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  ی خارج  میمستق  یگذاره یسرما  هایانیبر جر  ی منف  ریتأث  (Covid-19)  ویروس کرونا  و گسترش   وعیش 

(FDI )1  مبنی بر شده در خصوص این بیماری همه گیرسناریوهای ارائه  استناد به  با    خواهد گذاشت.  جهان  

بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از  حاصل از آن  کاهشی    ات اثرماندگاری کوتاه مدت تا ادامه در طول سال،  

 درصد متغیر خواهد بود.    -15تا  -5

صدمات وارده بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهایی متمرکز خواهد شد که به شدت در  

گرفته معرض   قرار  گیر  همه  بیماری  شوک این  اگرچه  از  اند،  حاصل  اقتصادی  تأثیر  و  منفی  اقتصادی  های 

 اختالالت در زنجیره تأمین بر چشم انداز سرمایه گذاری در سایر کشورها نیز اثر خواهد گذاشت.

شرکت برتر جهان بر اساس رده بندی    100های چد ملیتی که در لیست  بیش از دو سوم شرکت 

در    ی اریبسکرده اند.  ارائه  بر کسب و کارهای خود    Covid-19اد قرار دارند، اظهاراتی را در رابطه با تأثیر  آنکت

گذاری  به عنوان مولفه اصلی سرمایه   سود بعالوه،  .  هستند   دهید  بیدر مناطق آس   ای مخارج سرمایه حال کاهش  

گذاری مجدد  درآمدهای کمتری از سرمایه به    یافته است که این کاهش  کاهش  Covid-19متأثر از  خارجی  

  سرمایه گذاری مستقیم خارجی از    ی که سهم قابل توجهشرکت برتر چند ملیتی   5000 در  . شد خواهد    منجر

به طور  ،   Covid-19گیریهمه   های صورت گرفته در پی بازنگری پس از  ،  دهند   یرا به خود اختصاص م   یجهان

 برآورد گردید.  2020سال   در درآمدهادرصدی  9کاهش متوسط،

درصد( و صنایع انرژی    - 42درصد(، خطوط هوایی )  - 44شدیدترین ضربات بر صنعت خودرو سازی )

  های چند ملیتی مستقر در اقتصادهای نوظهورشرکت  حاصل از  درصد( بوده است. سود   - 13و مواد اولیه )

 . باشند می در معرض خطر   بیشتر  های چند ملیتی در کشورهای توسعه یافتهشرکت  نسبت به

 

 

 

 

 

 
1 Foreign Direct Investment 

 چکیده:  -1                       
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 2020 – 2021 یها سال طی یجهانگذاری مستقیم خارجی سرمایه ی ها انیبر جر پیش بینی صدمات وارد شده
 

 های سرمایه گذاری مستقیم خارجی فشار کاهشی بر جریان  سناریو 

 2020در نیمه نخست سال     Covid-19کنترل  - 1

 

 2020تا انتهای سال    Covid-19ادامه    - 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان

 توسعه یافته 

 اقتصادهای در حال توسعه 

 افریقا 

 آسیا 

 کارائیب  -تین آمریکای ال

 اقتصادهای در حال گذار 

  2020مارس تا   Covid-19 لی درآمدها به دل بازنگری  نیانگ یم

 برترشرکت چند ملیتی  5000 ی برا

مجدد   یگذار هیسهم درآمد سرما

 FDIدر 

%52 

%61 

%40 

%27 

%41 

%43 

%93 
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. اثرات  بروز نخواهد کرددر اقتصادهای مختلف به طور یکسان    Covid-19ضربات اقتصادی ناشی از  

و    اند صدمه دیده در اقتصادهایی متمرکز شده است که به شدت توسط اپیدمی    منفی تقاضاهای  ناشی از شوک 

تأثیرات فوق به طور خاص در   تأمین شده است.  تولید و قطع زنجیره  به توقف  از آن منجر  ضربات حاصل 

قتصادهای  ن و اهای ارزش جهانی با محوریت چین، جمهوری کره، ژاپاقتصادهایی که به طور نزدیک تابع زنجیره 

 است.باشند، شدیدتر جنوب شرق آسیا می 

خواهد شد. در کشورهایی که مجبورند    ترمهلک گذاری از آنچه تا کنون روی داده است  ضربات وارده بر سرمایه 

میزان خود خواهد رسید.    بیشترینشدیدترین اقدامات را برای مهار شیوع ویروس انجام دهند این ضربات به  

