتصادية األساسية لالستثمار األجنبي المباشر        ، واستعادة المنطقة عافيتها    )1(ل

بذل ف           ئت ت ا فت تي م ود ال ة، والجه ة المالي ر األزم بيل تحرير التجارة وإعادة تشكيل البنى  إث ي س
ار    عة االنتش بحت اآلن واس تي أص لية وال ي   "الهيك اء ف بما ج  ، حس

 

 

 ـــــــــــــــــــ

تثمار األجنبي المباشر بأنه استثمار ينطوي على مراقبة إدارية لكيان         )1(  رَّف االس يَع
ي اقتصاد ما من قبل مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر        م ف طوي االستثمار األجنبي المباشر وين. مقي

 .على عالقة طويلة األجل تعكس اهتماما دائما لمستثمر ما في آيان أجنبي

 

 
 
 



TAD/INF/2855 
Page 2 

 

، )2(عمليات إندماج الشرآات وشرائها عبر الحدود والتنمية: 2000تقرير االستثمار العالمي لعام 
 ).األونكتاد(الذي أصدره اليوم مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

3(إن مجموع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة عن طريق الشرآات عبر الوطنية 

نامية في آسيا         ) لدان ال قد زاد ) بما فيها آسيا الوسطى وغرب آسيا وبلدان المحيط الهادئ ( إلى الب
م  مليار دوالر في العا97عن ( مليار دوالر تقريبا 106زيادة آبيرة في العام الماضي، حيث بلغ 

وآان ذلك متناقضا مع الهبوط الذي آان متوقعا على نطاق واسع في أعقاب األزمة       ). السابق لـه 
 .1998-1997المالية التي حدثت في الفترة 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــ

رقم المبيع . (World Investment Report 2000 2000تقرير االستثمار العالمي لعام  )2( 
E.00.II.D.20, ISBN 92-1-112490-5 (     عر ليــه بس ـن الحصـول ع عر  49يمك ريكيًا وبس  دوالرًا أم

ـدره    ـن         19خاص ق تحـول، م لـة ال لـدان مرح ناميـة وب لـدان ال ـي الب ريكيـا ف  United: دوالرًا أم
Nations Publications, Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, fax: + 

publications;or from United /org.un.www://http: , Internetch.unpubli@unog: mail-, e002741 22 917 
Nations Publications, Two UN Plaza, Room DC2-853, Dept. PRES, New York, NY 10017, USA, 

.org.cations@unpubli: mail-, e1 212 963 34 89: + , fax1 800 253 96 46+ or 1 212 963 83 02 : + tel 
ج                  لى قرص ُمَدمَّ تقرير ع ن ال تظر إصدار صيغة م ديسمبر / بحلول آانون األول   (CD-ROM)وين

2000. 

تكون الشرآات عبر الوطنية من المؤسسات األم والشرآات األجنبية التابعة لها    )3(  : ت
ة األم بأنها مؤسسة تسيطر على أصول آيان آخر أو آيانات أخرى في بلد آخر         رَّف المؤسس وُتَع

لد   ي رأس المال والحصة في رأس                      أو ب تالك حصة ف ادة بام ك ع تم ذل نها، وي ر وط ان أخرى غي
بتها عن               ل نس تي ال تق همي ال ال الس ة تعتبر عادة عتبة للتحكم باألصول في هذا    10الم ي المائ  ف

 .السياق

 

لدان     ادات الب ر إلى اقتص بي المباش تثمار األجن ات االس تدفق
ي        ية ف رة الرئيس لقية العش نامية المت يا وشرقها   ال نوب آس  ج
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ي   رقها ف نوب ش  وج
 1999 و1998                         عامي 

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

 االقتصاد 1998 1999

148 96 158 87  مجموع جنوب آسيا وشرقها وجنوب شرقها

400 40 751 43  الصين

068 23 776 14  )الصين(هونغ آونغ 

340 10  رياجمهورية آو 5 215

 سنغافورة 5 493 6 984

 تايلند 7 449 6 078

 ماليزيا 2 700 3 532

 مقاطعة تايوان الصينية  222 2 926

 الهند 2 635 2 168

 فييت نام 1 972 1 609

 الفلبين 1 752 737

وتعتبر فرص الصين مستقبًال في اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر فرصا طيبة، بالرغم  
بوط       دوث ه ن ح بة     م نة الماضية بنس ي الس ة تقريبًا، حيث بلغ هذا االستثمار   8ف ي المائ  40.4 ف

