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الصــادر عــن األونكتــاد أن تـدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر الــواردة إىل  )1( 2014  تقريــر االســتثمار العــالمي لعــامكشــف   -  2014حزيران/يونيــه  24جنيـف، 

تتحســن للعــام اخلــامس علــى التــوايل بعــد االخنفــاض الــذي ســجلته يف   مليــار دوالر أمريكــي، ومل 44إىل  2013  يف املائــة يف عــام 9غــرب آســيا قــد اخنفضــت بنســبة 
علـى الـرغم مـن  . ويشري التقرير إىل أن حدة واستمرار التوترات اإلقليمية يؤديان إىل زيادة الغمـوض السياسـي واحليلولـة دون دخـول املسـتثمرين األجانـب،2009  عام

  لدان املنطقة. تباين األوضاع السائدة يف ب
 

ق األهـداف اإلمنائيـة ويتطلع التقرير، حتت العنوان الفرعي االسـتثمار يف أهـداف التنميـة املسـتدامة: خطـة عمـل، إىل أهـداف التنميـة املسـتدامة الـيت سـتعقب حتقيـ
  لأللفية.

 
 يف الســنوات األخــرية   ملكــة العربيــة الســعودية وقطــر، فهــو يشــهدوعلــى الــرغم مــن اســتمرار تراجــع تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر الــواردة إىل بلــدان مثــل امل

ووحـدها يف . األزمـة قبلما  ة مستواها يف فرت   دون حيث ظلت التدفقات مارات العربية املتحدة، يف بلدان أخرى مثل تركيا واإل ضعيفا" او غري مستقر انتعاشاً 
مسـتويات قياسـية يف عــامي حيــث سـّجال  ،ألجنـيب املباشـر انتعاشــاً خـالل السـنوات األخـرية املاضـيةتـدفقات االسـتثمار افيهمــا ت شـهداللـذان والكويـت العـراق 
  . على التوايل 2012و 2013
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 ، حيـث حافظـت التـدفقات علـى مسـتوياا يف العـام السـابق تقريبـاً 2013 وكانت تركيا املتلقي الرئيسي لالستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل غرب آسيا يف عـام
مليــون دوالر، وهــو أدىن  867يف املائــة لتبلــغ  68مليــار دوالر. وكــان ذلــك علــى خلفيــة اخنفــاض عمليــات الــدمج والتملــك عــرب احلــدود بنســبة  13حــوايل  -

  .2004 مستوى هلا منذ عام
 

ثانيـة بعـد تركيـا يف تلقـي تـدفقات االسـتثمار األجنـيب املباشـر مارات العربية املتحدة اليت احتلت املرتبة الواستمر انتعاش تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل اإل
. 2007 مليـار دوالر أمريكـي وإن كانـت قـد اخنفضـت إىل حـد كبـري عـن مسـتواها يف عـام 10.5يف املائـة لتبلـغ  9الواردة إىل املنطقة. وزادت التدفقات بنسبة 

  ، وذلك نتيجة لألنشطة النفطية وغري النفطية على حد سواء. 2009 زمة الديون يف عاموحدث انتعاش االستثمار األجنيب املباشر مع تعايف االقتصاد من أ
 

مليـار دوالر أمريكـي، لينتقـل البلـد مـن  9.3يف املائـة إىل  24وتراجعت التدفقات إىل اململكة العربية السعودية للعام اخلامس على التوايل. وقد اخنفضـت بنسـبة 
الثـة ألكـرب االقتصـادات املتلقيـة هلـذه التـدفقات علـى مسـتوى املنطقـة. وحـدث هـذا الرتاجـع علـى الـرغم مـن التنفيـذ اجلـاري موعـة مـن املرتبة الثانيـة إىل املرتبـة الث

  ائية. ياملشاريع الكبرية يف جمال اهلياكل األساسية واملراحل النهائية إلنتاج النفط والغاز، وخباصة مصايف النفط والصناعات البرتوكيم
 

على الرغم من  - 2013 مليار دوالر أمريكي يف عام 2.9يف املائة حيث بلغت  20تدفقات إىل العراق إىل مستويات جديدة. وتُقّدر زيادا بنسبة وزادت ال
ت إىل الثـروة تفاقم عدم االستقرار الذي يؤثر بصـفة خاصـة يف املنـاطق الوسـطى مـن البلـد الواقعـة حـول بغـداد. وقـد حـدث ذلـك يف سـياق طفـرة اقتصـادية ارتكـز 

نفـط عـرب وطنيـة علـى تطـوير اهلايدروكربونية الكبرية اليت ميتلكهـا العـراق. وبـدأ تسـريع وتـرية العمـل يف العديـد مـن احلقـول النفطيـة الكبـرية بعـد التعاقـد مـع شـركات 
  أكرب احلقول النفطية. 

 
نتيجـة  2012 بعد أن ارتفعت إىل مستويات قياسـية يف عـام 2013 ملائة يف عاميف ا 41ويُقّدر تراجع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الكويت بنسبة 

مليــار دوالر  1.8يف املائــة إىل  20مليــار دوالر أمريكــي. وزادت تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر الــواردة إىل األردن بنســبة  1.8صــفقة شــراء فريــدة بقيمــة 
ســرتاتيجية، تواصــل البلــدان والكيانـات األجنبيــة تقــدمي التمويــل مببــالغ مقــدرة يف شــكل مســاعدات ومــنح وضــمانات أمريكـي. ونظــراً ملوقــع البلــد مــن الناحيــة اجليوا

يف املائــة، مــع تركيــز غالبيــة التــدفقات علــى ســوق العقــار  23وقــروض ميّســرة واســتثمارات. ويُقــّدر اخنفــاض تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر إىل لبنــان بنســبة 
  اً كبرياً يف تدفق االستثمارات من بلدان اخلليج العريب. الذي سجل تراجع

 
، نتيجة التدفقات املتزايدة اخلارجـة مـن بلـدان دول جملـس 2013 يف املائة يف عام 65وزادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من غرب آسيا بنسبة 

ن، وقطــر، والكويــت، واململكــة العربيــة الســعودية. ويبلــغ احتيــاطي النقــد األجنــيب لبلــدان جملــس ، والبحــرين، وعمــامــارات العربيــة املتحــدةاإل - التعــاون اخلليجــي
أن معظـم الزيـادة الـيت حـدثت يف التـدفقات  اخلـارج، إال التعاون اخلليجي مستويات عالية، وعلى الرغم من قيام كل واحدة من هـذه الـدول بزيـادة اسـتثماراا يف

  يف املائة. 159يادة التدفقات من قطر إىل أربعة أضعاف وزيادة التدفقات من الكويت بنسبة اخلارجة ميكن أن تُعزى إىل ز 
 

يب املباشـر الـواردة ومن املرجح استمرار تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من املنطقـة. وعلـى النقـيض مـن ذلـك، فـإن توقعـات تـدفقات االسـتثمار األجنـ
  تشكل زيادة الغموض السياسي رادعاً قوياً.  حة، إذتزال غري واض إىل املنطقة ال
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