 .خواهد شد آنها  یو وابستگان خارج  یت یچند مل یهاشرکت  ایه یسرمامخارج باعث کاهش  Covid-19 وعیش 

دهند به طور موقت  و یا آنهایی که با ظرفیت کمتر به فعالیت خود ادامه می   اند کنندگانی که تعطیل شدهتولید 

 اندازند. تعویق میهای فیزیکی متوقف کرده و توسعه را به های جدید را در دارایی گذاری سرمایه

ضربات ناشی از    ریتحت تأث  زیکه در حال حاضر در حال انجام هستند ن  لد ینفی گر  یگذاره یسرما  ی پروژه ها

Covid-19   وری بهره دوره    ی دارا  د یجد   ی گذاره یسرما  یهاحال، از آنجا که پروژه   ن یبا ا  خواهند گرفت.  قرار  

  یهاموجود و پروژه   یهای گذاره یبر سرما  یآن  صدمات،  سال هستند ها  ی با عمری بالغ بر ده اتیو چرخه حطوالنی  

 ، احتماالً محدود خواهد بود.اقدامدر دست   یگذارهیسرما

به آگهی  پ  آنکتاد  آمار)معموالً در    گرینفیلد   د یجد   یها پروژه   های مربوط    نده یآ  یروندها  ینیبشی به منظور 

با  توانند شاهد این کاهش باشند.  نیز می   1M&As. به طور مشابه  د نفتیب  ر ید به تأخنتوانی شود( می گزارش م

  ارد یلیم  10دهد. )ی نشان می مرز   های فرا مالکیت در نرخ    ی راافت قابل توجه  هی ماه فور  یهاوجود، داده   نیا

 است(دالر  ارد یلیم  50الی   40 در شرایط نرمال که رقمی بالغ بر انه یاز ارزش ماهکمتر دالر 

Covid-19    خواهد گذاشت. جستجو برای بازارهای    ریتأثوری سرمایه گذاری  ، منابع و بهره بر بازار  مشابهبه طور

پروژه سرمایه و  سرمایه گذاری  دلیل  های  به  در سراسر جهان  استخراجی  در صنایع  مستقیم خارجی  گذاری 

 
1 Mergers and acquisitions 

 د.نشو یادغام م با آنها   ای نهادها منتقل و  ر یسا ه عامل آنها ب  یواحدها  ای  گر ید  یتجار یهاها، سازمانشرکت  تیکه در آن مالک هستند یمعامالت

                   2-     Covid-19 ؟ چگونه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر خواهد گذاشت 
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. به  بسیار شدید است  ن یدر حال حاضر، شوک تقاضا در چتوانند به تعویق بیفتند.  می   منفی تقاضاهای  شوک 

اما این ضربات شدید پیش   خبر داد.  هی در ماه فور  ن یفروش در چ  ی درصد   70از کاهش    وتایعنوان مثال، تو

ازین و به همان اندازه در بازارهای بزرگ خارج از چین، به ویژه صنایع متکی بر ارتباط با مشتری از جمله  

 مسافرت و گردشگری، خرده فروشی و عمده فروشی و سایر چرخه های مصرف کننده قابل مشاهده است.

س  بر  منفی  بهره گذاری رمایه تأثیر  دنبال  به  که  هستند هایی  تابع    -وری  شدت  به  که  تولید  تسهیالت  در 

در درجه اول در چین، شرق و جنوب شرقی آسیا مشهود خواهد بود. با این    -های ارزش جهانی هستند زنجیره 

تأثیرات می  این  از طریق حلقه حال  این منطقه  از  به خارج  به سرعت  زنجیره توانند  ارزش جهانی  های  های 

و همچنین    کنند ی صادر م  ن یسطه و خدمات را به چاو  یکه کاالها  ییاقتصادهابه  که این سرایت    گسترش یابند 

به دلیل اختالل    1FCAباشد. به عنوان مثال  ها از چین هستند، مرتبط می اقتصادی که متکی بر ورود واسطه 

در صربستان    ایخود را در کارخانه  Fiat 500Lمدل    د یتول  موقتاً،  نیاز چ  یصوت  ستمیس   یاجزا در عرضه  

 متوقف کرده است.