ويتوقع أن تظل الصين موقعًا جذابًا لالستثمار األجنبي المباشر، خاصة على األجل . مليار دوالر
تقرير الطويل، على ضوء انضمامها المرتقب إلى منظمة التجارة العالمية، على نحو ما ورد في 

تثمار ا ام االس المي لع ام  . 2000لع دث ع ذي ح بوط ال نمو   1999إن اله باطؤ ال ي ت لى ف د تج  ق
ي هذا البلد، وفي حدوث فائض في الطاقة اإلنتاجية في بعض الصناعات التحويلية           االقتصادي ف

 .آما ازداد التنافس من البلدان المجاورة. نظرا لإلفراط في االستثمار أثناء العقد الماضي

مار األجنبي المباشر الوافد إلى الصين تم تعويضه، بل وأآثر من ذلك، والهبوط في االستث 
د إلى جمهورية آوريا                 بي المباشر الواف تثمار األجن ار االس نة الماضية عن طريق ازده ي الس ف

ايوان الصينية                ة ت نغافورة ومقاطع ي س دة ف تدفقات الواف تعاش ال ولدى البلدان الخمسة األشد  . وان
ة      ة المالي را باألزم ت في الفترة        تأث تي حدث ، هبطت التدفقات في تايلند والفلبين،      1998-1997 ال
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ا       ة آوري ي جمهوري اعفت ف زيا وتض ي مالي نما زادت ف رى    . بي فية أخ يا تص جلت إندونيس وس
ا    تثمار قدره ام      3.3لالس ي ع تثمار ف د سجلت تصفية لالس انت ق د أن آ ليار دوالر، بع  1998 م

ا    ليون دوالر   350قدره ي المحصلة   .  م  في المائة، 4 النهائية، آسبت البلدان الخمسة مجتمعة   وف
 . مليار دوالر17حيث بلغت التدفقات إليها 

وعقب األزمة المالية اآلسيوية، أخذت جمهورية آوريا بسياسات لتشجيع التدفقات الوافدة  
ا أدى إلى حدوث زيادة في عمليات االندماج والشراء بدا              ر، مم بي المباش تثمار األجن ن االس فع م

واإلصالحات التي قامت بها الحكومة في القطاع العام وحاجتها         . نمو االستثمار األجنبي المباشر   
لية خصخصة واسعة النطاق،                  د أفضيا إلى عم ة ق دوث األزم ت ح تمويل وق ر ال لحة إلى توفي الم

تذاب المستثمرين األجانب                ن عناصر اج ًا آخر م وبلغ مجموع االستثمار   . أصبحت عنصرًا هام
ية األجن نة الماض ي الس ر ف ليار دوالر 10.3بي المباش ام ( م ه ع با ضعف مجموع ، 1998تقري

بالغ    ة أضعاف المستوى األعلى السابق الذي تجاوز قليًال               5.2ال ن ثالث ثر م ليار دوالر، وأآ  3 م
 ).1997مليار دوالر في عام 

تثمار األجنبي المباشر إلى هونغ آونغ                 ن االس دة م تدفقات الواف بحيث ) لصينا(وزادت ال
اوزت  ام   23تج ي ع ليار دوالر ف ن 1999 م تدفقات إلى   15 م نما زادت ال ليار دوالر، بي  م

 2.9و) 1998 مليار دوالر في عام 5.5( مليار دوالر 7سنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية لتبلغ 
 .، على التوالي)1998 مليون دوالر في عام 222(مليار دوالر 

 آات وشرائها عبر الحدودازدياد عمليات اندماج الشر

لوبا متزايد األهمية لدخول                     دود أس بر الح رائها ع رآات وش اج الش ليات اندم أصبحت عم
نويًا قدره            طًا س لغت متوس رقها وب نوب ش رقها وج يا وش نوب آس واق ج  مليار دوالر أثناء 20أس

ترة    دره        (1999-1997الف ة بمتوسط ق نوات ما قبل األ       7بالمقارن ناء س ليار دوالر أث زمة، أي  م
فقد قفز . وقد حدثت أهم الزيادات في البلدان الخمسة التي أصابتها األزمة). 1996-1994الفترة 

