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  االستثمار األجنبي المباشر المتجه إلى غرب آسيا ينخفض للسنة الرابعة على التوالي
  

  ي المحدود يؤثران في المنطقةتقرير لألونكتاد يفيد بأن انعدام اليقين السياسي، والنمو االقتصادي العالم
  

الذي أصدره األونكتاد أن تدفقات االستثمار األجنــيب املباشــر الداخلــة إىل غــرب )1(2013تقرير االستثمار العالمي لعام يبني  - 2013حزيران/يونيه  26جنيف، 
يف املائــة يف عــام  4جنــيب املباشــر املتجــه إىل املنطقــة اخنفــض بنســبة . ويفيــد التقريــر بــأن االســتثمار األ2009واصــلت تباطؤهــا الــذي بــدأ يف عــام  2012 آســيا يف عــام

  .2008مليار دوالر، أي نصف املستوى الذي كان عليه يف عام  47فبلغ  2012
 

  ، املعنون "سالسل القيمة العاملية، االستثمار والتجارة من أجل التنمية".2013تقرير االستثمار العالمي لعام وقد صدر اليوم 
 

حيجمــان نــزوع املســتثمرين األجانــب إىل  العــامليأن تزايد انعدام اليقني السياسي على الصعيد اإلقليمــي، واخنفــاض توقعــات النمــو االقتصــادي علــى الصــعيد  التقرير ويذكر
م عليه.   االستثمار يف املنطقة وقدر

 
جل اخنفــاض كبــري يف تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر يف اثنــني مــن البلــدان املتلقيــة الرئيســية وتشري الدراسة إىل أن الرقم اإلمجايل خيفي اختالفات مهمة بني البلدان. فقــد ُســ

ميــثالن  - مليــار دوالر)  12.2يف املائــة حــىت بلغــت  25مليــار دوالر)، واململكــة العربيــة الســعودية (اخنفــاض بنســبة  12.4يف املائة حىت بلغــت  23تركيا (اخنفاض بنسبة  - 
، تتنــازل اململكــة العربيــة الســعودية لرتكيــا عــن مكانتهــا كــأكرب بلــد متلــق يف 2006إمجــايل التــدفقات الداخلــة إىل املنطقــة. وللمــرة األوىل منــذ عــام  ئــة مــناملا يف 52نســبة 

  ).1املنطقة (الشكل 
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لــس التعــاون اخلليجــي علــى نفــس املســتوى تقريبــاً يف عــام وعلــى الــرغم مــن االخنفــاض الشــديد املســجل يف اململكــة العربيــة الســعودية، ظــل االســتثمار املوجــه إىل بلــدان جم
) بســـبب الزيـــادة الضـــخمة يف منـــو االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر يف مجيـــع البلـــدان األخـــرى داخـــل هـــذه اجملموعـــة. فقـــد ارتفـــع هـــذا 1مليـــار دوالر، الشـــكل  26( 2012

مليـــارات دوالر، مواصـــًال انتعاشـــاً بـــدأ يف عـــام  9.6يف املائـــة، فبلـــغ  25بنســـبة  -ق يف املنطقـــة ثالـــث أكـــرب بلـــد متلـــ -االســـتثمار املوجـــه إىل اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة 
. وأدى ارتفــاع اإلنفــاق احلكــومي مــن جانــب أبــو ظــيب، وأداء ديب القــوي يف القطاعــات 2007، وإن ظــل دون األربعــة عشــرة مليــار دوالر الــيت بلغهــا يف عــام 2010

ارات املساعدة يف إعادة بناء اإلقبال األجنيب على االستثمار األجنيب املباشر يف هذا البلد. وقد استحوذت اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــاألخرى غري اهليدروكربونات إىل 
ا االســتثمار املتجــه إىل الكويــت يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل اقتصادات جملس التعاون اخلليجي. وزاد هــذ 83العربية املتحدة وحدمها على 

مليار دوالر، مدفوعاً باحتياز شركة قطر لالتصاالت حلصص إضافية يف ثاين أكرب مشغل هواتف حممولة يف الكويت، وهو شــركة الوطنيــة،  1.9بأكثر من الضعف، فبلغ 
  ر الداخلة إىل البحرين وعمان وقطر قد ارتفعت أيضاً.يف املائة. وذكر التقرير أن تدفقات االستثمار األجنيب املباش 92.1 مما رفع حصتها إىل

 
مليــار دوالر، نظــراً، بصــفة خاصــة، إىل  21يف املائــة فبلــغ  9وتراجــع االســتثمار األجنــيب املباشــر يف البلــدان غــري األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي يف املنطقــة بنســبة 

 -وهــو أكــرب ســوق لرتكيــا  -يشــري التقريــر إىل أن اخنفــاض النمــو العــاملي واســتمرار التشــدد املــايل يف االحتــاد األورويب ُوجه من هذا االستثمار إىل تركيــا. و  اهلبوط الكبري فيما
  خفض الطلب على صادرات تركيا، مما أثر يف االستثمار األجنيب املباشر القائم على التصدير.