 

 

 

 

های چند  معوق شرکت  ایمخارج سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به  جدا از تأثیر اولیه بر سرمایه 

گذاری مستقیم خارجی  های سرمایه که از طریق آن جریان وجود دارد ملیتی، مکانیسم دیگری )غیر مستقیم( 

  ، یخارج  یگذاره یسرما  ی به عنوان مولفه اصل  ، سود که  بدین صورت  تواند در دوره آتی تحت تأثیر قرار گیرد،  می 

از   ا  افتهی کاهش    Covid-19متأثر  درآمدها  نیاست که  به  مجدد منجر    یگذاره یاز سرما  یکمتر  یکاهش 

مجدد    یگذاره ی، درآمد حاصل از سرماپذیرند می   Covid-19  را از  ریتأث  ینشتریکه ب  ییدر اقتصادهاخواهد شد.  

)بطور میانگین در حدود    دهد.ی م  لیرا تشک  یخارج  م یمستقگذاری  سرمایه   یهاورودی  کل   از  درصد   40حدود  

 های وابسته به خارج در کشور میزبان نگاه داشته خواهد شد.( درصد از سود شرکت   50

 اساس   بر  جهان  های چند ملیتیشرکت  بزرگترین  -شرکت چند ملیتی برتر در رده بندی آنکتاد   100وضعیت  

  منتشر   جهانی  گذاریسرمایه   گزارش   در   ساالنه  که   خارجی   کارمندان  و  خارجی  فروش   خارجی،  هایدارایی 

 گذاری داشته باشد.تواند بر روندهای سرمایه می  Covid-19نشان دهنده تأثیری است که   -شوند می 

 
1 Fiat Chrysler Automobiles 

 مجدد یگذار هیتر حاصل از سرما ن ییپا یدرآمدها ، یت یچند مل یسود کمتر شرکت ها   - 3                   
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بر    Covid-19ای در رابطه با تأثیر  شرکت بیانیه   69، در حال حاضر  2019شرکت برتر در سال    100از میان  

اند که از  شرکت از لحاظ سود آوری اعالم خطر کرده   41داد  کسب و کارهای خود صادر نموده اند. از این تع

شرکت تأثیرات منفی بر تولید یا اختالل در زنجیره    12شرکت کاهش فروش را پیش بینی نمودند،    10این بین  

 رسد که تحت تأثیر هر دو مورد قرار گیرند.شرکت به نظر می  19تأمین را انتظار دارند و 

هستند نیز در بین    برتر جهان  شرکت   100که جزء  در حوزه خودرو  شرکت چند ملیتی   8که    رسد می  نظر  به

شرکت    13های متأثر از پیامدهای منفی بر تولید یا اختالل در زنجیره تأمین قرار داشته باشند. از میان  شرکت

فعالیت دارند،   الکترونیکی  تجهیزات  و  ملیتی که در بخش قطعات  ر  9چند  نیز همین روند  دنبال    اشرکت 

شرکت کنند می  اکثر  همچنین  .  و  شیمیایی  و  اولیه  مواد  و  استخراجی  صنایع  حوزه  در  ملیتی  چند  های 

شرکت برتر قرار دارند، در    100در بین    وکنند    یصادر م  نیسطه و خدمات را به چاو  یکه کاالها  ییاقتصادها

 اند. هشدار داده های اقتصادی منفی خصوص شوک 

شرکت برتر چند ملیتی هشدارهایی را در خصوص کاهش سود به عنوان    100شرکت از بین    23تا کنون  

تریان  هایی که به طور مستقیم با مشنموده اند. بیشترین نگرانی شرکت   اظهار  Covid-19نتیجه مستقیم شیوع  

تأثیر مستقیم بیشتری نسبت  تواند  می در ارتباطند، نشان می دهد که در حال حاضر شوک تقاضا بر درآمدها  

 داشته باشد. به اختالل در تولید زنجیره تأمین

ها راهبرد خاصی را در خصوص ضرباتی که انتظار  جهان تعداد بسیار کمی از شرکت  شرکت برتر   100در بین 

سود  می  بر  می رود  وارد  کرده   شودحاصله  حوزه قرارداد  مالک،  Hon Hai /Foxconnاند.  ارائه  در  مهم    های 

در  را    ی قابل توجه  د یتول  تیو ظرف  نموده   نیرا در سراسر جهان تأم   ی بزرگ فناور  یهاکه شرکت   ک یالکترون

  3الی    1  به   درصد   5الی    3از    2020در سال    یرشد فروش جهان  یکنون انتظارات خود را برا  دارد، تا  نیچ