 68ود في بلدان آسيا النامية إلى عبر الحد وشرائهااندماج الشرآات  عملياتنصيبها من مجموع 
ام      ي ع ة ف ي المائ ة ب   1998ف ي المائة في عام  19، بالمقارن اندماج  لياتعموقد بلغت . 1996 ف

رآات   رائها الش  دوالر مليار 15ود في البلدان الخمسة مجتمعة مستوى قياسيا قدره عبر الحد وش
ومن المحتمل تحقيق . دوالر مليار 9، واستأثرت جمهورية آوريا وحدها بما قدره 1999في عام 

 .مجموع أآبر آثيرًا في هذه السنة

ع     هد توزي ليات وش رآات    عم اج الش رائها اندم د ع  وش أ تحوال     بر الح لد المنش ود حسب ب
وآانت الواليات المتحدة وهولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة، بهذا الترتيب، أآبر البلدان . آبيرا

ة اإلجمالية لصفقات                          ن نصف القيم رب م ا يق ويا بم تأثرت س ة، واس ة المالي ناء األزم ارية أث الش
ليات  رآات    عم اج الش رائها اندم د   وش بر الح ل  ع ي الب تي أصابتها األزمة أثناء   ود ف ة ال دان الخمس
ترة    ذه البلدان تخطت ماليزيا وألمانيا، وهما الَبَلدان اللذان آانا في الطليعة       . 1999-1998الف وه

ترة          ة، خالل الف بل األزم آما أن الشرآات عبر الوطنية من سويسرا وفرنسا قد . 1996-1995ق
 .عجلت خطى عمليات شرائها
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تثمار األجن       بط االس بة            وه يا بنس نوب آس ي ج  مليار 3.2 في المائة ليبلغ    13بي المباشر ف
لقية،        . دوالر لدان المت بر الب ند، أآ دة إلى اله تدفقات الواف لغت ال  مليار 2.6 (دوالر مليار 2.2وب
ام   دوالر ي ع  ونملي 150 الوافد إلى بنغالديش إلى المباشراألجنبي  االستثماروهبط ). 1998 ف

ن م 308(دوالر  ابقتين      ) ردوال اليي نتين الس ي الس ادات ف دوث زي د ح وظلت التدفقات الوافدة . بع
ند     تة ع تان ثاب ليار  0.5إلى باآس د  . دوالر م المي لعام    ويفي تثمار الع ر االس لهذا " أن 2000تقري

ال    ي مج بيرة ف ات آ ل، إمكان ل الطوي لى األج رعي، ع ليم الف تثماراإلق بي  االس راألجن . المباش
ا إلى ح      يتوقف تحقيقه د آبير على سرعة خطى تحرير التجارة واإلصالح االقتصادي، وعلى وس

 ".االستقرار المحلي واإلقليمي

ات     تثمار وواصلت تدفق بي   االس يا    المباشر األجن دة إلى غرب آس ) بما فيه إسرائيل( الواف
لغت  ا الصعودي، فب ية  9إتجاهه نة الماض ي الس ليارات دوالر ف ليار 8( م ام دوالر اتم ي ع  ف

تأثرت المملكة العربية السعودية وحدها ب   و). 1998  مليار 4.3 (1999 في دوالر مليار 4.8اس
 (دوالر مليار 2.3وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية، حيث بلغت التدفقات الوافدة إليها ) دوالر
وآانت السياحة والمنشآت الكهربائية واإللكترونية ومختلف الصناعات التي ). دوالر مليار 1.85

 .وم على سياسة التكنولوجيا الرفيعة، جذابة بشكل خاصتق

ئة      ي البي را ف ت مؤخ تي حدث ينات ال وم أن التحس ادر الي تاد الص ر األونك د تقري ويفي
لى    نفط ع ناعة ال تاح ص ترنة بانف نطقة، مق ي الم ي ف ناخ السياس ي الم لية وف ادية الك االقتص

انب      تثمرين األج ربية         (المس لكة الع ت والمم ي الكوي ، من المحتمل أن تفضي ) السعودية خاصة ف
 . إلى زيادة التدفقات الوافدة إلى المنطقة

عودية مع          ربية الس لكة الع د تفاوضت المم  من شرآات النفط الرئيسية على تطوير 12وق
ود الغاز بما تزيد قيمته عن                  لى وق تمد ع اريع تع تية ومش نى التح  مليار دوالر على مدى 100الب