 
س التعاون اخلليجي شهدت زيادة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشــر إليهــا. وكانــت تلــك هــي مع ذلك أن معظم البلدان غري األعضاء يف جمموعة جمل التقريرويوضح 

مليار دوالر، وقد جذبه النمو االقتصادي القــوي  2.5يف املائة إىل  22للسنة الثانية على التوايل، وزاد بنسبة  2012حال العراق، حيث ارتفع هذا االستثمار يف عام 
لــة، وعــدد كبــري مــن  املائة) الذي دعمته زيادات ضخمة يف اإلنفاق احلكــومي. ويــذكر تقريــر االســتثمار العــاملي أن العــراق، مبــا لــه مــن ثــروة هيدروكربونيــة هائيف 8.4للبلد (

تــدرجيياً علــى االســتثمار بــالرغم ممــا  الســكان، واحتياجــات ضــخمة لالســتثمار يف اهلياكــل األساســية، يقــدم نطاقــاً عريضــاً مــن الفــرص للمســتثمرين األجانــب الــذين يُقبلــون
  يواجهه البلد من انعدام لالستقرار السياسي ومن حتديات أمنية.

 
  يف املائة)، عززته االحتيازات األجنبية يف قطاع التأمني وقطاع اخلدمات املتصلة بالعقارات. 9وسجل لبنان أيضاً منواً إجيابياً يف االستثمار األجنيب املباشر (

 
مليــون دوالر)، حيــث شــجعت تســويُة األزمــة  349( 2012قريــر أن االســتثمار األجنــيب املباشــر املتجــه إىل الــيمن حتــول مــن قيمــة ســلبية إىل قيمــة إجيابيــة يف عــام ويــذكر الت

  يف املائة. 5السياسية للبلد املستثمرين، يف حني أن هذا االستثمار املتجه إىل األردن تراجع بنسبة 
 

دفع هذا بعض املستثمرين األجانب، وخباصة أولئك الوافدون من البلدان املتقدمة، يرتددون يف املشاركة يف املنطقة، وال سيما يف املشاريع الضخمة. و  ويشري التقرير إىل أن
ململكــة العربيــة الســعودية الــذي تبلــغ الشركات اململوكة للدول إىل اإلقدام وحدها على تنفيذ بعض املشاريع الرئيسية، كمــا حــدث مــثًال يف حالــة مشــروع مصــفاة جــازان يف ا

ايـــة املطـــاف إىل شـــركة  -والـــذي كـــان مــن املقـــرر أن يكـــون شـــركة مشــرتكة بـــني أرامكـــو اململوكـــة للدولــة وشـــركات أجنبيـــة  -مليـــارات دوالر  4.6قيمتــه  والـــذي ُســلم يف 
ا اخلاصــة  رات دوالر يف رأس لفــان يف قطــر، اختــارت لــه شــركة قطــر مليــا 5.5أرامكــو. ومــن املشــاريع اجلــاري تنفيــذها أيضــاً مشــروع للبرتوكيماويــات قيمتــه  للبــرتول وحــد

منهــا مــا تــأخر تنفيــذه لفــرتة طويلــة ومنهــا  شركات مشرتكة مع شــركات أجنبيــةلمشاريع  تشغيلشهد أيضاً بداية  2012كشريك بدًال من العمالقة األجانب. ولكن عام 
  ، ومصفاة ينبع، وكلتامها يف اململكة العربية السعودية.، مثل شركة صدارة للكيميائياتما كان متوقفا

 
، واضــعاً حــداً لالنتعــاش 2012مليــار دوالر يف عــام  24يف املائــة فبلــغ  9ويشري التقريــر إىل أن تــدفق االســتثمار األجنــيب املباشــر اخلــارج مــن غــرب آســيا اخنفــض بنســبة 

اون اخلليجي واصلت استحواذها على معظم تدفقات هذا االستثمار اخلــارج مــن املنطقــة، فقــد ظهــرت تركيــا  الذي حدث يف السنة السابقة. ويف حني أن بلدان جملس التع
مليارات دوالر. ويفيــد التقريــر بــأن هــذا يرجــع بصــفة  4.1يف املائة لتسجل رقماً قياسياً قدره  73)، حيث منت قيمة استثمارها اخلارج بنسبة 2كمستثمر كبري (الشكل 

الروســـية  اجلعـــةملؤسســـة أعمـــال  -) (تركيـــا) Anadolu Efesمـــن جانـــب أناضـــولو إفـــاس ( -مليـــار دوالر  1.6ة االحتيـــاز الـــيت بلغـــت قيمتهـــا رئيســـية إىل عمليـــ
 ).SABMillerواألوكرانية سامبيلري (
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  2012و 2011بلدان متلقية لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في غرب آسيا،  5أكبر  : 1الشكل 
  رات الواليات املتحدة)(مبليارات دوال

 
   2013المصدر : األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي لعام 

 
 

  
  2012و 2011مستثمرين من غرب آسيا،  5أكبر : 2الشكل 

  (مبليارات دوالرات الواليات املتحدة)

  
   2013المصدر : األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي لعام 
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