 .است داده   کاهش درصد 

  2020درآمدها برای سال مالی    شرکت برتر چند ملیتی، پیش بینی   5000تر مربوط به  با نگاه به نمونه گسترده 

 ( 1شده است. )جدول    بازنگری ی درصد  9با کاهش   نیانگ یبه طور م فوریه در ماه 

مورد انتظار    یاند؛ درآمدهامارس اصالح درآمد داشته   5تا    هی فور  1آنها از    تیشرکت برتر، اکثر  5000  نیاز ب

  ی خوردساز عیاصالحات را داشته اند؛ صنا نیشتریب  یو چرخه مصرف  ه یمواد اول  ،ی انرژ یهابخصوص در بخش 

  ن ی فعال در ا  یهایها و کمپانکتاند. شرشده متحمل شده  جادیا  ط یضربات را از شرا  نیشتریب  یو گردشگر

 .ند یآی گذاران مهم به شمار مه یمعموالً جزء سرما عی ها و صنابخش
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 های بازنگر  ن یتر  یباشند. در حال حاضر، اصلی کارانه م صورت گرفته تا به امروز احتماالً محافظه   ی نظرها  د یتجد 

  باشدی قطعات م  دکنندگانیاند در صنعت خودرو مربوط به تول را اعالم نموده   ی که رشد منف  ییدر درآمد شرکتها

که خودروسازان برتر در    ی در حال  ستند، مستقر ه  ایآس   یدر جنوب شرق   Covid-19که در مناطق متأثر از  

  یشتر یو گسترش ب  وعیاحتماالً ش   روس یو  ی اند. آثار منفشوک را ثبت نکرده   نی هنوز ا  شرفته یپ  ی اقتصادها

 .افتیخواهد 

 شرکت برتر 5000ای : بازنگری درآمدها و مخارج سرمایه1جدول 

 بخش/ صنعت 
که در   ییهاتعداد شرکت 

 کردند  نظر  دیدرآمد تجد

  بازنگری  نیانگ یم

 (٪درآمد )

  یها نهیسهم هز

 ( ٪) ایه یسرما

 8 -13 389 مواد اولیه 

 16 -16 671 )وابسته به نوسانات اقتصادی( چرخه های مصرفی 

 2 -42 45 خطوط هوایی        

 2 -21 111 های تفریحیها، رستوران و مکان هتل        

 6 -4 351 ای )غیر وابسته به نوسانات اقتصادی( مصرف غیر چرخه 

 20 -13 243 انرژی 

 3 0 195 یبهداشت ی مراقبت ها

 14 -9 739 صنایع

 6 -44 142 قطعات خودرو خودرو و        

 11 -3 358 تکنولوژی 

 11 1 105 خدمات ارتباطات از راه دور 

 10 -5 175 ی خدمات رفاه

 100 - 9 3226 مقدار کل 

 UNCTADمنبع: 

از    یشرکت برتر دولت   5000  از  توجه: پ   بازنگری  کیحداقل    2020  هیفور  کمیکه    2020  یسال مال  یسود برا  ینیب  شیدر 

 Covidوابسته به    ریعوامل خاص و غ   بهدرآمدها   افراطی  هایبازنگری  رایزشرکت از لیست حذف گردیده اند    5اند تعداد  داشته 

 باشند. مرتبط می 19

 

نسبتاً   تا کنون  درآمدها  اصالح  و  بازنگری  پیشرفته  اقتصادهای  میان  است  اندک در  بطور  2)جدول    بوده   .)

درصدی درآمدها را ارائه    9، در بازبینی خود کاهش  مطابق با میانگین جهانینیز  های ژاپنی  متوسط، شرکت 

های فوق احتماال با توجه به نزدیکی و ادغام زنجیره ارزش جهانی آنها با بازارهای نوظهور آسیا،  ؛ تخمین نمودند 
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اعمال اصالحاتی که    الزم به ذکر است که باهای چند ملیتی ژاپنی را کمتر در نظر گرفته است.  تأثیر شرکت 

به سرعت    ، این آماراند امل منعکس نکرده را به طور ک  19  د یکوو  ر یکه هنوز تأث  یبزرگ ژاپن   یهاشرکت   از سوی

منعکس    هادرآمد   های مربوط بهی نیب  شیدر پ  نیدر چ  وتای فروش تو  کاهشبه عنوان مثال،    .است  رییدر حال تغ

 نشده است.