وآذلك، تسعى الكويت إلى اجتذاب شرآات نفط دولية الستثمار مبالغ   . ةالسنوات العشرين القادم  
 . لتطوير حقول نفط قريبة من الحدود مع العراقدوالر اتمليار 7تصل إلى 

ي       رد ف ر االستثمار العالمي لعام    وي  أن آسيا الوسطى قد فقدت زخم االستثمار 2000تقري
لة  ي المرح ه ف ظى ب انت تح ذي آ ر ال بي المباش تجارة واإلصالحات األجن ر ال ن تحري األولى م

ا   في دوالر اتمليار 3آما أن التدفقات الوافدة إلى ذلك اإلقليم الفرعي، التي تجاوزت قليال . لديه
ن   ل م بطت إلى   1998 و1997آ د ه ليار  2.8، ق ية   دوالر م نة الماض ي الس نت   .  ف د هيم وق

ات     لـى تدفق نفط ع ال ال ي مج تثمارات ف ب تثمارـاالساالس ري األجن لدين  المباش دة إلى الب  الواف
يين   لقيين الرئيس تان ب    . المت تأثرت آازاخس ليار  1.6واس ي  دوالر م  مليار 1.15مقابل  (1999 ف

ي  دوالر وع   ). 1998 ف بط مجم تثمار وه بي   االس نة     المباشر األجن ي الس ان ف ـد إلى أذربيج  الواف
لي  690الماضية إلى   ليار  (دوالر ونم ـي  دوالر م انـت ). 1998 ف ـذه     وآ ـي ه ات أخرى ف  قطاع

 اتاالستثمارفي المنطقة، قد اجتذبت قدرًا أقل من ) غير النفطية(البلدان، واالقتصادات األخرى 
بي ر ةاألجن تحول المباش اآل ال بب مش تان(ة، بس تان وترآمانس ي أوزبكس ادية ) ف اق االقتص واآلف
 .القاتمة
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إلى اقتصادات بلدان جزر المحيط  الوافدة المباشراألجنبي  االستثماروبعد تراجع تدفقات  
ي    ادئ ف  دوالر ونملي 248(، شهدت السنتان األخيرتان تدفقات أآبر نوعا ما 1997 و1996اله

ي   لي  231 و1999ف ي  دوالر ونم دة بالجزء األعظم من     ). 1998 ف نيا الجدي ابوا غي تأثرت ب واس
رعي   ليم الف ذا اإلق دة إلى ه تدفقات الواف ن (ال ثر م ة ف 70أآ ي المائ ته )1999ي  ف را لتنمي ، نظ
لى نطاق آبير       نفط ع تعدين وال اعي ال  1999أبريل /إن فتح سوق لألوراق المالية في نيسان. لقط

 .من أجل التعامل التجاري للشرآات الكبيرة قد يجتذب بعض المستثمرين األجانب

  إلى الخارجالمباشراألجنبي  االستثمارتدفقات 

تعش    تثمار ان بي   االس ن البلدان النامية في آسيا إلى الخارج انتعاشا آبيرا  م المباشر األجن
ي   لغ   1999ف ث ب ليار  37، حي ة ب   دوالر م ليار  22.8، بالمقارن ابقة   دوالر م نة الس ي الس ومع .  ف

 47.4 (1996 و1997ذلك، فحتى الحجم األخير هو أدنى آثيرًا من المبالغ القياسية المسجلة في 
المستثمر الرئيسي ) الصين(وظلت هونغ آونغ ).  التوالي، علىدوالر مليار 51.9 ودوالر مليار

ا زال المستثمر األآبر                ه م ث إن تثماراته إلى الصين، حي ات اس ن أن تدفق رغم م ارج، بال ي الخ ف
ية      لة الماض نوات القلي دى الس ل م بطت ع د ه ا، ق تثمارات   . فيه فية اس ليات تص لت عم وتواص

ي الوالي              يوية، خاصة ف نية اآلس بر الوط رآات ع ا    الش تحدة وأوروب وال تعني تصفية هذه  . ات الم
تثمارات بالضرورة أن حالة الشرآات األجنبية الفرعية غير صحية؛ فمن المرجح أن تكون               االس

تقرير هذه الحالة ناجمة عن عملية إعادة هيكلة الشرآات وصعوبات مالية قصيرة األجل، حسب             
ت معظم الشرآات عبر الوطنية اآلسيوية وحتى داخل اإلقليم، آان. 2000االستثمار العالمي لعام 

واالستثناءات الوحيدة هي الشرآات عبر الوطنية . غير قادرة على االستفادة من األصول المتاحة
ليات اندماج الشرآات وشرائها عبر الحدود            ا عم لغت فيه ا، إذ ب رًا له نغافورة مق تخذ س تي ت  4ال

 .1999 في دوالر راتمليا

آبر من الشرآات الرئيسية المدرجة في آخر قائمة صادرة عن ومرة أخرى، فإن العدد األ 
تاد بأآبر     مقاسة من حيث األصول المملوآة في   ( شرآة عبر وطنية من البلدان النامية        50األونك

ارج  وشرآة . وسبع من الشرآات العشر الرئيسية تتخذ آسيا مقرًا لها        . آانت شرآات آسيوية  ) الخ
ن      ثانية م دُّ ال تي ُتَع وو، ال ع االقتصادات          داي ي جمي نية ف بر الوط رآات ع ن الش ترتيب بي ث ال  حي

ومن بين الشرآات . 1998النامية، آانت هي أآبر الشرآات عبر الوطنية اآلسيوية، وفقا لبيانات 
اآلسيوية الرئيسية، حققت شرآة بتروناس الماليزية أآبر المكاسب بين الشرآات الخمسين األولى 

وقد صعدت هذه الشرآة في السنة الماضية من الترتيب الثامن عشر . المدرجة في قائمة األونكتاد
امس تخذ    . إلى الخ رآات ت بير ش د آ ت إلى ح ا زال يوية األولى م نية اآلس بر الوط رآات ع والش

 .وسنغافورة مقارَّ لها) الصين(جمهورية آوريا وهونغ آونغ 

ين األولى تحوي ثالثين شرآة م              رآات الخمس تاد بالش ة األونك آما أن سبعًا . ن آسياوقائم
 .من الشرآات العشر الرئيسية هي من هذا اإلقليم أيضا
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 الشرآات عبر الوطنية العشر الرئيسية التي تتخذ بلدان االقتصادات النامية
 1998مقارَّ لها، مرتبة حسب األصول األجنبية، عام 

 )أصولها ومبيعاتها بمليارات دوالرات الواليات المتحدة(

موظفون 
 أجانب

 

مبيعات 
 أجنبية

 

أصول أجنبية

 

 الصناعة

 

 االقتصاد

 

 الشرآة

 

الترتي
 ب

 Petróleos de Venezuela 1 فنزويال نفط 7.9 11.0 6 026

ر  غي
 متاحة

 Daewoo Corp. 2 جمهورية آوريا متنوعة غير متاحة غير متاحة

ر  غي
 متاحة

ع   متنوعة 6.0 7.9 غ آون ين(هون ) الص
 وبرمودا

Jardine Matheson 3 

 Cemex S.A 4 المكسيك إنشاءات 5.6 2.3 9 745

 PETRONAS 5 ماليزيا نفط 5.6 3.8 2 700

 Sappi Limited 6 جنوب أفريقيا ورق 4.6 3.2 10 725

 Hutchison Whampoa 7 )الصين(هونغ آونع  متنوعة غير متاحة 2.2 20 845

 First Pacific Co. Ltd. 8 )الصين(هونغ آونع  أخرى 4.0 2.5 15 063

 Sunkyong Group 9 جمهورية آوريا متنوعة 3.9 12.0 2 400

 Petrobras 10 البرازيل نفط 3.7 1.3 417

** *** ** 

 :يمكن االطالع أيضاً  على هذا البيان الصحفي على شبكة إنترنت بالعنوان التالي
http://www.unctad.org في فرع ،Press and reference 

 

ن  زيد م لى الم الع ع ال ب   لالط رجى االتص لومات، ي -Karl P. Sauvant, Officer-in المع
Charge, Division on Investment, Technology and Enterprise Development, UNCTAD, tel: +41 22 

; or Erica Meltzer, Press org.sauvant@unctad.karl: mail-, or e41 22 907 0194: +, fax907 5707
org.meltzer@unctad. erica:mail-, or e41 22 907 0043: +, fax5828/ 22 907 536541: +Officer, tel 

 ـ ـ ـ ـ ـ