از سرمایه  2جدول   مؤلفه درآمدهای حاصل  به سرمایههمچنین سهم  گذاری مستقیم  گذاری مجدد مربوط 

ای است که کاهش سود  نماید که نشان دهنده تأثیر غیر مستقیم بالقوه منطقه ذکر می خارجی را برای هر  

سرمایه می  بر  می تواند  گفته  مثال،  عنوان  به  باشد.  داشته  خارجی  مستقیم  درآمد  گذاری  کاهش  که  شود 

ذاری  گهای سرمایه درصد از جریان  52تواند می  2020درصد، برای سال  -9بینی شده به میزان متوسط شیپ

های ذکر شده به طور یکنواخت در کل  مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. )فرض بر این است که آسیب

 شرکت چند ملیتی گسترش یابد.(

 

اهمیت نسبی درآمدهای سرمایه  5000بازنگری درآمدهای    : 2جدول   برتر و  گذاری مستقیم  گذاری مجدد در سرمایهشرکت 

 خارجی، بر اساس منطقه

 منطقه/ اقتصاد 
که در  یی هاتعداد شرکت 

 درآمد خود بازنگری کردند
 ( ٪درآمد ) بازنگری  نیانگ یم

  یگذاره یسهم درآمد سرما

گذاری  سرمایه مجدد در 

 ( ٪) 2018، مستقیم خارجی

 61 - 6 2334 افته یتوسعه 

 40 - 16 864 در حال توسعه  ی اقتصادها

 27 -1 42 افریقا 

 41 -18 730 آسیای در حال توسعه 

 .. -30 16 سنگاپور 

 .. -26 259 چین 

 22 -20 121 جمهوری کره 

 .. -20 33 مالزی 

 72 -15 32 تایلند

 .. -10 8 ویتنام 

 43 -6 92 ب یو کارائ  نیالت  یکا یآمر

 93 - 10 28 اقتصادهای در حال گذار 

 52 - 9 3226 کل

 UNCTAD منبع:
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بان )که در دیده   2019  یجهان  یگذارهیدر گزارش سرما  اصولیروند    در خصوص  آنکتاد  ینیب  شیپ

سرمایه  ژانویه  روندهای  در  جهانی  یک    2020گذاری  است(  شده  پاتایید  جریان   داریسطح  برای  های  را 

+ درصد    5همراه با پتانسیل افزایش به میزان    2021- 2020مستقیم خارجی جهانی در سال  گذاری  سرمایه

 پیش بینی کرده است. )نسبتاً برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناچیز است( 

  ی نیب  شیرا پ  Covid-19  یدمیکه مدت زمان اپ  ویبر اساس دو سنار   یناخالص داخل  د یرشد مورد انتظار تول

نموده، رشد    ینیب  شیپ   2020اول سال    مهیرا در ن  Covid-19اول که کنترل    یو یاست. در سنار  رینموده، متغ

  یداند، رشد اقتصادی انتظار م  ابلق  2020سال    انیرا تا پا  ی دمیدوم که اپ  یویدرصد و در سنار  -5/0  یاقتصاد

آنکتاد یک تأثیر منفی    -یالمللنیب  یهاسازمان  ریسا  یهای ن یب  شیمطابق با پ  -برآورد شده است درصد   -5/1

نماید. پیش بینی می   2020درصد را در سال    -15درصد تا    -5های سرمایه گذاری مستقیم خارجی از  بر جریان 

آنکتاد، بر اساس  ینیب  ش یاساس مدل پ های فوق بر داده .  (2021)با در نظر گرفتن فیلتر شوک تقاضا تا سال 

 . باشد می   مجدد  ی گذار  ه یبر درآمد حاصل از سرما  یاحتمال  ریماهانه و برآورد تأث  تراکنش  یهااز داده   ه یاول  عالئم

. با این وجود صدمات  و ضربات حاصل از آن منجر خواهد شد   ی گذار  ه یدر سرما  ری به تاخ  یجهان  یشوک تقاضا

شدید بر اقتصادها و صنایع که به تجارت زنجیره ارزش جهانی به شدت وابسته هستند بسیار اثرگذار خواهد  

های  سست شدن حلقه موجود در    ی روندهاموجب تسریع  به طور بالقوه    Covid-19  وع ی، ش بیترت  نیبه همبود.  

  یهاره یزنجهای چند ملیتی برای منعطف ساختن  شرکت  لیاز تما  ی ناش   اترییتغ  اتصال زنجیره ارزش جهانی و 

 خواهد شد.  نیتأم

 

 

 

https://unctad.org/ 
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